
Mar tın 3-də Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yin də Ka na-
da da ya şa yan soy da şı mız, ta nın mış si lah us ta sı Emin 
Məm mə do vun mu ze yə ba ğış la dı ğı ye ni əl iş lə ri nin 
təq di ma tı ke çi ril di.

Əv vəl cə təd bir iş ti rak çı la rı mu-
ze yə hə diy yə edi lən nü mu nə lər lə 
ta nış ol du lar. 

Mil li Xal ça Mu ze yi nin di rek to ru, 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si Şi rin 
Mə li ko va təq dim olu nan əl iş lə ri 
haq qın da mə lu mat ver di. Bil dir di 
ki, bu gün Emin Məm mə do vun 
mu ze yə hə diy yə et di yi 11 ədəd 
so yuq si lah nü mu nə sin dən bir 
ne çə si ic ti maiy yə tə təq dim olu-
nur. Bu uni kal əl iş lə ri sı ra sın da 
XVIII əs rin so nu na aid, Qa car-
lar döv rün də ge niş ya yıl mış iki 
qal xan, XIX əs rə məx sus xən-
cər, həm çi nin sə nət ka rın müəl li-
fi  ol du ğu qı lınc və xən cər lər var. 
Bö yük us ta lıq la, yük sək zövq lə 
po lad və tunc dan ha zır lan mış 

qal xan lar in cə, zən gin nə ba ti na-
xış lar la bə zə di lib. Bu qal xan lar 
dö yüş məq sə di lə de yil, xü su si 
mə ra sim lər üçün ha zır la nır və 
döv rün yük sək və zi fə li şəxs lə ri nə 
hə diy yə edi lir di. 

Mu ze yin di rek to ru vur ğu la dı ki, 
si lah us ta sı nın “Şəm şir” qı lın cı və 
Qaş qay xən cər dəs ti 2000-ci il lər-
də po lad, də ri, ağac, buy nuz ki mi 
ma te rial lar dan ha zır la nıb. On la rın 
ti yə lə ri üzə rin də “Azər bay can” sö-
zü və sə nət ka rın adı həkk edi lib. 

Təq di mat mə ra si min də çı xış 
edən mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mov bil dir di ki, Azər bay can 
Mil li Xal ça Mu ze yi nin kol lek si ya-
sı mil li mə də ni irs nü mu nə lə ri ilə 
da vam lı ola raq zən gin lə şir. Ka-

na da da ya şa yıb-ya ra dan Emin 
Məm mə dov da bu işə öz töh fə-
si ni ve rir. Ye ni-ye ni uni kal sə nət 
nü mu nə lə ri ya ra dan sə nət kar 
bö yük xe yir xah lıq gös tə rə rək on-
la rı doğ ma və tə nin də ki mu ze yə 
ba ğış la yır.

Na zir qeyd et di ki, ha zır da 
Azər bay ca nın mə də niy yət st ra-
te gi ya sı nın əsas hə dəfl  ə rin dən 
bi ri mad di-mə nə vi ir si mi zin qo ru-
nub sax la nıl ma sı və in ki şaf et di-
ril mə si dir. 
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Qədimlik və müasirlik –
Bakının xüsusi aurası qorunmalıdır

İçə ri şə hər bi zim mil li 
sər və ti miz dir, dün ya me-
mar lıq ta ri xi nin möh tə-
şəm abi də si dir, Azər bay-
can xal qı nın is te da dı nın 
ba riz nü mu nə si dir. Əsr lər 
bo yu Azər bay can xal qı 
İçə ri şə hə ri, onun için də 
olan ta ri xi abi də lə ri qo-
ru yub və bun dan son ra 
da əsr lər bo yu qo ru ya-
caq. İçə ri şə hə rin hər bir 
kü çə si, hər bir ti ni, hər 
bir da şı qiy mət li dir, ta ri xi 
əhə miy yət kəsb edir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri mar tın 3-də Şa hin Se yid za-
də ni “İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda rə si İda rə He-
yə ti nin səd ri və zi fə si nə tə yin olun ma sı ilə əla qə dar vi deofor mat-
da qə bul edər kən de yib.

Qeyd edək ki, mar tın 3-də döv lət baş çı sı nın mü va fi q sə rən cam-
la rı ilə Əs gər Əy yub oğ lu Ələk bə rov “İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me-
mar lıq Qo ru ğu İda rə si İda rə He yə ti nin səd ri və zi fə sin dən azad edi-
lib, bu və zi fə yə Şa hin Ka mil oğ lu Se yid za də tə yin olu nub.

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, dün ya da İçə ri şə hə rə bən zə ri olan 
ikin ci yer yox dur: “Düz dür, dün ya nın bir ne çə öl kə sin də köh nə 
şə hər mə həl lə lə ri var dır, on la rın bir ne çə sin də mən ol mu şam. 
Am ma tam əmin lik lə de yə bi lə rəm ki, İçə ri şə hər ki mi ikin ci mə-
kan, ikin ci yer dün ya da yox dur. Bu, bi zim ta ri xi ir si miz dir, biz İçə-
ri şə hə ri göz bə bə yi miz ki mi qo ru ma lı yıq və əmi nəm ki, siz bu 
mə su liy yə ti dərk edir si niz”.
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Azad edilmiş ərazilərə missiya göndərilməsi 
üçün UNESCO ilə danışıqlar aparılır

Azər bay ca nın mə də ni ir si tor paq la rı mı zın Er mə nis tan tə rə fin-
dən iş ğa lı nə ti cə sin də məhv edi lib. Ya şa yış məs kən lə ri, ta ri xi, 
di ni və mə də ni abi də lə ri miz da ğı dı lıb.

Xa ri ci iş lər na zi ri Cey hun Bay ra mov bu söz lə ri martın 2-də 
BMT İn san Hü quq la rı Şu ra sı nın 49-cu ses si ya sın da çı xı şı za ma-
nı de yib.

Cey hun Bay ra mov vur ğu la yıb ki, Azər bay can mən şə yin dən ası lı 
ol ma ya raq, azad edil miş əra zi lər də ki bü tün mə də ni və di ni abi də-
lə rin ən yük sək sə viy yə də bər pa sı na ça lı şır. Diq qə tə çat dı rı lıb ki, 
öl kə miz mü na qi şə dən zə rər çək miş əra zi lə ri nə müs tə qil UNES CO 
tex ni ki mis si ya sı nın gön də ril mə si ilə bağ lı da nı şıq lar apa rır.

Ukraynadan dörd milyona yaxın insan 
qaçqın düşə bilər

Ru si ya nın Uk ray na ya hü cu mu nə ti cə sin də iki mil yon dan çox 
in san evi ni tərk et mək məc bu riy yə tin də qa lıb.

BMT-nin İn san Hü quq la rı üz rə Ali Ko mis sa rı Mi şel Ba çe let bu 
ba rə də mar tın 3-də Ce nev rə də BMT İn san Hü quq la rı Şu ra sı nın 
49-cu ses si ya sı nın xü su si ic la sın da çı xı şı za ma nı de yib.

O qeyd edib ki, BMT Qaç qın lar üz rə Ali Ko mis sar lı ğı nın he sab-
la ma la rı na gö rə, in di yə dək bir mil yon in san öl kə da xi lin də məc-
bu ri köç kün və ziy yə ti nə dü şüb. Bir mil yon dan çox uk ray na lı isə 
mü ha ri bə baş la yan dan (24 fev ral) son ra qon şu öl kə lə rə ke çib. 
Qar şı dur ma da vam edər sə, ya xın həf tə lər də dörd mil yo na ya xın 
in san öl kə ni tərk edə bi lər.
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Azərbaycanlı və özbək şairlərin
poeziya məclisi

Ö
z bə kis tan da kı Hey dər Əli yev adı na Azər bay can Mə də-
niy yət Mər kə zi nin (AMM) tə şəb bü sü və la yi hə si əsa sın-
da iki öl kə nin gənc şair lə ri nin  iş ti ra kı ilə “Məc li si-fə ra-
mu şan” ad lı poezi ya gö rüş lə ri ke çi ri lə cək.

səh. 3

“Teatr baharı” – müstəqil teatrların festivalı
Tə biət do nu nu tə zə lə yir, qış 
ya vaş-ya vaş ye ri ni ba ha ra ve rir. 
Düz dü, bu gün lər dün ya nın sa-
vaş lı, qan-qa da lı, qlo bal qor xu-
lu bö yük bir coğ ra fi ya sın da bu 
elə də hiss edil mir. Üs tə lik, get-
ge də qlo bal la şan hərb ha va sı 
mə də niy yət, sə nət üzə rin də ha-
kim ol maq da dır. Am ma ta ri xin 
bü tün za man la rın da, dün ya nın 
ən ağır sa vaş sı naq la rın da, se-
çim qar şı sın da məş hur “Olum, 
ya ölüm?” zü hur edib və çə tin-
lik lə də ol sa, “olum” qa lib gə lib. 
Sə nət, mə də niy yət və onun ən 
di ri, ən emo sional tə sir li və tə bii 
for ma sı olan teatr da... 

Bi zim teatr səh nə miz də iki il lik 
pan de mi ya dan son ra  sə nət özü-
nün va cib ol du ğu nu uzaq-ya xın 

ət ra fı na is ba ta can atır. “Teatr ba-
ha rı” slo qa nı ilə baş la yan fes ti val 
da fəs li-ba ha rı səh nə dən duy-
maq is tə yən lər üçün für sət dir.

Mar tın 2-də Mə də niy yət Na zir-
li yi nin dəs tə yi və na zir lik ya nın-

da İc ti mai Şu ra nın təş ki lat çı lı ğı 
ilə I Müs tə qil Teatr lar Fes ti va lı-
nın açı lı şı ol du.

Fes ti va lın məq sə di öl kə də ki 
teatr mü hi ti nin ye ni ad lar və for-
ma lar la zən gin ləş mə si nə, səh-

nə sə nə ti nin gənc lər ara sın da 
po pul yar laş ma sı və təş vi qi nə 
töh fə ver mək dir.

R.Beh bu dov adı na Döv lət 
Mah nı Teat rı nın za lı nı dol du ran 
ta ma şa çı lar qar şı sı na ilk ola raq 
la yi hə nin təş ki lat çı la rın dan bi ri, 
Xalq ar tis ti, Döv lət Yuğ Teat rı nın 
akt yo ru və müs tə qil “M.Teatr”ın 
ya ra dı cı sı Vi da di Hə sə nov çıx dı. 

Sö zü nə dost Uk ray na da da-
vam edən qan lı ha di sə lər lə baş-
la yan akt yor ta ma şa çı lar dan 
mü na qi şə za ma nı dün ya sı nı 
də yi şən lə rin bir də qi qə lik sü-
kut la yad edil mə si ni xa hiş et di. 
Sə nət kar bə şə riy yə tin xi la sı na 
ümid et di yi ni bil dir di, mə də niy-
yə tin, sə nə tin ba rış dı rı cı, bir ləş-
di ri ci mis si ya sın dan da nış dı.
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Turizm marşrutları mədəni təbliğata
necə töhfə verə bilər?

Çağ daş dün ya da ənə nə vi, sırf 
is ti ra hət niy yət li tu rist sə fər lə ri ilə 
ya na şı, məş hur ta ri xi şəx siy yət lə rin 
hə yat və fəaliy yə ti ilə ta nış lıq məq-
səd li tur lar da ge niş ya yı lıb. Yə ni 
tu rizm dən mə də ni təb li ğat va si tə si 
ki mi də is ti fa də olu nur. Bun la ra 
mi sal ki mi Sə mər qənd də Əmir 
Tey mu run və ya xın la rı nın uyu du-
ğu mav zo ley, Lon don da Şeks pir, 
Pra qa da Frans Kaf ka, Bu da peşt də 
Şan dor Pe te fi, Sankt-Pe ter burq da 
Dos to yevs ki, Mosk va da Puş kin, 
Ye se nin və di gər lə ri nin xa ti rə mu-
zey lə ri ni gös tə rə bi lə rik. 

Ba kı da və öl kə mi zin ay rı-ay rı re-
gion la rın da da gör kəm li şəx siy yət lə-
rin xa ti rə mu zey lə ri, hə yat və ya ra-
dı cı lıq la rı ilə bağ lı mə kan lar çox dur. 
Bu ba xım dan be lə mə kan lar üz rə 
tu rizm marş ru tu nun təş ki li biz də nə 
də rə cə də fay da lı ola bi lər?

Bu mə sə lə ilə bağ lı Azər bay can Tu-
rizm Bü ro su (ATB) Tu rizm məh su lu 
sek to ru nun mü di ri Şə ri fə Hə sə no va-
nın fi  kir lə ri ni öy rən dik. O bil dir di ki, qu-
rum tə rə fi n dən bu is ti qa mət də tu rizm 
marş ru tu ha zır la nıb. Marş rut Ms tis lav 
Rost ro po viç, Müs lüm Ma qo ma yev, 
Ta hir Sa la hov ki mi gör kəm li sə nət kar-
la rın Ba kı hə ya tı ilə bağ lı mə kan la rı 
əha tə edir.
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Tarixin yadigarları sənət əsərləri kimi muzeyləri bəzəyir
Kanadada yaşayan soydaşımızın Milli Xalça Muzeyinə hədiyyə etdiyi əl işlərinin təqdimatı

“Bir xalqın tarixi – bütün dünya üçün”
Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze-
yin də Ba kı da do ğu lub bo ya-ba-
şa çat mış is rail li rəs sam Ra mi 
Meirin “Bir xal qın ta ri xi – bü tün 
dün ya üçün” ad lı sər gi si açı lıb.

Mar tın 1-də sər gi nin açı lış 
mə ra si min də çı xış edən Mil-
li Xal ça Mu ze yi nin di rek to ru, 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si Şi-
rin Mə li ko va bil dir di ki, Ba kı da 
ana dan olan Ra mi Meir uzun 
il lər dir xa ric də ya şa yır, uğur lu 
ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti ilə məş-
ğul dur. La kin o, doğ ma yur du 

Azər bay ca nı se vir və ya ra dı cı-
lı ğın da tə rən nüm edir. 

Qeyd edil di ki, əs lən dağ yə hu-
di si olan rəs sa mın öl kə miz də ilk 
fər di sər gi si ke çi ri lir. Eks po zi si ya-
da Ra mi Meirin ya ra dı cı lıq uni-
ver sal lı ğı nı əks et di rən “Dağ yə-
hu di lə ri” sil si lə si üz rə 30-dan ar tıq 
tab lo, me tal üzə rin də döy mə tex-
ni ka sın da pan no, ağac üzə rin də 
oy ma nü mu nə lə ri, de ko ra tiv sik-
kə lər yer alıb. Rəs sa mın “Qır mı zı 
qə sə bə dən Qu ba xal ça çı la rı” ad lı 
rəng kar lıq əsə ri əsa sın da xü su si 

ola raq bu sər gi üçün to xun muş 
xal ça nü ma yiş olu nur. Çox fi  qur lu 
port ret-xal ça Ra mi Meir və “Azər-

xal ça” ASC-nin bir gə la yi hə si çər-
çi və sin də Ba kı da ha zır la nıb.
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“Üç ozan bir arada”
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du türk xalq la rı-
nın ço xəsr lik mə də niy yə ti ni, ta ri xi ni ta nıt maq məq sə di-
lə “Üç ozan bir ara da” ad lı ye ni la yi hə hə ya ta ke çi rib.

Fond dan bil di ri lib ki, 
la yi hə çər çi və sin də Türk 
dün ya sı nın üç bö yük 
şairi – Yu nus Əm rə, Aşıq 
Ələs gər, Jam bıl Ja ba-
ye vin yu bi ley ta rix lə ri ilə 
əla qə dar poçt mar ka-
sı çap olu nub. Mar ka 
Bey nəl xalq Türk Mə-
də niy yə ti və İr si Fon du 
ilə Rə qəm sal İn ki şaf və 
Nəq liy yat Na zir li yi nin ta-
be li yin də fəaliy yət gös tə-
rən “Azər poçt” MMC-nin 
bir gə əmək daş lı ğı nə ti cə sin də döv riy yə yə bu ra xı lıb.

La yi hə türk ədə biy ya tı nın bö yük söz sə nət ka rı Yu nus 
Əm rə nin və fa tı nın 700-cü il dö nü mü nə, Azər bay can aşıq 
sə nə ti nin gör kəm li nü ma yən də si Aşıq Ələs gə rin 200 il lik yu-
bi le yi nə, Qa za xıs ta nın gör kəm li şairi Jam bıl Ja ba ye vin 175 
il lik yu bi le yi nə həsr olu nub. La yi hə Türk dün ya sı nın bö yük 
söz us tad la rı nın ta nı dıl ma sı və təb li ği məq sə di da şı yır.

Şair lə rin port ret lə ri nin əks olun du ğu mar ka nın müəl li fi  
azər bay can lı rəs sam Or xan Qa ra yev dir.
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Bir ne çə il əv vəl im za la dı ğı sə rən cam la 

İçə ri şə hər də xü su si ida rəet mə me xa niz mi
nin ya ra dıl dı ğı nı diq qə tə çat dı ran İl ham Əli
yev qeyd edib ki, İçə ri şə hər Ba kı şə hə ri nin 
özə yi dir: “İn zi ba ti nöq te yinə zər dən İçə ri şə
hər müs tə qil in zi ba ti va hid dir, an caq Ba kı şə
hə ri nin bir his sə si dir. Ba kı şə hə ri nin gö zəl li yi 
bu gün heç ki mə sirr de yil və Ba kı ya gə lən 
hər bir xa ri ci qo naq Ba kı ya hey ran olur. Əmi
nəm ki, hər gə lən, xü su si lə ilk də fə Ba kı ya 
gə lən xa ri ci qo naq müt ləq İçə ri şə hə rə baş 
çə kir, İçə ri şə hər lə, ora da yer lə şən abi də lər lə 
ta nış olur və bir da ha gö rür ki, Azər bay can 
xal qı bö yük xalq dır, qə dim xalq dır, is te dad lı 
xalq dır. An caq bö yük və is te dad lı xalq be lə 
möh tə şəm, dün ya əhə miy yət li abi də ya ra da 
bi lər. Bir da ha de mək is tə yi rəm ki, İçə ri şə
hə rin hər bir his sə si, hər bir gu şə si əhə miy
yət li dir və ey ni za man da, İçə ri şə hər, sa də cə 
ola raq, açıq sə ma al tın da mu zey de yil. İçə ri
şə hər də in san lar ya şa yır, əsr lər bo yu ya şa
yıb. Ha mı mız yax şı bi li rik ki, Ba kı nın tə mə li 
məhz İçə ri şə hər də qo yu lub dur və qə dim 
dövr lər də Qa la di var la rı nın kə na rın da heç 
bir ti ki li yox idi”. 

Pre zi dent qeyd edib ki, bu gün də İçə ri şə
hər də in san lar ya şa yır və on la rın ra hat lı ğı 
üçün iş lər gö rü lür. Ey ni za man da, İçə ri şə hər 
həm Ba kı sa kin lə ri, həm bü tün Azər bay can 
və tən daş la rı, xa ri ci qo naq lar üçün çox cəl b
edi ci yer dir və məhz bu na gö rə İçə ri şə hə rə 
hər gün bö yük axın var: “Bü tün bun la rı nə zə rə 
ala raq iş lər elə qu rul ma lı dır ki, ora da ya şa yan 
in san lar əziy yət çək mə sin lər, ey ni za man da, 
tu rist lər, qo naq lar üçün də la zı mi şə rait ya ra
dıl sın. Son il lər ər zin də bu is ti qa mət də bö yük 
iş lər gö rü lüb dür. İçə ri şə hə rin ta ri xi si ma sı nın 
qo run ma sı şəx sən mə nim nə za rə tim də dir və 
əmi nəm ki, si zin rəh bər li yi niz lə İda rə qar şı da 
du ran ye ni və zi fə lə ri uğur la ic ra edə cək. İçə
ri şə hər əbə di ya şa ya caq və ya şa ma lı dır. Biz 
də, biz dən son ra gə lən nə sil lər də haq lı ola
raq İçə ri şə hər lə fəxr edə cək lər”.

Bakının memarlığını 
eybəcər tikililərlə korlamağa 

yol verilməyəcək
Ba kı şə hə ri nin uni kal me mar lıq an samb lı

na ma lik ol du ğu nu de yən İl ham Əli yev bil di rib 
ki, həm coğ ra fi yer ləş mə, həm Xə zər də ni zi
nin kə na rın da yer ləş mə si, ey ni za man da qə
dim abi də lər, ta ri xi abi də lər, müasir me mar lıq 
nü mu nə lə ri Ba kı da xü su si bir aura ya ra dır. 
Hər gə lən qo naq gö rür ki, Ba kı da qə dim lik lə 
müasir lik ara sın da vəh dət var. Ba kı in ki şaf 
edir, bö yü yür və son vaxt lar Ba kı nın me mar
lıq mə sə lə lə ri nə xü su si diq qət gös tə ri lir. 

“Vaxt var idi ki, Ba kı da in şa edi lən ey bə cər, 
yön dəm siz bi na lar gö bə lək ki mi üzə çı xır dı. 
Heç bir me mar lıq nor ma la rı na uy ğun gəl
mə yən, heç bir me mar lıq əm sal la rı na ca vab 
ver mə yən bu yön dəm siz bi na lar Ba kı nın bə zi 

yer lə ri nin si ma sı nı, əf sus lar ol sun ki, mən fi yə 
doğ ru də yiş miş dir. An caq son vaxt lar bu mə
sə lə yə cid di nə za rət var. Döv lət tə rə fin dən 
bü tün bu mə sə lə lər tən zim lə nir və ica zə siz, 
qa nun suz ti ki li lə rin sa yı xey li aza lıb dır. Am ma 
hə lə də be lə hal lar var və mən bü tün qu rum
la rı, döv lət qu rum la rı nı və sa hib kar la rı xə bər
dar et mək is tə yi rəm ki, bu na yol ve ril mə yə
cək. Xü su si lə sa hib kar la ra mü ra ciət edi rəm, 
qa zanc da lın ca get mək o de mək de yil ki, biz 
uni kal şə hə ri mi zi ey bə cər bi na lar la kor la yaq. 
Biz bu na im kan ver mə yə cə yik, qa nun suz ti
ki li lə rə son qo yul ma lı dır. Bu mə sə lə yə nə za
rət edən bü tün or qan lar bu iş lə rə çox cid di 
ya naş ma lı dır – Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti, 
Ba kı şə hə rin də yer lə şən ra yon la rın ic ra baş
çı la rı. Əmi nəm ki, bun dan son ra Ba kı va hid 
me mar lıq kon sep si ya əsa sın da in ki şaf edə
cək”, – de yə döv lət baş çı sı əla və edib.

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, son vaxt lar gö rül
müş təd bir lər nə ti cə sin də Ba kı nın me mar lıq 
an samb lı xey li sağ lam la şıb: “Ba kı uni kal şə
hər dir, dün ya nın ən gö zəl şə hər lə rin dən bi
ri dir. Bu nu hər kəs de yir, mə nim alə mim də 
Ba kı dün ya nın ən gö zəl şə hə ri dir. Ha mı mız 
Ba kı nı se vi rik, Ba kı nı qo ru ma lı yıq və ye nə 
də de yi rəm, şə hər in ki şaf et mə li dir, an caq 
plan lı şə kil də. Bun dan son ra da müasir me
mar lıq Ba kı nın qə dim li yi ni, o qə dim ta ri xi 
si ma sı nı poz ma ma lı dır. Bu iki önəm li amil 
birbi ri nə zid diy yət təş kil et mə mə li dir, ək si
nə, qə dim lik və müasir lik – Ba kı nın xü su si 
aura sı qo run ma lı dır və əmi nəm ki, biz bu na 
nail ola ca ğıq”.

