
Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət 
Na zir li yi sis te min də fəaliy yə tin və ida rə-
çi li yin tək mil ləş di ril mə si, re gion lar da kı 
mə də niy yət müəs si sə lə rin də işin ef fek tiv-
li yi nin ar tı rıl ma sı məq sə di lə böl gə lə rə sə-
fər pla nı ha zır la nıb. Pla na uy ğun ola raq 
mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov mar tın 
10-da Lən kə ran şə hə ri nə sə fər edib.

Xa tır la daq ki, na zir fev ral ayı nın əv və lin də 
qərb böl gə si nə sə fər et miş, Gən cə və Şəm-
kir də mə də niy yət ocaq la rı na baş çək miş di.

Na zir Anar Kə ri mov və Lən kə ran Şə hər 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Ta leh Qa ra şov 
əv vəl cə ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin şə-
hə rin mər kə zin də ki abi də si ni zi ya rət edib, 
önü nə gül dəs tə si qo yub lar.

Anar Kə ri mov ic ra baş çı sı nın mü şa yiəti ilə 
Lən kə ran şə hər Hey dər Əli yev Mər kə zi nə baş 
çə kib, müəs si sə nin fəaliy yə ti ilə ta nış olub. Fo-
ye də açı lan “Mər hə mət dün ya nı xi las edə cək” 
ad lı sər gi ilə ta nış lıq za ma nı mə lu mat ve ri lib 
ki, təq dim olu nan əsər lər mər kə zin rəsm stu di-
ya sı nın üzv lə ri tə rə fi n dən ha zır la nıb.

Anar Kə ri mov və Ta leh Qa ra şov Lən kə-
ran da Dairə vi qa la nı da zi ya rət edib lər. Vax-
ti lə bu ra da Lən kə ran Döv lət Rəsm Qa le re-
ya sı fəaliy yət gös tə rib. Ha zır da qa le re ya 
fəaliy yə ti ni mü vəq qə ti ola raq şə hər Mə də-
niy yət Mər kə zin də da vam et di rir.

Bil di ri lib ki, Dairə vi qa la res tav ra si ya olun sa 
da, 2015-ci ilin fev ral ayın da güc lü qar yağ ma-
sı nə ti cə sin də qa la nın dam ör tü yü nün müəy-

yən his sə si da ğı lıb. Ti ki li uzun il lər tə mir olun-
ma dı ğın dan ya ğın tı lar bi na nın içə ri si nə da xil 
ol maq la da xi li konst ruk si ya ya öz mən fi  tə si ri ni 
gös tə rib. Lən kə ran Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti tə-
rə fi n dən Dairə vi qa la nın əsas lı tə mi ri ilə bağ-
lı Na zir lər Ka bi ne ti nə və əla qə dar qu rum la ra 
mü ra ciət edil dik dən son ra ta ri xi abi də nin bər-
pa sı Mə də niy yət Na zir li yin də 2020–2023-cü 
il lər də döv lət büd cə sin dən əsas lı və sait qo yu-
lu şu he sa bı na ic ra sı nə zər də tu tu lan la yi hə-
lə rin si ya hı sı na da xil edi lib. Ha zır da abi də nin 
əsas lı tə mi ri ilə bağ lı la yi hə-sme ta sə nəd lə ri 
ha zır la nır. Döv lət büd cə sin dən və sait ay rı lan-
dan son ra tə mir-bər pa iş lə ri nə baş la nı la caq.

Son ra Anar Kə ri mov Lən kə ran Ta rix-Di-
yar şü nas lıq Mu ze yi nə ba xış ke çi rib. Na zir 
1924-cü il dən fəaliy yət gös tə rən mu ze yin 
eks po zi si ya sı nın müasir tə ləb lə rə uy ğun 
ye ni dən qu rul ma sı nın va cib li yi ni bil di rib, 
bu nun la bağ lı mü va fi q tap şı rıq lar ve rib. Bil-
di rək ki, mu zey 1991-ci il də Lən kə ra nın ilk 
çox mər tə bə li bi na sı olan Mir Əh məd xa nın 
sa ra yı na kö çü rü lüb. Na zi rə mə lu mat ve ri lib 
ki, ha zır da mu zey də 6678 eks po nat mü ha fi -
zə olu nur. Mu zey də ki eks po nat lar Lən kə ra-
nın zən gin ta ri xi ni, mə də niy yə ti ni, adət-ənə-
nə lə ri ni əks et di rir.

davamı səh. 2-də
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlığının
geniş spektri Ankarada müzakirə olunub

Pre zi dent İl ham Əli yev mar tın 10-da Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb 
Tay yib Ər do ğa nın də və ti ilə An ka ra ya iş gü zar sə fər edib. Çan-
ka ya Köş kün də döv lət baş çı la rı nın gö rü şü ke çi ri lib.

Gö rüş də Şu şa Bə yan na mə si nin (15 iyun 2021-ci il) im za lan-
ma sı və bu sə nə din hər iki öl kə nin par la men tin də təs diq lən mə-
si ilə Azər bay can-Tür ki yə qar daş lıq və dost luq mü na si bət lə ri nin 
müt tə fi q lik əsa sın da da ha da in ki şaf et di yi vur ğu la nıb. Post mü-
na qi şə döv rün də Azər bay can ilə Er mə nis tan ara sın da əla qə lə-
rin nor mal laş dı rıl ma sı nın pers pek tiv lə ri ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si 
apa rı lıb. Həm çi nin Zən gə zur dəh li zi nin açıl ma sı nın, onun re gion 
üçün ya rat dı ğı pers pek tiv lə rin, bu xü sus da Qars-Nax çı van də-
mir yo lu xət ti nin çə kil mə si nin əhə miy yə ti qeyd olu nub.

2020-ci il no yab rın 10-da im za lan mış üç tə rəfl  i Bə ya nat da təs-
bit olun muş bü tün müd dəala rın Er mə nis tan tə rə fi n dən ic ra sı nın 
va cib li yi qeyd edi lib, Tür ki yə və Er mə nis tan nü ma yən də he yət lə-
ri nin tə mas la rı möv zu sun da mü za ki rə apa rı lıb.

Söh bət za ma nı Azər bay can ilə Tür ki yə ara sın da ener ji sa hə-
sin də əmək daş lı ğa to xu nu lub, bu xü sus da Cə nub Qaz Dəh li zi-
nin uğur la fəaliy yət gös tər di yi qeyd olu nub, bu dəh liz va si tə si-
lə qar daş öl kə yə və Tür ki yə əra zi sin dən ke çə rək Av ro pa ya qaz 
təc hi za tı nın ar tı rıl ma sı im kan la rı mü za ki rə edi lib, həm çi nin İğ dır-
Nax çı van qaz xət ti nin çə kil mə si və bu nun la bağ lı Azər bay ca nın 
döv lət büd cə sin də in ves ti si ya nın nə zər də tu tul du ğu vur ğu la nıb.

Gö rüş də iq ti sa di-ti ca rət əla qə lə ri nin da ha da ge niş lən di ril mə si 
ba rə də fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb, hər bi, hər bi-tex ni ki, o cüm lə dən 
hər bi tə lim və təd ris sa hə lə rin də əmək daş lı ğın uğur la da vam et-
di ril di yi bil di ri lib, qar şı lıq lı ma raq do ğu ran di gər mə sə lə lər mü za-
ki rə olu nub.

Gö rüş də Uk ray na da kı ha di sə lər lə bağ lı da fi  kir mü ba di lə si 
apa rı lıb, Tür ki yə və Azər bay ca nın, ey ni za man da Pre zi dent Rə-
cəb Tay yib Ər do ğa nın mü ha ri bə nin tez lik lə da yan dı rıl ma sı is ti qa-
mə tin də şəx si səy lə ri yük sək qiy mət lən di ri lib.

Son da Azər bay can-Tür ki yə müt tə fi q lik əla qə lə ri nin in ki şa fın-
dan bir da ha məm nun luq ifa də olu nub və Pre zi dent İl ham Əli yev 
Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğa nı Azər bay ca na sə fə rə 
də vət edib.

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin Tür ki yə yə iş gü zar sə-
fə ri mar tın 10-da ba şa ça tıb.

Təsviri sənət ustalarının yaradıcılığı
daim diqqət mərkəzində olacaq

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov mar tın 9-da Azər bay can 
Rəs sam lar İt ti fa qın da (ARİ) mil li təs vi ri sə nə tin in ki şa fı na töh fə 
ve rən sə nət kar lar la gö rü şüb.

Nazir bildirib ki, “Şu şa İli” mü na si bə ti lə Na zir lər Ka bi ne ti tə rə-
fi n dən təs diq olunan təd bir lər pla nın da təs vi ri sə nət sa hə si ilə 
əla qə dar bir sı ra la yi hə lər də yer alıb.

səh. 5

Xanın xatirəsi ilə havalanan
musiqi axşamı

Qa ra ba ğı mı zın baş ta cı qə dim şə hə rin adı ilə baş la yan mu si-
qi, mu ğam sehr li təd bir lər dən bi ri də Hey dər Əli yev Sa ra yın da 
baş tut du. Ru hu mu za lay la de yən mu ğam və təs nif lə rin bən-
zər siz ifa çı sı, öl məz Xan Şu şins ki nin xa ti rə ge cə si nin so ra ğı ilə 
yüz lər lə mu si qi se vər sa ra ya axın et di. 

səh. 3

Mar tın 10-da Azər bay can pe şə kar mil li teat rı nın 149 ya şı 
ta mam ol du. 1873-cü ilin bu gü nün də Ba kı da maarif-
çi Hə sən bəy Zər da bi nin tə şəb bü sü, gə lə cə yin bö yük 
dra ma tur qu Nə cəf bəy Və zi ro vun, akt yor Əs gər ağa 

Adı gö zə lo vun və Real nı mək tə bin şa gird lə ri nin iş ti ra kı ilə Mir zə 
Fə tə li Axund za də nin “Lən kə ran xa nı nın və zi ri” ko me di ya sı nın 
səh nə ləş di ril mə si ilə tə mə li qo yu lan pe şə kar Azər bay can teat rı 
bu il lər ər zin də zən gin in ki şaf yo lu ke çib. 

Ötən il lər də əsa sən teatr ic-
ti maiy yə ti tə rə fi n dən bir sə nət 
bay ra mı ki mi qeyd olu nan 10 
mart – Mil li Teatr Gü nü Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin 2013-cü il də 
im za la dı ğı sə rən cam la təq vi mi-
miz də da ha bö yük ic ti mai ma-
hiy yət, mə də ni də yər qa zan dı. 

Təəs süf ki, 2020-ci ilin əv və lin-
dən dün ya nı cən gi nə alan pan-
de mi ya ötən iki 10 mar tı məhz 
bay ram ki mi qeyd et mə yə im kan 
ver mə miş di. Təx mi nən il ya rım-
dan ar tıq müd dət də teatr öz səh-
nə sin dən və ta ma şa çı ilə can lı 
ün siy yət dən uzaq düş dü.  2021-
ci ilin okt yab rın dan xü su si ka ran-
tin re ji min də yum şal ma ilə teatr 
sə nə ti də təd ri cən öz məc ra sı na 
qa yıt ma ğa baş la dı. Teatr sə nət 

ki mi məhz sə nət se vər lə bi la va si-
tə üz-üzə, ta ma şa çı ilə can lı ün-
siy yət də ya şa yır, nə fəs alır. Onu 
baş qa sə nət lər dən fərq lən di rən 
bir mü hüm cə hət də bu dur.

Pan de mi ya ilə bağ lı məh du-
diy yət lə rin ara dan qalx ma sın dan 
son ra, nə ha yət, teatr la rı mız pe şə 
bay ram la rı nı ənə nə vi qay da da 
qeyd et mə yin se vin ci ni ya şa yır-
lar. Mə də niy yət Na zir li yi nin tə şəb-
bü sü ilə teatr sə nət çi lə ri nin pe şə 
bay ra mı mü na si bə ti lə pay taxt da 
hə ya ta ke çi ri lən “Hər yer də teatr” 
la yi hə si də bu nun bir ifa də si dir. 
La yi hə öl kə miz də teatr sə nə ti nin 
po pul yar laş dı rıl ma sı nı və mil li 
teat rın da ha ge niş audi to ri ya ara-
sın da təb li ği məq sə di da şı yır.

davamı səh. 2-də

Pandemiyalı iki il arxada qaldı...
Mar tın 11-də CO VİD-19 pan de mi ya sı nın 
ikin ci il dö nü mü ta mam olur. Xa tır la daq 
ki, Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı 2020-ci ilin 
əv və lin dən pla ne tin dörd ya nı nı sar ma ğa 
baş la yan ye ni növ ko ro na vi rus in fek si-
ya sı nın qlo bal təh lü kə həd di nə çat dı ğı nı 
nə zə rə ala raq, 11 mart 2020-ci il ta ri xin-
dən pan de mi ya elan et miş di. 

Ötən iki ili miz sərt ləş di ril miş, son ra qis-
mən yum şal dıl mış, ar dın ca ye ni dən sərt ləş-
di ril miş, da ha son ra mər hə lə lər lə yum şal dı-
lan ka ran tin re ji min də ke çib. Pan de mi ya nın 

dal ğa la rı bir-bi ri ni əvəz et dik cə ko ro na vi rus-
la ya na şı ya şa ma ğa və on dan qo run ma ğa 
da təd ri cən öy rəş mi şik. 

Pan de mi ya nın ikin ci il dö nü mü ərə fə sin də, 
mar tın 6-dan Azər bay can da xü su si ka ran tin 
re ji min də növ bə ti – bu də fə da ha ge niş miq-
yas lı yum şal ma baş la yıb. Da ha ön cə məh-
du diy yət sa yı qo yu lan bü tün küt lə vi təd bir-
lə rin ke çi ril mə si nə ica zə ve ri lib. O cüm lə dən 
mə də niy yət ob yekt lə ri nin, ki no teatr la rın, 
teatr lar və konf rans zal la rı nın, is ti ra hət və 
əy lən cə mə kan la rı nın fəaliy yə ti ilə bağ lı vaxt 
və say məh du diy yə ti ara dan qal dı rı lıb.

Xa tır la daq ki, Azər bay can da so sial izol-
ya si ya təd bir lə ri 2020-ci ilin 14 mar tın dan 
qüv və yə min miş, xü su si ka ran tin re ji mi isə 
rəs mən 30 mart ta ri xin dən elan edil miş di. 
Bu də fə ki yum şal ma təd bir lə ri hə ya tın ümu-
mən pan de mi ya dan ön cə ki və ziy yə tə (qa pa-
lı mə kan lar da mas ka və CO VİD-19 pas port-
la rı nə zə rə alın maq la) qa yıt ma sı de mək dir.

Am ma təh lü kə hə lə tam so vuş ma yıb. 
COVİD-19 vi ru su da heç bir ye rə get mə yib, 
yan-yö rə miz də, ba şı mı zın üs tün də, bəl kə 
də aya ğı mı zın al tın da dır. Odur ki, özü mü-
zün də, ya xın-uzaq ət ra fı mı zın da ümu mi 
sağ lı ğı na mi nə eh ti ya tı əl dən ver mə mə li yik. 
Ha mı lıq la ha mı dan mu ğa yat olaq...

Regionlarda mədəni fəaliyyəti necə səmərəli etməli?
Nazir Anar Kərimov Lənkəranda mədəniyyət müəssisələri ilə tanış olub

Mar tın 10-da Azər bay can Mil li Elm lər 
Aka de mi ya sı (AMEA) Ar xeolo gi ya, Et-
noq ra fi ya və Ant ro po lo gi ya İns ti tu tu nun 
və Dün ya Tür ko lo gi ya Mər kə zi nin bir gə 
tə şəb bü sü ilə “Türk xalq la rı nın mə ra sim 
sis te min də Nov ru zun ye ri” möv zu sun da 
bey nəl xalq el mi konf rans işə baş la yıb. 
Təd bir iş ti rak çı la rı fo ye də Nov ruz möv zu-
su na həsr edil miş sər gi ilə ta nış olub lar.

AMEA-nın vit se-pre zi den ti və zi fə si ni ic ra 
edən, Şərq şü nas lıq İns ti tu tu nun baş di rek-
to ru, aka de mik Göv hər Bax şə li ye va açı lış 
nit qin də türk xalq la rı nın or taq də yər lə rin dən 
bəhs edə rək bu ba xım dan Nov ruz bay ra mı-
nın xü su si ye rə ma lik ol du ğu nu vur ğu la yıb.

AMEA-nın Ar xeolo gi ya, Et no qra fi  ya və 
Ant ro po lo gi ya İns ti tu tu nun baş di rek to ru, 
pro fes sor Ab bas Se yi dov möv süm mə ra-
sim lə ri nin in san hə ya tı nın ay rıl maz his sə si 
ol du ğu nu bil di rib, ta ri xi mi nil lik lər ön cə yə ge-

dib çı xan Nov ruz bay ra mı nın 2009-cu il də 
UNES CO-nun si ya hı sı na sa lın dı ğı nı, 2010-
cu il də BMT Baş As samb le ya sı tə rə fi n dən 
Bey nəl xalq Nov ruz Gü nü nün (21 mart) tə sis 
edil di yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Da ha son ra Qa za xıs ta nın öl kə miz də-
ki sə fi  ri Ser jan Ab dı ka ri mov, Qır ğı zıs tan 
sə fi  ri Kay rat Os ma na li yev, Öz bə kis tan 
sə fi  ri Bah rom Aş raf xa nov, Türk mə nis-
tan sə fi  ri Me kan İşan qu li yev, Şi ma li 
Kipr Türk Cüm hu riy yə ti nin Ba kı təm sil-
çi si Mus ta fa Ka mal Be yaz bay ram və 
Mil li Məc li sin de pu ta tı Hik mət Ba baoğ lu 
çı xış edib lər. Nov ruz bay ra mı nın döv lət-
lər sə viy yə sin də qeyd edil mə si nin mil li 
kök lə rə, adət-ənə nə lə rə, ta ri xi keç mi şə 
bağ lı lı ğın gös tə ri ci si ol du ğu vur ğu la nıb.

Təd bir də türk xalq la rı nın Nov ruz adət-
lə ri ni əks et di rən vi deoçarx lar nü ma yiş 

et di ri lib, mil li ge yim və mət bəx nü mu nə lə ri 
təq dim olu nub.

Konf rans işi ni mar tın 11-də da vam et di rə-
cək.

“Hər yerdə teatr” olsun!
Peşəkar milli teatrımız 149 yaşını qeyd etdi

Türk xalqlarının Novruz ənənələri
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Regionlarda mədəni fəaliyyəti necə səmərəli etməli?
əvvəli səh. 1-də
Sonra Anar Kərimov Lənkə

ranTarixDiyarşünaslıqMuzeyi
nə baxış keçirib.Nazir 1924cü
ildən fəaliyyət göstərinmuzeyin
ekspozisiyasınınmüasirtələblə
rə uyğun yenidən qurulmasının
vacibliyinibildirib,bununlabağlı
müvafiq tapşırıqlar verib. Bildi
rək ki,muzey 1991ci ildə Lən
kəranın ilk çoxmərtəbəli binası
olanMirƏhmədxanınsarayına

köçürülüb. Nazirə məlumat ve
rilib ki, hazırda muzeydə 6678
eksponat mühafizə olunur. Mu
zeydəkieksponatlarLənkəranın
zəngin tarixini, mədəniyyətini,
adətənənələriniəksetdirir.
Dahasonramədəniyyətnaziri

tankqoşunlarıgeneralı, ikidəfə

Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi
AslanovunLənkəranşəhərində
ki evmuzeyində olub. Bildirilib
ki,muzey1969cuildəaçılıbvə
beşekspozisiyazalındanibarət
dir.125kvadratmetrsahəsiolan
muzeydə 2373 eksponat möv
cuddur.
Lənkəran şəhərinin mərkəz

hissəsində yerləşən vəXIXəsr
də inşa olunan tariximemarlıq
abidəsi–Böyükbazarməscidinə

baxış keçirən mədəniyyət nazi
ri məscidin yaxınlığındakı yerli
əhəmiyyətlitarixmemarlıqabidə
siHacıQurbanhamamının(XIX
əsr)davəziyyətiilətanışolub.
Lənkəran mayakı ilə tanışlıq

zamanıAnarKərimovaməlumat
verilibki,mayakdanonunlaeyni

vaxtdainşaedilənDairəviqalaya
vaxtiləyeraltıyolvarimiş.1747–
1786cı illərdə tikildiyi ehtimal
edilənmayakLənkəranqalasının
dayaqməntəqələrindənbiriolub.
Nazir Lənkəran şəhər Uşaq

rəssamlıq məktəbində də olub.
Diqqətəçatdırılıbki,təhsilocağı
nınyerləşdiyibinatarixiəhəmiy
yəti nəzərə alınaraq yeni aşkar
olunmuş abidələrin siyahısına
daxiledilib.AnarKərimovtikilinin

qorunması və bərpası, habelə
binanın Mədəniyyət Nazirliyinin
balansına keçirilməsi ilə bağlı
müvafiqtapşırıqlarınıverib.
Qeyd edək ki, binanın qəzalı

vəziyyətdə olması səbəbindən
Uşaqrəssamlıqməktəbimüvəq
qətiolaraqLənkəranşəhərMə

dəniyyətMərkəzindəfəaliyyətini
davametdirir.

