
Azər bay ca nın ye ni ta ri xi nin ən fa ciəli sə hi fə si 
olan  Xo ca lı soy qı rı mı nın 30 ili ta mam olur. 
Er mə ni si lah lı dəs tə lə ri nin 1992-ci il fev ra lın 
26-na ke çən ge cə Xo ca lı şə hə rin də tö rət di yi 
soy qı rı mı dün ya ta ri xin də in san lıq əley hi nə 
ən aman sız ci na yət lər dən bi ri, bə şə riy yə tin 
vic da nı na həkk olu nan qa ra lə kə dir. 

Bir ge cə nin için də 613 soy da şı mız, o cüm-
lə dən 106 qa dın, 63 uşaq, 70 qo ca xü su si 
qəd dar lıq la qət lə ye ti ri lib. Azər bay can lı ol duq-
la rı, doğ ma yurd da ya şa maq is tə dik lə ri üçün...

Küt lə vi qır ğın da 8 ailə bü tün lük lə məhv edi-
lib. 25 uşaq hər iki va li dey nin dən, 130 uşaq 
va li deyn lə ri nin bi rin dən məh rum olub, 487 
nə fər ağır ya ra la nıb. 1000-dən çox Xo ca lı sa-
ki ni er mə ni əsir li yi nin dəh şə ti ni ya şa yıb.

Xo ca lı mü si bə ti nin konk ret ta le lər də ki ya-
şan tı la rın dan sa va yı bir də mil li dərd ki mi 
acı sı da var. 1992-ci il dən son ra 28 il Xo ca-
lı nı mil li ru hu mu zu ya ra la yan, be li mi zi bü kən 
son suz  kə dər ki mi qeyd et dik. 

2020-ci ilin Və tən mü ha ri bə sin də ki ta ri xi 
Zə fər Xo ca lı nın qi sa sı da ol du. Mil lət ola raq 
qəd di mi zi di kəlt di.

Xo ca lı nın kə də ri bun dan son ra da qan yad-
da şı mız da əbədi qa la caq. Amma ar tıq ikin ci 
il dir bə şə ri kə də rin abi də si önü nə mil li ru hu-
mu zu dir çəl dən Zə fə rin tə səl li si ilə ge di rik...

Qi sas qi ya mə tə qal ma dı. Xo ca lı qur ban la-
rı nın xa ti rə si nə ucal dıl mış bu me mo rial da – 
“Ana ha ra yı”nda Xo ca lı şə hid lə ri nin düş mən-
dən alı nan qi sa sı nın sə si də var...
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Ermənistan rəhbərliyi
sülh müqaviləsinə razılıq verərsə...

İs tər dim ki, siz iş ğal dan azad et di yi miz əra zi lər də də ola sı-
nız. Ha zır da, ye ri gəl miş kən, ar tıq ikin ci bey nəl xalq sə ya hət-
çi lər qru pu gə lir, üs tə lik, on lar bi zim on la ra yar dım et mə-
yi mi zi xa hiş edir lər, yə ni, biz on la rı ça ğır mı rıq, on lar öz lə ri 
gə lir lər.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri fev ra lın 23-də Mosk va da, 
TASS agent li yin də Ru si ya nın apa rı cı küt lə vi in for ma si ya va si tə lə-
ri nin rəh bər lə ri ilə gö rüş də yer li me dia mən sub la rı nın Azər bay ca-
na sə fər et mək niy yə ti ba rə də da nı şar kən de yib.

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, iş ğal dan azad et di yi miz əra zi lər-
də ki da ğın tı la rı gör mək ağır bir mən zə rə dir. Pre zi dent mü qa yi sə 
ola raq diq qə tə çat dı rıb ki, biz Li va nın əra zi si nə bə ra bər bir əra zi ni 
bər pa et mə li yik. Hə min əra zi də heç nə yox dur, yə ni, sö zün əsl 
mə na sın da, hər şey da ğı dı lıb.

Pre zi dent “RT” te le ka na lı nın və “Ros si ya se qodn ya” bey nəl xalq 
in for ma si ya agent li yi nin baş re dak to ru Mar qa ri ta Si mon ya nın gu-
ya er mə ni so yad lı əc nə bi və tən daş la rın Azər bay ca na gi ri şi nə qa-
da ğa qo yul ma sı ba rə də sualı na ca vab ola raq onu da çə ki liş qru-
pu ilə öl kə mi zə gəl mə yə də vət edib.

davamı səh. 2-də

Mədəniyyət Nazirliyi yanında
İctimai Şuranın iclası

Fev ra lın 23-də na zir Anar Kə ri mo vun iş ti ra kı ilə Mə də niy yət 
Na zir li yi ya nın da İc ti mai Şu ra nın ic la sı ke çi ri lib.

Nazir bildirib ki, İc ti mai Şu ra dan göz lən ti miz bu dur ki, ic ti maiy-
yət ilə Mə də niy yət Na zir li yi ara sın da kör pü ya rat sın. Və tən daş 
cə miy yə ti nin sə si ni bi zə çat dır sın. Və tən daş cə miy yə ti nin ba xı şı 
bi zim üçün va cib dir. İc ti mai Şu ra və zi fə dir, im ti yaz de yil. İc ti mai 
Şu ra nın və zi fə si mə su liy yət dir.

səh. 2

Düşmən qarşısında əyilməyən “Oğul”
Xocalı soyqırımının ildönümündə

yeni filmin təqdimatı
Fev ra lın 28-də Ni za mi Ki no Mər kə zin də Bö yük Bri ta ni ya nın 
“Bro ken Pot Me dia” şir kə ti nin is teh sa lı olan “Oğul” sə nəd li 
araş dır ma fil mi nin təq di ma tı ke çi ri lə cək. Film 1992-ci il də Qa-
ra bağ mü ha ri bə si za ma nı əsir gö tü rü lən azər bay can lı hərb çi 
Na tiq Qa sı mov haq qın da dır.

Na tiq Qa sı mov Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si za ma nı beş gün 
tək ba şı na mü ha si rə də qa lır, er mə ni lə rə mü qa vi mət gös tə rə rək 
təs lim ol mur. Yal nız er mə ni lər onu Xo ca lı da gi rov gö tü rü lən 22 
sa ki ni öl dü rə cək lə ri ilə təh did et dik dən son ra si la hı ata raq, sı ğın-
dı ğı al ban kil sə sin dən çı xır. La kin son ana qə dər əlin də ki Azər-
bay can bay ra ğı nı er mə ni lə rə ver mir. Na tiq Qa sı mo vun son ra kı 
aqi bə ti na mə lum dur.

Fil min re jis so ru və sse na ri müəl li fi  Ka ran Sinq üç il ər zin də Er-
mə nis tan, Azər bay can, İta li ya, Bö yük Bri ta ni ya və Ru si ya da şa hid-
lər lə da nı şıb. Na tiq Qa sı mov er mə ni hərb çi lə ri tə rə fi n dən din di ri-
lən za man ora da olan ita li ya lı hər bi fo to re port yor En ri ko Sar si ni nin 
mü sa hi bə si də fi lm də yer alıb. 

Fil min təs vir re jis so ru Si mon Stan ford dur. 46 də qi qə lik fi lm də 
fak tın bər pa sı üçün azər bay can lı akt yor la rın ifa sın dan da is ti fa də 
olu nub. 

...30 il keç mə si nə bax ma ya raq, ana oğ lu nun sağ ol du ğu na və 
qa yı da ca ğı na ina nır.

Təq di mat da Na tiq Qa sı mo vun ailə si də iş ti rak edə cək.

Yaradıcı sənayedə biznes imkanları müzakirə edilib
İq ti sa diy yat, mə də niy yət, 
qa baq cıl tex no lo gi ya və 
in no va si ya la rı özün də bir-
ləş di rən ya ra dı cı və mə də-
niy yət sə na ye lə ri dün ya da 
di na mik in ki şaf edir. Ədə-
biy yat, di zayn, mu si qi və 
teatr, me mar lıq, mo da və 
təs vi ri sə nət, film, vi deo və 
fo to sə nə ti, rek lam və s. ki mi 
sa hə lər dən iba rət olan ya ra-
dı cı sə na ye həm də biz nes 
sa hə si dir. Azər bay can da da 
bu sa hə nin in ki şa fı və biz nes 
im kan la rı ge niş dir.   

Öl kə miz də ya ra dı cı sə na ye-
nin in ki şaf et di ril mə si, bu sa-
hə də biz ne sin  dəs tək lən mə si, 
ya ra dı cı şəxs lə rin və biz nes 
sub yekt lə ri nin təş ki lat lan ma sı, 
bu nun la bağ lı döv lət və özəl 

sek tor ara sın da əla qə lə rin ge-
niş lən di ril mə si ni mü za ki rə et-
mək məq sə di lə 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 təş kil 
olu nub. 

Mə də niy yət Na zir li yi, Əq-
li Mül kiy yət Agent li yi, Ki çik və 
Or ta Biz ne sin İn ki şa fı Agent li-
yi nin (KO BİA) dəs tə yi, KO BİA 
ya nın da İc ti mai Şu ra nın və 
Azər bay can Ya ra dı cı Sə na ye lər 
Fe de ra si ya sı nın təş ki lat çı lı ğı 

ilə ke çi ril miş təd bir də aidiy yə ti 
döv lət qu rum la rı nın nü ma yən-
də lə ri və ya ra dı cı sə na ye sa hə-
sin də fəaliy yət gös tə rən sa hib-
kar lar iş ti rak edib lər. 

KO BİA ya nın da İc ti mai Şu-
ra nın səd ri Fər had Qa ra şov 
iş ti rak çı la rı sa lam la ya raq təd bi-
rin məq sə di ni diq qə tə çat dı rıb, 
mü za ki rə lə rin bu is ti qa mət də 
fay da lı ola ca ğı na ümid var ol du-
ğu nu bil di rib.

Təd bir də çı xış edən Azər-
bay can Res pub li ka sı nın mə-
də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 
iq ti sa diy ya tın bir sa hə si olan 
ya ra dı cı sə na ye nin qlo bal miq-
yas da sü rət lə in ki şaf edə rək 
priori tet sek tor lar dan bi ri nə 
çev ril di yi ni və bu sa hə yə bö yük 
ma ra ğın ol du ğu nu bil di rib.

davamı səh. 3-də

Otuz yaşlı dərdin səhnə təcəssümü
Xo ca lı ad lı dö zül məz ağ rı mı zın, sər həd siz kə də ri mi zin otu zun cu 
il dö nü mü nə ya xın la şı rıq. Fa ciənin miq ya sın dan sə ni il bəil mə sa fə 
ola raq uzaq laş dı ran rə qəm lər art dıq ca onun için də qa laq la nan, 
çi yin lə rin də ağır la şan yü kü nü da ha də rin dən hiss edir sən. Söh-
bət Xo ca lı nın söz, sə nət, ədə biy yat, in cə sə nət üçün yü kün dən, 
ağ rı sın dan, ağır lı ğın dan ge dir.

Hə mi şə bu il dö nüm lə ri, fa ciənin fakt la rı, xü su si lə də Xo ca lı fa-
ciəsi nin sağ qa lan və ar tıq yaş la nan şa hid lə ri ilə bağ lı oxu duq ca, 
on la rı din lə dik cə “Gö rə sən, ni yə bu boy da təs vir lər, xa ti rə lər, ifa-
də lər bir  tə sir li bə dii əsə rə çev ri lə bil mir” sualı na ca vab tap ma ğa 
ça lı şı ram. Əl bət tə, bu möv zu da ədə biy ya tı mız da da, teatr və ki no, 
elə cə də mu si qi sə nə ti miz də nü mu nə lər var.  Am ma eti raf edək ki, 
Xo ca lı fa ciəsi nə bə şə ri bir miq yas da şa hid lik edib, məhz hə min miq-
yas da bi zə, dün ya ya təq dim edən nü mu nə yox dur...

İn di isə ke çək, sər löv hə də qeyd et di yi miz ki mi, teatr la rın Xo ca lı ilə bağ-
lı ca ri proq ram la rı na. Xa tır la daq ki, döv lət baş çı sı 28 yan var 2022-ci il 
ta ri xin də  Xo ca lı soy qı rı mı nın otu zun cu il dö nü mü haq qın da sə rən cam 
im za la yıb. Bu isə o de mək dir ki, teatr la rın Xo ca lı möv zu su, sa də cə, fev-
ral ayı ilə məh dud laş ma lı de yil, ya ra dı cı he yət lə rin ümu mi lik də il ər zin də 
bu möv zu da ya ra dı cı tə şəb büs lə ri hə ya ta ke çir mək im kan la rı var...

davamı səh. 5-də

Xocalıdan 30 il sonra – qisas qiyamətə qalmadı
Daşdan yonulmuş  “Ana harayı”nda Xocalı qisasının səsi də var...

Azərbaycanın musiqi ulduzları
Moskva səhnəsində

Xə bər ver di yi miz ki mi, Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə fev ra-
lın 22-də Mosk va da 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 olun muş mə də niy yət təd bir lə ri baş la yıb.

“Mosk va da Azər bay can gün-
lə ri” sil si lə təd bir lə ri çər çi və sin də 
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.

Həm çi nin sil si lə təd bir lər çər-
çi və sin də Ye ni Tret ya kov Qa le-
re ya sın da Azər bay ca nın, Ru si-
ya nın və keç miş SS Rİ-nin Xalq 
rəs sa mı Ta hir Sa la ho vun qa le-
re ya nın fon dun da kı əsər lə rin-
dən iba rət sər gi açı lıb.

Fev ra lın 22-də ax şam “Mosk-
va da Azər bay can gün lə ri” ad lı 

təd bir lər çər çi və sin də “Qe li-
kon-ope ra” 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.

davamı səh. 8-də

Bakıda “FantazEU” festivalı keçiriləcək
Av ro pa İt ti fa qı nın 
Azər bay can da kı 
Nü ma yən də li-
yi mar tın 1-dən 
18-dək Ba kı da 
“Fan ta zEU” ad lı 
mə də ni irs fes-
ti va lı ke çi rə cək. 
Nü ma yən də li yin 
rəh bə ri Pe ter 
Mi xal ko və Av ro-
pa İt ti fa qı (Aİ) öl kə lə ri dip lo mat la rı nın iş ti ra kı ilə fev ra lın 22-də 
Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də ke çi ri lən mət buat konf ran sın-
da fes ti va lın proq ra mı ba rə də mə lu mat ve ri lib.

Qeyd olu nub ki, ar tıq ənə nə ha lı nı alan fes ti val Av ro pa və Azər bay-
can mə də ni ir si ara sın da əla qə ni nü ma yiş et dir mək, Azər bay can da 
Av ro pa mə də ni ir si nə diq qət ye tir mək lə, mə də ni müx tə lifl  i yi təş viq et-
mək məq sə di da şı yır. Fes ti val bu il Al ma ni ya, Bel çi ka, Bol qa rıs tan, 
Çe xi ya, Fran sa, İs veç, Lat vi ya, Lit va, Ma ca rıs tan, Pol şa, Slo va ki ya və 
Yu na nıs ta nın iş ti ra kı ilə təş kil olu na caq.

davamı səh. 8-də
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əvvəli səh. 1-də
İlhamƏliyev qeyd edib ki, bizdə et

nikprinsipəgörəölkəyəgirişəqadağa
yoxdurvəermənixalqınınnümayəndə
lərininAzərbaycanasəfərləri,ocümlə
dən idman yarışlarında iştirakı buna
sübutdur: “Mən hətta xatırlayıram ki,
Ukraynanınmilliyyətcəerməni olanbir
nümayəndəsinəgümüşmedalı şəxsən
özüm təqdim etmişəm. O, qızıl medal
qazanan azərbaycanlı boksçu ilə fəxri
kürsüdəyanaşıdayanmışdı...”.
Prezident bir neçə il əvvəl Katolikos

QaregininBakıyasəfərinidəxatırladıb:
“Mən öz iş kabinetimdə onunla görüş
müşəm.O,Bakınınmərkəzində ermə
ni kilsəsində oldu və bu kilsədə ermə
nidilində5mindənçoxkitabıqoruyub
saxlamağımıza təəccübləndi, o, özü
bunaşahiddir.Mənbelənümunələriçox
misalgətirəbilərəm–ermənisoylude
putatlar, ictimai xadimlər, digər ölkələ
rinvətəndaşları.Bizdəqadağayoxdur.
Narahatlıqvar,dahadoğrusu,vardıki,
belə hallar xaotik şəkildə baş verəndə
hansısainsidentlərinolabiləcəyibarədə
müəyyənriskvar...Bizözvətəndaşları
mızınvəqonaqlarımızıntəhlükəsizliyinə
cavabdehik.Bunagörəxahişimizondan
ibarətdirki,yaErmənistanvətəndaşları,
yadaermənisoyadlıvətəndaşlarAzər
baycanagələndəmüvafiqorqanlarmə
lumatlandırılsın... Azərbaycana gəlmə
yərəddcavabıverilənhallarolub.Lakin
belə hallarməhz ona görə olub ki, bu
formalqaydalarariayətedilməyib...”.

İrə van dan fərq li ola raq, Ba kı 
hə mi şə çox mil lət li şə hər olub
“ƏgərErmənistanrəhbərliyisülhmü

qaviləsi üzərində işləməyə başlamaq
barədəbizimideyalarıqəbuletsə,belə
səfərlər adi hal alabilər” deyəndövlət
başçısıonudadiqqətəçatdırıbki, İrə
vandanfərqliolaraq,Bakıhəmişəçox
millətli şəhər olub: “Monoetnik dövlət
olan, praktiki surətdə bütünmilli azlıq
ların,ilknövbədə,azərbaycanlılarınde
portasiya edildiyi, qovulduğu Ermənis
tandanfərqliolaraq,Azərbaycanindiyə
qədər çoxmillətli dövlətdir. Buna görə
dəAzərbaycandamultikulturalizmruhu
praktikiolaraqhəryerdəgörünürvəüs
təlik,Azərbaycandaermənimillətindən
olanminlərləAzərbaycanvətəndaşıya
şayır...”.
AzərbaycanlaRusiyaarasındamüna

sibətlərvəfevralın22dəMoskvadaim
zalanan “Müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti
haqqında Bəyannamə” barədə suala
cavabında İlham Əliyev qeyd edib ki,
uzun illər boyu Rusiya iləAzərbaycan
arasında münasibətləri mən də, Pre
zident Putin də strateji tərəfdaşların
münasibətləri kimi xarakterizə etmişik:

“Münasibətlərinindikiformatıaliformat
dır.Yəni,bundanyüksəkformatpraktiki
olaraq yoxdur. Dövlətlərarası münasi
bətlərdə bu, belə demək mümkünsə,
aysberqin zirvəsidir... Bəyannamənin
adınınözüçoxşeydənxəbərverir.Bu,
artıq dediyim kimi, qarşılıqlı fəaliyyə
tin səviyyəsinin artırılması üzrə uzun
illər boyu aparılmış çox ciddi işin nəti
cəsi,RusiyavəAzərbaycannümayən
dələrindən ibarətqrupunbir ildənartıq
müddətdə,–keçənilinyanvarayından,
– bu Bəyannamənin mətni üzərində
konkret işinin nəticəsidir. Bəyannamə
həyatfəaliyyətininpraktikiolaraqbütün
sahələrini ehtiva edir. Əlbəttə, bu Bə
yannaməni müxtəlif istiqamətlər üzrə
konkretsazişlərləmöhkəmlədəcəksilsi
ləsənədlərdə işlənibhazırlanmamər
hələsindədir”.
Prezident əlavə edib ki, Rusiya və

Azərbaycan tərəfindən müxtəlif istiqa
mətlər–ticariiqtisadi,nəqliyyat,huma
nitarfəaliyyətvədigəristiqamətlərüzrə
qəbuledilmişsəkkizyolxəritəsireallaş
mamərhələsindədir:“Yəni,münasibət
lər o dərəcədə şaxələndirilib ki, bizim
hansısahələrdəəməkdaşlıqetməyimizi
müəyyənləşdirməkdənsə, hansı sahə
lərdə əməkdaşlıq etmədiyimizi göstər
məkvəyasöyləməkdahaasandır.Əl
bəttə,hesabedirəmki,bizimikiqonşu
ölkə üçün bu səviyyəni qarşılıqlı müt
təfiqlik səviyyəsi kimi müəyyən etmək
böyüknailiyyətdirvəəlbəttə,böyükmə
suliyyətdir.Bizgələcəkdədəhəmişəbu
yüksəksəviyyəyəuyğunolmalıyıq”.
Qarabağda vəziyyətin nizamlanması

danəzərəalınaraq,AzərbaycanınKol
lektivTəhlükəsizlikMüqaviləsiTəşkila
tına, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına
meyil edə bilməsi barədə suala cavab

olaraq Prezident İlham Əliyev diqqətə
çatdırıb ki, ŞanxayƏməkdaşlıqTəşki
latıiləbağlıbizmüəyyənmənadaartıq
fəaliyyətə başlamışıq. Artıq neçə ildir
ki,bizdialoqüzrətərəfdaşıq.Bu,birin
cipillədir.İkincipillə–müşahidəçilərdir.
Bizbirneçəilbundanəvvəlözstatusu
muzumüşahidəçistatusunaqədəryük
səltməküçünŞanxayƏməkdaşlıqTəş
kilatının Katibliyinə rəsmən müraciət
etmişik: “Digər inteqrasiya layihələrinə
gəldikdə, biz bunun məqsədəuyğunlu
ğunu və milli maraqlarımıza nə dərə
cədə cavab verməsini əsas götürürük.
Fikrimcə,heçkəsüçünsirrdeyilki,Kol
lektivTəhlükəsizlikMüqaviləsiTəşkila
tında aparıcı rol Rusiyayaməxsusdur.
Bu, yaxın vaxtlarda MDB məkanında
nümayiş etdirildi və hətta Qazaxıstan
hadisələrindən əvvəl də hamıya aydın
idi.RusiyaFederasiyası iləmüttəfiqlik
münasibətləri,habelə43bənddən2si
–6cıvə16cıbəndlər,–zərurihallar
da hərbi yardım göstərilməsi ilə bağlı
məsələlərə birbaşa dəlalət edir. Mə
nim fikrimcə, bu, tamamilə kifayətdir.
Axı aydındır ki, KTMTni KTMT edən
Rusiyanınoradaolmasıdır.ƏgərRusi
yaKTMTdəolmasa,KTMTheçkəsin
yadına düşməz. Hər şey bundan irəli
gəlir. Rusiya iləAzərbaycan arasında
hərbisiyasi əməkdaşlığın səviyyəsi
ninartırılması istiqamətindəbiraddım
artıqatılıb.Ermənistanistisnaolmaqla
KTMTnindigərüzvləriiləbizimçoxeti
madlı,yaxın,dostluqmünasibətlərimiz
var. Fikrimcə, İkinci Qarabağ mühari
bəsibaşaçatandansonraErmənistan
lamünasibətlərdənormallaşacaq.Hər
haldabizErmənistan iləsülhmüqavi
ləsibağlamaqarzusundaolduğumuzu
rəsmənbəyanetmişik...”.

