
“Şu şa İli” ilə bağ lı Təd bir lər Pla nı” nın təs-
diq edil mə si ba rə də Azər bay can Res-
pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin sə rən ca mı 
im za la nıb. Təd bir lər Pla nı 2022-ci ilin 
“Şu şa İli” elan edil mə si haq qın da” öl kə 
baş çı sı nın 2022-ci il 5 yan var ta rix li sə-
rən ca mı nın ic ra sı nı tə min et mək məq sə-
di lə tər tib edi lib. 

Baş na zir Əli Əsə dov tə rə fi n dən fev ra-
lın 25-də təs diq olu nan Təd bir lər Pla nı 
beş böl mə dən iba rət dir: Mə də ni-küt lə vi və 
id man təd bir lə ri; El mi nəşr lə rin, audiovi-
zual və çap ma te rial la rı nın ha zır lan ma sı; 
“Şu şa İli”nin bey nəl xalq sə viy yə də təb li ği 
ilə əla qə dar təd bir lər; Ta ri xi-mə də ni abi-
də lə rin bər pa sı, eko lo gi ya və tu rizm üz rə 
təd bir lər; “Şu şa İli” ilə əla qə dar xa ti rə ma-
te rial la rı nın və in ter net re surs la rı nın ha zır-
lan ma sı. 

Ümu mi lik də il ər zin də 35 bənd üz rə təd bir-
lə rin ke çi ril mə si nə zər də tu tu lur.

Təd bir lər Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Mə də niy yət Na zir li yi, Təh sil Na zir li yi, Xa-
ri ci İş lər Na zir li yi, Gənc lər və İd man Na-
zir li yi, Rə qəm sal İn ki şaf və Nəq liy yat Na-
zir li yi, Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si, 
Döv lət Tu rizm Agent li yi və di gər döv lət or-
qan la rı, Hey dər Əli yev Fon du, Şu şa Şə-
hə ri Döv lət Qo ru ğu İda rə si, Azər bay can 

Mil li Elm lər Aka de mi ya sı, Azər bay can Ya-
zı çı lar Bir li yi, “Azər bay can Te le vi zi ya və 
Ra dio Ve ri liş lə ri” QSC və baş qa qu rum la-
rın təş ki lat çı lı ğı və iş ti ra kı ilə hə ya ta ke-
çi ri lə cək.

“Şu şa İli”nin ilk bö yük təd bi ri may ayın da 
Mə də niy yət Na zir li yi, Hey dər Əli yev Fon du 
və Şu şa Şə hə ri Döv lət Qo ru ğu İda rə si nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lə cək “Xa rı bül bül” Bey-
nəl xalq Folk lor Fes ti va lı ola caq.

İyul ayın da Şu şa da növ bə ti Va qif Poezi ya 
Gün lə ri nin, iyul-av qust ay la rın da “Te le vi zi ya 
Mu ğam Mü sa bi qə si 2022”nin fi  nal mər hə-
lə si nin və qa lib lə rin qa la-kon ser ti nin ke çi ril-
mə si plan laş dı rı lır. Həm çi nin il ər zin də “Şu-
şa 2022” bey nəl xalq in cə sə nət, “Şu şa nın 4 
fəs li” (“4 seasons of Shus ha”) ad lı bey nəl-
xalq fo toq ra fi  ya fes ti val la rı nın və s. ke çi ril-
mə si nə zər də tu tu lur.

ətrafl ı səh. 5-də
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Xalq 
artisti son 
mənzilə 
yola salınıb

səh. 4

Polşanın ölkəmizdəki səfiri ilə
mədəni əməkdaşlıq
müzakirə olunub 

səh. 3

Qəlblərə 
təravət 
gətirən 
şeirlər 
müəllifi

səh. 4

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

Azad olunmuş ərazilərdə
bərpa-quruculuq işləri necə gedir?

Mar tın 1-də Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
tap şı rı ğı ilə Baş na zir Əli Əsə do vun və Pre zi dent Ad mi nist ra-
si ya sı nın, Azər bay can Res pub li ka sı nın iş ğal dan azad edil miş 
əra zi lə rin də mə sə lə lə rin mər kəz ləş di ril miş qay da da həl li 
məq sə di lə ya ra dıl mış Əla qə lən dir mə Qə rar ga hı nın rəh bə ri 
Sa mir Nu ri ye vin baş çı lı ğı al tın da aidiy yə ti döv lət qu rum la rı nın 
rəh bər şəxs lə rin dən iba rət nü ma yən də he yə ti nin iş ğal dan 
azad olun muş əra zi lə rə sə fə ri baş la yıb.

Sə fər çər çi və sin də he yət əv vəl cə Fü zu li Bey nəl xalq Ha va Li-
ma nın da olub, son ra “Fü zu li” ya rıms tan si ya sı na ba xış ke çi rib.

səh. 2

Qoşulmama Hərəkatının
UNESCO yanında qrupunun plenar iclası
Azər bay ca nın sədr lik et di yi Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın UNES CO 
ya nın da qru pu nun növ bə ti ple nar ic la sı ke çi ri lib. UNES CO-nun 
mən zil-qə rar ga hın da təş kil olu nan ic las da  qu ru mun İc raiy yə 
Şu ra sı nın səd ri Ta ma ra Ras to vaç-Siamaş vi li, Qo şul ma ma Hə-
rə ka tı na üzv öl kə lə rin UNES CO ya nın da daimi nü ma yən də lə ri 
iş ti rak edib lər.

İc las da ötən ple nar ic la sın he sa ba tı din lə ni lib və qə bul olu nub. 
Təd bir QH öl kə lə ri nin UNES CO or qan la rı na na mi zəd li yi nə və 
müx tə lif mə sə lə lə rə dair mü za ki rə lər lə da vam edib.

səh. 2

Ukraynadakı vətəndaşlarımız müxtəlif 
yollarla ölkəni tərk etməyə çalışırlar
İki çarter reysi, bir qatar, avtobuslar...

Azər bay can Res pub li ka sı Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin Mət buat 
xid mə ti ida rə si mar tın 1-də Uk ray na da kı və ziy yət lə bağ lı bu 
öl kə əra zi sin də daimi və mü vəq qə ti ya şa yan, sə fər də olan 
Azər bay can və tən daş la rı nın qon şu öl kə lə rə ke çi di ba rə də 
mə lu mat ya yıb.

Mə lu mat da bil di ri lir ki, Uk ray na da kı Azər bay can və tən daş la rı-
nın qon şu öl kə lər dən Mol do va, Pol şa, Slo va ki ya, Ma ca rıs tan və 
Ru mı ni ya əra zi si nə ke çi di da vam edir.

Sö zü ge dən döv lət lər lə əl də edil miş ra zı lıq əsa sın da Azər bay-
can və tən daş la rı nın tran zit ke çi di üçün vi za tə lə bi mü vəq qə ti ola-
raq qal dı rı lıb, və tən daş lar tə rə fi n dən yal nız sə ya hət sə nə di təq-
dim edi lir, CO VİD-19 pas por tu və PCR tes ti nin ne qa tiv nə ti cə si 
müt ləq şə kil də tə ləb edil mir.

Mə lu ma ta gö rə, Uk ray na da hər bi əmə liy yat la rın baş lan ma sın-
dan (24 fev ral) 1 mart ta ri xi nə dək qu ru yol la Mol do va ya 950, Pol-
şa ya 447, Ma ca rıs ta na 17, Ru mı ni ya ya 200, Slo va ki ya ya isə 13 
və tən da şı mız da xil olub.

Və tən daş la rı mız Azər bay can Res pub li ka sı nın Ki yev şə hə rin-
də ki sə fi r li yi ilə (+380 73) 5050000 te le fon xət ti və kiev@mis sion.
mfa.gov.az elekt ron poçt ün va nı, Xar kov şə hə rin də ki fəx ri kon-
sul lu ğu ilə (+38057) 7000531 te le fon xət ti və in fo.az con su la te@
gmail.com  elekt ron poçt ün va nı ilə mə lu mat əl də edə bi lər lər.

Qeyd edək ki, Uk ray na da kı və ziy yət lə əla qə dar öl kə ni tərk 
edə rək Ru mı ni ya əra zi si nə Azər bay can və tən daş la rı nın təx li yə-
si ni hə ya ta ke çir mək üçün təş kil olu nan ikin ci çar ter rey si üz rə 
176 sər ni şin AZAL-ın təy ya rə si ilə mar tın 1-də sə hə rə ya xın Ba-
kı ya gə ti ri lib.

Mar tın 1-də 500-ə qə dər Azər bay can və tən da şı Xar kov dan qa-
tar la Pol şa sər hə di nə yo la sa lı nıb.

davamı səh. 2-də

Həyatda qalmaq haqqında...

Lon don da kı “St Paul’s” kil sə sin də Xo ca lı soy qı rı mı nın 30-cu 
il dö nü mü nə həsr edil miş ta ma şa nü ma yiş olu nub. Ta ma şa 
“Xo ca lı – hə yat da qal maq haq qın da oyun” la yi hə si çər çi-
və sin də Bri ta ni ya Azər bay can lı la rı İc ma sı (BAC) və Lon don 

Azər bay can Evi nin, Azər bay can Res pub li ka sı Dias por la İş 
ü z rə Döv lət Ko mi tə si nin dəs tə yi ilə təq dim edi lib.

səh. 8

Canı bahasına bayrağa sahib çıxan qəhrəman

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 fil mi nin təq di-
ma tı ke çi ril di.

Fev ra lın 28-də ger çək lə şən 
təd bir də mə də niy yət na zi ri nin 
bi rin ci müavi ni El nur Əli yev, na-
zir li yin əmək daş la rı, ya ra dı cı 
he yət, fi l min qəh rə ma nı Na tiq 
Qa sı mo vun ailə üzv lə ri və di gər 
qo naq lar iş ti rak edir di.

Təq di mat dan ön cə jur na list-
lə rin sual la rı nı ca vab lan dı ran 
ek ran işi nin re jis so ru və sse na-
ri müəl li fi  Ka ran Sinq bil dir di ki, 

fi lm ita li ya lı hər bi fo to re port yor 
En ri ko Sar si ni nin dərc olun ma-

mış fo to la rı əsa sın da ek ran laş-
dı rı lıb: “Mən En ri ko ilə ilk də fə 

gö rü şən də onun Vyet nam la 
bağ lı şə kil lə ri haq qın da da nış-
maq is tə yir dim. Am ma da ha 
son ra o, mə nə Qa ra bağ da baş 
ve rən lər haq qın da da nış dı. On-
dan son ra ba şa düş düm ki, bu 
he ka yə bü tün dün ya ya ta nı dıl-
ma lı dır. Bu bə şə ri bir he ka yə dir. 
Bu fi l mi iz lə yən hər kəs ailə də 
it ki nin nə de mək ol du ğu nu çox 
yax şı an la ya caq”. 

Re jis sor qeyd et di ki, üç il ər-
zin də ər sə yə gə lən fi lm ABŞ-da 
iki fes ti val da iş ti rak edib.

Film mar tın 1-dən “Park Ci ne-
ma”da Azər bay can və in gi lis dil-
lə rin də nü ma yiş olu na caq.

davamı səh. 2-də

30 il Birləşmiş Millətlərin sırasında
Beş dəqiqə sürən iclasla başlanan tarix...

2 mart Azər bay ca nın təq vi min də yad-
da qa lan gün lər dən bi ri dir. 1992-ci ilin 
bu gü nün də Azər bay can Res pub li ka sı 
Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı na üzv qə bul 
olu na raq dün ya bir li yi nə qo şu lub. 

Be lə lik lə, bu gün müs tə qil lik ta ri xi mi zin 
əla mət dar yu bi le yi dir. Ey ni za man da bu 30 
il bey nəl xalq mü na si bət lər sis te mi nin (geo)
si ya si “ana to mi ya”sı nı öy rən mək və 1945-ci 
il dən BMT-nin Ni zam na mə sin də ya zı lan bir 
çox müd dəala rın ka ğız üzə rin dən ger çək li yə 
ne cə trans for ma si ya edil di yi nə əmin ol maq 
üçün bi zə bö yük bir ta rix dər si olub...

14 fev ral 1992-ci il. BMT Təh lü kə siz lik Şu-
ra sı nın 3052-ci ic la sı yer li (Nyu-York) vaxt la 

saat 16:25-də baş la nır. Təş ki la tın elekt ron 
ar xi vin də sax la nı lan ste noq ram da vaxt də-
qiq li yi ilə qey də alı nıb. TŞ-nin 15 üz vü nün 
(5 daimi, 10 qey ri-daimi) iş ti rak et di yi ic la sa 
ABŞ təm sil çi si To mas Pi ke rinq sədr lik edir. 
Sədr BMT-yə ye ni üzv lə rin qə bu lu üz rə Ko-
mi tə nin Azər bay can la bağ lı mə ru zə si nin da-
xil ol du ğu nu bil di rir. Ko mi tə nin təq dim et di-
yi mü va fi q qət na mə la yi hə si nə heç bir irad 
yox dur. 742 say lı qət na mə səs ver mə yə qo-
yul ma dan qə bul edi lir. 

T.Pi ke rinq TŞ-nin töv si yə qə ra rı nın Baş As-
samb le ya nın ses si ya sı na çı xa rıl maq üçün 
BMT Baş ka ti bi nə təq dim olu na ca ğı nı de yir 
və qı sa bə ya nat la çı xış edir: “Təh lü kə siz-
lik Şu ra sı in di cə Azər bay can Res pub li ka sı nı 

BMT üzv lü yü nə qə bul et mə yi Baş As samb le-
ya ya töv si yə et di. Mən bö yük məm nu niy yət lə 
TŞ üzv lə ri adın dan Azər bay can Res pub li ka-
sı nı bu se vinc li və ta ri xi ha di sə mü na si bə ti lə 
təb rik edi rəm. TŞ üzv lə ri sə bir siz lik lə Azər-
bay ca nın BMT üz vü ki mi bi zim sı ra la rı mı za 
qo şu la ca ğı gü nü göz lə yir”.  

Saat 16:30. İc las ba şa ça tır...
davamı səh. 2-də

“Şuşa İli” mədəniyyətimizin ən zəngin ili olacaq
Beş bölmə və 35 bənd üzrə tədbir və layihələr nəzərdə tutulub

“FantazEU” festivalında 
“Qarışıq gözəllik” sərgisi

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Av ro pa İt ti fa qı nın Azər-
bay can da kı Nü ma yən-
də li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 

1-18 mart ta ri xin də Ba kı da 
“Fan ta zEU” ad lı mə də ni irs 
fes ti va lı ke çi ri lir.

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 nan 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.

Mar tın 1-də “Fan ta zEU” fes ti-
va lı çər çi və sin də rəs sam Fə ri də 
Qa ra ye va nın “Qa rı şıq gö zəl lik” 
ad lı fər di sər gi si açı lıb.

Av ro pa İt ti fa qı nın Azər bay-
can da kı Nü ma yən də li yi nin 
rəh bə ri, sə fir Pe ter Mi xal ko 
bu qə bil dən mə də ni təd bir lə-
rin əhə miy yə tin dən da nı şıb. 
Bil di rib ki, mə də ni irs in san la-
rı bir ləş di rir: “Bu, fes ti va lın ilk 
təd bi ri dir. Fes ti va lın proq ra-
mı çox ma raq lı və zən gin dir. 

Be lə ki, proq ram da ədə biy yat 
ge cə lə ri, yer li və xa ri ci rəs-
sam la rın təd bir lə ri, ki no nü-
ma yiş lə ri ola caq. Be lə mə də ni 
təd bir lə rin ke çi ril mə si Av ro pa 

ilə Azər bay can ara sın da güc lü 
tə rəf daş lı ğın in ki şa fı na tə kan 
ve rə cək...”.

Son ra qo naq lar sər gi ilə ta nış 
olub lar.
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Martın1-dəAzərbaycan
RespublikasıPrezidentiİlham
ƏliyevintapşırığıiləBaşnazir
ƏliƏsədovunvəPrezident
Administrasiyasının,Azərbay-
canRespublikasınınişğaldan
azadedilmişərazilərində
məsələlərinmərkəzləşdiril-
mişqaydadahəlliməqsədilə
yaradılmışƏlaqələndirmə
QərargahınınrəhbəriSamir
Nuriyevinbaşçılığıaltında
aidiyyətidövlətqurumlarının
rəhbərşəxslərindənibarət
nümayəndəheyətininişğal-
danazadolunmuşərazilərə
səfəribaşlayıb.

Məqsəd dövlətimizin başçı
sı tərəfindənmüəyyən edilmiş
tapşırıqların icrası ilə yerində
tanışolmaq,müxtəlifdövlətqu
rumlarınınhəyatakeçirdiyige
nişmiqyaslıinfrastrukturlayihə
lərinin,tikinti,bərpa,quruculuq
vəabadlaşdırmaişləriningedi
şatınınəzərdənkeçirməkdir.

Səfərçərçivəsindəheyətəv
vəlcə Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanındaolub,sonra“Füzuli”
yarımstansiyasınabaxışkeçiri
lib.
Heyət HoradizAğbənd avto

mobil və dəmir yollarının tikinti
sahələrindədəolub.Minatəmiz
ləməəməliyyatlarına, “ArazVa
disi İqtisadi Zonası”nın Sənaye
Parkına, Zəngilan Beynəlxalq
HavaLimanınıntikintisinə,Zən
gilan rayonunun yenidən quru
lanAğalı kəndinə və s. yerlərə
baxışkeçirilib.
Yekunda Şuşa şəhərində

aidiyyəti dövlət qurumları rəh
bərlərinin iştirakı ilə müşavirə
keçirilib.

Canı bahasına bayrağa sahib çıxan qəhrəman
“Oğul” sənədli filminin təqdimatı keçirildi

əvvəli səh. 1-də
Tədbirdə çıxış edən mədə

niyyət nazirinin birinci müavini
ElnurƏliyevfilmhaqqındaməlu
matverdi.Bildirdiki,ekranəsəri
Azərbaycanbayrağınıdüşmənə
təslim etməyən, sonra aqibəti
bəlli olmayan cəsur Vətən oğ
lundanbəhsedir:“Mənimyaxın
bir qohumum da Şuşada itkin
düşmüşdü.Onagörədəbuağrı
mənə çox yaxındır. Film, əslin
də,Azərbaycantarixininbirsəhi
fəsinin ifadəsidir.Filmdəbirçox
maraqlı məqamlar var. Xocalı
faciəsi ilknövbədədüşmənimizi

tanımaqdaçoxvacibbirmərhələ
oldu.Düşməninbuamansızlığı
nıaraşdıraraqniyəbizəbeləbö
yük nifrət etdiklərini anlamaqla,
əslində,öztariximiziaraşdırma
ğabaşladıq”.
Bu il Xocalı faciəsinin 30cu

ildönümünün qeyd edildiyini
söyləyən Elnur Əliyev Xocalı
soyqırımına münasibətin həm
də mədəniyyət məsələsi oldu
ğunu bildirdi: “Xocalı soyqırımı
milliyyətindən, dinindən asılı ol
mayaraqhərbir insanüçünbö
yük faciədir.Ancaq biz görürük
ki, düşmən hələ də bunu faciə

olaraq qəbul edə bilmir, hətta
əsaslandırmağa çalışır. Bu gün
Xocalı soyqırımı haqqında da
nışmaqdabizimməqsədimizbu
faciəninbirdahabaşverməsinin
qarşısını almaqdır.MənBritani
yadan gələn qonaqlarımıza tə
şəkküredirəm.Onlarbumövzu
yadiqqətyönəldib,beləbirfilm
ərsəyəgətiriblər”.
Dahasonra“Oğul”sənədlifil

minümayişolundu.
Sonda ekran əsərinin rejisso

ruvəssenarimüəllifiKaranSinq
çıxış edərək filmin nümayişində
göstərdiyi dəstəyə görə Mədə

niyyət Nazirliyinə təşəkkürünü
bildirdi.
Qeydedəkki, film1992ci il

də, Birinci Qarabağ müharibə
si zamanı əsir götürülən azər
baycanlı hərbçiNatiqQasımov
haqqındadır. Natiq müharibə
zamanı beş gün təkbaşına
mühasirədə qalır, ermənilərə
müqavimət göstərərək təslim
olmur.YalnızerməniləronuXo
calıdagirovgötürülən22sakini
öldürəcəkləriilətəhdidetdikdən
sonra silahını ataraq sığındığı
alban kilsəsindən çıxır. Lakin
son ana qədər əlindəki Azər
baycan bayrağını ermənilərə
vermir.NatiqQasımovunsonra
kıaqibətiməlumdeyil.
RejissorK.SinqüçilErmənis

tan, Azərbaycan, İtaliya, Böyük
BritaniyavəRusiyadaşahidlərlə
danışıb. Natiq Qasımov erməni
hərbçiləri tərəfindən dindirilən
zamanoradaolan italiyalıhərbi
fotoreportyor Enriko Sarsininin
müsahibəsidəfilmdəyeralıb.
Təsvir rejissoru Simon Stan

fordolan46dəqiqəlikfilmdəfak
tın bərpası üçün azərbaycanlı
aktyorların ifasından da istifadə
edilib.

Nurəddin Məmmədli

Azad olunmuş ərazilərdə 
bərpa-quruculuq işləri necə gedir?

Baş nazir və Prezident Administrasiyası rəhbəri görülən işlərlə tanış olublar

Gənclərin xarici ölkələrdə təhsili ilə bağlı 
yeni Dövlət Proqramı təsdiq olunub

Azərbaycangənclərinəxariciölkələrinnüfuzlualiməktəblərin-
dətəhsilalmağaimkanyaradanyeniDövlətProqramıqəbul
olunub.Proqrambeşilmüddətinənəzərdətutulub.

PrezidentİlhamƏliyevfevralın28də“Gənclərinxariciölkələ
rinnüfuzlualitəhsilmüəssisələrindətəhsilalmalarınadair2022–
2026cıillərüçünDövlətProqramı”nıntəsdiqedilməsihaqqında
sərəncamimzalayıb.
DövlətProqramı“Azərbaycangənclərininnüfuzluxaricialitəh

silmüəssisələrindətəhsil imkanlarınıngenişləndirilməsihaqqın
da”ölkəbaşçısının2021ciil30sentyabrtarixlisərəncamınaəsa
sənhazırlanıb.
DövlətProqramındanəzərdətutulantədbirlərinhəyatakeçiril

məsiniəlaqələndirməkAzərbaycanRespublikasınınTəhsilNazir
liyinətapşırılıb.Proqramdanəzərdətutulmuştədbirlərinicrasının
monitorinqini və qiymətləndirilməsini Təhsil Nazirliyinin sifarişi
əsasındaİqtisadiyyatNazirliyihəyatakeçirəcək.
TəhsilNazirliyitərəfindənmütəmadiolaraqDövlətProqramıiş

tirakçılarının tədrisdövründəmüvəfəqiyyətgöstəriciləri izlənilə
cək,onlarıntəhsilgöstəriciləribarədəməlumatlartoplanılacaqvə
qiymətləndiriləcək. Qiymətləndirilmə nəticələrindən asılı olaraq,
Dövlət Proqramı iştirakçılarının təhsilinin maliyyələşdirilməsinin
davametdirilməsibarədəqərarqəbulolunacaq.