AnarKərimovLənkəranşəhər
Mərkəzi Kitabxanasına, H.Rza
yevaadına2nömrəliUşaqmu
siqi məktəbinə, Lənkəran Döv
lətDramTeatrınadabaşçəkib,
şəhər Mədəniyyət Mərkəzində
olub.Buradaregionunmədəniy
yətvəincəsənətişçiləriiləgörüş
keçirilib. Sonra Lənkəran şəhər
Mədəniyyət Mərkəzində “Şuşa

İli” iləbağlı hazırlanmış konsert
proqramıtəqdimolunub.
Qeydedəkki,mədəniyyətna

zirimartın11dəAstaraşəhərin
dəki Heydər ƏliyevMərkəzində
Lənkəran,LerikvəAstararayon
larından olan vətəndaşların qə
bulunukeçirəcək.

Birinci vitse-prezident Böyük Britaniya 
Baş nazirinin ticarət elçisi ilə görüşüb

AzərbaycanRespublikasınınBirincivitse-prezidentiMehriban
Əliyevamartın10-daBöyükBritaniyaBaşnazirininAzərbay-
canüzrəticarətelçisiBaronessaEmmaNikolsoniləgörüşüb.

Görüşdə Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında diplomatik
əlaqələrinqurulmasının30illiyininbuilqeydolunduğuməmnun
luqlavurğulanıb.
Sonraölkələrimizarasındabirçoxsahələrdəəlaqələringeniş

ləndirilməsiməsələlərimüzakirəedilib.

***
Xatırladaqki,birgünöncəPrezidentİlhamƏliyevBöyükBrita

niyaBaşnazirininAzərbaycanüzrəticarətelçisiBaronessaEm
maNikolsonuqəbuledib.
Görüşdəikitərəfiəlaqələrinyüksəksəviyyədəolduğunuvəstrateji

tərəfdaşlıqzəminindəinkişafetdiyinivurğulayandövlətbaşçısıBö
yükBritaniyaşirkətlərininişğaldanazadedilmişərazilərimizdəfəaliy
yət göstərməsini, xüsusilə şəhərlərin planlaşdırılması, minalardan
təmizləməvədigərsahələrdəuğurlufəaliyyətinidiqqətəçatdırıb.
BaronessaEmmaNikolsondiplomatikmünasibətlərimizinqu

rulmasının bu il 30 illiyinin qeyd edildiyiniməmnunluqla vurğu
layaraq, iqtisadi, ticarət,enerji sahələrindəölkələrimizarasında
əməkdaşlıqvəbuxüsusdaBPninAzərbaycandakı fəaliyyətinin
genişləndirilməsiməsələlərinətoxunub.
İşğaldövründəermənilərinşəhərvəkəndlərimizdəkitarixi,mə

dəni,diniabidələrivətikililərivəhşicəsinədağıtdıqlarını,torpaq
larımızdavandallıqəməlləri törətdiklərinideyənPrezidentİlham
Əliyev işğaldanazadedilmişərazilərdəAzərbaycanındaxili im
kanlarhesabınahəyatakeçirdiyigenişmiqyaslıquruculuqprosesi
barədəməlumatverib.Həminərazilərdə,ilknövbədə,infrastruk
turunyaradılması,yollar,elektrikenerjisi,minalardantəmizləmə
istiqamətindəintensivfəaliyyətinaparıldığınıbildirib.
Söhbətzamanıölkələrimizarasındaiqtisadi,ticarətəlaqələrinin

genişləndirilməsi, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə əmək
daşlıqməsələlərinədairfikirmübadiləsiaparılıb.

Prezident TÜRKSOY-un Baş katibi 
Düsen Kaseinovu təltif edib

BeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–TÜRKSOY-unBaşkatibi
DüsenKaseinov“AzərbaycanRespublikasıPrezidentininfəxri
diplomu”ilətəltifedilib.

Prezident İlham Əliyev martın 9da bununla bağlı sərəncam
imzalayıb. Sərəncama əsasən, Düsen Kurabay oğlu Kaseinov
TÜRKSOYdasəmərəlifəaliyyətinəvətəşkilatınüzvdövlətləriara
sındamədəniəlaqələrininkişafındaxidmətlərinəgörətəltifolunub.
Qeydedəkki,martın10daDüsenKaseinovun75yaşı tamam

olub.QazaxıstanınƏməkdarincəsənətxadimiDüsenKaseinovKur
manqazıadınaAlmatıDövlətKonservatoriyasınıbitirib,tanınmışsk
ripkaifaçısıolub.Konservatoriyadadərsdeyib,kafedramüdiri,pro
fessor,19871997ciillərdərektorolub.SonrakıillərdəQazaxıstanın
mədəniyyətnaziri,XariciİşlərNazirliyininxüsusitapşırıqlarüzrəsə
firi,MDBdəmədənihumanitarəməkdaşlıqüzrəxüsusinümayəndə
vəzifələrindəçalışıb.2008ciildənTÜRKSOYunBaşkatibidir.
DüsenKaseinov2012ci ildəPrezident İlhamƏliyevinmüva

fiq sərəncamı iləAzərbaycanRespublikası ilə türkdilli dövlətlər
arasındamədəniəlaqələrinmöhkəmləndirilməsindəxidmətlərinə
görə“Dostluq”ordeniilətəltifedilib.
ProfessorDüsenKaseinovu75illikyubileyivəyenitəltifmüna

sibətilətəbrikedir,möhkəmcansağlığı,gələcəkfəaliyyətindəyeni
uğurlararzulayırıq.

Ölkəmiz beynəlxalq festivalda təmsil olunub

MacarıstanınBekeşçabaşəhərində4-6marttarixindəkeçi-
rilən18-ciKarpatHövzəsiƏnənəviTekstilFestivalındaölkəmiz
dətəmsilolunub.

MədəniyyətNazirliyiMuzey,qalereyavəsərgilərşöbəsininMu
zeyvədaşınarmədəniirssektorununmüdiri,sənətşünaslıqüzrə
fəlsəfədoktoruAltunMikayıllıtədbirdə“Azərbaycanxalçalarıvə
tikmələri” adlıməruzə və təqdimatla çıxış edib.O,Azərbaycan
xalçasənətivəbədiitikmələri,ocümlədənonlardanistifadəqay
daları,xalqımızınhəyatındakıroluvəs.haqqındaiştirakçılarage
nişməlumatverib.AltunMikayıllı festivalda iştirakınavəuğurlu
təqdimatınagörətəşkilatçılartərəfindənsertifikatalayiqgörülüb.
Qeyd edək ki, festival Beynəlxalq TürkMədəniyyəti Təşkilatı

–TÜRKSOY,MacarıstanİrsEvi,ƏnənəviMacarıstanİncəsənə
tiAssosiasiyası,BekeşçabaŞəhərXalqSənətiDərnəyi vəGal
FerencUniversitetinintəşkilatçılığıiləkeçirilib.TÜRKSOYunBaş
katibiDüsenKaseinovaçılışnitqindəənənəvixalqsənətinümu
nələrininyaşadılmasınınvacibliyinivurğulayaraqbelətədbirlərin
əhəmiyyətiniqeydedib.Festival çərçivəsindəkonfransvəənə
nəvi tikmə, geyim və tekstil sahəsində çalışan sənətkarların əl
işlərindənibarətsərgitəşkiledilib.
FestivalaTürkiyə,Sloveniya,Slovakiya,Bolqarıstan,Qırğızıs

tan,Qazaxıstan,Koreyavədigərölkələrinnümayəndələriqatılıb.

“Teatr baharı” müstəqil kollektivləri bir araya gətirdi
Xəbərverdiyimizkimi,MədəniyyətNazir-
liyinindəstəyivənazirlikyanındaİctimai
Şuranıntəşkilatçılığıilə2-7marttarixində
Bakıdailkdəfə“Teatrbaharı”adlıMüstə-
qilteatrlarfestivalıkeçirilib.

Festivalınməqsədiölkəmizdəteatrmühi
tininyeniadlarvəformalarladahadazən
ginləşdirilməsi, səhnə sənətinin gənclər
arasındapopulyarlığınınartırılması,onların
yaradıcılığınınstimullaşdırılmasıidi.
Ümumilikdə10müstəqilteatrvəteatrstu

diyasının təmsilolunduğusənətbayramın
dasənətsevərlərR.BehbudovadınaDövlət

Mahnı Teatrının səhnəsində maraqlı, yeni
üslubvəformalardahazırlanmışnümunələ
riizləməkimkanıqazandılar.
Festivalınproqramında11tamaşa–“Laçın”

teatrstudiyasının“Arzularbağı”,“M.Teatr”ın
“Məsəl ya?...”, “ŞahMat” teatrının “Üstdəki
dərinliklər”, “Səhnə” teatrının “Bir dəfə Qa
rabağda”, “Zəfər” teatrstudiyasının “Divok”,
“Roskolnikov”, “Teatral” studiyanın “Pələng”,
“Human”teatrının“Mənim”,AzərbaycanDöv
lətMədəniyyətvəİncəsənətUniversitetitələ
bələrinin təqdimatında “Karnaval”, “Cosmo”
teatrının“Axırki,bitdi...”və“Tenda”teatrının
“İllüziyaçılar”tamaşalarıyeralmışdı.

əvvəli səh. 1-də
BaşprodüseriZaurMirzəzadə

olan layihənin əsas tərəfdaşları
Dövlət Akademik Musiqili Teat
rı, Azərbaycan Dövlət Mədə
niyyət və İncəsənət Universiteti
(ADMİU),“GənclikMall”və“Bakı
Metropoliteni”QSCdir.
Layihəçərçivəsindəinsanların

sıxtoplaşdığıməkanlarda–“İçə
rişəhər”metrostansiyasındavə
“GənclikMall”ticarətvəəyləncə
mərkəzində teatrların iştirakı ilə
tədbir təşkilolunub. “İçərişəhər”
stansiyasınınvestibülündə,“Sa
hil”dən “Gənclik” stansiyasına
doğruhərəkətedənqatarıniçin
dəvə“GənclikMall”danümayiş

olunansəhnəciklərşəhərsakin
ləri üçün əsl teatr bayramı ab
havasıyaradıb.
Tədbirdə Akademik Musiqi

li Teatrın repertuarındakı “Paris
NotrDama ithaf” və “Arşın mal
alan” tamaşalarından parça
lar nümayiş olunub, həmçinin
ADMİUnun aktyor ixtisası üzrə
IIkurstələbələrininifasındasəh
nəcikgöstərilib.
“Həryerdəteatr”layihəsisosial

şəbəkələrinmilli seqmentindədə
genişrezonansdoğurub,#həryer
dəteatr və #MilliTeatrGünü həş
təqləriiləçoxlupaylaşımlaredilib.
Azərbaycan teatr ictimaiyyə

ti ikiillik aradan sonra, nəhayət,

peşəbayramını kütləvi tamaşa
çı ilə üzüzə – təkcə səhnədə,
tamaşalar, premyeralarla deyil,
belə maraqlı təqdimatlar, fəş

moblarla da qeyd edir. Sənət
yaşayır–onuyaşadanların,onu
sevənlərinsayəsində...

Lalə

“Hər yerdə teatr” olsun!

Teatr Xadimləri İttifaqında Milli Teatr Günü
Martın10-daAzərbaycanTeatrXadim-
ləriİttifaqında(ATXİ)MilliTeatrGününə
həsrolunmuştədbirkeçirilib.

ATXİnin sədri, Xalq artisti Azər Paşa
NemətovçıxışedərəkMilliTeatrGününün
əhəmiyyətindənsözaçıb,bununlaəlaqədar
hər il ölkəmizdə müxtəlif tədbirlərin təşkil
olunduğunuqeydedib.Bildirib ki, peşəkar
Azərbaycanteatrının149yaşıtamamolsa
da,ölkəmizdəteatrsənətininkökləriçoxqə
dimdir.Vurğulanıbki,zəngintarixiyolkeçən
Azərbaycan teatrınınmüasir inkişaf səviy
yəsinə çatmasında görkəmli dramaturqlar,
aktyorvərejissorlarböyükroloynayıblar.
MədəniyyətNazirliyi İncəsənətvəqeyrimaddi

mədəniirsşöbəsininmüdiriFərəhAcalovaAzər
baycan teatrının uğurlarından, teatrların mad
ditexnikibazasınınmüasirdünyastandartlarına
uyğunlaşdırılmasındansözaçıb.
SonraAzərbaycanteatrınıninkişafındaxidmət

ləriolanbirqrupsənətadamınaAzərbaycanTeatr
Xadimləriİttifaqınınfəxrifərmanlarıtəqdimedilib.
Qeydedəkki,əlamətdarsənətbayramıərəfə

sində, 69 mart tarixindəAzərbaycan Teatr Xa

dimləriİttifaqındagəncrejissorlarınyaradıcılığına
həsrolunmuş“Baxış2”festivalıdakeçirilib.
FestivaldaATXİnin nəzdində fəaliyyət göstə

rən “Gənc rejissorların yaradıcılıq laboratoriya
sı”nınbeştamaşasıtəqdimolunub.Yaradıcılıqla
boratoriyasınınbədiirəhbəriƏməkdar incəsənət
xadimiBəhramOsmanovdur.
“Baxış2” festivalının tamaşaları ATXİnin

MustafaMərdanovadınasəhnəsindənümayiş
etdirilib. Festivala Milli Teatr Günündə yekun
vurulub.

“Ağca və yeddi cırtdan”
AbdullaŞaiqadınaAzər-
baycanDövlətKuklaTeatrı
ənənəsinəsadiqqalaraq
10mart–MilliTeatrGününü
premyerailəqeydedib.

Martın 10da teatrda Qrimm
qardaşlarının məşhur “Ağca və
yeddi cırtdan” nağılı əsasında
hazırlananyenitamaşanümayiş
olunub.
Klassik kukla teatrı estetika

sında hazırlanmış tamaşanın
səhnələşdirəni və quruluşçu
rejissoru Səidə Haqverdiyeva,
quruluşçu rəssamı Əfşan Əsə
dova,bəstəkarıVüqarCamalza
dədir.
Birhissəli kukla tamaşasında

rolları teatrın aparıcı aktyorları
–AygülAğayeva,CavidTelman,
SəriyyəMansurova, ElmiraHü
seynova, Samirə Nəcəfova,
Araz Həsənli və başqaları ifa
edirlər.

“Filumena Marturano” 
səhnəyə çıxacaq

Peşəbayramıgünündəmillidramatur-
giyanınklassiknümunəsinəmüraciət
edərəkrepertuarındanM.F.Axundzadə-
nin“Lənkəranxanınınvəziri”tamaşasını
göstərənAkademikMilliDramTeatrı
mövsümünilkpremyerasınıbazargünü
–martın13-dətamaşaçılarınixtiyarına
verəcək.Uzunmüddətdirhazırlığıgedən
vəpandemiyaüzündənxeyliləngiyən
“FilumenaMarturano”,nəhayət,səhnəyə
çıxacaq.

Teatrın mətbuat xidmətindən verilən xə
bərə görə, tamaşa italyan dramaturqu
Eduardo de Filipponun eyniadlı əsəri əsa
sında hazırlanıb. Tamaşanın bədii rəhbəri
XalqartistiAzərPaşaNemətov,quruluşçu
rejissoruƏməkdarartistNicatKazımov,re
jissoru Mehman Fətullayevdir. ƏsəriAzər
baycandilinəyazıçıÜlviyyəHeydərovatər
cüməedib.
Quruluşçu rəssam Əməkdar mədəniy

yətişçisiİlhamElxanoğlu,işıqüzrərəssam
Rafael Həsənov, musiqi tərtibatçısı Kamil
İsmayılov,rəqslərinquruluşçusuLaləHacı
yeva,rejissorassistentləriDilbərİsmayılova
vəKönülKərimovadır.
Baş rolları Xalq artistləri Bəsti Cəfəro

va(FilumenaMarturano)vəRamizNovruz
(DomenikoSoriano)oynayacaqlar.

“Yaradan, yaşadan teatr”
Buil30yaşınıqeydedənQusarDöv-
lətLəzgiDramTeatrı10mart–Milli
TeatrGünümünasibətilətamaşaçı-
laraAzərbaycanvələzgidillərində
xüsusikompozisiyatəqdimedib.

“Yaradan,yaşadanteatr”adlıkompo
zisiyadaMirzəFətəliAxundzadənin se
vilən səhnə əsərlərindən parçalar, milli
rəqslər, folklor nümunələri, Azərbaycan
və ləzgi dillərindəmahnı və şeirlər yer
alıb.
MilliTeatrGünü iləəlaqədar tamaşaçılar

Qusar Mədəniyyət Sarayında multikultura
lizmitəbliğedənfolklornümunələrivəyerli

əhalinin tarixi yaşam tərzini, xalq yaradıcı
lığını, folklorunu,sənətkarlığınıəksetdirən
sərgiilətanışolmaqimkanıdaqazanıblar.
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2022-ci il də Azər bay can 
Res pub li ka sı ilə Pa kis tan 
İs lam Res pub li ka sı ara sın da 
dip lo ma tik mü na si bət lə rin 
qu rul ma sı nın 30 il li yi ta mam 
olur. İki tə rəf li mü na si bət lə rin 
bu əla mət dar yu bi le yi mə də ni 
əmək daş lı ğın ge niş lən mə si 
üçün də zə min ola bi lər.

Bu fi kir mar tın 5-də mə də niy-
yət na zi ri Anar Kə ri mo vun Pa-
kis ta nın öl kə miz də ki föv qə la də 
və sə la hiy yət li sə fi ri Bi lal Ha ye 
ilə gö rü şün də vur ğu la nıb.

Sə fi ri sa lam la yan Anar Kə-
ri mov iki öl kə ara sın da ta ri xən 
möv cud olan dost luq və əmək-
daş lıq əla qə lə rin dən söh bət 
açıb. Öl kə lə ri miz ara sın da mə-
də ni əmək daş lı ğın da ha da ge-
niş lən di ril mə si üçün əl ve riş li im-
kan la rın ol du ğu vur ğu la nıb.

Na zir öl kə mi zin irə li sür dü-
yü “Mə də niy yət na mi nə sülh” 
(Peace4 Cul tu re) qlo bal kam-
pa ni ya sı ba rə də da nı şa raq, Pa-
kis tan İs lam Res pub li ka sı nı da 
bu qlo bal ça ğı rı şa qo şul ma ğa 
də vət edib. Bil di rib ki, bu kam-

pa ni ya mə də ni ir sin qo run ma sı, 
dinc və da ya nıq lı sülh se vər cə-
miy yət lə rin qu rul ma sı, elə cə də 
sül hün əl də olun ma sın da mə-
də niy yə tin ro lu ilə ya na şı, mə-

də niy yə tin in ki şa fın da sül hün 
ro lu nun öy rə nil mə si məq sə di 
da şı yır.  

Qə bu la gö rə na zi rə tə şək kü-
rü nü bil di rən sə fir Bi lal Ha ye 

mə də niy yət sa hə sin də da ha sıx 
əla qə lə rin öl kə lə ri miz ara sın da 
ümu mi mü na si bət lə rin də rin ləş-
mə si nə töh fə ve rə cə yi ni bil di rib.

Gö rüş də Azər bay can Res-
pub li ka sı ilə Pa kis tan İs lam 
Res pub li ka sı ara sın da dip lo-
ma tik əla qə lə rin qu rul du ğu 30 il 
ər zin də sə mi mi dost luq mü na-
si bət lə rin dən məm nun luq ifa də 
edi lib və qar şı lıq lı ola raq mə də-
niy yət fes ti val la rı nın ke çi ril mə 
im kan la rı mü za ki rə olu nub.       

Ey ni za man da Azər bay can 
Res pub li ka sı nın iş ğal dan azad 
olun muş əra zi lə rin də ye ni dən-
qur ma və bər pa pro se sin də bir-
gə əmək daş lıq mə sə lə lə ri ba rə-
də söh bət açı lıb.

Gö rüş də Pa kis tan sə fi ri nin 
müavi ni Moaz zam Ali Sa hi to da 
iş ti rak edib.

İranla mədəni əməkdaşlıq məsələləri 
müzakirə olunub

Azər bay ca nın İran İs lam Res pub li ka sın da kı sə fi ri Əli Əli za-
də bu öl kə nin mə də niy yət və is la mi ir şad na zi ri Mə həm məd 
Meh di İs maili ilə gö rü şüb.