Prezidentqeydedibki,həmekspert
lər cəmiyyətində, həm də siyasi müs
təvidə Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə münasibətlə
rinədairçoxdandiskussiyagedir: “La
kin biz burada da onu əsas götürürük
ki, bu, bizim iqtisadimaraqlarımıza nə
dərəcədə cavab verəcək, çünki bizim
strategiyamız və taktiki addımlarımız
həmişə öz resurslarımıza, nəyə malik
olmağımızaəsaslanıb.Bizözünəyetərli
iqtisadiyyatyaratmağavə istərbeynəl
xalqmaliyyətəsisatlarından,istərsədə
hərhansıbaşqamaliyyəmədaxilindən
asılıolmamağıbacarmışıq...”.
Azərbaycanın işğaldan azad olun

muş ərazilərin bərpası və insanla
rın doğma yurdlarına qayıdışı barədə
sualacavabındaİlhamƏliyevdeyibki,
bu prosesin sürəti ərazilərin minalar
dan təmizlənməsindən daha çox ası
lıdır: “Müharibə başa çatandan sonra
ilk aylarda Vladimir Vladimiroviç Puti
ninçağırışlarınabaxmayaraq,başna
zirPaşinyanonlardaminaxəritələrinin
olmamasıbarədəinadladanışırdı.Bu,
yalan idi vəbizbilirdik ki,minalanmış
sahələrin xəritəsi var. Bir neçə aydan
sonra artıq onlar etiraf etdilər ki, bəli,
belə xəritələr mövcuddur, lakin onları
bizə verməkdən imtina edirdilər... Mi
nalanmış sahələrin xəritələri yekunda
bizətəhvilverildi,lakinonlarındəqiqliyi
25faiztəşkiledir.Yəni,əslində,yarar
sızdır. Bu, başlıca problemdir ki, niyə
bizartıqindiinsanlarıqaytarabilmirik.
Bunabaxmayaraq,bizindipilotlayihə
ni icraedirik,yəqinki,birneçəaydan
sonra Zəngilan rayonunun kəndlərin
dənbirindəhəyatakeçiriləcək, ilkola
raq, təqribən200ailəartıqbu ilin ya
zındaorayaqayıdacaq”.
Prezidentbildiribki,bizimqarşıdabö

yük işlərimizvar–su, işıq,qaz,yollar,
minalar,evlər.Bizbaşlamışıq,bizötən
il 1milyard 300milyon dollar ayırmış
dıq,buil isəeynivəsaitibərpaişlərinə
ayırmışıq: “Deməliyəm ki, bununla pa
ralelolaraq,işğaldövründəbizqaçqın
lar üçün fəal şəkildə evlər tikirdik, hər
il təxminən 56min ailəni, təqribən 30
min insanı yerləşdirirdik. Yəni, onlar
dan təqribən 70 faizi normal yaşayır.
Biz Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə və
bir çox şəhərlərdə evlər tikirdik. Lakin
onların 30 faizi hələ də uyğunlaşdırıl
mayanbinalarda,yataqxanalarda,uşaq
bağçalarında və ağır şəraitdə yaşayır.
Bunagörədə, ilknövbədə,bukateqo
riyadanolaninsanlargeriqaytarılacaq.

ArtıqbizimtərəfimizdənAğdam,Füzuli,
Şuşaşəhərlərinintikintisininbaşplanla
rı işlənib hazırlanıb, digər şəhərlərinki
də yaxın vaxtlarda təsdiqlənəcək. Hər
şey plan üzrə yerinə yetiriləcək, heç
bir qarmaqarışıqlıq olmayacaq. “Yaşıl
enerji”prinsipiəsasgötürüləcək.Qara
bağvəŞərqiZəngəzurunbütünzonası
“yaşılenerji”zonasıvə“ağıllışəhərlər”,
“ağıllıkəndlər”konsepsiyasıolacaq.Bu
insanlar çox gözləyiblər, bu səbəbdən
onlar Azərbaycanda mümkün olan ən
yaxşışəraitdəyaşamalıdırlar...”.
Görüşdən sonra iştirakçılara Ermə

nistanın otuz il ərzində işğal edilmiş
ərazilərdə törətdiyidağıntılar,Azərbay
canmədəniyyəti,tarixi,diniirsininməhv
edilməsini əks etdirən “Qarabağ işğal
danəvvəlvəsonra”adlıfotoalbomtəq
dimedilib.

***
Qeyd edək ki, Rusiyanın media rəh

bərləriiləgörüşdənöncəPrezidentİlham
ƏliyevvəbirincixanımMehribanƏliyeva
TASS agentliyinin “Rusiya vəAzərbay
canın diplomatikmünasibətlərinin 30 ili
TASS vəAZƏRTACın fotolarında” adlı
ekspozisiyasıilətanışolublar.
TASSvəAZƏRTACınbirgə layihəsi

olan ekspozisiyada iki ölkə xalqlarının
siyasi, iqtisadi, hərbi,mədəni və digər
sahələrdədostluğununvəəməkdaşlığı
nıntarixininənyenidövrübarədəsöh
bətaçılır.
Agentliyin baş direktorunun birin

ci müavini Mixail Qusman fotoşəkillər
barədəməlumat verib. Ekspozisiya iki
ölkəninmədəniyyət sahəsində müna
sibətlərindənbəhsedir.Burada2002ci
ildə SanktPeterburqda dahi Azərbay
canşairiNizamiGəncəvininabidəsinin
açılışından,RusiyanınvəAzərbaycanın
Xalqartisti LyudmilaZıkinanın konser
tindən sonra Heydər Əliyevin onunla
söhbətizamanıçəkilənkadrlardavar.
Rusiyanın aparıcı kütləvi informasi

ya vasitələrinin rəhbərləri ilə görüşdən
sonra İlhamƏliyevəonunbütünprezi
dentlikdövrüiləbağlıTASSxəbərlent
ləri və fotoxronikasının arxivinin elekt
rontoplusuhədiyyəolunub.Burada32
mindən çox məlumat və 400ə yaxın
fotoşəkilvar.
DövlətimizinbaşçısıdaTASSagentli

yinəxatirəhədiyyəsitəqdimedib.

***
Prezident İlhamƏliyevin Rusiya Fe

derasiyasınarəsmisəfərifevralın23də
başaçatıb.

Ermənistan rəhbərliyi sülh müqaviləsinə razılıq verərsə...
Prezident İlham Əliyev Rusiyanın media rəhbərləri ilə görüşdə Ermənistanla münasibətlərdən də danışıb

Mədəni əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi
“Moskva Bəyannaməsi”nin  dörd bəndi 

mədəniyyətlə bağlıdır
Fevralın22-dəMoskvadaikiölkəninprezidentləritərə-
findənimzalanan“AzərbaycanRespublikasıiləRusiya
Federasiyasıarasındamüttəfiqlikqarşılıqlıfəaliyyəti
haqqındaBəyannamə”nin43bəndindən4-ümədəniy-
yətləbağlıdır.

İki ölkə arasındamədəni əməkdaşlığın önəmi sənədin
preambula hissəsində də qeyd olunub və tərəfərin bə
yannaməni “RusiyavəAzərbaycanvə iki ölkənin xalqları
arasındadostluqvəmehribanqonşuluqtarixiənənələrinə,
dərinmədəni vəhumanitarəlaqələrəarxalanaraq”,eləcə
də“ikiölkəninsiyasi,iqtisadi,müdafiə,mədəni,humanitar,
təhsil,sosialsahələrdə,eləcədəsəhiyyə,gənclərarasında
əməkdaşlıqvəidmansahəsindəyaxınlaşmasınınvacibliyi
nidərkedərək”imzaladığıvurğulanır.
Bəyannamənin40cıbəndindədeyilir:“Tərəfərmilliqa

nunvericiliklərinəuyğunolaraqikiölkəninxalqlarınınmə
nəvivəmədəniyaxınlığınınsaxlanmasınahərtərəfiyar
dımetmək,Tərəfərinərazilərindəyaşayanmilliazlıqların
tarixi,mədənivədiniirsinin,eləcədəetnik,dilvəmədəni
özünəməxsusluqlarınınqorunması,saxlanmasıvəinkişa
fınıtəminetmək,onlarınnümayəndələrininictimaisiyasi,
mədənivəsosialiqtisadihəyatdafəaliştirakınaşəraitya
ratmaqniyyətindədirlər.Bununlaəlaqədarolaraq,Tərəfər
milli qanunvericilik çərçivəsində Rusiya Federasiyasının
vəAzərbaycan Respublikasının iqtisadi, mədəni və hu
manitarəlaqələringenişlənməsinətöhfəverəcəkdiaspor
təşkilatlarının fəaliyyətlərinin təşviqi üçün addımlar ata
caqlar”.
Növbəti bənd bu sahədə əlaqələrin təşviqi barədədir:

“RusiyaFederasiyasıvəAzərbaycanRespublikasımədə
niyyətvəincəsənət,təhsil,elm,turizmvəidmansahələrin
də qarşılıqlı əlaqələri dərinləşdirməyə, ictimai və gənclər
təşkilatları,tədristəşkilatlarıvətəhsilmüəssisələri,innova
siyamərkəzləri,kütləviinformasiyavasitələriarasındahəm
ikitərəfi,həmdəçoxtərəfiformatlardaəlaqələrinqurulma
sınayardımetməyədavamedəcəklər”.
42cibənddədeyilir: “Tərəfərdənhərbiriözərazisində

digərTərəfin humanitar, elmitexniki,mədəni və informa
siyaəlaqələrinininkişafınayönəlmiş,ocümlədəndəikitə
rəfisazişlərəsasındavəmilliqanunvericilikçərçivəsində
informasiyamədəniyyət mərkəzləri vasitəsilə fəaliyyətini
dəstəkləyəcəkdir”.
Bəyannaməninsonbəndimədəniyyətinmüxtəlifsahələ

rindətədbirlərintəşviqibarədədir:“Tərəfərkonsertqastrol
fəaliyyəti,kitabxanavəmuzeyişi,kinematoqrafiyavəmə
dəniyyətüzrə təhsilsahəsindəəməkdaşlığındərinləşdiril
məsini,eləcədəirimiqyaslımədənimaarifəndirmətədbir
lərininkeçirilməsinitəşviqedəcəklər”.
Bəyannamədəhəmçininbeynəlxalqinformasiyatəhlükə

sizliyi, kütləvi kommunikasiya vasitələri sahəsində (34cü
bənd) və iki ölkənin regionları arasındamədəni əlaqələri
dəəhatəedənəməkdaşlıqdan(35cübənd)bəhsolunur.

17 dövlətin qanunvericilik orqanı 
Xocalı soyqırımını tanıyıb

Fevralın24-dəXariciİşlərNazirliyivəADAUniver-
sitetininbirgətəşkilatçılığıiləXocalısoyqırımının
30-cuildönümüiləəlaqədarkonfranskeçirilib.

TədbirdəXİNnəzdindəfəaliyyətgöstərəndiploma
tiyakönüllüləriqrupununüzvləri,tələbələriştirakedib.
Konfransda çıxış edən xarici işlər nazirininmüavi

ni Elnur Məmmədov Xocalı soyqırımının beynəlxalq
hüquqkontekstindətəhliliniaparıb.Bildiribki,hazırda
17dövlətinmilliqanunvericilikorqanı,həmçininABŞ
ın24ştatı,eynizamandaİslamƏməkdaşlıqTəşkilatı
vəTürkDövlətləriTəşkilatıXocalıdadincəhalininqət
liamınıpisləyənvəbunusoyqırımı, insanlıqəleyhinə
cinayət aktı kimi dəyərləndirən qətnamə və qərarlar
qəbuledib.
ÇıxışlardansonraXocalısoyqırımındanbəhsedən

“Sonsuzdəhliz”filminümayişolunub.

“Unutmarıq” – Teatr Muzeyində Xocalı anılıb
CəfərCabbarlıadınaAzərbay-
canDövlətTeatrMuzeyində
Xocalısoyqırımının30illiyinə
həsrolunmuş“Unutmarıq”adlı
tədbirkeçirilib.

Muzeyin direktoru, Əməkdar
mədəniyyət işçisi Sevinc Mikayı
lova tədbiri açaraq Xocalı faciəsi
haqqındaməlumatverib.
Xocalı faciəsinin canlı şahidi,

“Erməni zindanında 8 gün” kita
bının müəllifi Dürdanə Ağayeva
əsirlikdə olduğumüddətdə başına gələn
hadisələrdəndanışıb.
Xocalı sakinləri Elşad Ağayev, Sevda

Kərimova, Mürvət Məmmədov, Vərziyar
Əliyeva və İmanAllahverdiyev faciə za
manışahidiolduqlarıerməniterrorizminin

dəhşətlərindənsöhbətaçıblar.
Tədbirdə muzey əməkdaşları tərəfin

dən hazırlanmış Xocalı hadisələrini əks
etdirənvideoçarxnümayişolunub.Xocalı
şəhidlərininxatirəsinəithafolunmuşkom
pozisiyatəqdimedilib.

Fevralın23-dənazirAnar
KərimovuniştirakıiləMədə-
niyyətNazirliyiyanındaİcti-
maiŞuranıniclasıkeçirilib.

TədbirigirişsözüiləaçanAnar
Kərimov “Şuşa İli” elan edilən
2022ci ilinmədəniyyətimizüçün
zənginolacağınıdiqqətəçatdırıb,
buistiqamətdəİctimaiŞuranında
fəaliyyətinəuğurlararzulayıb.
İctimaiŞuranınsədriGərayƏli

bəyovçıxışedərəkşuranınfəaliy
yətindəndanışıb.Şuratərkibində
7işçiqrupunyaradıldığınıdeyən
sədrteatrvəkinosahəsiüzrəiş
çi qrupu tərəfindən keçiriləcək
1ci Müstəqil teatrların festivalı
haqqındaməlumat verib. Bildirib
ki, festivalda17özəl teatr iştirak
edəcək. Sədr digər işçi qrupla
rın görəcəyi işlərdəndədanışıb.
Qeyd edib ki, ümumilikdə 100ə
yaxıntədbirnəzərdətutulur.
AnarKərimovçıxışındabildirib

ki, tədbirlərinsayıyox,keyfiyyə
tinə önəm verilməlidir: “İctimai
Şuradangözləntimiz budur ki, ic
timaiyyət ilə Mədəniyyət Nazirliyi
arasında körpü yaratsın. Vətən
daş cəmiyyətinin səsini bizə çat
dırsın.Vətəndaşcəmiyyətininba
xışı bizim üçün vacibdir. İctimai
Şura vəzifədir, imtiyaz deyil. İcti
mai Şuranın vəzifəsi məsuliyyət
dir.Bubaxımdannazirlikiləkonst
ruktivəməkdaşlıqedilməlidir”.

İctimai Şuranın sədr müavini
Şahin Qədirov bildirib ki, işəgö
türməsahəsindəproblemlərmöv
cuddur.
Nazirqeydedibki,işəgötürülmə

üçün platforma, meyar müəyyən
edilməlidirvəbuvasitəiləproses
şəfaf şəkildə həyata keçirilmə
lidir. Sistem formalaşmalıdır ki,
pərakəndəlikolmasın.Əkshalda
şəfafıqvəkeyfiyyətolmayacaq.

Artıqbirildirislahatlarabaşlanılıb.
Uşaq musiqi və incəsənət mək
təblərinəDövlət İmtahanMərkəzi
iləbirgə şəfaf şəkildə imtahanlar
keçiriləcək. Bu nümunə teatrlar,
mədəniyyət klubları və digərmə
dəniyyətmüəssisələrinədətətbiq
olunacaq.
“Nazirlikkeçiddövründədir.İsla

hatların arxasında sağlam niyyət
var.Uzun illərdənqalanproblem

ləri həll etmək lazımdır”, – deyə
AnarKərimovbildirib.
İctimai Şuranın sədr müavi

niƏkbərYolçuyev işğaldanazad
olunmuş ərazilərdə mədəni irsi
mizləbağımövcudolanproblem
lərdən danışıb. Birgə həll yolları
müzakirəolunub.
NazirliyinStratejiinkişafvəla

yihələrin idarə edilməsi şöbəsi
ninəməkdaşıElgünƏliyevaidiy
yəti üzrə görülən işlərdən bəhs
edərəkbildiribki,194şəhidailə
si üzvü işlə təminolunub.Qeyd
edilib ki, işəgötürülmə ilə bağlı
sözügedən fəaliyyət davam et
dirilir.
SondaçıxışedənAnarKərimov

bildiribki,nazirliyinaidiyyətişöbə
ləriiləİctimaiŞuraarasındaayda
bir dəfədən az olmayaraq görüş
keçirilməlidir. Mədəniyyət əylən
cə deyil, sərvətdir, mirasdır, güc
qüvvədir.Mədəniyyətçoxmühüm
məsələdir.Gələcəknəsillərqarşı
sındaöhdəliyimizvar.Məhzbuna
görə də İctimai Şura ilə birlikdə
səmərəli, efektiv fəaliyyət qurul
malıdır.

Mədəniyyət Nazirliyi yanında 
İctimai Şuranın iclası keçirilib

Anar Kərimov: “Vətəndaş cəmiyyətinin baxışı bizim üçün vacibdir”
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MədəniyyətnaziriAnarKərimovunBMT-ninSivilizasiyalarAl-
yansının(BMTSA)alinümayəndəsiMigelAngelMoratinosilə
onlaynformatdagörüşüolub.

GörüşdəAzərbaycanvəBMTSAarasındaəməkdaşlığınha
zırkıvəziyyətivəperspektivləribarədəfikirmübadiləsiaparılıb
vədavamlıəməkdaşlığınəhəmiyyətindənbəhsedilib.Bukon
tekstdə 2021ci il ərzindəMədəniyyət Nazirliyi tərəfindən irəli
sürülmüş,BMTSAvəİCESCOnunbirgətərəfdaşlığıiləhəyata
keçirilən“Mədəniyyətnaminəsülh”qlobalkampaniyası(“Peace
forCulture”)vəbukampaniyanınfəaliyyətplanılayihəsininha
zırlanmasıbarədəmüzakirələraparılıb.

Mədəniyyətə töhfə verənlərin əməyi 
yeni mexanizmlə qiymətləndiriləcək

Mədəniyyət naziri vətəndaşların 
onlayn qəbulunu keçirib

MədəniyyətnaziriAnarKərimovfevralın22-dəvideokonfrans
formatındamədəniyyətsahəsindəçalışanşəxslər,incəsə-
nətxadimlərivədigərvətəndaşlarınqəbulunukeçirib.Nazir
onlayngörüşdənövbəlilikəsasındaqəbulayazılmışşəxslərin
müraciətlərinidinləyib,suallarınıcavablandırıb.

Qəbuldasəslənənmüraciətlərmüxtəlifmövzularıəhatəedib.
Ocümlədənyaradıcıəməyintəşviqivəqiymətləndirilməsi,fəxri
advəfərditəqaüdlərinverilməsi,mənzilməişətşəraitininyaxşı
laşdırılması, işlətəminolunma,millimusiqialətlərimizintədqiq
edilməsi,musiqiməktəblərininfəaliyyəti,AşıqƏləsgərinheykə
lininlayihəsivədigərməsələlərədairmüraciətlərolub.
AnarKərimovAzərbaycanOrdusunun44günlükVətənmü

haribəsindəqazandığı parlaqQələbədənsonra vətənpərvərlik
ruhundayenimusiqiəsərlərinəehtiyacduyulduğunubildirib.Bu
nunlabağlıMədəniyyətNazirliyininAzərbaycanBəstəkarlarİtti
faqı iləbirgə layihələrininolduğunu,müsabiqələrinkeçirildiyini
vəgələcəkdəhəminbəstələrinnazirliktərəfindənsatınalınma
sınınnəzərdətutulduğudiqqətəçatdırılıb.
Nazirhəmçininölkəmizdəincəsənətxadimlərinin,Azərbaycan

mədəniyyətinə töhfə verən şəxslərin daim dövlətimizin diqqət
mərkəzindəsaxlanıldığınısöyləyib.Bildiribki,gələcəkdəhəmin
şəxslərinpeşəkar vəyaradıcı fəaliyyətinin, zəhmətinin,mədə
niyyət sahəsində xidmətlərinin qiymətləndirilməsinin ədalətli,
şəfafşəkildəvəmüstəqilbirkomissiyavasitəsiləaparılmasıisti
qamətindəişlərhəyatakeçirilir.Tətbiqolunacaqyenimexanizm
sayəsindəbusahədəçalışanvəmədəniyyətimizininkişafında,
təbliğindəxidmətləriolanşəxslərlayiqincəqiymətləndiriləcək.
Mədəniyyətvəincəsənətxadimlərinin,vətəndaşlarınbütünmü

raciətləridinlənildikdənsonraqaldırılanməsələlərmüvafiqqayda
daqeydəalınıb.AnarKərimovqaldırılanməsələlərləəlaqədarla
zımitədbirləringörülməsiüçünaidiyyətişöbələrətapşırıqlarverib.