Azərbaycan-ABŞ diplomatik 
münasibətlərinin 30-cu ildönümü 

Fevralın28-dəXariciİşlərNazirliyində(XİN)AzərbaycanRes-
publikasıiləAmerikaBirləşmişŞtatlarıarasındadiplomatik
münasibətlərinqurulmasının30-cuildönümümünasibətilə
tədbirvəsərgikeçirilib.

Tədbirdə çıxış
edən xarici işlər
nazirinin müavini
Elnur Məmmədov
30ilərzindəAzər
baycan və ABŞ
arasında münasi
bətlərin qarşılıqlı
hörmət və əmək
daşlıq prinsipləri
çərçivəsində inki
şaf yolu keçdiyini

qeyd edib. NazirmüaviniAzərbaycanınmüstəqilliyini bərpa et
məsindən sonra, xüsusilə 1993cü ildə ümummilli lider Heydər
Əliyevinhakimiyyətəqayıdışındansonraikiölkəarasındamüna
sibətlərin inkişafında yeni dönəmə qədəm qoymasını və 1994
cü ildə imzalanan tarixi “Əsrin müqaviləsi”ndən sonraABŞ və
Azərbaycanarasındaiqtisadiəlaqələrindərinləşdiyiniqeydedib.
Müasirmərhələdəikitərəfimünasibətlərinbirçoxistiqamətdəin
kişafındandanışanE.Məmmədov,xüsusilədiqqətipostmünaqişə
mərhələsindəazadolunmuşərazilərdəböyüklayihələrinicrasın
daABŞınmümkünrolunayönəldibvəquruculuqsəylərindəABŞ
şirkətlərininfəaliştirakınıntərəfimizdəndəstəkləndiyinibildirib.
DahasonraçıxışedənABŞınAzərbaycandakısəfiriLiLitzenber

qer30 ilərzindəAzərbaycanvəABŞarasındaəlaqələrinmüxtəlif
sahələri,ocümlədənqanununaliliyi,iqtisadiyyat,enerji,təhlükəsiz
liksahələriniəhatəetdiyinivəikiölkəarasındasözügedənsahələr
də tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulduğunu qeyd edib.Azərbaycanın
bir çox beynəlxalq sülhməramlı əməliyyatlara töhfə verdiyini bildi
rənsəfirbuxüsusdaAzərbaycansülhməramlılarınınƏfqanıstanda
təhlükəsizliyin təminolunması istiqamətindəfəaliyyətiniqeydedib,
həmçininAzərbaycanınƏfqanıstanailksülhməramlılargöndərənvə
özsülhməramlılarınısonuncuçıxaranölkəolduğunuminnətdarlıq
lavurğulayıb.L.LitzenbergerABŞıngələcəkdədəsabitliyin,rifahın
qorunmasıistiqamətindəsadiqtərəfdaşolacağınıbildirib.
SonratədbiriştirakçılarıAzərbaycanvəABŞarasındadiploma

tikmünasibətlərin30illiyinəhəsredilmişsərgiilətanışolublar.

Ukraynadakı vətəndaşlarımız 
müxtəlif yollarla ölkəni tərk etməyə çalışırlar
əvvəli səh. 1-də
Martın 1də 650yə qədərAzərbaycan vətəndaşı Xarkovdan

qatarlaPolşasərhədinəyolasalınıb.
Martın2dəOdessadan200əyaxınazərbaycanlınıntəxliyəsi

nəzərdətutulur.BubarədəOdessaAzərbaycanlılarınınDiasporu
“Birlik” İctimaiTəşkilatınınsədriRövşənQuliyevməlumatverib.
Obildiribki,təxliyəüçün300əyaxınazərbaycanlımüraciətedib,
əlavəavtobuslarınayrılmasıüçündəçalışırıq.
UkraynanınmüvafiqdövlətqurumlarıAzərbaycanvətəndaşla

rınınKiyevdəntəxliyəsiüçün1200nəfərlikqatarayrılmasınaqə
rarverib.UkraynaAzərbaycanlılarıRadasınınbaşkatibiCeyhun
Məmmədov (Kəsəmən) bildirib ki, qatar martın 2də Kiyevdən
Moldovasərhədinəyoladüşməlidir.

əvvəli səh. 1-də
...2 mart 1992ci il. Baş As

sambleyanın 46cı sessiyasının
82ciiclasınıngündəliyindəkimə
sələBMTyəyeniüzvlərin–keç
mişsovetrespublikalarınınqəbu
lubarədədir.Qısasürənprosedur
və 46/230 saylı qərar oxunur:
“BaşAssambleyaBMTTŞnin14
fevral 1992ci il tarixli tövsiyəsi
ni, Azərbaycan Respublikasının
ərizəsini nəzərdən keçirib, qəra
ra alır: Azərbaycan Respublika

sıBirləşmişMillətlərTəşkilatının
üzvlüyünəqəbulolunsun”.
Azərbaycanınbeynəlxalqbirli

yə inteqrasiya yolu beləcə baş
ladı. İlk baxışda asan proses,
rəvanbiryolçuluq.Ammadeyil.
Çünkiilkbaxışdagörünənzatən
üzdəolandır.1992ciildəbizimlə
birgəBMTüzvlərininsayı179a
çatmışdı. Bu gün NyuYorkda
İstRiversahilindəkiomöhtəşəm
binanınönündə193ölkəninbay
raqlarıdalğalanır.

Elə ölkələr də var ki, uzun il
lər BMT üzvlüyünə heç ehtiyac
duymayıb. Avropanın ən rifahlı
vəuzundövlətçiliktarixinəmalik
ölkələrindənolan İsveçrəyalnız
2002ci ildə keçirilmiş referen
dumdansonraəhalisininyarıdan
çoxunun istəyi iləBirləşmişMil
lətlərinsırasınaqoşulub.
Azərbaycan kimi yeni müstə

qillik qazanmış ölkələr üçün isə
BMTüzvlüyübumüstəqilliyintəs
diqolunmasındamüstəsnaşərt
lərdənbiriidi.Ammatarixingərdi
şieləgətirdiki,ölkəmizBirləşmiş
Millətlərin sırasına qatılanda,
bayrağımızBMTninbinasıönün
dədalğalanmağabaşlayandabu
hadisəyə sevinməkşansımızol
mamışdı.ÇünkibuxəbəriXocalı
faciəsininacısıiçindəeşitmişdik.
1992ciilmartın2siAzərbaycan
daXocalı qətliamı ilə bağlı elan
edilmiş üçgünlük rəsmi matəm

dənyenicəçıxmışdıq...
Əslində,dünyaAzərbaycanısı

ralarınaqəbuledənədəkbirneçə
ildir alovlanan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi sayəsində bizdən və
yerləşdiyimiz regiondanxəbərdar
idi.Nədərəcədəxəbərdaridi–bu
ayrıməsələ.Hərhalda742say
lı qətnamədən bir il sonra BMT
TŞnindörddəfəbumünaqişəilə
bağlı toplaşaraqqəbuletdiyiqət
namələrin (822, 853, 874, 884)
illərlə kağız üzərində qalması
beynəlxalqbirliyinmahiyyətindəki
“standartlar”danxəbərverirdi.
BMTkimiqarışıq,polifonikbir

siyasiortamdaözsəsinieşitdir
mək,üstəlik,dünyayayönverən
böyükgüclərinsənidinləməsinə
nailolmaqasandeyil.Hələölkə
olaraq yerləşdiyin coğrafiya hə
mingücləringeosiyasiçarpışma
dairəsindədirsə,bu,çoxmüşkül
məsələdir.

Məhz buna görə Azərbaycan
rəhbərliyinin ötən illər ərzində
həmbeynəlxalq,həmdəregional
müstəvidəhəyata keçirdiyi kurs
balanslaşdırılmış diplomatiya
olub. Çünki müstəqilliyimizin ilk
iki ilində dövlətimizin yaşadığı
dərin böhran daxili siyasətdəki
səbatsızlıqlabərabərxaricisiya
sətdəki natarazlığın nəticəsi idi.
Məhz çoxvektorlu, tarazlı diplo
matiya sayəsində Azərbaycan
Respublikası 2011ci ildə 155
ölkənindəstəyiiləBMTTəhlükə
sizlik Şurasına qeyridaimi üzv
(20122013cüillər)seçildi...
BugünBMT,əslində,77iləv

vəltəməliqoyulandabəyanedi
lən niyyətdən çox fərqli bir qu
rumdur. Burada kimin sözünün
vəsəsininnecəkeçdiyi,15yerlik
TəhlükəsizlikŞurasının 5 böyü
yün (daimi üzvlər) ambisiyala
rınameydan olduğu da çoxdan

gözqabağındadır.O5böyüyün
də artıq 3+1+1 şəklində olduğu
da...
30 il öncə Azərbaycan üçün

BMTyəüzvolmaq,ilknövbədə,
ən böyük dərdini, Ermənistan
tərəfindən məruz qaldığı hər
bi təcavüzü dünyanın diqqətinə
çatdırmaq baxımından önəmli
idi.Düz28ilbizBMTyəvəbü
tövlükdə beynəlxalq təsisatlarla
münasibətlərimizə həmin priz
madan, Qarabağ pəncərəsin
dən baxdıq. Sonda beynəlxalq
hüquq və ədalətə bəslədiyimiz
ümidlərinxeylidərəcədəillüziya
olduğunu,BMTdədaxilolmaq
la,bütünbeynəlxalqqurumlarda
çoxşeyinböyükmənafelərinfo
nunda cərəyan etdiyini dərk et
dik...
Və2020ci ilin27sentyabrın

dabugerçəyəözmöhürümüzü
vurmaq qərarına gəldik. 44 gü
nünün içində,30 illik işğalason
qoymaqla bərabər, 28 il BMT
TŞninarxivindətozbasandörd
qətnaməni də kağız üzərindən
icraatakeçirdik...

Vüqar Orxan

Qoşulmama Hərəkatının UNESCO yanında qrupunun 2022-ci ildə ilk plenar iclası 
AzərbaycanınsədrliketdiyiQoşulmama
Hərəkatının(QH)UNESCOyanındaqrupu-
nunnövbətiplenariclasıkeçirilib.UNES-
CO-nunmənzil-qərargahındatəşkilolunan
iclasdaqurumunİcraiyyəŞurasınınsədri
TamaraRastovaç-Siamaşvili,Qoşulmama
HərəkatınaüzvölkələrinUNESCOyanında
daiminümayəndələriiştirakediblər.

PlenariclasıgirişsözüiləaçanAzərbayca
nın UNESCO yanında daimi nümayəndəsi,
səfirElmanAbdullayevson2ildədünyanıdə
yişdirənCOVİD19iləmübarizənindavamet
diyini,pandemiyanınyeniçağırışlar,yeniçə
tinlikləryaratdığınıqeydedib.Vurğulanıbki,
120ölkənibirarayagətirənQoşulmamaHə
rəkatınınsədriqismindəAzərbaycandünya
nınhəryerindəhərbirinsanüçünCOVİD19
əleyhinə peyvəndin səmərəli və əlçatan ol
masıistiqamətindəsəylərinidavametdirir.
QoşulmamaHərəkatınındünyanınikinciən

böyüksiyasiplatformasıolduğunuqeydedən
səfir diqqətə çatdırıb ki, UNESCOnun yeni
seçilmişİcraiyyəŞurasında58ölkədən34ü
QHüzvüdür.
Sonra UNESCO İcraiyyə Şurasının sədri

Tamara RastovaçSiamaşvili çıxış edib. O,
İcraiyyəŞurasınınyeniformatından,yenise

çilmişüzvlərləaparılanişlərdənsöhbətaçıb.
QoşulmamaHərəkatınınçoxmühümplatfor
maolduğunuvurğulayanİcraiyyəŞurasının
yenisədri iclas iştirakçılarınınsuallarınıca
vablandırıb.
İclasda Bakıda Qoşulmama Hərəkatı

Gənclər ŞəbəkəsininAzərbaycanMilli Böl
məsinintəşkilatçılığıiləADAUniversitetində
keçirilmiş“MilliQoşulmamaHərəkatınınmo
deli simulyasiyası” konfransından danışılıb.
Bildirilib ki, konfransdaAzərbaycanın xarici
işlərnaziriCeyhunBayramovgənclərinQo
şulmama Hərəkatının Gənclər Şəbəkəsinə
qoşulmasının təşviq olunduğunuqeydedib

vəbunun innovativhəllər,sosial inkişafgə
tirəcəyinivəgənclərinşəbəkələşməsini for
malaşdıracağınıdeyib.
İclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb

ki, Azərbaycan Hökuməti 2022/2023cü
tədris ili üçün İslam Əməkdaşlıq Təşkila
tına və Qoşulmama Hərəkatına üzv döv
lətlərin vətəndaşlarına ölkənin nüfuzlu
universitetlərində təqaüdlərin verilməsi
haqqındaqərarqəbuledib.
İclasda ötən plenar iclasın hesabatı dinlə

nilib və qəbul olunub. Tədbir QH ölkələrinin
UNESCOorqanlarınanamizədliyinəvəmüx
təlifməsələlərədairmüzakirələrlədavamedib.

30 il Birləşmiş Millətlərin sırasında
Beş dəqiqə sürən iclasla başlanan tarix...
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2 mart 2022 tədbir 3 Nazir Anar Kərimov Polşanın ölkəmizdəki 

səfiri ilə görüşüb
MədəniyyətnaziriAnarKərimovfevralın24-dəPolşaRes-
publikasınınölkəmizdəkifövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiriRafal
Poborskiiləgörüşüb.

Səfiri salamlayan nazirAnar Kərimov iki ölkə arasında tari
xənmövcudolandostluqəlaqələrindənsöhbətaçıb.Ölkələrimiz
arasındamədəniəməkdaşlığındahadagenişləndirilməsiüçün
əlverişliimkanlarınolduğuvurğulanıb.
Nazir ölkəmizin irəli sürdüyü “Mədəniyyət naminə sülh”

(Peace4Culture) qlobal kampaniyası haqqındaməlumat verə
rək,Polşanıdabuqlobalçağırışaqoşulmağadəvətedib.Bildi
ribki,bukampaniyamədəniirsinqorunması,dincvədayanıqlı
sülhsevərcəmiyyətlərinqurulması,eləcədəsülhünəldəolun
masındamədəniyyətinroluiləyanaşı,mədəniyyətininkişafında
sülhünrolununöyrənilməsiməqsədidaşıyır.
QəbulagörətəşəkkürünübildirənsəfirRafalPoborskiikiölkə

arasındamədəniyyətsahəsindəəlaqələrinsıxolduğunuvəhər
tərəfimünasibətlərindərinləşməsinətöhfəverəcəyinibildirib.
Görüşdəbugünlərdə30illiyi tamamolanAzərbaycanPolşa

diplomatikmünasibətlərinindostluqvəqarşılıqlı faydalı əmək
daşlıqzəminindədavametməsindənməmnunluqifadəolunub.

Mədəniyyət nazirinin birinci müavini 
Eldar Mansurovu təbrik edib

Fevralın28-də70
yaşıtamamolan
tanınmışbəstəkar,
XalqartistiEldar
Mansurovdövlət
başçısıtərəfindən
“Şöhrət”ordeniilə
təltifedilib.Prezi-
dentİlhamƏliyevin
imzaladığısərən-
camaəsasən,
EldarBəhramoğlu
MansurovAzər-
baycanmusiqisə-
nətinininkişafında
xidmətlərinəgörəbuordenəlayiqgörülüb.

MədəniyyətNazirliyinin rəhbərliyi də yubilyar sənətkarı təbrik
edib.MədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyevnazirAnar
Kərimovun təbrikməktubunubəstəkara təqdimedib vədoğum
günümünasibətiləonaxoşarzularınıçatdırıb.ElnurƏliyevhəm
çininbəstəkarıAzərbaycanRespublikasınınPrezidentitərəfindən
“Şöhrət”ordeniilətəltifolunmasımünasibətilətəbrikedib.
EldarMansurov sənətinə göstərilən diqqət və qayğıya görə

dərinminnətdarlığınıifadəedib.
Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin layiqli nümayəndələrindən

olanE.Mansurovmüxtəlif janrlardaəsərlərin–“Yeddigözəl”rok
operası, “Kleopatra”, “Olimp” rokbaletləri, “Mahurhindi” simfonik
muğamı,simfoniyalar,kameravəxorəsərləri,filmvətamaşalara
musiqilərinmüəllifidir.Bəstəkarınyaradıcılığındamahnıjanrıxüsu
siyertutur.Onun1989cuildəBrilliantDadaşovanınifasındaböyük
populyarlıqqazanan“Bayatılar”ı(söz–VahidƏziz)bugünəkimi
ənsevimlimahnılarsırasındadır.

İşğalçıermənisilahlıdəstə-
lərininsovetordusununXan-
kəndidəki366-cımotoatıcı
alayınındəstəyiiləAzərbay-
canınXocalışəhərindədinc
sakinlərəqarşıhəyatakeçirdi-
yisoyqırımının30ilitamam
oldu.XXəsrinəndəhşətli
faciələrindənolanXocalıqır-
ğınıtəkcəAzərbaycanxalqına
deyil,bütüninsanlıqəleyhinə
cinayətkimitarixinqarasəhi-
fəsinəçevrilib.

Azərbaycan Respublikasının
PrezidentiİlhamƏliyev28yanvar
2022ciiltarixdəfaciəninotuzun
cu ildönümünün qeyd olunması
haqqında sərəncam imzalayıb.
Sərəncamın icrası ilə əlaqədar
ölkəmizdə və xaricdə faciə qur
banlarının xatirəsinin yad olun
ması məqsədilə silsilə tədbirlər
–sərgi,konfrans,anımkonserti,
filmnümayişlərivəs.təşkiledildi.
Fevralın25dəMüslümMaqo

mayev adınaAzərbaycan Döv

lət Akademik Filarmoniyasında
anımkonserti keçirildi.Konsert
dəmədəniyyətnaziriAnarKəri
mov, nazirliyin əməkdaşları və
digərqonaqlariştirakedirdilər.

Əvvəlcə ölkəmizin ərazi bü
tövlüyü uğrunda canından ke
çənVətənövladlarınınvəXocalı
faciəsiqurbanlarınınəzizxatirəsi
birdəqiqəliksükutlayadedildi.

Konsert proqramında ilk ola
raq Üzeyir Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət Simfonik
Orkestri(dirijor–MustafaMeh
mandarov) Aqşin Əlizadənin 5
nömrəli simfoniyasını  səslən
dirdi. Ardınca Fikrət Əmirovun
“Nizamininxatirəsinə”simlisim
foniyasından III hissə və Qara
Qarayevin“İldırımlıyollarla”ba
letindən“Laylay”ifaolundu.
Sonra səhnəyə Azərbaycan

DövlətXorKapellası(bədiirəh
bər – Xalq artisti Gülbacı İma
nova)çıxdı.Xorunifasındasəs
lənən Rauf Əliyevin “Azadlığa
gedənyollar”və“Xocalıyaithaf”
əsərləri otuz il əvvəl yaşanan
bəşəri müsibətin yaddaşlardan
heçzamansilinməyəcəyinintə
cəssümüidi.

Nurəddin

Filarmoniyada anım konserti 
Xocalıya musiqili ithaf

Xocalıfaciəsinin30-cuildönü-
müiləbağlıbölgələrdəfəaliy-
yətgöstərənbirsıramədəniy-
yətmüəssisələrindətədbirlər

təşkilolunub.

KürdəmirRegionalMədəniyyətİda
rəsi(RMİ)FüzulirayonHeydərƏliyev
Mərkəzinintəşkilatçılığıilə“Xocalıfa
ciəsi bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən
qanlısoyqırımıaktıdır”adlıelmiprak
tik konfrans keçirilib. Tədbirdə mək
təblilərin ifasında Xocalı faciəsinə
həsredilənşeirlərsəsləndirilib.Sonra
“Xocalıharayı”adlıvideoçarxizlənilib.
Sumqayıt RMİQubadlı rayon F.Hü

seynov adına Mahmudlu kənd Uşaq
musiqiməktəbində “Xocalı qanyad
daşımız” adlı tədbir keçirilib. Müəllim
vəşagirdlərinifasındasəhnəciklərgös
tərilib,şeirlərsəsləndirilib,mahnılarifa
olunub.
MasallıRMİCəlilabadrayonHeydər

ƏliyevMərkəzində təşkil olunananım
tədbirində çıxış edən Cəlilabad RİH
başçısıRafiqCəlilovXocalısoyqırımı
nınağırnəticələrindəndanışıb.Tədbir
iştirakçılarıXocalısoyqırımıiləbağlıfil
mi izlədikdənsonramərkəzin foyesin
dərəsmsərgisiilətanışolublar.
Şəmkir RMİ Gədəbəy rayon Heydər

ƏliyevMərkəzindəyuxarısinifşagirdləri
ninəlişlərindənibarət“Gəncləringözün
dəXocalı”adlırəsmsərgisitəşkiledilib.

Lənkəran RMİnin təşkilatçılığı ilə
LənkəranrayonHeydərƏliyevMərkə
zində“Yarımçıqxatirələr”filminümayiş
olunub. İdarə rəisiŞahinŞahbazovun
daiştiraketdiyitədbirdənəvvəlqonaq
larmərkəzin foyesindəXocalısoyqırı
mı vəQarabağmüharibəsimövzusu
nahəsrolunmuşrəsmsərgisiilətanış
olublar.SonratamaşaçılarMədəniyyət
Nazirliyininsifarişi iləçəkilmiş “Yarım
çıqxatirələr”filminiizləyiblər.
Lerik rayon Mədəniyyət Mərkəzində

keçirilən tədbirdə iştirakçılar mərkəzin
foyesində məktəblilərin tariximizin bu
qanlısəhifəsinəhəsretdikləriəlişlərin
dənibarətsərgiyəvəVətənmüharibəsi
şəhidlərinin xatirə lövhəsinə baxıblar.
Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının sə
lahiyyətlərini icra edən Cəlil Baxşıyev
vəLənkəranRMİnin rəisiŞ.Şahbazo
vunçıxışlarındansonraLənkəranşəhər
C.Cabbarlıadına1nömrəliUşaqmusiqi
məktəbixorkollektivininifasıdinlənilib.