Döv lət baş çı sı onu da diq qə tə çat dı rıb ki, 
Ba kı nın in ki şa fı və ida rəet mə prin sip lə ri baş
qa şə hər lər dən fərq lə nir. Bu nun la bağ lı “İçə
ri şə hər” qo ru ğu və Də niz kə na rı bul var üz rə 

ay rı ca ida rə lər ya ra dı lıb: “İn di Azər bay can 
və tən daş la rı, xü su si lə gənc lər yə qin ki, bu
nu xa tır la mır və ümu miy yət lə, gör mə yib lər 
ki, 1015 il bun dan əv vəl bul va rın və ziy yə
ti ne cə idi – qa ran lıq, sə li qə siz lik və heç bir 
şə hə rə şə rəf gə tir mə yən mən zə rə. Biz in di 
bul va rın uzun lu ğu nu 5 də fə ar tır mı şıq və 
bul va rın hər bir ye rin də sə li qəsah man var. 
Nə üçün? Çün ki xü su si ida rə ya ra dı lıb, o 
ida rə nin işi an caq bul va ra qul luq et mək, tə
miz li yi və bul va rın can lı or qa nizm ol ma sı nı 
tə min et mək dir. Yə ni, Ba kı şə hə rin də mə
nim sə rən cam la rım la ya ra dıl mış xü su si bir 
ida rəet mə me xa niz mi var dır,  Ba kı şə hə ri, 
İçə ri şə hər və Bul var, – üç qu rum. Əl bət tə, bu 
üç qu rum ara sın da iş gü zar əla qə lər, tə bii ki, 
var dır, ol ma lı dır, güc lən mə li dir. Çün ki İçə ri
şə hər də olan in san – ya yer li və tən daş, ya 
qo naq o qə dim mə kan dan çı xıb bul va ra keç
mək lə tam ye ni bir Ba kı gö rür, müasir bir Ba
kı gö rür. Bax, bu amil lər çox önəm li dir. Ona 
gö rə siz də, tə bii ki, öz fəaliy yə ti niz də bu iki 
qu rum la sıx əla qə də ol ma lı sı nız, on lar da si
zin lə. Çün ki Ba kı, onun bü tün yer lə ri, hər bir 
gu şə si bi zim üçün doğ ma dır, əziz dir. Əmi
nəm ki, Ba kı bun dan son ra da ha da gö zəl 
şə hər ola caq. Ba kı da ye ni in şa edi lən bi na lar 
– is tər ya şa yış bi na la rı, is tər ic ti mai bi na lar, 
ti ca rət ob yekt lə ri, iaşə ob yekt lə ri ən yük sək 
me mar lıq zöv qü nə uy ğun ol ma lı dır. Bu iş lə rə 
döv lət qu rum la rı nə za rət et mə li dir ki, bun dan 
son ra Ba kı an caq gö zəl ləş sin...”.

Pre zi dent bu is ti qa mət də “İçə ri şə hər” qo
ru ğu rəh bər li yi nin üzə ri nə bö yük və zi fə düş
dü yü nü vur ğu la ya raq,  Şa hin Se yid za də yə 
işin də uğur lar ar zu la yıb.

Şa hin Se yid za də gös tə ri lən eti ma da gö rə 
döv lət baş çı sı na tə şək kü rü nü bil di rib.

Qədimlik və müasirlik – Bakının 
xüsusi aurası qorunmalıdır

Prezident “İçərişəhər” qoruğunun yeni rəhbərinə tapşırıqlar verib

Əlaqələndirmə Qərargahının 
tərkibi yenilənib və genişlənib

PrezidentİlhamƏliyevin2020-ciil24noyabrtarixlisərənca-
mıiləyaradılmışAzərbaycanRespublikasınınişğaldanazad
edilmişərazilərindəməsələlərinmərkəzləşdirilmişqaydada
həlliiləbağlıƏlaqələndirməQərargahınıntərkibindədəyişik-
likedilib.Dövlətbaşçısıbununlabağlımartın3-dəsərəncam
imzalayıb.

Sə rən ca ma əsa sən, Əla qə lən dir mə Qə rar ga hı nın üzv lə ri sı ra
sı na Baş na zi rin müavi ni Şa hin Mus ta fa yev, Azər bay can Res pub
li ka sı Pre zi den ti nin kö mək çi si – Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi
den ti Ad mi nist ra si ya sı nın İq ti sa di si ya sət və sə na ye mə sə lə lə ri 
şö bə si nin mü di ri Na tiq Əmi rov, Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi
den ti Ad mi nist ra si ya sı nın Hu ma ni tar si ya sət, dias por, mul ti kul tu
ra lizm və di ni mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri Fə rəh Əli ye va, ener
ge ti ka na zi ri Pər viz Şah ba zov, Mi na tə miz lə mə Agent li yi nin İda rə 
He yə ti nin səd ri Vü qar Sü ley ma nov da xil edi lib lər.

Həm çi nin Əla qə lən dir mə Qə rar ga hı ya ra nan dan son ra ötən 
müd dət də üzv lər lə bağ lı mü va fiq və zi fə də yi şik lik lə ri sə rən cam da 
ək si ni ta pıb. O cüm lə dən 2020ci il 24 no yabr ta ri xin də Əla qə lən
dir mə Qə rar ga hı ya ra dı lan da mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni 
ol muş Anar Kə ri mov, “Azər kos mos” ASCnin səd ri ol muş Rə şad 
Nə bi yev ye ni lə nən tər kib də ha zır kı və zi fə lə ri (mə də niy yət na zi ri, 
rə qəm sal in ki şaf və nəq liy yat na zi ri) ilə qeyd edi lib lər.

Tarixin yadigarları sənət əsərləri kimi 
muzeyləri bəzəyir

əvvəli səh. 1-də
“Xa ric də olan də yər li irs 

nü mu nə lə ri mi zin öl kə yə 
qay ta rıl ma sı çox əhə miy
yət li dir. Mə də niy yət Na zir
li yi ola raq bu iş də səy lə
ri mi zi da ha da ar tır mı şıq. 
Ötən il Azər bay ca nın üç 
xal ça sı nı hər rac lar dan 
ala raq öl kə mi zə gə tir dik. 
On la rın iki si ni Mil li Xal ça 
Mu ze yi nə, bi ri ni Mil li İn
cə sə nət Mu ze yi nə hə diy

yə et dik. Öl kə miz və mə də niy yə ti miz üçün xü su si əhə miy yət kəsb 
edən bu iş də əmə yi olan Bi rin ci vit sepre zi dent Meh ri ban xa nım 
Əli ye va ya, Hey dər Əli yev Fon du baş da ol maq la bü tün təş ki lat la ra, 
azər bay can lı və xa ri ci me se nat la ra, kol lek si ya çı la ra də rin tə şək kü
rü mü zü bil di ri rik...”, – deyə Anar Kərimov qeyd etdi.

Na zir çı xı şı nın so nun da Emin Məm mə do va bu xe yir xah tə şəb
bü sü nə gö rə tə şək kür et di, ona pe şə sin də ye ni uğur lar ar zu la dı.

Da ha son ra çı xış edən AMEAnın A.Ba kı xa nov adı na Ta rix İns
ti tu tu nun baş di rek to ru, ta rix üz rə elm lər dok to ru, pro fes sor Kə rim 
Şü kü rov Azər bay can da si lah sə nə ti nin çox də rin kök lə ri ol du ğu nu 
söy lə di. Bil dir di ki, si lah nü mu nə lə ri hərb ta ri xi mi zin sim vo lu ol maq
la ya na şı, gö zəl bə dii tər ti ba tı ilə sə nət əsə ri ki mi də qiy mət li dir.

Son da Emin Məm mə dov çı xış edə rək gös tə ri lən diq qə tə gö rə 
təd bir iş ti rak çı la rı na tə şək kü rü nü bil dir di.

Qeyd edək ki, Ka na da və tən da şı olan Emin Məm mə dov Azər
bay ca nın qə dim si lah saz lıq sə nə ti ənə nə lə ri ni ya şa dır, bu sa hə də 
təd qi qat və təb li ğat apa rır. O, 2021ci il də UNES CO tə rə fin dən 
Pa ris də təş kil olu nan “Sülh üçün mə də niy yət” (Cul tu re for Peace) 
mü sa bi qə sin də bi rin ci ye rə la yiq gö rü lüb.

Nurəddin

Qarabağa kitabla qayıdaq!
Prezident,AliBaşKomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləmü-
zəffərAzərbaycanOrdusutərəfindən44günlükmüharibədə
erməniişğalındanazadolunmuşərazilərimizdəkitabxana-
larınfondlarınınbərpasıiləəlaqədarMədəniyyətNazirliyivə
MilliKitabxananınbirgəkeçirdiyikampaniyadavamedir.

Mar tın 3də ki tab top la
ma kam pa ni ya sı na Azər
bay can Bəs tə kar lar İt ti fa
qı (ABİ) da qo şu lub.

Bəs tə kar lar İt ti fa qı tə rə
fin dən “Qa ra ba ğa ki tab la 
qa yı daq!” kam pa ni ya sı 
üçün 22 nüs xə ki tab və 
54 nüs xə Azər bay can 
bəs tə kar la rı və mu si qi
çi lə ri haq qın da buk let lər 
hə diy yə edi lib. Ki tab lar 

ABİ əmək daş la rı tə rə fin dən Mil li Ki tab xa na ya təq dim olu nub. 
İş ğal dan azad olu nan böl gə lər də ki tab xa na fond la rı nın bər pa

sı na kö mək məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lən ak si ya nın əhə miy yə ti vur
ğu la nıb.

Ukraynadan dörd milyona yaxın insan 
qaçqın düşə bilər

əvvəli səh. 1-də
BMTnin İn san Hü quq la rı Şu ra sı nın Uk ray na da kı və ziy yət lə 

bağ lı xü su si ic la sın da Uk ray na nü ma yən də he yə ti nin təq dim et di
yi və Qərb öl kə lə ri tə rə fin dən dəs tək lə nən qət na mə la yi hə si mü
za ki rə yə çı xa rı lıb. 

Bir gün ön cə isə BMT Baş As samb le ya sı nın xü su si ses si ya sı 
çər çi və sin də Ru si ya nın Uk ray na da hər bi əmə liy yat la rı nı pis lə yən 
qət na mə qə bul edi lib. 141 öl kə nin le hi nə səs ver di yi qət na mə də 
Ru si ya dan hər bi əmə liy yat la rı dər hal da yan dır maq tə ləb edi lir.

Ru si ya mü ha ri bə böl gə si nə hu ma ni tar yar dım çat dı rıl ma sı na 
ica zə ver mə li dir. Bu nu isə  Av ro pa Ko mis si ya sı nın Pre zi den ti Ur
su la von der Le yen mar tın 3də Slo va ki ya Baş na zi ri Eduard He
ger ilə bir gə ke çir di yi mət buat konf ran sın da de yib.

“Hu ma ni tar dəh liz lər açıl ma lı dır. Mül ki şəxs lə rin mü ha si rə yə 
alın mış şə hər lə ri təh lü kə siz tərk et mə si nə ica zə ve ril mə li dir”, – 
de yə o vur ğu la yıb.

Qeyd edək ki, son bir ne çə gün də Uk ray na nın Ru si ya qo şun la rı 
tə rə fin dən zəbt olun muş və mü ha si rə yə alın mış şə hər lə rin də və
ziy yət hu ma ni tar fə la kət həd di nə ça tıb.

Hər bi əmə liy yat la rın get di yi böl gə lər dən dinc sa kin lə rin hu ma ni
tar dəh liz lər lə çı xa rıl ma sı mə sə lə si mar tın 3də Ru si ya Pre zi den ti 
Vla di mir Pu tin və  Fran sa Pre zi den ti Em ma nuel Mak ron ara sın da 
te le fon da nı şı ğın da da mü za ki rə edi lib.

Mar tın 3də Be la ru sun Brest vi la yə tin də – Be lo vej me şə sin də 
Ru si yaUk ray na da nı şıq la rı nın ikin ci raun du ke çi ri lib. Gö rü şün 
so nun da tə rəf ə rin hu ma ni tar dəh liz lə rin açıl ma sı və mü vəq qə ti 
atəş kəs lə bağ lı ra zı lı ğa gəl di yi bil di ri lib.

Şuşa ilə bağlı filmlər rəqəmsal formatda bərpa ediləcək

Xəbərverdiyimizkimi,
dövlətbaşçısının2022-
ciilinölkəmizdə“Şuşa
İli”elanedilməsiilə

bağlımüvafiqsərəncamının
icrasıməqsədiləNazirlər
KabinetitərəfindənTədbirlər
planıhazırlanaraqtəsdiq
olunub.

Beş böl mə dən iba rət Təd bir
lər pla nın da audiovi zual və çap 
ma te rial la rı nın ha zır lan ma sı da 
ay rı ca qeyd olu nub. Bu böl mə də 
“Azər bay can Döv lət Film Fon

dun da sax la nı lan Şu şa ilə bağ lı 
film və çə ki liş lə rin bər pa sı, on la
rın nü ma yiş et di ril mə si” bən di də 
yer alıb. 

Döv lət Film Fon du ilə əla qə 
sax la yıb bu is ti qa mət də gö rü
lə cək iş lər haq qın da mə lu mat 
al dıq. Fon dun Ki noar xiv şö
bə si nin mü di ri Rə şad Qa sı mov 
bil dir di ki, “Şu şa İli” ilə əla qə dar 
təs diq olun muş təd bir lər pla nı na 
uy ğun ola raq, fon dun ar xi vin də 
Şu şa ya həsr edil miş sə nəd li 
film lər və xro ni ka ma te rial la rı
nın bər pa sı və Şu şa şə hə rin də 

nü ma yi şi ilə bağ lı ar tıq ha zır lıq
la ra baş la nı lıb: “Fond da kı Şu
şa ilə bağ lı bü tün film lər bər pa 
olu na caq və rə qəm sal va rian ta 
kö çü rü lə cək. Fon dun ar xi vin də 
Şu şa ya həsr olun muş bir ne çə 
sə nəd li film var. Bun lar “Şu şa”, 
“Na tə van”, “Bül bül”, “Qa ra bağ 
yol la rın da” və di gər film lər dir 
ki, bu ek ran əsər lə rin də Şu şa 
şə hə ri nin müx tə lif dövr lər üz rə 
gö rün tü lə ri yer alıb. Həm çi nin 
bu film lər də Şu şa nın ta ri xi Azər
bay can şə hə ri ol du ğu və bu ra da 
mil li mə də niy yə ti mi zin gör kəm li 

si ma la rı nın ye tiş mə si haq qın
da ət raf ı mə lu mat lar var. Qeyd 
edi lən film lə rin hər bi ri Təd bir lər 
pla nı na uy ğun ola raq nü ma yiş 
et di ri lə cək”.

Şö bə mü di ri onu da bil dir di 
ki, qeyd edi lən ek ran əsər lə rin
dən əla və, müx tə lif xro ni kal ma
te rial lar da və sə nəd li film lər də 
Şu şa ilə bağ lı ar xiv nü mu nə lə ri 
ək si ni ta pıb. Hə min xro ni ka lar
dan kadr lar top la na raq ki çik vi
deoçarx lar şək lin də ic ti maiy yə tə 
təq dim olu na caq. 

Lalə Azəri

Azərbaycanın BMT-yə üzvlüyünün 30 illiyi qeyd olunub
Təşkilatın ekspertləri azad olunmuş ərazilərdə qiymətləndirmə missiyasında iştirak edəcəklər

Martın2-dəBMT-Azərbaycantərəfdaşlığının30illiyinəhəsr
olunmuşfotosərgininaçılışmərasimikeçirilib.BMT-nin
AzərbaycandakıOfisininbinasıyaxınlığındaaçıqhavada
(BMT-nin50illiyiküçəsi)xüsusibanerlərdəəlaqələrinin-

kişaftarixiniəksetdirən100-dəkfotonümayişolunur.

Təd bir də çı xış edən BMTnin 
öl kə miz də ki re zi dent əla qə lən di
ri ci si Vla dan ka And re ye va bil di
rib ki, 30 il bun dan əv vəl, 1992ci 
il mar tın 2də Azər bay can BMT
nin üzv lü yü nə qə bul olu nub: 
“Azər bay can bu 30 il ər zin də çox 
bö yük nailiy yət lər qa za nıb və 
BMTnin təs bit olun muş gün də li
yi nə hər za man əməl edib”.

Vla dan ka And re ye va diq qə tə 
çat dı rıb ki, BMTnin Azər bay can
da kı nü ma yən də li yi bu gün dən 
biril lik kam pa ni ya ya start ve rir. 
30 il lik əmək daş lı ğı mı zın il dö nü
mü gü nün də bu ra da 100dək fo
to nü ma yiş et di ri lir. Bu fo to lar da 
tə rəf ər ara sın da sa diq lik, birbi
ri nə hör mət lə ya naş ma, sə mə rə
li əmək daş lıq ək si ni ta pıb.

BMTnin nü ma yən də si qu ru
mun ko ro na vi rus pan de mi ya
sın dan son ra və post mü na qi şə 
döv rün də bər pa mə sə lə lə rin də 
Azər bay ca na dəs tə yi ni da vam 
et di rə cə yi ni bil di rib. Qeyd olu nub 
ki, Azər bay can la BMT ara sın
da mü na si bət lə rin qu rul ma sı nın 
30 il li yi nə həsr edil miş təd bir lər 
çər çi və sin də yük sək sə viy yə li 
dialo qun ke çi ril mə si plan laş dı rı
lır. Dialoq çər çi və sin də pan de mi
ya dan son ra kı və post mü na qi şə 
döv rün də əmək daş lıq mü za ki rə 
olu na caq. Təd bir lər çər çi və sin
də xey riy yə yar mar ka sı da təş kil 
edi lə cək.

Re zi dent əla qə lən di ri ci bil di
rib ki, bu ay BMT, Dün ya Ban kı 
və Av ro pa İt ti fa qı eks pert lə ri nin 

yer al dı ğı qiy mət lən dir mə mis
si ya sı Azər bay ca nın iş ğal dan 
azad olun muş əra zi lə ri nə sə fər 
edə cək. V.And re yeva nın söz lə
ri nə gö rə, mar tın 7dən 17dək 
Azər bay can da ola caq he yət 
hö ku mət lə bir lik də azad olun
muş əra zi lər də qiy mət lən dir mə 
apa ra caq. Məq səd bu əra zi lə rin 
ye ni dən bər pa sı və mi na lar dan 
tə miz lən mə si nə dair ən yax şı 
pla nın nə dən ol du ğu nu öy rən
mək dir.

Azər bay ca nın BMT Ni zam
na mə si nə və gün də li yi nə sa
diq li yi ni hər za man nü ma yiş et
dir di yi ni vur ğu la yan xa ri ci iş lər 
na zi ri nin müavi ni El nur Məm
mə dov BMTnin də öz növ
bə sin də Azər bay ca nın əra zi 
bü töv lü yü nü dəs tək lə di yi ni bil
di rib. De yib ki, BMT Təh lü kə
siz lik Şu ra sı mü na qi şə ilə bağ lı 
4 qət na mə qə bul edib.

Öl kə miz qlo bal sə viy yə li mə
sə lə lə rə daim önəm və diq qət 

ye ti rir. Azər bay can Pre zi den ti 
İlham Əli yev BMT Baş As samb
le ya sı nın 75ci ses si ya sı çər
çi və sin də təş ki la tın yu bi le yi nə 
həsr edil miş Yük sək Sə viy yə li 
İc las da ko ro na vi rus pan de mi
ya sı nın tö rət di yi çə tin lik lər dən 
da nı şıb, döv lə ti mi zin baş çı sı 
vak sin lə rin əda lət siz böl gü sü 
mə sə lə si nə to xu nub. Öl kə miz 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın səd ri 
ki mi öz fəaliy yə ti ni uğur la da
vam et di rir. Məhz Qo şul ma
ma Hə rə ka tı nın səd ri qis min
də Azər bay ca nın tə şəb bü sü 
ilə pey vənd mil lət çi li yi nə qar şı 
BMTdə qət na mə qə bul edi lib. 

Azər bay ca nın dün ya da sül hün 
və təh lü kə siz li yin tə min edil mə si 
üz rə BMTnin ça ğı rış la rı na hör
mət lə ya naş dı ğı nı vur ğu la yan 
na zir müavi ni BMTnin ix ti sas
laş mış qu rum la rı nın iş ğal dan 
azad olu nan əra zi lər də apa rı lan 
iş lər də iş ti rak edə cək lə ri ni bil di
rib.
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Xəbərverdiyimizkimi,Azərbay

canRespublikasınınPrezidenti
İlhamƏliyevintapşırığıiləBaş
nazirƏliƏsədovunvəPrezi

dentAdministrasiyasının,Azərbay
canRespublikasınınişğaldanazad
edilmişərazilərindəməsələlərin
mərkəzləşdirilmişqaydadahəlli
məqsədiləyaradılmışƏlaqələn
dirməQərargahınınrəhbəriSamir
Nuriyevinbaşçılığıaltındaaidiyyəti
dövlətqurumlarınınrəhbərşəxs
lərindənibarətnümayəndəheyəti
martın12dəişğaldanazadedil
mişərazilərdəsəfərdəolub.

ƏvvəlcəheyətFüzuliBeynəlxalqHa
vaLimanındaolub.AZALınprezidenti
Cahangir Əsgərov heyət üzvlərini iş
ğaldan azad edilmiş ərazilərdə hava
limanlarınıntikintisi işləriningedişiba
rədəməlumatlandırıb.
SonraDövlətŞəhərsalmavəArxitek

turaKomitəsininsədriAnarQuliyeviş
ğaldanazadolunmuşərazilərinÜmumi
Planıiləəlaqədargörülmüşişlərbarə
dətəqdimatedib.
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında

yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra
“Azərenerji”nin Füzulidə yeni istisma
ra verilən elektrik stansiyasına baxış
olub. “Azərenerji” ASCnin prezidenti
BabaRzayevQarabağvəŞərqiZən
gəzur regionunun mövcud və 2022
2026cı illər üzrə perspektiv elektrik
təchizatsxemiiləbağlıətrafıməlumat
verib.

Nümayəndə heyətinin üzvləri Əh
mədbəyliHoradizMincivanAğdərə
avtomobil yolunda görülən işlərlə də
tanış olublar. Azərbaycan Avtomobil
YollarıDövlətAgentliyiİdarəHeyətinin
sədri Saleh Məmmədov yolun texniki
göstəriciləri barədə məlumatı diqqətə
çatdırıb.
Daha sonra HoradizCəbrayılMin

civanAğbəndavtomobilyolundaapa
rılan minatəmizləmə işlərinə baxış
keçirilib. Azərbaycan Respublikasının
Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA)
İdarəHeyətininsədriVüqarSüleyma
nov bu sahədə görülən işlər barədə
danışıb.

Rəqəmsalinkişafvə
nəqliyyatnaziriRəşad
Nəbiyev nümayəndə
heyətini HoradizAğ
bənd və BərdəAğ
dam dəmiryolu xət
lərində aparılan işlər
barədə məlumatlan
dırıb.
Zəngilan rayonunda

iqtisadiyyatnaziriMika
yıl Cabbarov “ArazVa
disi İqtisadi Zonası”nda
vəAğdamSənayePar
kında görülən işlər ba
rədə məlumat verib.