Sə fir lik dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, gö rüş də iki öl kə ara sın-
da mə də niy yət sa hə sin də əla qə lə rin da vam et di ril mə si, bey-
nəl xalq və re gional təş ki lat lar çər çi və sin də bu sa hə də əmək-
daş lı ğın güc lən di ril mə si, mə də ni mü ba di lə, qast rol, sər gi, 
konf rans və di gər bir gə təd bir lə rin təş ki li mə sə lə lə ri mü za ki rə 
olu nub.

Sə fir Azər bay ca nın otuz ilə ya xın Er mə nis ta nın iş ğa lı al tın da 
qal mış əra zi lə rin də ta ri xi və mə də ni abi də lə ri nin, məs cid lə rin 
da ğı dıl ma sı və təh qir olun ma sı haq qın da mə lu mat ve rə rək, bu 
abi də lə rin bər pa sı nın bu gün Azər bay can üçün priori tet mə sə lə-
lər dən ol du ğu nu bil di rib.

Dip lo mat Azər bay ca nın “Mə də niy yət na mi nə sülh” qlo bal kam-
pa ni ya sı tə şəb bü sü ilə çı xış et di yi ni və İra nın da nü fuz lu mə də-
ni, ic ti mai-si ya si xa dim lə ri nin sö zü ge dən tə şəb büs çər çi və sin də 
fəaliy yət lə rə qo şu la bi lə cə yi ni qeyd edib.

Xa tır la daq ki, “Mə də niy yət na mi nə sülh” (Peace4 Cul tu re) qlo-
bal kam pa ni ya sı 2021-ci il də Azər bay can Res pub li ka sı Mə də-
niy yət Na zir li yi nin tə şəb bü sü ilə irə li sü rü lüb.

Gö rüş də həm çi nin qar şı lıq lı sə fər lə rin təş ki li və pan de mi-
ya şə raiti nin yax şı laş ma sı ilə mə də niy yət gün lə ri nin ke çi ril mə-
si ənə nə si nin bər pa sı, elə cə də qar şı lıq lı ma raq do ğu ran di gər 
mə sə lə lər ət ra fın da fi kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Kitabxana və nəşriyyat işi sahələrində 
əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi

Azərbaycan nümayəndə heyəti 
Türkiyədə səfərdədir

Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət Na zir li yi və Tür ki yə 
Cüm hu riy yə ti Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi ara sın da ki tab-
xa na və nəş riy yat işi sa hə lə rin də ge niş şə kil də əmək daş lıq və 
təc rü bə mü ba di lə si baş la nıb.

Tür ki yə tə rə fin də və ti ilə Mə də niy yət Na zir li yi və Azər bay can 
Mil li Ki tab xa na sı nın əmək daş la rın dan iba rət nü ma yən də he yə ti 
İs tan bul Bey nəl xalq Na şir lər Həf tə si nə və ki tab xa na işi üz rə tə-
lim lə rə qa tı lıb.

Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin ta be li yin də olan 
xalq ki tab xa na la rı nın fəaliy yə ti nə dair tə lim lər 6 mart ta ri xin də 
ke çi ri lib. Nü ma yən də he yə ti xalq ki tab xa na la rın da tət biq olu nan 
təs nif əş dir mə və in deks ləş dir mə sis tem lə ri ilə ta nış olub. UOT 
(Uni ver sal On luq Təs ni fa tı), KBT (Ki tab xa na Bib lioq ra fi ya Təs-
ni fa tı) möv zu la rın da fi kir mü ba di lə si apa rı lıb, iki öl kə ara sın da 
ki tab xa na işi üz rə sis tem lə rin ey ni ləş di ril mə si pers pek tiv lə ri mü-
za ki rə edi lib.

Nü ma yən də he yə ti həm çi nin mar tın 7-də Na şir lə rin Fi kir Ma-
ra fo nu (İdeat hon) və Bey nəl xalq Ədə bi Tər cü mə Proq ra mı nın 
açı lış mə ra sim lə rin də iş ti rak edib və ke çi ri lən təd bir lə rin for ma tı 
və iş prin si pi ilə ta nış olub.

Mar tın 9-da Na şir lə rin Fi kir Ma ra fo nu qa lib lə ri nin mü ka fat lan-
dır ma mə ra si mi ke çi ri lib.

Qeyd edək ki, İs tan bul Bey nəl xalq Na şir lər Həf tə sin də ki tab-
xa na və nəş riy yat işi üz rə 72 öl kə dən 332, Tür ki yə Res pub li ka-
sın dan isə 223 iş ti rak çı təm sil olu nur.

Azər bay can he yə ti nin tər ki bi nə Mə də niy yət Na zir li yi nin Ki-
tab sə na ye si şö bə si Nəş riy yat lar la iş sek to ru nun mü di ri Xə-
yal Məm mə dov, şö bə nin baş məs lə hət çi si İs lam Hü sey nov və 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın əmək da şı Na zim Aza kov da-
xil dir.

Ki tab xa na və nəş riy yat işi üz rə tə lim lər və təc rü bə mü ba di lə si 
mart ayı nın 13-dək da vam edə cək.

Xanım rəssamların bayram sərgisi
Mə də niy yət Na zir li yi və Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya-
sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə mar tın 7-də Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rın da Bey nəl xalq Qa dın lar Gü nü nə həsr olun muş sər gi 
ke çi ri lib.

Sər gi cə miy yət də qa dı nın ro lu na diq qət çək mək, on la rın ya-
ra dı cı lı ğı nın dəs tək lən mə si, rəs sam lıq sə nə ti nə ma ra ğı ar tır-
maq, bu möv zu ya həsr olu nan əsər lə rin təb li ği məq sə di lə təş kil 
edi lib.

Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın di rek to ru Qa lib Qa sı mov çı xış 
edə rək sər gi nin əhə miy yə tin dən da nı şıb, Azər bay can qa dı nı-
nın cə miy yə tin müx tə lif sa hə lə rin də tut du ğu möv qe yə diq qət 
çə kib.

Son ra təd bir iş ti rak çı la rı sər gi ilə ta nış olub lar.
Sər gi də El na rə Xan la ro va nın “İşıq lı dün yam”, Əf şan Əsə do-

va nın “Gül lər”, Ay tən Ək bə ro va nın “Qa dın gü nəş dir”, Fə ri də Hə-
sən li nın “Azər bay can gö zə li”, Mə la hət İs ma yı lın “Əs rin gö zə li”, 
Gül pa rə Məm mə do va nın “La van da”, Təh mi nə Əli nin “Mə sum 
ba xış lar” – ümu mi lik də 30-a ya xın rəs sa mın əsər lə ri nü ma yiş 
olu nub.

Canəli Əkbərov yad edildi

Mar tın 10-da Xalq 
ar tis ti, gör kəm li 
xa nən də Ca nə li Ək-
bə ro vun (1940–2021) 

ana dan ol ma sı nın 82-ci 
il dö nü mü ta mam ol du. Ca-
nə li Ək bə rov zən gin ya ra-
dı cı lıq fəaliy yə ti ilə bə ra bər 
uzun il lər sə mə rə li pe da qo ji 
fəaliy yət də gös tə rib. Sə-
nət kar Azər bay can Döv lət 
Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti (AD MİU) Mu ğam 
ka fed ra sı nın pro fes so ru 
olub, ka fed ra ya rəh bər lik 
edib.

Mar tın 9-da Bey nəl xalq Mu-
ğam Mər kə zin də (BMM) Ca nə li 
Ək bə ro vun xa ti rə ge cə si ke çi-
ril di. Təd bir BMM-in dəs tə yi və 
AD MİU-nun Mu ğam ka fed ra sı-
nın təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək ləş di. 
Təd bi rin re jis so ru Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi Ha fiz Qu li yev dir.

Əv vəl cə ek ran da Ca nə li Ək-
bə ro vun ifa sı nın lent ya zı sı nü-
ma yiş olun du. 

Təd bi rin apa rı cı sı – Əmək dar 
ar tist, AD MİU-nun do sen ti Azad 
Şü kü rov qo naq la rı sa lam la ya-
raq mu si qi ax şa mı nın tə şəb-
bü sü nün uni ver si te tin Mu ğam 
ka fed ra sı nın mü di ri, Xalq ar tis ti 
Tey yub As la nov tə rə fin dən irə-
li sü rül dü yü nü de di: “Təəs süf 
ki, bu təd bir Ca nə li Ək bə ro vun 
sağ lı ğın da ke çi ril mə di. Bir yer də 
ça lış dı ğı mız, acı lı-şi rin li gün lər 
ke çir di yi miz in san la rı unut ma-

ma lı yıq. Ca nə li Ək bə rov öz hə-
ya tı nı Azər bay can mu si qi si nin 
in ki şa fı na həsr edən sə nət kar-
lar dan dır. O, mil li xa nən də lik 
mək tə bi nin nailiy yət lə ri ni la yi-
qin cə da vam et di rib və Azər-
bay ca nın mu si qi mə də niy yə ti 
xə zi nə si nə töh fə lər ve rib. Sə ləf-
lə ri nin ya ra dı cı lıq ənə nə lə ri nə 
sa diq lik və mu ğa mın klas sik ifa 
tər zi nin qo ru nub sax la nıl ma sı 
onun alt mış il dən ar tıq fəaliy yə-

ti nin baş lı ca qa yə si ni təş kil edib. 
Ca nə li Ək bə ro vun ifa sın da səs-
lə nən “Or ta ma hur”, “Ça har gah”, 
“Araz ba rı”, “Hey ra tı” və di gər 
qə dim mu ğam la rı mız, bir çox 
təs nif ər və xalq mah nı la rı, həm-
çi nin mu ğam ope ra la rın da ya-
rat dı ğı par ti ya lar Azər bay ca nın 
mu si qi mə də niy yə ti nin in ci lə ri sı-
ra sın da özü nə məx sus yer tu tur”.

Son ra ge cə də Xalq ar tist lə ri 
Tey yub As la nov, Gül yaz Məm-
mə do va, Gül ya naq Məm mə do-
va, Si ma rə İma no va, Əmək dar 
ar tist lər Za kir Əli yev, Bəs ti Sev-
di ye va, Ru zə İbi şo va nın ifa sın-
da vax ti lə mər hum sə nət ka rın 
re per tuarın da ge niş yer tut muş 
“Ay qə şəng Cey ran”, “Ba ya tı-
Şi raz”, “Ma hur”, “Şah naz” təs-
nif ə ri və “Ley li və Məc nun” ope-
ra sın dan gö rüş səh nə si, “Aşıq 
Qə rib” ope ra sın dan ay rı lıq səh-
nə si təq dim olun du. Xa nən də-
lə ri AD MİU-nun müəl lim he yə ti 
– Əmək dar ar tist lər Əliağa Sə-
di yev (tar), Toğ rul Əsə dul la yev 
(ka man ça), Fə ri də Mə li ko va 
(ka man ça), Ra min Rza yev (tar) 
mü şa yiət edir di.

L.Azəri

Xanın xatirəsi ilə havalanan musiqi axşamı

Bu il öl kə miz də “Şu şa 
İli” ki mi ta ri xə dü şə cək. 
Azər bay can mə də niy yə-
ti nin pay tax tı, şeir, sə nət, 

mu si qi, mu ğam be şi yi il 
ər zin də sil si lə təd bir lər lə 
al qış la na caq...

Qa ra ba ğı mı zın baş ta cı qə-
dim şə hə rin adı ilə baş la yan 

mu si qi, mu ğam sehr li təd bir lər-
dən bi ri də mar tın 5-də Hey dər 
Əli yev Sa ra yın da baş tut du. Ru-
hu mu za lay la de yən mu ğam və 
təs nif ə rin bən zər siz ifa çı sı, öl-
məz Xan Şu şins ki nin xa ti rə ge-
cə si nin so ra ğı ilə yüz lər lə mu si-
qi se vər sa ra ya axın et di. 

“Şu şa İli” çər çi və sin də ke çi ri-
lən ge cə əsl sə nət mey da nı idi. 

Mu ğam və təs nif ə ri miz, xalq və 
bəs tə kar mah nı la rı mız is te dad lı 
ifa çı la rın zən gu lə lə rin də gah zi-
lə qal xıb şah la nır, gah da bə mə 
dü şüb naz la nır dı.

Şu şa nın bu laq la rı ki mi qay-
na yan səs lər sı ra sın da Xalq 
ar tist lə ri Mən sum İb ra hi mov, 
Nə za kət Tey mu ro va, Alim Qa sı-
mov, Mə lək xa nım Əy yu bo va nın 
ifa la rı din lə yi ci lə ri öz tə si ri nə sa-
lıb ov sun la ya bil miş di. Bu iş də, 
söz süz ki, Xalq ar tis ti Na tiq Şi-
ri no vun rəh bər li yi ilə “Na tiq” ritm 
qru pu nun fərq li emo si ya da mü-
şa yiəti nin öz pa yı var idi.

Zövq lə tər tib olun muş kon sert 
proq ra mın da Əmək dar ar tist lər 
Təy yar Bay ra mov, Se vinc Sa rı-
ye va, Anar Şu şa lı, Ba bək Nif tə li-
yev, ta nın mış xa nən də lər Ka mi lə 
Nə bi ye va, Sə bi nə Ərəb li, Mi rə ləm 
Mi rə lə mov, Anar Qu li yev, Rə va nə 
Qur ba no va, El də niz Məm mə do-
vun çı xış la rı da xoş ov qat ya rat dı.

Əmək dar ar tist Nailə Məm-
məd za də nin rəh bər li yi ilə “Azər-

bay can mir va ri si” və Ba kı Xo-
reoq ra fi ya Aka de mi ya sı nın rəqs 
an sambl la rı nın rit mik, zə rif və 
rən ga rəng rəqs çə lən gi ümu mi 
ov qa tın tə sir gü cü nü da ha da 
ar tır mış ol du.

Onu da qeyd edək ki, ifa çı la rı 
Röv şən Qur ba no vun rəh bər li yi 
ilə “Bu ta” inst ru men tal an samb lı 
mü şa yiət edir di.

Xa ti rə ge cə sin də Xan Şu şins-
ki nin re per tuarın dan “Ma hur-
hin di”, “Ba ya tı-Qa car”, “Qa tar” 
mu ğam la rı, “Qa ra bağ şi kəs tə-
si”, “Araz ba rı”, “Hey ra tı” zər-
bi mu ğam la rı ilə ya na şı, xalq 
mah nı la rı və təs nif ər ifa olun du. 
Həm çi nin, Xan Şu şins ki nin bəs-
tə lə di yi “Qə mə rim”, “Şu şa nın 
dağ la rı”, “Ay gö zəl”, “Mən dən 
gen gəz mə”, “Al ya na ğın da”, 
“Dağ lar da çi çək”, “Gö zəl ya rım”, 
“Dil bə rim”, “Ay qə şəng Cey ran”, 
“Ay qa ra qız”, “Qı zıl gül” ki mi dil-
lər əz bə ri olan mah nı la rı da ifa 
olun du.

Həmidə

Mədəniyyət sahəsində sıx əlaqələr 
ölkələrarası münasibətlərə töhfədir

Mədəniyyət Nazirliyində Pakistan səfiri ilə görüş

Mar tın 9-da Ni za mi Ki no 
Mər kə zin də “Hə ya tın il mə lə-
ri” sə nəd li fil mi nin təq di ma tı 
ke çi ril di. Film Azər bay can 
xal ça sə nə ti nin in ki şa fın da, 
bu qə dim mi ra sın gə lə cək 
nə sil lə rə ötü rül mə sin də mü-
hüm xid mət lə ri olan Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Zəh ra Əli ye-
va ya həsr olu nub. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin si fa ri-
şi ilə “Sal na mə film” stu di ya sın-
da is teh sal olu nan fil min sse na ri 
müəl li fi Şi rin Mə li ko va, re jis so ru 

Mü ba riz Na ğı yev, ope ra to ru Fa-
hir İmam qu li yev, ic ra çı pro dü se-
ri Azad Axun dov, pro dü se ri Na-
zim Hü sey nov dur.

Təq di mat da na zir li yin Audiovi-
zual və in te rak tiv me dia şö bə-
si nin mü di ri Rü fət Hə sə nov, 
mə də niy yət xa dim lə ri, fil min ya-
ra dı cı he yə ti iş ti rak edir di.

Gi riş sö zü söy lə yən Azər bay-
can 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 qeyd et di ki, 
Zəh ra Əli ye va hə ya tı nı xal ça çı-
lıq sə nə ti nə həsr edib: “O, uzun 

il lər dir Mil li Xal ça Mu ze yin də ça-
lı şır. Mu ze yi miz də Ənə nə vi tex-
no lo gi ya lar şö bə si fəaliy yət gös-
tə rir. Bu şö bə də biz unu dul muş 
və unu dul maq da olan xal ça tex-
no lo gi ya la rı nı bər pa edi rik. Bu 
iş də Zəh ra xa nı mın ro lu əvəz-
siz dir. O öz bi lik və təc rü bə si ni 
to xu cu la rı mız dan əsir gə mir”. 

Şi rin Mə li ko va bil dir di ki, Zəh ra 
Əli ye va ek ran işin də  bir akt ri sa 
ki mi də çı xış edir, baş qəh rə ma-
nı – özü nü oy na yır: “O, film də öz 
hə ya tı, müəl lim lə ri və on lar la bir-
gə ya rat dı ğı xal ça la rı haq qın da 
da nı şır. Be lə bir ya ra dı cı in sa nı 
hər kəs ta nı ma lı dır...”.

Fil min re jis so ru Mü ba riz Na-
ğı yev de di ki, heç bir akt yor bu 
ek ran əsə rin də Zəh ra xa nım ki-
mi tə bii oy na ya bil məz di: “Fil min 
qəh rə ma nı həm kadr da, həm də 
kadr ar xa sın da elə bir at mos fer 
ya rat dı ki, çə ki liş lər za ma nı ya-
ra dı cı he yət de mək olar, yo rul-
ma dı. Mən özü mü çox xoş bəxt 

hiss edi rəm ki, Zəh ra xa nım ki-
mi bir in sa nı ta nı dım. Ar zu edi-
rəm ki, o hə lə uzun il lər gənc 
xal ça çı la ra bu sə nə tin sir lə ri ni 
öy rət sin...”.

Çı xış lar dan son ra “Hə ya tın il-
mə lə ri” fil mi nü ma yiş olun du. 

Ek ran işi nin qəh rə ma nı Zəh ra 
Əli ye va 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, Zəh ra Əli ye-
va nın hə yat he ka yə si əsa sın da 
çə ki lən film də qo ca man sə nət-
ka rın zən gin ya ra dı cı lıq təc rü bə-
si və hə yat yo lu öz ək si ni ta pıb. 
Film də həm çi nin ar xiv ma te rial-
la rı na is ti na dən gör kəm li xal ça çı 
rəs sam lar Lə tif Kə ri mov, Cə fər 
Mü ci ri və Ka mil Əli yev haq qın-
da xa ti rə lər yer alıb. Sə nəd li film 
Ba kı da – Zəh ra Əli ye va nın evin-
də, Mil li Xal ça Mu ze yin də, elə cə 
də İs ma yıl lı və Xı zı ra yon la rın da 
len tə alı nıb.

NurəddinMəmmədli

“Həyatın ilmələri” 
Qocaman xalçaçı haqqında sənədli filmin təqdimatı



Hazırladı: N.Məmmədli

4 region
www.medeniyyet.az

№19-20 (1893)
11 mart 2022

LənkəranDövlətDramTeatrının
truppasımartın8-dəSalyanvə
Neftçalarayonlarındaqastrol
səfərindəolub.Kollektivreper-
tuarayenidaxiledilən“Haqqın
44günü”tamaşasınıyerlisə-
nətsevərlərətəqdimedib.

TeatrınbaşrejissoruAnarBa
balının müəllifi olduğu və qu
ruluş verdiyi səhnə əsəri “Şuşa
İli”nin tədbirlər planı çərçivəsin
dəhazırlanıb.Vətənmüharibə
sində44günərzindəqazanılmış
Zəfərin qəhrəmanlıq dastanı ki
mi təqdim olunduğu tamaşada
xalqımızın igid oğullarının gös
tərdiyişücaətobrazlışəkildəək
sini tapıb. Tamaşada həmçinin
Birinci Qarabağ müharibəsində
baş verən hadisələr, müharibə
lərin insanlarıntaleyinətəsirivə
ağrıacılarındanbəhsolunur.

Səhnə əsəri Salyan və Neft
çalada böyük maraq doğurub,
tamaşaçıların sürəkli alqışları ilə
qarşılanıb. Tamaşanın quruluş
çu rəssamı Adil Əsədli, musiqi
tərtibatçısı Fərahim Fərəcovdur.
Əsas rolları teatrın gənc aktyor
ları Sayad Əliyev, Emil Rzayev,
GülərKərimova,ŞəbnəmHüsey
nova, Aysel Cahangirova, Amil
İbrahimov, Teymur Hacızadə və
GünelAbbaszadəifaediblər.
TeatrındirektoruTofiqHeydə

rovun sözlərinə görə, “Haqqın
44günü”tamaşasının“Şuşaİli”
çərçivəsindədigərbölgələrdədə
nümayişinəzərdətutulub.