Soyqırımının 30 illiyinə həsr olunmuş 
videokonfrans 

Fevralın24-dəMilliKitabxanadaMədəniyyətNazirliyinintabe-
liyindəolankitabxanalarıniştirakıiləXocalısoyqırımının30-cu
ildönümümünasibətiləvideokonfranskeçirilib.

Milli Kitabxananın direktoru, professor Kərim Tahirov tədbiri
açaraqbildiribki,XocalısoyqırımıXXəsrinənböyükfaciəsi,in
sanlığaqarşı törədilmişqətliamdır.Vurğulanıbki,Prezident,Ali
BaşKomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləmüzəfərAzərbaycan
Ordusutərəfindən44günlükmüharibədətorpaqlarımızdüşmən
tapdağındanazadolunubvəXocalısakinlərininqisasıalınıb.
Milli Kitabxananın direktormüaviniƏdibə İsmayılova,Ağcabədi

MKSnin direktoruMəhəbbətƏliyeva, F.Köçərli adınaRespublika
UşaqKitabxanasınındirektoruŞəhlaQəmbərova,SumqayıtMKS
nin direktoruYeganəƏhmədova çıxış edərək Xocalı soyqırımına
həsr edilmiş tədbirlərdən, eləcə də Milli Kitabxananın hazırladığı
elektronməlumatbazalarıvəpandemiyazamanıoxuculara,bölgə
lərdəkikitabxanalaragöstərdiyixidmətinəhəmiyyətindəndanışıblar.
VideokonfransdaAzərbaycanYazıçılarBirliyininüzvüSəkinə

Turabqızının “Xocalı ağrısı” (tarixi esselər) kitabının təqdimatı
daolub.Müəllifkitabhaqqındaməlumatverib.

“Xəyallarımın arxasında”
Türkiyədə yaşayan soydaşımızın Xocalı sərgisi 
Fevralın24-dəAzərbaycanDövlətRəssamlıqAkademiyasının
(ADRA)Muzey-sərgikompleksindətanınmışrəssam,Türkiyədə
yaşayanvəhazırdabutəhsilocağındamüəllimkimiçalışanƏda-
lətQaranın(AdaletKara)Xocalısoyqırımının30illiyinəhəsrolun-
muş“Xəyallarımınarxasında”adlıfərdisərgisininaçılışıkeçirildi.

Tədbirdə
Rəssamlar
İttifaqının
sədri,Xalq
rəssamıFər
hadXəlilov,
ADRAnın
prorektoru,
Xalqrəssa
mıSəlhab
Məmmədov,
Əməkdar
incəsənət
xadimi,professorZiyadxanƏliyevçıxışedərəksərgivəmüəllifin
yaradıcılığıiləbağlıdüşüncələrinibölüşdülər.
Diqqətə çatdırıldı ki, rəssam çağdaşAzərbaycan təsviri sə

nətindəözünəməxsusdəstxəttəmalikfırçaustalarındanbiridir.
Onunəsərləriyerlivəxariciölkələrdəmuzeyvəşəxsikolleksi
yalarıbəzəyir.
Bildirildiki,AdaletKaraƏzimƏzimzadəadınaRəssamlıqMək

təbinibitirdikdənsonraUkraynada–KiyevRəssamlıqAkademiya
sındavəLvovMilliİncəsənətAkademiyasındarəngkarlıq,kerami
kavəheykəltəraşlıqüzrətəhsilalıb.1979cuildəLvovşəhərində
keçirilən“Qırmızıpayız”rəsmsərgisindəbaşmükafatalayiqgörü
lüb.1995ciildəİsveçrədəkeçirilən“Dünyanın200seçilənrəssa
mı”adlısərgidəiştirakedib,adıdünyarəssamlarıkataloqundayer
alıb.1996cıildəUNESCODünyaSənətkarlarBirliyinəüzvqəbul
edilib.1997ciildənTürkiyədəyaşayıbfəaliyyətgöstərənrəssamın
2008ciildəAyasofyaMuzeyində“100tablo”adlısərgisikeçirilib.
Rəssam çıxış edərək sərginin təşkilinə və sənəti haqqında

söyləniləndəyərlifikirlərəgörətəşəkkürünübildirdi.
Sonraqonaqlarsərgi ilətanışoldular.SərgidərəssamınXo

calımövzusunda 70 əsəri nümayiş olunur.Tablolar bu bəşəri
faciənin mahiyyətini gələcək nəsillərə çatdırmaq baxımından
qiymətlisənətnümunələridir.

Lalə

əvvəli səh. 1-də
Diqqətə çatdırılıb ki, hələ

2019cu ildə Mədəniyyət Na
zirliyi tərəfindən yaradıcı sə
nayelərlə bağlı forum keçirilib.
Yaradıcı sənayenin inkişafı is
tiqamətində nazirliyin fəaliyyə
ti çoxşaxəlidir. Bu sahədə qa
nunvericiliyin təkmilləşdirilməsi,
yeni yaradılanAzərbaycan Ya
radıcı Sənayelər Federasiyası
ilə birgə bu sahədə yaxşı təc
rübələrin və sektorun problem
lərininöyrənilməsi,satışplatfor
malarının yaradılması və digər
istiqamətlərdə işlər aparılır. Bu
sahədə qanunvericilikdə olan
boşluqların aradanqaldırılması
davacibməsələdir.
Anar Kərimov qeyd edib ki,

fəaliyyəti səmərəli qurmaq
üçünbusahəiləbağlıəlimizdə
real statistika, etibarlı rəqəm
lərolmalıdır.Hazırdaəldəolan
məlumata görə, ümumi daxili
məhsulda (ÜDM) yaradıcı sə
nayeninpayıtəxminən12faiz
təşkil edir, amma düşünürük
ki,burəqəmrealdadahayük
səkdir.
Nazirvurğulayıbki,qarşımız

daduranvəzifələrdənbiriişğal
dan azad olunmuş ərazilərdə
yaradıcısənayenindətəşəkkül
tapmasıdır:“Böyükqayıdış”la
yihəsi təkcə orada abidələrin
bərpası ilə məhdudlaşmır, ora
həm də Azərbaycan ruhunun
qaytarılmasıvacibdir.Bildiyiniz
kimi cənab Prezident tərəfin
dənbu il “Şuşa İli”elanedilib.
Bizistəyirikki,yaradıcıinsanla
rımızbu işlərdəbizəyaxından
köməketsin.Gələnaydan“Şu
şa talks” layihəsinə start veri
ləcək.Yaradıcı insanlardanbu
məsələdə məsləhətlər istəyə
cəyik”,–deyəA.Kərimovəlavə
edib.
Özəlsektordayaradıcısəna

yenin təşviqi ilə bağlı fikirlərini
bölüşənnazirmusiqivəincəsə
nətməktəblərindəözəl sektora
şəraityaradılmasınındanəzər
dən keçirildiyini deyib. Bildirib
ki, kadrların yetişdirilməsi əsas
prioritetlərdənbiridir.Buməkan
largüzəştlişərtlərləsahibkarla
rın da istifadəsinə verilə bilər:

“Biz onlara şərait yaradacağıq
ki,həminməkanlardatreninqlər
keçəbilsinlər.Əgərlayihəuğur
luolarsa,buişidavametdirəcə
yik”.
KOBİA İdarə Heyətinin səd

riOrxanMəmmədovqeydedib
ki, Azərbaycanda yaradıcı sə
nayelərin inkişafını şərtləndirən
amillərdən biri də onların ixrac
potensialının artırılmasıdır.  Bu
məqsədlədövlətözələməkdaş
lığının potensialı artırılmalı, qa
nunvericilikdəmüəyyən güzəşt
lər tətbiq edilməlidir: “Məsələn,
yerli kino sənayesində peşəkar
çəkiliş studiyalarının olmaması
buməhsulunixracimkanınıaşa
ğı salır. Həmçinin, ixrac oluna
caq kreativ məhsulların brend
ləşməsini təklif edirik. Burada,
sənaye və kənd təsərrüfatında
dövlət dəstəkli “Made in Azer
baijan”kimi,yaradıcıbiznesidə
ixracatəşviqedəcəkbrendinya
radılmasıdahayaxşıolardı...”.
OrxanMəmmədov bildirib ki,

kreativ biznesin daha çox şə
hərlərin inkişafına təkan verdi
yini və ölkəmizin zəngin ənə
nələrini nəzərə alsaq, yaradıcı
turizm istiqamətinin genişlən
məsinitəklifetməkolar.Aqrotu
rizmprinsiplərinəuyğunolaraq

regionlarda fəaliyyət göstərən
emalatxanaları, ailə müəssisə
lərini əlavə olaraq qonaqlama
tipliobyektlərəuyğunlaşdırmaq
mümkündür.
KOBİAnın sədri həmçinin

qeyd edib ki, klasterləşməyə
dəstək vermək istiqamətində
“kreativ klaster”lərin yaradılma
sıməqsədəuyğunolardı:“Butip
strukturlar Bakı şəhərində çox
azsaydafəaliyyətgöstərir.Tək
lifedirikki,buməqsədləMədə
niyyət Nazirliyinin regionlarda
olan tikililərindən istifadə qay
dalarımüəyyənedilsin.Müxtəlif
araşdırmalargöstərirki,kreativ
məkanlar şəhərlərin canlanma
sınatəkanverir,bölgələrinmüs
bətimiciniformalaşdırır,sənaye
zonalarınımədəniyyətmərkəz
lərinəçevirir,biznesvəturistlər
üçüncəlbediciliyiartırır...”.
Tədbirə videoformatla qo

şulan Əqli Mülkiyyət Agentliyi
İdarə Heyətinin sədri Kamran
İmanov rəhbərlik etdiyi quru
munbusahədəfəaliyyətibarə
dəməlumatverib,əqlimülkiyyət
vəkreativlikanlayışlarınınsıxtə
masdaolduğunu,kreativsənaye
ninvəmüəllifikhüququnaəsas
lanansahələrinÜDMdəpayının
artdığınıdiqqətəçatdırıb.

AzərbaycanYaradıcıSənaye
lər Federasiyası İdarə Heyəti
ninsədriVasifEyvazzadəqeyd
edibki,yaradıcısənayesahəsi
ninüçprinsipial istiqamətdəin
kişafetdirilməsizəruridir.Bunlar
hüquqi,institusionalvəmaliyyə
mexanizmlərinin təkmilləşdiril
məsi istiqamətləridir. Eyni za
manda yaradıcı sənaye sahə
sində hökumət, qeyrihökumət
vəözəlsektorarasındainklüziv
münasibətlərin qurulması bu
sahənin iqtisadi məzmununun
gücləndirilməsinə kömək edə
cək.
“Bizbusahəüzrə İngiltərədə

təcrübəmübadiləsiapardığımız
zamangördükki,oradaYaradı
cılıqSənayesi Federasiyası və
bukimiqurumlar,şirkətlərbirlik
dəmüzakirəaparır,biznesmər
kəzdə ərazini icarəyə götürüb
orada fəaliyyət göstərirlər. Ha
zırdaAzərbaycandabeləbirfe
derasiya formalaşırvəməqsəd
də budur ki, kreativ sənayedə
fəaliyyət göstərənlərin fikirləri
ümumiləşdirilibmüəyyəndairə
lərəçatdırılsın”,deyəVasifEy
vazzadəbildirib.Oqeydedibki,
BakışəhərininBaşplanınapay
taxtdakreativmərkəzinyaradıl
ması dadaxil edilib.Mərkəzdə
marketinq, reklam, dizayn və
digərşirkətlərbirarayagələrək
fəaliyyətgöstərəbiləcək.
Tədbirdə yaradıcı sənayenin

müasirbiznesçağırışları,yara
dıcışəxslərinsahibkarlıqfəaliy
yəti ilə bağlı bilik vəbacarıqla
rının artırılması, efektiv sahəvi
təşkilatlanma, sektorun prob
lemlərivəinkişafıiləbağlıdigər
məsələlərmüzakirəedilib,kadr
ların hazırlanmasına, təlimlərin
təşkilinə, sektor üzrə müəyyən
güzəştlər, sərgilərə və reklama
dəstəyin göstərilməsinə dair fi
kirvətəklifərsəsləndirilib.

Yaradıcı sənayedə biznes imkanları 
müzakirə edilib

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaradıcı sənayenin də 
təşəkkül tapması vacibdir

Xocalısoyqırımının30-cu
ildönümümünasibətilə
fevralın22-dəBeynəl-
xalqMuğamMərkə-

zində“Cadenza”orkestrinin
konsertproqramıtəqdim
edildi.

“Koordinat 39°54’47” şm.e.
46°47’25” ş.u.; qar üzərindəki
ayaq izləri ilə” adlı ədəbimu
siqili gecədə Aqşin Əlizadənin

“Muğam”, Qara Qarayevin 14
və 24 nömrəli prelüdləri, Ayaz
Qəmbərlinin “Hüzn”, Tahir İbi
şovun “Epitafiya”, Rəhilə Hə
sənovanın “Ulduzların laylası”
və Üzeyir Hacıbəylinin “Cəngi”
əsərlərisəsləndi.
Konsertdən əvvəl musiqişü

nasŞəfaqətMəmmədovaçıxış
edərək layihənin konsepsiyası
ilə bağlı fikirlərini bölüşdü.Bil
dirdiki,əsərlərinseçimiXocalı

faciəsibaşverənoməşumge
cənin musiqi ilə sanki portre
tini çəkir. A.Əlizadənin “Kənd
süitası”ndan muğamla başla
yan proqram hələ heç nədən
xəbəri olmayan Xocalı sakin
lərinin faciəyə addımaddım
yaxınlaşmalarını, bu əsərin
ardınca, səslənən əsərlər isə
bütünlüklə Xocalı qətliamının
musiqi ilə rənglərini nümayiş
etdirir.Sondasəslənən“Cəngi”
isəqələbərəmzidir...
Konsert proqramı boyunca

monitorda Xocalı faciəsindən
lentə alınan kadrlar nümayiş
olunurdu.
Ədəbimusiqili gecənin kon

sertmeysteri Samir Əsədov,
qiraətçi Cavid Baba, videoart
müəllifiElnurMehdiyevidi.

Qeydedəkki,səslənənəsər
lərdən A.Əlizadənin “Muğam”
əsəri bəstəkarın “Kənd süita
sı”ndan Mustafa Mehmandarov
tərəfindən işlənib. Ü.Hacıbəyli
nin“Cəngi”əsəriniorkestrüçün
AyazQəmbərlihazırlayıb.Q.Qa
rayevin14və24nömrəliprelüd
ləriniisəSəidQəniişləyib.
Xatırladaq ki, 2016cı ildən

fəaliyyət göstərən “Cadenza”
orkestri Azərbaycanda müasir
musiqiifaçılığıvəənənəsiniya
şatmağı,çağdaşmusiqiənənə
lərinidavametdirməkləyanaşı,
musiqimaarifçiliyini həyata ke
çirməyi, müxtəlif auditoriyalar
üçün konsertlər təşkil etməyi
qarşısınaməqsədqoyub.
Orkestrinbədiirəhbəribəstə

karTürkərQasımzadədir.

Bənzərsiz ifası ilə ölməzlik qazanan sənətkar
Xalq artisti Yalçın Rzazadənin xatirə axşamı

Fevralın23-dəR.Behbu-
dovadınaAzərbaycan
DövlətMahnıTeatrında
görkəmlimüğənni,Xalq

artistiYalçınRzazadəyə
həsrolunanxatirəaxşamı
keçirildi.

Mədəniyyət Nazirliyi İncəsə
nət və qeyrimaddimədəni irs
şöbəsinin müdiri FərəhAcalo
vaçıxışedərəksənətkarınhə
yatvəsənətyolundansözaçdı.
Bildirdiki,YalçınRzazadəötən
il (22 fevral – red.) dünyasını
dəyişsədə,onunifaetdiyinəğ
mələr tamaşaçıların qəlbində
əbədiyaşayacaq:“YalçınRza
zadəninözünəməxsus ifa tərzi
onun həqiqi sənətkar olduğu
nun göstəricisidir. Azərbaycan
musiqi sənətinin ən parlaq
nümayəndələrindən olan Yal
çın Rzazadə bir çox görkəmli
bəstəkarlarımızın mahnılarının
ilkvəmahirifaçısıkimitanınıb.
Cahangir Cahangirov, Emin
Sabitoğlu,TofiqQuliyev,Oqtay
Kazımi, Eldar Mansurov kimi

bəstəkarlar onun üçünmahnı
lar bəstələyiblər. “Qayınana”,
“Dədə Qorqud”, “Baladadaşın
ilkməhəbbəti”, “Günkeçdi”ki
mi filmlərimizə dəYalçın Rza
zadəbənzərsizifasıiləölməz
likbəxşedib”.
SonraDövlətMahnıTeatrının

ansamblı və solistləri sənətka
rınrepertuarındaolmuşmahnı
lardan ibarət konsert proqramı
iləçıxışetdilər.

Proqram Xalq artisti Salman
Qəmbərovun fortepianoda mü
şayiəti ilə Emin Sabitoğlunun
“Bakı, sabahın xeyir” mahnısı
iləbaşlandı.Konsertboyu “Ta
leyim mənim”, “Gəl barışaq”,
“Durnalar”,“Şirindil”,“AyLaçın”
vədigərmahnılarsəsləndirildi.
Solistlər Rövşən Qəhrəma

nov, Fəxri KazımNicat və Ay
nur İsgəndərli,MətinRzazadə,
Xalq artistləri HeydərAnatollu,

Gülyaz və Gülyanaq Məmmə
dovalar, Əməkdar artist Aygün
Qurbanovaifalarıiləötənillərin
nəğmələrinəyeninəfəsverdilər.
Yalçın Rzazadənin övladla

rı Mətin və Orxan Rzazadələr
atalarının xatirəsinə göstərilən
ehtirama görə tədbirin təşkilat
çılarına və iştirakçılaraminnət
darlıqlarınıifadəetdilər.
Tədbirdə iştirak edən Əmək

dar artist Nüşabə Ələsgərli sə
nətkarla bağlı xatirələrini me
dia nümayəndələri ilə bölüşdü:
“YalçınRzazadəiləbizimtanış
lığımız 90cı illərə təsadüf edir.
Biz bir yerdə konsert proqram
larındaçıxışetmişdik.O,kübar,
mədəni,ətrafındakılarasevgiilə
yanaşan bir insan idi. Tale elə
gətirdiki,Mədəniyyətvəİncəsə
nətUniversitetinədaxilolandao,
bizim kafedranın müdiri idi. Biz
biryerdəonilçalışdıq.İşinəmə
suliyyətli, tələbələrəqarşı tələb
karbirinsankimiyadımdaqalıb.
Geyimindən tutmuş repertuar
seçiminə qədər ondan kübarlıq
yağırdı.Onunlabir səhnəni bö
lüşdüyüm üçün özümü şanslı
hissedirəm...”.

L.Azəri

“Qar üzərindəki 
ayaq izləri ilə...”

“Cadenza” orkestrinin Xocalı konserti
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Xocalı soyqırımı – XX əsrin faciəsi
Xocalısoyqırımının30-cuildönümü
münasibətiləbölgələrdəanımtədbirləri
keçirilir.

Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi
(RMİ)Masallı rayonHeydərƏliyevMərkəzi
və Masallı Dövlət Regional Kollecinin bir
gə təşkilatçılığı ilə Xocalı faciəsindən bəhs
edən “Oğurlanmış talelər” mövzusunda
ədəbibədiikompozisiyasəhnələşdirilib.Ta
maşanınssenarisiyazıçıpublisistNurəddin
Ədiloğluna,quruluşuteatrınrejissoruCəma
ləddinƏliyevəməxsusdur.MasallıTarixDi
yarşünaslıqMuzeyindəisəməktəblilərüçün
“Əsrinfaciəsi”adlıtarixdərsitəşkiledilib.

BərdəRMİBərdərayonMKSninkitabxa
na filiallarındaXocalı soyqırımının30cu il
dönümüiləəlaqədaranımtədbirlərikeçirilib.

ŞəkiRMİŞəkişəhərHeydərƏliyevMər
kəzində “Xocalıhəqiqətləri”adlısərgi təşkil
edilib. Sərgidə erməni vandalizmini əks et
dirən fotoşəkillər, xalqımıza qarşı törədilən
cinayətlər və terror aktlarını əks etdirən ki
tablarsərgilənir.ŞəkiHeydərƏliyevMərkəzi
vəMKSnin9nömrəlifilialınınbirgətəşkilat
çılığı ilə “Xocalıya ədalət!” adlı tədbir təşkil
olunub.
QaxDövlətRəsmQalereyasında “Xocalı

soyqırımı–qanyaddaşımız”adlırəsmsər
gisiaçılıb.Sərgidəuşaq,yeniyetməvəgənc
rəssamların 50dək əsəri nümayiş etdirilir.
Zaqatala rayon Heydər Əliyev Mərkəzində
“Xocalı–şəhidşəhər”adlırəsmvəkitabsər
gisitəşkilolunub.

Gəncə RMİnin tabeliyindəki T.Hacıyev
adına2saylıUşaqmusiqiməktəbində“Xo
calı qan yaddaşımızdır” adlı tədbir, Goran
boyDövlətRəsmQalereyasındaisə“Xocalı
yaədalət!”adlırəsmsərgisitəşkiledilib.

İsmayıllı RMİAğsu rayon Heydər Əliyev
MərkəzinintəşkilatçılığıilərayonMədəniyyət
sarayının foyesindəXocalı faciəsinin 30cu
ildönümüiləəlaqədarməktəblirəsmhəvəs
karlarının yağlı boya ilə çəkdikləri əsərlərin
sərgisiaçılıb.SərgidəXocalısoyqırımınıəks
etdirən60rəsməsərinümayişolunur.