SabirabadRMİHacıqabulrayonmə
dəniyyətmüəssisələrininbirgətəşkilat
çılığıilərayonMədəniyyətMərkəzində
“Yarımçıq qalmış arzular” adlı ədə
bibədii kompozisiya nümayiş olunub.
RİH başçısı Rüstəm Xəlilov, rayonun
idarə,müəssisələriəməkdaşlarının iş
tiraketdiyitədbirdəmərkəzinfoyesində
açılansərgiyəbaxışkeçirilib.

AğdaşRMİnindəvətiiləMingəçevir
DövlətDramTeatrıZərdabrayonMə
dəniyyətMərkəzindəSevincElsevərin
“Ürəyindəarzu tut” tamaşasınınüma
yişetdirib.Tamaşadanəvvəlqonaqlar
mərkəzin dərnək üzvlərinin əl işlərin
dənibarətrəsmvəZərdabrayonMKS
ninəməkdaşlarıtərəfindənhazırlanmış
kitabsərgiləriilətanışolublar.
FaciəninildönümümünasibətiləZər

dabRayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyi
“Xocalı soyqırımı XX əsrin faciəsidir”,
Göyçay rayonHeydərƏliyevMərkəzi
“Xocalı soyqırımı bəşəriyyət tarixinin
əndəhşətlisəhifəsidir”,Göyçayrayon
MKSisə“Qangölündəboğulanşəhər”
adlıtədbirlərkeçiriblər.
Bərdə RMİ və Tərtər RİHnin birgə

təşkilatçılığı iləTərtər rayonMədəniy
yətMərkəzininhazırladığı “Zülmətdən
işığa” adlı ədəbibədii kompozisiya
nümayiş etdirilib. Nümayişdən əvvəl
TərtərRİHninbaşçısıMüstəqimMəm
mədovvəBərdəRMİninrəisiİlyasHa
cıyevçıxışediblər.
XaçmazRMİŞabranrayonMərkəzi

Kitabxanasının Uşaq şöbəsində “Xo
calıfəryadı–kədərhimnimiz”adlıədə
bibədiikompozisiyatəşkiledilib.
İsmayıllı RMİAğsu rayonMədəniy

yət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Ağsu
şəhər Mədəniyyət evində “Buza dön
müş arzular” adlı tamaşa təqdim olu
nub.Səhnəişiomüdhişgecədəermə
nivandallarınınXocalısakiniolanCəlil
kişinin ailəsinin başına gətirdiyi müsi
bətlərdənbəhsedir.
ŞəkiRMİBalakənrayonMədəniyyət

Mərkəzinintəşkilatçılığı ilə“Xocalıha
rayı”adlıtədbirkeçirilib.Tədbiriştirak
çıları əvvəlcə mərkəzdə təşkil edilən
“Xocalınıunutma!”adlısərgiyəbaxıb
lar.DahasonraXocalıhadisələriniəks
etdirilənfilmnümayişolunub.

Gəncə RMİ Gəncə şəhər MKSnin
19saylıkitabxanafilialı “Xocalınaləsi
məktəblilərinqəlbində”adlıədəbibədii
kompozisiya nümayiş etdirib. Goran
boyrayonAşağıAğcakəndqəsəbəsin
dəki Xocalı soyqırımı abidəsi önündə
ümumrayontədbirikeçirilib.
AğcabədiRMİAğdamrayonC.Qar

yağdıoğlu adına 1 saylı Uşaq musiqi
məktəbində keçirilən anım tədbirində
şagirdləriniştirakıiləədəbibədiiproq
ramtəqdimedilib.

BiləsuvarRMİNeftçalarayonMədəniy
yətMərkəzində “Salam,Xocalı dərdim!”
adlıədəbibədiikompozisiyanümayişet
dirilib.NeftçalaDövlətRəsmQalereyası
isə rayonun Heydər Əliyev Mərkəzində
“Xocalıyaədalət!”adlısərgitəşkiledib.
AğstafaRMİQazaxşəhər2nömrəli

Uşaqmusiqiməktəbininkollektivi“Xo
calı fəryadı”adlıədəbibədiikompozi
siyatəşkiledib.Tədbirdəməktəbindi
rektoruRamilQurbanov,QazaxRayon
Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı
nınsədriİsgəndərQurbanovvəQazax
Dövlət DramTeatrının direktoru Saqif
İsgəndərovunçıxışlarıdinlənilib.

Akademik Rus Dram Teatrı 
premyeraya hazırlaşır

AzərbaycanDövlət
AkademikRusDram
TeatrındaXalqyazıçısı
Maqsudİbrahimbə-
yovun“Qarapaltarlı
qadıngəlirdi”romanı
əsasındasəhnələşdi-
riləntamaşanınprem-
yerası26-27mart
tarixlərindəolacaq.

Teatrdanverilənməlumatagörə,“Vəqadıngəlirdi...”adlıtamaşanınqu
ruluşçu rejissoruXalqartistiAleksandrŞarovski, səhnə tərtibatçısıAzər
baycanın və SSRİnin Xalq rəssamı Tahir Salahov, dekorasiya rəssamı
Əməkdarmədəniyyət işçisiAleksandrFyodorov, geyim rəssamlarıAnna
İbrahimovavəƏməkdarmədəniyyətişçisiOlqaAbbasovadır.
TamaşanınmusiqihəlliƏməkdarmədəniyyətişçisiVladimirNevero

va,xoreoqrafiyavəsəhnəplastikasıXalqartistiFuadOsmanovaməx
susdur.XoreoqrafiyaüzrəassistentlərƏməkdarartistlərMariyaDubo
viskayavəHəcərAğayevadır.
RollarıXalqartistləriMəbudMəhərrəmovvəFuadOsmanov,Əmək

darartistlərHəcərAğayeva,MariyaDuboviskaya,OleqƏmirbəyov,Mu
radMəmmədov,SalmanBayramovvəYuriOmelçenkoifaedirlər.
MaqsudİbrahimbəyovunromanındahadisələrXXəsrin8090cıillə

rindəAbşeronda,dənizkənarıyaşayışməntəqələrindənbirindəcərəyan
edir.

Lalə

Xocalıda buza dönən arzular

Özünüzü “Yüksəliş”də sınayın
Builölkəmizdəikincidəfə
keçirilən“Yüksəliş”müsabi-
qəsininqeydiyyatmərhələsi
martın31-dəkdavamedəcək.

Mədəniyyət naziri Anar Kəri
mov “Yüksəliş” müsabiqəsi ilə
bağlımüraciətedib.Müraciətdə
deyilir:
“Əziz dostlar, artıq ikinci də

fədir ki, təşkil olunan, sizə öz
bilikbacarıqlarınızıvəqabiliyyə

tinizigöstərməyəşəraityaradan
“Yüksəliş”müsabiqəsi cəmiyyə
timizəbirçoxistedadlıidarəçiləri
tanıtdı. Bu gün Azərbaycan öz
tarixininənşanlıvəməsuliyyət
li dövrünüyaşayır.Həmümumi
sosialiqtisadivəmədəniinkişaf,
həmdə işğaldanazadolunmuş
ərazilərəşanlıqayıdışölkərəh
bərliyi, Prezident İlham Əliyev
tərəfindənmüəyyənolunmuşən
aliməqsədlərdəndir.Buproses

lərdəxüsusi idarəetməbacarığı
iləseçiləninsanlaraböyükönəm
verilir.Mənhərbiriniziözünəgü
vənməyəvəartıqözpotensialını
təsdiqləmiş “Yüksəliş” müsabi
qəsinəqatılmağaçağırıram”.
Qeydedəkki,qeydiyyatmər

hələsinə fevralın 17də start
verilən “Yüksəliş” müsabiqə
sində21–51yaşarasındaolan,
ali təhsilli, ən azı 2 il idarəçilik
təcrübəsinə malik Azərbaycan

Respublikasının vətəndaşları
iştirakedəbilər.Qeydiyyatmü
sabiqəninsaytı(www.yukselish.
az)vasitəsiləhəyatakeçirilir.
“Yüksəliş” müsabiqəsi Prezi

dent İlham Əliyevin 2019cu il
iyulun 26da imzaladığı müva
fiq sərəncamla intellektual sə
viyyəsi və idarəçilik bacarıqları
yüksəkolanperspektivli rəhbər
şəxslərin müəyyən edilməsini,
dəstəklənməsinivəölkədəkadr
ehtiyatı bankının yaradılması
nıtəminetməkməqsədilətəsis
olunub.

Bölgələrdən xəbərlər

Vətənin qəhrəmanları unudulmur

SumqayıtRMİSumqayıtşəhər
MKSN.GəncəviadınaKitabxa-
na-klubunəməkdaşlarıVətən
MüharibəsiQəhrəmanı,Xüsusi

TəyinatlıQüvvələrinbaşgiziri
şəhidCamalİsmayılovunailəsini
ziyarətediblər.RMİ-ninQubadlı
rayonnümayəndəliyindəBirinci
QarabağmüharibəsişəhidiMüs-
lümCəbrayılovun50illiyimünasi-
bətiləanımtədbirikeçirilib.

AğcabədiRMİAğdamrayonRahib
MəmmədovadınaDöyüşŞöhrətiMu
zeyininkollektiviVətənmüharibəsinin
şəhid leytenantı Sərvan Göyüşovun
ailəsinəbaşçəkib.

AğdaşRMİGöyçayrayonMKSnin
3saylıPotukəndkitabxanafilialının
əməkdaşlarıVətənmüharibəsişəhidi
FəridNadirovunkənddəkievmuzeyi
nivəməzarınıziyarətediblər.

Hazırladı: N.Məmmədli

“Günümüzün gəncləri” – 
fortepiano musiqi axşamı

M.MaqomayevadınaAzərbaycanDövlətAkademikFilar-
moniyasınınKameravəorqanmusiqisizalında“Gənclərə
dəstək”layihəsiçərçivəsində“Günümüzüngəncləri”adlı
konserttəşkilolunub.

Konsertdərespublikavəbeynəlxalqmüsabiqələrlaureat
ları,PrezidenttəqaüdçüləriVurğunVəkilovvəAtabalaMa
nafzadəçıxışediblər.
Proqramda Modest Musorqskinin “Sərgidən şəkillər”,

AleksandrSkryabinin“Sonata№3”,SergeyRaxmaninovun
“Prelüd№7”əsərlərisəsləndirilib.İfalaralqışlarlaqarşılanıb.

“Gənclərə
dəstək” layi
həsi ölkədə
gəncistedad
ların üzə çı
xarılması və
dəstəklənmə
si məqsədilə
həyata keçi
rilir. Layihə
çərçivəsində
təqdim olu
nanproqram

lar müxtəlif zövqlərə malik çox geniş auditoriyaya – aka
demiküslub,muğam, caz, estrada, eləcədə xormusiqisi
həvəskarlarınaünvanlanıb.
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Xalq artisti son mənzilə yola salınıb

Millimuğamsənətinin
inkişafındaböyük
xidmətləriolan
ustadxanəndəƏli

babaMəmmədovhəmçinin
birçoxifaçılarınrepertuarını
bəzəyənmahnıvətəsniflə
rinmüəllifiidi.Sənətkarınən
populyarbəstələrindənolan
“Yaşahələ...”mahnısı(söz
–HüseynArif)bumisralarla
başlayır:

Səfərdəyəm,səfərimi
Vurmamışambaşahələ...

Uzun bir ömür, xal qın sev gi 
və rəğ bə ti ilə mü şa yiət olu nan 
zən gin sə nət hə ya tı ya şa yan 
Əli ba ba Məm mə dov fa ni dün ya 
sə fə ri ni ba şa vu rub əbə diy yə tə 
qo vuş du...

Fev ra lın 26-da 1-ci Fəx ri xi ya-
ban da Xalq ar tis ti Əli ba ba Məm-
mə do vun dəfn mə ra si mi ke çi ri-
lib.

Mə ra sim də Mə də niy yət Na zir-
li yi nin əmək daş la rı, mə də niy yət, 
in cə sə nət xa dim lə ri, ic ti maiy yət 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Mər hu mun mə za rı üzə ri nə 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev və Bi rin-
ci vit se-pre zi dent Meh ri ban Əli-
ye va adın dan ək lil qo yu lub.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə-
ri mov Əli ba ba Məm mə do vun 
ya ra dı cı lı ğın dan və mu ğam sə-
nə ti nə töh fə lə rin dən söz açıb. 
Bil di rib ki, Ə.Məm mə dov 100-
dən çox mah nı və təs nif ya ra dıb, 
mu ğam la müasir mah nı lar ara-
sın da bir vəh dət qu rub. Bu mah-
nı lar xalq tə rə fin dən se vi lir.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, müəl li mi 
Se yid Şu şins ki dən öy rən dik lə ri ni 
tək mil ləş di rə rək gənc nəs lə ötü-
rən Əli ba ba Məm mə dov Azər-
bay can xa nən də lik mək tə bi nin 
la yiq li da vam çı sı ki mi mil li mu si qi 
xə zi nə si ni da ha da zən gin ləş dir-
miş bö yük sə nət kar dır. Özü nə-
məx sus ifa üs lu bu, mə la hət li sə-

si və yük sək səh nə mə də niy yə ti 
ona xal qın sev gi si ni qa zan dı rıb. 
Əli ba ba Məm mə do vun ya ra dı-
cı lıq yo lu gənc xa nən də lər nəs li 
üçün sə nət mək tə bi dir.

Mə ra sim də ta nın mış sə nət çi-
lər Əli ba ba Məm mə dov la bağ lı 
ürək söz lə ri ni bö lü şüb lər.

Xalq ar tis ti, pro fes sor Ra miz 
Qu li yev de yib: “Əli ba ba Məm-
mə do vu gənc lik il lə rim dən, fi lar-
mo ni ya da çı xış et di yim vaxt lar-
dan ta nı yı ram. Məşq lər za ma nı 
o, bi zə ya xın la şıb ha mı mız la gö-
rü şür, biz də onu bö yük sa yıb 
“əmi” de yə mü ra ciət edər dik. 
Əli ba ba Məm mə dov bir sə nət-
çi ki mi özün dən son ra oxu du ğu 

mah nı la rı nı, lent ya zı la rı nı qo-
yub get di. O, bu nun la döv lə tə, 
tor pa ğa olan sa diq li yi ni nü ma yiş 
et dir di. Əli ba ba Məm mə dov öz 
mah nı la rı ilə in san la ra ruh ve rir-
di. Bu ya xın la ra qə dər ona zəng 
edib əh va lı nı so ru şur dum. O da 
ca va bın da “yax şı” de yir di. Bu, 
bir dost luq nü mu nə si, in san la ra 
bəs lə di yi sev gi nin gös tə ri ci si idi. 
Xalq onun sə nə ti ni unut ma ya-
caq, daim ya şa da caq...”.

Xalq ar tis ti Alim Qa sı mov bil di-
rib ki, Əli ba ba Məm mə do vu bü-
tün xalq se vir. Mu ğam alə min də 
Əli ba ba Məm mə dov gö zəl ömür 
ya şa dı, öz çə lən gi ni, sə nə ti ni bi-
zə təh vil ve rib get di.

Xalq ar tis ti Mən sum İb ra hi mov 
de yib: “Əli ba ba Məm mə dov gö-
zəl xa nən də, gö zəl pe da qoq, 
çox lu say da mah nı nın müəl li fi idi. 
Mən hər za man onun dav ra nı şın-
dan, in san la ra mü na si bə tin dən 
nü mu nə gö tür mü şəm. O qə dər 
po zi tiv, in san lar da xoş ov qat ya-
ra dan in san idi ki… Onun xa ti rə si 
xal qı mı zın xa ti rə sin dən si lin mə-
yə cək. Tək onun Və tən mü ha-
ri bə sin də dil lər əz bə ri olan “Xu-
da yar” təs ni fi ni (il kin adı “Və tən 
yax şı dır” – red.) xa tır lat maq ki fa-
yət dir ki, bu nu əmin lik lə de yək...”.

Qəlblərə təravət gətirən şeirlər müəllifi
Fevralın28dəBeynəlxalqMuğamMərkəzindətanınmışşair,
tərcüməçiƏləkbərZiyatayın(19131982)xatirəsinəhəsrolun
muştədbirkeçirildi.

Ge cə də Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair Ba ba Və zi roğ lu, Əmək-
dar müəl lim Ofe li ya Ba ba ye va çı xış edə rək Ələk bər Zi ya ta yın ya-
ra dı cı lı ğın dan söz aç dı lar. Şairin tər cü mə lə ri, li rik şeir lə ri və uşaq 
ədə biy ya tı na ver di yi töh fə lər diq qə tə çat dı rıl dı. Bil di ril di ki, qəlb lə rə 
tə ra vət gə ti rən şeir lər müəl li fi olan şair Azər bay can ədə biy ya tın-
da öz dəst-xət ti ilə se çi lir. Ya ra dı cı lı ğa ke çən əs rin 30-cu il lə rin də 
“İki baş lı qar tal”, “Ber lin də yan ğın”, “İki ca han” şeir lə ri ilə gə lən şair 
ədə biy ya tı mı zı çox də yər li poetik in ci lər lə zən gin ləş di rib. Za hi rən 
ağır tə biət li, sa kit, son də rə cə meh ri ban, qay ğı keş in san olan Ələk-
bər Zi ya tay kö nül dinc li yi ni doğ ma Azər bay can ədə biy ya tı na mə-
həb bət də ta pıb. Şair di li mi zin saf ı ğı nı, şi rin li yi ni bö yük us ta lıq la 
qo ru yub, tə rən nüm edib, ha be lə diq qə tə la yiq uşaq ədə biy ya tı nü-
mu nə lə ri qə lə mə alıb. O, ey ni za man da Əli şir Nə vai, Ho mer, Lo pe 
de Ve qa, A.Puş kin, N.Nek ra sov, T.Şev çen ko və baş qa la rı nın əsər-
lə ri ni di li mi zə çe vir mək lə bə dii tər cü mə nin qa bil us ta sı ki mi ta nı nıb.

Qeyd olun du ki, Ə.Zi ya tay həm də nəğ mə kar şair ki mi şöh rət qa-
za nıb. Onun qəl box şa yan şe ir və qə zəl lə ri nə ya zı lan mu si qi lər mü-
ğən ni lə ri mi zin, xa nən də lə ri mi zin re per tuarın da geniş yer tu  tub. “Qəl-
bim gəl de yir”, “Nə de yim”, “Sə nin lə yəm”, “Azər bay ca nım mə nim”, 
“Ba kı ge cə lə ri”, “Sən sən”, “Di lim-di lim ol, di lim”, “Ol ma lıy dın, ol ma-
dın” ki mi mah nı lar dil lər əz bə ri nə çev ri lib, kö nül lə ri ox şa yıb.

Şairin qı zı Pər vin Cə fə ro va ata sı nın xa ti rə si nə gös tə ri lən diq qə-
tə gö rə təş ki lat çı la ra min nət dar lı ğı nı bil dir di, xa ti rə lə ri ni bö lüş dü. 

Da ha son ra xa ti rə ge cə si bə dii his sə ilə da vam et di. Akt yor la rın ifa-
sın da şairin şeir lə ri qi raət olun du. Kon sert proq ra mın da Xalq ar tist lə ri 
Gül ya naq Məm mə do va, Gül yaz Məm mə do va, Əmək dar ar tist Za kir 
Əli yev, mü ğən ni lər Röv şən Əziz, Sə dəf Bu da qo va, Sə bi nə Ərəb li, Ni-
cat Cə fər za də, Ka mi lə Nə bi ye va, Gü nay İmam ver di ye va, Vü sal Ha cı-
yev və Gül yaz Fə rə co va şairin söz lə ri nə ya zıl mış mah nı la rı ifa et di lər. 
İfa çı la rı Xalq ar tis ti Adil Ba ğı ro vun rəh bər li yi ilə Əh sən Da da şov adı na 
“Xa ti rə” Xalq çal ğı alət lə ri an samb lı mü şa yiət edir di. 

Lalə Azəri

Əlibaba Balaəhməd oğlu Məmmədov
Azərbaycanınmusiqimədəniyyətinəağıritkiüzvermişdir.Milli
muğamsənətiningörkəmlinümayəndəsi,Xalqartisti,Azər
baycanRespublikasıPrezidentininfərditəqaüdçüsüƏlibaba
BalaəhmədoğluMəmmədov2022ciilfevralın25dəömrü
nün93cüilindəvəfatetmişdir.

Əli ba ba Məm mə dov 1930-
cu il fev ra lın 5-də Ba kı nın 
Maş ta ğa kən din də ana dan 
ol muş dur. Or ta mək tə bi bi tir-
dik dən son ra o, 1956–1960-
cı il lər də Asəf Zey nal lı adı-
na Ba kı Or ta İx ti sas Mu si qi 
Mək tə bin də məş hur xa nən də 
Se yid Şu şins ki nin sin fin də 
mu si qi təh si li al mış, mə də ni 
ir si mi zin tü kən məz xə zi nə si 
olan mu ğa mın sir lə ri nə də rin-
dən yi yə lən miş dir.

Əmək fəaliy yə ti nə 1940-cı 
il lə rin so nun da Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti 
ki mi baş la yan Əli ba ba Məm-
mə dov 1968-ci il də Azər bay-

can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nəz din də ya rat dı ğı “Hü ma yun” xalq çal ğı 
alət lə ri an samb lı na otuz il bo yun ca rəh bər lik et miş dir. O, ey ni za-
man da, 1978–1988-ci il lər də “Az kon sert bir li yi”nin so lis ti ol muş dur.

Azər bay can xa nən də lik mək tə bi nin la yiq li da vam çı sı Əli ba ba 
Məm mə dov mil li mu si qi xə zi nə si ni da ha da zən gin ləş di rən sə nət kar-
la rı mız dan dır. O, hə lə gənc yaş la rın dan Ba kı nın və Ab şe ron kənd lə-
ri nin özü nə məx sus mu ğam mü hi tin də yet kin xa nən də ola raq for ma-
laş mış, klas sik mu ğam ənə nə lə ri nin qo ru nub sax lan ma sı nı dol ğun 
ya ra dı cı lı ğı nın baş lı ca qa yə si nə çe vir miş dir. Us tad xa nən də nin xü-
su si mə ha rət lə ifa et di yi “Rast”, “Şur”, “Ba ya tı-Şi raz”, “Ra hab”, “Dəş-
ti” və baş qa mu ğam dəst gah la rı ka mil sə nət nü mu nə lə ri sə viy yə si nə 
yük səl miş və mu si qi mə də niy yə ti mi zin qı zıl fon dun da özü nə hə mi-
şə lik yer tut muş dur. Ge niş re per tuarı, mə la hət li sə si və bən zər siz ifa 
tər zi Əli ba ba Məm mə do va mu ğam se vər lə rin bö yük rəğ bə ti ni qa zan-
dır mış dır. Sə nət ka rın müq tə dir şair lə ri mi zin şeir lə ri nə söz lə mu si qi-
nin uğur lu vəh də tin də bəs tə lə di yi çox say da mah nı və təs nif ər dil lər 
əz bə ri ol muş, din lə yi ci lə rin qəl bin də si lin məz iz qoy muş dur.