“Qarabağın incisi”
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)Siyəzənrayon
MərkəziKitabxanasında“Şuşa,sənazadsan!”mövzusunda
tədbirkeçirilib.TədbirdəşagirdlərVətənimizə,şəhidlərəvə
Şuşayahəsredilmişşeirlərsöyləyib,“Xudayartəsnifi”niifa
ediblər.

MasallıRMİMasallı
rayon Heydər Əliyev
Mərkəzi və Masallı
şəhər 11 illik İncəsə
nət məktəbinin birgə
layihəsi olan “Qara
bağın incisi – Şuşa”
adlı rəsmmüsabiqəsi
başa çatıb. Müsabi
qədə I, II, III yerlərə
layiqgörülənməktəb
lilərfəxrifərmanlatəl

tifedilib.Digəriştirakçılaraisətəşəkkürnamələrtəqdimolunub.
İsmayıllı RMİ Şa

maxı rayon Mədə
niyyət Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə “Əziz
Şuşa, sən azadsan!”
adlı tədbir keçirilib.
TədbirdəRMİninŞa
maxırayonuüzrənü
mayəndəsi Rəfail Ta
ğızadə,Şamaxırayon
HeydərƏliyevMərkə
zininelmiişçisiPərvin

Şirəliyeva,rayonMərkəziKitabxanasıUşaqşöbəsininmüdiriVü
saləƏsgərovaçıxışediblər.

Folklor evində “O olmasın, bu olsun”
SabirabadRMİ-ninəhatəetdiyiŞirvanşəhərFolklorevində
ÜzeyirHacıbəylinin“Oolmasın,buolsun”musiqilikomediyası
nümayişetdirilib.TamaşaŞirvanşəhərMədəniyyətMərkəzi-
ninhəvəskarkollektivitərəfindənsəhnələşdirilib.

Tamaşanı Sabira
badRMİnin rəisiFə
rid Qurbanzadə, şə
hər İcra Hakimiyyəti
başçısının müavini
Aynur Fərzəliyeva,
idarə və müəssisə
lərin əməkdaşları və
ictimaiyyət nümayən
dələri izləyiblər. Səh
nəəsərimaraqlaqar
şılanıb.

Tamaşadan sonra F.Qurbanzadə həvəskar kollektivi təbrik
edib,yaradıcılıquğurlarıarzulayıb.

Regional idarələrin təşəbbüsü ilə 
film nümayişləri 

SumqayıtRMİSumqayıtşəhərN.NərimanovadınaMədəniyyət
MərkəzindəVətənmüharibəsindəşanlıZəfərimizəhəsrolunan
“Biz”tarixi-sənədlifilminintəqdimatıkeçirilib.FilmMədəniyyət
NazirliyinindəstəyiiləBakıMediaMərkəzivəC.Cabbarlıadına
“Azərbaycanfilm”Kinostudiyasıtərəfindənistehsalolunub.

Mərasimdə Sum
qayıt RMİnin rəisi
Rəşad Əliyev, Bakı
Media Mərkəzinin ic
raçı direktoru, filmin
ideya müəllifi və re
jissoruOrmanƏliyev,
yazıçıssenarist Hafiz
Ataxanlı çıxışediblər.
Bildirilibki,ekranəsə
rində44günlükVətən
müharibəsi dövründə

AliBaşKomandanınrəhbərliyialtındaqəhrəmancasınadöyüşən
Azərbaycanəsgərinin,eləcədəarxacəbhədəvətənpərvərinsan
larınbutarixiQələbəninəldəolunmasındaroluəksetdirilib.

***
Xaçmaz şəhərində

isə II Dünya mühari
bəsi zamanı Fransa
antifaşist Müqavimət
hərəkatınınnümayən
dəsi, əfsanəvi parti
zan Əhmədiyyə Cəb
rayılova (19201994)
həsr olunmuş “O,
Xarqo idi” sənədli fil
mi nümayiş etdirilib.
Təqdimatda Xaçmaz

RMİninəməkdaşları,ictimaiyyətnümayəndələriiştirakediblər.
Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə “Salnaməfilm” studiyasının

2021ciildəistehsaletdiyisənədlifilminideyamüəllifiŞahinSina
ria,ssenaristivərejissoruTahirTahiroviç,operatorlarıRafiqƏli
yevvəPatrikLyodovik,prodüseriNazimHüseynovdur.Əhmədiy
yəCəbrayılovobrazınıaktyorİqbalƏliyevcanlandırıb.

“Qarabağa kitabla gedək!” – 
kampaniya davam edir

İşğaldanazadolunmuşərazilərimizdəkitabxanalarınfond-
larınınbərpasıiləəlaqədarMədəniyyətNazirliyivəMilliKi-
tabxananınbirgəhəyatakeçirdiyi“Qarabağakitablagedək!”
kampaniyasıdavamedir.

KampaniyayaSum
qayıt RMİnin əhatə
etdiyi Abşeron rayo
nunun mədəniyyət
müəssisələri də qo
şulub.Abşeron rayon
Mədəniyyət Mərkə
zində keçirilən tədbir
dətoplanankitabların
birqisminümayişolu
nub. Sumqayıt RMİ
nin baş məsləhətçisi,

AbşeronrayonuüzrənümayəndəİlhamManafovtoplanankitab
larınMilliKitabxanayatəqdimolunacağınıbildirib.

Xalq teatrının “Gəl, 
qohum olaq” tamaşası

Xəbərverdiyimizkimi,Ağdaş
rayonMədəniyyətMərkəzinin
nəzdindəfəaliyyətgöstərən
XalqteatrındaİsiMəlikzadə-
nin“Gəl,qohumolaq”əsəri
əsasındatamaşahazırlanıb.
Tamaşanınquruluşçurejis-
soruvəbaşrolunifaçısıXalq
artistiValehKərimovdur.

AğdaşRMİAğdaşrayonHey
dər ƏliyevMərkəzində tamaşa
yadaxilibaxışkeçirilib.RMİnin
rəisi Səxavət Məmmədov çıxış

edərəkaktyor heyətinin düzgün
seçildiyini bildirib. O, eyni za
manda səhnə dekorasiyasında
olanbirsıraçatışmazlıqlarıdiq
qətəçatdırıb.
RayonMədəniyyətMərkəzinin

direktoruXalidZamanovəmək
daşlarınValehKərimovkimisə
nətkarlaeynisəhnədəuğurlaçı
xışetməsindənrazılığınıbildirib.
Sonda Xalq artisti Valeh Kə

rimovyaradılanşəraitəgörə re
gional idarənin rəhbərliyinə və
kollektivətəşəkkürünübildirib.

Qeyd edək ki, “Gəl, qohum
olaq” tamaşası79mart tarixin

də Ucar, Ağdaş və Zərdab ra
yonlarındanümayişolunub.

8Mart–BeynəlxalqQadınlarGünümü-
nasibətiləbölgələrdəfəaliyyətgöstərən
mədəniyyətmüəssisələrindəmüxtəlif
səpkilitədbirlərtəşkilolunub.

BərdərayonMədəniyyətMərkəzindəkeçi
riləntədbirdəçıxışedənBərdəRMİninrəisi
İlyasHacıyevbayrammünasibətiləbaşdaşə
hidanalarıolmaqlabütünAzərbaycanqadın
larınıtəbrikedib.RMİnintabeliyindəkiTərtər
rayon Heydər Əliyev Mərkəzində “Cənnətin
özüdürşəhidanası”adlıtədbirkeçirilib.
SumqayıtRMİSumqayıtşəhərN.Nərima

novadınaMədəniyyətMərkəzində“Dostluq”
Mədəniyyət evində “Qadınlar bir çiçəkdir”
adlı konsert proqramı keçirilib. İdarə rəisi
RəşadƏliyevqadınlara təbrikləriniçatdırıb,
mədəniyyət sahəsində çalışan bir qrup xa
nıma fəxri fərmanlar təqdimedilib.RMİnin
kollektivi əlamətdar günmünasibətilə sum
qayıtlışəhidanalarınadabaşçəkib.
Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı

(MİHİ)Masallırayonkomitəsinintəşəbbüsü
iləmədəniyyətsahəsindəfəaliyyətgöstərən
birqrupqadınlagörüşkeçirilib.MasallıRMİ
ninrəisiBəxtiyarQılıncovtəbriknitqiiləçıxış
edib.Görüşünsonundaxanımlarahədiyyə
lərtəqdimolunub.
İsmayıllıRMİQəbələDövlətRəsmQale

reyasında xanım rəssamların əl işlərindən
ibarət “Dünyamızı gözəlləşdirən qadınlar”
adlısərgitəşkiledilib.

ŞəkiRMİŞəkişəhərM.F.Axundzadəadı
naMədəniyyətMərkəzində“Qadınlarhəya
tınəbədigözəlliyidir”adlıədəbibədiiaxşam
keçirilib.ZaqatalarayonMərkəziKitabxana
sındakeçirilən“Azərbaycanqadınıbugün”
adlıtədbirdəçıxışedənşəhidanalarıVətən
uğrunda canlarından keçən qəhrəman öv
ladlarıiləfəxretdiklərinisöyləyiblər.
Kürdəmir RMİnin rəisi Faiq Xudanlı və

XocavəndRayonİcraHakimiyyətininbaşçı
sıEyvazHüseynovXocavəndrayonMədə
niyyət evində mədəniyyət müəssisələrində
çalışanqadınlarlagörüşkeçiriblər.
Ağstafa RMİ Ağstafa rayon Heydər Əli

yevMərkəzindəkeçiriləntədbirdəçıxışedən
mərkəzindirektoruLəmanCəlilovaəlamət
dar günmünasibətilə qadınları təbrik edib.
Ə.Cəfərov adına Tovuz rayon Mədəniyyət
Mərkəzinintəşkilatçılığıiləkeçiriləntədbirdə
konsertproqramıtəqdimolunub.

ŞəmkirRMİŞəmkirşəhərƏ.Cavadadına
MədəniyyətMərkəzi,birsıramədəniyyətevi
vəklublarıntəşkilatçılığıiləkonsertproqramı
təqdimedilib.
AğcabədiRMİAğcabədişəhərÜ.Hacıbəyli

adınaQarabağMuğamMərkəzindətəşkilolu
nantədbirdəməktəbinmüəllimvəşagirdkol
lektivixalqvəbəstəkarmahnılarınıifaediblər.

Biləsuvar RMİnin əməkdaşları Vətən mü
haribəsi şəhidi Elməddin Babayevin ailəsini
ziyarətediblər.SalyanrayonMədəniyyətMər
kəzi və rayon TarixDiyarşünaslıq Muzeyinin
birgətəşkilatçılığıiləbayramtədbirikeçirilib.
AğdaşRMİAğdaşrayonMədəniyyətMər

kəzi vəTüryançayqəsəbəSənətkarlıq evi
nin birgə təşkilatçılığı ilə konsert proqramı
keçirilib.AğdaşDövlətRəsmQalereyasında
bayrammünasibətiləsərgitəşkiledilib.
Sabirabad RMİ Şirvan Dövlət RəsmQa

lereyasındasatışsərgisi təşkilolunub.Sər
gidə qalereya əməkdaşları, dərnək üzvləri,
həmçininŞirvanşəhərindəyaşayandekora
tivtətbiqisənətustalarının60ayaxınəl işi
nümayişetdirilib.
Lənkəran RMİ Lənkəran şəhər MKSdə

“Şəhidanası,bayramınmübarək!”adlı təd
birkeçirilib.TədbirdəLənkəranMKSnindi
rektoruNuranəNəsirovaçıxışedib.
GəncəRMİnintəşkilatçılığıilə“Qadınlara

özəl”adlıbayramkonsertikeçirilib.Tədbirdə
F.ƏmirovadınaGəncəDövlətFilarmoniyası
KameraorkestrininsolistləriElmirPişnama
zov, Vasif Bayramov (tarda  Əli Əliyev) və
Gəncəşəhər4nömrəliUşaqmusiqiməktəbi
VokalşöbəsininVsinifşagirdiŞöhrətİsma
yılovçıxışediblər.

Lənkəran teatrı Salyan və Neftçalada 
qastrol səfərində olub

“Dumanlar başımda 
dastana döndü...”

Səyyar sərgi 
Sumqayıtda

SumqayıtDövlətRəsm
QalereyasındaMədə-
niyyətNazirliyi,Sumqayıt
RMİvəYARATMüasir
İncəsənətMəkanının
birgətəşkilatçılığıilə“Du-
manlarbaşımdadas-
tanadöndü”adlısəyyar
sərgininaçılışıkeçirilib.

Tədbirdəçıxışedən ida
rə rəisi Rəşad Əliyev sər
ginin 30 ilə yaxın davam
edənQarabağmünaqişəsi
vəAzərbaycanOrdusunun
Qələbəsi ilə başa çatan
Vətən müharibəsinə həsr
olunduğunubildirib.
Layihəbarədəməlumat

verənYARATın baş kura
toruFərəhƏləkbərlibildirib
ki, ekspozisiyaya YARAT
vəAzərbaycanFotoqrafar
Birliyininfondlarındasaxla
nılanrəsməsərlərivəfoto
materiallardaxiledilib.
Sərgi aprelin 22dək zi

yarətçilər üçün açıq ola
caq.

Yel çərşənbəsi qeyd edilib
GəncəRMİ-nintəşəbbüsü,GəncəŞəhərİcra
HakimiyyətinindəstəyivəGəncəşəhərUşaqin-
cəsənətməktəbinintəşkilatçılığıiləYelçərşənbə-
sinə(builmartın8-nətəsadüfedib)həsrolunan
tədbirkeçirilib.

TədbirdəGəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin baş
çısıNiyaziBayramov,MilliMəclisindeputatlarıNa
qif Həmzəyev, Pərvin Kərimzadə,Müşfiq Cəfərov,
Gəncə RMİnin rəisi Vasif Cənnətov, Türkiyənin
GəncədəkibaşkonsuluZekiÖztürk,ictimaiyyətnü
mayəndələriiştirakediblər.
Tədbirdəəvvəlcəaşıqhavalarısəsləndirilib,qədim

zamanlardanNovruzşənliklərinərəngqatan“Maral”
rəqsi təqdimolunub.GəncəRəssamlıqMəktəbi və
Uşaqgənclərinkişafmərkəziyetirmələrininəlişlərin
dən,habeləGəncəŞəhərTarixDiyarşünaslıqMuze

yinineksponatlarındanibarətsərgiyəbaxışkeçirilib.
“Xəmsə”zərbalətlərivə“Gəncəqönçələri”rəqsan
sambllarınınçıxışlarımaraqlaqarşılanıb.
Baharıngəlişinitərənnümedənmusiqilərifaolu

nub,bayatılarsəsləndirilib,ÜzeyirHacıbəylinin“Ar
şınmalalan”musiqilikomediyasındanparçatəqdim
edilib.Şənliyəbayramtonqalıətrafında“Yallı”rəqsi
və“Azərbaycan”mahnısıiləyekunvurulub.

“Gəncəsənət” – sərgi-yarmarka növbəti dəfə keçirilib
GəncəRMİ,GəncəŞəhərİcraHakimiyyəti,Gəncə
DestinasiyaMenecmentiTəşkilatıvədigərtərəf-
daşqurumlarındəstəyi,Gəncəİctimaiİştirakçılıq
Məclisinintəşəbbüsüilənövbətidəfə“Gəncəsənət”
sərgi-yarmarkasıkeçirilib.Xatırladaqki,ötənildən
reallaşdırılanlayihəGəncəregionununsənətmü-
hitinicanlandırmaqvətanıtmaqməqsədidaşıyır.

“Gəncəsənət”baharıyeninəfəsləqarşılayır!”de
vizi ilə təşkil olunan sərgiyarmarkaGəncəDövlət
Filarmoniyasının yaxınlığındakı “Urban” Mərkəzin
də açılıb. TədbirdəAvropa İttifaqınınAzərbaycan
dakıNümayəndəliyininrəhbəri,səfirPeterMixalko,
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini
AdilTağıyev,GəncəRMİnin rəisi VasifCənnətov,
GəncəDestinasiyaMenecmentiTəşkilatınındirek

toruZaurBayramovvəbaşqalarıiştirakediblər.
Sərgiyarmarkada Gəncə şəhəri və qərb bölgə

mizdəyaşayansənətkarlarınəlişləri,həmçininböl
gəninmətbəxnümunələri,kəndtəsərrüfatıməhsul
larıtəqdimolunub.

Dünyanı gözəlləşdirən zəriflər
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MədəniyyətnaziriAnarKəri
movmartın9daAzərbaycan
Rəssamlarİttifaqında(ARİ)milli
təsvirisənətininkişafınatöhfə

verənsənətkarlarlagörüşüb.

Nazir44günlükVətənmüharibəsindəAli
Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyiiləAzərbaycanOrdusunun30ilə
yaxınişğalaltındaolantorpaqlarımızıazad

etdiyinivəərazibütövlüyümüzünbərpasın
dan ötən müddətdə Azərbaycanın mədə
niyyət və sənət beşiyi sayılan Qarabağa
mədəniyyətin qaytarılması istiqamətində
mühümişləringörüldüyünüvurğulayıb.
Anar Kərimov Prezident İlham Əliyevin

2022ci ilinölkəmizdə“Şuşa İli”elanedil
məsi haqqında sərəncam imzaladığını və
bununlaəlaqədarNazirlərKabinetitərəfin
dənTədbirlərplanınınhazırlanaraqtəsdiq

olunduğunudiqqətəçatdırıb.Qeydedibki,
sənəddəəksini tapanəksər tədbirlərin ic
rasıMədəniyyətNazirliyinəhəvaləolunub.
Nazirlik tərəfindənkeçirilməsinəzərdə tu
tulantədbirlərsırasındatəsvirisənətsahə
sində də bir sıra layihələr yer alıb. Nazir
deyib ki, Tədbirlər planına uyğun olaraq
Azərbaycan rəssamlarının Şuşa şəhərinə
səfəri təşkil ediləcək və onların yaratdığı
əsərlərŞuşavəBakıdasərgilənəcək.Ey
ni zamanda ən yaxşı əsərlərin müəllifəri
mükafatlandırılacaq. Əlamətdar il müna
sibətilə nazirlik tərəfindənŞuşa şəhərinin
qədim tarixi, mədəniyyəti və dahi şəxsiy
yətlərinəaidheykəltəraşlıqmüsabiqəsidə
təşkilediləcək.
“Şuşaİli”iləbağlıbirsırabeynəlxalqlayi

hələrindəhəyatakeçiriləcəyinideyənAnar
Kərimovhəmçininbildiribki,bundansonra
daMədəniyyətNazirliyitərəfindənrəssam
larınişlərininalınması,respublikadaxilində
və xaricdə onların fərdi sərgilərinin təşkil
edilməsinədəstəkgöstəriləcək.
Rəssamlarİttifaqınınsədri,Xalqrəssamı

Fərhad Xəlilov çıxış edərək görüşün rəs
samların fəaliyyətini çətinləşdirən məsələ
lərinhəlliüçünimkanyaradacağınıvəfay
dalıolacağınıbildirib.
Rəssamlar İttifaqının üzvləri –Xalq rəs

samları Arif Hüseynov, Aydın Rəcəbov,
XanlarƏhmədovvəsənətşünas,Əməkdar
incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyev çıxışla
rında rəssamların yaradıcılıq fəaliyyətinin
daha da yaxşılaşdırılması üçün təklifərini
səsləndiriblər.
SondanazirAnarKərimov“NizamiGən

cəvinin880illiyi”xatirənişanınıXalqrəssa
mıFərhadXəlilovatəqdimedib.

sənət 5 “Böyük səhnəyə ilk addımlar”
Mərkəzi İncəsənət Məktəbində 
8 Mart münasibətilə konsert

QaraQarayevadınaMərkəziİncəsənətMəktəbində8Mart
–BeynəlxalqQadınlarGünümünasibətilətəhsilocağınınI
sinifşagirdlərininiştirakıilə“Böyüksəhnəyəilkaddımlar”adlı
konsertkeçirilib.

İlkolaraqməktəbinIsinifərüzrəxorkollektivi(bədiirəhbərvə
müəllim–ZenfiraNurullayeva)“Qoyhəmişəgünəşolsun”mah
nısınıifaedib.
Sonra“Səbinə”(bədiirəhbər–Səbinəİsmayılova)və“Alov”

(bədiirəhbər–EmilPənahov)rəqskollektivlərininşuxnömrələ
ritədbirəxüsusiəhvalruhiyyəqatıb.Uşaqlarınifalarıalqışlarla
qarşılanıb.
Rəssamlıqşöbəsişagirdlərinin(müəllimlər–NigarŞıxəliyeva

vəƏliAğadadaşov)əlişləridəxanımlarabayramhədiyyəsiolub.
MərkəziİncəsənətMəktəbinindirektoru,ƏməkdarartistƏziz

Qarayusifişagirdlərəilksəhnəçıxışlarımünasibətilətəbriklərini
çatdırıb.Sondatədbiriştirakçılarınadiplomlartəqdimedilib.
TədbirMərkəzi İncəsənətMəktəbininmüəllimi,musiqişünas

LeylaHəsənovanıntəşkilatçılığıvəaparıcılığıiləgerçəkləşib.