Heyət  Zəngilan Beynəlxalq Hava Li
manınıninşasıiləbağlı işləringedişa
tına baxış keçirib.AZALın prezidenti
CahangirƏsgərovbildiribki,uçuşen
məzolağınınuzunluğu3minmetrolan
hava limanında tikinti işlərinəötən ilin
may ayında başlanılıb. Hava limanı
bütünnövtəyyarələri,ocümlədənağır
yük təyyarələrini qəbul etmək imkanı
namalikolacaq.Tikintiişlərininbuilta
mamlanmasıplanlaşdırılır.
Nümayəndə heyətinin üzvləri Zən

gilan rayonunun 1ci, 2ci, 3cü Ağalı
kəndlərini əhatə edən bərpa işləri –
“Ağıllıkənd”layihəsiilədətanışolublar.
Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov

diqqətəçatdırıbki,bu,azadedilmişəra
zilərəqayıdışınilkməntəqəsiolacaq.
SonraQubadlırayonunasəfəredən

nümayəndəheyətiburadaDövlətSər
hədXidmətininƏlahiddəSərhədDivi
ziyasınınxidmətişəraiti ilə tanışolub,
silahsursatvətexnikayabaxışkeçirib.
Martın2dəBaşnazirƏliƏsədovvə

Prezident Administrasiyasının rəhbə
ri Samir Nuriyevin və aidiyyəti dövlət
qurumlarınınrəhbərşəxslərininiştirakı
iləŞuşaşəhərindəişğaldanazadedil
mişərazilərdəhəyatakeçirilənişlərüz
rəmüşavirə keçirilib.Görülən işlər və
həyatakeçirilənlayihələrbarədəətrafı
müzakirələr aparılıb, yerində bir sıra

zəruritapşırıqlarverilib.
Nümayəndə heyətinin

üzvləri Şuşanın tariximə
dəni abidələrini ziyarət
ediblər.Şuşaşəhərindəic
raolunan layihələr, aparı
lanbərpa,abadlıqqurucu
luq işləri barədə aidiyyəti
qurumlarınrəhbərşəxsləri
ətrafıməlumatverib.
Səfərin sonunda nüma

yəndə heyəti Xocavənd
rayonuna səfər edib, Tuğ
və Hadrutda aparılan qu
ruculuq işləri ilə yerində
tanışolub.

Azərbaycan-Türkiyə 
Yaradıcı Sənayelər Forumu keçiriləcək

Azərbaycan
YaradıcıSənaye
lərFederasiyası
İdarəheyətinin
sədriVasifEy
vazzadəmartın
2dəTürkiyənin
BakıdakıYunus
Əmrəİnstitu
tununrəhbəri
SelçukKarakılıç
iləgörüşüb.

Görüşdəikiqardaşölkəarasındayaradıcısənayelərsahəsin
dəəməkdaşlığıninkişafetdirilməsivəgələcəkdəbirgəlayihələ
rinhəyatakeçirilməsiistiqamətindəmüzakirələraparılıb.
VasifEyvazzadəölkəmizdəyaradıcısənayelərsahəsininge

niş imkanlara sahibolduğunu vəbununla bağlıTürkiyə ilə də
işbirliyiningücləndirilməsininvacibliyiniqeydedib.
SelçukKarakılıçmədəniyyətvəyaradıcısənayelərinTürkiyə

iqtisadiyyatındamühüməhəmiyyətkəsbetdiyini,habeləikiölkə
arasındaqarşılıqlıtərəfdaşlıqvətanınmalayihələriningenişlən
dirilməsininzəruriolduğunudiqqətəçatdırıb.
GörüşzamanıAzərbaycanTürkiyəYaradıcıSənayelərForu

mununtəşkili,sahəninmüxtəlifsektorlarıüzrətəlimproqramının,
xüsusitədqiqatlayihəsininhəyatakeçirilməsivəbuistiqamətdə
yeniliklərinqarşılıqlımübadiləsininaparılmasırazılaşdırılıb.

Azərbaycanlı və özbək şairlərin 
poeziya məclisi

ÖzbəkistandakıHeydərƏliyevadınaAzərbaycanMədəniyyət
Mərkəzinin(AMM)təşəbbüsüvəlayihəsiəsasındaikiölkənin
gəncşairlərininiştirakıilə“Məclisifəramuşan”adlıpoeziya
görüşlərikeçiriləcək.

AMMdənbildirilibki,“Şuşaİli”iləəlaqədarÖzbəkistandada
tədbirvəlayihələrinhəyatakeçirilməsinəzərdətutulub.“Məclisi
fəramuşan”poeziyagörüşüXIXəsrdəQarabağdakeçirilənşair
lərməclisininbirnövbərpasıdır.Gələcəkdəpoeziyaməclisində
Türkdünyasınındigərölkələrinindəiştirakınəzərdətutulub.
AzərbaycanRespublikasıMədəniyyətNazirliyinin,ikiölkənin

YazıçılarBirliyi,DünyaGəncTürkYazarlarBirliyi vəÖzbəkis
tanAzərbaycanDostluqCəmiyyətinindədəstəkgöstərəcəyila
yihəninməqsədihərikixalqınklassiklərinidərindənöyrənmək,
şeirlərsöyləmək,istedadlıgəncşairləriüzəçıxarmaq,poeziya
nınaktualməsələlərinədairfikirmübadiləsiaparmaq,ədəbiəla
qələrigenişləndirməkdir.
Şairlərməclisimartayındanbaşlayaraqdekabrayınaqədər

davamedəcək.Məclis ayda bir dəfə olmaqla onlayn (“Zoom”
proqramı)formadakeçiriləcək.AvqustayındaməclisAzərbay
canmədəniyyətininpaytaxtıŞuşadatəşkilolunacaq.
“Məclisifəramuşan”şairlərməclisində iştirakçılarınyaşhəd

di 1640 yaş olaraqmüəyyənləşdirilib.Məclisdə iştirak etmək
istəyənşairlərelanolunmuşmövzuüzrəşeirianadilindəyaz
malı,məclisdəoxumalıdır.Həriştirakçıtərəfindənyalnızbirşeir
məclisətəqdimediləbilər.Millimənəvidəyərlər,Vətənə,insana
sevgi,humanizm,əxlaqitərbiyəviməzmundaşıyanəsərlərəxü
susiönəmveriləcək.
MəclisdəiştiraküçünşeirlərDaşkənddəkiHeydərƏliyevadı

naAzərbaycanMədəniyyətMərkəzinin elektron poçtuna (cul
center.az@gmail.com) təqdim olunmalıdır. Münsifər heyətinə
hər iki ölkənin aidiyyəti yaradıcılıq təşkilatlarının təmsilçiləri,
şairləridaxiledilib.
Həraykeçiriləcəkşairlərməclisindəfəalşairlərüçayınnəti

cəsinəəsasənseçiləcəkvəpulmükafatı,diplom,Şuşaşəhərinə
ikigünlüksəfərvəhəvəsləndiricihədiyyələrlətəltifolunacaq.
MəclisdəsəsləndiriləcəkşeirlərtopluhalındaAzərbaycanvə

özbəkdillərinətərcüməolunaraqnəşrediləcək.
Qeydedəkki,Azərbaycanpoeziyasınıninkişafındamüxtəlif

dövrlərdəyaranmışədəbiməclislərinroluböyükolub.Buməc
lislərzamanzamanmüxtəlifşəhərlərdəfəaliyyətgöstəribvəbir
çoxşairlərintanınmasındaxüsusiroloynayıb.1872ciildəAzər
baycan mədəniyyətinin beşiyi Qarabağda – Şuşa şəhərində
şair,ədəbiyyatşünasMirMöhsünNəvvabınevindəəsasıqoyu
lan“Məclisifəramuşan”şairlərməclisi1910cu ilədəkfəaliyyət
göstəribvədövrüntanınmışşairlərindənX.Natəvan,H.Qarada
ği,F.Kəminə,A.Asi,B.Səbur,B.Fədai,habeləQarabağxanən
dələridəbuməclisdəyaxındaniştirakediblər.

“Teatr baharı” – müstəqil teatrların festivalı

əvvəli səh. 1-də

27 mart tarixini əhatə edən
festivalın proqramı barədə da
nışan Vidadi Həsənov  bildirdi
ki, proqrama müxtəlif janr və
üslubda11 tamaşadaxiledilib.
Vurğuladıki,festivalçərçivəsin
də müzakirə panelləri də təş
kil olunacaq.Aktyor gələcəkdə
festivalın coğrafiyasının geniş
lənməsində,bölgələrdədə təş
kilindəmaraqlıolduqlarınıdedi.
SonrasözMədəniyyətNazirli

yiİncəsənətvəqeyrimaddimə
dəni irsşöbəsininmüdiriFərəh
Acalovaya verildi. O, nazirliyin
ötənmüddətərzindəteatrsahə
si, xüsusən müstəqil teatrların
inkişafına yönələn təşəbbüslə
riniqeydetdi.Festivalın təşkili
nintəqdirəlayiqolduğunudeyən
şöbə müdiri bundan sonra da
nazirliyin teatrla bağlı layihələ

rindəözəlteatrlaradagenişyer
veriləcəyinivurğuladı.
Nazirliyin dəstək verdiyi festi

vallar,laboratoriyavəustaddərs
ləri,müstəqilmübadiləproqram
ları barədə söz açan F.Acalova
təşkilatçılaratəşəkkürünübildirdi,
iştirakçılarauğurlararzuladı.
AzərbaycanDövlətMədəniy

yət və İncəsənət Universiteti
nin professorları – pedaqogika
üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar
incəsənətxadimi,rejissorFikrət
SultanovvəƏməkdarincəsənət
xadimi, sənətşünaslıq doktoru,
teatrşünas İlham Rəhimli festi
valınmüstəqil teatrların inkişa
fınamüsbəttəsirgöstərəcəyini,
bu işəmaraqgöstərəngənclə
rəstimulolacağınıdedilər.Milli
teatrımızın keçdiyi inkişaf yolu
vəonunayrıayrımərhələlərin
də yaranan və özünün yüksək

inkişafdövrünüyaşayanmüstə
qilteatrlara,həvəskartruppala
rındafəaliyyətinənəzərsalındı.
Bildirildi ki,məhzonlarınsayə
sindəölkəmizdə teatrın janrvə
formaca müxtəlifiyinə nail olu
nubvəhazırdaistedadlıgənclər
buişilayiqincədavametdirirlər.
Çıxışlarda dövlətlə yanaşı,

sahibkarların, iri şirkətlərin də
mədəniyyət, xüsusilə də teatr
sahəsinə dəstək olmasının va
cibliyinədiqqətçəkildi.Buhami
liyin teatr dəyərlərinin yaşama
sınastimulolacağıvurğulandı.
Millət vəkilləri Razi Nurulla

yev, Müşfiq Məmmədli, Mədə
niyyət Nazirliyi yanında İctimai
Şuranın sədri Gəray Əlibəyov
daçıxışlarında teatrlaradəstək
göstərilməsinin vacibliyini qeyd
etdilər,buistiqamətdətəşəbbüs
vətəklifərinidiləgətirdilər.

Gecəyə rəng qatan vokalçı
lar–FəridƏliyevvəVüqarHa
cıyevinifalarındamillivədünya
klassikmusiqisindənnümunələr
alqışlarlaqarşılandı.
Sonra növbə gecənin əsas

səbəbkarlarınaverildi.
İlkolaraq“Məsəlya...”adlısəh

nəişitəqdimolundu.“M.Teatr”ın
(“Mənim teatrım”) təqdim etdiyi
akt Xalq artisti Vidadi Həsəno
vun rejissor yozumudur. Üzeyir
Hacıbəylinin musiqiləri fonunda
onun felyetonlarından və Mir
zəƏləkbərSabirindaimmüasir
şeirlərindən istifadə edilməklə
hazırlanan tamaşa mükalimə
janrındadır. Bizə özümüzü öl
dürücügülüşvəonunardındakı
düşündürücüdirilişigöstərənta
maşaizləyicilərtərəfindənalqış
larlaqarşılandı.
Festivalın ilk günü eyni za

manda müstəqil “Laçın” teatr
studiyasının “Arzular bağı”
tragikomediyası da nümayiş
olundu. Tamaşa nümayişi və
müxtəlifpanellərdəmüzakirələr
festivalın ikincigünüdədavam
etdi. Teatrsevərlər “ŞahMat”
teatrının təqdimatında “Üstdəki
dərinliklər” (M.Vişnek)və“Səh
nə”teatrınınM.F.Axundzadənin
“MüsyöJordanvədərvişMəstə
lişah”komediyasıəsasındaha
zırladığı “Bir dəfə Qarabağda”
tamaşalarınıizlədilər.
Sənət,səhnəzövqünəmüstə

qil teatrların eksperimentləri ilə
rəng qatmaq istəyənlər martın
7dək festival proqramında yer
alan tamaşaları izləyə və açıq
müzakirələrdə iştirakedəbilər
lər.

Həmidə Nizamiqızı

“Akvarel təəssüratları”
Beynəlxalq Akvarel Cəmiyyətinin 10 illiyinə 

həsr olunmuş satış-sərgi

Martın1dəXətaiSənətMərkəzində“Akvareltəəssürat
ları”adlıakvareləsərlərindənibarətsatışsərgitəşkil
edilib.SərgiMilliMəclisinMədəniyyətkomitəsi,Mə
dəniyyətNazirliyi,AzərbaycanRəssamlarİttifaqı(ARİ),

AzərbaycanDövlətRəsmQalereyası,BeynəlxalqAkvarelCə
miyyəti(İWS)AzərbaycannümayəndəliyivəXətaiSənətMərkəzi
nəzdindəakvarelqalereyasınıntəşkilatçılığıiləkeçirilib.

Tədbirdə Milli Məclisin Mə
dəniyyət komitəsinin sədri
Qənirə Paşayeva, millət vəki
liRaziNurullayev,Beynəlxalq
Suluboya Cəmiyyəti Azərbay
can nümayəndəliyinin həm
sədri Səbinə İskəndər, Dövlət
RəsmQalereyasınındirektoru
Qalib Qasımov, Xalq rəssam
ları –  ARİnin katibi Ağaəli
İbrahimov,Arif Hüseynov, sə
nətşünas,Əməkdar incəsənət
xadimi, professor Ziyadxan
Əliyev vəXətai SənətMərkə
zinin direktoru Zahid Əvəzov
çıxışediblər.

Bildirilibki,ötənilindekabrın
daelanedilənsərgiyə60aya
xın rəssamın80dəkəsəri təq
dimolunub.
Sərgidə20yəyaxınəsərsatı

lıb.Sondaəsərisərgilənənrəs
samlarahədiyyələrvəsertifikat
lartəqdimedilib.
Qeyd edək ki, Beynəlxalq

Akvarel Cəmiyyətinin 10 illik
yubileyinə həsr olunmuş sərgi
ölkəmizdə suluboya sənətinin
inkişafı,təbliği,busahədəçalı
şan rəssamların yaradıcılığının
dəstəklənməsiməqsədilə təşkil
edilib.

Azad edilmiş ərazilərdə bərpa-quruculuq işləri 
yerində nəzərdən keçirilib

Lənkəran teatrında “Haqqın 44 günü”
LənkəranDövlətDramTeatrında“Şuşaİli”çər
çivəsindəhazırlanmış“Haqqın44günü”adlı
tamaşayaictimaibaxışkeçirilib.

Vətənmüharibəsində tarixiZəfərimiziqəhrə
manlıqdastanıkimitəqdimedənsəhnəəsərinə
yerliictimaiyyətinnümayəndələriiləyanaşıQa
rabağqaziləridətamaşaediblər.
TeatrınbaşrejissoruAnarBabalınınsözlərinə

görə,səhnəəsəriqısamüddətdəərsəyəgətiri
lib.TamaşadaBirincivə İkinciQarabağmüha
ribəsində baş verən hadisələr, xalqımızın igid
oğullarınındöyüşlərdəgöstərdiyişücaətobraz
lı şəkildə əksini tapıb.Həmçininmüharibələrin
xalqlarıntaleyində,gündəlikhəyatvəməişətin
dəyaratdığıçətinlik,ağrıacılardandabəhsolu
nur.Ammabütünbunlarabaxmayaraq,müzəf
fərOrdumuzəzmkarlıqnümayişetdirərəkotuz

iləyaxın işğalda qalan torpaqlarımızıdüşmən
tapdağındanazadetdi.
Tamaşanın müəllifi və quruluşçu rejissoru

AnarBabalı,quruluşçurəssamıAdilƏsədli,mu
siqitərtibatçısıFərahimFərəcovdur.
Əsas rolları teatrın gənc aktyorları Səyyad

Əliyev,EmilRzayev,GülərKərimova,Şəbnəm
Hüseynova,AyselCahangirova,Amilİbrahimov,
TeymurHacızadəvəGünelAbbasovaifaedirlər.
Baxışdan sonra keçirilən müzakirələrdə Qa

rabağ qaziləri belə bir tamaşanın hazırlanma
sındanməmnunqaldıqlarınıbildirərəkyaradıcı
kollektivəuğurlardiləyiblər.
Teatrın direktoruTofiqHeydərovun sözlərinə

görə,10mart–MilliTeatrGünündəsəhnəəsə
rininpremyerasıkeçiriləcək. “Haqqın44günü”
tamaşası həmçinin il ərzində respublikamızın
müxtəlifbölgələrindənümayişetdiriləcək.
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Şuşa – Qafqazın sənət məbədi

ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsinin
(RMİ)əhatəetdiyiOğuzrayonMKS-nin
BaşDaşağılkəndkitabxanafilialında
“Şuşaİli”iləəlaqədarsərgitəşkiledi-

lib.Sərgidəbuil270illiyiqeydolunan
Şuşanınzəngintarixikeçmişini,mədəni
irsini,əsrarəngiztəbiətiniəksetdirən
fotovəkitablarnümayişetdirilib.

BərdəRMİBərdərayonMədəniyyətMər
kəzində“ƏzizŞuşa,sənazadsan!”adlıədə
bibədiigecətəşkiledilib.TədbirdəRMİnin
rəis müavini Validə Nabatova çıxış edərək
Şuşaşəhərinintarixi,Azərbaycanınmədəni
vəictimaisiyasihəyatındakıyeribarədəət
rafısözaçıb.Bərdəşəhər1nömrəliUşaq
incəsənət məktəbinin şagirdləri tərəfindən
“Şuşa İli”nəhəsrolunmuş rəsmlərnümayiş
olunub,ədəbbədiikompozisiyanümayişet
dirilib.

GəncəRMİGoranboy rayonHeydərƏli
yevMərkəzindəMərkəziKitabxananınbirgə
təşkilatçılığıilə“Şuşa–Qarabağındöyünən
ürəyi”mövzusundaədəbibədiikompozisiya
təqdimolunub.
MasallıRMİMasallı rayonHeydərƏliyev

Mərkəzində“Şuşa–Qafqazınsənətməbə
di” layihəsiçərçivəsindəməktəblilərarasın
da bilik yarışı təşkil edilib. Yarışda Masallı
şəhər1,2və3saylı,MahmudavarvəDəmir
çikəndməktəblərinin811cisinifşagirdləri
iştirakediblər.MərkəzinəməkdaşıGülcahan

Vəkilzadəninmoderatorluğuiləkeçənyarış
daşagirdlərmədəniyyətpaytaxtımızlabağlı
suallarıcavablandırıblar.QalibolanMahmu
davar kənd məktəbinin komandasına fəxri
fərman,bütünkomandalaraisəiştirakagörə
təşəkkürnamətəqdimedilib.

ŞəmkirRMİnin təşkilatçılığı iləŞəmkir şə
hərHeydərƏliyevMərkəzindəxalqçalğıalət
ləri ifaçıları, xanəndəlik, fortepiano ixtisasları
və xor kollektivləri arasında “Şuşa” musiqi
festivalının I turu keçirilib. Birinci mərhələdə
regionalidarənintabeliyindəfəaliyyətgöstərən
8uşaqmusiqi,incəsənətvəaşıqməktəblərin
dən9ixtisasüzrə120nəfərşagirdçıxışedib.
SabirabadRMİHacıqabulrayonMKSnin

1,2,3,4,5saylışəhərkitabxanafiliallarının
birgə təşkilatçılığı ilə “Sənazadsan,Şuşa!”
adlışeirqiraətimüsabiqəsikeçirilib.
Ağdaş RMİ Göyçay şəhərA.Məmmədov

adınaUşaqmusiqiməktəbində“Şuşaİli”adlı
bədiimusiqilitədbirkeçirilib.TədbirdəŞuşa
ilə bağlı videoçarxlar nümayiş etdirilib. Şa
girdlərmuğamsədalarıaltındaŞuşayahəsr
olunmuşşeirlərsöyləyiblər.

Mədəniyyət naziri Astarada 
vətəndaşları qəbul edəcək

Mərkəziicrahakimiyyətiorqanlarıvədigəridarəetməqurumları
rəhbərlərininşəhərvərayonlardavətəndaşlarınqəbulucəd-
vəlinəəsasən,AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyətnaziri
AnarKərimovtərəfindən2022-ciilmartayının11-dəsaat11:00-
daAstararayonHeydərƏliyevMərkəzindəLənkəran,Lerikvə
Astararayonlarındanolanvətəndaşlarınqəbulukeçiriləcək.

Vətəndaşlarnazirliyininfo@culture.gov.azelektronpoçtünvanı
və (012)4933002 telefonnömrəsi vasitəsilə9mart 2022ci il
tarixinəqədərqəbulayazılabilərlər.
Qəbulagəlmək istəyənvətəndaşlarınhəmçininaşağıdaqeyd

olunmuşəlaqələndiricişəxslərəmüraciətetmələritövsiyəolunur.

Vətən fədailəri unudulmur
XaçmazRMİ-nin
rəisiVüsalHüseynov
Vətənmüharibəsişə-
hidləriBəşirAbbasov
vəİsmətHacıyevin
ailələriniziyarətedib.
Görüşzamanıhər
ikiqəhrəmanımızın
keçdiyidöyüşyoluna
nəzərsalınıb.

Xaçmaz Rayon Ta
rixDiyarşünaslıqMuzeyininəməkdaşları “Vətənüçünoxu” layi
həsiçərçivəsindəVətənmüharibəsişəhidiİlhamRəşidovunöv
ladlarıiləgörüşüb,onlarakitablarhədiyyəediblər.

Gəncə RMİ Goran
boy rayon MKSnin
Tapqaraqoyunlu kənd
kitabxana filialı və
kənd orta məktəbinin
birgə təşkilatçılığı ilə
Vətənmüharibəsi şə
hidiHidiVəliyevindo
ğumgünümünasibəti
ilə “Şəhidim, cənnət
dəkiadgününmüba
rək”adlı tədbir keçiri

lib.Tədbirdəməktəblilərin ifasında“Vətənoğlu”adlıədəbibədii
kompozisiyatəqdimedilib.

“Anadır arzulara hər zaman Qarabağ”
Regional idarə xor müsabiqəsi keçirəcək

KürdəmirRMİ-nintəşkilatçılığı
ilə“Anadırarzularahərzaman
Qarabağ”devizialtındaregional
xormüsabiqəsikeçiriləcək.