ŞəmkirRMİŞəmkirRayonTarixDiyarşü
naslıqMuzeyindəkeçiriləntədbirdəşagirdlə
rinhazırladıqları“Xocalıyagedənyol”möv
zusundakompozisiyavəXocalıfaciəsindən
bəhsedənfilmnümayişetdirilib.

KürdəmirRMİKürdəmirrayonHeydərƏli
yevMərkəzində“Xocalısoyqırımı–XXəsrin
faciəsi” adlı tədbir keçirilib. KürdəmirDövlət
RəsmQalereyasındaisəfaciənin30cuildö
nümüiləbağlıhəvəskarrəssamlarınvəmək
təblilərinəlişlərindənibarətsərgitəşkiledilib.

Sabirabad RMİ Sabirabad rayon Heydər
Əliyev Mərkəzi, rayon Gənclər və İdman
İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə “Xocalı bir
millətin kədəri” adlı film təqdimatı keçirilib.
Tədbirdəmərkəzin direktoru Rəna Hacıza
dəvədigərləriçıxışedərəkXocalısoyqırımı
haqqındafikirlərinibölüşüblər.

Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər Heydər
ƏliyevMərkəzində“Xocalıağrısındangələ
cəyə doğru” adlı tədbir keçirilib. N.Nərima
novadınaMədəniyyətMərkəzivə“Dostluq”
mədəniyyəteviiləbirgətəşkilolunantədbir
də dərnək üzvləri Əli Hüseynov və Aydan
Salahovanınifalarıdinlənilib.
C.Cabbarlı adına Xızı rayon Mədəniyyət

Mərkəzi,GiləziqəsəbəFolklorklubu,Şora
badqəsəbəSənətkarlıqevivəYeniYaşma
kəndklubununbirgətəşkilatçılığıilə“Xocalı
soyqırımı–unudulmazfaciə”adlıədəbibə
diikompozisiyanümayişetdirilib.

Ağdaş RMİ Zərdab rayon Mərkəzi Kitab
xanasıvərayonGənclərvəİdmanİdarəsinin
birgətəşkilatçılığıiləkeçirilən“Xocalı–bəşə
riyyətəqarşıtarixicinayət”adlıanımtədbirində
HeydərƏliyevFondununvitseprezidentiLey
laƏliyevanıntəşəbbüsüiləbaşladılmış“Xoca
lıyaədalət!”kampaniyasıhaqqındasözaçılıb.

Ağcabədi RMİAğdam rayon Heydər Əli
yevMərkəzininvəAğdamrayonAyaqQər
vəndkənd tamortaməktəbininbirgə təşki
latçılığı ilə keçirilən “Xocalını unutmayaq!”
adlıtədbirdəfaciəhaqqındaməlumatverilib,
ermənisilahlılarınıngünahsızinsanlarınba
şınagətirdiklərimüsibətlərdənbəhsedilib.

BiləsuvarRMİBiləsuvarrayonHeydərƏli
yev Mərkəzində “Soyqırımı” rəsm, Ağstafa
RMİQazaxDövlətRəsmQalereyasındaisə
“Xocalı faciəsi xalqımızın qan yaddaşıdır”
başlığıaltındakitabsərgiləritəşkiledilib.

Xaçmaz RMİ Quba rayon MKSnin Mər
kəziKitabxanasında“Əsrinfaciəsi–Xocalı”
adlısərgitəşkilolunub.SərgidəoxucularXo
calıfaciəsihaqqındakitablarvəqəzetmate
riallarıilətanışolublar.

Lənkəran RMİ Lənkəran şəhər MKSnin
Uşaqşöbəsində“Xocalısoyqırımınıunutma
yaq!”adlıtədbirkeçirilib.TədbirdəLənkəran
şəhər7və10saylıortaməktəblərinşagird
ləri Vətən haqqında şeirlər səsləndiriblər.
Sonra Xocalı faciəsini özündə əks etdirən
fotostendəvəkitablarabaxışolub.

Moldova Parlamentinin sədri 
Füzuli və Şuşaya səfər edib 

ÖlkəmizdəsəfərdəolanMoldovaParlamentininsədriİqor
Qrosununrəhbərliketdiyinümayəndəheyətifevralın23-də
işğaldanazadolunmuşFüzulivəŞuşaşəhərlərinəsəfəredib.

QonaqlarıMilliMəclisinsədrmüaviniAdilƏliyev,Moldova ilə
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəriSabirHacı
yevvədigərşəxslərmüşayiətediblər.
Səfər zamanı nümayəndə heyətinə Füzulidə ermənilər tərə

findən törədilmişdağıntılar,dinimədəniabidələrinyerləyeksan
edilməsi, həmçinin torpaqlar işğaldan azad edildikdən sonra
Azərbaycandövləti tərəfindənhəyata keçirilənbərpaquruculuq
layihələribarədəməlumatverilib.
FüzulidənsonraŞuşayasəfəredənqonaqlarəvvəlcəŞuşaqa

ladivarları ilə tanışolublar.OnlaraQarabağxanıPənahəli xan
tərəfindən inşa edilən qala haqqında məlumat verilib. Diqqətə
çatdırılıb ki, işğal dövründə qala divarları erməni vandalizminə
məruzqalıb.Şuşaazadedildikdənsonraqaladatəmirbərpaiş
ləriaparılıb.
Sonramoldovalıqonaqlarişğalzamanıvandalizməməruzqalan

vəindibərpa işləriaparılanYuxarıGövhərağavəAşağıGövhər
ağaməscidlərini,yenidənqurulanMollaPənahVaqifinməqbərə
siniziyarətediblər,Cıdırdüzündəolublar.HeyətinŞuşayasəfəri
SSRİXalqartistiBülbülünşəhərdəkievmuzeyininziyarətolunma
sıiləyekunlaşıb.Muzeyintarixibarədəqonaqlaraməlumatverilib.

“Yüksəliş”də iştirak etmək istəyənlər üçün 
İsmayıllıRMİİsmayıllı
rayonHeydərƏliyev
adınaMədəniyyət
Mərkəzində“Yüksəliş”
müsabiqəsiişçiqru-
punungörüşükeçirilib.
GörüşdəİsmayıllıRMİ-
ninrəisiElçinNəcəfov,
idarəvəmüəssisələrin
əməkdaşlarıvərayon
ictimaiyyətininnüma-
yəndələriiştirakedib.

Tədbirdəmüsabiqəüçünqeydiyyatdankeçməkistəyənlərəkö
məklikgöstərilibvəsuallarıcavablandırılıb.
Xatırladaq ki, “Yüksəliş”müsabiqəsiPrezident İlhamƏliyevin

26iyul2019cuiltarixlisərəncamıiləintellektualsəviyyəsivəida
rəçilikbacarıqlarıyüksəkolanperspektivrəhbərşəxslərinmüəy
yənedilməsini,dəstəklənməsinivəölkədəkadrehtiyatıbankının
yaradılmasını təmin etmək məqsədilə təsis olunub. Müsabiqə
2151 yaş aralığında, ikiillik idarəçilik təcrübəsi olan, ali təhsilli
Azərbaycanvətəndaşlarınıəhatəedir.Müsabiqəqeydiyyat,on
laynseçim,əyani,yarımfinalvəfinalmərhələlərindənibarətdir.

Mədəniyyət evləri və klubların fəaliyyəti 
müzakirə olunub

ŞəmkirRMİ-ninrəisi
AzərRəcəbovunişti-
rakıiləGöygölrayon
MədəniyyətMərkə-
zindəvəGədəbəy
AşıqMəktəbində
mədəniyyətevləri
vəklublarıngələcək
fəaliyyətiiləəlaqədar
iclaslarkeçirilib.

İclaslarda RMİnin
əhatəetdiyirayonlardakımədəniyyətevlərivəklublarınrəhbərlə
riiştirakediblər.Müəssisərəhbərləriproblemlərbarədədanışıb,
fəaliyyətintəkmilləşdirilməsiiləbağlıtəklifərveriblər.
İdarə rəisimüəssisələrin fəaliyyəti iləbağlıbirsıraməsələləri

diqqətəçatdırıb,işlərindahasəmərəliqurulmasıbarədətapşırıq
larınıverib.

Su çərşənbəsi ilə bağlı şənliklər
GəncəRMİvəGəncə
ŞəhərİcraHakimiy-
yətinintəşkilatçılığıilə
KəlbəcərMədəniyyət
evindəNovruzunilk
müjdəçisi–Suçər-
şənbəsi(22fevral)ilə
bağlıbayramşənliyi
təşkilolunub.

ŞəhərİcraHakimiy
yətinin başçısı Niya

zi Bayramov, Kəlbəcər Rayon İcraHakimiyyətinin başçısıAzər
Qocayev,TürkiyəninGəncədəkibaşkonsuluZekiÖztürk,Gəncə
RMİninrəisiVasifCənnətov,idarə,müəssisə,təşkilatrəhbərləri,
ictimaiyyətnümayəndələritədbirdəiştirakediblər.
ƏvvəlcəGəncəUşaqrəssamlıqməktəbiyetirmələrininəlişlərin

dən ibarət sərgiyə baxış olub.TədbirdəSu çərşənbəsininmahiy
yətindən, adətlərimizdən, inanclarımızdan bəhs edilib. Novruzun
simalarıolanKosa,KeçəlvəBaharqızınçıxışları,maraqlıifalar,rən
garəngrəqslər,əyləncədolusəhnəciklərhərkəsinzövqünüoxşayıb.
Sondaulu öndərHeydərƏliyevinNovruzbayramlarının birində

məcburi köçkünlərlə görüşü zamanı, Prezident İlhamƏliyevin isə
ötənilŞuşadaetdikləritarixiçıxışlarındanparçalarnümayişolunub.

***
AğstafaRMİAğstafarayonMədəniyyətMərkəzindədəSuçər

şənbəsiqeydolunub.Tədbirdəmədəniyyət işçiləriNovruzbay
ramınınadətənənələri haqqındaməlumat veriblər.Dahasonra
məktəblilərin ifasındaSuçərşənbəsinəaidşeirlər,atalarsözləri
vəbayatılarsöylənilib,millirəqslər,şənmusiqilərifaedilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Vətənin fəxr etdiyi oğullar

SumqayıtRMİSumqayıtşəhərMKS-nin
MərkəziUşaqKitabxanasıvə5nömrəli
tamortaməktəbinbirgətəşkilatçılığıilə
Vətənmüharibəsininsumqayıtlışəhid-
ləriƏlizaminMustafalı,ElvinNovruzov,
ƏlimərdanQuluzadəvəKərimƏhmədə-
liyevinanalarıilə“Şərəfabidəsi–şəhid
anası”adlıgörüşkeçirilib.Sumqayıtşəhər
HeydərƏliyevMərkəzininkollektiviVətən
müharibəsişəhidiŞəhriyarQuliyevinailə-
siniziyarətedib.

Masallı RMİ Masallı TarixDiyarşünaslıq
Muzeyi, Masallı Dövlət Rəsm Qalereyası
və “Ümidimsənsən” İctimaiBirliyininbirgə
təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən “Vətənin
ölməzoğulları” layihəsiüzrənövbəti tədbir
gerçəkləşib.Tədbirdə fevral ayındadoğul
muşBirinciQarabağ vəVətənmüharibəsi
şəhidləribarədəməlumatverilib.İştirakçılar
muzeydə şəhidlərə həsr olunmuş guşə ilə
tanışolublar.
YardımlırayonHeydərƏliyevMərkəzin

də “Şuşa fatehləri” adlı layihənin Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı Ramiz Cəfərova
həsr olunan ilk tədbiri keçirilib. Mərkə
zin direktoru vəzifəsini icra edən Zeynəb
MəmmədzadəşəhidRamizCəfərovunhə
yatvədöyüşyoluhaqqındasözaçıb.Qəh
rəmanahəsrolunmuşsənədlifilmnümayiş
olunub.
Masallı RMİ Yardımlı TarixDiyarşünaslıq

MuzeyindəVətənmüharibəsişəhidiRuslan
CəfərlininatasıNəcəfCəfərovlagörüşkeçi
rilib.GörüşdəN.CəfərovoğlununVətənsev
gisivədöyüşyolundanbəhsedib.

Biləsuvar RMİ Salyan rayon Mədəniyyət
MərkəzininDayıkəndMədəniyyətevindəBi
rinciQarabağmüharibəsişəhidiArifNağıye
vinanımgünüqeydolunub.
ŞəkiRMİQax rayon2 saylı şəhər kitab

xana filialı və 1 nömrəli Mədəniyyət evinin
təşkilatçılığıilədoğumgünlərifevralayında
olanMilliQəhrəmanlarhaqqında“Fərqli ta
lelərinoxşarzirvəsi”adlı tədbir təşkiledilib.
Tədbirdə Milli Qəhrəmanlar Akif Əkbərov,
ƏrəstunMahmudov,RövşənHüseynov,Fi
rudinŞamoyev, İnqilabİsmayılovvəElman
Hüseynovundöyüşyoluhaqqında iştirakçı
laraməlumatverilib.

“Şuşa – ənənədən gələcəyə”
Bakı Milli Geyim Evi dəfilə-sərgi keçirəcək

BakıMilliGeyimEvinövbətitəq-
dimatınıŞuşayahəsredəcək.8
Mart–BeynəlxalqQadınlarGünü
vəNovruzbayramıərəfəsində
“Şuşa–ənənədəngələcəyə”adlı
dəfilə-sərgikeçiriləcək.

BakıMilliGeyimEvinin rəhbəriKö
nülVəlibəylimediamənsublarıiləgö
rüşdəbubarədəətrafıməlumatver
di.TədbirdəQarabağgeyimləri,onun
məişətinin ayrılmaz hissəsi olan ele
mentlərictimaiyyətətəqdimolundu.
Könül Vəlibəyli 14 ili əhatə edən

fəaliyyətləri,qarşıdakılayihələrbarədə
dəsözaçdı.Bildirdiki,BakıMilliGeyim
Evi Azərbaycanın millimənəvi dəyəri
olan geyimlərimizin hazırlanmasında,

dünyada tanıdılmasında
və təbliğində önəmli rola
sahibdir: “Müxtəlif ölkə
lərdəAzərbaycanı təmsil
edən qurumlar və səfir
liklərlə əməkdaşlıq sayə
sində sərgilər keçirmişik.
Həmçinin, istər ölkə da
xilində,istərsədəxaricdə
birneçədəfəMədəniyyət
NazirliyivəHeydərƏliyev
Fondununtəşkilatçılığıilə
müxtəlif dövlət tədbirləri,

eləcədə rəqs vəmahnı ansamblları
mız, teatrlarımız üçün milli geyimlər
hazırlamışıq.BugünBakıMilliGeyim
Evininhazırladığılibaslarölkəvədün
yamuzeylərindəsərgilənir...”.
Vurğulandıki,yarandığıgündənBa

kı Milli Geyim Evinin kolleksiyasında
önəmliyertutandəstlərdənbiridəŞu
şaQarabağgeyimləridir:“Kollektivola
raq2020ci ildə44günlükVətənmü
haribəsinəticəsindəqazanılmışböyük
Zəfərimizə, eləcə də Prezident İlham
Əliyev tərəfindən elan olunmuş “Şuşa
İli”nə ithaf olaraqQarabağ vəŞuşaya
aid geyimləri, araqçınları da hazırlayı
rıq...”.

H.Rüstəmova

Cənub bölgəsinin sənətkarları ilə görüş
LənkəranRMİ-nintəşkilatçılığıiləölkəmizincənub
bölgəsindəfəaliyyətgöstərənsənətkarlarınbir
qrupuiləgörüşkeçirilib.TədbirdəAstara,Lənkəran
vəLerikrayonlarınınhəsirçilik,xalçaçılıq,kerami-
ka,heykəltəraşlıq,dəmirçilik,dulusçuluq,miniatür
xalçaçılıq,taxtaoymasənətivədigərsahələritəmsil
edən40-dançoxsənətkariştirakedib.

İdarənin rəisi Şahin Şahbazov çıxış edərək görüşü
təşkiletməkdəəsasməqsədincənubbölgəsindəsənət
karlıq sahələrinin inkişafına dəstək olmaq, müntəzəm
olaraq sərgilər keçirmək,bu sahədə təbliğatı genişlən
dirməkvəsənətkarlıqnümunələrininölkədaxilindəsatı
şınaköməkgöstərməkolduğunusöyləyib.Bildirilibki,bu
istiqamətdəaraşdırmalaraparılıbvəcənubregionunda
fəaliyyətgöstərənsənətkarlarınelektronməlumatbazası
yaradılıb.Qarşıdakıaylardabölgədəsərgiyarmarkatəş
kilediləcəkvəhərbirsənətkaraözəlişlərini,sənətkarlıq
nümunələrininümayişetdirməyəşəraityaradılacaq.
Görüşdə sənətkarları maraqlandıran suallar cavab

landırılıb,onlarınəlişlərinəbaxışkeçirilib.
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Teatrı fevralın 25-də “Böyümə-
yən uşaqlar” adlı tamaşanın
nümayişinə ev sahibliyi edə-
cək. Tamaşa Elşad Eyvazlının
eyniadlı kitabınınmotivləri əsa-
sında Ukraynanın “Qara kvad-
rat” improvizasiya teatrı tərəfin-
dənhazırlanıb.LayihəUkrayna
Azərbaycanlıları Radasının,
Ukrayna Azərbaycanlıları Bir-
ləşmişDiasporunun təşəbbüsü,
Diasporla İş üzrə Dövlət Komi-
təsinin dəstəyi ilə ərsəyə gəlib.
Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımı
nəticəsində hər iki valideynini
itirmiş25uşağın faciəsinəhəsr
olunmuş tamaşa ilk dəfə2019-
cu ildə Kiyevdəki “Bravo” teat-
rında səhnəyə qoyulub vəma-
raqlaqarşılanıb.

Akademik Milli Dram Teatrı
fevralın26-dacarirepertuardan
“Qarabağnamə”tamaşasınıtəq-
dim edəcək. Uzun illərdir teat-
rın repertuarında olan tamaşa
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin
“Hökmdarvəqızı”pyesiəsasın-
da səhnələşdirilib. Tamaşanın
rejissoru Xalq artisti Mərahim

Fərzəlibəyov, quruluşçu rəssa-
mıİsmayılMəmmədovdur.

AzərbaycanDövlətAkademik
MusiqiliTeatrındaisə“Birnəfəs
qədər” tamaşası nümayiş olu-
nacaq.Qürurmənbəyimizolan
şəhidlərə, qazilərə və onların
bizə bəxş etdiyi Zəfərin sima-
sına çevrilən analarımıza həsr
olunan tamaşa teatrın rejissoru
SamirQulamovunpyesiəsasın-
da vəmüəllifin öz quruluşunda
hazırlanıb.

AkademikRusDramTeatrının
səhnəsində fevralın25-də“Mə-
nimsavaşım”adlımonotamaşa
nümayişolunacaq.Müharibəvə
onun ağrıları bir qadının xroni-
kaloyun-təqdimatındatamaşaçı
ilə görüşəcək. Səhnə əsərinin
müəllif-ifaçısı Xalq artisti Alek-
sandra Nikuşinadır. Tamaşanın
quruluşçu rejissoru Xalq artisti
AleksandrŞarovski,musiqi tər-
tibatçısı Əməkdar mədəniyyət
işçisiVladimirNeverov,rəssam-
larıƏməkdarmədəniyyətişçilə-
riOlqaAbbasova vəAleksandr
Fyodorovdur.

Şuşa Dövlət Musiqili Dram
Teatrı isə fevralın26-da “Xoca-
lım,bizqayıdırıq!”adlıədəbi-bə-
diikompozisiya təqdimedəcək.
Kompozisiyanın quruluşçu re-
jissoruLaləŞirinova,quruluşçu
rəssamıValehMəmmədov,mu-
siqitərtibatçısıAğasəlimFeyzul-
layevdir. Kompozisiyada Xalq
şairiZəlimxanYaqub,şairlərZə-
rəngizMansurovavəNazirRüs-
təminşeirlərindən,ÜzeyirHacı-
bəylinin, Qara Qarayevin, Hacı
Xanməmmədovun, Polad Bül-
büloğlunun,FaiqSücəddinovun
əsərləri, eləcə də Azərbaycan

xalq musiqisindən, videomate-
riallardanistifadəolunub.

Dövlət Gənc Tamaşaçılar
Teatrının yaradıcı heyəti Xocalı
faciəsinin ildönümünü ən yeni
tariximizin şanlı səhifələrindən
biri – 2016-cı il Aprel döyüşlə-
rinin şəhidlərinə ithaf olan “Ya-
rımçıqqalmış”tamaşası iləyad
edəcək. Tamaşa fevralın 26-da
Teatr Xadimləri İttifaqının səh-
nəsindənümayişolunacaq.

AzərbaycanDövlətPantomima
Teatrı Xocalı faciəsinin 30-cu il-

dönümüiləəlaqədarrepertuarın-
danənbaxımlıəsərlərdənbirini–
XalqartistiBəxtiyarXanızadənin
“Xocalı bu olub” tamaşasını bu
dəfəMədəniyyətNazirliyinindəs-
təyi və Polşadakı səfirliyimizin
dəvəti ilə Varşavaya aparıb. Ta-
maşaPolşapaytaxtında fevralın
24-dənümayişolunub.