Əli ba ba Məm mə dov xa nən də lik fəaliy yə ti ilə ya na şı, 1963-cü il-
dən eti ba rən ya rım əsr dən ar tıq bir dövr ər zin də in di ki Ba kı Mu si qi 
Kol le cin də, Bül bül adı na Or ta İx ti sas Mu si qi Mək tə bin də və Azər-
bay can Mil li Kon ser va to ri ya sın da dərs de miş, mu ğam sə nə ti nin 
in cə lik lə ri ni gənc ifa çı lar nəs li nə aşı la mış dır. Us tad xa nən də nin 
ye tir mə lə ri müx tə lif bey nəl xalq fes ti val la rın və mü sa bi qə lə rin qa li-
bi adı na la yiq gö rül müş lər. Mu ğam la bağ lı hə ya ta ke çi ri lən ge niş-
miq yas lı la yi hə və proq ram lar da ya xın dan iş ti ra kı Əli ba ba Məm-
mə do vun mu ğam ifa çı lı ğı ənə nə lə ri nin ya şa dıl ma sı is ti qa mə tin də 
ço xil lik sə mə rə li fəaliy yə ti nin ay rıl maz par ça sı dır.

Mil li mu si qi mə də niy yə ti nin in ki şa fı sa hə sin də nailiy yət lə ri nə 
gö rə Əli ba ba Məm mə dov 2000-ci il də Azər bay can Res pub li ka-
sı nın ali mü ka fat la rın dan olan “Şöh rət”, 2010-cu il də “İs tiq lal” və 
2020-ci il də “Şə rəf” or den lə ri ilə təl tif edil miş dir.

Gör kəm li xa nən də, ma hir pe da qoq, sə mi mi və tə va zö kar in san 
Əli ba ba Məm mə do vun xa ti rə si sə nət se vər lə rin qəl bin də hə mi şə 
ya şa ya caq dır.

Allah rəhmət eləsin.
İlham Əliyev
Mehriban Əliyeva
Əli Əsədov
Sahibə Qafarova
Samir Nuriyev
Eldar Əzizov
Fərəh Əliyeva
Anar Kərimov
Emin Əmrullayev
Zeynəb Xanlarova
Arif Babayev
Alim Qasımov
Səkinə İsmayılova
Mənsum İbrahimov

2015ciildəonunhaqqındaqələməaldığımkitabıbeləadlandır
dım:“Bizimustad”.Doğrudanda,o,əslustadidi.Sənətkarlığın,
insanlığın,vətəndaşlığın,şəxsiyyətliliyinbütüngözəlkeyfiyyətləri
onunvarlığında,ruhundacəmləşmişdi.Tanrıbütünyaxşınəvar
sa,ondanəsirgəməmişdi.Birsözlə,hərmənadaörnəkidi.Odur
ki,həmişəonunbarəsindəsevəsevəməqalələryazıb,verilişlər
hazırlamışam.İndiisəhərfləriisladangözyaşlarımlaürəyimdə
kixatirələrisözəgətirməyəçalışıram.Nəqədərçətinolsada,
özümütoparlayıbyazmaq,düşüncələrimisənətsevərləbölüş
məkistəyirəm.Axı,o,hamınınsevimlisiidi.Buyerdəustadınöz
misralarıdüşüryadıma:

Xalqımənsevdiyimüçün,
 mənixalqımdasevir,
Ruhlandırır,qiymətverir,
 eləbilsimuzərəm.
Əlibabayam,deyirəm
 məndəürəksözlərimi,
Qoyöləndənsonraxalqım
 deməsinbisəmərəm.

Bə li, xal qı nı se vən və xal qın 
se vim li si us tad Əli ba ba Məm-
mə dov öz zən gin ya ra dı cı lı ğı və 
sə mə rə li fəaliy yə ti ilə əsil və tən-
daş lıq zir və si nə ucal dı. O, bu 
zir və yə ad dım-ad dım, pil lə-pil lə 
ye tiş miş di. Qa zan dı ğı bi lik lər, 
nail ol du ğu uğur lar bö yük zəh-
mə tin bəh rə si idi. Bir ömür də 
ne çə öm rün yü kü nü da şı dı. 70 

il xa nən də lik, 45 il müəl lim lik, 30 
il “Hü ma yun” an samb lı na rəh-
bər lik edən us tad 92 il də 145 ilin 
zəh mə ti ni çək di. Bu il lər ər zin də 
çox lu say da mah nı və təs nif ər 
ya rat dı, ne çə-ne çə tə lə bə lər ye-
tiş dir di. Gənc lə rin əlin dən tu tub 
həm on la ra sə nə tin sir lə ri ni öy rət-
di, on la rı səh nə yə gə tir di, həm də 
say sız-he sab sız toy-dü yün lər də 
ne çə-ne çə gən cin sev gi si ni mə-
la hət li sə si ilə röv nəq lən di rib, 
gö zəl ailə lə rin tə mə li ni qoy du. 
Va li deyn lər öv lad la rı nın to yu nu 
et mək üçün us ta dın vax tı nı iz lə-
yib lər, onun la he sab la şıb lar. Afi-
şa la rı kon sert sa lon la rı nın qar şı-
sın da vu ru lar kən onu din lə mə yə 
gə lən lə rin sa yı-he sa bı bi lin mə yib. 

Hət ta kon sert lə rin də ta ma şa çı lar 
aya qüs tə dur ma ğa da ra zıy mış 
ki, tə ki onu din lə sin lər. Bu dur 
sə nət ka rın bö yük lü yü və bö yük 
sə nət ka ra xalq mə həb bə ti. Bü-
tün bu de yi lən lə rin ha mı sı “Bi zim 
us tad” ki ta bın da öz ək si ni ta pıb. 
İn di isə o ki ta bın hər bir sə hi fə si 
mə nim üçün unu dul maz xa ti rə yə 
dö nüb. Aman sız ölüm xoş gün-
lə rin do lu dü şün cə lə ri ni köv rək 
xa ti rə lər lə əvəz lə yib. 

Aldatmasıngəncliksəni,
Oaldadıbçoxkimsəni.
Əcəlgələrsə,bil,məni,
Birdahagörməyəcəksən.

Us tad, ica zə ve rin bu mis ra la-
rı nız da ra zı laş ma yım. Çün ki Siz 
cis mən ara mız dan get sə niz də, 
ru hən hə mi şə ya dı mız da və ya nı-
mız da ola caq sı nız. Axı, sə nət kar 
heç vaxt öl mür. O, ya rat dıq la rı sa-
yə sin də əbə di ömür qa za nır. Əsl 
sə nət kar xal qın mil li sər və ti dir. 
Bu sər və ti xalq la bə ra bər döv lət 
də qo ru yur. Də fə lər lə onun la olan 
söh bət lə ri miz də mən bu fi kir lə ri 
söy lə yər dim. O isə ca va bın da – 
sağ ol sun, mə nim ba lam, xal qı-
mız da, döv lə ti miz də – de yər di.

Mu si qi çi lər ona “əmi” de yə 
mü ra ciət edir di lər. Mən isə çox 
vaxt “əmi can” de yər dim. 

Uzun il lər atam, res pub li ka nın 
Əmək dar ar tis ti Təh mi raz Şi ri-
no vun “Hü ma yun” an samb lın da 
so list ola raq fəaliy yə ti bi zim us-
tad la doğ ma laş ma ğı mı zın tə mə li 
idi. Odur ki, o mə nə mə nə vi öv lad 
ki mi sev gi bəs lə yir di. Bir çox ya-
ra dı cı lıq iş lə ri min ilk məs lə hət çi si 
idi. Uğur la rı mı us tad la bö lüş mək-
dən xü su si bir ra hat lıq ta pır dım. 

Çün ki hər bir işə us tad ya na real 
qiy mət ve rir di, məs lə hət lə ri ni, 
töv si yə lə ri ni söy lə yir di. İs tər hə-
yat, is tər sə nət mə sə lə lə ri ol sun 
– ona mü ra ciət edən hər kəs xe-
yir ta par, on dan bəh rə lə nər di. 
Əli ba ba Məm mə dov özün dən 
əv vəl ki us tad lar və ulu mu ğam-
la rı mız la bağ lı də yər li mə lu mat-
la ra və mü kəm məl bil gi yə ma lik 
us tad idi. İn di ru hu na üz tu tub 
de yi rəm: Us tad, bu boş lu ğu kim 
dol du ra caq?

Elə bi li rəm ki, bu sualın ca va-
bı ol ma ya caq. Am ma, əvə zin də 
elə us ta dın sə nət ya di gar la rı 
onun ye ri ni boş qoy ma ya caq. 
Qə dir bi lən xal qı mız və sə nət-
ka ra də yər ve rən döv lə ti miz 
daim Əli ba ba Məm mə dov ir si ni 
ya şa da caq. Bu yer də möh tə-
rəm Pre zi den ti miz İl ham Əli-
ye və və öl kə mi zin Bi rin ci-vit se 
pre zi den ti hör mət li Meh ri ban 
xa nım Əli ye va ya sə nət ka rın 
doğ ma la rı, ya xın la rı, mu si qi 
ic ti maiy yə ti və sə nət se vər lər 
adın dan Əli ba ba Məm mə dov 
ya ra dı cı lı ğı na olan diq qə tə və 
qay ğı ya gö rə son suz tə şək kür-
lə ri mi zi bil di ri rik.

2015-ci il də Əli ba ba müəl li min 
hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan bəhs 
edən “Bi zim us tad” ki ta bı nı bu 
cüm lə ilə bi tir miş dim: “Bü tün xid-
mət lə ri nə gö rə bir da ha us ta da 
min nət dar lı ğı mı zı bil di rir, onun 
sə nə ti qar şı sın da baş əyir və de-
yi rik: Sağ olun, Us tad!”.

Am ma çox təəs süf ki, bu ya zı 
be lə ye kun la şa caq: “Ru hu nuz 
şad ol sun, Us tad!”.

Səadət Təhmirazqızı 
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Sumqayıt teatrının “Missiya”sı
SumqayıtDövlətDram
Teatrında“Missiya”tama
şasınümayişolunub.

Nü ma yiş dən əv vəl teat rın 
di rek to ru, Əmək dar ar tist Mü-
ba riz Hə mi dov çı xış edə rək 
ya ra dı cı kol lek ti vin hər za man 
ta le yük lü möv zu lar da əsər lə-
rə re per tuar da ge niş yer ver-
di yi ni bil di rib.

Ta ma şa nın sü jet xət ti ni Şu-
şa nın ya ğı dan azad edil mə si 
za ma nı xü su si tə yi nat lı dəs tə-
nin za bi ti Mü ba riz Ey va zo vun ko ma ya 
düş mə si və ruh lar alə min də 1992-ci il-
də Şu şa ət ra fın da şə hid ol muş ata sı ilə 
gö rüş mə si təş kil edir. Za bit ko ma dan 
ayı lar kən Ali Baş Ko man dan İl ham Əli-
ye vin “Əziz Şu şa, sən azad san!” söz lə-
ri ni və kü çə də ki se vinc ni da la rı nı eşi dir. 

Ha fiz Ata xan lı nın qə lə mə al dı ğı əsə-
rə teat rın baş re jis so ru, Xalq ar tis ti Fi-

ru din Mə hər rə mov qu ru luş ve rib. Qu-
ru luş çu rəs sam El şən Sər xa noğ lu dur. 
Rol lar da Əmək dar ar tist Rauf Ağa ki şi-
yev, akt yor lar Ok tay Meh di yev, Şə mis-
tan Sü ley man lı, Ha bil Xan la rov, Dağ lar 
Rüs tə mov, Yal çın Sə li mov, Ay nur Hüm-
mə to va, Cey hun Mə hər rə mov, Röv şən 
Əs gə rov, Eti bar Əmi rov, Röv şad İl ya-
sov və Ra ma zan Xan la rov çı xış edir lər.

Qax Dövlət Kukla Teatrının Novruz proqramı
QaxDövlətKuklaTeatrıNovruz
bayramımünasibətiləuşaqlar
üçünəyləncəliproqramhazırlayır.
Proqramınquruluşmüəllifi–teatrın
başrejissoru,ƏməkdarartistYusif
Abdurahmanovbildiribki,məqsəd
məktəblilərinyaztətiligünlərininmə
nalıkeçməsinitəminetməkdir.

Uşaq lar Nov ru zun per so naj la rı olan 

Ko sa və Ke çə lin sər gü zəşt lə ri nə, Ba har 
qı zı nın rəq si nə ta ma şa edə cək lər. Son ra 
Os man Ab dul la ye vin qə lə mə al dı ğı “Qo-
ğal” əsə ri əsa sın da ha zır la nan ta ma şa 
gös tə ri lə cək. Nov ruz şən li yi kom po zi si-
ya sı nın rəs sa mı Ma yis Ab dul la yev, mu-
si qi tər ti bat çı sı Ni cat Fə tə li yev dir.

Ha zır da teatr da Rəh man Əli za də nin 
“Tül kü nün uçu şu” ta ma şa sı üzə rin də 
məşq lər də da vam edir.

“Mən qadınam” – ssenari müsabiqəsi 
AzərbaycanKinematoqrafçılarİttifaqı“Mənqadı
nam”qısametrajlıbədiifilmssenarimüsabiqəsi
elanedib.

Mü sa bi qə nin məq sə di müasir cə miy yət də ka tak-
lizm lə rin, ilk növ bə də, qa dın ta le lə rin də əks olun du-
ğu nu, so sial və iq ti sa di prob lem lə rin da ha çox qa dın-
la ra zər bə vur du ğu nu, Qa ra bağ sa va şı nın gə tir di yi 
bə la la rın dəf edil mə si və şan lı Qə lə bə mi zin əl də edil-
mə sin də Azər bay can qa dı nı nın ro lu nu, müs tə qil lik 
il lə rin də par laq qa dın ki no ob raz la rı nın az lı ğı nı nə-
zə rə ala raq, ki ne ma toq ra fi ya mız da müasir qa dın 
qəh rə man la rı nın ya ra dıl ma sı nı təş viq edil mə sin dən 
iba rət dir.

Mü sa bi qə yə təq dim edi lən sse na ri lər də müasir 
Azər bay can qa dı nı nın bü tün ça lar la rı ilə dol ğun ob-
ra zı nın ya ra dıl ma sı, Şərq və Qər bin qo vu şu ğun da 
ya şa ma nın özəl lik lə ri nin, ha be lə gen der ay rı-seç ki li yi 
fə sad la rı nın ki no di li ilə ifa də si ar zu olu nan dır.

Mü sa bi qə yə iş ti rak üçün qı sa met raj lı (52 də qi qə-
dən çox ol ma maq la) bə dii film sse na ri lə ri (çap olun-
muş va riant da 2 nüs xə, şrift Courier New, öl çü 12) 
qə bul olu nur. Müəl lif haq qın da mə lu mat (əla qə te-
le fo nu və e-mail ün va nı) da əla və edil mə li dir. Sse-
na ri lə ri elekt ron ver si ya da in fo@aki.az ün va nı na da 
(“sse na ri mü sa bi qə si” qey di ilə) gön dər mək olar.

Sse na ri nin çap nüs xə lə ri ma yın 15-dək Azər-
bay can Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qı nın ofi si nə təq dim 
edil mə li dir. Mü sa bi qə yə təq dim olu nan sse na ri nin 
hü quq la rı müəl li fə məx sus, ori ji nal və ek ran laş dı rıl-
ma mış ol ma lı dır.

Qa lib lər dip lom və pul mü ka fa tı ilə təl tif edi lə cək. 
Qa lib sse na ri lər is teh sa lı məq sə dəuy ğun la yi hə ola-
raq Mə də niy yət Na zir li yi nə təq dim edi lə cək.

Əla və mə lu mat üçün (012)5059533 nöm rə si nə 
zəng vur maq, in fo@aki.az elekt ron poç tu na ya za raq 
ca vab al maq olar.

Bizim  ustad 
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Fevralın26-da
Qa ra Qa ra yev 
adınaMərkəzi
İncəsənətMək-
təbində“Xocalı
–30.Bitməyən
kədər”adlıtəd-
birkeçirilib.

Tədbirin aparı
cısı – nəzəriyyə
şöbəsinin müəlli
mi,musiqişünasPərvinSəfərliXocalıfaciəsi,soyqırımınındün
yada tanıdılması, “Xocalıyaədalət!” kampaniyasıçərçivəsində
ərsəyəgələnsənətəsərləri,ocümlədənlitvalıjurnalistRiçardas
Lapaidisinbirçoxölkələrdənümayişolunan“Sonsuzdəhliz”fil
mi,fransızbəstəkarıPierreThilloyunfaciəqurbanlarınahəsret
diyi“Xocalı613”əsərihaqqındadanışıb.
“Xocalı 613” əsərinin ilk dəfəAzərbaycan DövlətAkademik

Filarmoniyasında təqdimatında ifaçı (klarnet)kimi iştiraketmiş
MərkəziİncəsənətMəktəbinindirektoru,Əməkdarartist,dosent
ƏzizQarayusifiilkkonsertləbağlıtəəssüratınıbölüşüb.
Sonraməktəbinmüəllim və şagirdləri faciəyəhəsr olunmuş

musiqinömrələrivəxoreoqrafikkompozisiyatəqdimediblər.İfa
larfaciəyəhəsrolunmuşvideoslaydlarlamüşayiətolunub.Mək
təbdəXocalısoyqırımınahəsredilmişrəsmsərgisitəşkiledilib.

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında anım tədbiri
BakıXoreoqra-
fiyaAkademi-
yasında(BXA)
Xocalıfaciəsinin
30-cuildönü-
münəhəsr
olunmuştədbir
keçirilib.

BXAnıntamor
ta təhsil pilləsinin
direktoruTahirEy
nullayevbildiribki,1992ciilfevralın26nakeçəngecəerməni
hərbibirləşmələritərəfindənXocalıdatörədilmişsoyqırımıAzər
baycantarixininənqanlısəhifələrindənbiridirvəyaddaşlardan
heçzamansilinməyəcək.
OrtaixtisastəhsilpilləsininIvəIIkurstələbələrihəminqanlı

gecədəerməni təcavüzkarlarının törətdiyi insanlıqəleyhinəci
nayətindəhşətlərindənbəhsediblər.
TədbirdəXocalı faciəsindənbəhsedənkadrlarvəBXA tam

ortatəhsilpilləsişagirdlərininsoyqırımınahəsredilmişrəsmləri
nümayişolunub.İştirakçılarakademiyanınkitabxanainformasi
yamərkəzitərəfindəntəşkiledilmişsərgiilədətanışolublar.

Unudulmayan faciə
C.CabbarlıadınaRespublikaGənclərKitabxanasındaXocalı
faciəsinin30-cuildönümünəhəsrolunmuş“Unudulmayan
faciə–Xocalıqırğını”adlıanımtədbiritəşkiledilib.

TədbirdəkitabxananındirektoruAslanCəfərov,elmiişlərüz
rə direktor müavini Xalidə Musayeva, şöbəmüdirləri Qənirə
Mustafayeva,NübarCəlilovavəbaşqaçıxışedənlər30iləvvəl
Xocalıdadincsa
kinlərəqarşıtörə
dilənqırğınıneyni
zamanda  bəşə
riyyətəqarşıqanlı
cinayət olduğunu
vurğulayıb, qan
y a d d a ş ı m ı z ı n
bu acı səhifəsi
nə həsr olunmuş
ədəbiyyatınxüsu
silə gənclər ara
sındatəbliğininvacibliyindənbəhsediblər.
Kitabxananın əməkdaşı Sevda Rəhimova “Xocalı faciəsinə

dairədəbiyyatınkitabxanalarda təbliği”adlımetodikivəsaitvə
“Xocalıfaciəsixalqımızınqanyaddaşıdır”adlıməlumatbülleteni
haqqındadanışıb.
Xocalıfaciəsinin30cuildönümüiləbağlıkitabsərgisinəbaxış

keçirilib,mövzuüzrəhazırlananvirtualsərgi,Azərbaycanvəin
gilisdilindəvideoçarxlarnümayişolunub.Sözügedənmaterial
larkitabxananınsosialşəbəkəsəhifələrindədəpaylaşılıb.

Xocalı şəhidləri yad olunub
BakıŞəhər
Mədəniyyət
Başİdarəsinin
tabeliyindəolan
F.Əmirovadına
6nömrəlionbi-
rillikİncəsənət
məktəbində
Xocalışəhidləri
yadedilib.

Məktəbin müəl
limiAytənManafovaotuzilöncətariximizəvəqanyaddaşımıza
yazılmışfaciəhaqqındadanışıb.
Tədbirin bədii hissəsində məktəbin müəllimlərdən ibarət sim

li kvartetinin ifasındaT.Albinoninin “Adajio”və İ.S.Baxın “Ariya”sı
səslənib.
Sondaməktəbindirektoru,professorAdiləYusifovaçıxışedə

rəkotuzillikişğaldansonraazadediləntorpaqlarımızdabərpa
quruculuqişlərindən,Qarabağınyeninövrağındansözaçıb.

***
Başidarənin24

nömrəlionbirillik
Musiqiməktə
bindədəXocalı
faciəsinin30cu
ildönümünəhəsr
olunmuştədbir
keçirilib.
Məktəbinnə

zəriyyəşöbəsinin
müəllimiŞəfa
SəfərovaXocalı
hadisələrizamanıxalqımızınbaşınagətirilənmüsibətlərdənda
nışıb.Xocalıfaciəsiniəksetdirənvideoçarxnümayişolunub.
Anım tədbirində məktəbin müəllim və şagirdlərinin ifasında

Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının əsərləri, muğamlarımız
təqdimedilib.