Müsabiqənin məqsədi ölkə
mizdə zəngin xor ənənələrinin
inkişaf etdirilməsi, uşaq musiqi
və incəsənətməktəblərində xor
fənninintədrisisəviyyəsininyük
səldilməsi,uşaqlardabusənətə
maraq oyadılması, xormeyster
lərinyaradıcılıqfəaliyyətinintəş

viqi,eləcədəuşaqlardavətənpərvərlikhisslərinin,QarabağŞuşa
mədəniyyətinintəbliğidir.
“Şuşaİli”çərçivəsindəaprelayındakeçiriləcəkmüsabiqəikitur

danibarətolacaq.BirinciturXocavəndrayonUşaqmusiqimək
təbində,ikinciturHoradizşəhərMuğamMərkəzindətəşkiloluna
caq.Müsabiqənin yekun turunda incəsənət ustalarının konserti
dənəzərdətutulur.
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən uşaq musiqi və incəsənət

məktəbləriKürdəmirRMİyəmüraciətedəbilər.

Novruz çərşənbələri ilə bağlı tədbirlər 

Novruzunikinciçərşənbəsiolan
Odçərşənbəsidəyerlərdəşən-
liklər,müxtəliftədbirlərləqeyd
olunub.

GəncəRMİGəncəşəhər4nömrəliUşaq
musiqiməktəbindəOdçərşənbəsiqeydolu
nub.GəncəRMİninrəisiVasifCənnətovun
da qatıldığı şənlikdə məktəbin xalq çalğı
alətləri ansamblı, “Xarıbülbül” vokal, “Fi
danlar”muğamqrupları,eləcədəməktəbin
müəllimlərininifasındamaraqlımusiqiproq
ramı,həmçininrəqslərvəNovruzadətləriilə
bağlısəhnəciklərtəqdimedilib.

İsmayıllı şəhərinin mərkəzi meydanın
datəşkiledilənşənlikdəİsmayıllıRMİnin
rəhbərliyi və kollektivi, rayon ictimaiyyəti
iştirak edib. F.Əzimov adına Uşaq incə
sənətməktəbinin“Çingiz”ritmvəxoreoq
rafiya qrupu, müəllim kollektivi, İsmayıllı
Humanitar və Texnologiya Kollecinin tə
ləbələri, “İsmayıllı inciləri” rəqsqrupunun
çıxışları maraqla qarşılanıb. Uşaqlar əl
ələ tutaraq bayram tonqalının ətrafında
yallıgediblər.
Şəki RMİ Zaqatala rayon Heydər Əliyev

Mərkəzindəkeçirilən tədbirdəNovruzadət

lərinin əhəmiyyətindən və Od çərşənbəsi
haqqındasöhbətaçılıb.
Biləsuvar RMİ və Biləsuvar Rayon İcra

Hakimiyyətininbirgətəşkilatçılığıilərayonun
Təzəkəndkəndindəbayramtədbirikeçirilib.
İcraHakimiyyətininbaşçısıFaiqQürbətovun
da iştirak etdiyi tədbirdə LənkəranRMİnin
“Nənələr” və “Rəfti” folklor kollektivləri,Ma
sallıRMİnin “Halay” rəqsqrupuvəBiləsu
var rayonMədəniyyətMərkəzimusiqiçiləri
nin hazırladıqları konsert proqramı təqdim
olunub.

Xaçmaz RMİ Siyəzən rayon Mədəniyyət
Mərkəzinintəşkilatçılığıiləkeçiriləntədbirdə
mərkəzinözfəaliyyətkollektivikonsertproq
ramıiləçıxışedib.

əvvəli səh. 1-də

Bakıda yaşamış 
məşhurların sorağında
“Bakıda yaşamış məşhurla

rın izi ilə” adlı turizm marşrutu
ilə qonaqlar paytaxt küçələrini
gəzməklə həmin insanların hə
yat və yaradıcılıqlarının izlərini
özündə yaşadan evlər, binalar,
mədəniyyət məkanları ilə tanış
ola biləcəklər. Tur zamanı tu
ristlərin üz tutacağı ilk məkan
Mstislav Rostropoviçin Bakıda
kı evmuzeyi olacaq. Görkəm
li musiqiçinin doğulduğu və ilk
uşaqlıq illərini keçirdiyi buevdə
Rostropoviçlər ailəsinə məxsus
dəyərlieksponatlarnümayişolu
nur.TahirSalahovunİçərişəhər
dəkievmuzeyindəisəqonaqlar
XX əsrAzərbaycan rəssamlığı
nın ən məşhur nümayəndələ
rindənbirininrənglərdünyasına
səyahətedəcəklər.Turistlərdahi
rəssamınəsərlərininbirçoxuilə
MilliİncəsənətMuzeyindədəta
nışolabiləcəklər”.
Sektor müdiri bildirdi ki, tur

zamanı qonaqların Azərbaycan
DövlətAkademik Filarmoniyası,
BakıMusiqiAkademiyası,Azər
baycan Dövlət Rəssamlıq Aka
demiyası nəzdində İncəsənət
Kolleci, Azərbaycan Rəssamlar
İttifaqı,AzərbaycanDövlətAka
demik Opera və Balet Teatrı
kimimədəniyyətocaqlarınada
baş çəkmək imkanları olacaq.

Buməkanlar turunhəsrolundu
ğu məşhur incəsənət xadimlə
rinin həyatı, yaradıcılığı ilə bağlı
olmaqlabərabər,memarlıqüslu
bu ilə də Bakıya yaraşıq verən
binalardır.Marşrutaevmuzeylə
ri və qeyd olunan məkanlardan
əlavəDənizkənarıbulvar,burada
vaxtiləhəminməşhurlarınənənə
vigörüşyeriolmuş“Mirvari”kafe
si,qonaqlarınBakınınvəXəzərin
mənzərəsini seyr edə biləcəyi
Dağüstüparkdadaxildir.

“Əli və Nino” romanının 
izləri ilə

Müsahibimizbildirdiki,ATBtə
rəfindən eyni zamanda məşhur
bədii əsərlərlə bağlı məkanların
əhatəolunduğumarşrutlardaha
zırlanır. Nümunə olaraq Qurban
Səidin “Əli və Nino” romanında
hadisələrin baş verdiyi məkanla

rındaxiledildiyituristmarşrutunu
qeydetməkolar:“İlkdəfə1937ci
ildə Vyanada alman dilində çap
olunmuş “ƏlivəNino” romanının
müəllifibarədəhələdəmüzakirə
lərgetsədə,bu,əsərəolanma
rağı azaltmayıb. Müxtəlif dillərdə
dünyanın 60dan çox ölkəsində
nəşr edilmiş romanda hadisələr
Şuşa,Bakı,Gəncə,Tbilisi,Dağıs
tanvə İrandacərəyanedirvə iki
gəncin sevgi macərası fonunda
XXəsrinəvvəllərininsiyasi,sosial
və mədəni mənzərəsi, Azərbay
canXalqCümhuriyyətinin yaran
madövrüvəağırgünləridəəksini
tapıb. “Sevimli romanın izləri ilə
maraqlıgəzinti”adlı turizmmarş
rutuiləqonaqlar“ƏlivəNino”nun
Bakı səhifələrinə səyahətə çıx
maqimkanıəldəedəcəklər”.
Gəzinti əsərin qəhrəmanıƏli

nin böyüdüyü və 1918ci ilin

martındaermənibolşevikdəstə
lərinin Bakıda törətdiyi qırğınlar
zamanı döyüşlərin getdiyi İçə
rişəhərdən başlayacaq. Əlinin
Nino iləgörüş təyinetdiyi indiki
Filarmoniya bağı, romanda adı
“Şəhər klubu” kimi keçənAzər
baycan Dövlət Akademik Filar
moniyasının binası, İstiqlaliyyət
küçəsi və bu küçədə yerləşən
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin
(əsərdə bu bina “Bələdiyyə bi
nası”kimixatırlanır)binasımar
şrutun növbəti dayanacaqları
olacaq. İndiki 132 və 134 saylı
məktəblər isə əsərdə “Müqəd
dəsTamara adına qız gimnazi
yası”kimigöstərilirvəƏliNinonu
görməküçün teztezbuməktə
bə gedirdi. Əlinin özünün oxu
duğuvəromanınilkcümləsində
adıkeçən“Rusimperatorhuma
nitar gimnaziyası”nın binasında

isə hazırda Azərbaycan Dövlət
İqtisadUniversiteti yerləşir.Gə
zintini davam etdirməklə turist
lərözlərinisankiromanıniçində
hiss edəcəklər. İslam Xeyriyyə
Cəmiyyətinin binası (İsmailiy
yə binası), Qoşa qala qapıları,
Haşımovların evi (Konstitusiya
Məhkəməsinin binası) və ro
mandaadıçəkiləndigərməkan
lar öz memarlıq imicini bu gün
dəsaxlayantikililərdir.
Şərifə Həsənova bildirdi ki, bu

marşrutun davamı olaraq “Gən
cədə “Əli və Nino” izləri” səya
hət proqramı da nəzərdə tutulur.
Məlumdur ki, romanda Gəncə
iləbağlıməqamlarkifayətqədər
dir.ƏlixanŞirvanşirinulubabası
Gəncə yaxınlığında ruslara qarşı
döyüşdə qəhrəmancasına həlak
olub. Əsərin sonluğu Əlinin ulu
babası ilə eyni taleyi yaşadığı
nı göstərir. Müəllif romanın son
hissəsində Gəncə camaatının
Cümhuriyyətinsüqutundansonra
bolşeviklərəqarşıüsyanınıdaqə
ləmə alıb. Əsərin qəhrəmanı Əli
bu döyüşlər zamanıGəncəçayın
üzərindəkikörpüdəhəlakolur.Bu
körpüGəncədəMirzəAbbasAb
baszadəküçəsindəyerləşir.
Marşrutundigərmaraqlıyerləri

sırasınaAzərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin Gəncədəki hökumət
binası, romanda Əlinin sığındı

ğı Cümə məscidi, Gəncə Tarix
Diyarşünaslıq Muzeyi, Lüteran
kilsəsi, “Gəncəçay” parkbulvar
kompleksi və “Əli və Nino” abi
dəsidaxildir. İlərzində turistlərin
romandahadisələrincərəyanet
diyi Şuşa şəhərinə gəzintisi də
planlaşdırılır.
ATBrəsmisivurğuladıki,hazır

lananmarşrutlardanistifadəüçün
azerbaijan.travelsaytınadaxilol
maq vəmüvafiqmarşrutu tapa
raq xəritəni yükləmək kifayətdir.
Ziyarətedilənməkanlardaisətu
ristlərdənmüvafiqödənişlərtələb
olunacaq.

***
Müsahibimsondaqeydetdiki,

adları çəkilən turizm marşrutla
rı üçünprioritet bazarlar bir sıra
qonşu,eləcədəMDBölkələridir.
Gələcəkdəbuarealıdahadage
nişləndirməkolar.Həmçininölkə
mizin ayrıayrı regionlarında da
tanınmış simaların adı ilə bağlı
məkanlara turizmmarşrutları tə
yinetməkmümkündür.Məsələn,
rusturistlərüçünQusardaM.Ler
montovun, fransız turistlər üçün
isə İkinci Dünya müharibəsində
Fransada antifaşist Müqavimət
hərəkatınınüzvüolmuşəfsanəvi
partizan Əhmədiyyə Cəbrayılo
vunŞəkidəki evmuzeylərini hə
minsiyahıyaəlavəetməkolar.

Nurəddin 

Sıra
№-si

Şəhər 
(rayon)

Əlaqələndirici 
şəxs

Əlaqə 
telefonu

1. Lənkəran
KəkəyevAnar
(LənkəranRMİ,
məsləhətçi)

(050)2436843
(025)2554321

2. Lerik
DənziyevMüqəddəs
(LənkəranRMİ,
məsləhətçi)

(050)6823269
(070)2823269
(025)2746209

3. Astara
BayramovŞadoğlan
(LənkəranRMİ,
məsləhətçi)

(050)3242410
(077)3242410
(025)2253140

Turizm marşrutları mədəni təbliğata necə töhfə verə bilər?

Xırdalandakı musiqi məktəbi pilot layihəyə qoşulub

SumqayıtRMİ-ninəhatəetdi-
yiAbşeronrayonMədəniyyət
Mərkəzindəmusiqiməktəbləri
nəzdindəelektronmusiqiüzrə

təlimlərintəşkilinədairmüşavirə
keçirilib.

İdarənin rəisi Rəşad Əliyev bildirib
ki, müasir bədii təhsildə ilk baza təh
silialanlarhəmdəgələcəyinmüəllimi
dir və onların hazırlığınınməzmun və
forması informasiya texnologiyalarının
sürətli inkişafı ilə uzlaşmalıdır.Bunun
la yanaşı, bədii təhsildə müasir təlim
metodlarının, innovasiyalarıntətbiqi ilə
yeniyetməvəgənclərinmaraq,meyilvəba
carıqlarının,intellektualsəviyyəvəyaradıcı
lıq qabiliyyətlərinin inkişafına nail olunması
mümkündür.

Mədəniyyət sahəsi üzrə ekspert, Əmək
dar incəsənət xadimiCahangirSəlimxanov
elektronmusiqibacarıqlarınıngənclər tərə
findənmənimsənilməsininəhəmiyyətivəxü
susiyyətləribarədəməlumatverib.

Sonra pilot layihə kimiXırdalan şə
hər onbirillik Musiqi məktəbində “Ab
letonlive”proqramıəsasındaelektron
musiqi kurslarının açılması müzakirə
olunub.Dünyadagenişyayılanhəmin
proqram musiqini bəstələmək, aranji
man,redaktəvəifaetməküçünimkan
laryaradır.Hazırda“Ableton”şirkətinin
təşəbbüsüilədünyaüzrəməktəblərdə
proqramdan ödənişsiz istifadə üçün
şərait yaradılmaqdadır. Ölkəmizdən
buproqramaqoşulmaqistəyənilktəh
silocağıXırdalandakımusiqiməktəbi
dir.

Bildirilibki,elektronmusiqikurslarınıntəşki
lişəhərinmədənimənzərəsinə innovativele
mentləringətirilməsinə,gənclərinyaradıcısa
hədəözlərinitapmasınaxidmətedəcək.

Hazırladı: N.Məmmədli
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MədəniyyətNazirliyiMədəniyyətüzrəElmi-Metodikivə
İxtisasartırmaMərkəzinin(MEMİM)dəstəyiiləAzər-
baycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversitetinin
(ADMİU)dosenti,sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədokto-

ruHafizKərimovunhazırladığı“Azərbaycanbəstəkarlarının
əsərləri(sazvəfortepianoüçünköçürməvəişləmələr)”adlınot
vəsaitinəşrolunub.Martın1-dəpaytaxtdakıG.Şaroyevadına35
nömrəlionbirillikMusiqiməktəbindənəşrintəqdimatıolub.

Aşıq sə nə ti üz rə ilk fun da men tal 
not və saiti əsa sən uşaq mu si qi və 
in cə sə nət mək təb lə rin də, ha be lə 

di gər bə dii təh sil müəs si sə lə rin də 
aşıq sə nə ti sa hə sin də eh ti yac la
rın tə min olun ma sı, re per tuarın 

zən gin ləş di ril mə si, ha be lə fes ti
val və mü sa bi qə lə rin proq ra mı nın 
əha tə dairə si nin ge niş lən di ril mə si 
məq sə di lə ha zır la nıb.

Təd bi ri G.Şa ro yev adı na mək
tə bin di rek to ru Və fa Hə zi ye va 
aça raq iş ti rak çı la rı sa lam la yıb.

ME MİMin di rek to ru Səadət 
Xə ləf bəy li gi riş sö zün də saz
söz sə nə ti mi zin bö yük ta ri xi ol
du ğu nu, zən gin ta ri xi ənə nə lə ri 
özün də ya şa dan Azər bay ca nın 
aşıq sə nə ti nin 2009cu il də 
UNESCOnun Qey rimad di mə
də ni irs üz rə Rep re zen ta tiv si ya
hı sı na da xil edil di yi ni bil di rib.

Müəl lif Ha fiz Kə ri mov ki tab 
haq qın da mə lu mat ve rib. Qeyd 
edib ki, ha zır da bə dii təh sil 
müəs si sə lə rin də döv rün tə lə bi
nə uy ğun ola raq mu si qi du yu mu 
və şi fa hi ənə nə ilə ya na şı saz 
ifa çı lı ğı fən ni nin not la təd ri si hə

ya ta ke çi ri lir. Saz alə ti ilə bağ lı 
olan dərs və sait lə ri nin məh dud
lu ğu ye ni təd ris ma te rial la rı nın 
nəşr olun ma sı nı zə ru rə tə çe
vi rib. H.Kə ri mov ki tab da əha tə 
olu nan möv zu la rı, prak tik ifa və 
təd ris me to di ka sı nı sa hə üz rə 
alim və mü tə xəs sis lə rin, saz ix ti
sa sı nı təd ris edən pe da qoq la rın 
diq qə ti nə çat dı rıb.

Təd bir də AD MİUnun Mu si qi 
ta ri xi və nə zə riy yə si ka fed ra sı
nın mü di ri, sə nət şü nas lıq üz rə 
fəl sə fə dok to ru, pro fes sor Ka
mi lə Da daş za də, Azər bay can 
Mil li Kon ser va to ri ya sı nın do sen
ti, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru Mü ba riz Əli yev, sə nət
şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok tor la rı 
Sa mi rə Əli ye va, Fə zail Mis kin li, 
fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru Al
tay Məm mə dov, Gə də bəy Aşıq 
Mək tə bi nin di rek to ru Eti bar Əli

yev, AD MİUnun saz ix ti sa sı üz rə 
müəl li mi Mu rad Sə məd za də, Ba
kı şə hə ri və Ab şe ron ra yo nun da 
fəaliy yət gös tə rən uşaq mu si qi 
və in cə sə nət mək təb lə ri nin saz 
ix ti sa sı fən ni ni təd ris edən müəl
lim he yə ti iş ti rak edib.

Çı xış edən lər res pub li ka da 
saz ix ti sa sı təd ris edi lən uşaq 
mu si qi və in cə sə nət mək təb
lə ri nin, ha be lə Gə də bəy Aşıq 
Mək tə bi nin pro fil üz rə in ki şa fı 
məq sə di lə çox say lı dərs lik və 
me to di ki və sait lə rə eh ti yac duy
du ğu nu, us taşa gird kon teks tin
də ənə nə ilə nə sil dənnəs lə ötü
rü lən aşıq sə nə tin də təh si lin və 
müasir mu si qi nin in ki şa fı fo nun
da ey ni za man da not la təd ri sin 
də əhə miy yə ti ni qeyd edib lər.

Mü tə xəs sis lər nəş rin ər sə yə 
gəl mə si nə dəs tək gös tə rən Mə
də niy yət üz rə El miMe to di ki və 
İx ti sa sar tır ma Mər kə zi nə tə şək
kür lə ri ni bil di rib və bu is ti qa mət
də iş lə rin da vam et mə si nin va
cib li yi ni vur ğu la yıb lar.

Təq di mat za ma nı AD MİUnun  
III  kurs tə lə bə si Ay xan Mə li kov, 
IV kurs tə lə bə si Xa vər Hü sey
no va və Xır da lan şə hər 11 il lik 
Mu si qi mək tə bi nin saz ix ti sa sı 
üz rə müəl li mi Nə sib Hə sə no vun 
ifa sın da not və saitin dən nü mu
nə lər də səs lən di ri lib.

sənət 5

“Yetişdi fəsli-bahar”
Milli İncəsənət Muzeyinin “Bədii lövhələr” 

layihəsi davam edir
Yurdumuzabahargəlir.BaharıngəlişihəmdəNovruzungəli-
şidir.Qaranquşlarınqanadında,yavaş-yavaşqışyuxusundan
oyanantorpağınrayihəsində,ağaclarıntumurcuqlarındagəlir
xalqımızınNovruzu...

Ba ha rın gə li şi ni duy maq, es te tik zövq al maq üçün Azər bay can 
Mil li İn cə sə nət Mu ze yi mart ayı bo yun ca 315 yaş ara sı uşaq la rı 
əy lən cə li və maarif ən di ri ci us tad dərs lə ri ni əha tə edən təd bir lə rə 
də vət edir. Muzeyin “Bə dii löv hə lər” la yi hə sin də təq dim olu nan 
“Ye tiş di fəs liba har” ad lı proq ram on la ra unu dul maz duy ğu lar ya
şa da caq.

Nov ruz bay ra mı nın mən şə yi və adət lə rin dən bəhs edən mü
ha zi rə ilə baş la yan proq ram us tad dərs lə ri ilə da vam edə cək. 
Ba la ca lar “Ba har xon ça sı” ad lı kom po zi si ya nı bo ya ya caq, elə cə 
də mu ze yin bi na la rı nı zi ya rət edə rək zən gin bə dii sə nət ir si mi zin 
seh ri nə qərq ola caq lar.

“Solğun sevgilər” inklüziv səhnədə
DOSTİnklüzivİn-
kişafvəYaradı-
cılıqMərkəzində
növbətitamaşa
nümayişiolub.
Fevralın28-də
sənətsevər-
lərƏməkvə
ƏhalininSosial
MüdafiəsiNa-
zirliyi,DOST
İnklüzivİnkişaf
vəYaradıcılıqMərkəzi,A.ŞaiqadınaAzərbaycanDövlətKukla
Teatrıvə“Oyun”müstəqilinklüzivteatrınınbirgəlayihəsiolan
“Solğunsevgilər”tamaşasınıizləyiblər.

Ta  ma  şa  da sağ  lam  lıq im  kan  la  rı məh  dud hə  vəs  kar akt  yor  lar  la 
ya  na  şı pe  şə  kar akt  yor  lar da yer alıb  lar.

Cə  fər Cab  bar  lı  nın 120 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti  lə ədi  bin “Sol  ğun 
çi  çək  lər” dra  mı əsa  sın  da 2019cu il  də ha  zır  la  nan səh  nə əsə  ri 
pan  de  mi  ya  dan son  ra qu  ru  luş həl  li və akt  yor he  yə  tin  də müəy  yən 
də  yi  şik  lik  lər  lə təq  dim olu  nub.

Ta  ma  şa  nın qu  ru  luş müəl  li  fi Səidə Haq  ver  di  ye  va, rəs  sa  mı İq 
bal Əli  yev, mu  si  qi tər  ti  bat  çı  sı Vü  qar Ca  mal  za  də, xo  reoq  ra  fı El  nur 
İs  ma  yı  lov  dur. Rol  la  rı Mə  ley  kə Cə  fə  ro  va (Sa  ra), Tür  kay Cə  fər  li 
(Bəh  ram), Ül  viy  yə Əli  ye  va (Gül  ni  sə), Züm  rüd Qa  sı  mo  va (Vic 
dan), Sə  bi  nə Məm  mə  do  va (Pə  ri), Xə  qa  ni Əli  yev (Azad), Qən  daf 
Ək  bər  li (Də  niz), Rə  sul (Rə  sul Zə  ki  yev), Ka  mi  lə Xə  li  lo  va (Ta  mam), 
Ba  bək İs  ma  yı  lov (Əb  dül), Rə  sul Məm  məd  li (Və  kil), Rüx  sa  rə Zey 
na  lo  va (Bər  bər) və Cey  hun Mah  mu  dov (Cey  hun) ifa edib  lər.

Çoxamansızməsələdir,
şərtdir,təsvirdir.Birazda
irəliyəgetsək,təhdiddir.
Məsələn,çağdaşdünya

müstəbidlərinindediyi,da-
hadoğrusu,göstərdikləri:
adamkimi(mənimdediyim
kimi)yaşayabilmirsən-
sə(istəmirsənsə),ölümə
məhkumsan.İlkbaxışdan
qəbuledilməzgörünsədə,
günümüzünreallığındalap
yerindətəyindir...