SumqayıtDövlətDramTeatrı
isəXocalıqurbanlarını“Missiya”
iləyadedəcək.Birinci və İkinci
Qarabağ savaşlarından bəhs
edən qəhrəmanlıq dramının
müəllifi HafizAtaxanlı, quruluş-
çu rejissoru Xalq artisti Firudin
Məhərrəmov,quruluşçurəssamı
ElşənSərxanoğludur.
Bölgə teatrlarına gəlincə isə,

bəziləri ədəbi-bədii kompozisiya-
lar, repertuarlarındakı vətənpər-
vərlik ideyalı tamaşalarla teatr-
sevərlərəxitabedəcəklər.Qusar
DövlətLəzgiDramTeatrında“Xo-
calıharayı–30”adlıbədii kom-
pozisiya hazırlanıb, Mingəçevir
Dövlət Dram Teatrı isə Sevinc
Elsevərin“Ürəyindəarzutut”pye-
sinintamaşasıiləsənətsevərlərin
görüşünəgələcək...

H.Nizamiqızı

sənət 5

“Qarınqulu ayı”nın axtarışında
Şənbəgünümünbir
hissəsinipaytaxtın
mərkəzindənnisbətən
kənarda–Qaraçuxur
qəsəbəsindəkeçirdim.
Səbəbiisəqəsəbədəki
QurbanAbbasovadı
naMədəniyyətevində
müvəqqətimənzillənən
BakıUşaqvəGənclər
Teatrınınyenitamaşası
nabaxmaqidi.

Mədəniyyət evinə isə tamaşaçıların,
avtobusda yol yoldaşım olan uşaqla-
rın müşayiətində getdim. Sevinən ba-
lacalar bir-birilərinə “təzə teatrdı (yəni
tamaşadır)xəbəriniverir,“Yeniildəgəl-
mişdim,nəqədərgüldüm”,“odöyül,tə-
zəsidi,yalandanışma”kimididişmələri
edirdilər.Yəqinbununlakimindahaçox
teatralolduğunugöstərməkistəyirdilər.
Mübahisəyə aralarındakı nisbətən

qıvraq sarışın oğlanın ucadan “Eh,
Kərim, deyirəm, görəsən, yenə hə-
diyyə verəcəklər?” sualı son qoydu.
Dostlarının onun hədiyyə arzularını
gülüşləri iləpuçetməsiKəriminkefini
pozdu,  üzünü pəncərəyə tutubmıs-
mırığını salladı.Nəhayət, arxaotura-
caqdakıqadın(müəllimələri)səs-səsə
verənuşaqlarıneşidəcəyisəslə“Çat-
dıq,tökülünaşağı”əmriniverdi.
Teatra gedən yolun sağındakı par-

kacanatanuşaqlardanbirininisrarına
“Teatra gedirik, park həmişə var” ca-
vabınıverənmüəlliməbinanıngirişinə
çatankimiyenidənucasəsləuşaqları
sayıbsırailəiçəriötürdü.
Mənzərə ürəkaçandır, premyeranın

sorağı ilə xeyli uşaq gəlib. Zala daha
tezdaxilolub,səhnəyədahayaxınsı-
rada oturmaq üçün ərköyünlük edən
balacateatrsevəruşaqlarıizləməkma-
raqlıidi.Deməli,teatramaraqvar,sa-
dəcə,onutəşviqetməklazımdır.Təbii
ki,konkretolaraqBakıUşaqvəGənc-
lərTeatrınagəlincə,teatrınbədiirəhbə-
rivədirektoru,Əməkdarartistİntiqam
Soltanınbuistiqamətdəsəylərivəəziy-
yətinidəxüsusiqeydetməliyik.
...Uşaqlarınyolboyuvəfoyedəkihə-

yəcanızaladadaşındıvəİntiqamSol-

tanlınınsəhnəyəçıxması ilədahada
qızışdı.Onunmaraqlı,əyləncəlivəbir
azdamaarifəndirici suallarınaqışqı-
ra-qışqıracavabverənbalacalar(bə-
zilərinin valideynləri də onlardan az
canfəşanlıq etmirdi) tamaşanın baş-
lanmasıiləsakitləşdilər.
Pərdələraçıldıvəsəhnəninortasın-

dakıçarpayıdaxoruldayanAyınınma-
cəralarıbaşlandı.
MüxtəlifmövzulunağıllaryazanVüqar

Haqverdiyevinəsəriəsasındaaşağıyaş
qrupu (4-9) uşaqlar üçün hazırlanmış
“Qarınquluayı”nınəsasideyasıdostluq,
dürüstlük,səmimiyyətvəqayğıkeşlikdir.
Anasınınevdəolmamağınıfürsətbi-

libsoyuducudaolanbütündondurma-
larıyeyənayıbalasınınboğazıağrıyır.
Tez sağalması və anasının bundan
xəbər tutmaması üçün köməyə dost-
ları ilan, tısbağa və dovşanı çağırır.
Hərəsidəonabirtövsiyəedirlər.Son-
dahəkimçağırmağaqərarverirlərvə
dostlarınısağaldırlar.
Uşaqlara valideynləri dinləməyi, sə-

mimi dost olmağı, təbiəti qorumağı,
heyvanları sevməyi öyrədən birhissəli
tamaşarəngarəngsəhnətərtibatı,ritmik
musiqisiilədədiqqəticəlbedəbildi.
Məlumat üçün deyim ki, tamaşa-

nın rejissoru Əməkdar artist İntiqam
Soltan, rəssamıSevdaMəmmədova,
bəstəkarı Yusif Rüstəmovdur. Rolları
SənanFərzəliyev,QurbanƏhmədov,
Könül Şahbazova, Türkan Şahmarlı,
Gülnar Əlizadə, Aytən Səfərova, Ni-
yaz Novruzov, Röyal Allahverdiyev,
Toğrul İsabəyli,EminBalayevvəOr-
xanMəmmədovifaedirlər.

Həmidə

BugünlərdəSumqayıtşəhə
rindəkiPoeziyaevindətəşkil
olunan“Şuşa,sənazadsan!”
adlıəlişlərisərgisində“Tarixi

Zəfərimiz”başlığıaltındanümayiş
olunanrəsmlərxüsusilədiqqətimi
çəkmişdi.Guşədərəssamİntiqam
Cəfərovunəlişlərisərgilənirdi.
Rəssamlahəmsöhbətolubyara
dıcılıqyoluvəplanlarıiləmaraq
landım.

İntiqamŞahvələdoğluCəfərov1986-
cıildəQubadlırayonununAşağıMollu
kəndindəanadanolub.Sumqayıtşəhə-
rindəQubadlırayonM.Ağayarovadına
Kavdadıq kənd köçkün orta məktəbi-
ni bitirib. 2009-cu ildə isəAzərbaycan
Dövlət Rəssamlıq Akademiyasından
məzun olub. Suluboya texnikası üz-
rə işlədiyi əsərlər 2012-2013-cü illər-
də Türkiyədə Beynəlxalq Suluboya
Cəmiyyətinin (İWSGlobe) və İstanbul
SuluboyaCəmiyyətinin dərc etdiyi ka-
taloqlardayeralıb.2013-cüildəÇində
təşkiledilmişŞenjensuluboyamüsabi-
qəsində54ölkədən rəssamlararasın-
da İntiqamCəfərovun “Balacaaktrisa”
əsərijüritərəfindənseçilib.O,Azərbay-
canRəssamlarİttifaqınınüzvüdür.

– Rəs sam lı ğa ma ra ğı nız ne cə ya ran
dı?
– 10-11 yaşlarımda orta məktəb-

də oxuduğum zaman rəsm çəkməyə
başlamışam. Məktəbin direktoru Tahir
müəllim rəssamlığahəvəsimihissetdi

vəvalideynləriminrazılığıiləməni
Sumqayıt şəhərUşaqvə yeniyet-
mələrinyaradıcılıqmərkəzinəyaz-
dırdı.İlkdəfəədəbiyyatkitabındakı
şair və yazıçıların rəsmlərini çək-
mişəm.

– Ya ra dı cı lı ğı nız da han sı möv
zu lu əsər lər üs tün lük təş kil edir?
– Düşünürəm ki, peşəkar rəs-

samlıqla məşğul olan insan hər
mövzuya müraciət etməlidir. Am-
ma ən çox portret və mənzərə
janrına üstünlük verirəm.Yaşlı və
uşaqportretləri,Vətənimizingözəl
mənzərələriniçəkməyisevirəm.

– İlk fər di sər gi niz nə vaxt olub? Han
sı bey nəl xalq sər gi lər də iş ti rak et mi
si niz?
–2012-ciildəİçərişəhərdəfərdisər-

gim açıldı. Sərgidə 30-a yaxın əl işim
nümayiş olunmuşdu. Yeri gəlmişkən
qeydedimki,mənkino sahəsindədə
fəaliyyət göstərmişəm. 2012-2014-cü
illərdə “Mahmud və Məryəm”, “İçəri-
şəhər”filmlərinin rekvizitüzrə rəssamı
olmuşam.Həmçinin“MahmudvəMər-
yəm”filmindəkiçikbirobrazıcanlandır-
mışam.
Bir çox beynəlxalq sərgilərin iştirak-

çısı və laureatı olmuşam. 2012-ci ildə
İzmir şəhərində Beynəlxalq Suluboya
Cəmiyyətinintəşkiletdiyi“Barışyoluilə

sənət”mövzulu festivalda “Əlaqə”adlı
əl işimbirinciyerə layiqgörüldü.2016
və2020-ci illərdəPakistandakeçirilən
beynəlxalqsuluboya festivalındaəl iş-
lərimsərgilənib.Ümumiyyətlə,Türkiyə,
Rusiya, Pakistan, Hindistan, Norveç,
Çinvədigərölkələrdəəsərlərimnüma-
yişetdirilib.Yerlisərgilərindəmükafat-
çısıolmuşam.2020-ciildəümummillili-
derHeydərƏliyevinanadanolmasının
97-ci ildönümünəhəsrolunmuş“Azər-
baycanın xilaskarı” adlı rəsmmüsabi-
qəsində 2-ci yerə layiq görülmüşəm.
Həmin il Mədəniyyət Nazirliyi, Azər-
baycanRəssamlarİttifaqı,Azərbaycan
Dövlət Rəsm Qalereyası, Beynəlxalq
Suluboya Cəmiyyətinin Azərbaycan
nümayəndəliyi(İWSAzerbaijan)vəXə-
tai Sənət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
keçirilən“Xəzərindalğaları”adlıIBakı

Beynəlxalq Suluboya Festivalın-
daəsərimilkonluğadüşdü.2021-
ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin
anadanolmasının98-ciildönümü-
nə həsr olunmuş “Vətənpərvərlik
etüdləri”layihəsiçərçivəsində“Ağ-
damınmənzərələri” adlı etüd-sər-
gidədiplomlatəltifedildim.Əlişimi
gələcəkdə inşa olunacaq Ağdam
muzeyiüçünhədiyyəetdim.2021-
ci ildə həmçinin Bakıda keçirilən
“XXIəsrinsərkərdəsi– İlhamƏli-
yev. Qarabağ Zəfəri” adlı sərgidə
uğurlu iştirakıma görə sertifikata

layiqgörüldüm.

– Yer li və xa ri ci rəs sam lar dan kim lə
rin ya ra dı cı lı ğı nı ör nək alır sı nız?
–Bütünrəssamlarınolduğukimi,mə-

nim də izlədiyim və örnək aldığım rəs-
samlar var. Buna misal olaraq dünya
şöhrətli holland rəssamı Rembrandtı
göstərəbilərəm.Onudaqeydedimki,in-
cəsənətəişıqvəkölgətermininiilkolaraq
məhzRembrandtgətirib.Bundanbaşqa,
AzərbaycanınXalqrəssamlarıTahirSa-
lahov və Böyükağa Mirzəzadəni qeyd
edəbilərəm.Zaman-zamanbugörkəm-
lirəssamlarınəsərləriilədahayaxından
tanış olmuşam və onların yaradıcılıq-
larından bəhrələnərək incəsənətdə öz
yolumu tapmışam.Olabilsin ki, yaradı-
cılığımdaportretvəmənzərəjanrınaüs-
tünlükverməyimdəbununlaəlaqədardır.

– Elm və tex ni ka nın in ki şa fı, siz cə, 
in cə sə nə tə nə də rə cə də tə sir gös tə
rir?
– Düşünürəm ki, elm və texnikanın

inkişafıdigərsahələrəolduğukimi, in-
cəsənətədəözmüsbəttəsirinigöstərir.
Artıqsosialşəbəkələrdəçoxsaydaon-
laynsərgilərtəşkilolunur,budaöznöv-
bəsindəincəsənətəolanmarağındaha
daartmasınasəbəbolur.Onlaynşəkil-
də təşkil olunan beynəlxalq sərgilərdə
birçoxölkələrdənrəssamlariştirakedir
vəburadaçoxgözəlsənətvəfikirmü-
badiləsi aparılır, rəssamlar bir-birinin
əsərləri ilə tanış olur və dünyagörüş-
lərini daha da artırırlar.Bu tip sərgilər
rəssamlarayeniəsərləryaratmağada
stimulverir.

– Nə ki mi ya ra dı cı lıq plan la rı nız var?
– Gələcəklə bağlı plan və ümidlə-

rim çoxdur. Bu il növbəti fərdi sərgimi
keçirməyi düşünürəm. Fərdi sərgi bü-
tünrəssamlarkimimənimdəənöndə
olanarzularımdanbiridir.Çünkirəssam
nəqədərçoxsərgilərdəiştirakedərsə,
əsərləri tamaşaçılar və digər rəssam-
lar tərəfindən bir o qədər çox tanınar
vəsevilər.Həmçininbuilinmayayında
İzmirşəhərindəkeçiriləcək“Qızılfırça”
(“GoldenBrush”) beynəlxalq suluboya
festivalınadəvətalmışam.

Nurəddin Məmmədli

Otuz yaşlı dərdin səhnə təcəssümü

2021ciiliAzərbaycananimasiyasıüçünənuğurluilad
landırmaqolar.Filmlərinvəanimasiyastudiyalarınınsayı
çoxalmaqlayanaşı,beynəlxalqfilmfestivallarındaiştirak
edənanimasiyafilmlərimizdəxeyliartıb.

Bufikirlər“Animafilm”Bey-
nəlxalqAnimasiyaFestivalı-
nın direktoru, rejissorRəşid
Ağamalıyevin festivalın so-
sial şəbəkə səhifəsində ya-
yımlanan“2021-ciildəAzər-
baycananimasiyası”adlıillik
hesabatındayeralıb.
Bildirilir ki, ötən il filmlərin

və animasiya studiyalarının
sayıçoxalmaqlayanaşı,bey-
nəlxalq festivallarda iştirak
edənnümunələrxeyliartıb.
“Azanfilm” animasiya stu-

diyasıtərəfindənötənil“Tıq-
tıqla möcüzələr axtarışında
–Qobustan”(ssenarimüəllifi
vərejissorSultanAbbasbəy-
li) filmi istehsal edilib. Stu-
diyanın növbəti filmi olan
“Oğurlanmış bahar”ın (re-
jissor Aleksandra Şirinova)
2022-ci ildə təhvil verilməsi
planlaşdırılır.
RejissorvəprodüserFirən-

giz Qurbanovanın rəhbərlik
etdiyi “Birlik” animasiya stu-
diyası Azərbaycan Kinema-
toqrafçılar İttifaqı ilə birlikdə
“Sərçə” (rejissor Gülnar Əli-
yeva)diplomişiniçəkib.Stu-
diyanın“Qarabağnağılı”layi-
həsi isəMədəniyyətNazirliyi
tərəfindən keçirilən “Böyük
qayıdış” müsabiqəsinin qa-
libi olub. Müsabiqənin şərt-
lərinə görə, animasiya filmi
Mədəniyyət Nazirliyinin ma-

liyyə dəstəyi ilə çəkilir. Onu
daqeydedəkki,film “Mənə
nağılsöylə”adlıserialınikinci
seriyasıdır.Animasiyafilminin
birinciseriyasıolan“Araqçın”
2020-ci ildə çəkilib və festi-
vallardauğurlunəticələrəldə
edib. 2020-ci ildə “Harmony
of Chaos” studiyası tərəfin-
dənərsəyəgələn“Evəqayı-
dış”animasiyaçarxıda(pro-
düser və rejissor Ağarəhim
İbrahimov) internetdə böyük
əks-səda yaradıb, dəfələrlə
televiziyalarda,kinoteatrlarda
nümayişetdirilib.

MədəniyyətNazirliyinin“Bö-
yük qayıdış” müsabiqəsinin
qalibi olan və “OB Film” stu-
diyasının təqdim etdiyi “Tarix”
layihəsinin (rejissor Ceyhun
Türksoy)çəkilişləridavamedir.
“Perifilm” studiyası uşaq-

lar üçün “Sara, hara?” (re-
jissor və prodüserVəfaƏli)
serialınınikiseriyası,habelə

Həsən Pastacının rejissoru-
luğu ilə IV “Animafilm”Bey-
nəlxalq Animasiya Festivalı
üçün treyler çəkib. Studiya-
nın“Toxum”layihəsi(ssena-
rimüəllifi və rejissoruŞamil
Nəcəfzadə) də “Böyük qa-
yıdış”müsabiqəsində iştirak
edib. “Perifilm” eyni zaman-
da “Animafilm” Beynəlxalq
Animasiya Festivalı və ani-
masiyakurslarıtəşkiledir.

***
Hesabatda həmçinin

“Azanfilm”, “Birlik” və digər
studiyaların filmlərinin festi-
vallarda iştirakı iləbağlımə-
qamlar da əksini tapıb. “Bir-
lik” studiyasının “Araqçın”
filmi(rejissorFirəngizQurba-
nova) IV“Animafilm” festiva-
lında “Ən yaxşı qısametrajlı
Azərbaycan animasiya filmi”
nominasiyasında qalib gə-
lib.Filmhəmçinin2021-ci il-
dəMoskvadakeçirilənXXVI
“Radonej” Beynəlxalq Film

Festivalındamünsifər heyə-
tinindiplomunalayiqgörülüb.
Ötənil“Animafilm”festivalı-

nın təşəbbüsüvəMədəniyyət
Nazirliyinindəstəyiiləazərbay-
canlı iştirakçılarTbilisidəkeçi-
rilən “Animated Film Project
Pitching”dəvorkşopaqatılıblar.
FirəngizBağırovavəLeyliSa-
layevanın “Son lələk” layihəsi

başmükafatıqazanaraqbu il
FransanınFonrevroşəhərində
keçiriləcəkaylıqvorkşopdaiş-
tirakhüququəldəedib.

***
Animasiya sahəsi üzrə

təhsildə dəmüəyyən irəlilə-
yişlərin əldə edildiyi hesa-
batda qeyd olunur. Bildirilir
ki,2021-ciildənAzərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncə-
sənət Universitetinin (AD-
MİU) Rəssamlıq fakültəsi
nəzdindəanimasiyavəkom-
püterqrafikasıixtisasıaçılıb.
“Animafilm” festivalı nəz-

dindəfəaliyyətgöstərən“Ani-
mafilm School” 2021-ci ildə
davamlı animasiya kursları
vəustaddərsləri təşkil edib.
Festival çərçivəsində tanın-
mışanimasiya rejissoruMə-
sud Pənahi, səs rejissorları
NancyDenney-PhelpsvəNik
Phelps(Belçika),prodüserlər
OlivierCatherin(Fransa)us-
taddərslərikeçib.

Ötən il eyni zamanda
Azərbaycan Dövlət Rəsm
Qalereyasının Mədəniyyət
Nazirliyinin dəstəyi ilə hə-
yatakeçirdiyi“Digitalart-lab”
layihəsi çərçivəsində ani-
masiyanın müxtəlif sahələ-
ri üzrə ustad dərsləri təşkil
olunub.

Lalə Azəri

“Vətənimizin gözəl mənzərələrini çəkməyi sevirəm”

Animasiya sahəsində 
nə var – nə yox?
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“Şuşaİli”ndəmədəniyyətpaytaxtımızıngörkəmlisimalarıhaqqın
dasilsiləmizidavametdiririk.BudəfəAzərbaycanınmusiqibeşiyi
Qarabağdamuğamsənətinininkişafındamühümxidmətləri
olmuşgörkəmlisənətkarlardanHacıHüsünüyadasalacağıq.

Hüsü Niftalı oğlu Kazımlı
1839-cu ildə Şuşanın Çölqa-
la məhəlləsində anadan olub.
Açıqfikirlivəməlumatlıolanata-
sı təhsilə, mədəniyyətə önəm
verib.Ona görə də erkən çağ-
lardanHüsününtəlim-tərbiyəsi-
nədiqqətyetirib.O, ilk təhsilini
mollaməktəbindəalır,ərəb,fars
dilləriniöyrənir.Muğama,musi-
qiyəmaraqgöstərir.Çoxkeçmir
şaqraqvəməlahətlisəsiilədiq-
qətiçəkir.
HəmindövrdəŞuşadaxanən-

dəlikməktəbiaçanXarratQulu
Hüsünü yanınadəvət edir.Sə-
sini,musiqiduyumunuyoxlayıb
məktəbinə yazdırır. O, müəlli-
mindənifaçılıqsənətininsirlərini
öyrənir.Hüsüşuşalılarqarşısın-
dailkdəfətarzənMirzəSadıq-
canınmüşayiəti ilə “Çahargah”
oxuyur və alqışlarla qarşılanır.
Gündən-günə tanınan və se-

vilən gənc xanəndənin şöhrəti
Azərbaycanınhüdudlarınıaşır...
İran hökmdarı Nəsrəddin şah
1880-ciildəgəncHüsünüTəbri-
zəoğlununtoyməclisinədəvət
edir.Məşhurİranmusiqiçilərinin
dəçıxışetdiyi toyziyafətibaşa
çatanda şah tərəfindən birinci
mükafatHacıHüsüyəverilir.
GörkəmlimusiqişünasFiridun

Şuşinski araşdırmasında ya-
zır: “Azərbaycan vokal sənəti-
ningörkəmlinümayəndəsiolan
HacıHüsü,sözünhəqiqiməna-
sında,böyükxanəndəolub.O,
bənzərsiz səsi və improvizasi-
yası ilə xanəndəlik sənətində
yenibirdövraçıb.Eynizaman-
dabu sənəti yüksəkbirməqa-
ma çatdırıb. O, nəinki muğam
oxumaqda, eyni zamanda milli
Azərbaycan musiqisinin bütün
sahələrində böyük ustad olub.
Qədim xalq musiqisini sonsuz

birməhəbbətləsevib.Şərq,elə-
cədəAzərbaycansəhnəsilirik-
dramatik, tenor tipli səslər çox
görüb. Lakin Şərqdə Hacı Hü-
sününsəsikimihərtərəfitembr
gözəlliyinə malik ikinci bir incə
vətəravətlisəsolmamışdır”.