Sıra 
№-si Tədbirin adı İcra müddəti İcraçı orqanlar

1 2 3 4

Mədəni-kütləvi və idman tədbirləri
1. “Xarıbülbül”beynəlxalqfolklorfestivalınınkeçirilməsi 2022ciilmay AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,HeydərƏliyevFondu,

ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsi

2. “VaqifPoeziyaGünləri”ninkeçirilməsi 2022ciiliyul AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,HeydərƏliyevFondu,
ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsi,AzərbaycanYazıçılarBirliyi

3. “Şuşanın4fəsli”(“4seasonsofShusha”)adlıbeynəl
xalqfotoqrafiyafestivalınınkeçirilməsi

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,HeydərƏliyevFondu

4. “Şuşa2022”beynəlxalqincəsənətfestivalınınkeçiril
məsi

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,HeydərƏliyevFondu

5. “Şuşayaradıcılıqemalatxanası”layihəsininhəyata
keçirilməsi

2022ciiliyul AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanRespubli
kasınınGənclərvəİdmanNazirliyi,ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsi

6. “TeleviziyaMuğamMüsabiqəsi2022”ninfinalmərhə
ləsininvəqaliblərinQalakonsertininŞuşaşəhərində
keçirilməsi

2022ciil
iyulavqust

HeydərƏliyevFondu,AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,
“AzərbaycanTeleviziyavəRadioVerilişləri”QapalıSəhmdarCəmiyyəti,
ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsi

7. XurşidbanuNatəvanın190 illiyinəhəsrolunmuşsilsilə
tədbirlərinkeçirilməsi

2022ciilavqust AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanMilli
ElmlərAkademiyası,ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsi,Azərbaycan
YazıçılarBirliyi

8. Yerlivəxariciincəsənətvəədəbiyyatxadimlərinin,KİV
nümayəndələrinin, təhsil müəssisələri kollektivlərinin,
blogerlərin, Azərbaycanda keçiriləcək müxtəlif beynəl
xalqtədbirləriniştirakçılarınınŞuşaşəhərinəsəfərlərinin
təşkili,Şuşadayayməktəblərinin,gənclərvəkönüllülər
düşərgələrininkeçirilməsi

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanRespubli
kasınınTəhsilNazirliyi,AzərbaycanRespublikasınınXariciİşlərNazirliyi,
AzərbaycanRespublikasınınGənclərvəİdmanNazirliyi,AzərbaycanRes
publikasınınDiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsi,AzərbaycanRespublikası
nınDövlətTurizmAgentliyi,AzərbaycanRespublikasınınQeyriHökumət
TəşkilatlarınaDövlətDəstəyiAgentliyi,AzərbaycanMilliElmlərAkademiya
sı,ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsi,AzərbaycanGənclərFondu

9. “Şuşadabir gün”.Respublika fənnolimpiadaları qalib
lərinin,ümumitəhsilmüəssisələrininşagirdlərininŞuşa
şəhərinəsəfərlərinintəşkili

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınTəhsilNazirliyi

10. Məktəblilər arasında “Könlüm keçir Qarabağdan” adlı
respublikaincəsənətfestivalmüsabiqəsininyekunmər
hələsininŞuşaşəhərindəkeçirilməsi

2022ciiliyun AzərbaycanRespublikasınınTəhsilNazirliyi

11. “Şuşaİli”nəhəsredilmişvəŞuşadakeçirilməsinəzərdə
tutulanlayihələrüzrəqrantmüsabiqələrininkeçirilməsi

2022ciil
ərzində

AzərbaycanGənclərFondu,AzərbaycanRespublikasınınQeyriHökumət
TəşkilatlarınaDövlətDəstəyiAgentliyi

12. “Şuşaİli”nəhəsrolunmuşçövkənoyunuüzrəturnirinke
çirilməsi

2022ciil
aprelavqust

AzərbaycanRespublikasınınGənclərvəİdmanNazirliyi,Azərbaycan
RespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğu
İdarəsi,AzərbaycanAtçılıqFederasiyası

13. Şuşabeynəlxalqvelosipedturnirininkeçirilməsi 2022ciil
mayoktyabr

AzərbaycanRespublikasınınGənclərvəİdmanNazirliyi,ŞuşaŞəhəri
DövlətQoruğuİdarəsi,AzərbaycanVelosipedİdmanıFederasiyası

14. “WonderlandAzerbaijan2022”beynəlxalqskautdüşər
gəsininkeçirilməsi

2022ciilavqust AzərbaycanRespublikasınınGənclərvəİdmanNazirliyi,ŞuşaŞəhəri
DövlətQoruğuİdarəsi

15. Xurşidbanu Natəvanın anadan olmasının 190 illiyinə
həsrolunmuşşahmatturnirininkeçirilməsi

2022ciil
oktyabrnoyabr

AzərbaycanRespublikasınınGənclərvəİdmanNazirliyi,Azərbaycan
RespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğu
İdarəsi,AzərbaycanŞahmatFederasiyası

16. “İşıqfestivalı.Şuşa”adlıaudiovizuallayihənintəşkili 2022ciil
oktyabr

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi

Elmi nəşrlərin, audiovizual və çap materiallarının hazırlanması
17. Şuşaya həsr edilmiş ensiklopediyanın nəşrə hazırlan

masıvəmüxtəlifdillərətərcüməedilməsi
20222023cü
illərərzində

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanMilliElm
lərAkademiyası

18. Yerli və xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə Şuşaya həsr
olunmuşelmitədqiqatişlərininaparılması,məqalə,elmi
əsər,monoqrafiya,antologiyalarınvəs.nəşrolunması

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanRespubli
kasınınTəhsilNazirliyi,AzərbaycanRespublikasınınXariciİşlərNazirliyi,
AzərbaycanRespublikasınınDiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsi,Azərbay
canMilliElmlərAkademiyası,AzərbaycanGənclərFondu

19. Azərbaycan Dövlət Film Fondunda saxlanılan Şuşa ilə
bağlıfilmvəçəkilişlərinbərpası,onlarınnümayişetdirilməsi

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,ŞuşaŞəhəriDövlət
Qoruğuİdarəsi

20. Şuşaya həsr olunmuş audiovizual və çapmaterialları
nın,promoməhsulların,suvenirlərinhazırlanması

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanRespub
likasınınTəhsilNazirliyi,AzərbaycanRespublikasınınGənclərvəİdman
Nazirliyi,AzərbaycanMilliElmlərAkademiyası,ŞuşaŞəhəriDövlətQoru
ğuİdarəsi,AzərbaycanGənclərFondu

21. YerlivəxariciKİVlərdəŞuşaşəhərinəvəŞuşaİliçərçi
vəsindəkeçiriləntədbirlərədairməlumatlarınyayılması,
verilişlərinhazırlanması

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınXariciİşlərNazirliyi,AzərbaycanRespub
likasınınMədəniyyətNazirliyi,AZƏRTAC,ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğu
İdarəsi

22. “Şuşasaatı”TV/radioverilişininhazırlanmasıvəyayım
lanması

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınRəqəmsalİnkişafvəNəqliyyatNazirliyi,Şu
şaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsi

“Şuşa İli”nin beynəlxalq səviyyədə təbliği ilə əlaqədar tədbirlər
23. QoşulmamaHərəkatınaüzvolanölkəşəhərlərinin“Şu

şaAssambleyası”nınkeçirilməsi
2022ciil
iyulnoyabr

AzərbaycanRespublikasınınXariciİşlərNazirliyi,ŞuşaŞəhəriDövlət
Qoruğuİdarəsi

24. “DünyaməşhurlarıŞuşada”adlı layihəninhəyatakeçi
rilməsi

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanRespublika
sınınXariciİşlərNazirliyi,AzərbaycanRespublikasınınTəhsilNazirliyi,Azər
baycanRespublikasınınGənclərvəİdmanNazirliyi,AzərbaycanRespublika
sınınDiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsi,ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsi

25. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və
UNESCOüzrəAzərbaycanRespublikasınınMilliKomis
siyasınınbirgətəşkilatçılığıilə“YouthArtCampShusha”
adlıbeynəlxalqlayihənintəşkili

2022ciiliyul
dekabr

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanRespubli
kasınınXariciİşlərNazirliyi

26. Şuşaşəhərininmüxtəlifölkələrinşəhərləriiləqardaşlaş
mışşəhərstatusualmasıiləbağlımüvafiqişlərinhəyata
keçirilməsi

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınXariciİşlərNazirliyi

27. Azərbaycandavəxariciölkələrdə,ocümlədənbeynəl
xalq təşkilatların mənzil qərargahlarında “Şuşa İli”nə
həsrolunmuştədbirlərin,elmikonfrans,simpoziumların
keçirilməsivətəbliğatxarakterliişləringörülməsi

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanRespublika
sınınTəhsilNazirliyi,AzərbaycanRespublikasınınXariciİşlərNazirliyi,Azər
baycanRespublikasınınGənclərvəİdmanNazirliyi,AzərbaycanMilliElmlər
Akademiyası,AzərbaycanRespublikasınınDiasporlaİşüzrəDövlətKomi
təsi,AzərbaycanRespublikasınınDiniQurumlarlaİşüzrəDövlətKomitəsi,
AzərbaycanRespublikasınınQeyriHökumətTəşkilatlarınaDövlətDəstəyi
Agentliyi,AzərbaycanGənclərFondu,ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsi

28. UNESCOAssosiativMəktəblərŞəbəkəsinə(ASPnet)üzv
olanməktəblərin, “Qardaşlaşmışməktəblər” təşəbbüsü
nəqoşulmuşyerli və xarici ümumtəhsilmüəssisələrinin
“Şuşaİli”iləbağlıbirgətədbirlərininkeçirilməsi

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınTəhsilNazirliyi,Azərbaycan
RespublikasınınXariciİşlərNazirliyi

29. “Şuşa270il”adlısənədlifilminçəkilməsi 2022ciilərzində AzərbaycanRespublikasınınDiniQurumlarlaİşüzrəDövlətKomitəsi

Tarixi-mədəni abidələrin bərpası, ekologiya və turizm üzrə tədbirlər
30. Şuşaşəhərinininvestisiyapotensialınıntanıdılması

məqsədiləyerlivəxariciinvestorlarıniştirakıilətədbir
lərintəşkili(KarabakhİnvestmentRoadshow)

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınİqtisadiyyatNazirliyi,ŞuşaŞəhəriDövlət
Qoruğuİdarəsi

31. Şuşaətrafında“YaşılQurşaq”yaratmaqməqsədiləağacək
məaksiyalarınıntəşkilivəmeşəbərpaişlərininaparılması

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınEkologiyavəTəbiiSərvətlərNazirliyi,Şuşa
ŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsi

32. “Şuşa 270”. Şuşa şəhəri və ətraf ərazilər üçün turizm
məhsullarınınyaradılması

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınDövlətTurizmAgentliyi,ŞuşaŞəhəriDövlət
Qoruğuİdarəsi

“Şuşa İli” ilə əlaqədar xatirə materiallarının və internet resurslarının hazırlanması
33. Şuşanın 270 illiyimünasibətilə “Xatirə nişanı”nın təsis

edilməsi
2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi

34. “Şuşa270il”mövzusunda3(üç)markadanibarətpoçt
markasıblokununvə3(üç)növdəmarkalıpoçtzərfəri
nin,eləcədə“XurşidbanuNatəvan190il”mövzusunda
poçtmarkasınındövriyyəyəburaxılması

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınRəqəmsalİnkişafvəNəqliyyatNazirliyi

35. “AzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıŞuşa”portalınınya
radılması

2022ciil
ərzində

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanRespub
likasınınRəqəmsalİnkişafvəNəqliyyatNazirliyi,ŞuşaŞəhəriDövlət
Qoruğuİdarəsi

“Şuşa İli” ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiq edilib 
“Şuşaİli”iləbağlıTədbirlər
Planı”nıntəsdiqedilməsiba-
rədəAzərbaycanRespublikası
NazirlərKabinetininsərənca-
mıimzalanıb.TədbirlərPlanı
2022-ciilin“Şuşaİli”elanedil-
məsihaqqında”ölkəbaşçısı-
nın2022-ciil5yanvartarixli
sərəncamınınicrasınıtəmin
etməkməqsədilətəsdiqedilib.

BaşnazirƏliƏsədovunfevra
lın 25də imzaladığı sərəncam
la təsdiqolunanTədbirlərPlanı
beş bölmədən ibarətdir: Mədə
nikütləvivəidmantədbirləri;El
minəşrlərin,audiovizualvəçap
materiallarının hazırlanması;
“Şuşaİli”ninbeynəlxalqsəviyyə
də təbliği ilə əlaqədar tədbirlər;
Tariximədəni abidələrin bər
pası, ekologiya və turizm üzrə

tədbirlər; “Şuşa İli” ilə əlaqədar
xatirəmateriallarınınvə internet
resurslarınınhazırlanması.
Ümumilikdə il ərzində 35

bəndüzrətədbirlərinkeçirilməsi
nəzərdə tutulur.TədbirlərAzər
baycanRespublikasınınMədə
niyyətNazirliyi,TəhsilNazirliyi,
XariciİşlərNazirliyi,Gənclərvə
İdmanNazirliyi,Rəqəmsalİnki
şafvəNəqliyyatNazirliyi,Dias

porla İş üzrə Dövlət Komitəsi,
DövlətTurizmAgentliyivədigər
dövlətorqanları,HeydərƏliyev
Fondu,ŞuşaŞəhəriDövlətQo
ruğu İdarəsi, Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası, Azərbay
can Yazıçılar Birliyi, “Azərbay
canTeleviziyavəRadioVeriliş
ləri”QSCvəbaşqaqurumların
təşkilatçılığıvəiştirakıiləhəya
takeçiriləcək.
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şəhadətə qovuşdu...
UlularımızVətənanadır,deyiblər.Onuqorumaqisəhər
birimizinborcudur.BunuhərbirVətənövladıanlayırvə
məqamıyetişəndəözborcunuyerinəyetirir.ŞəhidAnar
Cəfərovdaanayurdundargünündəonunsəsinəsəsve
rənigidlərdənbiriidi...

Anar Ey vaz oğ lu 
Cə fə rov 1977-ci il 
de kab rın 19-da Ağ-
ca bə di şə hə rin də 
ana dan olub. Şə-
hər 12 say lı tam or-
ta mək təb də təh sil 
al dıq dan son ra bir 
müd dət sü rü cü iş lə-
yib və şəx si tə sər-
rü fat la məş ğul olub. 
Da ha son ra Və tən 
qar şı sın da bor cu nu 
ye ri nə ye ti rib. Əs-
gər li yi ni ba şa vur sa 
da, müd dət dən ar tıq 
hə qi qi hər bi xid mət 
qul luq çu su ki mi Və-
tə nə xid mə ti ni da-
vam et di rib. Xü su si 
hər bi kurs bi ti rə rək 
həm lə ta bo run da 
bö lü yün baş tuş la yı-

cı mi naata nı tə yin olu nub. Da ha son ra Min gə çe vir və Tər-
tər də N say lı hər bi his sə lər də xid mət edib.

2020-ci il sent yab rın 27-də Və tən mü ha ri bə si nin ilk gü-
nün dən Anar da ön cəb hə də ye ri ni alır. Tər tər-Ağ də rə-Su-
qo vu şan is ti qa mə tin də ge dən dö yüş lər də qəh rə man lıq 
gös tə rir. Ne çə-ne çə düş mə ni məhv edir, st ra te ji yük sək lik-
lə rin düş mən dən tə miz lən mə sin də bö yük hü nər or ta ya qo-
yur. Okt yab rın 3-də Su qo vu şan is ti qa mə tin də ge dən ağır 
dö yüş lə rin bi rin də şə hid lik zir və si nə uca lır.

Şə hi din hə yat yol da şı Sa mi rə Xu du ye va qeyd edir ki, 
Ana rın qar daş la rı da hərb yo lu nu se çib lər: “Onun bö yük 
qar da şı eh ti yat da olan ma yor dur. Ki çik qar da şı isə ha zır-
da Xü su si Tə yi nat lı Qüv və lə rin za bi ti dir. Anar və tən pər vər 
in san idi. Ailə si nə, öv lad la rı na qar şı hər za man qay ğı-
keş olub. Mü ha ri bə dən əv vəl tə lim lər də fəal iş ti rak edir-
di. Onun la son gö rü şü müz sent yab rın 26-da ol du. Və tən 
mü ha ri bə si za ma nı im kan tap dıq ca zəng edir di. Okt yab rın 
3-də – Su qo vu şa nın azad olun du ğu gün Ana ra zəng et-
dim. Ora da ol du ğu nu bi lir dim. Am ma zən gi mə ca vab ver-
mə di. Ax şa müs tü bö yük qar da şı İf ti xar evə gə lən də Ana-
rın şə hid ol du ğu nu an la dım...”.

2008-ci il də ailə hə ya tı qu ran Ana rın Rəh man və Ey vaz 
ad lı iki oğul öv la dı Və tə nə əma nət qa lıb. On lar da və tən-
pər vər ruh da bö yü yür, ata la rı nın yo lu nu da vam et di rə cək-
lə ri ni söy lə yir lər.

Anar Cə fə rov okt yab rın 4-də Ağ ca bə di ra yon Şə hid lər 
xi ya ba nın da tor pa ğa tap şı rı lıb. Öl kə baş çı sı nın mü va fiq 
sə rən cam la rı ilə ölü mün dən son ra 3-cü də rə cə li “Və tə nə 
xid mə tə gö rə” or de ni, “Və tən uğ run da”, “Cə sur dö yüş çü” 
və “Su qo vu şa nın azad olun ma sı na gö rə” me dal la rı ilə təl tif 
edi lib.

Al lah rəh mət elə sin.
Nurəddin

Sankt-Peterburqda azərbaycanlı 
tarixçi alimin məruzəsi dinlənilib

“QƏSR”MədəniİrsivəTarixiAbidələriQoruyaqİctimaiBirli
yiidarəheyətininüzvü,BeynəlxalqMuzeylərŞurası(İCOM)
AzərbaycanınMilliKomitəsininvəİCOMAM(İCOMun
hərbimuzeylərvəsilahkolleksiyalarıüzrəixtisaslaşmış
komitəsi)İdarəheyətininüzvü,tarixüzrəfəlsəfədoktoru
PərvinGözəlovSanktPeterburqşəhərindəDövlətErmita
jınınvəRusiyaFederasiyasıPrezidentiyanındaHeraldika
Şurasınıntəşkilatçılığıiləkeçirilənhibridkonfransda(1820
fevral)əyaniolaraqiştirakedib.

İm pe ra tor I Pyotr 
tə rə fin dən He rold-
meys ter kon to ru nun 
ya ra dıl ma sı nın 300 
il li yi nə və Ru si ya Fe-
de ra si ya sın da he-
ral di ka xid mə ti nin 
bər pa sı nın 30 il li yi nə 
həsr olun muş konf-
rans da P.Gö zə lo vun 
“1919-1922-ci il lə rin 
in qi lab bay raq la rın-
da İs lam və so vet 
sim vol la rı” möv zu-
sun da mə ru zə si din-
lə ni lib. Konf ran sa 
qa tı lan 48 mə ru zə çi 

sı ra sın da Pər vin Gö zə lov xa ri ci öl kə dən də vət olu nan ye-
ga nə iş ti rak çı olub.

Təd bi rin açı lı şın da Döv lət Er mi ta jı nın baş di rek to ru Mi xail 
Piot rovs ki on layn ola raq iş ti rak çı la rı sa lam la yıb və konf-
ran sın işin də uğur lar ar zu la yıb. RF döv lət he rold meys te ri 
Geor gi Vi lin ba xov konf rans iş ti rak çı la rı na Pre zi dent Vla di-
mir Pu ti nin və Ru si ya Xa ri ci Kəş fiy yat Xid mə ti nin di rek to ru 
Ser gey Na rış ki nin təb rik mək tub la rı nı oxu yub.

Konf rans da he ral di ka sa hə sin də döv lət si ya sə ti nin kon-
sep si ya sı, bu sa hə də hü qu qi mə sə lə lər və di gər möv zu lar-
da mə ru zə lər din lə ni lib, mü za ki rə lər apa rı lıb.

P.Gö zə lov mə ru zə sin də 1919-1922-ci il lər də keç miş Ru-
si ya im pe ri ya sı əra zi sin də ge dən in qi la bi pro ses lər və so-
vet ləş mə döv rün də is ti fa də edi lən bay raq lar dan bəhs edər-
kən on la rın üzə rin də xalq la rın di ni mən sub lu ğu nu və döv lət 
qu ru lu şu nun at ri but la rı nı tə cəs süm et di rən rəmz lər dən (ay-
pa ra, beş gu şə li ul duz) də ət raf ı söh bət açıb. Mə ru zə çi iş ti-
rak çı la rın sual la rı nı ca vab lan dı rıb.

Konf rans çər çi və sin də iş ti rak çı lar B.N.Yelt sin adı na Pre-
zi dent Ki tab xa na sı na eks kur si ya edib lər.

P.Gö zə lov Sankt-Pe ter burq da Ar til le ri ya, mü hən dis və 
ra bi tə qo şun la rı Hər bi Ta rix Mu ze yi nin di rek to ru V.M.Krı-
lov la gö rü şüb. Xa tır la daq ki, azər bay can lı alim tə rə fin-
dən 2015-ci il də bu mu ze yin fon dun da XIX əsr də çar 
Ru si ya sı nın il haq et di yi Azər bay can xan lıq la rın dan Nax-
çı van xan lı ğı na məx sus döv lət və dö yüş bay raq la rı aş-
kar edi lib.

Yolumoradan,obaşdanbaşaməğrurvəkədərliqadınınya
nındanteztezdüşür.Hərdəfədəistəyirəmki,budaşbədənin
içindəkiürəyinatışlarınıduyum.Onaonuanladığımıhiss“etdi
rim”,içimdəkidərinvəizahsızboşluqdaillərdirnecəçapaladı

ğımınizahınıverim.Analarüçünəndəhşətli,əndözülməzağrıdır
övladitkisi...

O pos ta ment üzə rin də ki – 
qu ca ğın da öl dü rül müş öv la-
dı, üzün də bə şə ri kə dər olan  
“Xo ca lı ana” – daş dan yo nul-
muş ol sa da, ru hu, mü qəd dəs 
və əzə mət li ru hu dip di ri dir. O, 
qə tiy yən adi hey kəl de yil. Diq-
qət lə fi kir ver mi si niz sə, Ba kı-
da kı Xo ca lı pros pek tin də ki bu 
abi də-qa dın, əs lin də, ruh ola-
raq da ora da – bir ge cə də yağ-
ma la nan, qan ilə bo ğu lan Xo-
ca lı da, Qa ra bağ da kı Xo ca lı da 
qa lıb. Sə nin, mə nim eşit di yim 
dil siz ha ra yı, səs siz na lə si də 
qu laq la rı mı za ora dan – Xo ca-
lı nın özün dən gə lir. Si nə si nə 
sıx dı ğı kör pə si ni düz 30 il dir ki, 
bu rax mır. Əs lin də, mə lək olub 
uç du ğu nu, bə də ni nin buz kə sil-
di yi ni ha mı mız dan tez özü an-
la yır. Am ma ye nə də bu rax mır. 
Bərk-bərk sax la yır, qo ru yur. 
İm dad edə-edə Xo ca lı nı, bü tün 
Qa ra ba ğı el-el gə zir, daş-daş 
qu caq la yıb tor paq-tor paq göz 
yaş la rı ilə su va rır...

İl lər dir Xo ca lı fa ciəsi ni əks et-
di rən kadr la ra, o mə şum ge cə 
haq qın da şa hid ifa də lə ri nə axı-
ra can ba xa, din lə yə bil mi rəm. 
Qə zəb qa rı şıq ağ rı bü tün ru hu-
ma ho pur. Düş mə nin vur du ğu bu 
ya ra nın öm rü mü zün so nu na dək 
sa ğal ma ya ca ğı nı dərk edən də 
ta qə tim tü kə nir. Nə bi lim, bəl-
kə də bu, iti ril miş uşaq lı ğı mı zın, 
nis gil li gənc li yi mi zin, həm də vi-
ran qal mış yurd yer lə ri mi zin can 
ve rə-ve rə çək di yi miz yü kü dür.