Nəin ki qütb lər və züm rə lə rin, 
bü tün lük də dün ya nın be lə ağır 
fi kir lər lə sı nan dı ğı bu gün lər də 
“Si çan lar və adam lar” ad lı ta
ma şa ya bax dım. Psi xo lo ji dram 
jan rın da kı səh nə işi müs tə qil 
“Şah Mat” teat rı nın prem ye ra sı 
idi. Ame ri ka ya zı çı sı, No bel mü
ka fa tı laureatı Con Steyn be kin 
ey niad lı əsə ri əsa sın da ha zır la
nan və bir his sə li dram ki mi təq
dim olu nan nü mu nə ni səh nə ləş
di rən Mir ta lib Hə sə nov, qu ru luş 
müəl li fi teat rın ya ra dı cı sı Mir qa
bil Ək bə rov dur. Səh nə tər ti ba tı
nı rəs sam Sə bi nə Abu ta lıb za də, 
mu si qi tər ti ba tı nı  Fuad Məm
mə dov ve rib.

Ta ma şa da əsə rin əsas ide ya
sı sax la nı lıb: hə ya tın yü kü nü hə
mi şə ba la ca adam lar çə kir və bu 
ya zıl ma mış qa nun heç vaxt də
yiş mir. Ta ma şa bo yu bir mə kan
da – ye ni cə tap dıq la rı ağır iş də 
ça lış maq və bir qa rın be lə ol
sa, çö rək tap maq üçün ol ma zın 
əzab la ra dü çar olan iki dos tun 
dra mı nı iz lə yi rik. Nə il lah et sə lər 
də, bir da şı be lə daş üs tü nə qo
ya bil mir lər. Hə yat la rı bo yu ağır
lıq lar qal dı raqal dı ra, əs lin də, nə 
boy da çə tin bir ömür ya şa dıq la
rı nın fər qi nə be lə var ma dan dö
zül məz fi zi ki və mə nə vi yük al
tın da məhv olub ge dir lər.

Bu ra da da ha çox birbi ri nə zidd 
xa rak ter də olan iki ob ra zı – yor
ğun düş müş Corc (Anar Bu lud) 
və on dan fi zi ki ba xım dan güc lü, 
la kin əq li prob lem lə ri olan dos tu 
Len ni ni (Anar İb ra hi mov) gö rü
rük. On lar birbi ri nə qar daş ki mi 
ya xın dır lar. Len ni nin bir ar zu su 

var: ki çik tor paq sa hə sin də rəng
li və yum şaq dov şan lar sax la sın, 
hər gün evi nin ya nın da kı çay da 
çim sin, bol lu ca qı zar dıl mış ət 
və şi rin kö kə lər ye sin. Heç Cor
cun da bö yük tə lə bat la rı yox dur. 
Sə hər dən ax şa ma can iş lə mə yə, 
yor ğun düş mə yə ra zı dır, tə ki təh
qir olun ma sın, orabu ra sü rük
lən mə sin, adam ki mi ya şa sın...

Am ma dün ya heç də on la rın 
is tə di yi ki mi sə xa vət li və ba la ca 
ar zu la rı nı real laş dı ra caq qə dər 
bö yük de yil. Len ni yə, onun hə
rə kət lə ri nə gö rə get dik lə ri hər 
yer dən qo vu lan, az qa la bü tün 
öl kə ni gə zən dost lar, nə ha yət, 
gə lib uc qar bir yer də ki ma li ka
nə də qə rar tu tur lar. Bu ra dan da 
qo vul ma ğın qor xu su nu ya şa yan 
Corc dur ma dan Len ni yə yal va
rır, ne cə dav ran ma lı ol du ğu ba
rə də tə li mat lar ve rir. Len ni isə 
heç nə yi ve ci nə al ma dan gah 
ya şıl ba ğı nın, gah rəng li dov
şan la rı nın, gah da qı zar dıl mış 
qır mı zı ətin xə ya lı nı qu rur. Onun 
ən bö yük zəif i yi gö zəl və zə rif 
şey lə ri çox sev mə si dir. Dov şa nı 
da bu sə bəb dən ar zu la yan Len
ni daima ci bin də ölü si çan gəz
di rir və Cor cun is rar la rı na rəğ
mən bu vər di şin dən əl çək mir.

Ye ni iş lə rin də də on la rı ey ni sı
naq lar göz lə yir. Tə sər rü fat sa hi
bi nin ye ni cə ailə qur muş ko bud 
oğ lu – Sa hib kar (Or xan Abı şov) 
on la ra gün ve rib işıq ver mir. Xü
su sən Len ni ni çox in ci dir. Ma li
ka nə də qo ca lan sə fil iç ki düş kü

nü Slim (Ca vid Ca vad za də) də 
on la ra yax şı dav ran mır. Ümu
mən bu ye ni iki li heç ki min – nə 
Kör li nin (Or xan Ba kins ki), nə 
Ken di nin (Fə rid Və li yev), nə də 
Karl so nun (Fuad Məm mə dov) 
xo şu na gəl mir lər. Hər şey dən 
şüb hə lə nən və daim sa hib ka
rın oyun ca ğı ola raq qa lan ma
li ka nə də ki lər birbi ri nə ya xın iki 
dos tun mü na si bə ti ni, sə da qət 
və bağ lı lı ğı nı an la ya, həzm edə 
bil mir lər. Ara ya ni faq sal maq, 
Len ni nin ax maq ol du ğu nu dö
nədö nə onun üzü nə vur maq la 
Cor cun on dan im ti na et mə si ni 
is tə yir lər. Tək cə ma li ka nə yə ye
ni gə lən Qız dan (Gü nel İma no
va) baş qa. Ko bud və aman sız 
Sa hib ka rın ye ni ar va dı da Len ni 
ki mi tək dir. Onun da dos ta, həm
də mə eh ti ya cı var. Bu na gö rə də 
für sət ta pan ki mi onun ya nı na 
gə lir, dərd lə şir. Qı zın ona diq qə
tin dən xoş hal olan Len ni Qı zın 
saç la rı na to xu nur, onu ox şa yır. 
Yum şaq əş ya la ra, hey van la ra 
olan hə və si ilə qır mı zı pal tar lı 
yum şaq saç lı Qı zı da əziz lə yir
miş ki mi var gü cü ilə sı xıb bo
ğur. Be lə cə, həm özü nün, həm 
də Cor cun bü tün gö zəl gə lə cək 
ar zu la rı nın üs tün dən xətt çə kir... 

Len ni öm rü bo yu onu qo ru yan 
və əziz lə yən ha mi si tə rə fin dən 
öl dü rü lür. Əs lin də, Cor cun bun
dan baş qa çı xış yo lu da yox dur. 
Sa hib kar baş da ol maq la ma li ka
nə də ki ha mı sı on dan bu nu is tə yir 
– gü nah ka rı cə za lan dır ma ğı...

Möv zu, ide ya və nə ti cə çox 
ağır dır. Üs tə lik gü nü mü zün real
lı ğı ilə səs ləş mə si və re jis so run 
onu sa də hə yat fakt la rı ilə şa
xə lən dir mə yi ta ma şa ya la qeyd 
ya naş ma ğa, da ha doğ ru su, ona 
bir teat ral akt ki mi ya naş ma ğa 
im kan ver mir. Daim gər gin, na
ra hat, qay ğı lı və kə dər li sən. Ge
di şa tı, nə ti cə ni bil di yin hal da ye
nə də nə isə bir işıq ax ta rır san. 
Lap bü tün qor xu lu na ğıl la rın 
so nun da göy dən dü şən üç al
ma ya al dan maq ki mi. Am ma bu, 
heç ol mur. Əvə zin də ya rı qa ran
lıq mə kan və onun la dın da olan 
mu si qi lə rin mü şa yiətin də ru hun 
qap qa ra ger çək lik lə rin tə si rin də 
vur nu xur. 

Səhv et mi rəm sə, ey ni qə
naətə bu teat rın baş qa bir ta
ma şa sın da da gəl miş dim: qa ra
dan tünd rəng yox dur sa, onun 
üzə ri nə işıq sal maq la zım dır, 
nəin ki qap qa ra ol du ğu nu is bat
la maq. İs te dad lı və ma raq lı teatr 
du yu mu olan gənc lə rin bir ara
ya gə lib ta ma şa çı ilə “şah mat” 
oy na dı ğı nü mu nə və ümu mən 
teatr, səh nə, sə nət adı al tın da 
is tə ni lən ya ra dı cı lıq ak tı müt
ləq bir işıq zər rə si gös tər mə li dir. 
Çün ki cə miy yət qa nun la rı, ağır 
hə yat şərt lə ri bi zi nə fəs al maq, 
tə zə lən mək, yax şı mə na da al
dat maq və al dan maq üçün sə
nə tə – can lı ya ra dı cı lıq ye ri olan 
teat ra apar ma lı dır. Bi zə işıq vəd 
edən teat ra...

H.Nizamiqızı

Aşıq sənəti üzrə fundamental 
not vəsaitinin təqdimatı

Uşaqlarınsafvəməsumtəbəssümü,sonsuzvəzərərsiz
arzuları,dünyanınbütünbuzlarınıəridib,bütünpisliklə-
rinidəfedəcəkqədərböyüksevgilərinəinkicəmiyyətin,
bütünlükdəbəşəriyyətinxilasıolabilər.Bunubizböyük-

lərəanladabilsələr.Bugünlərdünyadabaşverənağırhadi-
sələrvəonlarınyüküaltındaəziyyətçəkəngünahsızuşaqları
düşünə-düşünəyollandığımtədbirdəbunabirdahaəmin
oldum.

Ümu miy yət lə, axır za man lar, 
xü su sən Və tən mü ha ri bə sin dən 
son ra, şə hid və qa zi lə ri mi zin öv
lad la rı nın adı ilə bağ lı təd bir lər 
mə ni da ha çox cəlb edir. On la rın 
göz lə ri nin içi nə bax ma ğa cə sa rət 
et mə səm də, qı sa haləh val dan 
o ya na söh bət lə rə ge də bil mə
səm də, üz lə rin də ki ani se vin ci, 
xə fif tə bəs sü mü gör mək mə ni 
ina nıl maz xoş bəxt edir. O an mə
nə elə gə lir ki, qəh rə man ata la rı
nın da ruh la rı səadə tə qo vu şur...

Məhz bu ov qa ta kök lən miş 
təd bir lər dən bi ri mar tın 1də 
Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin
də baş tut du. Mə də niy yət Na
zir li yi nin dəs tə yi və Fi ri dun bəy 
Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq 
Ki tab xa na sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Hə ya ta ki tab la ad dım la” ad
lı təd bir Və tən mü ha ri bə si şə
hid lə ri nin ya di gar la rı ilə on la rı 
se və rək qu caq la yan həm ya şıd
la rı nın yad da qa lan gö rü şü də 
sa yı la bi lər.

Qa yə sin də uşaq lar, on lar da 
ki ta ba sev gi və birbi ri nə bağ lı lıq 
ya rat maq olan təd bi rin qəh rə
man la rı ba la ca lar idi. İs tər səh
nə də, is tər sə də sa lon da çı xış 
edən, əy lə şən yaş eti ba ri lə bö
yük olan lar da hə min təd bir də 
az da ol sa qay ğı la rın dan azad 
olub, mə sum uşaq lıq la rı na qa
yıt maq im ka nı qa zan dı lar.

Him ni mi zin səs lən mə si ilə 
baş la nan təd bir də tor paq la rı
mı zın azad lı ğı uğ run da hə lak 
olan la rın xa ti rə si bir də qi qə lik 
sü kut la yad edil di, öl məz qəh
rə man la ra eh ti ram də rin sü ku tu 
al qış lar la əvəz lə di.

Son ra BMMin uşaq lar sa yə
sin də gül çə lən gi ni xa tır la dan 
sa lo nun da, səh nə sin də əsl saf
lıq və sev gi nin “ha ki miy yə ti” 

baş la dı. 3 nöm rə li Uşaqgənc
lər in ki şaf mər kə zi nin ye tir mə
lə ri ma raq lı, rən ga rəng kon sert 
proq ra mı ilə haqq elə dik lə ri al
qış lar la qar şı lan dı lar. 

Ba la ca la rın se vim li na ğıl, he
ka yə, ro man qəh rə man la rı, məş
hur ani ma si ya və bə dii film lər dən 
sev dik lə ri per so naj la rı – Gül mə
şə kər lər, Cırt dan, Göy çək Fat ma, 
Mə lik məm məd, Tıqtıq xa nım, Si
çan bəy, Də lə və Sin cab lar, Elf ər, 
Şah za də, Çək mə li pi şik, şə lə quy
ruq Tül kü və baş qa per so naj lar 
səh nə yə çı xa raq uşaq la ra ki tab
lar dan da nış dı lar, ki tab la rın bi lik, 
zövq xə zi nə si ol du ğu nu diq qə tə 
çat dır dı lar, rəqs et di lər. Səh nə 
kom po zi si ya sın da uşaq la ra teatr, 
mu si qi və ümu mi lik də ya ra dı cı lı
ğa sev gi təl qin olu nur du. 

Səh nə də ki lə rə qo şu lub ye rin
də oy na yan, əl ça lan, ya xud da 
se vim li per so naj la ra səs lə nən 
ba la ca lar Və tən sev da lı sı ya şıd
la rı nın “Xa rı bül bül rəq si”ni, dö
yüş ruh lu “Cən gi”ini ayaq üst də 
al qış la dı lar.

Təş ki lat çı lar da əziz qo naq la rı 
– Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri nin 
öv lad la rı və ümu mi lik də təd bi rə 
qa tı lan bü tün uşaq lar la gö rü şə 
əli boş gəl mə miş di lər. On la ra 
1400 nüs xə yə ya xın ki tab hə diy
yə olun du, “Ul duz” şo ko lad fab
ri ki nin xü su si ola raq ha zır lan mış 
şir ni lə ri pay lan dı.

Ki tab bay ra mın da çı xış edən
lər – Res pub li ka Uşaq Ki tab xa
na sı nın di rek to ru Şəh la Qəm
bə ro va, Mü da fiə Na zir li yi nin 
nü ma yən də si, pol kov nik El vin 

Əzi zov və “Azər bay can Nəş riy
yat çı la rı” İc ti mai Bir li yi nin səd ri 
Şə mil Sa diq sev gi ilə gö rü lən 
hər bir işin be lə uğur lu ol du ğu nu 
de di lər.

Şə hid öv lad la rı na üz tu tan 
Şəh la Qəm bə ro va “Siz mil lə ti
mi zin, xal qı mı zın qü rur, əyil məz
lik sim vo lu olan şə hid lə ri mi zin 
ya di gar la rı sı nız. Gə lə cə yi mi zin 
si zin tim sa lı nız da in tel lek tual 
gü cə bö yük eh ti ya cı var. Bu nun 
üçün, əziz uşaq lar, siz döv rün, 
za ma nın ça ğı rış la rı na uy ğun 
elm öy rən mə li, in ki şa fı nı za tə
kan olan amil lə rə xü su si diq qət 
ye tir mə li si niz” de di.

El vin Əzi zov isə ba la ca la
ra “Ki tab hər bi ri mi zin ən ya xın 
dos tu, ən se vinc li və kə dər li 
anı mı zın şa hi di, ən eti bar lı yol 
yol da şı mız, bə ləd çi miz ol ma lı
dır. Xü su sən xal qı mı zın, döv lə
ti mi zin par laq gə lə cə yi si zin ki mi 
is te dad lı və bi lik li öv lad lar dan 
ası lı dır” töv si yə si ni ver di.

Şə mil Sa diq də ki ta ba sev
gi, uşaq lar da mü ta liəyə ma raq 
üçün bu ki mi təd bir lə rin da ha 
çox ol ma sı nı ar zu la dı, ki tab la 
dost olan cə miy yə tin müt ləq tə
rəq qi yə yük səl di yi ni de di.

Ki tab, sev gi və dost luq bay ra
mı na çev ri lən təd bi rin iş ti rak çı la rı 
son da mər kə zin fo ye sin də ba la
ca rəs sam la rın iş lə rin dən iba rət 
rəsm sər gi si ilə ta nış ol du lar.

Həmidə

Adam kimi yaşaya bilməyənlər...

Həyata kitabla addımla
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AzərbaycanınQarabağbölgəsin
dəkialbanxristiantarixiirsinin
öyrənilməsindətanınmışar
xeoloqalim,tarixelmləridokto

ru,professorRəşidGöyüşovunxüsusi
xidmətlərivar.Onunfundamental
araşdırmalarınınnəticəsiolanmonoq
rafiyavəkitablarıbədnamermənilərin
əzəliyurdyerlərimizdəöz“tarixiiz”lə
riniaxtarmaqcəhdlərinətutarlıcavab
kimiqəbuledilir.

RəşidBahaduroğluGöyüşov5dekabr
1930-cu ildə Ağdam rayonunun Boyəh-
mədlikəndindəanadanolub.1949-cuildə
ortaməktəbibaşavurduqdansonraAzər-
baycanDövlətPedaqoji İnstitutunaqəbul
olunur.1953-cüildətəhsilinibitiribtəyinat-
labirmüddətSalyan,AğdamvəAğcabədi
məktəblərindəmüəllim,tədrishissəmüdiri,
direktorvəzifələrindəçalışır.
Ancaq arxeologiya elminə olan marağı

onu1959-cu ildəAzərbaycanEA-nınTarix
İnstitutuna gətirir. Arxeologiya ixtisası üz-
rə institutun aspiranturasına qəbul olunur.
“Qəbələşəhərinindulusməmulatı(I-Хəsr-
lər)”mövzusunda namizədlik (fəlsəfə dok-
toru)dissertasiyasınımüdafiəedir.
RəşidGöyüşovQarabağdaarxeolojitəd-

qiqatlarını davametdirir,QafqazAlbaniya-
sınınxristianlıq tariximövzusundaaraşdır-
ma aparır. İlk olaraq alban rahibinin dəfn
olunduğuvəOrtaəsralbanmemarlığıabi-
dələrindənolanAğoğlanməbədininyerləş-
diyiAmarasşəhəryerində (Laçın rayonu),
alban katolikosluğunun iqamətgahı olmuş
Xəznədağ (Gəncəsər-Qanzasar) monastı-
rı (Kəlbəcər rayonu) iləbağlı araşdırmalar
aparır,bumövzudaməqalələryazır.
Alban-xristian irsinəsahibolmaqistəyən

erməniləronunbutədqiqatlarınahərvəch-
ləqarşıçıxırlar.Ammabütünbunlarabax-
mayaraq, Rəşid Göyüşov araşdırmalarını
davametdirir.Arxeoloji qazıntımaterialları
və yazılı mənbələr əsasında 1975-ci ildə
“Amaras-Ağoğlan” adlı monoqrafiya nəşr
etdirir.1986-cıildəisəalimin“Qanzasaral-
ban abidəsidir” (rus dilində) adlı kitabçası
işıqüzügörür.
Dərinelmiəsərləri ilədiqqətiçəkənalim

1976-cı ildə SSRİ EA Dağıstan filialının
Q.DadasiadınaTarix,DilvəƏdəbiyyatİns-
titutu tərəfindənCənubiDağıstanarxeoloji
ekspedisiyasınadəvətedilir.O, ikiayDər-
bənd,Məhərrəmkənd,Qasımkənd vəAxtı

rayonlarıərazilərindəkixristianabidələriilə
tanış olur. Arxeoloq alim “Qafqaz Albani-
yasında xristianlıq”mövzusunda doktorluq
işini erməni “tarixçilərin” cəfəngmüdaxilə-
lərinəbaxmayaraq,1979-cuildəGürcüstan
EA-nınTarixİnstitutunəzdindəkiixtisaslaş-
dırılmışElmişuradamüvəfəqiyyətləmüda-
fiəedir.Tədqiqatçınınbuelmiaraşdırması
1985-ciildərusdilində(Azərbaycanvəingi-
lisdillərindəxülasəilə)nəşrolunur.
Araşdırmalardaqeydolunurki,RəşidGö-

yüşovun təşəbbüsü ilə 1980-ci ildə Tarix
İnstitutundaYenitikintisahələrininarxeoloji
tədqiqiüzrəşöbəyaradılır.O,şöbəyəmüdir
təyinolunur.Alimbuistiqamətdədədiqqə-
təlayiqişlərhəyatakeçirir.NaxçıvandaAraz
suqovşağıtikintisisahəsinin,Xudafərinvə
Qız qalası (Cəbrayıl rayonu) su  qovşaq-

larının, Yenikənd və Şamxor SES-nin,
Mozdok-Qazıməmmədqazkəməri çəkili-
şisahəsivədigərböyüktikintisahələrinin
arxeolojiabidələriməhzonunrəhbərliyiilə
öyrənilir.
RəşidGöyüşovAzərbaycandaarxeolo-

giya elminin yeni nəsillərə öyrədilməsi
üçüntədrisədəbiyyatlarınınhazırlanması-
nıdadiqqətdəsaxlayır.1986-cı ildənəşr
olunan “Azərbaycan arxeologiyası” ad-
lı dərs vəsaiti elmi ictimaiyyət tərəfindən
maraqlaqarşılanır.O,respublikamızdavə
keçmiş ittifaqınbir sıra şəhərlərindəelmi
sessiyavəkonfranslaraqatılıb,həmçinin
dəvət olunduğuKemerovo,Moskva,Tbi-
lisi,Daşkənd,Təbrizşəhərlərininalimək-
təblərində mühazirələr oxuyub. Müxtəlif
aliməktəblərləqurduğuəlaqəonda“SSRİ
arxeologiyası” dərsliyində Azərbaycanın

dalazımidərəcədəəksolunmasıfikrinido-
ğurur.Buişiyerinəyetirməküçünakademik
A.Martınovlaəməkdaşlıqedir.1989-cuildə
onlarınşərikliyazdıqları“SSRİarxeologiya-
sı”dərsliyiişıqüzügörür.O,kitabdatürkdil-
lixalqlarınarxeologiyasınadahagenişyer
verilməsinəsəygöstərirvəbunanailolur.
Rəşid Göyüşov 90-cı illərin əvvəllərində

işğal olunanərazilərimizdəerməni alimləri
tərəfindən həyata keçirilən tarixi saxtalaş-
dırmalaracavabkimi“Qarabağınkeçmişinə
səyahət”adlıelmi-kütləvikitabını,bumöv-
zudaonlarlaməqaləsinidərcetdirir.
Görkəmliarxeoloqalim19yanvar1999-

cuildəvəfatedib.

Savalan Fərəcov

Kinoistehsalatdanbaşlayaraq
filmlərintamaşaçılaratəqdim
olunmasınaqədərqarşılıqlı
münasibətlərəsasındayaranır.

Müxtəlifhəyathadisələriniinandı
rıcı,təbiitəqdimetməkləyanaşı,
yaradıcıheyətinistəkvədüşüncə
ləriniməzmunlu,məntiqlimətnlə,
mövzuya,təsvirəuyğuntəhlillə
tamaşaçıyaçatdırmaqlazımdır.
Kinomətnininredaktəişininmü
kəmməlliyitəsvirinbaxımlılığını
artıranşərtlərdəndir.Beləməsu
liyyətliişinöhdəsindəngəlmək
üçünsədərinbiliyə,zəngintəfək
kürə,sənətədərindənbağlıqəlbə
sahibolmalısan.