Sevimli müəllimi Xarrat Qu-
lu dünyasını dəyişəndən sonra
Hacı Hüsü tanınmış maarifçi
MirMöhsünNəvvabla görüşür.
Ustadının xatirəsini yaşatmaq,
musiqi məclisi yaratmaq fikri-
ni ona bildirir. Beləliklə, Şuşa-
da “Musiqişünaslar məclisi”nin
əsası qoyulur. Məclisin üzvləri
sadəcə çalıb-oxumaqla kifa-
yətlənmir, həmçinin muğam
sənətini inkişaf etdirir və da-
vamçılarınıyetişdirirlər.Birsıra
araşdırmalarda bildirilir ki, Ha-
cıHüsüilkdəfəolaraqŞuşada
“Xanəndələrittifaqı”dayaradıb.
Onun üzvləri arasında dövrün
tanınmış ifaçılarından Keçə-
çioğlu Məhəmməd, Malıbəyli
Cümşüd, Məşədi İsi, Cabbar
Qaryağdıoğlu,MalıbəyliHəmid,
MəşədiMəmmədFərzəliyevvə
başqalarıolub.
HacıHüsühəmdəXurşidba-

nuNatəvanın çox hörmət bəs-
lədiyixanəndələrdənolub.Xan
qızının məclislərində yaxından
iştirak edib. O, şamaxılı Mah-

mud ağanın və bakılı Məşədi
MəlikMansurovundaməclislə-
rinətez-tezdəvətedilib.
HacıHüsüŞərqklassiklərinin

qəzəllərini böyük şövqlə, ilham
vəməhəbbətləoxuyub.Busə-
bəbdən də xalq arasında “gö-
zəllik aşiqi” adlandırılıb. Hətta
haqqında əfsanə və rəvayətlər
dəyaranıb.Beləqeydedilir ki,
görkəmli sənətkar muğamlar
üzərində günlərlə, həftələrlə
çalışar, təkmilləşdirər, yeni-ye-
niguşələrvəxallarəlavəedər-
miş. O, “Rast”, “Şur”, “Mahur”
vəbaşqamuğamlarabənzərsiz
yeniliklər gətirib. Musiqişünas
F.Şuşinski “Qarabağ xanəndə-
ləri” kitabında yazır: “O, “Kür-
dü”muğamına“Şahnaz”ıəlavə
edərəkbirlikdə“Kürdü-Şahnaz”
oxuyub”.
Cəlil bəy Bağdadbəyov “Qa-

rabağ xanəndələri haqqında
xatirə”kitabındabeləqeydedir:
“Hacı Hüsü oxuyarkən şəhərin
uzaq məhəllələrindən gələr və
bucazibəlisəsəqulaqasardılar. 

Onun uzun nəfəsi, bənzərsiz
zənguləsivaridi...”.
Görkəmli sənətkar ömrünün

müdrik çağlarında Həcc ziya-
rətində olur. Bundan sonra toy
məclislərində oxuması xurafat-
çılar tərəfindən birmənalı qar-
şılanmır.O, bunlara əhəmiyyət
vermədikdəruhanilərintəzyiqlə-
rinəməruzqalır.
HacıHüsüuzunmüddətŞu-

şada Gövhər ağa məscidində
azan çəkər və içindəki yanğını
minacatlasöndürərmiş.Hərdən
minbərdə əvvəlkitək ucadan
“Segah” da oxuyar, zilə qalxar
və zəngulələri ilə hər kəsi kə-
dərləndirərmiş.
Azərbaycan vokal sənətinin

dərin bilicisi, görkəmli xanən-
dəHacıHüsüömrününmüdrik
çağlarındaAşqabad (indiTürk-
mənistanın paytaxtı) şəhərinə
köçüb. Vətəndən uzaq düşən
xanəndə burada ehtiyac içində
yaşayıb.1898-ciildə,59yaşın-
davəfatedib.

Savalan Fərəcov

Şəhidlər,Vətəniuğrunda
canındankeçənlərhər
birimizinandyeri,ehtiram
ünvanıdır.Bu,sadəcə,söz,

təsirliibarədeyilvəzaman
ötdükcə–havadanbarıt
qoxusu,divarlardanmər
miizləri,torpaqdangənc
ömürlərəvədəsizünvan
olmağınağırlığıçəkilsədə,
qəlblərdə,yaddaşlardayeri
əbədiqalır.

“İgid ölər, adı qalar” – bu el
məsəlində həm xalqın igidlik
nümunələri, həm də ona  olan
əzəmətli münasibət əksini ta-
pıb.Zaman-zamantorpaqüzə-
rindəyetişənigidlərVətənindar
məqamında onun haqqını qan
tökərək, can verərək müdafiə
edib və qoynunda əbədi cən-
nətmüjdəliməqama–şəhidliyə
ucalıblar.
İkinci Qarabağ müharibəsi,

44 günlük Vətən savaşımızda
qazanılantarixiZəfərdə44yaş-
lı şəhidpolkovnik-leytenantƏf-
qan Abdurahmanovun da payı
var...
Fevralın21-dəşəhidinməzu-

nuolduğutəhsilocağında–Ba-
kının Binəqədi rayonundakı 30
saylı tam ortaməktəbdə xatirə
gecəsikeçirildi.
HəyatyoldaşıRəqiyyəxanım,

övladlarıHilaləvəƏlibəy,eləcə
də müəllimləri, sinif yoldaşları

Əfqanlı günlərə qayıdıb, onun
xəyallarını, arzu və istəklərini
xatirələrinin yaddaş kitabından
sözəçeviribdiləgətirdilər.
Məzunuiləqürurduyanmək-

təbinşərəflövhəsində,şəhidləri
sırasındaonundaadı,şəklivar.
Xatirətədbiridəhəminlövhənin
önündəbaşlandı.
Qonaqlara Birinci və İkinci

Qarabağ müharibələrində şə-
hadətə ucalan məzunlar ba-
rədə məlumat verən məktəbin
direktoru Rübabə Abdullayeva
onlarınxatirəsinidaimehtiram-
la yad etdiklərini dedi. Direktor
məktəbdəki32sinfinhərbirinin

birşəhidinadı iləbağlıolduğu-
nuvəbuyollaonlarınxatirəsini
uşaq və yeniyetmələrin yadda-
şına köçürməyə çalışdıqlarını
bildirdi.
Sonratədbirməktəbinaktza-

lında davam etdi. Dövlət him-
ninin səslənməsi ilə başlanan
mərasimdə bədii kompozisiya
təqdimolundu.Məktəblilərinifa-
sında şeirlər və vətənpərvərlik
mövzusunda hikmətli kəlamlar
səsləndirildi.
Şəhidin ömür yoluna nəzər

salan videoçarx nümayiş olun-
du.Buradaməktəbə ilkqədəm
qoyduğuandanşəhadətəucal-

dığıgünədəkçəkilənfotolarıyer
almışdı.
Çıxışlardaonunvətəninəson-

suz məhəbbətindən, mübarizli-
yindən,peşəkarzabitkimihərb
sənətini mükəmməl bilməsin-
dənsözaçııldı.
Sondaşəhidinxanımıtədbirin

təşkilinəgörəməktəbkollektivi-
nətəşəkküretdi,beləanımtəd-
birlərininonlaratəsəlliolduğunu
dedi.
Xatırladaqki,ƏfqanAbdurah-

manov 1976-cı il mayın 25-də
Bakı şəhərində anadan olub.
Binəqədi rayonundakı V. Əzi-
zov adına 30 nömrəli tam orta
məktəbdə təhsil alıb. 1995-
1997-ci illərdə  hərbi xidmətdə
olub.Sonraalihərbitəhsilalıb.
2016-cı ilin Aprel döyüşlərinin
də iştirakçısı olmuş ƏfqanAb-
durahmanov Vətən müharibəsi
zamanı Suqovuşan qəsəbəsi-
nin azad edilməsində şücaət
göstərib.Oktyabrın10-dabuis-
tiqamətdədöyüşdəşəhidolub.
Ölümündənsonra“VətənMü-

haribəsi Qəhrəmanı” adı veri-
lən Ə.Abdurahmanov “Vətən
uğrunda”, “Suqovuşanın azad
olunmasına görə” medalları ilə
dətəltifedilib.

Həmidə Nizamiqızı

Uzun nəfəsi, bənzərsiz zənguləsi...

Xatirələrdəki əbədi ad

Xalq artisti Kamil Cəlilov vəfat edib
Azərbaycanınmədəniyyətictimaiyyətinəağıritkiüzverib.
Tanınmışqoboyifaçısı,Xalqartisti,“Şərəf”və“Şöhrət”ordenli
KamilCəliloğluCəlilovfevralın23də,ömrünün84cüilində
vəfatedib.

Kamil Cəlilov 29 yan-
var1938-ciildəBakışə-
hərindəanadanolub.O,
Azərbaycan milli ifaçılıq
məktəbinin istedadlı nü-
mayəndəsi, özünəməx-
sus üslubu ilə fərqlənən
mahirqoboyifaçısıolub.
Azərbaycan Dövlət

Konservatoriyasını (in-
diki BakıMusiqiAkade-
miyası)bitirdikdənsonra
əməkfəaliyyətinəbaşla-
yan sənətçi istedadı və
zəhmətsevərliyi sayə-
sindəxalqmusiqiincilə-
rinidərindənöyrənibvə

40ilərzindəözifaçılıqməharətiiləmillimusiqimizizənginləş-
dirib.
İstedadlımusiqiçi1968-ciildənbaşlayaraquzunillərgörkəmli

pianoçu,ƏməkdarincəsənətxadimiGülarəƏliyevanınyaratdığı
“Danulduzu”ansamblınınsolistiolub.KamilCəlilovbukollektiv-
ləbirgəAlmaniya,Avstriya,Türkiyə,Hindistan,İordaniya,Əlcə-
zair,Mərakeş,Norveç,İran,İsrailvədigərölkələrdəmillimusiqi
sənətimizitəmsilvətəbliğedib.
Uzun illər İncəsənətGimnaziyasındapedaqoji fəaliyyətlədə

məşğulolanKamilCəlilovmilli ifaçılıqməktəbininyüksəkənə-
nələriəsasındasəyvəbacarığınıgəncifaçılarınyetişdirilməsinə
sərfedib.
KamilCəlilovmillimədəniyyətimizin inkişafındaxidmətlərinə

görədövlət tərəfindəndaimdiqqət vəqayğı ilə əhatəolunub,
Əməkdarartist,“Xalqartisti”fəxriadlarına,Prezidenttəqaüdünə
layiqgörülüb.2013-cüildə“Şöhrət”,2018-ciildə“Şərəf”orden-
ləriilətəltifolunub.
Kamil Cəlilovun əziz xatirəsi sənətsevərlərin, həmkarlarının

vədoğmalarınınqəlbindəəbədiyaşayacaq.
Allahrəhməteləsin.

***

XalqartistiKamilCəlilovfevralın23-dəBakıda,IIFəxrixiya-
bandadəfnolunub.Vidamərasimindəmədəniyyətvəincəsənət
xadimləriiştirakediblər.
MədəniyyətNazirliyininİncəsənətvəqeyri-maddimədəni irs

şöbəsiMusiqi sektorununmüdiri VüqarHümbətovmərhumun
ailəsinə, yaxınlarına və sənətdostlarınanazirlik adındanbaş-
sağlığıverib.
SənətkarınməzarıüzərinəMədəniyyətNazirliyiadındanəklil

qoyulub.

Fevralın22dəAzərbaycan
İstiqlalMuzeyindəXocalı
soyqırımının30cuildönü
münəhəsrolunmuş“Cina

yətincəzası”adlısərgiaçılıb.
SərgidəXalqrəssamıXanlar
Əhmədovunmuzeyəhədiyyə
etdiyi18əsərnümayişolunur.

Tədbirdə çıxış edənlər rəs-
samınbuaddımınımədəniyyət
xeyriyyəçiliyi kimi yüksək qiy-
mətləndiriblər.XanlarƏhmədo-
vaMədəniyyətNazirliyinin fəxri
fərmanıtəqdimedilib.
Çıxışlardavurğulanıbki,bəşə-

riyyətəqarşıamansızbircinayət
olanXocalısoyqırımı,bufaciənin
bütünağrı-acısınarəğmən,artıq
ikinciildirki,xalqımıztərəfindən
nisbətənfərqliəhvaldayadedilir.
2020-ciilin44günlükVətənmü-
haribəsindəAzərbaycanOrdusu
otuzillik işğalasonqoyaraq,ey-
nizamandaAzərbaycanınərazi
bütövlüyü, müstəqilliyi uğrunda
canlarınıqurbanverənbütünşə-
hidlərimizinqisasınıdöyüşmey-
danındaaldı.

BugünbizXocalıqurbanları-
nınxatirəsiniyadedərkəndaxi-
ləninanırıqki,bütünşəhidlərimiz
kimi,onlarındaruhuartıqşaddır.
İstiqlal Muzeyində “Cinayətin

cəzası”adlısərgimartın1-dəkda-
vamedəcək.

***

İstiqlalMuzeyindəXocalısoy-
qırımının 30-cu ildönümü mü-
nasibətilədahabirsərgifevralın
23-dətəşkiledilib.
Azərbaycan Respublikası

DövlətMiqrasiyaXidmətiiləbir-
gə təşkil edilən “Xocalı dünya-
nıngözüilə”adlısəyyarsərgidə

xarici fotoqrafarın çəkdiyi,mu-
zeyinfondlarındasaxlanılanfo-
tolarnümayişolunub.Fotolarda
müxtəlif  ölkələrdə Xocalı soy-
qırımı ilə bağlı keçirilmiş anım
tədbirləridəəksinitapıb.
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin

əməkdaşlarısərgiilətanışolublar.

İstiqlal Muzeyində sərgilər
“Cinayətin cəzası” və “Xocalı dünyanın gözü ilə”

“Şuşanın simaları”

Tarix Muzeyində elmi-praktik seminar 

AMEAnınMilliAzərbaycanTarixiMuzeyi
vəAzərbaycanDövlətPedaqojiUniversi
tetinin(ADPU)birgətəşkilatçılığıilə“Xocalı
faciəsi–millivarlığımızavurulanzərbə”
adlıelmipraktikseminarkeçirilib.

MuzeyinicraçıdirektoruFərhadCabbarov
erməni silahlı dəstələrininXocalıda törətdi-
yisoyqırımınıninsanlıqəleyhinəcinayətaktı

kimi dünyada tanıtmaq üçün görülən işlər-
dən, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezi-
dentiLeylaƏliyevanıntəşəbbüsüiləhəyata
keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının
əhəmiyyətindənbəhsedib.
Xocalı hadisələrinin şahidi, Əməkdar

müəllimMuradŞükürov acı xatirələrini bö-
lüşüb.
Muzeyin elmi işçilərindən Laçın Mustafa-

yevin “Xocalı abidələri bəşəriyyətin maddi-
mədəniirsidir”,LəmanMusayevanın“Xocalı
dəhşətləri–bəşəriyyətinmentalsağlığınavu-
rulannövbətizərbə”,ADPU-nunmagistrantı
Aytac Rəhimovanın “Xocalı gənclərin gözü
ilə”mövzularındaməruzələridinlənilib.
Xocalısoyqırımındanbəhsedən“Mühari-

bəuşaqları”filminümayişolunub.
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Tofiq Hü-

seynovunoğluMuradHüseynov,“Müharibə
uşaqları”filmininoperatoruNizamiAbbasvə
digərçıxışedənlərdətariximizəqanlayazı-
lanqırğındanbəhsediblər.

Dini terminlərin orfoqrafiya və orfoepiyası
Dilçilik İnstitutunda müzakirələr aparılıb

Fevralın23dəAMEAnın
NəsimiadınaDilçilikİns
titutunda“Diniterminlərin
orfoqrafiyavəorfoepiyası”

mövzusundaelmiseminar
keçirilib.

İnstitutun baş direktoru, filolo-
giya elmləri doktoru, professor
Nadir Məmmədli tədbiri açaraq
bildirib ki, ölkəmizdə hər il din
sahəsində çoxlu sayda əsərlər
nəşrolunur.Dininəşrlərinelmivə
linqvistik keyfiyyətinin artırılması
üçünvahidterminologiyanınyara-
dılması vacibdir. Həmin terminlə-
rinAzərbaycan dilinin orfoqrafiya
və orfoepiya normalarına uyğun
yazılması,tələfüzolunmasıvacib
məsələdir.

FilologiyaelmləridoktoruNəriman
Seyidəliyev“DiniterminlərinAzərbay-
candilindəişlənməformaları”mövzu-
sundaməruzəiləçıxışedib.Bildirilib
ki,ərəbvəfarsmənşəliterminlərdən
istifadə zamanı Azərbaycan dilinin
qrammatik qaydalarına əməl olun-
malıdır.Məsələn,Muhamməddeyil,
Məhəmmədkimitələfüzolunmalıdır.
Allah-təaladeyil,Allah-taala,Allahü-
əkbərdeyil,Allahu-əkbər,sələvatde-
yil,salavatyazılmalıdır.
TədbirdəDiniQurumlarla İşüz-

rəDövlətKomitəsi sədrininbirinci
müaviniSəyyadAran,Dinşünaslıq
ekspertizaşöbəsininmüdiriNahid
Məmmədovçıxışediblər.Onlardi-
niədəbiyyatlarınnəşrivətərcümə-
si,mövcudvəziyyətivəproblemlə-
rindəndanışıblar.

NahidMəmmədovqeydedibki,
dini ədəbiyyatların dilimizə tərcü-
məsi zamanı yaxşı tərcümələrlə
yanaşı, qüsurlu, Azərbaycan dili
normaları ilə səsləşməyən, sin-
taktik qaydalara uyğun gəlməyən
birləşmələrin, yad terminlərin üs-
tünlük təşkil etdiyi tərcümələr də
mövcuddur.Məlumdurki,diniədə-
biyyatməzmunetibariləspesifikdir,
eynizamandadiniterminlərləzən-
gin olur. Terminlərin düzgün ifadə
olunmasıiləyanaşı,ərəb-farssöz-
lərinindilimizdə tammənanı ifadə
edə biləcək uyğun sözlərlə əvəz-
lənməsidəvacibdir.
Vurğulanıb ki, dini sözlərin və

terminlərin yazılışında ciddi səhv-
lərə yol verilir, hədislərdə sözlərin
tələfüzünəfikirverilmir.
Sonramövzu ətrafındamüzaki-

rələraparılıb.
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26 fev ral 1892 – Məş hur mu si qi çi Leopold Vi tol do viç Rost ro-
po viç (1892 - 31.7.1942) Ru si ya nın Vo ro nej şə hə rin də do ğu lub. 
1925-ci il də ailə si ilə Ba kı ya kö çüb, 1931-ci ilə dək bu ra da ya şa-
yıb, Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru ki mi pe-
da qo ji fəaliy yət gös tə rib. Azər bay can da ilk sim li kvar te tin ya ra dı-
cı la rın dan bi ri olub.

26 fev ral 1927 – Akt yor, re jis sor, teatr təş ki lat çı sı Ələk bər Sü-
hey li (Ələk bər Fə rə cul la oğ lu Əli yev; 1879-1927) və fat edib. Aka-
de mik Dram Teat rın da, Ba kı Türk İş çi Teat rın da ça lı şıb. Mil li akt ri-
sa la rın ol ma dı ğı il lər də qa dın rol la rı nı oy na yıb.

27 fev ral 1901 – Xalq ya zı çı sı Əli Qa ra oğ lu Və li yev (1901 – 
2.2.1983) Zən gə zur qə za sı nın (in di ki Er mə nis ta nın Sis yan ra yo-
nu) Ağu di kən din də ana dan olub. 1918-ci il də ailə si Qu bad lı ra yo-
nu na kö çüb. Mət bu or qan lar da ça lı şıb. “Nə nə min cəh rə si”, “Qar lı 
dağ lar”, “Ürək dost la rı”, “Ana qız”, “Ötən gün lər” və s. ki tab la rın 
müəl li fi  dir.

27 fev ral 1984 – Akt yor, re jis sor El dar Hə sən oğ lu Əli yev (1936-
1984) və fat edib. “Də li Kür”, “Mən ki gö zəl de yil dim” və s. fi lm lər də 
çə ki lib, Döv lət Rus Dram Teat rın da ça lı şıb.

28 fev ral 1894 – Xalq ar tis ti Mus ta fa Hə şim oğ lu Mər da nov 
(1894 – 28.12.1968) Cə nu bi Azər bay ca nın Mə rənd şə hə rin də do-
ğu lub. Tifl  is də Azər bay can teat rın da, Ba kı da Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da ça lı şıb. “O ol ma sın, bu ol sun”, “Əh məd ha ra da dır?”, 
“Qa nun na mi nə” və s. fi lm lər də çə ki lib. Azər bay can Teatr Cə miy-
yə ti nə rəh bər lik edib.

28 fev ral 1908 – Ta nın mış tür ko loq, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru 
Ha di İs ma yıl oğ lu Mir zə za də (1908-1965) Ba kı da ana dan olub.