Xo ca lı fa ciəsi, bu aman sız 
qət liam həm də yad daş ya ra mız, 
düş mə ni, onun əsl si ma sı nı, niy-
yə ti ni və heç vaxt bi tib-tü kən mə-
yə cək nif rə ti ni əbə di hiss edə-
cə yi miz ağ rı mız dır. Özü də bu, 
tək cə bi zim yox, həm də la zım 
gə lən də qu la ğı kar, gö zü kor, di li 
lal olan dün ya ilə qi ya mə tə qə-
dər ge dib çı xa caq haqq-he sa-
bı mız dır. Axı XX əs rin ən bö yük 

fa ciələ rin dən olan Xo ca lı soy qı-
rı mı mil lə tin dən ası lı ol ma ya raq 
bü tün in san lı ğın üz qa ra sı, utan-
cı dır.

Bə li, mə nim Xo ca lı anam 30 
il dir ki, lay la sı nı ağı ya, həs rə-
ti ni vü sa la, kə də ri ni ümi də ca-
la yıb göz lə yir. Əs lin də, son iki 
il də o əzə mət li qa dın la söz süz 
dialo qu muz da xey li də yi şik lik 
var. Ən bö yük sə bəb də Zə fə ri-
miz dir. Əzə mət li qa dı nın qu ca-
ğın da kı kör pə sin dən əv vəl və 
son ra do ğu lan Və tən öv lad la rı 
Qa ra bağ da Qə lə bə qa zan dı lar. 
Mən fur düş mə nin iz lə ri Qa ra ba-
ğı mız dan tə miz lən di, tə miz lə nir, 
tə miz lə nə cək. Si lah lar sus sa da, 
mü ba ri zə miz da vam edir. Şüb-
hə siz ki, hər bir azər bay can lı-
nın ürə yi ilə di li ara sın da kı yol-
da ni da ya çev ri lib Xo ca lı. Bü tün 
bun la ra rəğ mən onun la son gö-
rü şü müz də – fev ra lın 25-də də 
ye nə “göz-gö zə gə lə” bil mə dik, 
bil mə dim. Cə sa rə tim çat ma dı, 
be lim di kəl mə di, göz qa paq la rım 
qalx ma dı...

Saat 17:50-dir. Hey kə lin bir 
ne çə metr li yi lent lə nib. Sa bah kı 
anım mə ra si mi üçün ha zır lıq gö-
rü lür. Xey li say da in san da abi də 
önün də tə zim üçün növ bə də dir. 
Tez-tez “Əziz pay taxt sa kin lə ri, 
təd bir ilə əla qə dar abi də ət ra fın-
da iş apa rı lır, xa hiş edi rik, sa bah 
gə lin” söz lə ri nə kim sə mə həl 
qoy mur. Bat maq da olan gü nə şin 
oğ run şö lə lə rin də üzü ay dın la-
nan ana ya san ki ya xın la şıb tə-
səl li ver mək üçün göz lə yir lər. Bir 
növ həm öz lə ri ni, həm də onu bu 
yol la ovut ma ğa ça lı şır lar. On la-
rın ara sın da va li deyn lə ri nin, ba-
ba-nə nə lə ri nin əl lə rin dən tu tub 
irə li dar tan uşaq lar da ha çox idi. 
Ba la ca əl lə ri ni ha va ya qal dı rıb 
şə ha dət bar maq la rı ilə ana nın 
qoy nun da kı uşa ğı gös tə rib fa si lə 
ver mə dən sual lar yağ dı rır, izah-
lar dan mü təəs sir olub kə dər lə-

nir di lər. Bu nu sez mək o qə dər 
də çə tin de yil di; küs kün do daq-
lar bü zü şür, pa rıl da yan göz lər də 
yaş lar gi lə lə nir, ba xış lar ye rə di-
ki lir di.

Xə fif kü lək (son bir ne çə il də 
ha va ilk də fə idi ki, bu qə dər 
mü la yim idi) “Yax şı, zi ya rət çi lə-
ri bu ra xın, işi mi zə son ra da vam 
edə rik” söz lə ri ni qu laq la ra pı çıl-
da dı. On lar la in san onun hü zu-
ru na – hey kəl qa dı nın qar şı sı na 
tə ləs di. Qar dan, şax ta dan Xo-
ca lı da do nan ayaq la rı nın əvə-
zi nə Ba kı da kı hey kə lin ət ra fı nı 
gül-çi çə yə qərq et di lər. Eh ti ram, 
sev gi, kə dər və düş mə nə heç 
vaxt azal ma ya caq nif rə tin işar-
tı la rı ilə...

Uşaq la rın aram sız, bə zən də 
ca vab sız sual la rı sən gi mək bil-
mir di. Mə sə lən, “Ba ba, o uşaq 
in di nə boy da dı?”, “Ba ba, on lar 
Qa ra ba ğa qa yıt dı lar?”... Köks 
ötü rən ba ba nə isə ca vab tap-
mış dı, de yə sən. Dil lən mək is-
tə yən də baş qa bir uşa ğın onun 
nə və si nə bil dir di yi “O hey kəl dir, 
ne cə bö yü sün” sual-ira dı na, çə-
tin lik lə də ol sa, gü lüm sə di. 

Onun ar xa sın ca saç la rı bəl-
kə də məhz 30 il ön cə ağar mış 
yaş lı qa dın çə tin lik lə ad dım la-
yır dı. Çiy ni nə dü şən şa lı nı ba-
şı na çə kə-çə kə ahəs tə-ahəs tə 
lay la lar, əziz lə mə lər de yir di. 
Xü su sən “Xo ca lım bir gül idi...” 
söz lə ri. Bu yaş lı və ağ rı lı qa dın 
ağır-ağır ba şı nı qal dır dı, hey kəl 
qa dı na və kör pə si nə uzun-uza-
dı ta ma şa elə di. Son ra da əli ni 

si nə si nə vu ra-vu ra “Anan öl sün, 
ay gə lin” de yib hıç qır dı. Onun 
4-5 nə fər lik gənc qru pun yaş la-
rı na xas ma raq la “Siz də Xo ca-
lı dan sız?” sualı na ca va bın yə-
qin ki, heç vaxt unut ma ya cam. 
Ba tıq sə si ilə “Ba la iti rən bü tün 
ana la rı ta nı yı ram, ay qı zım!” 
de yib əlin də ki bir to pa nər gi zi 
qa laq lan mış çi çək lə rin üzə ri nə 
qoy du. 

Hey kə lin ət ra fı nı gül lər lə bə-
zə yən, 26 fev ral mə ra si mi üçün 
hər de ta lı xır da lı ğı ilə mü za ki rə 
edən təş ki lat çı la rın “İca zə niz lə, 
işi mi zə da vam edək, ax şam dü-
şür axı” xə bər dar lı ğın dan son ra 
ad dım lar bir az da ye yin ləş di. 
Fev ra lın 26-na ke çən ge cə nin  
qa ran lı ğı düş dü san ki. Qə ri bə 
təs vir idi. Nə abi də nin sağ və so-
lun da kı əsas yol dan ötən ma şın-
la rın uğul tu su, nə də pi ya da la rın 
mü vəq qə ti ke çi di ni təş kil edən 
po lis lə rin sə su cal dı cı la rın dan 
qo pan gu rul tu par kın or ta sın da 
tək ba şı na da ya nan səs siz qa dı-
nın sə si ni “ba tı ra” bil mə di.

Kə dər li və va hi mə li qa ran lı ğı 
kü çə işıq la rı qov du. Pros pekt və 
park gur işıq lar la ay dın lan dı. Bu 
an, yal nız bu an içi mən qa rı şıq 
ha mı nın gö zün də ki inam və ümi-
din şö lə lə ri pa rıl da dı. Xo ca lı ad lı 
ya ra, nis gil, həs rət, ağ rı və hüz-
nü unut ma ğa, unu dul ma ğa qoy-
ma yan qə lə bə lə rin, xoş müj də li 
sa bah la rın, Qa ra ba ğı baş dan-
ba şa gə zib-do laş ma ğın sar sıl-
maz ümi di...

Həmidə Nizamiqızı

Üzünə baxmağa üzüm gəlmədi...
“Xocalı” abidəsi önündə düşüncələr

Milli və xəlqiliyi ilə sevilən yazıçı
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Fər man İs ma yıl oğ lu Kə rim za-
də 3 mart 1937-ci il də Qər bi Azər-
bay ca nın Ve di ra yo nu nun Bö yük 
Ve di kən din də dün ya ya göz açıb. 
Şə rəf i ta ri xi, zən gin ənə nə lə-
ri olan bu qə dim türk eli 1949-cu 
il də məkr li er mə ni mil lət çi lə ri nin 
haq sız lı ğı ilə üz-üzə qa lır. Bu yur-
dun əzə li sa kin lə ri doğ ma yurd-
yu va la rın dan de por ta si ya edi lir lər. 
12 yaş lı Fər ma nın ailə si də elin-
dən ay rı dü şür. On lar Bey lə qan 
ra yo nun da  məs kun la şır lar... 

O, er kən çağ lar dan təs vi ri sə-
nə tə ma raq gös tə rir. Ra yo nun 
Şah se vən kənd or ta mək tə bi ni 
uğur la ba şa vur duq dan son ra 
Əzim Əzim za də adı na Azər bay-
can Döv lət Rəs sam lıq Mək tə bi-
nə qə bul olu nur. Təh si li ni bi ti rib 
tə yi nat la İs ma yıl lı və Bey lə qan 
ra yon la rın pe da qo ji fəaliy yət 
gös tə rir. Asu də vaxt la rın da ya ra-
dı cı lı ğa da vaxt ayı rır. Döv ri mət-
buat da mə qa lə lə ri dərc edi lir. 

Pe da qo ji fəaliy yə ti ni da yan-
dı ran Fər man Kə rim za də Bey-
lə qan da nəşr olu nan “Yük sə liş” 
qə ze ti re dak si ya sın da işə dü zə-
lir. Ədə bi iş çi, şö bə mü di ri və mə-
sul ka tib iş lə yir. Son ra Mosk va-
da Ümu mit ti faq Ki ne ma toq ra fi ya 
İns ti tu tu nun Sse na ri fa kül tə sin-
də təh sil alır. Və tə nə dön dük-
dən son ra Azər bay can Döv lət 
Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri 
Ko mi tə sin də tər cü mə çi, bö yük 
re dak tor, “Ab şe ron”, “Ədə biy yat 
və in cə sə nət” qə zet lə ri re dak si-
ya sın da ədə bi iş çi, şö bə mü di ri, 
C.Cab bar lı adı na “Azər bay can-
film” Ki nos tu di ya sın da kol le gi ya 
üz vü, “Ədə biy yat və in cə sə nət” 
qə ze ti nin xü su si müx bi ri iş lə yir. 

O, ədə bi alə mə 1958-ci il-
də qə lə mə al dı ğı “41 nöm rə li 
ayaq qa bı” he ka yə si ilə gə lib. 
Da ha son ra II Dün ya mü ha ri bə-
sin dən bəhs edən “Son eks po-
nat”, “Toy toğ lu su” he ka yə lə ri ni 
ya zıb. “Son eks po nat” he ka yə-
sin də ana mü ha ri bə də qəh rə-
man lıq la hə lak ol muş oğ lu nun 
mu zey də ki köy nə yi ni – öz əli ilə 
to xu du ğu köy nə yi qo ru ma ğa ça-
lı şır... 

Ya zı çı “Xal lı ma ral”, “Toy də-
vət na mə si” po vest lə rin də, “Ölü-
lər ya lan da nış mır”, “Mis qa zan”, 
“Ta la da”, “Ümid”, “Xı na lıq” və 
baş qa he ka yə lə rin də müx tə lif 
xa rak ter li, fərq li ta le li ob raz la-
rın mə nə vi alə mi nə işıq tu tur. 
Ədib kəs kin və dü şün dü rü cü ifa-
də va si tə lə ri ilə xalq ma lı na kəc 
ba xan la rı, is raf çı la rı hə də fə alır. 
Tü fey li və meş şan ya şa yış tər zi-
ni if şa edir. 

Fər man Kə rim za də nin 1967-ci 
il də işıq üzü gö rən “Qar lı aşı rım” 
ro ma nı ədə bi ic ti maiy yət tə rə fin-
dən ma raq la qar şı la nır, müəl li fə 
şöh rət qa zan dı rır. Araş dır ma lar-

da qeyd edi lir ki, əsər əsa sın da 
müəl li fin sse na ri si ilə re jis sor 
Ka mil Rüs təm bə yov 1971-ci il də 
“Axı rın cı aşı rım” fil mi ni len tə alıb. 
Film ek ran la ra çı xan dan son ra 
ya zı çı təh did lər lə üz lə şir. Qəm-
lo nun mən fi ob raz da ve ril mə si 
qə bul edil mir. Ye ri gəl miş kən, 
hə min dövr də müəl li fin iş ti ra kı 
ilə ke çi ri lən gö rüş-dis kus si ya la-
rın bi rin də biz də iş ti rak edir dik. 
F.Kə rim za də söh bət əs na sın da 
ar tıq-əs kik heç nə yaz ma dı ğı nı, 

Qəm lo ne cə olub sa, elə də qə-
lə mə al dı ğı nı bil dir di: “Kər bə la yı 

İs ma yıl, Qəm lo xal qı mı zın na-
mus lu öv lad la rı olub... Əsə ri 
on lar itib-bat ma sın de yə yaz-
mı şam...”.

“Qar lı aşı rım” ro ma nı er mə ni 
mil lət çi lə ri tə rə fin dən də eti raz-
la qar şı la nır. Əs lin də, əsər də 
er mə ni mə sə lə sin dən söh bət 
get mir. Am ma er mə ni lər Kər-
bə la yı İs ma yıl, Ab bas qu lu bəy 
və Qəm lo nun xal qı mı zın qa nı-
na su sa mış daş nak la ra qar şı 
dö yüş dü yü nü bil di rir di lər.

Azər bay can ki no su nun diq-
qə tə la yiq nü mu nə lə rin dən he-
sab edi lən “Axı rın cı aşı rım” 
fil min də əsas rol lar da Hə sən 
Məm mə dov, Adil İs gən də rov, 
Mə lik Da da şov, Ham let Xa nı-

za də, Hə sə na ğa Tu ra bov, Şəm-
si Bə dəl bəy li, Ta mil la Rüs tə mo-
va, Şah mar Ələk bə rov və di gər 
ta nın mış sə nət kar lar çə ki lib. 
Film 1972-ci il də Tif is də ke çi ri-
lən V Ümu mit ti faq ki no fes ti va lın-
da iş ti rak edir. Adil İs gən də rov 
(Kər bə la yı) və Hə sən Məm mə-
dov (Ab bas qu lu bəy) “ən yax şı 
ki şi ro lu”na gö rə mü ka fa tı na la-
yiq gö rü lür lər.

Gör kəm li ya zı çı nın mil li və xəl-
qi li yi ilə se çi lən əsər lə ri hər bir 
oxu cu da ma raq, qü rur do ğu rur. 
Azər bay can xal qı nın ba şı na gə-
ti ri lən bə la la ra kəs kin mü na si bət 
bil di rən müəl lif həm də cə sa rət 
ör nə yi gös tə rib. “Axı rın cı aşı rım” 
fil min də Kər bə la yı İs ma yı lın di li 
ilə de yi lən “Ə, nə hö ku mət, han-
sı hö ku mət?! Mən be lə hö ku mət 
ta nı mı ram!” söz lə ri so vet re ji mi-
nin çox sərt vaxt la rın da – 1967-
ci il də ya zıl ma sı bu nun ba riz nü-
mu nə si dir. 

Müəl li fin bu gün də ma raq-
la oxu nan “Xu da fə rin kör pü sü”, 
“Çal dı ran dö yü şü” ta ri xi ro man-
la rı, di gər po vest və he ka yə lə ri 
də mil li ta ri xə işıq sa lır.

Azər bay can ta ri xi ni, mil li mü-
ba riz lə ri mi zi bi zə ya xın dan ta nı-
dan və sev di rən Fər man Kə rim-
za də 17 mart 1989-cu il də, 52 
ya şın da və fat edib.

Savalan Fərəcov
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2 mart 1828 – Ta rix çi, şair Əh məd bəy Cə fər qu lu bəy oğ lu Ca van şir 
(1828 – 9.1.1903) ana dan olub. Qa ra bağ xan lı ğı nın ta ri xi nə dair ki ta-
bın müəl li fi  dir. Qa ra bağ xan lı ğı nın qu ru cu su Pə na hə li xa nın nəs lin dən-
dir, Hə mi də xa nım Ca van şir-Məm məd qu lu za də nin ata sı dır.  

2 mart 1945 – Tər cü mə çi, na sir, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru Zey-
dul la Ab dul la oğ lu Ağa yev (1945 – 17.2.2014) Ma sal lı ra yo nun da 
ana dan olub. İn gi lis di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib, Azər bay can ya-
zı çı la rı nın əsər lə ri ni in gi lis cə yə çe vi rib.

3 mart 1873 – Ya zı çı, tər cü mə çi Ab dul la bəy İs ma yıl oğ lu Əfən-
di za də (1873-1928) Şə ki də do ğu lub. Azər bay can Xalq Cüm hu riy-
yə ti Par la men ti nin üz vü olub, uşaq lar üçün şeir lər, he ka yə lər ya zıb. 
Gör kəm li maarif pər vər Rə şid bəy Əfən di ye vin qar da şı dır.

3 mart 1875 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu la rın-
dan bi ri, me mar Məm məd hə sən Cə fər qu lu oğ lu Ha cıns ki (1875 – 
9.2.1931) ana dan olub. So vet döv rün də müx tə lif və zi fə lər də iş lə yib, 
1931-ci il də həbs edi lə rək gül lə lə nib.

3 mart 1904 – Əmək dar ar tist Ab bas Mir zə oğ lu Rza yev (1904 
– 12.6.1976) Cə nu bi Azər bay ca nın Zən can şə hə rin də do ğu lub. 
1926-cı il dən Aka de mik Dram Teat rı nın trup pa sın da akt yor ki mi 
fəaliy yət gös tə rib.

3 mart 1912 – Ya zı çı Ma naf Sü ley ma nov (1912 – 12.9.2001) 
ana dan olub. Köh nə Ba kı haq qın da “Eşit dik lə rim, oxu duq la rım və 
gör dük lə rim” ad lı ta ri xi-en sik lo pe dik ki ta bın, “Dal ğa lar qoy nun da”, 
“Fır tı na”, “Zir və lər”, “Ye rin sir ri” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

3 mart 1914 – Əmək dar ar tist Cə va hir Al lah ver di qı zı İs gən də ro-
va (1914 – 4.10.2003) Tifl  is də do ğu lub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın 
ilk akt ri sa la rın dan (1927-ci il dən) olub.

3 mart 1926 – Şairə, ədə biy yat şü nas Hö ku mə İb ra him qı zı Bil-
lu ri (1926 – 22.11.2000) Cə nu bi Azər bay ca nın Zən can şə hə rin də 
do ğu lub. M.Şəh ri ya rın fars ca şeir lə ri ni Azər bay can di li nə çe vi rib. 
S.Vur ğun, C.Cab bar lı, M.Dil ba zi və baş qa ədib lə rin əsər lə ri ni fars 
di li nə tər cü mə edib.

3 mart 1928 – Ya zı çı Na miq Ələk bər oğ lu Ab dul la yev (1928-
1992) ana dan olub. Fan tas tik möv zu da “Sehr li oğ lan”, “İti ril miş dün-
ya”, “Ba la ca Ki be rin ma cə ra la rı” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

3 mart 1937 – Ya zı çı Fər man İs ma yıl oğ lu Kə rim za də (1937 – 
17.3.1989) Er mə nis ta nın Ve di ra yo nu nun Bö yük Ve di kən din də do-
ğu lub. “Çal dı ran dö yü şü”, “Xu da fə rin kör pü sü”, “Qar lı aşı rım”, “Təb-
riz na mu su” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Bə dii (“Axı rın cı aşı rım”) və 
sə nəd li fi lm lər üçün sse na ri lər ya zıb.

4 mart 1919 – Gör kəm li akt yor, re jis sor Hü seyn Məm məd oğ lu 
Ərəb lins ki (Xə lə fov; 1881-1919) qət lə ye ti ri lib. Azər bay ca nın pro fes-
sional teatr sə nə ti nin ba ni lə rin dən bi ri dir. “Mü səl man ar tist lə ri” cə miy-
yə tin də, “Ni cat” teatr cə miy yə tin də ça lı şıb. 1916-cı il də “Neft və mil-
yon lar səl tə nə tin də” fi l min də Lüt fə li bəy ro lu nu oy na yıb. 

4 mart 1919 – Ba kı mil yon çu su, me se nat Ağa mu sa Na ğı yev 
(1849-1919) və fat edib. Ba kı da me mar lıq nü mu nə lə ri olan bi na-
lar (AMEA-nın Rə ya sət He yə ti (“İs mai liy yə”), Döv lət Neft Şir kə ti nin 
köh nə bi na sı, “Üns” teat rı nın bi na sı və s.) in şa et di rib. 

Dünya  
2 mart 1824 – Çex mil li bəs tə kar lıq mək tə bi nin ya ra dı cı sı, piano-

çu və di ri jor Bed rix Sme ta na (Bed rich Sme ta na; 1824-1884) ana-
dan olub.

2 mart 1859 – Yə hu di mil li ədə biy ya tı nın (idiş di lin də) ya ra dı cı-
la rın dan bi ri, ya zı çı-dra ma turq Şo lom-Aley xem (Şo lom Naumo viç 
Ra bi no viç; 1859-1916) ana dan olub.

3 mart 1879 – Lit va li rik nəs ri nin ba ni si, şair, pub li sist Yo nas Bil-
yu nas (1879-1907) ana dan olub.

3 mart 1919 – Cə nu bi Af ri ka ya zı çı sı Pe ter Ab ra hams (1919-2017) 
ana dan olub. Qa ra Qa ra yev ya zı çı nın “İl dı rım lı yol lar la” ro ma nı nın mo-
tiv lə ri əsa sın da ba let (lib ret to müəl li fi  – Y.Slo nims ki) ya zıb.

4 mart 1678 – İtal yan bəs tə ka rı, sk rip ka çı, di ri jor An to nio Vi val di 
(An to nio Lu cio Vi val di; 1678-1741) Ve ne si ya da do ğu lub. “İlin fə sil-
lə ri” (sk rip ka üçün 4 kon sert) əsə ri ilə şöh rət qa za nıb.