Bugünyaşadığımızcəmiyyəti,həyatımızınhərhansıbirhis
səsiniqadınlarsıztəsəvvüretməkmümkündeyil.Təqvimdə
birəsrdənartıqtarixiolanBeynəlxalqQadınlarGünüdə
xanımlarıncəmiyyətdə,ocümlədənmədəniyyətvəincəsə

nətdəyerinə,rolunadiqqətyetirməküçündahabirfürsətdir.

Martın10daMədəniyyətNa
zirliyinin dəstəyi, Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının təşəbbü
süvətəşkilatçılığıiləKameravə
orqanmusiqisi zalında “Qadın
larmusiqidə”adlıkonsertkeçi
rildi. Rəngarəng proqramı olan
konsert Azərbaycanın qadın
bəstəkarlarının yaradıcılığına
nəzərsalmaqbaxımındanyad
daqalanbirsənətaxşamıoldu.
Məlumdur ki, dahi bəstəkar

Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan
xanımlarını yaradıcılığa cəlb
etməkyolundaböyük işlərgör
müşdür.Üzeyirbəyinsevimlitə
ləbəsi olmuşAğabacıRzayeva
həmAzərbaycanda,həmdəbü
tünŞərqdəpeşəkarmusiqitəh
sili almış ilk qadın bəstəkardır.
OnunardıncaƏdiləHüseynza
də, Hökümə Nəcəfova, Şəfiqə
Axundovavə başqalarıbəstə
karlıqsahəsinəqədəmqoyaraq
Azərbaycanmusiqisinin inkişa
fınatöhfələrvermişlər.
Gözəl bəstələr müəllifi Hö

kümə Nəcəfova eyni zamanda
Azərbaycanın ilk tarzən qadın
larından biri idi. Konservatori
yanınhəmbəstəkarlıq,həmdə
tarbölmələrindətəhsilalmışdı.
Konservatoriyada Üzeyir Hacı
bəylininsinfinibitirmişƏməkdar
incəsənətxadimiƏdiləHüseyn
zadə öz dəstxətti olan bəstə
karlardandır.XalqartistiŞəfiqə
AxundovaAzərbaycan  musiqi
mədəniyyətinin inkişafına əhə
miyyətli töhfələr vermiş qadın
bəstəkarların içərisində xüsu
si yer tutur.Onun1974cü ildə
yazdığı “Gəlin qayası” operası
Şərqdə qadın bəstəkar tərəfin
dənyaradılanilkoperakimimu
siqitarixinədaxilolmuşdur.

Müasirdövrümüzdəbusahə
də böyük uğurlar qazanan qa
dınbəstəkarlarımızdan ilknöv
bədə FirəngizƏlizadənin adını
çəkmək lazımdır. Xalq artisti,
professor,AMEAnınmüxbirüz
vü, Azərbaycan Bəstəkarlar İt
tifaqının sədri, UNESCOnun
“Sülh artisti”  Firəngiz Əlizadə

müasirAzərbaycanmusiqimə
dəniyyətinin dünyada tanınan
simalarındandır. Qara Qaraye
vin yetirməsi və onun ənənə
lərinin davamçısı olan Firəngiz
Əlizadə bəstəkar, pianoçu, di
rijor, musiqişünas, pedaqoq,
ictimai xadimkimiböyüknüfuz
sahibidir, zəngin yaradıcılığı ilə
mədəniyyətimizi Azərbaycanın
hüdudlarındançoxçoxuzaqlar
daparlaqşəkildətəmsiledir.
Azərbaycan musiqi mədə

niyyətinə, incəsənətinə töhfələr
vermiş bəstəkar Ruhəngiz Qa
sımovanın ürəyəyatımlı, lirik,
vətənpərvərlik mövzulu çox
saylı mahnıları, musiqi əsərləri
var. Ötən əsrin 60cı illərində
Xalq artisti Rəşid Behbudovun

ifasında“Anacan,dostumevlə
nir” mahnısı, sözün əsl məna
sında, onunmusiqi dünyasının
vizitvərəqinəçevrilib.Bəstəkar
sonralarmüxtəliftamaşalarada
musiqiyazaraqsənətsevərlərin
böyük rəğbətini qazanıb. Kon
sertdəonun“Gəlmədi”romansı
ƏməkdarartistİnarəBabayeva
nınifasındasəslənərəkalqışlar
laqarşılandı.

Bəstəkar, musiqişünas,
maarifçipedaqoq Nərgiz Şəfi
yeva özünün çoxşaxəli fəaliy
yəti ilə musiqi mədəniyyəti
mizdə özünəməxsus yer tutur.
Görkəmli bəstəkarımız Qara
Qarayevin sinfini bitirən bəstə
karmaraqlıəsərləryaratmışdır.
Konsertdə onun “Hafizi anar
kən”–“Soruşma”qəzəlroman
sınıƏməkdarartistAnarŞuşalı
ifaetdi.
Daha bir xanım – istedadlı

musiqişünas, bəstəkar, fəlsəfə
elmləridoktoru,professor,Bakı
MusiqiAkademiyasınınelmi iş
lər üzrə prorektoruGülnazAb
dullazadəAzərbaycanvədünya
musiqisinin fəlsəfi problemləri
nəvəAzərbaycanbəstəkarları

nınyaradıcılığınadairəsərlərin
müəllifidir.Onunelmi, pedaqoji
və ictimai fəaliyyəti ilə yana
şı, bəstəkarlıq fəaliyyətini də
qeydetməliyik.Konsertdəonun
“Könlüm sitəminlə canə yetdi”
(söz: Nizami Gəncəvi), “Cığır
lar”,“Sənolmasan”(söz:Vahid
Əziz)mahnılarıƏməkdarartist,
kontratenor İlham Nəzərovun
ifasındasəsləndi.

Azərbaycanbəstəkarlıqmək
təbinin tanınmış nümayəndəsi,
Əməkdar incəsənətxadimi,sə
nətşünaslıqüzrə fəlsəfədokto
ru,professorElnarəDadaşova
nın yaradıcılıq yoluna da qısa
bir nəzər salmaq istərdim. Bu
yolkeçənəsrinaltmışıncı illəri
nin sonundan başlamışdır. Bu
illərərzindəbəstəkarmusiqinin
bir çox janrlarına müraciət et
miş, o cümlədən Azərbaycan
qadın bəstəkarlarından birinci
olaraq balet janrında (“Sayalı”
baleti) müvəfəqiyyətlə özünü
sınamışdır.Konsertproqramın
da müəllifin 3 əsəri səsləndi:
“Süsənsünbül” – orqan üçün
variasiyalar; “Səda” – iki feyta
vəpianoüçünpyesvə“Muğam

sayağı” – feyta və piano üçün
pyes.
İstedadlı qadın bəstəkarları

mızdan biri dəƏməkdarmüəl
lim, Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqının üzvü, sənətşünaslıq
namizədi,professorAdiləYusi
fovadır.Odamusiqininmüxtəlif
janrlarındaözünüsınamış,ma
raqlıəsərləryazmışdır.Konsert
proqramında onun “Meh gətir

di” (tar və piano üçün fantazi
ya)əsərirespublikamüsabiqəsi
laureatı Elnur Cəfərov və bey
nəlxalq müsabiqə laureatı Fə
qanHəsənlinin ifasında təqdim
olundu.
KonsertdəbəstəkarRənaQə

dimovanınviolinvəpianoüçün
“Prelüdnostalji” əsəri beynəl
xalq müsabiqə laureatı, Prezi
dent təqaüdçüsü Zərrin Əliye
va (violin)vəArzuSəfərovanın
(piano) ifasında ilk dəfə olaraq
səsləndi.
Tanınmış bəstəkar, mahir

pianoçu, Xalq artisti, professor
Sevda İbrahimovanın hər bəs
təsiilknotlarındansafıq,səmi
miyyət, sevgi dolu hisslər aşı
layır. Bəstəkarın “Laylay” (söz:

Mirzə İbrahimov), “Dörd voka
liz” silsiləsindən I və II vokaliz
lərXalqartistiGülnazİsmayılo
vanın ifasında musiqisevərlərə
təqdimolundu.
Dahabirbəstəkarın–Mehri

ban Əhmədovanın piano üçün
2 prelüdünü beynəlxalq müsa
biqələr laureatı FəridəƏhməd
bəyovaifaetdi.
Gəncnəsləaidetdiyimizmu

siqiçilərdən bəstəkarpiano
çu, Bəstəkarlar İttifaqının üz
vü, beynəlxalq müsabiqələr və
“Gənclərmükafatı”laureatıPikə
Axundova yaradıcılıqla bəra
bərpedaqojisahədədəçalışır.
Konsertdə onun “Necədir?” ro
mansıXalqartistiGülnazİsma
yılovanın ifasında müəllifin öz
müşayiəti ilə səslənərək alqış
larlaqarşılandı.
Musiqi axşamında bəstəkar,

ƏməkdarartistElzaSeyidcaha
nın“Analar”,“Birsözsöylə”və
“Gözəlim”mahnılarıbeynəlxalq
müsabiqə laureatı LeylaDada
şovanınifasındamusiqisevərlə
rətəqdimolundu.
Konsertdə ifa olunan əsərlər

sırasında gənc bəstəkar Nər
minə Nağıyevanın “Gizlədilmiş
hisslər”,“Hərtərəfdən”–klarnet
vəpianoüçünpyeslərivardı.
Beləliklə,hansınəslinnüma

yəndəsiolmasındanasılıolma
yaraq, qadın bəstəkarlarımız
musiqisevərlərinqəlbinifəthet
məyi bacarırlar. İftixar hissi ilə
qeydetməklazımdırki,bugün
müasir üslublarda yazıbyara
dan, əsərlərinin sorağı uzaq
ölkələrdən gələn gənc qadın
bəstəkarlarımızazdeyil.Bütün
bunlar milli musiqimizin qadın
nümayəndələrinin irsinin öyrə
nilməsi və tədqiqi məsələlərini
dəaktualedir.

Jalə Qulamova 
Azərbaycan Milli 

Konservatoriyasının dosenti, 
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

“Mən bir yaz gülüyəm” 
Nuriyyə Hüseynovanın yeni albomunun təqdimatı

Əməkdarartist,xanəndəNuriy
yəHüseynovanın“Mənbiryaz
gülüyəm”adlımusiqialbomu
vəsənətçihaqqındakitabişıq
üzügörüb.Martın4dəBey
nəlxalqMuğamMərkəzində
musiqialbomununvəifaçıya
həsrolunankitabıntəqdimat
mərasimikeçirildi.Tədbirdə
həmçininxanəndətərəfindən
yaradılan“DünyaMusiqisinin
İncisi–Muğam”İctimaiBirliyinin
təqdimatıoldu.

MilliMəclisinMədəniyyət komi
təsininsədriQənirəPaşayevaçı
xışedərəkNuriyyəHüseynovanın
yaradıcılığındansözaçdı.O,uzun
illərdir xanəndənin yaradıcılığına
bələd olduğunu dedi: “Türkiyə,
Macarıstan və başqa ölkələrdə,
müxtəlif festivallarda iştirakımız
olub.Ölkədaxilindəkeçirilmişçox
saylı dövlət və ictimai tədbirlərdə
olduğu kimi, xaricdə də ifa etdiyi
mahnılarcoşquiləqarşılanıb”.
Millətvəkiliyenimusiqialbomu,

haqqında yazılan kitab və yarat
dığıqurummünasibətiləsənətçini

təbriketdi,onafəaliyyətindəuğur
lararzuladı.
Nuriyyə Hüseynovaya həsr edi

lən “Ləyaqət simvolu” adlı kitabın
müəllifiVahidAslanvurğuladıki,za
manınönündəaddımlamağıözünə
həyat amalı seçən xanəndə həm
musiqisavadı,həmdəmənəvizən
ginliyiiləmühitimizdəhörmətqaza
nıb. O,muğamlarımızı özünəməx
susşəkildəifaetməkləbərabərhəm
dədaimayenilikləraxtarışındadır.

TibbüzrəfəlsəfədoktoruYazgül
Abdıyevavədigərçıxışçılarüçəla
mətdar hadisəmünasibətiləmusi
qiçiyəxoşdiləkləriniçatdırdılar.
Çıxışlardan sonra Nuriyyə Hü

seynovanın tələbələrinin ifasında
konsert proqramı təqdimolundu.
Sondaqonalarayeniişıqüzügö
rən kitab və “Mən bir yaz gülü
yəm”adlımusiqialbomuhədiyyə
edildi.

Lalə

Qadınlar  musiqidə

Təsviri sənət ustalarının yaradıcılığı 
daim diqqət mərkəzində olacaq

Mədəniyyət naziri fırça ustaları ilə görüşüb

Bəhram Nəsibov Şuşa haqqında beş mahnı yazıb
Sənətkarın 80 illiyi ərəfəsində işıq üzü görən kitabda 

bu barədə də söhbət açılır
O,Qarabağtorpağınınfü
sunkarguşələrindənolan
Ərgünəşdağınınətəklərində
vəQozluçayınsahillərində
dünyayagəlib.Eləbəstəkar
qəlbininpıçıltısıolanyazdığı
həzinvəürəyəyatanmahnı
lardandaQarabağətri,Qa
rabağhavasıduyulurdu.

“Şahnaz təsnifi”, “Səni qəm
li görəndə”, “Sən də həmdəm,
mən də həmdəm”, “Xatırlamə
ni”,“Bəxtəvərgəlin”kimisevilən
vəkönüllərəyoltapannəğmələ
rinadınıçəkəndəsöhbətinBəh
ram Nəsibovdan (19421998) getdiyi aydın
olur.Müəllifinəböyükşöhrətgətirənvəçoxpo
pulyarolan“Qarabağ”mahnısıdaonunuzun
illər “xalqmahnısı” kimi tanınan əsərlərindən
biridir. Vətən müharibəsi günlərində soydaş
larımızıbirləşdirənmənəvidəyərəçevrilən59
yaşlı“Qarabağ”mahnısısankitəzədəndoğul
du.Həminmahnıbugündədillərəzbəridir.
Elarasındasevilən200dənçoxmahnının

bəstəkarı,həmdəçoxluşeir,qəzəlvəbəhri

təvilinmüəllifi, dünyadan vaxt
sız köçən istedadlımusiqiçinin
bu il80yaşı tamamolur.Bəs
təkarınoğluAdilNəsibovatası
nın80illiyiərəfəsində“Nəğmə
lərdəyaşayanömür”adlı kitab
nəşredib.O,atasınınbəstələri
arasından Şuşaya həsr edil
miş beşmahnının not yazısını
daaşkaraçıxarıb.Mahnılardan
dördüŞuşanınişğaldanəvvəlki
dövrünüvəsfedir,biriisəŞuşa
şəhərinin işğalından sonra ya
zılıb.
Sözləri Nüsrət Kəsəmənliyə

aidolan“İsabulağı”,RəfiqZəkayaaid“Cıdır
düzü”,Ağabəyim ağa Cavanşirə aid “Vətən
bağı”,SabirƏliyevəaid“Şuşaqalası”,Əkbər
Qoşalıyaaid “ƏzizŞuşa”mahnılarımərhum
bəstəkarın Qarabağın mədəniyyət beşiyinə
olansevgisininifadəsidir.
Torpaq, eloba, yurd nisgili ilə əbədiyyə

tə qovuşan bəstəkarın indiyə qədər ifa edil
məmişbumahnılarınamusiqihəyatıvermək
Şuşanın270illiyinəənyaxşıtöhfələrdənbiri
olardı.
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HüseynCavid(1882-1941)Azər-
baycanədəbiyyatındaroman-
tizmədəbicərəyanınınəsas
nümayəndəsi,milliromantik

şeirinvəmənzumfaciəninbanisi-
dir.O,istedadlışair,mahirpeda-
qoq,dərinelmianalitiktəfəkkürə
malikədəbiyyatşünas,zəmanəsi-
ninqəbuledilənmütəfəkkiriidi.La-
kinCavidədəbiyyattariximizdəda-
haçoxdramaturqkimi
tanınıb.Caviddrama-
turgiyasıAzərbaycan
teatrınıninkişafına
qüvvətlitəsirgöstərib,
Avropaənənələrinin
milliteatragətirilməsi-
nəsəbəbolub.Onun
dramaturjiistedadını
vəmilliteatrımızaxid-
mətiniyüksəkqiymət-
ləndirənədəbiyyat-
şünaslarməhzbuna
görəCavidi“Şərqin
Şekspiri”kimixarakte-
rizəediblər.

Cavidin fəlsəfi, tarixi faciələri, ailə-
məişət dramları pyes yaradıcılığının
rəngarəng olduğunu göstərir. Onun
bənzərsizüslubu,yazımanerasıAzər-
baycandramaturgiyasınınyenimərhə-
ləsiidi.Əbəsyerətənqidçilərbuüslubu
“Cavid teatrı” kimixüsusi terminləsə-
ciyyələndirmirlər. Ədibin“İblis”,“Şeyx
Sənan”, “Xəyyam”, “Topal Teymur”,
ümumilikdə 10-dan çox pyesinin hər
biriözü-özlüyündəbirsənətşedevridir.
Cavidin ilkdraməsəri “Ana”dır.Da-

haçoxmənzumfaciəkimiqəbuledilən
əsər1910-cu ildəqələməalınıbvə ilk
dəfə1913-cüildəTifisdə“Gürcüşirkə-
ti” mətbəəsində kitabça şəklində işıq
üzügörüb.
Əsərin yazılış tarixi Cavidin Gəncə

həyatı iləbağlıdır.O,1909-cu ildə İs-
tanbulda təhsilini yenicə bitiribNaxçı-
vanaqayıtmışdı.1910-cuildəİstanbul
Universitetindənyaxşıtanıdığıhəmka-
rı,görkəmliədəbiyyatşünasvətənqid-
çiAbdullaSurun(AbdullaTofiq)dəvəti
ilə Gəncəyə gəlib ruhani məktəbində
müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdı.
İki ədib imkan tapdıqca ədəbiyyatdan
və teatr sənətindən söhbət edirdilər.
EləbuərəfədəCavidAvropateatrının
Şərqlə vəhdətdə yeni çalarının mey-

dana çıxan modelini milli səhnəmizə
gətirmək fikrinə düşür.Bu niyyəti onu
“Ana”əsəriniqələməalmağasövqedir.
Düzdür, bu vaxta qədərAzərbaycan

səhnəsində M.F.Axundzadənin, N.Və-
zirovun,Ə.Haqverdiyevin,N.Nərimano-
vun əsərləri kifayət qədər oynanılmış,
özünə tamaşaçı auditoriyası toplaya
bilmişdi. 1909-cu ildəC.Məmmədqulu-

zadəməşhur“Ölülər”tragikomediyasını
qələməalmışdı.LakinbupyeslərdəRu-
siyaədiblərinintəsirigüclüidi.
Namiq Kamal, Əbdülhəq Hamid

Tarhan kimi ədiblərin ənənəsini mə-
nimsəyən H.Cavid Azərbaycan səh-
nəsinəTürkiyə ab-havasını da gətirə
bilərdi.Buisəartıqqeydetdiyimizki-
mi, Avropa ənənələrinin Şərq mode-
linin milli teatrımıza tətbiqi olacaqdı.
Cavidin yaxın dostlarından Abdulla
Şaiqonunlabağlıxatirələrindəədibin
həyatının 1909-1910-cu illəri haqqın-
da məlumat verərkən yazırdı: “Gənc
HüseynənçoxƏbdülhəqHamidibə-
yənmiş olduğundan onun əsərlərini
daha çox oxuyurdu”. Cavidin drama-
turgiyayagəldiyiyolunbaşlanğıcıbelə
olmuşdu.
“Ana” Cavidin dramaturgiya sahə-

sindəilkqələmtəcrübəsiolsada,həm
ideya,həmfabulaetibariləheçdəzəif
əsərdeyil.Məndeyərdimki,şairGül-
çini dramaturq Cavid edən əsər elə
“Ana”dır.
Məlumdurki, “Ana” faciəsininmöv-

zusuDağıstanhəyatındanalınmışdır.
Mütəxəssislər pyesin əsas süjetinin
Orta əsr italyan novellasından götü-
rülməsi ehtimalını da irəli sürürlər.