AzərbaycanDövlətMədəniyyət və
İncəsənət Universitetində uzun illər
pedaqoji fəaliyyət göstərən, “Azər-
baycanfilm” Kinostudiyasında tərcü-
məçi-redaktor,ssenaristkimiçalışan
Svetlanaİsmayılovadaömrününso-
nunadəkAzərbaycankinosununkeşi-
yindədurdu,fəaliyyətiboyuncaməs-
lək borcunu sevgi və məsuliyyətlə
yerinəyetirdi.Yüksəkmənəvidəyər-
ləri,insanixüsusiyyətlərişəxsiyyətində
cəmləşdirən, dünyayagəlişi və gedişi
eyni aya (26.2.1939 – 25.2.2022) bir
günfərqiiləhəkkolunansənətsevda-
lısınınömürkitabınınsəhifələriniməhz
bubaxımdanvərəqləməyi,yaxınlarının
söhbətlərində fərdi cəhətlərinə, sənət
dünyasınabirazdayaxınolmağıözü-
müzəborcbilirik.
Danılmazhəqiqətdir ki,məsləkbor-

cunu, insanlıq missiyasını vicdanla
yerinə yetirəndə yalnız doğmalarının
deyil, ətrafındakıların da sevimlisinə
çevrilirsən.Svetlanaİsmayılovanıntə-
fəkküründən,dünyayaolanfərqlibaxı-
şındansüzülənxeyirxahcəhətlərionu
sevilərək xatırladan səbəblərdəndir.
Tanınmış jurnalist, pedaqoqun da adı
dostları, tələbələri, həmkarları tərəfin-
dəndaimahörmətləçəkilib.

Peşəsini dərindən bilən 
bir şəxsiyyət idi 

Əməkdarincəsənətxadimi,Azərbay-
can Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetininprofessoru,kinorejissor
Cə mil Qu li yev: “Svetlanaİsmayılova-
nı1983-cü ildən tanıyırdım.Ozaman
“Azərbaycanfilm” Kinostudiyasında
ssenari redaksiya heyətinin üzvü və
birçoxbədii,sənədli,animasiyafilmlə-
rininaparıcıredaktoruidi.Eynizaman-
da kinostudiyanın dublyaj şöbəsində
rusdilindənAzərbaycandilinədublyaj
olunanfilmlərinredaktoruvətərcümə-
çisikimiişləyirdi.Qayğıkeş,təvazökar
insanolduğundanhamı onunotağına

toplaşırdı.Adama elə gəlirdi ki, onun
otağı intellektual, mədəni mərkəzdir.
GörkəmlikinorejissorlardanTofiqTağı-
zadə,RasimOcaqov,ŞamilMahmud-
bəyov,CeyhunMirzəyev,ZiyafətAbba-
sov,CəmilFərəcov,YalçınƏfəndiyev,
dublyajşöbəsininaparıcırejissorların-
danArif Həbibi,Ağası Zeynalov, gör-
kəmliaktyorlardanHəsənağaTurabov,
Səməndər Rzayev və digərləri həmi-
şəonunotağınagəlir, fikirmübadiləsi
aparır, yaradıcılıq söhbətləri edirdilər.
Otağında həmişə isti çay olurdu, qo-
naq gələn insanları gülərüzlə qarşıla-
yırdı.Bu kimimehriban xüsusiyyətləri
iləinsanlarıözünəyaxınlaşdırırdı.
Mütaliəniçoxsevirdi.Yeninəşrolun-

muşkitablarıdaimaəldəedir,oxuyur-
du. Həmin illərdəAzərbaycanda nəşr
olunanədəbijurnallarınredaksiyasının
fəalüzvüidi.Maraqlıməqalələriilətez-
tezhəminjurnallardaçıxışedirdi.
Onu da qeyd edim ki, Svetlana xa-

nımla iki sənədli film üzərində işləmi-
şəm.OnlardanbirincisiakademikPüs-
təxanım Əzizbəyovaya həsr olunmuş
film idi, ikincifilm isəErmənistanəra-
zisindəazərbaycanlılarınyaşadığıNü-
vədi kəndindən bəhs edirdi. Svetlana
xanım sənədli kinonu dərindən bilirdi
və sənədli materiallarla çox dəqiqlik-
lə işləyirdi.Filmingörüntüsırasıhazır
olduqdan sonraməntiqli və təsirli ya-
naşmailəhəmingörüntülərəaidmətn
hazırlayırdı.
Svetlana İsmayılova Azərbaycan

Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
versitetindəbirneçəfənnitədrisedirdi.

Tələbələri tərəfindənsevilən,hörmət
olunan pedaqoq idi. 2002-ci ildən
Almaniyada yaşamasınma baxma-
yaraq, tələbələri onunla mütəmadi
olaraqəlaqəsaxlayırdılar.Dünyasını
dəyişdiyini eşidəndəonlar sosial şə-
bəkələrdədərintəəssüfvəkədərlərini
ifadəetdilər.BuisəSvetlanaxanımın
nəqədərböyüksevgiiləəhatəolun-
masınınbariznümunəsidir.
Onunlasonuncudəfəfevralayının

1-dədanışdım.Birmüddətsonraxəs-
təxanada olduğunu eşitdim. Həyat-
dangetməsimənimüçünağırbiritki
oldu.Çünkibiriləvvəlanamıitirdim.
Çətin vaxtlarımda belə Svetlana xa-
nım daimmənimlə əlaqə saxlayırdı.
Baxmayaraq ki, Almaniyada idi, hər
günmənə zəng edirdi, qayğıma qa-
lırdı. Qayğıkeş, təvazökar, dostluğu
axırakimidavametdirməyibacaran
insan,ziyalı,peşəsinidərindənbilən
bir şəxsiyyət idi. Allah ona rəhmət
eləsin”.

“Xoş aurası bizə də keçirdi”
XalqartistiHə mi də Ömə ro va: “İlk

dəfəSvetlanaxanımlakinostudiyada
tanışolduq.Səmimi,mehribandanı-
şığıiləinsanıözünəcəlbedirdi.Prob-
lemi olsa belə heç kimə bildirmirdi.
Kimi görürdüsə xoş üzlə, mehriban-
lıqla salamlaşır, əhvalını soruşurdu.
Mənonubirdəfədəolsunəsəbigör-
mədim. Xoş aurası bizə də keçirdi.
Sonralar Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetində pedaqoq kimi birlik-
dəçalışdıq.Həmişəmənigörənkimi
“atam necədi?” deyirdi. Təəccüblə
soruşurdumki, kimi deyirsiniz? De-
yirdi,oğlunuzudeyirəmdə,axıo,ata-
mınadınıdaşıyır.
Onun doğum gününümüəllim he-

yəti ilə birlikdə həmişə fevral ayının
26-da qeyd edirdik. 1992-ci ilin 26
fevral tarixində ermənilərin Xocalıda
törətdiyi qırğındansonrabir dahado-
ğumgününühəmingünqeydetmədi.
Axırıncıdəfəonunla,ailəsivəqızla-

rıilə8ilbundanəvvəlAlmaniyayage-
dəndəgörüşdüm.QızlarıElnarəvəSa-
mirəxanımAlmaniyadayaşadığıüçün
həyatyoldaşıTelmanlaoraköçmüşdü.
O,həmişəailəsindən,qızlarındançox
razılıqedirdi.
Uzaqda yaşamağını bizəhiss etdir-

mirdi.Sosialşəbəkəvasitəsilə tez-tez
əlaqə saxlayırdı. Elə gün olmurdu ki,
məndənhal-əhval tutmasın,gül şəkil-
ləri göndərməsin.Nəcib xasiyyətli, in-
cəqəlbli xanım idi. Bir müddət ondan

mesaj almadım. Nigaran qaldım və
mesaj yazdım, ammacavabgəlmədi.
Buyaxınlardaeşitdimki,dünyasınıdə-
yişib.Biz çox işıqlı, hamıyamehriban
olangözəlbirinsanıitirdik.Çoxtəəssüf
edirəm...”.

Tələbələrini həm şəxsiyyət, 
həm də peşəkar kimi 

yetişdirirdi 
Mah mən zər Məm məd rə sulqı zı,

rejissor: “Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetində Kino rejissorluğu fa-
kültəsində oxuyanda kurs rəhbərimiz,
rejissorYalçınƏfəndiyevbir günbizə
dedi ki, sizə ssenari yaradıcılığı fənni
tədrisolunacaq.FənniSvetlanaİsma-
yılova tədris edəcək. Biz auditoriyaya
gedəndəelədüşünürdükki,adətiüzrə
müəllimimizbizdənsonragələcək.An-
caq bu dəfə gözlədiyimizin əksi oldu.

Qapınıaçandaeynəkli,gözəlbirxanı-
mın əlindəki kitabı diqqətlə oxuduğu-
nu gördük. Mən indi də həmin anları
xatırlayandabirdahayəqinedirəmki,
ilk təəssürat necəməna verirsə, son-
dayenəhəminhisslərinüzərindəda-
yanırsan. İlk gündəSvetlana xanımın
simasındaəslxanım-xatınqadın,qay-
ğıkeş ana, ziyalı pedaqoq və bir sıra
müsbət cəhətlərin vəhdətini gördüm.
Onun zahiri görünüşü və daxili ara-
sında bağlılıq, harmoniya vardı. Za-
hirən gözəl olmaqla yanaşı, xasiyyəti
dənəcib idi.Buonunpedaqoji fəaliy-
yətindədəözünügöstərirdi.Bizəyük-
sək mənəvi keyfiyyətlərindən yoğuru-

lan nurundan, işığından pay bölürdü.
Pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı, insani
keyfiyyətlərifonundamüdrikcəsinəhə-
yat dərsini də tədris edirdi.Tələbələri
arasında eləmühit yaradırdı ki, sanki
onuillərlətanıyırdıq.Həyatimövzularla
bağlımaraqlısöhbətləredirdi.Müəllim-
tələbəmünasibəti etiketi çərçivəsində
dərin, fəlsəfi fikirlər aşılayırdı.Onunla
söhbət edərkən, mülahizələrini dinlə-
yərkən özümüzü gərəkli hiss edə bi-
lirdik.Pedaqoji fəaliyyətininböyüklüyü
onda idi ki, o, tələbəsinin səviyyəsini
birşəxsiyyətkimiqaldırabilirdi.Əvvəl-
cəşəxsiyyət,sonrapeşəkarkimiyetiş-
dirirdi.
Bir dəfə ondan niyə adınız Svetla-

nadır deyə soruşdum. “Həmin vaxtlar
belə adlar dəbdə idi. Atam ona görə
adımı Svetlana qoyub, işıq mənasını
verir” dedi.Almaniyaya gedəndə mə-
nə gümüş qaşıqlar hədiyyə etmişdi.
Dedi ki, bunları işlədəndəməni xatır-
layarsan. Əşyaya insan təxəyyülünün
məhsulu, insanın yaratdığı bir gözəl-
lik kimi baxırdı. Qaşıqları əlimə alan-
dagözəlvəincəolduğunudedim.O
isəcavabında“qızım,sənogözəlliyi
dərkedirsəndeyə,onlarısənəhədiy-
yəedirəm”dedi.Mənfəxredirəmki,
onuntələbəsiolmuşam”.

Hara getsəniz özünüzlə 
ürəyinizi aparın

Vü qar Hə mi dov, rejissor: “Svetla-
naxanımkinonubizətamdərinliyiilə
açan,kinonumükəmməlbilənpeda-
qoqidi.Həqiqətiüzədeyənxanımidi,
ammaheçkimondanincimirdi.Tələ-
bəolarkən tez-tezyığışıbonlarage-
dirdik.Almaniyadanhərdəfəgələndə
dəevlərinəgedibgörüşürdük.Yadım-
dadır, ali məktəbi yenicə bitirdiyimiz
vaxtlardaonlaragetməkistədik.Fikir-
ləşdikki,onunüçünşokoladqutusu,
yadagüldəstəsialaq.Ammaəlimiz-
də olan vəsaitə heç nə ala bilmədik
deyə görüşü təxirə saldıq. Bir neçə
gündən sonra tələbə yoldaşlarımızla

yenədəgörüşübonlaragetdik.Dəqiq
bilirəm ki, onlara gedə bilməməyimi-
zin səbəbini ona heç kimdeməmişdi.
Ammao,bununecəhissetmişdi,mən
hələdəbunatəəccübedirəm.Söhbət
əsnasındamaraqlı bir ifadə işlətdi ki,
hara getsəniz özünüzlə ürəyinizi apa-
rın. Biz anladıq ki, bizim üçün vacib
olan görüşü adi bir səbəbdən  gecik-
dirmişik.Svetlanaxanımbircümləsiilə
beləyenəbizəhəyatdərsiverdi.Onun
bufikrimənimhəyatabaxışımıdəyişdi.
Baxbeləcə,o,bizihəmişəhəyataha-
zırlayırdı...”.

Şəhla Əmirli 
kinoşünas

Sənət  sevdalısı

Gənc nəslə nümunə ömür
44gündavamedənvəşanlıQələbəmizləbaşaçatanVətən
müharibəsininqəhrəmanşəhidlərindənbiridəLənkəran
elindəboyabaşaçatanValehAsimoğluƏkbərzadədir.

Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsinin (RMİ) tabeliyində
olan Q.Vəliyev adına Lənkəran şəhərMədəniyyət Mərkəzinin
Boladi-1kəndfolklorklubundaValehƏkbərzadənindoğumgü-
nümünasibətilə “Şəhidlərölməz,Vətənbölünməz!”adlıxatirə
gecəsikeçirildi.
Folklor klubunun mədəni təşkilatçısı Samirə Ağayeva çıxış

edərəkqəhrəmanınhəyatvədöyüşyoluhaqqındaətrafımə-
lumatverdi.
Boladi kənd bələdiyyəsinin sədri Salman Dadaşov, şəhidin

atasıAsimƏkbərov,anasıXədicəƏkbərova,şəhidAqşinİbado-
vunatasıNazimİbadov,eləcədəmədəniyyətişçilərininçıxışları
dinlənildi,sevgivənisgildoluxatirələrdiləgətirildi.Bildirildiki,
Valehqısa,ancaqyeninəsillərənümunəolabiləcəkbirqəhrə-
manömrüyaşayıb.
Tədbirinbədiihissəsindəkəndfolklorklubundafəaliyyətgös-

tərən“Natiq”bədiiqiraətdərnəyininüzvləridoğmaVətənəövlad
sevgisini,qəhrəmanlığıvəsfedənşeirlərsöylədilər.

Zəfər Orucoğlu

Narkomaniya və tütünə qarşı mübarizə 
Tələbələr arasında maarifləndirmə təlimi

AzərbaycanTurizmvəMenecmentUniversitetindəGənc
VətənpərvərlərİctimaiBirliyitərəfindən“Gənclərarasındanar
komaniyavətütünəqarşımübarizəiləbağlımaarifləndirmə”
mövzusundatəlimkeçirilib.

Birliyin sədriMuğanƏliyev layihəninməqsədi, narkomaniya
vəpis vərdişlərin fəsadları, sağlamhəyat tərzi, busahədə in-
formasiyaqıtlığınınaradanqaldırılmasıvədigərməsələlərdən
sözaçıb.
Ekspert və təlimçi Məhsəti Hüseynova sağlam həyat tərzi,

sağlam qidalanma, siqaret və alkoqolizm kimi pis vərdişlərin
yaratdığıfiziolojivəpsixolojifəsadlardanbəhsedib,tələbələrin
mövzuiləbağlısuallarınıcavablandırıb.
Sonda təlimə qatılan tələbələrə sertifikat və maarifəndirici

bukletlərtəqdimedilib.

Qarabağın alban-xristian irsini araşdıran alim

“Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifologizm” 
AMEAnınFolklorİns
titutuFolklorvəyazılı
ədəbiyyatşöbəsinin
aparıcıelmiişçisi,
filologiyaüzrəfəlsəfə
doktoruGülnarOs
manovanın“Çağdaş
Azərbaycannəsrində
mifologizm”monoqra
fiyasınəşrolunub.

AMEA-dan bildirilib
ki, kitabın elmi redakto-
rumərhumalimKamran
Əliyev, rəyçiləri isə filo-
logiya elmləri doktoru, professor Qəzən-

fərPaşayevvəfilologiya
elmləri doktoru Əfzələd-
dinƏsgərdir.
Monoqrafiyadaçağdaş

Azərbaycan bədii nəs-
rində rast gəlinən mifo-
logizmlər Azərbaycan,
eləcə də dünya folklor
nümunələriiləmüqayisə-
li şəkildə tədqiqata cəlb
olunub, mifoloji obraz,
motivvəsüjetlərəmüra-
ciətin özünəməxsusluğu
və bu zaman yazıçıların
həyatakeçirdiyiyaradıcı-

lıqmaneralarıtəhliledilib.
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5 mart 1910 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Səf tər (Əli-
səf tər) Hə bib oğ lu Tu ra bov (1910-1989) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da iş lə yib, Azər bay can Ra diosun da ra dio ta ma şa-
la rı ha zır la yıb.

5 mart 1919 – Teatr və ki no akt yo ru, ki çik rol la rın ma hir ifa çı sı 
Məm məd sa dıq Qa far oğ lu Nu ri yev (1919 – 22.3.1975) Ba kı da do-
ğu lub. Xalq ar tis ti Ya şar Nu ri nin ata sı dır. İrə van Döv lət Azər bay can 
Dram, Gən cə Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb.

5 mart 1926 – Xalq rəs sa mı Ca han gir Mah mud oğ lu Rüs tə mov 
(1926 – 13.2.2007) Şə ki şə hə rin də ana dan olub. Ta ri xi möv zu da 
əsər lər, məişət tab lo la rı, mən zə rə lər, port ret lər və na tür mort la rın 
müəl li fi  dir.

5 mart 1936 – Gör kəm li ədə biy yat şü nas alim, Əmək dar elm xa-
di mi, Döv lət mü ka fa tı laureatı, AMEA-nın müx bir üz vü Ya şar Va hid 
oğ lu Qa ra yev (1936 – 25.8.2002) Şə ki də do ğu lub. AMEA-nın Ədə-
biy yat İns ti tu tu nun di rek to ru olub.

5 mart 1947 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı Va qif Mi nad oğ lu Ar zu-
man lı (1947 – 9.7.2014) Qu ba da do ğu lub. Ki tab la rı: “Də də Qor qu-
dun qəb ri nin izi ilə”, “Mir zə Fə tə li Axund za də və Qər bi Av ro pa ədə-
bi-nə zə ri fi k ri” və s.

5 mart 1953 – Əmək dar elm xa di mi, AMEA-nın müx bir üz vü, ədə-
biy yat şü nas  Kam ran  İm ran oğ lu Əli yev (1953 – 23.12.2020) Nax-
çı van MR Şə rur ra yo nu nun Di ya din kən din də ana dan olub.

5 mart 1956 – Şair Sa bir Sar van (Sa bir Sol tan oğ lu Mə li kov; 
1956-2017) Ağ su nun Pir hə sən li kən din də do ğu lub. “Gör dü yüm göy 
üzü, bax dı ğım işıq”, “Özü mü sö zə çe vir dim” və s. ki tab la rın müəl-
li fi  dir.

5 mart 1970 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Rey han İb ra him 
qı zı Top çu ba şo va (15.12.1905 – 1970) və fat edib. Port ret (“M.Ə.Sa-
bir”), mən zə rə (“Mər də ka nın gö rü nü şü”) janr la rın da, məişət möv zu-
sun da (“Köh nə ba zar”, “Toy”) əsər lər, na tür mort lar çə kib.

6 mart 1931 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ədə biy yat şü nas, ya zı-
çı Fər man Al lah ver di oğ lu Ey va zov (1931-1996) ana dan olub. 

6 mart 1955 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu su, ya zı-
çı-pub li sist Mə həm məd Əmin Ha cı Mol la Ələk bər oğ lu Rə sul za də 
(31.1.1884 – 1955) An ka ra da və fat edib. Xalq Cüm hu riy yə ti nin sü-
qu tun dan (1920) son ra Av ro pa da, Tür ki yə də Azər bay can mü ha ci rə-
ti nə rəh bər lik edib. “Azər bay can şairi Ni za mi”, “Çağ daş Azər bay can 
ədə biy ya tı” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.   

7 mart 1908 – Xalq rəs sa mı Sa lam Əb dül qa sım oğ lu Sa lam za də 
(1908-1997) ana dan olub. Azər bay can mo der niz mi nin nü ma yən də-
lə rin dən bi ri dir. Əsər lə ri: “To xu cu luq fab ri ki”, “Fer ma da qa dın” və s.

7 mart 1926 – Azər bay can aşıq poezi ya sı nın gör kəm li nü ma-
yən də si Aşıq Ələs gər (1821-1926) və fat edib. 1821-ci il də Göy çə 
ma ha lı nın Ağ kil sə kən din də do ğu lub. 1918-ci il də qaç qın lıq ta le yi 
ya şa yıb, öm rü nün so nu na ya xın do ğul du ğu kən də qa yı dıb və ora da 
dün ya sı nı də yi şib.

7 mart 1926 – Şərq şü nas, Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya-
sı nın müx bir üz vü Bö yü ka ğa Mur tu za oğ lu Hü sey nov (1926-1983) 
Ba kı da ana dan olub.

7 mart 1940 – Ba kı da Azər bay can rəs sam la rı nın bi rin ci qu rul ta yı 
işə baş la yıb.  Qu rul tay da İs ma yıl Axun dov Azər bay can Rəs sam lar 
İt ti fa qı Rə ya sət He yə ti nin səd ri, Mür səl Nə cə fov mə sul ka tib se çi lib.

7 mart 1945 – Xalq ar tis ti Xu ra man Ab dul la qı zı Ha cı ye va (1945 
– 15.2.2005) ana dan olub. “Ar şın mal alan” (1965), “Lə ti fə” və s. 
fi lm lər də çə ki lib. Gənc Ta ma şa çı lar, Nax çı van Mu si qi li Dram teatr-
la rın da iş lə yib.

8 mart 1911 – Xalq ar tis ti Ağa da daş Gül məm məd oğ lu Qur ba nov 
(1911 – 25.6.1965) ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar, Aka de mik Mil li 
Dram teatr la rın da çı xış edib. “Ko roğ lu”, “Bir qa la nın sir ri”, “Bi zim 
kü çə”, “Ar şın mal alan” (1965, Sol tan bəy) və s. fi lm lər də çə ki lib.

8 mart 1923 – Ədə biy yat şü nas, teatr şü nas Ədi lə Əli hü seyn qı zı 
Əli ye va (1923-1984) Ba kı da ana dan olub. 

8 mart 1935 – Azər bay can SSR Xalq Ko mis sar la rı So ve ti nin qə-
ra rı ilə Döv lət Teatr Mu ze yi nə (1934-cü il də ya ra dı lıb) gör kəm li dra-
ma turq Cə fər Cab bar lı nın adı ve ri lib.

8 mart 1940 – Ki noope ra tor Ra miz Əlir za oğ lu Ba ba yev (1940 
– 11.1.1994) Ba kı nın Əmir can qə sə bə sin də do ğu lub. 1957-ci il dən 
“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da iş lə yib. 

8 mart 1947 – Şair, pub li sist Ağa ma lı Sa diq Əfən di (Ağa ma lı Əh-
məd oğ lu Əfən di yev; 1947-1995) Qa zax ra yo nu nun Qay maq lı kən-
din də do ğu lub. Ki tab la rı: “Əyil, sən dən ke çim, dün ya”, “Və tən üçün 
ya şan mış əfən di öm rü” və s.