4 mart 1908 – Rus ya zı çı sı Bo ris Ni ko la ye viç Po le voy (əsl so ya dı 
Kam pov; 1908-1981) ana dan olub. “Əsl in san haq qın da po vest”i ilə 
məş hur dur.

4 mart 1925 – Fran sız bəs tə ka rı, aran ji man çı, di ri jor Pol Mo ria 
(Paul Mauriat; 1925-2006) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

2–4 martXatirə təqvimi

Fev ra lın 28-də ta nın mış bəs tə kar, 
est ra da sə nə ti miz də öz dəst-xət ti ilə 
se çi lən po pul yar  mah nı la rın müəl li fi, 
Xalq ar tis ti El dar Man su ro vun 70 ya şı 

ta mam ol du.

Mu si qi mə də niy yə ti miz də si lin məz iz qo-
yan Man su rov lar nəs li nin la yiq li da vam çı sı 
olan bəs tə kar hər za man öz şə cə rə si və do-
ğul du ğu İçə ri şə hər lə fəxr edib. Azər bay can 
tar ifa çı lı ğı sə nə ti nin in ki şa fı na bö yük töh fə-
lər bəxş et miş Bəh ram Man su ro vun ailə sin-
də do ğu lan El dar Man su rov Asəf Zey nal lı 
adı na Or ta İx ti sas Mu si qi Mək tə bin də, da ha 
son ra Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya-
sı nın (in di ki BMA) Bəs tə kar lıq şö bə sin də 
(Cöv dət Ha cı yev və Arif Mə li ko vun sin fi ) 
təh sil alıb. 

Yu bi ley gü nün də sə nət kar la te le fon əla-
qə si sax la yıb qə ze ti mi zin kol lek ti vi adın dan 
təb rik lə ri mi zi çat dır dıq. El dar müəl lim de di 
ki, bi zim nəs lin “ger bin də” “yax şı ad və şə rəf” 
söz lə ri qeyd olu nub: “Bu, öm rü bo yu ata mın 
hə yat sim vo lu idi. O, ailə ənə nə lə ri nə, dost-
la rı na və sə nə ti nə sa diq in san idi. Bu xa rak-
ter ona ba ba la rın dan ötü rül müş dü...”.

Çox say lı mah nı və mu si qi kom po zi si ya sı-
nın müəl li fi , 70-dən ar tıq ta ma şa və fi l min 
bəs tə ka rı olan El dar Man su rov həm də est-
ra da sə nə ti miz də bir çox ad la rın par la ma sı-
nın sə bəb ka rı ki mi ta nı nır. Klas sik, sim fo nik, 
xor və ka me ra əsər lə ri bəs tə ka rın ya ra dı cı-
lı ğın da əsas yer tu tur. Bu gün dün ya nın 20 
di lin də ifa olu nan “Ba ya tı lar” onun mah nı-
la rı sı ra sın da vi zit kart he sab edi lir. “Yed di 
gö zəl” ad lı rok-ope ra sı, sim fo-rok-mu ğam 
üs lu bun da yaz dı ğı, ata sı Bəh ram Man su ro-
vun xa ti rə si nə həsr olu nan “Bəh ram na mə” 
əsər lə ri ni də xü su si qeyd et mək ye ri nə dü-
şər.

60 il lik yu bi le yin də qə ze ti mi zə mü sa hi bə-
sin də bəs tə kar klas sik, cid di mu si qi ni çox 
sev di yi ni de miş di: “Kon ser va to ri ya nı bi ti rən-
dən son ra qar şı ma məq səd qoy muş dum ki, 
mu si qi nin bu sa hə si ilə məş ğul ola ca ğam. 

Am ma əsər lə ri mi qə bul et mə di lər, “Əv vəl 
mah nı yaz, gö rək ne cə alı nır, son ra əsər lə-
ri nə ba xa rıq” – de di lər. Bu sə bəb dən də bir 
müd dət heç nə yaz ma dım. Bir gün anam 
de di: “De yir lər mah nı yaz, sən də yaz. Gös-
tər ki, mah nı da ya za bi lər sən”. Be lə lik lə, 
mə nim ilk mah nı la rım ya ran dı. Bu mah nı la-
rın ilk ifa çı la rı Akif İs lam za də, Flo ra Kə ri mo-
va ol du. Da ha son ra Mir zə Ba ba yev, El mi ra 
Rə hi mo va, Ni sə Qa sı mo va, Yal çın Rza za də 
mah nı la rı mı ifa et mə yə baş la dı lar. Be lə cə, 
mən də mah nı jan rı uğur lu alın dı və baş la-
dım mah nı lar yaz ma ğa. Am ma bu nun la pa-
ra lel ola raq mən cid di mu si qi lər də ya zır dım. 
Ey ni za man da mah nı jan rı na min nət da ram 
ki, mə ni xal qa ta nıt dı. Mah nı la rım sa yə sin-
də sim fo nik və ka me ra əsər lə ri mi də len tə 
yaz dı ra bil dim. Bəs tə lə rim mə nim üçün yol 
aç dı və mən Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın 80-ci il-
lər də ke çi ri lən ple num və he sa bat la rın da öz 
əsər lə ri mi təq dim edə bil dim...”. 

Sə nət kar do ğul du ğu şə hə rə sev gi si ni hər 
za man di lə gə ti rir: “Mən Qa la di var la rı nın 
için də ki Ba kı nın in sa nı yam. Bu şə hə rin ha-

va sı, su yu ilə bo ya-ba şa çat mı şam. Atam, 
ba ba la rım tez-tez Ba kı nın ta ri xin dən da nı-
şar dı lar. Ona gö rə də mən şə hə rin ta ri xi ni 
yax şı bi li rəm və əl bət tə ki, bu şə hə ri çox se-
vi rəm...”.

Est ra da mu si qi miz haq qın da isə 10 il ön-
cə bəs tə kar be lə de miş di: “Bəl kə bu gün 
da ha yün gül lad lar – türk, yu nan, ərəb ritm-
lə ri dəb də ol du ğu üçün est ra da mız be lə ge-
ri lə yir. Bə zən pe şə kar mü ğən ni lər də dəb də 
olan mu si qi janr la rı nın ar xa sın ca ge dir lər. 
Am ma mən heç bir mu si qi ni öz klas sik est-
ra da mu si qi mi zə də yiş mə rəm. İs tər ifa çı la rı-
mız ol sun, is tər sə də bəs tə kar la rı mız. Azər-
bay can dün ya est ra da mu si qi si üzə rin də öz 
klas sik est ra da jan rı nı ya ra dıb. Bu nun bü-
növ rə si ni To fi q Qu li yev, Rauf Ha cı yev, Oq-
tay Ka zı mi, Emin Sa bi toğ lu ki mi əvəz siz 
bəs tə kar la rı mız qo yub. On la rın ya rat dıq la rı 
əsər lər 50-60 il dir ki, dəb dən düş mür. Be lə 
zən gin est ra da mu si qi si ni ni yə gö rə in ki şaf 
et di rib ya şat ma ma lı yıq, yad ritm lə rə üs tün-
lük ver mə li yik...”.

Sə nət kar 70 rə qə mi nə də bir az ya rı za ra-
fat-ya rı cid di ya na şır və de yir ki, əgər 70-ə 
qə dər gə lib çat mı şam sa, de mək, da va mı 
da gə lə cək... 

El dar Man su ro vun nəğ mə lə ri qəlb lə rə nü-
fuz edən, yad daş lar da əbə di iz sa lan mu si-
qi lər dir. Bəl kə də bəs tə kar haq lı ola raq qeyd 
edir ki, yax şı mu si qi lər ötən il lər də qal dı. 
“Bu gün bü tün dün ya da mu si qi dur ğun lu ğu 
hökm sü rür. Mu si qi nin ru hu onun me lo di-
ya sı dır və əgər bu gün be lə de yil sə, on da 
han sı yük sək mo tiv lər dən da nış maq olar? 
Əsas odur ki, mən da xi li dün ya mın eh ti ya cı 
olan mu si qi ni yaz ma ğa da vam edi rəm, mə-
nə ru hən ya xın olan ifa çı lar la əmək daş lıq 
edi rəm və bun dan çox məm nu nam”, – sə-
nət kar de yir. 

Biz də qə ze ti mi zin kol lek ti vi adın dan yu-
bil ya ra can sağ lı ğı və kön lü nün hər za man 
məm nun ol ma sı nı ar zu la yı rıq. 

Lalə Azəri

“Hər birimiz bir çiçək” –
muzeydə Abdulla Şaiqin doğum günü

Fev  ra  lın 24-də maarif  pər  vər şair, ya  zı  çı, Azər  bay  can uşaq 
ədə  biy  ya  tı  na bö  yük töh  fə  lər ver  miş Ab  dul  la Şaiqin (1881–1959) 
ana  dan ol  ma  sı  nın 141-ci il  dö  nü  mü ta  mam olub.

Bu mü  na  si  bət  lə Ab  dul  la Şaiqin Mən  zil-Mu  ze  yin  də Ba  kı şə  hə  ri 
54 nöm  rə  li tam or  ta mək  tə  bin şa  gird  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı ilə “Hər bi  ri  miz 
bir çi  çək” ad  lı təd  bir ke  çi  ri  lib.

Təd  bir  də Ab  dul  la Şaiq adı  na 54 nöm  rə  li tam or  ta mək  tə  bin 
di  rek  tor müavi  ni Tə  ra  nə Se  yi  do  va, ədə  biy  yat müəl  li  mi Rə  fi   qə 
Hü  sey  no  va, Ab  dul  la Şaiq adı  na ki  tab  xa  na  nın mü  di  ri Yə  mən 
Əmi  ro  va, mən  zil-mu  ze  yin mü  di  ri Ül  kər Ta  lıb  za  də, mu  ze  yin 
əmək  daş  la  rı – fi   lo  lo  gi  ya üz  rə fəl  sə  fə dok  to  ru Ar  zu Ha  cı  ye  va, 
Gü  nel Əsə  do  va, Ar  zu Nu  ra  lı  ye  va çı  xış edib  lər.

Çı  xış edən  lər Ab  dul  la Şaiqin zən  gin ya  ra  dı  cı  lı  ğın  dan, maarif -
çi  lik fəaliy  yə  tin  dən söz açıb, ədi  bin adı  nı da  şı  yan mə  də  niy  yət və 
təh  sil ocaq  la  rın  dan bəhs edib, mu  ze  yin ya  ra  dı  cı  sı – ədi  bin oğ  lu 
aka  de  mik Ka  mal Ta  lıb  za  də haq  qın  da xa  ti  rə  lə  ri  ni bö  lü  şüb  lər.

Təd  bi  rin bə  dii his  sə  sin  də mək  təb  li  lər ədi  bin müx  tə  lif şeir  lə  ri  ni 
söy  lə  yib, söz  lə  ri  nə bəs  tə  lən  miş mah  nı  la  rı ifa edib  lər. 

Məmməd Səid Ordubadi və Qulam 
Məmmədlinin yubileyləri qeyd olunacaq

AMEA-nın Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat İns ti tu tun da El mi 
şu ra nın növ bə ti ic la sı ke çi ri lib. 

AMEA-nın vit se-pre zi den ti, Ədə biy yat İns ti tu tu nun baş di rek to ru, 
aka de mik İsa Hə bib bəy li gün də lik də ki mə sə lə lər ba rə də mə lu mat 
ve rib. İc las da gör kəm li ədib Məm məd Səid Or du ba di nin (1872-1950) 
150 il lik və teatr şü nas, pub li sist Qu lam Məm məd li nin (1897–1994) 
125 il lik yu bi ley lə ri nin ke çi ril mə si haq qın da mə sə lə lə rə ba xı lıb. 

Həm çi nin çap və mü sa bi qə mə sə lə lə ri mü za ki rə edi lib. On 
şö bə üz rə seç ki lə rin ke çi ril mə si mə sə lə si nə ba xı lıb. Üç şö bə yə 
mü dir, yed di şö bə yə el mi iş çi lə rin se çil mə si və bir nə fə rin do sent 
el mi adı al ma sı na dair mə sə lə lər sə sə qo yu la raq qə bul olu nub.

Ki no nun va cib, həl le di ci sa hə lə rin dən 
bi ri də səs re jis sor lu ğu sə nə ti dir. 
Səs re jis so ru yal nız səs ar dı cıl lı ğı nın 
key fiy yə ti nə de yil, həm çi nin fil min 

dra ma tur ji ar dı cıl lı ğı na, səs ob raz la rı nın 
(ifa də li səs lə rin) dol ğun ya ran ma sı na, 
səs və təs vi rin sinx ron laş ma sı na nə za-
rət et mək lə ya na şı, sə sin re dak tə si nə 
də rəh bər lik edir. Səs re jis sor la rı nın bi rin ci 
növ bə də sə nə tə olan sev gi si, in tuisi ya sı 
və diq qə ti ət raf alə min səs lə ri ni həs-
sas lıq la din lə mə yə, on la rı ol du ğu ki mi, 
inan dı rı cı, yük sək key fiy yət li səs lər lə fil mə 
da xil et mə yə də im kan ve rir. Bir söz lə, 
ədə bi əsər lə rə can, ruh ve rən səs sis te mi 
ilə iş lə mək is te dad la bə ra bər, ba ca rıq 
da tə ləb edir. Onu da qeyd edək ki, ki no 
sə nə tin də fil min səs həl li va cib sa hə 
ol du ğu üçün səs re jis sor la rı nın işi fes ti-
val lar da xü su si mü ka fat la ra, dip lom la ra 
la yiq gö rü lür. 

C.Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” Ki-
nos tu di ya sın da 150-dən ar tıq ek ran işin də 
(bə dii, sə nəd li fi lm lər, “Mo za lan” ki no sü-
jet lə ri) ça lı şan, im za sı olan hər bir fi lm də 
pe şə kar lıq nü ma yiş et di rən ta nın mış səs 
re jis sor la rın dan bi ri, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si, Döv lət mü ka fa tı laureatı Əsəd Əsə-
dov mar tın 1-də 75 ya şı nı qeyd et di. Bu 
ərə fə də yu bil yar la gö rü şüb təb rik lə ri mi zi, 
xoş ar zu la rı mı zı çat dır dıq və sə nət hə ya tı, 
məs lə yi ilə bağ lı söh bət et dik.

– Keç mi şə nə zər sa lan da hə yat, yox sa 
ya ra dı cı lıq xa ti rə lə ri çox olur?
– Hə ya tım və ya ra dı cı lı ğım hə mi şə bir-

bi ri ilə bağ lı olub. İn di, şü kür lər ol sun, öv lad-
la rım la, nə və lə rim lə nə fəs alı ram. Keç mi şi-
mə də nə zər sa lan da fəxr edi rəm ki, be lə 
ma raq lı, iş gü zar hə yat ya şa mı şam. 75 ya şa 
çat mı şam, am ma bil mi rəm bu na se vi nim, 
yox sa kə dər lə nim. Çün ki 75 yaş so na ya xın 
bir hə yat dır. Am ma bu na da şü kür.   

– Ni yə məhz səs re jis so ru pe şə si ni seç-
di niz?
– Ni yə si ni heç özüm də bil mi rəm. 1965-

ci il də sə nəd ver mək üçün Neft və Kim ya 
İns ti tu tu na gəl dim. Or da Le ninq rad Ki no 
Mü hən dis lə ri İns ti tu tu üçün sə nəd qə bu-
lu da var idi. Res pub li ka üz rə üç nə fər hə-
min ins ti tu ta qə bul ola bi lər di. Sö zün dü zü, 
ins ti tu tun adı xo şu ma gəl di. Əri zə yaz dım, 
im ta han la rı mı ve rib qə bul olun dum. Fəxr 
edi rəm ki, beş il ər zin də Le ninq rad (in di ki 
Sankt-Pe ter burq) ki mi bö yük, zən gin mə də-
ni hə ya tı olan bir şə hər də ali təh sil al mı şam. 

1970-ci il də ki nos tu di ya ya gə lib iş lə yən-
dən son ra pe şə min nə də rə cə də gə rək li 
ol du ğu nu bil dim. Bir müd dət bu ra da mü-
hən dis iş lə dim, son ra hər bi xid mə tə get-
dim. 1974-cü il də tər xis olun duq dan son ra 
ki nos tu di ya ya qa yıt dım və səs re jis so ru ki-
mi dubl yaj şö bə sin də işə baş la dım. Hə min 
il lər də “Azər bay can fi lm”də dubl yaj şö bə si 
çox ak tiv fəaliy yət gös tə rir di və il ər zin də 
alt mış fi lm dubl yaj olu nur du. Ya dım da dı, ilk 
də fə “Nə nə lər və nə və lər” ad lı gür cü fi l mi nin 
dubl ya jın da ça lış dım. Ümu miy yət lə, dubl yaj 
sə nə ti ki no nun ma raq lı bir qo lu dur.   

– Sə nət se çi mi ni zə ailə niz mü da xi lə et-
mə di?

– Yox, qə tiy yən. Ümu miy yət lə, ailə mi zə 
bu ki mi hal lar yad idi. Mən zi ya lı ailə sin də 
dün ya ya gəl mi şəm. Atam Fər rux ki şi müs-
tən tiq idi, anam Rə fi  qə xa nım isə uşaq hə-
ki mi. On lar heç vaxt məs lək se çi mi miz də 
mə nə,  elə cə də qar da şı ma və ba cı ma ma-
ne ol ma yıb, ək si nə, də yər li məs lə hət lə ri ni  
ve rib lər. Ailə miz də hə mi şə xoş mü na si bət, 
qar şı lıq lı sev gi hökm sü rüb. Ey ni lə mən də 
uşaq la rı ma bu və ya xud di gər sə nə ti seç-
mə lə ri nə qa rış ma mı şam.

– Film lə rin titr lə rin də səs ope ra to ru və 
səs re jis so ru ad la rı na rast gə li rik. Bun la-
rın fər qi ni açıq la yar dı nız.
– İn di fi lm lə rin so nun da səs re jis so ru ya-

zır lar, am ma əv vəl lər səs ope ra to ru ya zır-
dı lar. Bir çox fi lm lər də adım səs ope ra to ru 
ki mi ge dib, bu na da öy rəş mi şəm. İşə gə-
lən də isə mə nim üçün bun la rın heç bir fər qi 
yox dur.  

– Bö yük ki no da ilk uğur lu işi niz han sı dır?
– İlk uğur lu fi l mim re jis sor Va qif Mus ta fa-

ye vin “Ya ra maz” (1988) fi l mi ol du. Bu fi l mə 
gö rə ya ra dı cı he yət lə bir lik də mə nə də Döv-
lət mü ka fa tı ve ril di. Am ma bü tün lük də iş lə-
di yim fi lm lə ri uğur lu he sab edi rəm.

– Qu ru luş çu re jis sor la rın əsas tə lə bi nə-
dir?
– On lar tə ləb et mir lər. Nə la zım ol du ğu-

nu bil dik lə ri nə gö rə səs re jis so ru na səs-
lən dir mə nin ic ra olun ma sı nı de yir lər. Onu 
da qeyd edim ki, səs re jis sor la rı qu ru luş çu 
re jis sor lar la fi lm ba şa ça ta na qə dər bir lik də 
iş lə yir lər.  

– Səs re jis so ru nun ki no da ro lun dan bəhs 
edər di niz... 
– Səs re jis sor lu ğu fi lm də ol duq ca va cib 

sa hə dir. Bu sa hə nin özü nə məx sus ma raq lı 
tə rəfl  ə ri var. Mon taj pro se si bit dik dən son ra 
fi l min səs lən di ril mə si baş la yır. Film də çə ki-
lən akt yor la rın sə si ni han sı akt yo run səs-
lən di rə cə yi ni öl çüb-bi çi rik, qə rar ve ri rik. Bu 
iş pro se si za ma nı hə ya ta ke çi ri lir. Ki no da 
bi rin ci adam fi l min qu ru luş çu re jis so ru dur. 
Onun de di yi nə müt ləq əməl olun ma lı dır. 

Mən hə mi şə re jis sor lar la fi  kir mü ba di lə-
si apar mı şam, is tək lə ri ilə də qar şı lıq lı an-
laş ma mız olub. Film lər də tək cə səs yox, 
ope ra tor, mon taj işi, ümu miy yət lə, ha mı sı 
önəm li dir. Səs lən dir mə pro se si ən axır da 
ge dir. Hə mi şə ça lış mı şıq ki, fi lm də səs lə-
nən həm mu si qi, həm kə nar səs lər, həm də 
akt yor la rın sə si ma raq lı ol sun. Bu nun üçün 
də ça lış qan lıq la ya na şı bö yük sə bir tə ləb 
olu nur.   

– Da ha çox han sı re jis sor lar la iş lə mək si-
zə ya ra dı cı lıq sti mu lu ve rib?

– Pe şə kar re jis sor lar la iş lə mi şəm. Ha-
mı sı mə nim üçün ma raq lı, is te dad lı in san-
lar dır. Bu na gö rə də fərq lən dir mək is tə-
mi rəm. On lar la iş lə mək mə nim üçün xoş 
olub. İn di də on la rın bir ço xu ilə gö rü şü rük, 
söh bət lə şi rik. 

– Bə dii, sə nəd li və “Mo za lan” ki no sü jet-
lə rin də ça lış mı sı nız. Ki no nun  səs sa hə si-
nin fər qi var mı?  

– “Mo za lan” da uzun müd dət iş lə mi şəm. 
“Mo za lan” da çə ki lən fi lm lə rin, de mək olar 
ki, sək sən faizin də ça lış mı şam. Or da iş-
lə mək mə nim üçün ma raq lı idi. Çün ki or-
da ope ra tiv ol ma lı san və bir çox mə sə lə ni 
özün həll et mə li sən. Bə dii fi lm lər də be lə dir 
ki, mu si qi ni bəs tə kar ya zır, am ma “Mo za-
lan” sü je ti üçün gə rək mu si qi ni özün se-

çə sən. Hə min vaxt lar biz də mu si qi şö bə si 
var dı. Ta nın mış şair İs ma yıl Da da şov or da 
mu si qi re dak to ru ki mi ça lı şır dı. Çox sa vad-
lı, ağıl lı in san idi, onun la iş lə mək çox xoş 
idi. Biz onun la sü jet üçün mu si qi lə ri se çir-
dik, baş re dak tor və re jis sor da qə bul edir di. 
Ümu miy yət lə, ki no müş tə rək sə nət dir. Bir 
yer də iş lə yi rik, ça lı şı rıq, ye ri gə lən də mü ba-
hi sə edi rik. Bü tün bun lar ha mı sı kadr ar xa-
sın da qa lan pro ses lər dir. Əsas odur ki, fi lm 
ba şa çat dıq dan son ra gö rür sən ki, əziy yə tin 
hə dər get mə yib.  