Lakin əsərin baş qəhrəmanı Səlma
Azərbaycanədəbiyyatıüçünxarakte-
rikolan,tipikanaobrazıdır.
Dağıstan xalqlarına, onların tempe-

ramentinə xas əhval-ruhiyyənin hökm
sürdüyüəsərinəsasxəttiniSəlmaana-
nınoğluQanpoladlaonunrəqibiOrxan
arasındaolaneşquğrundamübarizə-
nin faciəvi sonluğu dursa da, drama-

turquntəbliğetməkistədiyi
əsas ideya Qafqazın mü-
səlmanxalqlarınaməxsus
qonaqpərvərlik, aman is-
təyənə sığınacaq vermək,
düşməninbeləolsa, sənə
sığınana mərhəmət gös-
tərmə kimi mənəvi xüsu-
siyyətlərintəbliğidir.
Əsərdəİsmət,onunqar-

daşıSəlim,Orxan,Qanpo-
ladvəbaşqaikincidərəcə-
li obrazlar səhnəyə gəlsə
də, hadisələrin mərkəzin-
də baş qəhrəman Səlma
ana durur. Əsərin böyük
birhissəsiniananınmono-

loqlarıtəşkiledir.BəlkədəAzərbaycan
tamaşaçısı “Ana” dramına qədər bir
obrazınsəhnədəbuqədərdayanıbzal
ilədialoqagirməsinəşahidolmamışdı.
Eləbununnəticəsidirki,tamaşaçıəsər
boyu özünü hadisələrin iştirakçısı he-
sabedir.
Ananınmonoloqlarısonralarədəbiy-

yatımızdayenianaobrazlarınınyaran-
masınabilavasitətəsirgöstərib.Məsə-
lən, Səlma ananın oğlundan məktub
gözləməsini dilə gətirməsi Süleyman
Rüstəminməşhur “Ana və poçtalyon”
əsərindəki ananın məktub intizarı ilə,
demək olar ki, eynidir. Hər iki əsərdə
intizarhissiniifadəedənmənzumpar-
çalarda böyük məzmun uyğunluğu,
cüziüslubfərqivar.SəlmaanaVidadi
Babanlının “Ana intiqamı” dramındakı
ananın da bilavasitə sələfidir. Hər iki
əsərdə oğlunun vaxtsız ölümü ilə üz-
ləşən, intiqam atəşi ilə alışıb-yanan,
əlinəqisasalmaq fürsəti düşəndə isə
bunun əvəzində düşməni vicdanının
hökmünə buraxmağı üstün tutan ana
obrazıiləqarşılaşırıq.
Cavidin “Ana”sında qatil obrazı da

mükəmməl işlənib. Sanki müəllif ona
öz günahını anlamaq fürsəti yaradır.
ƏsərinfinalhissəsindəqatilMuradın:

Doğrayın məni riştə-riştə!
Əvət, doğrayın, məhv olmalı zalım!
Ah, bir alçağa mərhəmət nə lazım?
Qanlı bir canavar sağ buraxılmaz.

Mənbirxainəm,öldürün!–deyərək
yalvarmasıbununtəcəssümüdür.
“Ana”pyesininnəzmləyazılmasıonu

daha təsirli edib. Əsərin daha sevi-
lənolması onunheca vəznində, lakin
məsnəvi formasında, həmçinin sadə
danışıq dilinə yaxın tərzdə yazılması-
dır. Nümunə üçün əsərin əvvəlindən
birparça iləsonundanbirhissəninə-
zərdənkeçirək.Əvvəlində,ananınuca
Yaradanaxitabındanbirparça:

Ey mərhəmət kanı, ey ulu tanrı!
Ey yerlərin, göylərin hökmdarı!
İnayət qıl, yox başqa havadar, 
Yalnız varım-yoxum, tək bir oğlum var.

Sonunda, ananın namərd qonağa
sonmüraciətindənbirhissə:

Get, namərd qonaq, get! Alçaq 
mürtəci!
Get, miskin hərif, get! Cəllad, yırtıcı!
Get, vicdansız, kəndini qurtar, yaşa!
Ancaq vicdansızları, bəslər dünya.

EləməhzbunagörədəHüseynCa-
vidbəraətalandansonraonunilknəşr
edilənəsərlərindənbiri“Ana”pyesiol-
du.
Buəsərin1957-ci ildəayrıcakitab

halında nəşr olunmasının başqa sə-
bəbləridəvar idi.Beləki,əsərartıq
1913-cü ildə ərəb əlifbasında çap
olunmuşdu.ÇapahazırlayanAbuzər
İsmayılovun işi onu transfonelitera-
siya edib yeni redaksiyada oxucula-
ra təqdimetməkdən ibarətolacaqdı.
Bundan əlavə, əsərdə türkçülük, is-
lamçılıq ideyaları, tarixi və əfsanə-
vi şəxsiyyətlərin taleyi deyil, azsaylı
xalqlardan birinin məişəti, Qafqazda
illərdən bəri tənqid olunan qan da-
vasının pislənməsi təbliğ olunurdu.
Yəni bu əsər repressiyadan sonra
bəraət almış ədibi xalqımıza qaytar-
maqüçünidealbaşlanğıc,müharibə-
dən sonrakı dinc quruculuq illərində
cəbhədəxaindüşməningülləsinətuş
gəlmiş oğullarını, nişanlılarını, qar-
daşlarınıitirmişhəmvətənlərimizətə-
səlliolabilərdi...

***

HüseynCavidin“Ana”əsəribirneçə
dəfəsəhnələşdirilib.Hərdəfədətama-
şaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb
vəuzunmüddətrepertuardaqalıb.
ƏsərXXəsrin80-ciillərindəC.Məm-

mədquluzadə adınaNaxçıvanDövlət
MusiqiliDramTeatrındasəhnəyəqo-
yulub. 1991-ci ildəAzərbaycan Tele-
viziyası tərəfindən lentəalınan tama-
şanın rejissoru Əməkdar incəsənət
xadimi Əliqismət Lalayev, bəstəkarı
Xalq artisti Ramiz Mirişli, baş rolun
ifaçısıisəXalqartistiZemfiraƏliyeva
olub.
2004-cüildəMingəçevirDövlətDram

Teatrında tamaşaya qoyulan “Ana”
klassik dramaturgiyanın uğurlu səhnə
təcəssümünə görə Azərbaycan Teatr
Xadimləri İttifaqının “Qızıl dərviş”mü-
kafatına layiq görülüb. Tamaşanın re-
jissoruXalqartistiFirudinMəhərrəmov,
səhnə tərtibatçısı Əməkdar rəssam
Rafael Zeynal, baş rolun ifaçısı Xalq
artistiEllaYaqubovaolub.
Əsər2018-ciildəAzərbaycanDövlət

GəncTamaşaçılarTeatrındaƏməkdar
incəsənət xadimi Bəhram Osmano-
vunquruluşundadasəhnəyəqoyulub.
Teatrın 90 illiyində səhnələşdirilən ta-
maşada baş rolu həmin il 60 illik yu-
bileyini qeyd edən Xalq artisti Nübar
Novruzovaoynayıb.
Teatrlarda pandemiya səbəbindən

yaranan iki ilə yaxın fasilədən sonra
“Ana” yenidən səhnəyə çıxdı. Bu də-
fəŞuşaDövlətMusiqiliDramTeatrının
təqdimatında. Əsər Hüseyn Cavidin
140 illik yubileyi və2022-ci ilin “Şuşa
İli” elan olunması ilə əlaqədar teatrın
carirepertuarınadaxiledilib.Əməkdar
artistLoğmanKərimovunquruluşunda
hazırlanan tamaşanın (birhissəlimən-
zumdram)premyerasıyanvarın29-da
baştutdu.
Yeni səhnə yozumunda Səlma ana

obrazını Bahar Həmzəyeva, Orxanı
Mir Qabil Əkbərov, İsməti Sürahi Əli-
məmmədova,SəlimiNihadHeybətov,
ÇərkəzMuradrolunuRasəfMehdiyev,
QanpoladıisəƏlirzaKənanicanlandır-
dı. Tamaşada Bahar Həmzəyevanın
ifasını xüsusi  qeyd etmək lazımdır.
Aktrisanınoyunuoqədərtəbii,canlıidi
ki,tamaşaçılaroğlununölümxəbəriilə
sarsılanananınhalınıonunlabirgəya-
şadılar...

Əzizağa Nəcəfzadə 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 

dosent

Azərbaycanıntarixi-mənəvi
irsinədairaraşdırmalaraöz
töhfəsiniverənADAUniversi-
tetiikiyenilayihəyəimzaatıb.

1918-1920-ciillərdənəşredilmiş
“Azərbaycan”qəzetivəXIXəs-
rinaxırlarındaişıqüzügörmüşiki
hissədənibarət“Vətəndili”dərsliyi
ADAUniversitetininlayihəsiüzrə
latınqrafikasındakütləvioxucuya
təqdimolunur.

Martın 4-də bu münasibətlə keçiri-
lən təqdimat mərasimində universite-
tin rektoru, professor Hafiz Paşayev
alitəhsilocağındaAzərbaycantarixinə
xüsusi diqqət yetirildiyini deyib. 2018-
ciildəPrezidentİlhamƏliyevinQazax
Müəllimlər Seminariyasının 100 illik
yubileyi ilə bağlı imzaladığı sərənca-
mı xatırladan rektorADAUniversiteti-
ninbusahədəgördüyüişlərdəndəsöz
açıb. Seminariyanın tarixi binasının

universitetin dəstəyi ilə bərpa edildiyi
diqqətəçatdırılıb.
HafizPaşayevqeydedibki,Cümhu-

riyyət dövründə nəşr olunmuş “Azər-
baycan” qəzetinin 450-yə yaxın nöm-
rəsi indiyədək tam külliyyatda ərəb
əlifbasından latın qrafikalı əlifbaya
transliterasiyaedilməyib.Buistiqamət-
də ayrı-ayrı təşəbbüslər olsa da, bü-
tövşəkildənəşrlərortayaqoyulmayıb.
Bildirilib ki, qəzetin tam külliyyatının
transliterasiya edilmiş nəşri 20 cilddə
olacaq.HazırdaIvəIIcild ictimaiyyə-
tətəqdimolunur.Birincicild1918-ciilin
sentyabr-oktyabraylarını,IIcild1918-
ciilinnoyabrayınıəhatəedir.
ADAUniversitetinin digər layihəsi ana

dilindəilkdərsliyimizin–görkəmlimaarifçi
Aleksey Osipoviç Çernyayevski tərəfin-
dənIhissəsi1882-ciildə,1888-ciildəisə
SəfərəlibəyVəlibəyovlabirlikdəIIhissəsi
çapedilmiş“Vətəndili”ninbirkitabhalın-
damüasiroxucuyatəqdimolunmasıdır.

Tədbirdə “Azərbaycan” qəzetini
transliterasiyaedənlər–filologiyaüzrə
fəlsəfədoktoruMehdiGəncəli vəfilo-
loq, tərcüməçi Azad Ağaoğlu, “Vətən
dili”kitabınıtransliterasiyaedən,qeyd
və şərhlərin müəllifəri – Bakı Dövlət
UniversitetininƏrəbfilologiyasıkafed-
rasınınmüdiriVüqarQaradağlıvəşair,
ədəbiyyatşünas Sayman Aruz çıxış
edərəkhərikilayihəbarədədanışıblar.
Təqdimat zamanı hər iki nəşrin ak-

tuallığındanbəhsedilib.Nəzərəçatdı-
rılıb ki, “Azərbaycan” qəzeti translite-
rasiyaedilərkən rastgəlinənxəbərlər,
xüsusənictimai-siyasihadisələrləbağ-
lı informasiyalarbugünümüzüçündə
aktualdır.Qeyd olunub ki, vaxtiləCə-
nubi Qafqazda azərbaycanlı uşaq və
müəllimlər üçün mükəmməl dərs və-
saitiolan“Vətəndili”həmQoriMüəl-
limlərSeminariyasında, həmdəonun
varisiolanQazaxMüəllimlərSeminari-
yasındatədrisedilib.

Kitab o dövrün rus dərslikləri əsa-
sında qurulsa da, tərtibçilər onu tam
milliləşdirməyə nail olublar. Aleksey
OsipoviçÇernyayevskivəSəfərəlibəy
Vəlibəyov dərsliyi yazarkən Azərbay-
canziyalılarınıdabu işəcəlbediblər.
Dərslikdəkiəksərşeirlərin,ocümlədən
rus şairi İ.Krılovun təmsillərinin tərcü-
mə müəllifi dövrün görkəmli ziyalısı
HəsənəlixanQaradağlıolub.
Təqdimatdadövlətrəsmiləri,elmiic-

timaiyyətnümayəndələriiştirakediblər.
XalqşairiNərimanHəsənzadə,tarix

üzrə elmlər doktorları İradəBağırova,
SolmazRüstəmova-Tohidi,MilliMəcli-
sindeputatlarıSabirRüstəmxanlı,Mu-
saQasımlı,BDU-nunprofessoruNəsi-
manYaqubluçıxışedərəkhərikinəşr
layihəsini Azərbaycanın elmi, ictimai,
mədənihəyatındamühümhadisəkimi
dəyərləndiriblər.
Qeydedəkki,kitablar“Çaşıoğlu”nəş-

riyyatındanəfistərtibatdaçapolunub.

Cümhuriyyətin qəzeti və ana dilində ilk dərslik
Latın qrafikasında kütləvi oxucuya təqdim olunur

ƏlibəyHüseynzadətəkcə
Azərbaycandadeyil,bütün
Türkdünyasındaədəbi-icti-
maivəmaarifçi,düşüncənin

inkişafındamühümxidmətləriolan
şəxsiyyətlərimizdəndir.Martın17-də
müstəqildövlətçiliyimizinnəzəri
əsaslarınınişlənibhazırlanmasında
yaxındaniştirakedəngörkəmliədi-
binvəfatının82-ciildönümüdür.

ƏlibəyMollaHüseynoğluHüseynza-
də24fevral1864-cüildəSalyanşəhə-
rindədünyayagözaçıb.Atasıvaxtsız
vəfat etdiyinə görə babası, Qafqazın
şeyxülislamı Axund Molla Əhmədin
himayəsində böyüyüb. O, din xadimi
olmasınabaxmayaraq,dövrününaçıq-
fikirli insanlarından idi. Azərbaycanda
ilkdəfəillərihicridənmiladiyəçevirmək
üçünsinxrontəqvimcədvəlihazırlayıb.
MollaƏhmədinTifisdəyaşayantanın-
mışazərbaycanlı ziyalılardanM.Ş.Va-
zeh,A.Bakıxanov və M.F.Axundzadə
ilədostluqəlaqələriolub.Əlibəyməhz
belə bir ziyalı mühitində böyüyüb. O,
ibtidai təhsilini vaxtilə atasının dərs
dediyi məktəbdə alıb. Sonra təhsilini
1875-ci ildə 1-ciTifis gimnaziyasında
davam etdirib, burada rus dilini öyrə-
nib.Sonrababasınınköməkliyiiləərəb
vəfarsdillərinidəmənimsəyib.
1885-ci ildə gimnaziyanı müvəfə-

qiyyətlə başa vurur.Ali təhsil ardınca
Rusiyaya gedən Əli bəy sənədlərini

Sankt-PeterburqBədiiAkademiyasına
verir. Ancaq fikrindən daşınır, Sankt-
Peterburq Universitetinin Fizika-riya-
ziyyat fakültəsinə qəbul olunur. Bura-
da təhsillə yanaşı, Şərq fakültəsində
tanınmış professorlar D.Mendeleyev,
Y.Vaqner, N.Menşutkin, N.Beketov,
V.Jukovski və başqalarının elmindən
bəhrələnir.Eynizamanda imperiyanın
paytaxtında gedən ictimai-siyasi pro-
seslərləyaxındantanışolur,“Xalqçılar”
hərəkatınarəğbətbəsləyir.
Araşdırmalarda qeyd olunur ki, bu

dövrdəözüzərindəfasiləsizişləyənƏli
bəyHüseynzadəlatın,yunan,fransız,
almanvəingilisdillərinidəmükəmməl
öyrənir. Qədim yunan və QərbiAvro-
pa müəllifərinin əsərlərini orijinaldan
oxuyur. 1887-ci ildə Sankt-Peterburq-
da çar III Aleksandra sui-qəsd edilir.
Bundan sonra başlayan yersiz təqib-
lər üzündənƏli bəyRusiyanı tərk et-
məkməcburiyyətindəqalır...Türkiyəyə
gedənƏli bəy İstanbulUniversitetinin
Hərbitibbfakültəsindətəhsilinidavam
etdirir. Universiteti dermatoloq ixtisası
üzrəbaşavurur.ProfessorKamalCə-
nabla birgə hazırladığı “Ensiklopedik
tibb lüğəti”ni nəşr etdirir. Rəssamlıq
fəaliyyətiilədəməşğulolanƏ.Hüseyn-
zadəAzərbaycanyazıçısıZeynalabdin

Marağayinin “İbrahim bəyin səyahət-
naməsi”əsərinə illüstrasiyaçəkir.Qə-
ləmini tərcümə sahəsində də sınayır.
Ö.Xəyyamınbirneçərübaisini,F.Bon-
denştedt,İ.Höte,H.Heyneninəsərlərini
türkdilinətərcüməedir.
Ə.Hüseynzadə müsabiqə yolu ilə

İstanbul Universitetində vaxtilə təhsil
aldığı fakültədə professor köməkçisi
vəzifəsinə işə götürülür. Siyasi baxış-
larınagörəmüəyyənproblemlərləüz-
ləşir,çıxışlarıhakimdairələrtərəfindən
birmənalıqarşılanmır.Təqibvətəhdid-
lərəgörə1904-cü ilinəvvəlindəFran-
saya gedir. Bir müddət sonra Bakıya
dönür. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
maddidəstəyiiləƏhmədbəyAğayev-
ləbirgə1905-ci ildə “Həyat”qəzetinin
nəşrinəbaşlayırlar.1906-cıildəƏ.Hü-
seynzadəqəzetinredaktoruolur.Oda-
ha sonra Tağıyevin maddi dəstəyi ilə
1906-cı ildəhəftəlikədəbi,elmivə ic-
timai-siyasijurnalolan“Füyuzat”ınəşr
etdirir. Jurnalda Azərbaycanın tanın-
mışşairvəyazıçılarındanMəhəmməd
Hadi,MirzəƏləkbərSabir,HüseynCa-
vid,SəidSəlmasi,AbdullaŞaiq,Abbas
Səhhət,ƏlipaşaSəburun şeir vəmə-
qalələridərcedilir.EynizamandaAvro-
panın məşhur müəllifərindən V.Şeks-
pir, C.Bayron, F.Şiller, İ.Höte, V.Hüqo

və digərləri haqqında yazılara da yer
verilir, əsərlərinin tərcümələri işıq üzü
görür.1907-ciildə“Füyuzat”məcmuəsi
bağlandıqdansonraƏlibəyfəaliyyətini
pedaqoji sahədə davametdirir. 1908-
1910-cu illərdə “Səadət”Ruhani Xey-
riyyəCəmiyyətinin Bakıda təsis etdiyi
“Səadət”məktəbində türk dili və ədə-
biyyatımüəllimi,direktorişləyir.O,mü-
dirolduğudövrdəmüəllimlərişəmüsa-
biqəyoluiləqəbuledilirdi.
Ə.Hüseynzadə Bakıda yaşadığı

dövrdəədəbiyaradıcılıqlayanaşı,təs-
virisənətədəvaxtayırır.BugünAzər-
baycanMilliİncəsənətMuzeyinineks-
pozisiyasını bəzəyən “Şeyxülislamın
portreti”, “Bibiheybətməscidinin görü-
nüşü”vədigərəsərləriniyaradır.
Əlibəy1910-cuildəyenidənİstanbu-

lagedir.“Türkyurdu”cəmiyyətininüzv-
ləriarasındayeralır.“İttihadvətərəqqi”
təşkilatınaüzvseçilir.Butəşkilatınxətti
ilə1915-1916-cıillərdəQərbiAvropaöl-
kələrindəolur.Rusiyamüsəlmanlarının
problemləriiləmaraqlanır.1919-cuildə
İstanbul ingilislər tərəfindən işğal edil-
diyi vaxt digər “ittihadçı”lar kimi həbs
olunur. Lakin qısamüddət sonra azad
edilir. O, İstanbulda Heydərpaşa hərbi
xəstəxanasının Tibb fakültəsində dəri-
zöhrəvixəstəlikləriüzrəmüəllimişləyir.

Ə.Hüseynzadə bir daha vətənə
1926-cıildə,ITürkolojiQurultaydafəx-
riqonaqkimi iştiraketməküçüngəlir.
Tədbirdəsanballıməruzəiləçıxışedir.
Geri döndükdən sonra Türkiyə Pre-
zidenti Mustafa Kamal Atatürkə sui-
qəsddə ittiham edilərək həbs olunur.
Sonraonungünahsızolduğuüzəçıxır
vəazadedilir.
Böyük mütəfəkkir ədib, türkçülük,

müasirlikvəİslamfəlsəfiüçlüyübayra-
ğımızınideolojiəsasınıtəşkiledənƏli
bəyHüseynzadə17mart1940-cıildə,
76yaşındaİstanbuldadünyasınıdəyi-
şib.ŞəhərinQaracaəhmədməzarlığın-
dadəfnedilib.