28 fev ral 1918 – Xalq ar tis ti So fi  ya Bə şir qı zı Bə sir za də (Və zi-
ro va; 1918 – 4.1.2000) Ka zan şə hə rin də do ğu lub. 1938-ci il dən 
Aka de mik Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub, 1993-cü il dən Ba kı Bə-
lə diy yə Teat rın da ça lı şıb. “Şə rik li çö rək”, “Ro meo mə nim qon şum-
dur”, “Yol əh va la tı” və s. fi lm lər də çə ki lib.

28 fev ral 1940 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Ka mal Əh-
məd oğ lu Əh mə dov (1940 – 29.11.1994) ana dan olub. Çox fi  qur lu 
tab lo və port ret lər, mən zə rə və na tür mort lar, abst rakt kom po zi si-
ya la rın müəl li fi  dir.

28 fev ral 1944 – Əmək dar ar tist, ta nın mış mü ğən ni Nə za kət Əli 
qı zı Məm mə do va (1944 – 21.10.1980) Gən cə şə hə rin də do ğu lub. 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

1 mart 1947 – Əmək dar ar tist Nov ruz Ya qub oğ lu Əli yev (Nov-
ruz Qar tal; 1947 – 8.1.2022) ana dan olub. Döv lət Aka de mik Mu si-
qi li Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm və te le vi zi ya ta ma şa la rın da çə ki lib.

1 mart 1952 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no şü nas, ki nod ra-
ma turq Ay dın Ər şad oğ lu Da da şov (1952 – 15.3.2017) Ağ dam da 
do ğu lub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru olub.

Dün ya
26 fev ral 1564 – İn gi lis şairi və dra ma tur qu Kris to fer Mar lo (Ch-

ris top her Mar lo we; 1564-1593) ana dan olub.
26 fev ral 1802 – Fran sız ya zı çı sı, şair, dra ma turq Vik tor Hü-

qo (Vic tor-Ma rie Hu go; 1802 – 22.5.1885) ana dan olub. “Sə fi l lər”, 
“Gü lən adam”, “Pa ris Notr-Dam kil sə si” və s. ro man la rın müəl li fi -
dir.

27 fev ral 1807 – Məş hur Ame ri ka şairi Hen ri Uod suort Lonq fel lo 
(Henry Wads worth Long fel low; 1807-1882) ana dan olub.  

27 fev ral 1902 - Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı (1962) laureatı Con Steyn bek (John Ernst Stein beck; 1902 – 
20.12.1968) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qə zəb sal xım la rı”, “Edem dən 
şər qə”, “Si çan lar və in san lar haq qın da” və s.

27 fev ral 1912 – İn gi lis şairi və ya zı çı sı Lourens Dar rel (Law-
ren ce Dur rell; 1912-1990) ana dan olub. Qar da şı Ce rald Dar rel lə 
bir lik də hey van lar haq qın da məş hur əsər lə rin müəl li fi  dir.

27 fev ral 1913 – Rus şairi Ser gey Vla di mi ro viç Mi xal kov (1913 
– 27.9.2009) ana dan olub. 

27 fev ral 1932 – Ame ri ka akt ri sa sı Eli za bet Tey lor (Eli za beth 
Ro se mond Tay lor; 1932 – 23.3.2011) ana dan olub. İki də fə “Os-
kar” mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

28 fev ral 1823 – Fran sız ta rix çi si, ya zı çı və şərq şü nas Jo zef 
Er nest Re nan (Jo seph Er nest Re nan; 1823-1892) ana dan olub. 
Pey ğəm bər lər haq qın da ki tab la rın müəl li fi  dir.

28 fev ral 1892 – Müasir Tür ki yə teat rı nın qu ru cu la rın dan bi ri, ki-
no akt yo ru və re jis so ru Müh sin Er tuğ rul (1892-1979) ana dan olub.

28 fev ral 1893 – Rus ki no re jis so ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Vse vo-
lod Pu dov kin (1893-1953) ana dan olub. Ki ne ma toq ra fi  ya ya dair 
əsər lə rin müəl li fi  dir, bir çox re jis sor la rın (o cüm lə dən azər bay can-
lı) müəl li mi olub.

1 mart 1445 – İn ti bah döv rü nün məş hur ital yan rəs sa mı Sand ro 
Bot ti çel li (əsl adı – Ales sand ro di Ma riano di Van ni Fi li pe pi; 1445 
– 17.5.1510) ana dan olub.

1 mart 1810 – Pol yak bəs tə ka rı və piano çu su, ro man tiz min 
par laq nü ma yən də si Fre de rik Şo pen (Fre de ric Fran çois Cho pin; 
1810 – 17.10.1849) ana dan olub.

1 mart 1892 – Ya pon ya zı çı sı Ryu nos ke Aku ta qa va (1892-
1927) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

26 fevral – 1 martXatirə təqvimi

Nov ru zu hə ya tın rit mi 
he sab edir lər. Bu rit mi, 
ahən gi ya ra dan sa 
Nov ruz bay ra mı nın  

əsas at ri but la rı nı (su, od, yel, 
tor paq) əha tə edən mə ra-
sim lər dir. Nov ruz ayin lə ri 
ya ra dı lı şı id rak et mə nin, 
tə biət-in san mü na si bət lə ri-
nin ma hiy yə ti ni an la ma ğın 
va si tə lə ri dir.

Nov ruz ön cə si ila xır çər şən bə-
lər dən ikin ci si bu il mar tın 1-nə 
tə sa düf edən Od çər şən bə si dir. 
Od (is ti lik) in san la rı so yuq dan, 
qor xu lu qüv və lər dən qo ru du-
ğu na, çi yi ni biş miş et di yi nə və 
di gər sə bəb lə rə gö rə əc dad la rı-
mız tə rə fi n dən mü qəd dəs he sab 
olu nub. Bir sı ra folk lor ör nək lə-
rin də oda sak ral ya naş ma möv-
cud dur. Mə sə lən, “Odun üs tü nə 
su tö kən də od əyə si nin (sa hi bi-
nin) acı ğı na gə lər, sə nə sə də mə 
(bə la) to xu yar”, “Mur dar əs gi yə 
od düş məz”, “Oca ğın üs tü nə su 
tök mək, ya da ayaq la yıb sön dür-
mək ol maz. Yox sa ocaq sa hi bi-
nin acı ğı na gə lər, ada ma zə rər 
to xun du rar” ki mi nü mu nə lər də 
odun sa hi bi nin ol ma sı na işa rə 
vu ru lur. Hət ta od xalq dü şün cə-
sin də o qə dər mü qəd dəs he sab 
olu nur ki, pak ol ma ya nı yan dır-
ma dı ğı be lə id dia edi lir. Ulu la rı-
mız oda da ha ali məf hum ki mi 

ya na şıb, on dan çox şey di lə yib-
lər. Ne cə ki, Nov ruz ton qa lın dan 
atı lan da dərd-aza rı mı zın od da 
ya na ca ğı na ina nı rıq. Ulu su muz-
da odun qüd rə ti nə inam o də rə-
cə də güc lü dür ki, Nov ruz bay ra-
mın da hət ta ya taq xəs tə lə ri be lə 
ya xın la rı nın kö mə yi ilə azı üç 
də fə ton qa lın üs tün dən ke çi ri lir. 
Hə min şəx sin tez lik lə şə fa ta pa-
ca ğı na əmin lik ifa də olu nur. Ahıl 
in san lar bö yük ton qal dan atı la 
bil mə di yi üçün ocaq dan gö tü rü-
lən və ara lı da qo yu lan odun üzə-
rin dən ad dım la ya raq ke çir lər.

AMEA Folk lor İns ti tu tu nun 
apa rı cı el mi iş çi si, fi  lo lo gi ya üz rə 
fəl sə fə dok to ru Xə ya lə Ağa ye va 

Nov ruz bay ra mı nı atəş pə rəst li-
yə bağ la maq cəhd lə ri ol du ğu nu 
qeyd edir. Bil di rir ki, bu bay ram-
la əla qə li mə ra sim lər də gü nəş lə, 
od la bağ lı ün sür lər çox ol sa da, 
araş dır ma lar gös tə rir ki, Nov ruz 
zər düş ti lik dən də çox-çox qə-
dim dir və bu din də Nov ruz bay-
ra mın dan öz məq sə di nə uy ğun 
is ti fa də edi lib. Ali min söz lə ri nə 
gö rə, keç miş də ye ni ana dan ol-
muş kör pə ni oca ğın-odun ba şı-
na do lan dır maq la pak la yar mış-
lar. Uşaq pak lan dıq dan son ra 
ana nın qu ca ğı na ve ri lər miş. Hət-
ta od la pak lan ma mış uşaq tə miz 
he sab edil məz, ana onu qu ca ğı-
na ala bil məz, ra hat ol maz mış. 

Bu ina mın izi “Çe vir oca ğa, al 
qu ca ğa” ata lar sö zün də də ya-
şa dı lır...

Xalq yad da şın da Nov ru zun 
əsas at ri but la rın dan olan od la 
bağ lı xey li de yim-du yum ör nək-
lə ri var. Mə sə lən, “Ocaq ya nan-
da səs çı xır sa, de yər lər ki, kim sə 
sö zü nü da nı şır”, “Oca ğı da ğı dan 
xe yir tap maz”, “Od çər şən bə sin-
də oca ğı boş qoy maz lar”, “Od 
qa lar – köz olar, Qız qa lar – söz 
olar”, “Oda pə nah apa ra nın oca-
ğı sön məz”, “Od la oy na yan od-
suz qa lar” və s. nü mu nə lər də 
odun inanc lar sis te min də fərq li 
se man ti ka da şı dı ğı gö rü nür. Od-
la bağ lı al qış lar da onun in san 
hə ya tın da kı va cib əhə miy yə ti nə 
işa rə edi lir: “Oca ğın od lu, qa-
za nın qay nar ol sun”, “Oca ğı na 
nur çi lən sin”, “Oca ğın bə rə kət li 
ol sun”. Od həm də ulu la rı mı zın 
and ye ri olub: “Od haq qı”, “Gün 
haq qı”, “Çı raq haq qı”... 

Bü tün bu xalq ya ra dı cı lı ğı ör-
nək lə ri əs ki inanc sis te mi miz də 
od kul tu na olan mü na si bə ti gös-
tər mək lə ya na şı, odun bə şə riy yə-
tin ta le yin də ro lu nu da ifa də edir. 

Oca ğı nız hə mi şə od lu-köz lü 
ol sun! Od çər şən bə niz mü ba rək! 
Da rıx ma yın, se vim li Nov ru za Yel 
və Tor paq çər şən bə lə ri qal dı...

Fariz Yunisli

Dünya rəssamlarını tanıyaq – yeni layihə
Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı 
“ART CİRC LE” la yi hə si nin ic ra sı na baş la yıb. 
La yi hə müx tə lif öl kə lər dən olan rəs-
sam la rı ta nıt maq, on la rın ya ra dı cı lı ğı ilə 
ya xın dan ta nış ol maq və Azər bay ca nın 
in cə sə nə ti ba rə də xa ri ci audi to ri ya la ra 
mə lu mat ver mə yin ye ni alət lə ri ni tap maq, 
həm çi nin mə də ni müx tə lif li yin tə min edil-
mə si nə töh fə ver mək məq sə di da şı yır.

Dün ya da mə də ni sa hə də baş ve rən pro-
ses lər, in cə sə nət də sü rət lə də yi şən ten den-
si ya lar və ye ni lik lər əmək daş lı ğa, qar şı lıq lı 
əla qə lə rin in ki şaf et di ril mə si nə, xa ri ci rəs-

sam lar la fi  kir mü ba di lə si nin apa rıl ma sı na 
zə ru rət ya ra dır.

Bu ba xım dan ye ni la yi hə öl kə miz də in cə-
sə nət sa hə sin də mü tə xəs sis lə ri, həm çi nin 
yer li rəs sam la rı, hə vəs kar la rı xa ri ci rəs sam-
lar la vir tual mə kan da ta nış edə cək, on la rın 
təc rü bə sin dən fay da lan ma ğa, in no va tiv ide-
ya la rı nı bö lüş mə yə təş viq edə cək.

 “Zoom” proq ra mı va si tə si lə mü sa hi bə for-
ma tın da real la şa caq “ART CİRC LE” la yi hə si-
nin vi deoma te rialı Azər bay can Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı nın rəs mi say tı (www.az gal lery.
az) və so sial me dia he sab la rı va si tə si lə ya-
yım la na caq.

Naşirlər və kitabçılar bir araya gəliblər
Ata türk Mər kə zin də Azər bay can Nəş riy yat la rı As so siasi ya sı 
İc ti mai Bir li yi nin (ANAİB) təş ki lat çı lı ğı ilə yer li na şir lər və ki tab 
ma ğa za la rı nü ma yən də lə ri nin gö rü şü ke çi ri lib.

Gö rü şü ANAİB-in səd ri, “Hə dəf nəşr lə ri” və “XAN” nəş riy ya tı nın 
tə sis çi si Şə mil Sa diq aça raq öl kə də ki tab nəş ri, sa tı şı və təb li ği nin 
və ziy yə ti ba rə də da nı şıb.

“Al tun ki tab” nəş riy ya tı nın rəh bə ri Ra fi q İs ma yı lov ötən əs rin 
90-cı il lə rin dən bu gü nə ki mi Azər bay can da ki tab ba za rı nın keç-
di yi yol dan da nı şıb. Keç miş SS Rİ döv rün də, elə cə də müs tə qil lik 
il lə rin də ki ta bın ya yıl ma sın da təş ki lat çı lıq, ya ra nan prob lem lər, iş 
me xa nizm lə ri nin mü qa yi sə li şə kil də üs tün lük və çə tin lik lə ri ba rə-
də mə lu mat ve rib.

“Par laq im za lar” nəş riy ya tı nın rəh bə ri Nur man Ta riq nəşr edi lən 
ki tab la rın oxu cu ya çat dı rıl ma sın da prob lem lər dən söz açıb.

Ba kı Ki tab Mər kə zi nin sa tış me ne ce ri Cə mi lə Ab dul la ye va tər-
cü mə ki tab la rı nın ha zır lan ma sın da pe şə kar lı ğın ar tı rıl ma sı nın zə-
ru ri li yi ni vur ğu la yıb.

Təd bir mü za ki rə lər lə da vam edib.

Öz bə kis tan Elm lər Aka de-
mi ya sı nın (ÖEA) Bi ru ni adı na 
Şərq şü nas lıq İns ti tu tun da hib-
rid for mat da ke çi ri lən “Ba bu-
ri lər sü la lə si: ta ri xi, ədə biy ya tı, 
mə də niy yə ti” ad lı bey nəl xalq 
el mi konf ran sa Azər bay can 
alim lə ri də qa tı lıb lar.

Konf ran sı ÖEA-nın vit se-pre-
zi den ti, Bi ru ni adı na Şərq şü nas-
lıq İns ti tu tu nun di rek to ru Bax rom 
Ab du ha li mov aça raq gör kəm li 
şair, ta rix çi, döv lət xa di mi Zə hi-
rəd din Mə həm məd Ba bur və Ba-
bu ri lər sü la lə si haq qın da da nı şıb.

Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli yev 
adı na Azər bay can Mə də niy yət 
Mər kə zi nin (AMM) di rek to ru Sa-
mir Ab ba sov çı xı şın da Zə hi rəd-
din Mə həm məd Ba bu ru Şərq 
mə də niy yə tin də, ədə biy ya tın da 
mü hüm yer tu tan şair, ey ni za-
man da bö yük sər kər də, döv lət 

ada mı ki mi xa rak te ri zə edib. Bil-
di rib ki, şairin öz bək di lin də yaz-

dı ğı “Ba bur na mə” əsə ri Azər bay-
can da da ta nı nır.

Konf ran sa vi deofor mat la qo-
şu lan Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
Tür ko lo gi ya ka fed ra sı nın mü di ri, 
pro fes sor Ra miz Əs kər “An ka-
ra Mil li Ki tab xa na sın da Ba bu-
run əsər lə ri”, Azər bay can Mil li 
Elm lər Aka de mi ya sı nın Ni za mi 
Gən cə vi adı na Ədə biy yat İns ti-
tu tu nun Azər bay can-Türk mə nis-
tan-Öz bə kis tan ədə bi əla qə lə ri 
şö bə si nin mü di ri Al maz Ül vi Bin-
nə to va “Ba bur na mə”də təz ki rə-
çi lik ənə nə lə ri”, ins ti tu tun bö yük 
el mi iş çi si, fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə-
fə dok to ru Bəx ti yar Məm mə dov 
“Ba bu run əsər lə ri ümum türk mə-
də niy yə ti nin tər kib his sə si ki mi” 
möv zu la rın da mə ru zə lər edib lər.

Od qalar – köz olar...Novruza doğru

“Qarabağ – tarixi-mədəni irsimizdən” kitabının təqdimatı keçirilib

“İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru-
ğu İda rə si nin la yi hə si olan “Qa ra bağ – ta-
ri xi-mə də ni ir si miz dən” ki ta bı nın təq di-
ma tı ke çi ri lib. 

Fev ra lın 21-də “İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-
Me mar lıq Qo ru ğu İda rə sin də ke çi ri lən təd-

bir də ida rə nin Apa rat rəh bə ri Read Qa sı-
mov,  Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı 
A.Ba kı xa nov adı na Ta rix İns ti tu tu nun baş 
di rek to ru, pro fes sor Kə rim Şü kü rov, ki ta bın 
müəl lifl  ə ri – ta rix elm lə ri dok to ru Və fa Qu-
li ye va və ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru Qə ni rə 
Pir qu li ye va, elə cə də pro fes sor lar Qa far 
Cə bi yev, do sent lər Pər vin Ahən çi, Hic ran 
Mah mu do va, Əs gər Əh məd çı xış edə rək 
nəşr haq qın da fi  kir lə ri ni bö lü şüb lər.

Qeyd olu nub ki, ki tab da Qa ra ba ğın ta ri xi, 
nu miz ma ti ka sı, epiq ra fi k abi də lə ri, xal ça çı lıq, 
du lus çu luq, mil li ge yim lə ri, bə dii me tal və zi nət 
əş ya la rı haq qın da ət rafl  ı mə lu mat lar yer alıb. 
Azər bay can və in gi lis dil lə rin də nəşr olu nan ki-
tab Azər bay can qa ra bağ şü nas lı ğı na töh fə dir. 

Ki tab da Qa ra ba ğın Xris tian lıq və İs lam 
döv rü epiq ra fi k abi də lə ri də təd qiq edi lib. 

Qa ra bağ da möv cud olan xris tian mə bəd lə ri-
nin Azər bay can xal qı nın mə də ni ir si ol du ğu 
bir da ha epiq ra fi k abi də lər əsa sın da təs diq-
lə nib. İs lam döv rü abi də lə ri üzə rin də olan 
epiq ra fi k ya zı la ra əsa sən Qa ra bağ da ya şa-
yıb fəaliy yət gös tə rən alim, me mar, nəq qaş, 
xət tat, su fi  şeyx lə ri, Qa ra bağ me mar lıq mək-
tə bi ba ni lə ri nin ad la rı ta ri xə sa lı nıb.

Nəşr də Qa ra ba ğın qə dim dövr lər dən bə ri, 
əsr lər bo yun ca bən zər siz sə nət əsər lə ri ya-
ra dan is te dad lı sə nət kar la rı, on la rı ye tiş di rən 
sə nət kar lıq mək təb lə ri haq qın da ge niş bəhs 
olu nub.

Vur ğu la nıb ki, ki tab er mə ni van dal la rı tə-
rə fi n dən Qa ra bağ da Azər bay can xal qı na, 
onun mə də ni ir si nə qar şı apa rı lan soy qı rı mı-
na bir ca vab dır və mə də ni ir sin bər pa sı is ti-
qa mə tin də əhə miy yət li va si tə dir.

Azərbaycan alimləri Baburilər sülaləsi 
ilə bağlı konfransa qatılıblar

50 il əv  vəl ek  ran  la  ra çı  xan 
“Xaç ata  sı” fil  mi ilə dün  ya 
şöh  rə  ti qa  za  nan ame  ri  ka  lı 
re  jis  sor Fren  sis Ford Kop  po  la 
müasir ki  no sə  na  ye  sin  dən o 
qə  dər də ra  zı de  yil. Ki  no  re  jis -
sor bu ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni “GQ” 
jur  na  lı  na mü  sa  hi  bə  sin  də 
bö  lü  şüb.

Kop  po  la bil  di  rib ki, əv  vəl  lər 
Hol  li  vud  da müx  tə  lif stu  di  ya  la -
rın fi lm  lə  ri  ni gö  rür  dük. İn  di isə  
“Mar  vel” stu  di  ya  sı  nın fi lm  lə  ri 
üs  tün  lük təş  kil edir. Re  jis  so  run 
söz  lə  ri  nə gö  rə, bu fi lm  lər fərq  li 
gö  rün  mək üçün ye  ni ver  si  ya  lar -
da ya  ra  dıl  sa da, on  lar əs  lin  də, 
bir fi l  min ox  şa  rı, pro  to  tip  lə  ri  dir: 
“Mən o fi lm  lə  rin hər iki  sin  dən 
ey  ni epi  zo  du çı  xa  rıb on  la  rı bir 
ara  ya gə  ti  rib bir fi lm  də bir  ləş  di -
rə bi  lər  dim...”.

Üç il əv  vəl “Mar  vel” stu  di  ya  sı -
nın fi lm  lə  ri  ni “ki  no” he  sab et  mə -
di  yi üçün mən  fi  reak  si  ya ilə üz  lə -
şən həm  ka  rı Mar  tin Skor  se  ze  nin 
mü  da  fi əsi  nə qal  xan Kop  po  la ye -
nə bu möv  qe  də qal  dı  ğı  nı bil  di  rib, 
hət  ta o fi lm  lə  rin “nif  rə  tə la  yiq ol -
du  ğu  nu” de  yib. 