8 mart 2006 – Xalq ar tis ti, ta nın mış teatr və ki no akt yo ru Əliab-
bas Gü lab bas oğ lu Qə di rov (15.2.1946 – 2006) və fat edib. Aka de-
mik Mil li Dram Teat rı nın di rek to ru (2002-2006) olub.

9 mart 1893 (bə zi mən bə lər də 12 de kabr) – Gör kəm li akt yor, 
re jis sor, Xalq ar tis ti Ab bas Mir zə Mir zə Əb dül rə sul oğ lu Şə rif za də 
(1893 – 16.11.1938) Şa ma xı da ana dan olub. Azər bay can mil li teatr 
ta ri xin də müs təs na xid mət lər gös tə rib, dram və ope ra ta ma şa la rı na 
qu ru luş ve rib. “Bis mil lah” (1925), “Ha cı Qa ra” (1929) fi lm lə ri nin re-
jis so ru olub. 1938-ci il də rep res si ya olu nub və gül lə lə nib. 

9 mart 1915 – Xalq rəs sa mı Ka mil Əli Ab bas oğ lu Xan la rov 
(1915-1996) ana dan olub. Fü sun kar tə biət löv hə lə ri ni kə ta na kö çü-
rüb: “Za qa ta la dağ la rı”, “Şu şa”, “Araz sa hi lin də”, “Or du bad da qış” 
və s. Film lər də (“Kənd li lər”, “Fə tə li xan”) ge yim rəs sa mı iş lə yib. 

9 mart 1929 – Ta nın mış dik tor, Əmək dar ar tist Gül tə kin Əj dər qı zı 
Cab bar lı (1929 – 15.10.1996) ana dan olub. Azər bay can da pe şə kar 
dik tor luq mək tə bi nin ya ran ma sın da xü su si xid mət lə ri olub.

9 mart 1952 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, akt yor, re jis sor Əh məd 
Ha şım oğ lu Qə mər li (Mə li kov; 1880-1952) və fat edib. Ba kı Azad Tən-
qid-Təb liğ Teat rın da ça lı şıb. Film lər də çə ki lib. Ki çik pyes lər ya zıb.

Dün ya
5 mart 1922 – İtal yan re jis so ru, ya zı çı, şair Pyer Paolo Pa zo li ni 

(Pier Paolo Pa so li ni; 1922-1975) ana dan olub.
5 mart 1934 – Türk ki no re jis so ru Ha lit Re fi ğ (1934-2009) ana dan 

olub. 

6 mart 1475 – İtal yan rəs sa mı, Av ro pa İn ti ba hı nın gör kəm li sə-
nət ka rı Mi ke lan ce lo Buonar rot ti (Mic he lan ge lo di Lo do vi co Buonar-
ro ti Si mo ni; 1475 – 18.2.1564) ana dan olub. Rəs sam lıq la ya na şı, 
hey kəl tə raş, me mar, şair ki mi də ta nı nıb.

6 mart 1909 – Pol yak sa ti rik ya zı çı sı, şair, fi  lo sof Sta nis lav Ye ji 
Les (Sta nis law Jerzy Lec; 1909-1966) ana dan olub.

6 mart 1928 – Ko lum bi ya ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı (1982) laureatı Qab riel Qar sia Mar kes (Gab riel Jo se de la Con-
cor dia Gar cia Mar quez; 1928 – 17.4.2014) ana dan olub. 

7 mart 1875 – Fran sız imp res sionist bəs tə ka rı, XX əsr mu si qi-
si nin is la hat çı la rın dan Mo ris Ra vel (Jo seph Mauri ce Ra vel; 1875-
1937) ana dan olub.

7 mart 1924 - Ya pon ya zı çı sı, dra ma turq, sse na rist Ko be Abe (əsl 
adı Abe Ki mi fu sa; 1924-1993) ana dan olub.

7 mart 1941 – Ru si ya nın Xalq ar tis ti And rey Mi ro nov (Me na ker; 
1941-1987) ana dan olub.

8 mart 1575 – Al man fi  lo so fu Ya kob Bö me (Ja kob Böh me; 1575-
1624) ana dan olub.

8 mart 1851 – Maarif çi, mü tə fək kir, na şir İs ma yıl Qas pı ra lı (Qasp-
rins ki; 1851 - 24.9.1914) Krı mın Qas pı ra şə hə rin də do ğu lub.

9 mart 1814 – Uk ray na şairi, ya zı çı, rəs sam Ta ras Qri qor ye viç 
Şev çen ko (1814 - 10.3.1861) ana dan olub.

9 mart 1934 – Mol do va akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Mi xay Vo lon tir 
(1934 – 15.9.2015) ana dan olub. Azər bay can da “Tü tək sə si” fi l min-
də çə ki lib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

5–9 martXatirə təqvimi

Nov ru zun ila xır çər şən bə lə rin-
dən üçün cü sü he sab edi lən 
Yel çər şən bə si dörd ya ra dı lış 
ün sü rün dən bi ri olan ha va nın 
hə yat ve ri ci gü cü ilə bağ lı dır. 
Ümu miy yət lə, ha va hə ya tın, 
can lı lı ğın bir nöm rə li tə mə li-
dir. Bə zən bir şe yin zə ru ri li yi ni 
“ha va, su ki mi la zım dır” de yə 
vur ğu la yı rıq. Bu, söz süz ki, 
on la rın əhə miy yət li lik də rə cə-
si nin gös tə ri ci si dir.

Bu il mar tın 8-nə tə sa düf edən 
Yel çər şən bə si xalq ara sın da 
“Kü lək oya dan çər şən bə”, “Yel li 
çər şən bə”, “Kü lək li çər  şən bə” və 
s. ad lar la ta nı nır. Mər hum folk-
lor şü nas alim, pro fes sor Azad 
Nə bi yev Yel çər şən bə si haq qın-
da ya zır dı: “Əs ki eti qad la ra gö-
rə, bu çər şən bə də oya nan yel, 
kü lək ər zi gə zir, oyan mış su yu, 
odu hə rə kə tə gə ti rir. Yel çər şən-
bə sin də əsən is ti və ya so yuq 
kü lək lər ya zın gə li şin dən xə bər 
ve rir. Gün ər zin də kü lək bir ne çə 
də fə də yi şir. Bu də yiş mə lər ye lin 
özü nün tə miz lən mə si ki mi qə bul 
edi lir”.

Qı şın çə tin lik lə rin dən be zən, 
azu qə nin azal dı ğı nı gö rən in san-
lar ya zın gəl mə si ni həm də kü-

lək dən, yel dən is tə yər di lər. Ya zın 
gə li şi ni tez ləş dir mək üçün Yel ba-
ba nı nəğ mə ilə ça ğı rar dı lar:

A Yel baba, Yel baba,
Tez gəl, baba, gəl, baba.
Sovur bizim xırmanı,
Atına ver samanı.
Dən yığılıb dağ olsun,
Yel babamız sağ olsun.
A Yel baba, Yel baba,
Qurban sənə, gəl baba...

Yel ba ba, ey ni za man da klas-
sik ədə biy yat da Sə ba adı ilə 
özü nü gös tə rir. O, aşiq lə rin ar-
zu la rı nı bir-bi ri nə çat dı ran va si-

tə ki mi çı xış edir. Mə sə lən, Şah 
İs ma yıl Xə tainin “Dəh na mə” 
poema-məs nə vi sin də Sə ba ye-
li aşiq-mə şuq ara sın da mək tub 
mü ba di lə si ni hə ya ta ke çi rir. Ye lin 
çat dır ma, qo vuş dur ma mis si ya-
sı na bir sı ra şair lə rin ya ra dı cı lı-
ğın da da tə sa düf edi rik. Əbül qa-
sim Nə ba ti nin məş hur “Gəl sin, 
gəl mə sin” qoş ma sın da ya rın 
in ti za rın da olan aşiq bü tün is tək 
və yal va rış la rı nın ün va na çat ma-
sı üçün Sə ba ye li nə üz tu tur.

Bə zi folk lor nü mu nə lə rin də 
həf tə nin ay rı ca Yel gü nü nün 
(ba zar er tə si) ol du ğu da qeyd 

edi lir. Bil di ri lir ki, hə min gün yel 
pis nə fəs lə ri, şə ri el-oba dan tə-
miz lə yər, hey va na ta da tə miz 
nə fəs ve rər. Gö rün dü yü ki mi, 
bu inanc da ye lin (ha va nın) tə-
biəti oyan dır ma sın dan da ha çox 
hifz et mək mis si ya sı önə çə ki lir. 
Ma raq lı dır ki, xalq di lin də “Və-
də ye li” ifa də si də var və onun 
Nov ruz ərə fə sin də əs di yi qeyd 
olu nur. İnan ca gö rə, in san lar 
məhz Və də ye li va si tə si lə ba ha-
rın müj də si ni alır lar. Bu yel qı şın 
sərt li yi ni “qo vub” apa rır, əvə zin-
də mü la yim ba har me hi ni gə ti rir. 
Nə ti cə də tə biət qış yu xu sun dan 
oya nır...

Bə li, ar tıq tə biət ca na gə lir. 
Tu mur cuq lar gö zə də yir. Bə-
zi ağac lar sa hət ta tə lə sib çi çək 
açıb. Quş lar da ba har nəğ mə si ni 
züm zü mə et mə yə baş la yıb. Sə-
mə ni üçün qab la ra yı ğı lan ta xıl 
isə “diş ağar dır”. Yə ni bü tün əla-
mət lər Nov ru zu so raq ve rir. Am-
ma qar şı da Tor paq çər şən bə miz 
var. Mar tın 15-də onu da qar şı-
la yıb Nov ruz süf rə si nə, bay ram 
ton qa lı na ha zır la şaq...

Yel çər şən bə niz mü ba rək!

Fariz Yunisli

Azər bay can Rəng kar lı ğı Mu ze yin də Xalq rəs sa mı Mir na dir 
Zey na lo vun (1942-2021) YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka-
nı nın 10 il li yi çər çi və sin də açı lan “Mis tik ru hun öm rü” ad lı 
ret ros pek tiv sər gi si da vam edir. Sər gi həm də bir il ön cə 

əbə diy yə tə qo vu şan rəs sa mın 80 il li yi nə həsr edi lib. 

Bu gün lər də sər gi ni zi ya rət et-
mək im ka nı mız ol du. Ötən ilin 
no yab rın da açı lan sər gi Ab şe ron 
təs vi ri sə nət mək tə bi nin ye tir mə-
si olan Mir na dir Zey na lo vun da xi li 
dün ya sı nın bə dii ay na sı ki mi ta-
ma şa çı la rın da ru hu na və şüuru-
na işıq tu tur. Rəs sa mın müx tə lif 
möv zu lu əsər lə ri həm dü şün dü-
rür, həm də bil gi ve rir. Təq dim olu-
nan əsər lər sı ra sın da fır ça us ta sı-
nın xa ri ci öl kə lə rə sə fər lə ri za ma nı 
xalq la rın qə dim mə də niy yət lə ri nə 
bi ga nə qal ma dı ğı nı da gö rü rük. 
Hin dis tan, Mi sir, Ya po ni ya kimi öl-
kə lə rin in cə sə nə ti, tə biəti, ta ri xi və 
fəl sə fə si haq qın da də rin bil gi lər lə 
rəs sam öz fər di dəst-xət ti ni zən-
gin ləş dir mə yə nail olub. 

Əl van rəng lər lə, mü cər rəd for-
ma lar la, can lı ritm, emo sional 
və eksp res siv rəmz lər lə zən gin 
olan bu əsər lər də Mir na dir Zey-
na lo vun özü nə məx sus tər zi diq-
qə ti cəlb edir.

Fəal bə dii ya ra dı cı lı ğa 1970-ci 
il lər dən baş la yan rəs sam Azər-
bay can bo ya kar lı ğın da məx su si 
ye rə sa hib dir. Onun dəst- xət-
ti hə mi şə ta nı nır, emo sional, 
eksp res siv tab lo la rı öz bə dii 
key fi y yət lə ri, ide ya ori ji nal lı ğı, 
mə ha rət li ic ra tex ni ka sı, ye ni lik-
lə ri və daimi ax ta rış la rı ilə se çi lir. 
Sər gi də tez-tez qar şı mı za çı xan 
kol laj və ins tal ya si ya ele ment lə ri 
rəs sa mın ya ra dı cı lı ğın da rəng-
kar lıq kom po zi si ya la rı nın ay rıl-
maz his sə si ol du ğun dan xə bər 
ve rir.  Mü cər rəd for ma la ra, mil li 
sim vo li ka ya üz tu tan, öz da xi li 
dün ya sı nı abst rakt üs lub da da ha 
dol ğun ifa də edən fır ça us ta sı nın 
ya ra dı cı lı ğın da realist üs lub da 
iş lən miş port ret lə rə, li rik mən-

zə rə lə rə, ey ni za man da yal nız 
müx tə lif rəng ça lar la rı nın mə ha-
rət lə is ti fa də olun du ğu abst rakt 
həl lə rə qə dər fərq li janr və üs-
lub la ra rast gə li rik. 

YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə-
ka nı nın bö yük sev gi ilə ha zır la dı-
ğı sər gi də müəl li fi n Azər bay can 
Mil li İn cə sə nət Mu ze yi, Azər bay-
can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı, 
Mir na dir Zey na lo vun özü nün qa-
le re ya sı, həm çi nin Sə ya vuş Əli-
za də və İlal Əh mə do vun şəx si 
kol lek si ya la rın dan 60-dan ar tıq 
əsə ri nü ma yiş olu nur. Sər gi nin 
ku ra to ru sə nət şü nas lıq üz rə fəl-
sə fə dok to ru Şi rin Mə li ko va dır. 

Ku ra tor qeyd edir ki, sər gi nin 
əsas ide ya sı ta ma şa çı nı Mir na-
dir Zey na lo vun əsər lə ri nin ya rat -
dı ğı ab-ha va ya qərq et mək və 
seyr çi yə fi  qu ra tiv lik və abst rak-
si ya ara sın da ta raz lıq ya ra dan 
rəs sa mın ya ra dı cı lıq hə ya tı nın 
rit mi ni hiss et dir mək dir. Bu nun-
la da rəs sam la seyr çi ara sın da 
“ün siy yə tə” nail ola raq sə nət-
ka rın mis tik ru hu nun öl məz li yi ni 
vur ğu la maq dır.

Sər gi mə ka nı rəs sa mın ya ra dı-
cı lı ğı nın müx tə lif tə rəfl  ə ri ni iri plan-
da əks et di rə rək bir ne çə te ma tik 
za la bö lü nür. Abst rakt rəng kar lıq 
za lı rəs sa mın rəng us ta lı ğı nı bü-
tün in cə lik lə ri ilə əks et di rir. Bu 
eks po zi si ya nı Kol laj lar za lı mən ti-
qi şə kil də da vam et di rir. Mə lum dur 
ki, rəs sam klas sik kə tan əsər lə ri ni 
müx tə lif ma te rial lar la zən gin ləş-
dir mə yi və bü tün bun la rı nə həng, 
mo nu men tal for mat da bir ləş dir-
mə yi se vir di. Fi qu ra tiv rəng kar lıq 
za lı öz möv zu su na gö rə bir qə dər 
məh rəm və ailə vi xa rak ter da şı yır. 
Bu ra da Mir na dir Zey na lo va ya xın 
olan in san la rın onun tə rə fi n dən 
müx tə lif il lər də çə kil miş port ret lə ri 
ilə ya na şı, rəs sa mın av to port ret lə-
ri də nü ma yiş et di ri lir. Mən zə rə lər 
za lı nı isə rəs sa mın ki çik və tə ni, 
yer üzün də onun tək cə təs vi ri sə-
nət de yil, həm də poezi ya ya ra-
dı cı lı ğı nı qi da lan dı ran mə ka nın 
– Ab şe ro nun him ni ad lan dır maq 
olar. Bu ra da, bir söz lə, Ab şe ron 
ritm lə ri ni hiss edi rik. 

“Ömür yo lu” ad la nan zal isə 
çe şid li rəng lə rə bo ya na raq rəs-
sa mın qəl bi nə sa hib çı xan mis tik 
ru hu əks et di rir. Nü ma yiş olu nan 
əsər lər də rəng və duy ğu lar, hə yat 
və dü şün cə lər, müx tə lif bu caq lı 

ba xış la rın ək si ni gö rə bi li rik. Qra-
fi  ka za lın da ta ma şa çı ye nə də rin 
dü şün cə yə qərq olur. Çün ki bu 
zal da ta ma şa çı lar uni kal əsər lər-
lə qar şı-qar şı ya qa lır lar. Mu ze yin 
sər gi haq qın da təq dim et di yi mə-
lu mat da de yi lir ki, bu zal da nü ma-
yiş olu nan mo nox rom, mi ni ma list 
əsər lər rəs sa mın ya şa dı ğı dövr də 
çox say lı sər gi lə rin də, de mək olar 
ki, nü ma yiş et di ril mə yib. Bu na 
bax ma ya raq, rəs sam bu əsər lər-

də vir tuoz ca sı na bir-iki ciz gi ilə xü-
su si bir əh val-ru hiy yə ya ra da bi lib. 

Sər gi zal la rın da di var la ra ki çik 
həcm li şeir lər də həkk olu nub. 
Bu şeir lər Mir na dir Zey na lo vun 
əsər lə ri nin ide ya la rı nı ta mam la-
maq, da ha yax şı qav ra nıl ma sı na 
kö mək et mək məq sə di da şı yır.

Eks po zi si ya da diq qə ti mi bir köh-
nə te le fon cəlb edir. Sa kit cə, su san 
bir te le fon. İlk əv vəl rəng lə rin fo-
nun da te le fon səs-sə da ele men ti 
ki mi gö rün sə də, mu ze yin ide ya 
və ya naş ma la rı nın fərq li li yi nə va rıb 
dəs tə yi qal dı rı ram. Və bu dur, rəs-
sam haq qın da ma te rial la rı onun öz 
şeir lə ri ni oxu du ğu səs ya zı la rı sər gi 
za lın da kı vin taj te le fo nun dəs tə yi ni 
qal dır maq la din lə mək müm kün dür.

Sər gi nin so nun cu za lın da yıq. 
Sər gi ni Mir na dir Zey na lo vun 
şəx si ar xi vin dən se çil miş fo to-
şə kil lər ta mam la yır. Bu nun la ya-
na şı, sər gi də sə nət ka rın mu si qi 
alət lə rin dən iba rət şəx si kol lek si-
ya sı da nü ma yiş olu nur. 

Onu da qeyd edək ki, sərgidə 
rəssamın vəfatından bir neçə 
ay əvvəl onun haqqında ərsəyə 
gələn fi lm də təqdim olunur. 
“Sənətkarın həyatında bir gün” 
formatında qurulan fi lm-monoloq 
Şirin Məlikovanın təşəbbüsü və 
“Bakı Abadlıq Xidməti” ASC-
nin dəstəyi ilə rejissor Mübariz 
Nağıyev tərəfi ndən lentə alınıb. 

“Mistik ruhun ömrü” sərgisi 
aprelin 3-dək ziyarətçilər üçün 
açıq olacaq.

Mir na dir Zey na lov 12 no-
yabr 1942-ci il də Ba kı nın Bu-
zov na kən din də dün ya ya gə lib. 
Ə.Əzim za də adı na Rəs sam lıq 
Mək tə bin də və Mosk va Po liq ra-
fi  ya İns ti tu tu nun Qra fi  ka fa kül tə-
sin də təh sil alıb. Əsər lə rin də Ab-
şe ron tə biəti, mən zə rə lə ri önəm li 
yer tu tur. Sə nət kar 1987-ci il də 
Hin dis tan da ya ra dı cı lıq eza miy-
yə tin də olar kən “Çay kə na rı”, 
“Hind mə bə di”, “Hind hə yə ti” ki-
mi pey zaj la rı, həm çi nin “Ben qal 
qı zı”, “Va san ta nın port re ti”, “Mü-
qəd dəs öküz ilə qız” ki mi bir sı ra 
qa dın port ret lə ri ni ya ra dıb.

Rəs sa mın də fə lər lə fər di sər-
gi lə ri ke çi ri lib. Əsər lə ri Mosk va, 
Ki yev, Hyus ton, Los-An ce les və 
baş qa şə hər lər də sər gi lə nib. 10 
mart 2021-ci il də və fat edib.

L.Azəri

Yel baba – həyatın, canlılığın təməli...Novruza doğru

Rənglərdə yaşayan 
“Mistik ruhun ömrü”

“Azcinemaonline.com” internet kinoteatrı yenilənmiş versiyada
Xaricdəki soydaşlarımız da milli kino yeniliklərindən xəbərdar olacaqlar

“Na ri man film” stu di ya sı nın “Az ci ne maon li ne.com” in ter net ki-
no teat rı ye ni lən miş plat for ma da fəaliy yə tə baş la yıb. Plat for ma 
“Azər bay can ki ne ma toq ra fi ya sı nın in ki şa fı ilə bağ lı bə zi təd bir lər 
haq qın da” Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 1 mart 2019-cu 
il ta rix li sə rən ca mı na əsa sən ya ra dı lıb. 

La yi hə nin məq sə di xa ric də ya-
şa yan soy daş la rı mı zın ana Və-
tən lə əla qə lə ri ni möh kəm lən dir-
mək, on la rı mə də niy yət və ki no 
sa hə sin də baş ve rən ye ni lik lər lə 
ta nış et mək, Azər bay can ki no su-
nun, te le vi zi ya sı nın və mə də niy-
yə ti nin dün ya ba za rın da, elə cə 
də bey nəl xalq audi to ri ya da po-
pul yar laş ma sı nı tə min et mək dən 
iba rət dir. Plat for ma həm çi nin 
gənc ki ne ma toq raf çı la rı mı za öz 
iş lə ri ni dün ya iz lə yi ci lə ri nə təq dim 

et mək im ka nı ver mək, Azər bay-
can ki ne ma toq raf çı la rı ilə di gər 
öl kə lər dən olan həm kar la rı ara-
sın da iş bir li yi nin qu rul ma sı na 
şə rait ya rat maq məq sə di da şı yır. 

Qeyd edək ki, “Az ci ne maon-
li ne.com” in ter net ki no teat rın da 
Azər bay can ki no su nun in ci lə ri ilə 
ya na şı, öl kə mi zin əra zi sin də xa ri-
ci ki ne ma toq raf çı lar tə rə fi n dən çə-
kil miş fi lm lər lə ta nış ol maq, on la ra 
rəy bil dir mək və ki no tən qid çi lər lə 
bir lik də mü za ki rə lə rə qo şul maq 

müm kün ola caq. Plat for ma va si-
tə si lə bə dii, sə nəd li və ani ma si ya 
fi lm lə ri mi zin iz lə nil mə si sayt is ti-
fa də çi lə ri nə bir növ Azər bay can 
in cə sə nə ti nə açı lan pən cə rə ki mi 
mə də ni zən gin lik lə ri miz lə da ha ya-
xın dan ta nış lı ğa im kan ya ra da caq.

Plat for ma da həm çi nin bə dii, sə-
nəd li, qı sa met raj lı və ciz gi fi lm lə ri-
nin (gənc ki no re jis sor la rın la yi hə lə ri 
üçün) is teh sa lı nın ma liy yə ləş di ril-
mə si və təh si lin ma liy yə ləş di ril mə si 
üçün ianə lə rin top lan ma sı, Azər-
bay can ki no su ve te ran la rı na mad-
di yar dım gös tər mək, ha be lə tib bi 
xid mət haq qı nı ödə mək üçün ianə-
lə rin yı ğıl ma sı nə zər də tu tu lub. 