Savalan Fərəcov

Böyük  ədib  və  ideoloq

Hüseyn Cavid – 140 Cavidin “Ana” əsəri və onun səhnə taleyi
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10 mart 1878 – Bö yük ya zı çı, dra ma turq, mü tə fək kir Mir zə Fə tə li 
Axund za də (30.6.1812 – 1878) Tifl  is də və fat edib. 1850-ci il lər də 
yaz dı ğı 6 ko me di ya ilə Azər bay can dra ma tur gi ya sı nın, 1857-ci il-
də qə lə mə al dı ğı “Al dan mış kə va kib” po ves ti ilə realist Azər bay can 
nəs ri nin tə mə li ni qo yub. 

10 mart 1915 – İlk azər bay can lı ba le ri na, SS Rİ Xalq ar tis ti, SS Rİ 
Döv lət mü ka fa tı laureatı, pro fes sor Qə mər Ha ca ğa qı zı Al mas za də 
(1915 – 7.4.2006) ana dan olub. Pro fes sional səh nə ni tərk et dik-
dən son ra Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı nın baş ba let meys te ri olub 
(1953-1972), Ba kı Xo reoq ra fi  ya Mək tə bi nin di rek to ru iş lə yib.

10 mart 1940 – Xalq ar tis ti, xa nən də Ca nə li Xa nə li oğ lu Ək bə-
rov (1940 – 22.10.2021) Lən kə ran ra yo nu nun Tü kə vi lə kən din də 
do ğu lub. Ope ra ta ma şa la rın da baş rol lar da (Məc nun, Kə rəm, Aşıq 
Qə rib, Şah İs ma yıl və s.) çı xış edib. 

10 mart 2004 – Xalq ar tis ti, məş hur akt ri sa Nə si bə Ca han gir qı zı 
Zey na lo va (20.4.1916 – 2004) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya Teat-
rın da ça lı şıb. Film lər də (“Ögey ana”, “Ul duz”, “Qa yı na na” və s.) ma-
raq lı ob raz lar ya ra dıb. 

10 mart 2021 – Xalq rəs sa mı Mir na dir Mi rə li oğ lu Zey na lov 
(12.11.1942 – 2021) və fat edib.

11 mart 1925 – Xalq ar tis ti, məş hur akt yor Bə şir Sə fə roğ lu (Bə şir 
Sə fər oğ lu Sə fə rov; 1925 – 24.3.1969) Ba kı da ana dan olub. Mu si qi-
li Ko me di ya Teat rın da ta ma şa çı rəğ bə ti qa za nan ob raz lar ya ra dıb. 
“Əh məd ha ra da dır?”, “Ul duz” və s. fi lm lər də çə ki lib. 

11 mart 1942 – Ta nın mış akt ri sa Lüt fi y yə Şa mil qı zı Sə fə ro va 
(1942-2010) Ba kı da do ğu lub. 1963-cü il dən Mu si qi li Ko me di ya 
Teat rın da ça lı şıb.  

12 mart 1904 – Xalq ya zı çı sı Əbül hə sən (Əbül hə sən Əli ba ba oğ-
lu Ələk bər za də; 1904-1986) İs ma yıl lı ra yo nu nun Bas qal kən din də 
do ğu lub. “Yo xuş lar”, “Mü ha ri bə”, “Dost luq qa la sı”, Dün ya qo pur” və 
s. ro man la rın müəl li fi  dir.

12 mart 1906 – Xalq şairi, dra ma turq, So sialist Əmə yi Qəh rə ma-
nı Sü ley man Rüs təm (Sü ley man Əliab bas oğ lu Rüs təm za də; 1906 
– 10.6.1989) Ba kı da ana dan olub. Ki tab la rı: “Gün o gün ol sun ki...”, 
“İki sa hil”, “Dur na” (ko me di ya lar), “Təb ri zim”, “Azər bay ca na gəl sin” 
və s. Azər bay can SSR Ali So ve ti nin səd ri olub.

12 mart 1933 – Xalq şairi Ca bir Nov ruz (Ca bir Mir zə bəy oğ lu 
Nov ru zov; 1933 -12.12.2002) Xı zı ra yo nu nun Upa kən din də do ğu-
lub. Şeir lə ri nə po pul yar mah nı lar (“Ca van lı ğım”, “Ey hə yat, sən nə 
qə ri bə sən”, “Tə lə bə lik il lə ri” və s.) bəs tə lə nib. Mil li Məc li sin de pu ta tı 
(1995-2000) olub.

12 mart 1942 – Fəl sə fə elm lə ri dok to ru, AMEA-nın aka de mi ki Əf-
rand Fi ru din oğ lu Daş də mi rov (1942 – 7.4.2015) Ba kı da ana dan 
olub. 

13 mart 1899 – Xalq ar tis ti Məm mə də li Ha cı Hey dər oğ lu Və li-
xan lı (Hey dər za də; 1899 – 12.4.1969) Ba kı nın Fat ma yı kən din də 
do ğu lub. 1920-ci il dən Azər bay can Döv lət Dram Teat rın da ça lı şıb, 
Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ta ma şa lar da oy na yıb. “Gö rüş” fi l min də 
(1955) çə ki lib.

13 mart 1918 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Xa vər Əh məd qı zı 
Və ki lo va (Mir zə bə yo va; 1918 – 16.1.2006) Dər bənd şə hə rin də do-
ğu lub. Xalq şairi Sə məd Vur ğu nun ömür-gün yol da şı olub. Sə məd 
Vur ğu nun Ev-Mu ze yi nin di rek to ru (1975-2006) iş lə yib.

13 mart 1927 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti No dar Şa şı qoğ lu 
(No dar İz zə to viç Şa şı qoğ lu; 1927 – 12.4.2013) Ba tu mi şə hə rin də 
ana dan olub. Mosk va və Sankt-Pe ter burq teatr la rın da, Azər bay can 
Döv lət Rus Dram Teat rın da ça lı şıb. “Uzaq sa hil lər də”, “Əsl dost”, 
“Bi zim kü çə”, “Te le fon çu qız” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar 
ya ra dıb. 

13 mart 1928 – Ta nın mış sk rip ka ifa çı sı, Əmək dar ar tist Azad 
Həm zə oğ lu Əli yev (1928 – 17.8.1994) ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin kon sert meys te ri, Azər bay can Döv lət 
Kon ser va to ri ya sı nın müəl li mi olub.

13 mart 1935 – Ədə biy yat şü nas, Əmək dar elm xa di mi Arif Al lah-
yar oğ lu Ha cı yev (1935-2000) ana dan olub.

13 mart 1994 – Gör kəm li akt yor, Əmək dar ar tist Hə sən Ab bas-
qu lu oğ lu Əb luc (22.4.1942 – 1994) və fat edib. Teatr və te le vi zi ya 
ta ma şa la rın da, ki no da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 

14 mart 1919 – Sa ti rik şair Əli qu lu Qəm kü sar (Əli qu lu Mə şə di 
Ələk bər oğ lu Nə cə fov; 1880, Nax çı van – 1919) Tifl  is də qət lə ye ti ri-
lib. “Mol la Nəs rəd din” jur na lı nın ta nın mış müəl lifl  ə rin dən olub. 

14 mart 1936 – Ya zı çı-dra ma turq Na hid Rə him oğ lu Ha cı za də 
(1936-2018) Gə də bəy ra yo nu nun Düz rə sul lu kən din də do ğu lub. 
Pyes lə ri teatr lar da ta ma şa ya qo yu lub, te le vi zi ya fi lm lə ri nin sse na ri 
müəl li fi  dir.

14 mart 1938 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, pro fes sor Sa mət Qüd-
rət oğ lu Əli za də (1938-2002) Xı zı qə sə bə sin də ana dan olub.

14 mart 1992 – Şair Tey mur El çin (Tey mur Sü ley man oğ lu Əli-
yev; 28.3.1924 – 1992) və fat edib. Uşaq lar üçün əsər lə rin müəl li fi -
dir, rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib. Res pub li ka Te le vi zi ya və 
Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə si nin səd ri, mə də niy yət na zi ri nin müavi ni  
iş lə yib.

Dünya
10 mart 1772 – Al man fi  lo so fu, fi  lo loq, dil çi və ya zı çı Frid rix Şle-

gel (Fried rich Sch le gel; 1772-1829) ana dan olub.
10 mart 1930 – Lit va şairi, ya zı çı, dra ma turq Yus ti nas Mar sink ya-

vi çus (1930- 2011) ana dan olub.

11 mart 1544 – İtal yan şairi Tork va to Tas so (Tor quato Tas so; 
1544-1595) ana dan olub.

11 mart 1818 – Fran sız əsil li rus ba let meys te ri, ta nın mış pe da-
qoq Ma rius İva no viç Pe ti pa (1818-1910) ana dan olub.

12 mart 1672 – İr land əsil li in gi lis ya zı çı sı, maarif çi ədə biy ya tın 
ba ni lə rin dən bi ri Ri çard Stil (Ric hard Steele; 1672-1729) ana dan 
olub.

12 mart 1685 – İn gi lis fi  lo so fu, sub yek tiv idealiz min ta nın mış si-
ma la rın dan bi ri (spi ri tualist) Corc Berk li (Geor ge Ber ke ley; 1685-
1753) ana dan olub.

12 mart 1728 – Al man rəs sa mı, klas si siz min ta nın mış nü ma yən-
də si An ton Ra fael Menqs (An ton Rap hael Mengs; 1728-1779) ana-
dan olub.

12 mart 1737 – Rus me ma rı, rus klas si siz mi nin ba ni lə rin dən bi ri 
Va si li İva no viç Ba je nov (1737-1799) ana dan olub.

12 mart 1937 – Gür cü ope ra mü ğən ni si (te nor), SS Rİ Xalq ar tis ti 
Zu rab Lav rent ye viç Sot ki la va (1937-2017) ana dan olub.

13 mart 1838 – İtal yan ya zı çı sı, ta ri xi ro man lar (“Spar tak” və s.) 
müəl li fi  Ra fael lo Co van yo li (Raff  ael lo Giovag no li; 1838-1915) ana-
dan olub.

13 mart 1900 – Yu nan şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
(1963) laureatı Gior gos Se fe ris (1900-1971) ana dan olub.

13 mart 1910 – Türk ya zı çı sı Ka mal Ta hir Də mir (1910 – 
21.4.1973) ana dan olub. “Əsir şə hə rin in san la rı”, “Yor ğun sa vaş çı”, 
“Qurd qa nu nu” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

13 mart 1913 – Rus şairi Ser gey Vla di mi ro viç Mi xal kov (1913-
2009) ana dan olub. 

13 mart 1922 – Məş hur kal mık şairi Da vid Ni ki to viç Ku qul ti nov 
(1922-2006) ana dan olub.

14 mart 1681 – Al man bəs tə ka rı, mu si qi şü nas Georq Fi lip Te-
le man (Georg-Phi lipp Te le mann; 1681-1767) ana dan olub. 40-dək 
ope ra nın müəl li fi  dir.

14 mart 1804 – Avst ri ya bəs tə ka rı, sk rip ka çı, di ri jor Yo hann Şt-
raus (Jo hann St rauss; 1804-1849) ana dan olub. Üç oğ lu (Yo hann, 
Yo zef, Eduard) da məş hur bəs tə kar olub lar.

Hazırladı: Vüqar Orxan

10–14 martXatirə təqvimi

Nov ruz bay ra mı nın 
müj də çi si olan ila xır 
çər şən bə lə rin için də 
ən möh tə şə mi, bö yük 

təm tə raq la ke çi ri lə ni Tor paq 
çər şən bə si dir. Bu il Tor paq 
çər şən bə si mar tın 15-də yur-
du mu za qə dəm qo ya caq. 

Əs ki inanc la ra gö rə, tor pa ğın 
oyan ma sı ilə tə biət bü tün lük lə 
ye ni lə nir. Ona gö rə ki, var lı ğın 
əsa sı nı təş kil edən su, od, yel 
öz lə ri nin təs di qi ni tor paq da ta-
pır lar. Da ha doğ ru su, tor paq bu 
üç ün sü rün mis si ya sı nın əsas 
ta mam la yı cı sı dır. Bu ün sür lə-
rin tor paq la tə ma sı ol ma sa, ya-
şam müm kün ol maz. Tor pa ğın 
oyan ma sı nın mi fi k kök lə ri ey ni 
za man da di ril mə, can lan ma an-
la yı şı ilə əla qə dar dır.

Tor paq mü qəd dəs li yi türk mi-
fi k dü şün cə sin də, et nik-əx la qi 
də yər lər sis te min də yurd, və tən, 
el-oba an la yı şı ilə ey ni möv qe-
də dir. Keç miş dən gü nü mü zə 
ulu su muz da tor pa ğa məx su si 
mü na si bət olub. Tor paq çər şən-
bə si müx tə lif ayin lə ri ilə di gər üç 
çər şən bə yə bən zə sə də, bə zi 
əla mət lə ri ilə fərq lə nir. Bir çox 
böl gə miz də bu çər şən bə xü su si 
tən tə nə ilə qeyd olu nur. İn san lar 

tor paq sa hə lə ri nə çı xır, tə miz-
lik iş lə ri gö rür, küt lə vi şən lik lər 
ke çi rir lər. Hə yət lər də də ton qal 
qa la nır, ev lər də plov dəm lə nir, 
bay ram süf rə si açı lır, hər kəs 
bir-bi ri ilə bay ram la şır. Xü su si lə 
uşaq lar və gənc lər ev lə rə tor ba 
atar, qu laq fa lı na çı xar lar. İla xır 
ge cə si ca van qız lar bir ye rə yı-
ğı şıb su da üzü yün hə rə kə ti nə 
əsas la nan xü su si ayin ke çi rər, 
gə lə cək ta le lə ri ni “yox la yar lar”. 
Qə dim adə tə gö rə, axır çər şən-
bə gü nün də əc dad la rın, əziz lə rin 
mə zar la rı zi ya rət olu nar, on la rın 
ru hu na dualar oxu nar...

Tor paq çər şən bə si nin mə ra-
sim lə ri su ya, oda, ye lə, həm də 
tor pa ğa ina mı komp leks şə kil də 
əks et di rir. So nun cu ila xır çər-
şən bə si nin ax şa mı ton qa lın üs-
tün dən atıl maq köh nə ilin qa da-
ba la sı nı od da yan dır maq, ye ni 
ilə sağ lam və ye ni ruh yük sək li-
yi ilə qə dəm qoy maq de mək dir. 
Xal qı mı zın Nov ruz la bağ lı dü-
şün cə si nə gö rə, ila xır çər şən-
bə də uşa ğa be şik dü zəl dər lər. 
Gün çıx ma mış su üs tün dən atı-
lar lar... 

Tor paq çər şən bə si nə mü na-
si bət də ma raq lı inanc lar var. El 

dü şün cə si nə gö rə, hə min gün 
ev dən qon şu ya pul, ələk ver-
məz lər. Şa mı ya rım çıq sön dür-
məz lər. İlin axır çər şən bə ge cə-
si ni öz evin də qeyd et mə li sən. 
Əks hal da, ila xır çər şən bə ni yed-
di il dal ba dal baş qa yer də qar şı-
la ya caq san. Xalq yad da şın da 
tor paq la bağ lı ma raq lı de yim lər 
də var:

Tor paq de yər: öl dür mə ni, di ril-
dim sə ni!

Tor paq de yər: sən mə nə tər 
ver, mən sə nə zər ve rim!

Tor pa ğa əyi lən na mər də əyil-
məz. 

Tor paq la əl lə şən xoş bəxt lik lə 
qar şı la şar.

Tor pa ğa var ver sən, o da sə nə 
bar ve rər.

Su lar hə rə kət li dir, tor paq bə rə-
kət li dir. 

Tor paq dan pay ol maz...
Ulu la rı mı zın tor paq sev gi si, 

onun la bağ lı inanc la rı tor pa ğın 
bol luq, bə rə kət mən bə yi ol ma sı 
ilə əla qə dar dır. Tor pa ğı mı zın bə-
rə kə ti əs kik ol ma sın. Ar tıq sa yı lı 
gün lər qa lan Nov ruz el-oba mı za 
kö nül xoş lu ğu gə tir sin. Bay ra mı-
nız mü ba rək!

Fariz Yunisli

Mil li hey kəl tə raş sə nə-
tin də özü nə məx sus 
ye ri olan ta nın mış 
ti şə us ta sı, Əmək dar 

rəs sam Al bert Mus ta fa yev 
mar tın 4-də, öm rü nün 91-ci 
ilin də dün ya sı nı də yiş di.

Al bert Za man oğ lu Mus ta fa-
yev 26 yan var 1931-ci il ta rix-
də Nu xa da (in di ki Şə ki) ana dan 
olub. 4-cü sin fə qə dər Nu xa da 
rus mək tə bin də oxu yub. Ailə si-
nin Ba kı ya köç mə si ilə əla qə-
dar ola raq or ta təh si li ni Ba kı-
da da vam et di rib. Son ra Əzim 
Əzim za də adı na Rəs sam lıq 
Mək tə bin də, 1956-1960-cı il-
lər də isə SS Rİ Rəs sam lıq Aka-
de mi ya sı nəz din də İl ya Re pin 
adı na Le ninq rad (Sankt-Pe ter-
burq) Bo ya kar lıq, Hey kəl tə raş-
lıq və Me mar lıq İns ti tu tun da 
təh sil alıb.

1966-cı il dən Azər bay can Po li-
tex nik İns ti tu tu nun Təs vi ri sə nət 
ka fed ra sın da as sis tent, müəl lim 
ki mi fəaliy yət gös tə rib. 1975–
2020-ci il lər də Azər bay can İn-
şaat Mü hən dis lə ri İns ti tu tu nun 
(in di ki Me mar lıq və İn şaat Uni-
ver si te ti) Təs vi ri in cə sə nət ka-
fed ra sın da baş müəl lim, do sent, 
da ha son ra isə pro fes sor və zi fə-
lə rin də ça lı şıb.

Yaradıcılığı
Hə lə 1959-cu il də – Le ninq-

rad da ins ti tut da oxu yar kən, 
kurs işi ola raq gil dən hün dür-
lü yü cə mi 30 san ti metr olan 
“Bəh ram Gur əj da ha nı öl dü rür” 
kom po zi si ya sı nı ha zır la mış-
dı. 1960-cı il də isə hə min vaxt 
Mosk va Ali Rəs sam lıq-Sə na ye 

Mək tə bin də təh sil alan As lan 
Rüs tə mov və Tbi li si Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sı nı ye ni cə bi tir miş 
Qorx maz Sü cəd di nov la bir lik də 
qə ra ra gə lir lər ki, bu kom po zi-
si ya nı ye ni dən iş lə yib Ba kı da 
fon tan-hey kəl lə ri nin ha zır lan-
ma sı üz rə mü sa bi qə yə təq dim 
et sin lər. “Bəh ram Gur əj da ha nı 
öl dü rür” fon tan-kom po zi si ya-
sı üç gənc hey kəl tə ra şın bir gə 
əsə ri ki mi mü sa bi qə yə təq dim 
olu nur. Ba kı Şə hər Xalq De-
pu tat la rı So ve ti İc raiy yə Ko mi-
tə si nin səd ri Əliş Ləm bə rans ki 
gənc hey kəl tə raş la rın ha zır la-
dıq la rı işi çox bə yə nir. Hey kəl 
bü rünc dən tö kü lə rək Ba kı nın 
ən gör mə li yer lə rin dən bi rin də 
qo yu lur və tez lik lə şə hə rin sim-
vol la rın dan bi ri nə çev ri lir.

Bun dan son ra Al bert Mus ta-
fa yev Ba kı da Ni za mi Ki no Mər-
kə zi nin baş fa sa dın da kı Ni za mi 
Gən cə vi hey kə li, Lüt fə li Ab dul la-

ye vin və Lə tif Kə ri mo vun xa ti rə 
löv hə lə ri, Şə ki də 1941-1945-ci 
il lər mü ha ri bə sin də hə lak ol muş 
şə ki li lə rin xa ti rə si nə 1974-cü il də 
ya ra dıl mış me mo rial komp leks-
də “Ana hey kə li”, Şu şa da Mol-
la Pə nah Va qi fi n məq bə rə sin də 
Va qi fi n büs tü və baş qa əl iş lə ri 
ilə ta nı nır.