Kop  po  la mü  sa  hi  bə  də De  nis 
Villn  yo  vun “Qum tə  pə  si” (“Du -
ne”) və Ke  ri Fu  ku  na  qa  nın “Öl -
mək za  ma  nı de  yil” (“No Ti  me to 
Die”) fi lm  lə  ri ba  rə  də da  nı  şar  kən 
on  la  rı “is  te  dad  lı ki  no  re  jis  sor  la  rın 
yax  şı fi lm  lə  ri” he  sab et  di  yi  ni, la -
kin ye  nə də bu fi lm  lər  də ox  şar  lıq 
hiss olun  du  ğu  nu bil  di  rib.

Qeyd edək ki, “Qum tə  pə  si” 
bu il “Os  kar” mü  ka  fa  tı üz  rə 10 
no  mi  na  si  ya  da na  mi  zəd  dir. “Öl -
mək za  ma  nı de  yil” fi l  mi isə üç 
no  mi  na  si  ya üz  rə “Os  kar”a id  dia 
edir.

Mü  sa  hi  bə za  ma  nı Kop  po  la 
re  jis  sor Sti  ven Spil  ber  qin “Vest -
sayd əf  sa  nə  si” (“West Si  de Sto-
ry”) fi l  mi  ni ki  no  teatr  lar  da gör  mək 
is  tə  di  yi  ni di  lə gə  ti  rib: “İs  tə  yi  rəm 
ki, “Vest  sayd əf  sa  nə  si” fi l  mi in -
san  la  ra ki  no  teat  ral nü  ma  yi  şin 
on  layn plat  for  ma  lar  da ya  yım  dan 
da  ha va  cib ol  du  ğu  nu xa  tır  lat  sın. 
Çün  ki st  ri  minq – sa  də  cə, ev vi -
deosu  dur...”.

O, ki  no sa  hə  sin  də ça  lı  şan öv -
lad  la  rı  na da hə  mi  şə fi lm  lə  ri  nin 
özəl  li  yi  ol  ma  sı  nı töv  si  yə et  di  yi -
ni de  yib: “Mən hə  mi  şə So  fi   ya  ya 
(qı  zı – red.), uşaq  la  rı  ma de  yi  rəm 
ki, fi lm  lə  ri hə  mi  şə da  ha özəl et -
mə  yə ça  lı  şın. O za  man si  zin in -
cə  sə  nə  ti  niz də bir mö  cü  zə ola -
caq, çün  ki si  zin sə  nət əsə  ri  niz 
baş  qa  sın  da ol  ma  yan ma  te  rial  la -
rı özün  də əks et  di  rə  cək...”.

“Xaç atası”nın “ata”sı
Koppola müasir filmlərin bir çoxunu bəyənmir



ÜzeyirHacıbəylininEv-Muzeyininkollektivitanınmışədəbiyyat-
şünasalim,şair,AzərbaycanYazıçılarBirliyiQarabağbölməsinin

sədri,muzeyinyaxındostuvəÜzeyirirsinintəbliğatçısı
ƏnvərƏhmədin

vəfatındankədərləndiyinibildirir,mərhumunailəsinə,yaxınlarına
dərinhüznləbaşsağlığıverir.

Allahrəhməteləsin.

8 www.medeniyyet.az

№16(1889)
25fevral2022son səhifə Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
117iləvvəl...

26fevral1905-ciildəRusiyaçarıIINikolayQafqazdavəziyyətənə-
zarətigücləndirməküçünbirbaşaidarəçilik–canişinliksisteminibərpa
edib.Qafqazcanişinliyi1844-cüildəyaradılmışdı,bölgədəhakimiyyət
canişinəməxsusidi,oyalnızçarınqarşısındahesabatverirdi.Sonra-
danregionunquberniyalarabölünməsiiləcanişinlikidarəçiliyitədricən
aradanqalxmışdı.

111iləvvəl...
28fevral1911-ciildə

Bakıda Opera Teatrının
(indiki Akademik Opera
və Balet Teatrı) açılışı
olub. Açılış gecəsində
M.Musorqskinin “Boris
Qodunov” operası oy-
nanılıb. 1928-ci ildə sə-
nət ocağıDövlətBöyük
Opera Teatrı, 1934-cü
ildəM.F.AxundzadəadınaOperavəBaletTeatrıadlandırılıb.

105iləvvəl...
26fevral1917-ciildəRusiyadaFevral(burjua)inqilabıbaşla-

nıb.Petroqradda(Sankt-Peterburq)silahlıtoqquşmalarnəticəsin-
dəhakimiyyət ificolub.İkigünsonraÇarIINikolaytaxt-tacdan
imtinaetməyəməcburoldu.ÜçəsrsürənRomanovlarsülaləsinin
mütləqiyyətisonaçatdı.Müvəqqətihökumətquruldu.

101iləvvəl...
26fevral1921-ci ildəSovetRusiyası ilə İranarasındadiplo-

matik münasibətlər haqqında müqavilə imzalanıb. Müqavilədə
Xəzərdənistifadəhaqqındabənddəyeralmışdı.ÇarRusiyasının
İranatətbiqetdiyiəsasqadağalar(ocümlədənXəzərdəhərbido-
nanmasaxlamağaqadağa)yenimüqavilədəqüvvədəqalmışdı.

96iləvvəl...
26fevral1926-cıildə

Bakıda Birinci Türkolo-
ji Qurultay açılıb. Mar-
tın 6-dək davam edən
qurultayda Sovet İttifa-
qı və xarici ölkələrdən
100-dən çox nümayən-
dəiştirakedib.SSRİ-də
yaşayan türkdilli xalqla-
rın əksəriyyətinin təmsil
olunduğuqurultaydalatınqrafikalıyeniəlifbayakeçidinprinsipləridə
işlənibhazırlanmışdı.

36iləvvəl...
28fevral1986-cıildəİsveçinBaşnaziriUlofPalmeStokholmda

həyatyoldaşıiləkinoteatrdanevinəpiyadaqayıdarkənqətləyetiri-
lib.Qətlləbağlıbirneçənəfərcinayətməsuliyyətinəcəlbedilsədə,
icraçıvəsifarişçisinimüəyyənetməkmümkünolmadı,2020-ciildə
işəxitamverildi.

34iləvvəl...
27 fevral 1988-ci ildə Sumqayıtda erməni ekstremistlərin və bir

qrupkriminalelementiniştirakıiləkütləvitəxribattörədilib.Banditdəs-
təyəbaşçılıqedənerməniEduardQriqoryanaməhkəmə12ilişverdi
vəo,SSRİdağılandansonraazadlığaçıxdı.Moskvadangələnistintaq
qrupuhadisəninmahiyyətiniört-basdıretdi.“Sumqayıtolayları”SSRİ
xüsusi xidmət orqanlarındakı ermənilər tərəfindənhazırlanmışdı və
azərbaycanlıları ermənilərə düşmən kimi dünyaya tanıtmaq, Qara-
bağdabaşlananseparatçılığahaqqqazandırmaqməqsədidaşıyırdı.

31iləvvəl...
27fevral1991-ciildəABŞvəBritaniyanınrəhbərliketdiyimüttəfiq-

lərkoalisiyasınınİraqaqarşıbaşladığı“Səhradatufan”əməliyyatıba-
şaçatıb.12günlükmüharibənəticəsindəİraqişğaletdiyiKüveytdən
çıxmağaməcburoldu.

30iləvvəl...
28fevral1992-ciildəAzərbaycanRespublikasıAmerikaBirləşmiş

ŞtatlarıvəHindistanladiplomatikmünasibətlərqurub.ABŞAzərbay-
canınmüstəqilliyini1991-ciildekabrın25-də,Hindistanisədekabrın
26-datanımışdı.

29iləvvəl...
28fevral1993-cüildəerməniterrorqrupununRusiyanınŞimali

Qafqazdəmiryolunda–Qudermesstansiyası(Çeçenistan)yaxınlı-
ğındaKislovodsk-Bakısərnişinqatarınıpartlatmasınəticəsində11
nəfərhəlakolub,18nəfəryaralanıb.
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əvvəli səh. 1-də
Heydər Əliyev Fondunun

vitse-prezidenti Leyla Əliyeva
musiqi axşamında iştirakedib.
LeylaƏliyevakonsertdənəvvəl
sənətçilərləgörüşüb.
Azərbaycanın Əməkdar

artisti Fuad İbrahimovun di-
rijorluğu ilə keçirilən konsert-
də solistlər – Xalq artistləri
Dinara Əliyeva (vokal), Elçin
Əzizov (vokal),MuradAdıgö-
zəlzadə(fortepiano),YusifEy-
vazov(vokal),Əməkdarartist-
lər Ceyla Seyidova (skripka),
Elvin Qəniyev (skripka), Sa-
hib Paşazadə (tar), Şəhriyar
İmanov (tar) Azərbaycan və
Rusiyabəstəkarlarınınəsərlə-
rindənibarətrepertuartəqdim
ediblər.

ProqramdaÜzeyirHacıbəyli,
Qara Qarayev, Fikrət Əmirov,
Niyazi, Tofiq Quliyev, Fərhad
Bədəlbəyli, Pyotr Çaykovski,
Mixail Qlinka,Aleksandr Boro-
dinvədigərbəstəkarlarınsevi-
lənmusiqiləriyeralıb.
Konsert tamaşaçıların alqış-

larıiləqarşılanıb.Qeydedəkki,
vokalçılarDinaraƏliyeva,Elçin
Əzizov və Yusif Eyvazov Ru-
siya opera səhnələrində çıxış
edirlər və yerli sənətsevərlərə
xüsusiləyaxşıtanışdırlar.
XalqartistiYusifEyvazovjur-

nalistlərəmüsahibəsindədeyib:
“Hərbirimizətəbrikdüşür.Çünki
bu,möhtəşəmmusiqibayramı-
dır.Bizincəsənətxadimləriüçün
burada iştirak etmək şərəfidir.
AzərbaycaniləRusiyaarasında

dostluqmünasibətləri hər sahədə
inkişaf edir. Biz isə bu əlaqələrin
dahadainkişafetdirilməsindəya-
xındaniştiraketməyəhazırıq...”.
Xalq artisti Elçin Əzizov da

möhtəşəm konsertin təşkil olun-
duğunubildirib:“Buradatanınmış,
istedadlı insanlar toplaşıb. Azər-
baycan ifaçıları klassik rus bəs-
təkarlarının əsərlərini ifa etməklə
ölkəmizin rus mədəniyyətinə, in-
cəsənətinə, musiqisinə olan xoş
münasibətinisərgiləmişolurlar...”.
Moskva səhnəsində çıxış et-

məkdən şərəf hissi duyduğunu
bildirənXalqartistiMuradAdıgö-
zəlzadə Azərbaycan günlərinin
təşkilininönəminivurğulayıb.
“Moskvada Azərbaycan günlə-

ri”silsilətədbirlərininmartın1-dək
davametməsinəzərdətutulub.

Azərbaycanın musiqi ulduzları Moskva səhnəsində

Turizmsektorununuğurlubərpası
üçünbeynəlxalqsəyahətlərəqoyulan
məhdudiyyətləriaradanqaldırmağa
davametməklazımdır.

BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının
(UNWTO)Baş katibi ZurabPololikaşvili bu

barədəRİA“Novosti”yəmüsahibəsindəbildi-
rib.Oqeydedibki,UNWTOhəmişəümumi
səyahətməhdudiyyətləriiləbağlıDünyaSə-
hiyyə Təşkilatının tövsiyələrini nəzərə alıb.
Bizbütünhökumətləritəşkilatınsontövsiyə-
lərinəəməletməsiniistəyirik.
Qeydedəkki,DST-ünsontövsiyələrizə-

ruri vəyayüngülləşdirilmişməhdudiyyətləri
yenidənnəzərdənkeçirərəkonlarınaradan
qaldırılmasındanibarətdir.
Pololikaşvilinin fikrincə, COVİD-19 pey-

vənd sertifikatları test və nəzarətlə birlikdə
turizminefektiv,təhlükəsizvəədalətlişəkil-
dəbərpasıüçünhəllinbirhissəsidir:“Turiz-

miyenidənhərəkətəgətirməyinyeganəyolu
məlumatlaraəsaslananyanaşmadır,bu,ey-
nizamandainsanlarüçünmaksimumtəhlü-
kəsizliyitəminedir”.
Onunsözlərinəgörə,dünyadaturizmsekto-

rununbərpasıkövrəkvəqeyri-bərabərolaraq
qalır,bunagörədəUNWTObütünhökumət-
lərihəmpraktiki,həmdəmaliyyətədbirləriilə
turizmsektorunudəstəkləməyədavametmə-
yəçağırır.Qeydedəkki,artıqbirsıraölkələr
koronavirusəleyhinəpeyvəndləmətədbirləri-
nidənəzərəalaraq,martayındanxariciturist-
lər üçün sərhədləri açmaq niyyətindədir. Bu
sıradailkaddımlardanbiriniAvstraliyaatıb.

Xronoqraf

İsveç saytı Qobustana səyahəti tövsiyə edir
İsveçin“Cawamediya”xəbərsay
tında“TurHeyerdalvəOdininovu
–Qobustan,Azərbaycan”başlıqlı
məqalədərcolunub.Yazıdasə
yahəthəvəskarlarınaQobustan
dakıqayarəsmləriilətanışolmaq
tövsiyəedilir.

Müəllifyazırki,norveçlitədqiqat-
çıvəsəyyahTurHeyerdalhəmişə
mənimsəyahətqəhrəmanımolub,
ona görə də onun Azərbaycana,
xüsusəndəQobustanamüntəzəm
səfəriməndəmaraqdoğururdu.

MəqalədəBakıdanbirqədərcənub-qərbdəyerləşənQobus-
tandakıqayaüstürəsmlərineramızdan10miniləvvələaidoldu-
ğuqeydedilir.Vurğulanırki,bu,insanlıqtarixiüçünəhəmiyyətə
malikqayarəsmləridir.
Bildirilirki,Qobustanda tapılanqaya rəsmləriSkandinaviya-

da tapılan rəsmlərə bənzədiyi üçün bu yerlərməşhur səyyah
Tur Heyerdalınmarağına səbəb olub. O, qaya üzərində olan
təsvirlərdə günəşin təsvirinə əsaslanaraq, buradakı insanların
ozamanşimalasəyahətetdiyinivəskandinaviyalılarınəslində
hazırdaAzərbaycanadlananərazidəngəlməsifərziyyəsiiləçı-
xışedib.
“Heyerdal Azərbaycanın inkişaf etmiş qədim sivilizasiyanın

vətəni olduğunu düşünürdü. O hesab edirdi ki, burada yaşa-
mışinsanlaryükheyvanlarındanistifadəedərəkşimalasəyahət
edib.O,bütünbunəzəriyyələriXIIIəsrdəqələməalınmışvəqə-
dimSkandinaviyamifologiyasınaəsaslanan“YnglinqaSaqa”ya
əsaslanaraqOdintanrısınınşimalaAşeradlıtorpaqdan–Azər-
baycandangəldiyiqənaətindəidi...”,–deyəyazıdaqeydolunur.
Müəllifinsözlərinəgörə,buvədigərfaktlarQobustanıziyarət

etməküçünyaxşısəbəbdir.

“Tamaşaçıların əhval-ruhiyyəsi 
bizi əmin edir ki, əbəs yerə çalışmırıq”

Bəlkəxüsusisimvollarainanmaq,hə
qiqətəndə,uğurgətirir?Çünkidüzikiil
əvvəl,2020ciilin20fevralındaHeydər
ƏliyevSarayındatəşkiledilən“Shanson
coverband”qrupununkonsertinidin
ləyənmusiqisevərlərhələdəonuxoş
təəssüratlaxatırlayırlar.

Pandemiyadan öncə bu məkanda ger-
çəkləşmiş son konsertlərdən biri kimi yad-
daşlara yazılan həmin musiqi axşamından
düz iki ilsonra,özüdədiqqətçəkəntarixdə
–22.02.2022-dəsaat20:00-damusiqisevər-
lər yenə Heydər Əliyev Sarayında şanson
gecəsinəyığışmışdılar.
BeynəlxalqmüsabiqələrlaureatıCəlalAb-

basov “Shanson cover band” ansamblı ilə
səhnədəidi.Proqrambaşlanarkənsəslənən
sürəkli alqışkonsertin səbirsizlikləgözlənil-
diyindənxəbərverirdi...
Qeyd edək ki, ansamblın bədii rəhbəri,

pianoçuNizamiƏliyevvəifaçıCəlalAbbaso-

vun repertuar seçimində zövq vədüşüncə-
ləri tamolaraqauditoriyayahesablanmışdı.
Xalqmahnılarımız,millirəqsmusiqilərimizə
yeniyanaşmaböyükmaraqlaqarşılandı.
SözlərinəğməkarşairİslamSəfərliyə,musi-

qisiCahangirCahangirovaaid“Zərifgülüşlüm”
mahnısında“GəlsevəkvətənimAzərbaycanı”
nəqəratını tamaşaçılar müğənni ilə birlikdə
oxudular.“Şalaxo”rəqsiisəhəttamusiqimizin
tanınan simalarını belə ayağa qaldırıb rəqsə
qoşmuşdu.Paytaxtımızınmultikulturalab-ha-
vasını əks etdirən gecədə gürcü, yəhudi və
digərxalqlarınmahnılarıbir-biriniəvəzedirdi.
Rok,pop,cazvəmilliritmlərdətəqdimolunan
proqram,yəqinki,hələuzunmüddəttamaşa-
çılarınovqatınaxoşəhvalbəxşedəcək...
Konsertbitmişdi.Bütünzalayaqüstədaha

bir mahnının ifa ediləcəyinə ümid bəsləyirdi.
Ammabununüçünnövbətikonsertigözləmək
lazımgələcək.Çünkinəzərdətutulanvaxtta-
mamlanmışdı. 20:00-da başlanan konsert
22:00-da22mahnıiləbaşaçatmışdı.

MüğənniCəlalAbbasovkonsertdənsonra
düşüncələrini bizimləbölüşdü: “Çoxşadam
ki,insanlarmaraqgöstəribgəldilər.Konser-
tin, ümumilikdə zalın əhval-ruhiyyəsi əmin
edirki,bizəbəsyerəçalışmırıq.Beləbirvə-
ziyyətdə,yənibütündünyadavəölkəmizdə
pandemiya iləmübarizə şəraitində insanla-
rınşənəhvaldaolmasıgələcəyəümidverir.
Bu,mənimsoloolaraqdördüncü,“Shanson
coverband”ansamblımla isə ikinci konser-
tim idi.Əməyi keçənhərkəsə,xüsusilədə
HeydərƏliyevSarayınınrəhbərliyinəvəkol-
lektivinəyaratdığışəraitəgörətəşəkküredi-
rəm...”.

LaləAzəri

Bakıda “FantazEU” festivalı keçiriləcək
əvvəli səh. 1-də
“Mədəni müxtəlifik həm də

innovasiyavəyenidüşüncətər-
zini inkişaf etdirir. Məhz mədə-
ni müxtəlifik sayəsində Avropa
əsrlər boyu dəyişən dünyaya
uyğunlaşa bilib. Buna görə də
Aİ və onun üzv dövlətləri mə-
dənimüxtəlifiyidəstəkləməkvə
qorumaq öhdəliyinə sadiqdirlər.
“FantazEU”festivalıAzərbaycan
vətəndaşlarına yaradıcılıq və
mədəni müxtəlifik nümayiş et-
dirmək üçün imkan yaradacaq.
Bu, həmçininAİ iləAzərbaycan
arasında tərəfdaşlığın daha da
inkişafına töhfədir”, – deyə Pe-
terMixalkobildirib.
Vurğulanıbki,festivalmədəniy-

yət vəkreativliyinnümayişiüçün
gözəl ideyadır, müxtəlifik Azər-
baycan mədəniyyətinin inkişafı
baxımından da önəmlidir. Tədbi-
rinproqramıdaseminarların,kon-
sertlərin,filmnümayişlərinindaxil
edildiyini diqqətə çatdıran Peter
Mixalko deyib ki, tamaşaçılar bu
festival vasitəsiləAzərbaycan və
Avropanın bir sıra bənzərlikləri-
ninşahidiolacaqlar:“İnanıramki,
festivalsayəsindəinsanlarımızvə
xalqlarımız bir-birini daha yaxın-
dantanıyacaq”.

Litva səfiri Egidiyus Naviskas
bildirib ki, pandemiya ilə bağlı
ikiillikfasilədənsonrafestival,nə-
hayət, adi formatda keçiriləcək.
Festival çərçivəsində litvalı rəs-
samın əsərlərindən ibarət sərgi
açılacaq.
Latviya səfirinin müavini Viya

Buşadeyibki,festivaldaölkəsinin
tarixibarədəfilmnümayişoluna-
caq,latviyalıfotoqrafınçəkdiyişə-
killərnümayişolunacaq.
Fransa səfirinin mədəniyyət

müşaviri Jerome Kelle ölkəsinin
festivalda filmlərlə təmsil oluna-
cağınıdiqqətəçatdırıb.
Macarıstan səfirliyinin mədə-

niyyət və təhsil üzrə əməkdaşı
Mixali Qruber bildirib ki, İçərişə-
hərdə macar memarlıq abidələri
iləbağlısərginümayişolunacaq.
“FantazEU” 2018-ci ildən Aİ-nin

Azərbaycandakı Nümayəndəliyi
tərəfindən təşkil edilən “Fantazia”
mədəni irs festivalının davamıdır.
FestivalözadınıXIXəsrinsonların-
daBakıda tikilmiş,Avropa və yerli
memarlıqelementlərinibirarayagə-
tirən“Fantazia”hamamındanalıb.
Tədbirlər Beynəlxalq Muğam

Mərkəzi,ADAUniversiteti,Nizami
KinoMərkəzi,BakıKitabMərkə-
zi,“ArtTower”qalereyasıvədigər
məkanlardabaştutacaq.

Sərhədləri açın, amma ehtiyatla...
Dünya Turizm Təşkilatı rəhbərindən ölkələrə çağırış  
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