Onu da əla və edək ki, plat for-
ma üzə rin dən ilk ianə top la nı şı 

üçün mü ra ciət olu nan fi lm İl qar 
Sa fa tın len tə al dı ğı “Doğ ma tor-
paq” ek ran işi dir. Fil min ta mam-
lan ma sı üçün müəy yən və saitə 
eh ti yac ol du ğu bil di ri lib. Fil min 
sse na ri müəl li fi  və qu ru luş çu 
re jis so ru İl qar Sa fat, qu ru luş çu 
ope ra to ru Min dia Esad ze, pro-
dü se ri Nə ri man Məm mə dov dur. 
Ta ri xi möv zu lu fi lm azər bay-
can lı la rın Er mə nis tan da kı ta ri xi 
yurd la rın dan qo vul ma sı, Xo ca lı 
soy qı rı mı və tor paq la rı mı zın iş-
ğal dan azad edil mə sin dən bəhs 
edir. Film də akt yor lar Rüs təm 
Cəb ra yı lov, Ali na Vo ront so va, 
Ha cı İs ma yı lov, Or xan Ab ba sov, 
Azər Ay də mir, Rə şad Sə fə rov, 
Qor qud Cə fər, Əmi nə Ab ba so va 
və baş qa la rı çə ki lir. 

La yi hə yə Mə də niy yət Na zir li yi, 
“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sı 
və baş qa qu rum lar dəs tək ve rib.

Lalə



“Mədəniyyət” qəzetinin kollektivi iş yoldaşları 
Mehparə Sultanovaya anası

Mənsumə Sultanovanın
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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4 mart 2022son səhifə Tarixdə bu gün

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

5 mart 1831-ci il də Lən kə ran da Ru si ya iş ğa lı əley hi nə üs yan 
baş la yıb. Dev ril dik dən son ra İra na qa çan Mir hə sən xan Lən kə ra
na gə lə rək üs ya na baş çı lıq edib. Ta lış (Lən kə ran) xan lı ğı Gü lüs
tan mü qa vi lə si ilə (1813) Ru si ya ya bir ləş di ril dik dən son ra 1826cı 
il də ləğv edil miş di. Lən kə ran üs ya nı iki ay sür dü.

112 il əv vəl...
8 mart 1910-cu il də 

Ko pen ha gen də (Da ni
mar ka) so sialist qa dın
la rın bey nəl xalq konf
ran sın da Kla ra Set ki nin 
tək li fi ilə 8 mar tın qa dın
la rın həm rəy li yi gü nü ki
mi qeyd edil mə si qə ra ra 
alı nıb. İlk də fə 1911ci 
il də Al ma ni ya, Avst ri ya, 
İs veç rə, Da ni mar ka da, iki il son ra Ru si ya da qeyd olu nub. 1966cı il də 
8 mart SS Rİdə is ti ra hət gü nü elan edi lib. BMT tə rə fin dən bey nəl xalq 
gün lər sı ra sı na da xil edi lib. 

105 il əv vəl...
6 mart 1917-ci il də Ru si ya nın “Mü vəq qə ti hö ku mət”i Fin lan di ya

ya mux ta riy yət ve rib. Çar II Ni ko lay taxttac dan əl çə kən dən son ra 
ha ki miy yə ti ələ alan “Mü vəq qə ti hö ku mət” li be ral si ya sə ti ilə ta ri
xə düş dü. Okt yabr in qi la bın dan son ra bol şe vik lər də Fin lan di ya nın 
müs tə qil lik fak tı ilə ba rış ma lı ol du lar. Fin lan di ya XVIII əs rin əv və lin
də Şi mal mü ha ri bə si (Ru si yaİs veç) nə ti cə sin də qis mən Ru si ya nın 
nə za rə ti nə keç miş di. 

89 il əv vəl...
5 mart 1933-cü il də Adolf Hit le rin Na sionalSo sialist Par ti ya sı Al

ma ni ya par la men ti nə (Bun des taq) seç ki lər də yer lə rin ya rı sı nı əl də 
edib. Bir qə dər əv vəl pre zi dent Qin den burq Hit le ri kans ler tə yin edə
rək koali sion hö ku mə ti qur ma ğı ona tap şır mış dı. Par la ment seç ki sin
də qə lə bə sa yə sin də Hit ler kans ler pos tun da möh kəm lən di, Qin den
burq və fat edən dən (1934) son ra özü nü Al ma ni ya nın müt ləq rəh bə ri 
–  reyxs fü re ri elan et di. 

78 il əv vəl...
6 mart 1944-cü il də 

SS Rİ Xalq Ko mis sar la
rı So ve ti “Cə nu bi Azər
bay can əha li si nə iq ti sa
di və mə də ni yar dı mın 
güc lən di ril mə si təd bir lə
ri haq qın da” qə rar qə bul 
edib. Qə rar da Azər bay
can di lin də or du qə ze
ti nəşr et mək, Cə nu bi 
Azər bay can ya zı çışair lə ri nin əsər lə ri nin nəş ri üçün Təb riz də mət
bəə aç maq, Azər bay can Döv lət Dram Teat rı nın Cə nu bi Azər bay
can şə hər lə ri nə qast ro lu nun təş ki li ki mi mə sə lə lər ək si ni tap mış dı.

69 il əv vəl...
5 mart 1953-cü il də So vet İt ti fa qı nı 31 il ida rə et miş İosif Vis sa

riono viç Sta lin Kunt se vo da kı (Mosk va ya xın lı ğın da) bağ evin də və
fat edib. Sta lin mar tın 2də bey ni nə qan sız ma sı nə ti cə sin də ko ma  
və ziy yə ti nə düş müş dü. 

66 il əv vəl...
9 mart 1956-cı il də Gür cüs ta nın pay tax tı Tbi li si də so vet döv

lə ti nin rəh bə ri Ni ki ta Xruş şo vun Sta lin əley hi nə çı xı şı na (“Şəx siy
yə tə pə rəs tiş” ba rə də mə ru zə) eti raz ola raq baş la nan nü ma yiş lər 
si lah gü cü nə ya tı rı lıb.

57 il əv vəl...
7 mart 1965-ci il də 

Ame ri ka də niz pi ya da
la rı nın de san tı Cə nu bi 
Vyet nam sa hil lə ri nə çı
xa rı lıb. ABŞın Vyet na
ma qar şı mü ha ri bə si 
baş la yıb. Yed di ilə ya xın 
sü rən mü ha ri bə də ame
ri ka lı lar is tək lə ri nə nail 
ola bil mə di lər və Vyet
nam dan çıx ma lı ol du lar.

30 il əv vəl...
6 mart 1992-ci il də Azər bay can Res pub li ka sı Ali So ve ti nin Xo

ca lı fa ciəsi ilə bağ lı ça ğı rı lan föv qə la də ses si ya sın da Pre zi dent 
Ayaz Mü təl li bov is te fa ver mə yə məc bur olub. Bir gün ön cə spi ker 
El mi ra Qa fa ro va da is te fa ver miş di. Ali So ve tin səd ri se çi lən Ya qub 
Məm mə dov pre zi dent sə la hiy yət lə ri ni də ic ra et mə yə baş la yıb.
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MƏDƏNİYYƏT

əvvəli səh. 1-də
Di rek tor diq qə tə çat dır dı ki, 

eks po zi si ya da həm çi nin rəs
sa mın kol lek si ya sın dan köh nə 
açıq ca lar, XIXXX əsr lə rə aid 
de ko ra tivtət bi qi sə nət əsər lə
ri – di ni əş ya lar, zər gər lik mə
mu lat la rı, si lah lar, mis qab lar, 
mil li ge yim ele ment lə ri təq dim 
olu nur. Sər gi də ki bü tün eks po
nat la rı bir möv zu bir ləş di rir – 
bu, özü nə məx sus mə də niy yə tə 
ma lik dağ yə hu di lə ri nin ta ri xi və 
adətənə nə lə ri dir.  

“Azər xal ça” ASCnin is teh sa
lat üz rə di rek to ru Əli sə fa Nu ri yev 
çı xı şın da rəs sa mın “Qır mı zı qə
sə bə dən Qu ba xal ça çı la rı” əsə ri 
əsa sın da to xu nan xal ça haq qın
da fi kir lə ri ni bö lüş dü. Bil dir di ki, 
əsər də azər bay can lı və yə hu di 
ru hu bir vəh dət də gö rü nür. Ra mi 
Meirin bu ide ya sı xalq lar ara sın
da bir kör pü ya ra dır. 

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko
mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va 
de di ki, Sa mi Meirin ya ra dı cı lı ğı 
onun Azər bay ca na olan mü na si
bə ti nin gös tə ri ci si dir. Azər bay can 
ta rix bo yu mul ti kul tu ral bir döv lət 
ki mi heç bir xalq ara sın da fərq 
qoy ma yıb. Azər bay can və yə hu di 
xalq la rı nı hər za man də rin tel lər 
bir ləş di rib. 44 gün lük Və tən mü
ha ri bə sin də də bu bir li yin şa hi di 
ol duq. 

İs ra il sə fir li yi nin əmək da şı 
Mark İf raimov bil dir di ki, sər gi də 
nü ma yiş olu nan əsər lər Azər
bay can mə də niy yə ti nin nü mu nə
lə ri dir. Çün ki Azər bay can çox mil
lət li öl kə dir.

Sər gi nin ku ra to ru Ma ri ya Fi la
to va isə Ra mi Meir lə ta nış lı ğın
dan da nış dı. Bil dir di ki, 1980ci 
il lər də o, Ba kı da Ra mi Meir lə bir 
kü çə də ya şa yıb. Onun özü nə
məx sus dəstxət ti var.

Xal ça Mu ze yin də ona yer ayır
dıq la rı üçün tə şək kü rü nü ifa də 
edən Ra mi Meir de di: “Bu eks po
zi si ya mə nim üçün çox va cib dir. 
Çün ki mən bu ra da tək cə şəx si 
kol lek si ya mı de yil, həm də dağ yə

hu di lə ri nin mə də niy yə ti ni təq dim 
edi rəm. Mə nə gös tər di yi sə mi mi 
mü na si bə tə gö rə Azər bay can xal
qı na min nət da ram. Dağ yə hu di lə ri 
məhz Azər bay can da sülh şə raitin
də ya şa maq, əkin çi lik, sə nət kar lıq 
və ti ca rət lə məş ğul ol maq im ka nı 
əl də edib lər. Xal qı mız Qu ba nı ana 
yur du ad lan dı rır”.

Rəs sam təəs sü rat la rı nı bi zim lə 
də bö lüş dü: “Və tən də ol ma ğı ma 
gö rə çox xoş bəxt və se vinc li yəm. 
Bu mə nim doğ ma Ba kı da təş kil 
olu nan ilk fər di sər gim dir. Azər
bay can Mil li Xal ça Mu ze yi nə hey
ra nam, onun kol lek si ya sı bö yük 
diq qə tə la yiq dir. Mu ze yin eks po
nat la rı ilə ta nış ol dum və on lar 

mən də bö yük təəs sü rat ya rat dı. 
Sər gi lə nən əsər lər va si tə si lə mən 
xal qı mın, ailə min, dağ yə hu di lə ri
nin ta ri xi ni təq dim et mək is tə dim. 
Bu sər gi te ma tik dir. Mən Ba kı da 
ana dan ol mu şam, 1990cı il də 
İs railə köç mü şəm. Tab lom əsa
sın da ha zır la nan xal ça ilə bağ lı 
onu de mək is tər dim ki, gə lə cək
də bu xal ça ABŞ, Fran sa və di gər 
öl kə lər də ke çi ri lə cək sər gi lər də 
nü ma yiş et di ril sə, ma raq lı olar dı”.

Azər bay can Mil li Xal ça Mu
ze yi nin 55ci yu bi ley ili nə tə sa
düf edən “Bir xal qın ta ri xi – bü
tün dün ya üçün” sər gi si ap re lin 
1dək da vam edə cək.

LaləAzəri

“Bir xalqın tarixi – bütün dünya üçün”
Milli Xalça Muzeyində Bakıda doğulmuş israilli rəssamın sərgisi

Rusiya vətəndaşlığı olan 
Depardye mövqeyini açıqlayıb

“Bu qardaş müharibəsinin 
əleyhinəyəm” 

2013-cü il də Ru si ya 
və tən daş lı ğı nı qə bul 
et miş fran sa lı akt-
yor Je rar De pard ye 
Uk ray na da kı hər bi 
əmə liy yat la ra mü na-
si bə ti ni ilk də fə ifa də 
edib. O, tə rəf lə ri sülh 
da nı şıq la rı na baş la-
ma ğa ça ğı rıb.

Akt yor bu ba rə
də “Fran cePres se” 
agent li yi nə açıq la
ma sın da bil di rib.

“Ru si ya və Uk ray na hə mi şə qar daş öl kə lər olub. Bu 
qar daş mü ha ri bə si nin əley hi nə yəm. Mü ha ri bə ni da
yan dı rın və da nı şıq lar apa rın”, – de yə Je rar De pard ye 
bil di rib.

Qeyd edək ki, akt yor Fran sa nın keç miş Pre zi den ti 
Fran sua Ol lan dın öl kə nin ən var lı və tən daş la rı na 75 
faiz ver gi tət biq et mək niy yə ti nə eti raz ola raq Ru si ya 
və tən daş lı ğı is tə yib. De pard ye 2013cü il də Ru si ya 
Pre zi den ti Vla di mir Pu tin lə gö rüş za ma nı pas por tu nu 
alıb.

Xronoqraf

“İRS” beynəlxalq jurnalı qazax dilində 
Azər bay can haq qın da hə qi qət lə rin 
dün ya da ya yıl ma sı na töh fə ve rən “İRS” 
bey nəl xalq jur na lı nın qa zax di lin də (“İRS-
MY RA”) növ bə ti nöm rə si çap dan çı xıb.

Jur na lın bu nöm rə sin də öl kə mi zin, o cüm
lə dən Qa ra ba ğın mə də niy yə ti, qə dim ta ri xi, 
Er mə nis ta nın iş ğal çı si ya sə ti və onun məkr
li nə ti cə lə ri, İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin dən 
son ra re gion da ya ran mış ye ni real lıq lar haq
qın da mə lu mat lar yer alıb.

Qa za xıs tan Res pub li ka sı Par la men ti Məc
li si nin (aşa ğı pa la ta) Xa ri ci əla qə lər, mü da fiə 
və təh lü kə siz lik ko mi tə si nin səd ri Ay qul Kus
pan “Azər bay can qeyd lə ri” baş lıq lı mə qa lə
sin də ötən ilin sent yabr ayın da Azər bay ca na 
sə fə ri haq da təəs sü rat la rı nı bö lü şüb, Qa ra
bağ da apa rı lan qu ru cu luq iş lə ri ba rə də mə
lu mat ve rib.

Al mas Al tay “Azad Qa ra bağ: Türk dün ya
sı nın or taq qə lə bə si” ad lı mə qa lə sin də Azər
bay ca nın 2020ci il də 44 gün lük mü ha ri bə də 

Qə lə bə sin dən son ra ye ni geosi ya si və ziy yə
tin for ma laş ma sın dan bəhs edir.

Nur gel di Əb di ğa niulı “Bül bül gü lü, həm də 
azad Şu şa” ad lı mə qa lə Azər bay can ədə biy
ya tı nın və mə də niy yə ti nin  be şi yi olan qə dim 
şə hə ri miz haq qın da dır.

Ru si ya lı alim, ta rix elm lə ri na mi zə di Oleq 
Kuz net so vun “Qa ra bağ: hərb və sülh” mə
qa lə sin də Azər bay ca nın iş ğal olun muş əra
zi lə rin də mad di mə də niy yət abi də lə ri mi zin 
er mə ni lər tə rə fin dən da ğı dıl ma sı oxu cu la rın 
diq qə ti nə çat dı rı lır.

Qa za xıs tan M.Auezov adı na Ədə biy yat və 
İn cə sə nət İns ti tu tu nun baş di rek to ru Ken je xan 
Ma tı ja nov “Ni za mi alə mi” mə qa lə sin də bö yük 
Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri nin əsər lə ri və 
öl məz ide ya la rı haq qın da mə lu mat la rı qa zax 
di lin də oxu cu la rın diq qə ti nə çat dı rır.

ƏlFə ra bi adı na Qa zax Mil li Uni ver si te ti nin 
rek to ru Jan se yit Tüy me ba ye vin “Zir və lə rə 
yük sə lən qar daş öl kə” ad lı mə qa lə sin də öl
kə lə ri mi zin müs tə qil lik il lə rin də ta ri xi dost luq

dan st ra te ji müt tə fiq li yə ge dən yol da qa zan
dı ğı uğur lar dan bəhs olu nur.

Ya po ni ya nın “wpb.shueis ha.co.jp” say-
tın da ta nın mış səy yah Ma ri şa nın Ba kı nın 
me mar lıq gö zəl lik lə ri və Azər bay can mət-
bə xin dən bəhs edən təəs sü rat la rı ba rə də 
mə qa lə ya yım la nıb.

Ya po ni ya da “Səy yah Ma ri şa” adı ilə ta nı
nan Ma ri ko Hi ra ka va mə qa lə ni bu ya xın lar da 
Azər bay ca na baş tu tan sə ya hə tin dən son ra 
ya zıb. 

“Dün ya nı hey ran edən me mar lıq və ya
pon mət bə xi ni xa tır la dan Azər bay can dol
ma sı” ad lı mə qa lə də müəl lif Ba kı ya sə fə ri 
za ma nı ilk ad dım dan hey ran lı ğı nı sax la ya 
bil mə di yi ni vur ğu la yır. Qeyd edir ki, Ba kı
nın bir çox səy yah lar tə rə fin dən “İkin ci Du
bay” ad lan dı rıl ma sı nın tə sa dü fi ol ma dı ğı nı 
öz göz lə ri ilə gö rüb. Vur ğu la yır ki, Azər bay
can neft və qaz dan gə lən mən fəət he sa

bı na pay tax tın mü kəm məl in ki şa fı nı tə min 
edib.

Azər bay can mət bə xi ilə ta nış lı ğı ba rə də ya
zan müəl lif si fa riş ver di yi ilk ye mə yin “dol ma” 
adı ilə onun diq qə ti ni cəlb et di yi ni bil di rir. Bu 
adın ona Öz bə kis tan dan ta nış ol du ğu nu, la
kin Azər bay can da onun ta ma mi lə fərq lən di
yi ni qeyd edir. Səy yah Ma ri şa “üç ba cı” dol
ma sı nın da dı ilə onu va leh et di yi ni vur ğu la yır, 
ye mə yin ha zır lan ma sı za ma nı is ti fa də edi lən 
inq re dient lər ba rə də ya pon oxu cu la ra ət raf ı 
mə lu mat ve rir. Qeyd edir ki, Azər bay can da 
dol ma nın müx tə lif tə rə vəz lər dən, ət və ya pon
la rın se vim li ye mə yi olan dü yü dən ha zır la nan 
bir çox növ lə ri mə lum dur. Səy yah res to ra nın 
mət bə xin də do la ma nın ha zır lan ma sı nı vi
deoya çə kə rək, bu nu həm mə qa lə də, həm də 
özü nün so sial şə bə kə sə hi fə lə rin də pay la şıb.

Mə qa lə yə Ba kı nın me mar lı ğı və Azər
bay can mət bə xi ni əks et di rən fo to lar əla və 
edi lib.

Səy yah Ma ri şa son 12 il də dün ya nın 125 
öl kə si nə sə fər edib, Yer kü rə si ni 5 də fə do la
nıb. Onun so sial şə bə kə lər də ki sə hi fə lə ri nin 
yüz min lər lə iz lə yi ci si var.

Bakıda yapon yeməklərinin təqdimatı 
Mar tın 2-də Ya po ni ya nın Azər bay can da-
kı Sə fir li yi tə rə fin dən ya pon ye mək lə ri nin 
təq di ma tı ke çi ri lib. Ye mək lə ri sə fir li yin 
aş pa zı Mat su şi ta Taisei təq dim edib.

Təd bir də çı xış edən Ya po ni ya nın Azər
bay can da kı föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi ri 
Cu ni çi Va da qo naq la rı sa lam la ya raq bil di

rib ki, bu il Ya po ni yaAzər bay can mü na si
bət lə ri nin bər pa sı nın 30 il li yi ta mam olur. 
Bu mü na si bət lə Azər bay ca nın bir sı ra ra
yon və şə hər lə rin də təd bir lər ke çi ri lə cək. 
Qeyd edib ki, təd bi rin məq sə di ya pon mət
bə xi nin ta nı dıl ma sı dır. İş ti rak çı lar ya pon 
mət bə xi nin təam la rın dan da dıb, ye mək lər 
haq qın da mə lu mat əl də edib lər.

Səyyah Marişa dolmanı çox bəyənib

“Oskar”da tamaşaçı zövqü 
Ame ri ka Ki no Aka de mi ya sı 94-cü 
“Os kar” təq di ma tı ərə fə sin də ta ma-
şa çı la rın səs ver mə si nin nə ti cə lə ri nə 
əsa sən si ya hı nı dərc edib.

Si ya hı da “Hö rüm çək adam 3. Ge
ri yə yol yox dur”, “Aven gers 4. Fi nal”, 
“Mat riks”, “Ar zu la dı ğım qız lar” və “Zak 
Snay de rin əda lət li qa sı” film lə ri yer 
alıb. Ta ma şa çı lar ad la rı çə ki lən film lə
rə səs ve rə bi lər.

Fev ra lın 15də Ame ri ka Ki no Aka
de mi ya sı mü ka fat lar sı ra sı na “ta ma
şa çı nın zöv qü” no mi na si ya sı nın əla və 
olun du ğu nu elan edib. Ta ma şa çı lar 
#Os cars Fan Fa vo ri te həş tə qin dən is
ti fa də edə rək aka de mi ya nın “Twit ter” 
sə hi fə sin də bə yən di yi film lə rə səs ve
rə bi lər.

94cü “Os kar” mü ka fat la rı nın təq
dimet mə mə ra si mi mar tın 27də Los
An ce les də ke çi ri lə cək.

80 milyonluq “İşıq imperiyası” 
Bel çi ka lı sür realist rəs sam 
Re ne Maq ri tin (1898-1967) “İşıq 
im pe ri ya sı” əsə ri Lon don da kı 
“Sot heby’s” hər rac evin də 59,4 
mil yon fun ta (təq ri bən 79,8 
mil yon dol lar) sa tı lıb. Bu ba rə də 
hər rac evi mə lu mat ya yıb.

1961ci il də çə kil miş tab lo da to
ran vax tı vil la təs vir edi lib. Ev də ar
tıq işıq, bi na nın qar şı sın da isə ağ 
bu lud lu par laq sə ma ilə tam zid diy
yət də olan fə nər yan dı rı lıb.

“İşıq im pe ri ya sı” əsə ri 20092020ci 
il lər də Brüs sel də ki Maq rit Mu ze yin də 
nü ma yiş olu nub. Tab lo Bel çi ka nın pay
tax tı ilə ya na şı, Pa ris, Vya na, Mi lan, 
Seul, Edin burq və SanFran sis ko da da 

sər gi lə nib. Rəs sa mın bu se ri ya dan di
gər iş lə ri Ve ne si ya, NyuYork, Hyus ton 
və Brüs sel mu zey lə ri nin kol lek si ya la rı
na da xil dir.

Cavid
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