– Pe şə ni zi təd ris et mi si niz mi?
– Mən uzun müd dət Döv lət İn cə sə nət 

İns ti tu tun da (in di ki AD MİU) dərs de mi şəm. 
İns ti tu tun nəz din də ki “Sa bah” stu di ya sı nın  
Re jis sor luq fa kül tə sin də pe şə min sir lə ri ni 
gənc lə rə öy rət mi şəm. Bu sa hə ilə ma raq la-
nan  gənc lər bö yük hə vəs lə dər sə gə lir di lər. 
Hər bir sa hə də müəy yən sa vad, bi lik ol ma-
lı dır. Bu na gö rə də bu sə nə tin in cə lik lə ri ni 
bil mək va cib dir. 

– 75 yaş lı ki no ve te ra nı nın gənc səs re jis-
sor la rı na töv si yə si və ta ma şa çı la ra ürək 
sö zü...
– Ta ma şa çı la ra har da çə kil mə sin dən ası lı 

ol ma ya raq da ha çox fi lm lə rə bax ma ğı, yax-
şı nı pis dən ayır ma ğı ar zu edi rəm. Çün ki 
özüm də hə mi şə fərq li janr və möv zu lar da 
fi lm lə rə ba xı ram. O ki qal dı gənc lə rə olan 
töv si yə mə, ümu miy yət lə, hər kəs öz ba car-
dı ğı iş lə məş ğul olan da nə ti cə da ha yax şı 
olur.  

Şəhla Əmı̇rlı̇
kinoşünas

“Mənə ruhən yaxın olan ifaçılarla
əməkdaşlıqdan çox məmnunam”

Yubilyar səs rejissoru ilə söhbət
Əsəd Əsədov: “Hər kəs öz bacardığı işlə məşğul olanda

nəticə daha yaxşı olur”
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
192 il əv vəl...

3 mart 1830-cu il də Azər bay ca nın Car-Ba la kən böl gə sin də 
çar Ru si ya sı nın iş ğal çı lıq si ya sə ti nə qar şı üs yan ya tı rı lıb. Böl gə-
nin Ru si ya ya bir ləş di ril mə sin dən son ra mux tar əra zi ki mi möv cud 
olan Car-Ba la kən ca maat lı ğı ləğv olu nub və Ru si ya or du su nun 
Qaf qaz ko man dan lı ğı nın bir ba şa ida rə çi li yi tət biq edi lib.

144 il əv vəl...
3 mart 1878-ci il də 

Ru si ya ilə Os man lı ara-
sın da iki il sü rən mü ha-
ri bə nin ye kun la rı na dair 
San-Ste fa no (İs tan bu-
lun in di ki Ye şil köy ra-
yo nu) sülh mü qa vi lə si 
im za la nıb. Os man lı im-
pe ri ya sı nın tər ki bin də 
olan Bol qa rıs tan mux-
tar kn yaz lıq sta tu su alıb və Ru si ya nın nə za rə ti nə ve ri lib. 

105 il əv vəl...
1 mart 1917-ci il də ABŞ I Dün ya mü ha ri bə si nə qo şu lub. Mü ha-

ri bə də bü tün tə rəf ə rin əl dən düş dü yü vaxt da (o cüm lə dən Ru si-
ya da mo nar xi ya nın sü qu tu) bu ad dı mı atan ABŞ bir il son ra ba şa 
ça tan mü ha ri bə dən mü hüm geosi ya si di vi dent lər əl də et di. 

104 il əv vəl...
3 mart 1918-ci il də I Dün ya mü ha ri bə si nin il kin ye kun la rı na 

dair so vet Ru si ya sı ilə Al ma ni ya, Avst ri ya-Ma ca rıs tan, Bol qa rıs-
tan və Tür ki yə ara sın da Brest sül hü im za la nıb. Mü qa vi lə yə gö rə, 
Ru si ya Uk ray na, Pol şa, Bal tik ya nı öl kə lər və in di ki  Be la ru sun bir 
his sə si, həm çi nin Cə nu bi Qaf qa zı iti rir di. La kin mü qa vi lə, Le ni-
nin söz lə ri ilə de sək, bol şe vik lə rə “nə fəs dər mək” üçün va cib idi. 
1919-cu il də “Brest mü qa vi lə si”ndən çı xan bol şe vik Ru si ya sı, Pol-
şa və Bal tik ya nı öl kə lər (1940-cı il də SS Rİ-yə bir ləş di ril di) is tis na 
ol maq la, itir di yi əra zi lə ri so vet ləş mə adı ilə nə za rət al tı na al dı. 

68 il əv vəl...
1 mart 1954-cü il-

də ABŞ Mar şall ada la-
rın da (Sa kit okean da 
ABŞ-ın nə za rə tin də-
ki ada lar; 1986-cı il də 
müs tə qil lik əl də edib) 
hid ro gen bom ba sı nı ilk 
də fə sı naq dan çı xa rıb. 
Nü və ya rı şı ye ni mər-
hə lə yə qə dəm qo yub. 

67 il əv vəl...
2 mart 1955-ci il də SS Rİ rəh bər li yi öl kə də ta xıl is teh sa lı nı ar-

tır maq üçün Qa za xıs tan da kı xam tor paq la rın iş lən mə si ba rə də 
qə rar ve rib. Müt tə fiq res pub li ka dan min lər lə in san xam tor paq la-
ra gön də ril di. Qa za xıs tan Uk ray na dan son ra SS Rİ-nin ikin ci “ta xıl 
an ba rı”na çev ril di. 

66 il əv vəl...
2 mart 1956-cı il də Fran sa nın Şi ma li Af ri ka da kı müs təm lə kə si 

Mə ra keş müs tə qil li yi ni elan edib. Onun müs tə qil li yi ni ilk ta nı yan-
lar dan bi ri Fran sa nın özü ol du. 

53 il əv vəl...
2 mart 1969-cu il də 

Us su ri ça yı üzə rin də 
SS Rİ ilə Çin qo şun la rı 
ara sın da sər həd toq quş-
ma sı olub. Əra zi si cə mi 
0,74 kvad rat ki lo metr 
olan Da mansk (Çin di-
lin də Çjen bao) ada sı na 
nə za rət üs tün də da ha 
bir toq quş ma 15 mart da 
baş ver di. Tə rəf ə rin 100-300 nə fər it ki lə ri ol du. Ada neyt ral əra zi ki mi 
qal dı. 2004-cü il də Ru si ya ilə ra zı laş ma ilə ada Çi nin yu ris dik si ya sı-
na keç di.

31 il əv vəl...
3 mart 1991-ci il də Lat vi ya və Es to ni ya da SS Rİ-nin tər ki bin dən 

çıx maq ba rə də re fe ren dum ke çi ri lib. Re fe ren du mun nə ti cə lə ri nə 
əsa sən, hər iki res pub li ka müs tə qil li yi ni elan et di. 

30 il əv vəl...
2 mart 1992-ci il də BMT Baş As samb le ya sı nın ses si ya sın da 

keç miş SS Rİ-nin 8 res pub li ka sı – Azər bay can, Er mə nis tan, Qa-
za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan, Türk mə nis tan, Ta ci kis tan, Mol-
do va qu ru ma üzv qə bul olu nub. Gür cüs tan da Qam sa xur dianın 
dev ril mə sin dən son ra le gi tim ha ki miy yət ol ma dı ğı üçün Baş As-
samb le ya bu res pub li ka ba rə sin də qə ra rı bir qə dər son ra, 1992-
ci il iyu lun 31-də qə bul et di. Bal tik ya nı res pub li ka lar 1991-ci il də 
BMT-yə qə bul olun muş du. Ru si ya, Uk ray na və Be la rus isə for mal 
ola raq 1945-ci il dən BMT-nin üz vü idi.
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VaşinqtondakıKenne
diMərkəzininƏdalət
Forumu(JusticeForum)
zalındaXocalısoyqı

rımının30cuildönümüilə
bağlıanımtədbirikeçirilib.

Azər bay ca nın ABŞ-da kı Sə-
fir li yi tə rə fin dən təş kil olun muş 
“Hə qi qət və əda lət” baş lıq lı 
təd bir də Tür ki yə, Pa kis tan və 
Qır ğı zıs tan sə fir lə ri, dip lo ma tik 
kor pu sun nü ma yən də lə ri, ABŞ-
ın be yin mər kəz lə ri nin əmək-

daş la rı, yer li ic ti maiy yət təm-
sil çi lə ri, azər bay can lı ic ma sı 
iş ti rak edib.

Xo ca lı qur ban la rı nın xa ti rə si 
bir də qi qə lik sü kut la yad edil-
dik dən son ra Er mə nis ta nın tə-
ca vü zü nə ti cə sin də ailə si ilə 
bə ra bər köç kün düş müş əs lən 
şu şa lı olan Ar zu Məm mə do va 
Xo ca lı fa ciəsi ba rə də da nı şıb, 
soy qı rı mı nə ti cə sin də va li deyn-
lə ri ni itir miş uşaq lar dan al dı ğı 
mü sa hi bə lər dən təəs sü rat la rı nı 
bö lü şüb.

Öl kə mi zin ABŞ-da kı sə fi ri Xə-
zər İb ra him Xo ca lı soy qı rı mı nın 
ta ri xi və ma hiy yə tin dən bəhs 
edib. Bil di rib ki, Xo ca lı soy qı rım-
nın ya lan lar la giz lə dil mə yə ça lı-
şıl ma sı na bax ma ya raq, bu fa ciə 
ta ri xin yad da şı na həkk olu nub. 
Xə zər İb ra him ABŞ mət buatın da 
və bey nəl xalq he sa bat lar da dərc 
olun muş mə qa lə lə rin əhə miy yə ti-
ni diq qə tə çat dı ra raq, sə fir lik tə-
rə fin dən bu mə lu mat lar dan iba rət 
ki tab ça nın nəşr edil di yi ni de yib.

Tür ki yə nin ABŞ-da kı sə fi ri Mu-
rad Mər can çı xış edə rək yüz lər-
lə azər bay can lı nın hə lak ol du ğu 
və min lər lə in sa nın zə rər çək di yi 

Xo ca lı qət liamı nın Türk dün ya-
sı nın fa ciəsi ol du ğu nu bil di rib. 

Sə fir Azər bay ca nın 44 gün lük 
mü ha ri bə də Qə lə bə sin dən bəhs 
edə rək, Xo ca lı qur ban la rı na qar-
şı ci na yə tin unu dul ma ma sı nın 
va cib li yi ni vur ğu la yıb.

Anım təd bi rin də Xo ca lı soy qı-
rı mı za ma nı öl kə miz də olan, fa-
ciənin nə ti cə lə ri nə şa hid lik edən 
ame ri ka lı jur na list, “Azər bay can 
gün də li yi” ki ta bı nın müəl li fi To-
mas Qolt zun vi deomü ra ciəti də 
təq dim olu nub. O, Xo ca lı da şa-
hid ol du ğu dəh şət lər dən söz 
aça raq Xo ca lı ya əda lət na mi nə 
əlin dən gə lə ni et mə yə ha zır ol-
du ğu nu bil di rib. T.Qoltz “Azər-
bay can gün də li yi”nin da va mı 
ola raq ye ni ki tab üzə rin də iş lə di-
yi ni və bu ki tab da Azər bay ca nın 
mə də niy yə ti ni, ənə nə lə ri ni, in-
san la rın to le rant lı ğı nı tə rən nüm 
edə cə yi ni de yib.

Rəs mi his sə dən son ra Azər-
bay can mu ğa mı nın təd qi qat çı sı, 
ka man ça ifa çı sı Cef ri Ver bok, 
ABŞ-da ya şa yan azər bay can lı 
piano çu, “Mil li mu si qi və qlo bal 
mə də niy yət” cə miy yə ti nin rəh bə-
ri Nər giz Əli ya ro va və sk rip ka çı 
Azər Də mi rov Xo ca lı qur ban la rı-
nın xa ti rə si nə it haf ola raq mu si qi 
proq ra mı təq dim edib lər.

Azər bay can sə fir li yi nin nəşr 
et dir di yi “Xo ca lı soy qı rı mı: ABŞ 
me diasın da və bey nəl xalq he-

sa bat lar da” ad lı ki tab ça təd bir iş-
ti rak çı la rı na pay la nı lıb.

Vaşinqtonda Xocalı soyqırımının 
30-cu ildönümü qeyd edilib

Fevralın24dəRusiyanınUkraynaya
qarşıbaşladığımüharibəincəsənət
aləmindəndəyankeçməyib.Qədim
Romadövründənqalanvəzamanla

mənasıbirazdəyişənməşhuraforizm
dəifadəolunduğukimi,toplardillənən
dəmuzalar(sənət)susur...

Bö yük Bri ta ni ya nın “Ko vent-Qar den” teat-
rı Uk ray na da kı və ziy yəti lə əla qə dar Mosk va 
Bö yük Teat rı ar tist lə ri nin Lon do na qast ro lu-
nu ləğv edib. Av ro pa nın, de mək olar ki, bü-
tün lük lə ha va mə ka nı nı Ru si ya təy ya rə lə ri 
üçün bağ la ma sın dan son ra za tən bu qast rol 
sə fə ri nin ger çək ləş mə si də müm kün de yil di.

***
Ta nın mış xo reoq raf Alek sey Rat mans ki 

Bö yük Teatr da ha zır la dı ğı ta ma şa nın prem-
ye ra sı nı tə xi rə sa lıb. Teatr dan ve ri lən açıq la-
ma ya gö rə, “Fu qa sə nə ti” ba le ti nin nü ma yi şi 
qey ri-müəy yən müd də tə er tə lə nib. Fev ra lın 
24-də Mosk va nı tərk edən xo reoq raf de yib: 
“Za ma nı gə lən də Mosk va ya qa yı dıb qu ru luş 
üzə rin də işi mi ta mam la ya ca ğam...”.

Sankt-Pe ter burq da do ğul muş  Alek sey 
Rat mans ki nin uşaq lı ğı Ki yev də ke çib, Uk-
ray na Mil li Ope ra və Ba let Teat rı nın ar tis ti 
olub, ilk sə nət mü ka fa tı nı isə Do netsk də ke-
çi ri lən ba let ar tist lə ri mü sa bi qə sin də (1988) 
qa za nıb. Uzun il lər dir ABŞ-da ya şa yır. 

***
Lat vi ya Mil li Ope ra və Ba let Teat rın da fev ra-

lın 25-dən eti ba rən hər ta ma şa dan ön cə Uk-
ray na nın him ni səs lə nir. Teat rın say tın da yer 
alan mə lu mat da o da bil di ri lir ki, teatr yal nız 
Ru si ya nın Uk ray na ya qar şı baş la dı ğı hər bi 
əmə liy ya tı pis lə yən sə nət çi lər lə əmək daş-
lıq edə cək. “Biz həm çi nin di gər pro dü ser lə rin 
teat rı mı zın səh nə sin də təş kil et di yi kon sert lər-
də çı xış edə cək ar tist lə ri də öz möv qe yi ni açıq 
bil dir mə yə ça lı şı rıq. Əks hal da mü qa vi lə lər po-
zu la caq...”, – de yə mə lu mat da qeyd olu nur. 

***
K.Sta nis lavs ki və V.Ne mi ro viç-Dan çen ko 

adı na Mosk va Aka de mik Mu si qi li Teat rı ba-
let trup pa sı nın rəh bə ri, fran sız rəq qas və xo-
reoq raf Lo ran İler və zi fə sin dən is te fa ver di yi ni 
bil di rib. Fev ra lın 27-də trup pa nın yı ğın ca ğın-
da o, qə ra rı nı “geosi ya si si tuasi ya” ilə izah 
edə rək iş dən çıx maq ba rə də əri zə yaz dı ğı nı 
de yib: “Ge di şim dən kə dər lən səm də, si tuasi-
ya mə nim sa kit iş lə mə yi mə im kan ver mir”.  

Teatr da bu ba rə də açıq la ma ya yıb: “Biz 
bu qə ra rı təəs süf ə qar şı la yır və məh sul dar 
ça lış dı ğı il lər üçün Lo ran İle rə  min nət dar lı ğı-
mı zı bil di ri rik...”. 

Av ro pa nın ta nın mış xo reoq raf a rın dan 
olan Lo ran İler 2017-ci ilin yan va rın dan 

Mosk va Aka de mik Mu si qi li Teat rı ba let trup-
pa sı nın bə dii rəh bə ri idi. Teatr la əmək daş lıq 
mü qa vi lə si ötən pa yız da ha üç il uza dıl mış dı. 

***
Ru si ya nın Uk ray na ya qo şun ye rit mə si ilə 

dün ya şöh rət li ne çə sə nət çi bu öl kə nin səh-
nə lə rin də çı xış dan im ti na edib. Mosk va Döv-
lət Fi lar mo ni ya sın da piano çu Ye fim Bronf-
man (2 mart), Ni ko lay Snay der (4 mart), 
Kris tof Eşen bax (12 mart) və  Sem yon Bıç-
ko vun (28 iyun) kon sert lə ri tə xi rə sa lı nıb.  

***
Nyu-Yor kun məş hur kon sert sa lo nu “Car-

ne gie Hall” dün ya şöh rət li rus di ri jor Va le ri 
Ger gi ye vin Vya na Fi lar mo nik Or kest ri ilə nə-
zər də tu tu lan kon sert də çı xış et mə yə cə yi ni, 
onu ka na da lı di ri jor Yan nik Ne zet-Se qi nin 
əvəz edə cə yi ni bil di rib. Bun dan əla və, məş-
hur ru si ya lı piano çu De nis Mat su ye vin kon-
sert də iş ti ra kı da ləğv edi lib.

Mün xen Fi lar mo nik Or kest ri isə Va le ri Ger-
gi ye vin 2015-ci il dən bə ri ça lış dı ğı baş di ri jor 
və zi fə sin dən azad olun du ğu nu elan edib.

***
“Dis ney”, “Sony” və “War ner Bros” ki no 

şir kət lə ri Uk ray na da kı mü ha ri bə ilə əla qə-
dar ye ni film lə ri nin Ru si ya ki no teatr la rın da 
nü ma yi şi ni ləğv edib lər. Bu ba rə də “Was-
hing ton Post” qə ze ti “War ner Bros” şir kə-
ti nin bə ya na tı na is ti na dən ya zır. “War ner 
Bros” “The Bat man” fil mi nin mar tın 2-də 
prem ye ra sı ön cə si Ru si ya da bü tün pro ka tı 
ləğv edib.

Gülcahan

Xronoqraf

“Netflix” Lissabonun mərkəzində 
döyüş filmi çəkəcək

Amerikalımultimedianəhəngi“Netflix”yenifilm
layihəsindəbirneçədöyüşsəhnəsininçəkilişi
üçünPortuqaliyapaytaxtınıseçib.Çəkilişlər2022
ciiliniyulundabirhəftəərzindəaparılacaq.

Mə lu-
ma ta gö rə, 
Lis sa bo nun 
“Pra sa du 
Ko mer-
siu” ti ca rət 
mey da nı nı 
əha tə edən 
əra zi lər-
də hə ya ta 
ke çi ri lə-

cək çə ki liş lər də od lu si lah, pi ro tex ni ki va si tə lər dən 
is ti fa də olu na caq, av to mo bil və mo to sik let lər də 
tə qib lər də len tə alı na caq.

Lis sa bon da bu miq yas da so nun cu la yi hə “La Ca-
sa de Pa pel” (“Ka ğız ev”) se rialı nın çə ki liş lə ri za ma-
nı hə ya ta ke çi ri lib.

Londondakı“StPaul’s”kilsəsindəXocalısoyqırımının30cuildö
nümünəhəsredilmiştamaşanümayişolunub.Tamaşa“Xo
calı–həyatdaqalmaqhaqqındaoyun”layihəsiçərçivəsində
BritaniyaAzərbaycanlılarıİcması(BAC)vəLondonAzərbaycan

Evinin,AzərbaycanRespublikasıDiasporlaİşüzrəDövlətKomi
təsinindəstəyiilətəqdimedilib.

Nü ma yiş dən ön cə çı xış edən 
öl kə mi zin Bö yük Bri ta ni ya və Şi-
ma li İr lan di ya Kral lı ğın da kı sə fi-
ri Elin Sü ley ma nov Azər bay can 
xal qı na qar şı tö rə dil miş bu fa-
ciəni XX əs rin ən qan lı ha di sə lə-
rin dən bi ri ad lan dı rıb.

Ta ma şa Bri ta ni ya da ya şa yan 
re jis sor, ya zı çı, “De bunk” teat-
rı nın pro dü se ri Sə nan Əli ye vin 
müəl li fi ol du ğu la yi hə əsa sın da 
ər sə yə gə lib.  Ya ra dı cı he yət bu 
məq səd lə Azər bay ca na gə lə rək 
Xo ca lı dan olan məc bu ri köç-

kün lər lə də gö rü şüb və top lan-
mış ma te rial lar əsa sın da pyes 
ya zı lıb. Pye sin sü je ti Xo ca lı da kı 
in san la rın mü ha ri bə dən əv vəl, 
mü ha ri bə döv rü və mü ha ri bə dən 

son ra kı hə ya tı nı əha tə edir.
Bri ta ni ya lı akt yor la rın yer al-

dı ğı “De bunk” teat rı tə rə fin dən 
ha zır la nan ta ma şa ma raq la qar-
şı la nıb.

Müharibənin susdurduğu sənət...

Həyatda qalmaq 
haqqında... 

Londonda Xocalı ilə bağlı tamaşa 

“Adsız qadın” İstanbul səhnəsində

İstanbuldaXocalısoyqırımının30cu
ildönümünəhəsrolunmuş“Adsızqa
dın”teatrtamaşasınınnümayişiolub.

Azər bay can Res pub li ka sı Dias por la 
İş üz rə Döv lət Ko mi tə si və İs tan bu lun 
Üm ra ni ye Bə lə diy yə si nin dəs tə yi, Tür-
ki yə də fəaliy yət gös tə rən “Xa rı bül bül” 
Azər bay can Viz yon Teatr Dər nə yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə səh nə ləş di ri lən ta ma şa 
dün ya da mü ha ri bə və ter ror dan əziy yət 
çə kən bü tün qa dın la ra həsr olu nub.

Təd bi rin rəs mi his sə sin də çı xış edən-
lər bun dan otuz il əv vəl er mə ni lər tə rə-
fin dən Xo ca lı da tö rə di lən soy qı rı mın-
dan da nı şıb, ta ri xin qan lı sə hi fə si olan 
bu in san lıq əley hi nə  ci na yə tin sə bəb-
kar la rı nın əda lət məh kə mə si qar şı sın da 
ca vab ver mə si ni tə ləb edib lər.

Təd bir çər çi və sin də Üm ra ni ye Bə lə-
diy yə si nin bi na sın da Xo ca lı soy qı rı mı nı 
əks et di rən fo to lar dan iba rət sər gi də 
açı lıb.
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