O, hə lə Əzim Əzim za də adı na 
Rəs sam lıq Mək tə bin də oxu yar-
kən fo toq ra fi  ya işi ilə də məş ğul 
ol ma ğa baş la mış dı. Le ninq rad da 
təh sil alar kən isə Vı borq Mə də-
niy yət evin də onun çək di yi fo to-
şə kil lə rin sər gi si təş kil olun muş-

du. Son ra lar iş lə di yi Azər bay can 
İn şaat Mü hən dis lə ri İns ti tu tun da 
fo to sər gi si ke çi ri lir. 2015-ci il-
də – ana dan ol ma sı nın 85 il li yi 
mü na si bə ti lə Azər bay can Fo toq-
rafl  ar Bir li yi tə rə fi n dən da ha bir  
fo to sər gi si ke çi ri lib və ona “İlin 
ən yax şı fo toq ra fı” fəx ri fər ma nı 
ve ri lib. Özü jur na list lə rə mü sa hi-
bə sin də bil dir miş di ki, o, yal nız 
hə vəs kar, sa də fo toapa rat lar dan 
is ti fa də edir və özü nü pe şə kar fo-
toq raf he sab et mək fi k rin də de yil.

Al bert Mus ta fa yev 1982-ci il də 
“Əmək dar rəs sa m”ı fəx ri adı ilə, 
2021-ci il də 90 ya şı nın ta mam 
ol ma sı mü na si bə ti lə isə “Azər-
bay can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin fəx ri dip lo mu” ilə təl tif olun-
muş dur.

Sə nət ka rın 90 il lik yu bi le yi 
Ba kı da, Ni za mi Ki no Mər kə zin-
də ke çi ril di. Təd bir də onun mil li 
hey kəl tə raş lıq sə nə tin də xid-
mət lə rin dən söz açıl dı, hə yat və 

fəaliy yə ti haq qın da fi lm nü ma yiş 
et di ril di.

Şuşada Vaqifi n büstü
Şu şa da Mol la Pə nah Va qi fi n 

məq bə rə sin də ki bö yük şairin 
büs tü Al bert Mus ta fa ye vin ən 
uğur lu hey kəl tə raş lıq iş lə rin dən 
bi ri idi. 1982-ci il də – məq bə rə-
nin açı lı şın da, bu büst ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin diq qə ti ni cəlb 
et miş di. Bəl kə də elə bu büs tə 
gö rə ona hə min il fəx ri ad ve ril-
miş di... 1992-ci il də Şu şa nın iş-
ğal edil mə sin dən son ra Va qi fi n 
məq bə rə si, elə cə də hə min büst 

er mə ni van dal la rı tə rə fi n dən 
da ğı dıl dı. 28 il son ra – 2020-ci 
il də, mü zəff  ər Azər bay can Or-
du su Şu şa nı er mə ni iş ğal çı-
la rın dan azad et di, Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin gös tə ri şi ilə Va-
qi fi n məq bə rə si qı sa bir müd dət 
ər zin də bər pa olun du. Vax ti lə 
Al bert Mus ta fa ye vin ha zır la dı ğı 
büs tün ey ni si ye ni dən bu ra da 
öz ye ri ni al dı.

2021-ci ilin av qus tun da  –  Va-
qi fi n məq bə rə si nin bər pa dan 
son ra kı açı lı şın da Al bert Mus-
ta fa yev ya şı ilə əla qə dar ola raq 
şəx sən iş ti rak edə bil mə di, la kin 
mə ra si mi  te le vi zi ya va si tə si lə 
ev də iz lə yir di. Te le jur na list  Xa-
ti rə Məm mə do va isə sə nət ka rın  
evi nə ge dib on dan Real TV üçün 
mü sa hi bə gö tür dü... 

Al bert Mus ta fa yev uzun və 
mə na lı ömür sür dü, həm sə-
nət kar, həm də pe da qoq ola raq 
zən gin bir hə yat ya şa dı. 

Sə nət kar mar tın 4-də Şə ki də-
ki Çöl qə bi ris tan lı ğın da tor pa ğa 
tap şı rıl dı. Dəfn mə ra si min də Şə-
ki Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti baş çı-
sı nın bi rin ci müavi ni Hə sən Hə-
sə nov, Mə də niy yət Na zir li yi Şə ki 
Re gional Mə də niy yət İda rə si nin 
rəis əvə zi Tər lan Nə si bov və di-
gər rəs mi şəxs lər, ic ti maiy yət nü-
ma yən də lə ri iş ti rak et di lər.

Al lah rəh mət elə sin.

Aydın Məmmədov
M.F.Axundzadə adına Şəki 

Mədəniyyət Mərkəzinin 
əməkdaşı

Torpaq həm də yurddur, vətəndir...Novruza doğru

Peşəkar heykəltəraş və həvəskar fotoqraf

Uşaq Kitabxanasında İrəvan Müəllimlər Seminariyasının
140 illiyi ilə bağlı tədbirlər

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin mü-
va fiq sə rən ca mı na əsa sən, mə də ni-maarif 
ta ri xi miz də xü su si ye ri olan İrə van Müəl lim-
lər Se mi na ri ya sı nın 140 il li yi sil si lə təd bir lər lə 
qeyd olu nur. F.Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq 
Ki tab xa na sın da 28 fev ral – 4 mart ta rix lə rin də 
pay tax tın bir sı ra mək təb və li sey lə ri nin şa-
gird lə ri nin iş ti ra kı ilə təd bir lər təş kil edi lib.

Mək təb li lər 1885-1895-ci il lər də İrə van Müəl-
lim lər Se mi na ri ya sın da dərs de miş maarif çi, pe-
da qoq, ədə biy yat şü nas Fi ri dun bəy Kö çər li haq-
qın da elekt ron mə lu mat ba za sı, vir tual sər gi və 
ənə nə vi re surs lar la ta nış olub lar.

F.Kö çər li nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın da 
mə lu mat ve rən ki tab xa na əmək daş la rı onun se-
mi na ri ya nın ilk müəl lim lə rin dən ol du ğu nu diq qə-
tə çat dı rıb lar. Qeyd olu nub ki, F.Kö çər li se mi na-
ri ya da ana di li və hüsn xət fən lə ri ni təd ris edib, 
“Tə li mi-li sa ni-tür kü” ad lı dərs li yin tər tib çi lə rin dən 
bi ri olub, həm çi nin teatr ta ma şa la rı ha zır la yıb.

Bil di ri lib ki, F.Kö çər li nin 1891-1892-ci il lər də 
“Tə li mi-Sok rat” əsə ri və A.S.Puş kin dən tər cü mə 
et di yi “Tor çu və ba lıq” na ğı lı İrə van şə hə rin də, 
M.Y.Ler mon to vun “Üç xur ma ağa cı” və A.Kolt so-
vun “A ki şi, ni yə ya tıb san?” şeir lə ri nin tər cü mə-
sin dən iba rət ki ta bı Şu şa da çap edi lib.

Təd bir lər də maarif xa di mi nin hə yat və ya ra dı-
cı lı ğı na həsr olun muş sə nəd li fi lm nü ma yiş et di-
ri lib. Mək təb li lər F.Kö çər li nin “Ba la la ra hə diy yə” 
ki ta bın dan kom po zi si ya lar təq dim edib lər.

“Ələsgər çağırdım,
Ələsgər dedim” 

Zəlimxan Yaqubun Aşıq 
Ələsgərə həsr etdiyi əsərlər

Xalq şairi Zə  lim  xan Ya  qu  bun 
müx  tə  lif il  lər  də Aşıq Ələs  gə  rə 
həsr et  di  yi şeir  lər və iki poema 
ki  tab ha  lın  da nəşr olu  nub.

“Ələs  gər ça  ğır  dım, Ələs  gər de -
dim” ad  lı ki  tab Azər  bay  can aşıq 
sə  nə  ti  nin us  ta  dı  nın 200 il  lik yu  bi -
le  yi  nə töh  fə ola  raq “Ozan dün  ya -
sı” Aşıq Ya  ra  dı  cı  lı  ğı  nın Təb  li  ği İc -
ti  mai Bir  li  yi tə  rə  fi n  dən, Alik Za  hid 
oğ  lu Məm  mə  do  vun dəs  tə  yi ilə çap 
edi  lib. 

“Elm və təh  sil” nəş  riy  ya  tın  da 
işıq üzü gö  rən ki  ta  bı ic  ti  mai bir  li  yin 
səd  ri, Əmək  dar mə  də  niy  yət iş  çi  si  
Mu  sa Nə  bioğ  lu nəş  rə ha  zır  la  yıb.



Elan
SamuxrayonuQarayeriqəsəbəsi2saylıUşaqmusiqiməktəbitə

rəfindən22.06.2004cüiltarixindəKərimovCoşqunBinnətoğluna
verilmişattestat(№06755)itdiyiüçünetibarsızsayılır.
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11 mart 2022son səhifə Tarixdə bu gün

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

10 mart 1735-ci il dəSəfəvidövləti vəRusiyaarasındaGəncə
müqaviləsi bağlanıb. Səfəvi ordusunun komandanı Nadir xan və
knyazQolitsıntərəfindənimzalananmüqaviləyəgörə,rusqoşunla
rıXəzəryanıAzərbaycantorpaqlarını(Dərbənd,Bakı,Salyan)tərk
etdilər.BununmüqabilindəSəfəvidövlətirustacirlərinəgüzəştliti
carət şəraiti yaratmaq,Osmanlı iləmüharibədəRusiyaya yardım
etməkbarədəöhdəlikgötürdü.

228 il əv vəl...
12 mart 1794-cü il də 

Polşada Tadeuş Kost
yuşkonunbaşçılığıaltın
da Rusiya və Prussiya
(alman) müstəmləkəçili
yinə qarşı üsyan başla
yıb. Aleksandr Suvoro
vun komandanlıq etdiyi
Rusiyaqoşunlarıüsyanı
qaniçindəboğdu.Üsyan
yatırılandan sonraRusi
yavəPrussiyaPolşanı3cüdəfə(tamamilə)bölüşdürdülər.

149 il əv vəl...
10 mart 1873-cü il dəBakıdamaarifçiHəsənbəyZərdabinintə

şəbbüsü,dramaturqNəcəfbəyVəzirov,aktyorƏsgərağaAdıgözə
lov(Gorani)vəRealnıməktəbinşagirdlərininiştirakıiləM.F.Axund
zadənin “Lənkəran xanının vəziri” komediyası səhnələşdirilib.
BununlaAzərbaycanpeşəkarmilliteatrınınəsasıqoyulub.

105 il əv vəl...
9 mart 1917-ci il də Rusiya imperiyasınınMüvəqqəti hökuməti

CənubiQafqazdaçar idarəçilik sisteminin–canişinliyin ləğvedil
məsibarədəqərarverib.CanişinliyinəvəzindəCənubiQafqazdan
RusiyaDövlətDumasınaseçilmişdeputatlardanibarətyeniqurum
–ZaqafqaziyaXüsusiKomitəsiyaradılıb.

102 il əv vəl...
10 mart 1920-ci il dəAzər

baycan Qızıl Aypara Cəmiy
yətitəsisedilib.TəşkilatAzər
baycanXalqCümhuriyyətinin
müdafiə naziri, generalley
tenantƏliağaŞıxlinskinin tə
şəbbüsü ilə yaradılıb. Prezi
dent İlham Əliyevin 7 aprel
2008ci il tarixli sərəncamı
ilə martın 10u Azərbaycan
da “QızılAypara Günü” kimi
qeydolunur.

100 il əv vəl...
12 mart 1922-ci il dəbolşevikRusiyasınıntəşviqiiləgələcəkSSRİ

nintəməlikimiüçCənubiQafqazrespublikasının(Azərbaycan,Gür
cüstan,Ermənistan) ittifaqı – ZaqafqaziyaSovetSosialistRespubli
kalarıFederativ İttifaqıyaradılıb.Bundan9aysonra,1922ci ilin30
dekabrındaZaqfederasiyaSSRİninqurucusubyektlərindənbirioldu.

84 il əv vəl...  
11 mart 1938-ci il dəAdolfHitleralmanqoşunlarınınzəbtetdiyiAvst

riyanınAlmaniyayabirləşdirildiyini(“anşlyus”)elanedib.Avropanınbö
yükdövlətlərininseyrçiqaldıqlarıişğaltezlikləHitleriştahasınıartırdı.

82 il əv vəl...  
12 mart 1940-cı il də Sovetfinmüharibəsinin (19391940) başa

çatmasıiləbağlısülhmüqaviləsibağlanıb.SSRİninböyükcanlıqüv
vəitkisihesabınaəldəetdiyi“qələbə”sayəsindəKareliyazolağı,Vı
borqSSRİyəbirləşdirildi.

74 il əv vəl...  
10 mart 1948-ci il dəSSRİNazirlərSovetiErmənistandakıazərbay

canlı əhalininAzərbaycanadeportasiyası haqqında ikinci qərar qəbul
edib.Bununlabağlımərkəzihökumətinilkqərarı1947ciildekabrın23
dəverilmişdi.Qəraragörə,azərbaycanlıkolxozçularınboşaltdığıərazi
lərəxaricdənermənilərköçürülməliidilər.AzərbaycanınrəhbəriMircəfər
BağırovunStalinəmüraciətindənsonraqərarınsərtşərtləriqismənyum
şaldıldı.100minəyaxınazərbaycanlınındeportasiyasınıhəyatakeçirən
qərarlarıntəşəbbüskarıSSRİNazirlərSovetisədrininmüaviniAnastas
Mikoyanidi.

30 il əv vəl...   
11 mart 1992-ci il dəBöyükBritaniyavəAzərbaycanRespublika

sıarasındadiplomatikmünasibətlərqurulub.
12 mart 1992-ci il dəQazax rayonununAşağıƏskipara,Ağdə

rərayonununSırxavənd,Qaraşlar,Bəşirlər,BaşGüneypəyə,Orta
Güneypəyə,Xatınbəyli,Maniklikəndləriermənisilahlıqüvvələritə
rəfindənişğaledilib.
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Xəbərverdiyimizkimi,
martın4-dəBakıdakı
HeydərƏliyevMərkə-
zindətanınmışitaliyalı

dirijorAlvizeKazellatinin
iştirakıiləkonsertproqramı
təqdimolunub.Konsert-
dəÜzeyirHacıbəyliadına
AzərbaycanDövlətSimfonik
OrkestrivəsolistEmilBağı-
rov(klarnet)dünyaklassik
musiqisindənnümunələrifa
edib.

Konsertdənəvvəl jurnalistlərə
müsahibəverənAlvizeKazellati
deyib:“HeydərƏliyevMərkəzin
dəAzərbaycanmusiqiçiləriiləçı
xışetməkdənzövqalıram.Mən
bugünçıxışetdiyimorkestrləüç
il öncə də çalışmışam. Budəfə
ki proqram çox zəngindir.Ümid
edirəm,musiqisevərlərbizimon
lara ötürəcəyimiz enerjidən razı
qalacaqlar...”.

ProqramdaLüdviqvanBetho
ven, VolfqanqAmadeyMotsart,
Pyotr Çaykovski kimi bəstəkar

larınəsərlərisəslənib.
AlvizeKazellatidirijorkimiİta

liyanın məşhur opera teatrları

iləəməkdaşlıqedir.2017ci ildə
təsis edilən “Opera İtaliana is
in theAir” layihəsinin yaradıcısı
və musiqi rəhbəridir. Layihənin
əsas məqsədi gənc dinləyicilə
ri italyanın opera irsinə cəlb et
məkdir.
Konsertdə solist kimi çıxış

edən klarnet ifaçısı Emil Ba
ğırov 2014cü ildə adı gənc
istedadların “Qızıl kitabı”na
yazılmaqlaPrezident təqaüdü
nə,2017ci ildəPrezidentmü
kafatına layiq görülüb. 2012ci
ildə TəlƏviv (İsrail) şəhərində
keçirilənbeynəlxalqmusiqiya
rışmasında“Ənyaxşıifaçı”se
çilib.2013cüildənAzərbaycan
DövlətSimfonikOrkestrininso
listidir.

“Azərbaycan musiqiçiləri ilə 
çıxış etməkdən zövq alıram”

Müsəlman dünyasında 
ilk qadın deputat

Pərixanım Sofiyeva haqqında 
film çəkilib

Gürcüstandamüsəlmandünyasınınilkqa-
dındeputatıPərixanımSofiyevahaqqında
animasiyafilmiçəkilib.

“Qadınların Təşəbbüslərinə Dəstək Qrupu”
qeyrihökumət təşkilatının layihəsi əsasında
hazırlanan qısametrajlı ekran əsəri Tbilisinin
“Amirani”kinoteatrındaFeministFilmləriFesti
valıçərçivəsindəilkdəfənümayişetdirilib.
Gürcüdilində(ingilisdilindəaltyazılarla)təq

dimolunananimasiyafilmininistehsalprosesi
nəazərbaycanlıicmadanməsləhətçilərdəcəlb
olunub.
Cizgifilmininazərbaycandilliversiyasıdaha

zırdırvətərəfdaştəşkilatlarındəstəyiiləbuver
siyanın soydaşlarımız üçün nümayişi nəzərdə
tutulub.
Məlumat üçün qeyd edək ki, Qardabani ra

yonununQaracalarkəndindənolanP.Sofiyeva
(18841953) 1918ci ildəTifis qəzası bələdiy
yəsinəbitərəfüzvseçilib.O,müsəlmandünya
sındaseçkiliorqanademokratikyollaseçilənilk
qadınkimitarixədüşüb.

Xronoqraf

“Bahar çələngi” 
Daşkənddəki Azərbaycan Mədəniyyət 

Mərkəzində incəsənət sərgisi

ÖzbəkistandakıHeydər
ƏliyevadınaAzər-
baycanMədəniyyət
Mərkəzində(AMM)

“Baharçələngi”adlıincəsə-
nətsərgisiaçılıb.Tədbirdə
AMM-inəməkdaşları,Özbə-
kistan-AzərbaycanDostluq
Cəmiyyətinin(ÖADC)üzvləri,
ictimaiyyətnümayəndələri,
aliməktəblərinmüəllimvə
tələbələriiştirakediblər.

Sərgidə Azərbaycan və Öz
bəkistanın milli geyimləri, kə
lağayılar, özbək ipəyinin şah
əsəri sayılan adraslar, xalça və
süzənələr, gəlinciklər, rəsmlər
yeralıb.

AMMindirektoruSamirAbba
sovhərbirxalqınözünəməxsus
incəsənətinin,milligeyimmədə
niyyətininolduğunuqeydedərək
sərginin zəngin mədəni irsimizi
özündə əks etdirdiyini söyləyib:
“Sərgi xalqlarımızın çoxəsrlik
maddimənəvi dəyərlərini və is
tedadını nümayiş etdirir. AMM
milligeyimlərin təbliğivənüma
yişinə xüsusi önəm verir. Daş
kəndlə yanaşı, ölkənin bir sıra
böyükşəhərlərindədədəbsər
giləri,dəfilələrtəşkilolunur...”.
ÖADCnin icraçı direktoru,

professor Erkin Nuriddinov nə
sillərdənnəsillərə ötürülən milli
dəyərlərimizin, adət və ənənə
lərimizin, mədəni irsimizin tanı

dılmasıvə təbliğininəhəmiyyət
li olduğunu vurğulayıb. “Bahar
çələngi” sərgisində həm Azər
baycan, həm də Özbəkistan
mədəniyyətvə incəsənətinəaid
gözəlsənətəsərlərininnümayiş
etdirildiyini deyən E.Nuriddinov
özbəkmilligeyimlərinintanınmış
modelyerNərgizQafurova tərə

findənhazırlandığınısöyləyib.
AMMin nəzdindəki Kövkəb

Əliyevaadına “Azərbaycanqız
ları” rəqs ansamblının ifasında
millirəqslərimiztəqdimolunub.
“Baharçələngi”sərgisimartın

20nəqədərAzərbaycanMədə
niyyət Mərkəzində ziyarətçilər
üçünaçıqolacaq.

Sibir türklərinin 
dastan ənənəsi 

TÜRKSOY-da xakas türkoloqa 
həsr olunan konfrans

BeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–TÜRKSOY-unvəAn-
karaUniversitetininbirgətəşkilatçılığıiləgörkəmlixakastür-
koloq,şairəvəfolklorçuAlevtinaMaytakovanın(1932–2005)
anadanolmasının90illiyinəhəsredilənkonfranskeçirilib.

TÜRKSOYun qərargahında
keçirilən “Sibir türklərinin das
tan ənənəsi və kamlıq inancı”
mövzusundakonfransıqurumun
başkatibininmüaviniBilalÇakı
cı açaraq Alevtina Maytakova
nınhəyatvəyaradıcılığıbarədə
məlumatverib.Diqqətəçatdırılıb

ki,onunyaradıcılığıtəkcəxakas
türkləri üçün deyil, bütün Türk
dünyası üçün əhəmiyyət kəsb
edir.
Sonra xaricdə olması səbə

bilə konfransa qatıla bilməyən
TÜRKSOYun Baş katibi Dü
sen Kaseinovun videomüraciəti

təqdim olunub. Baş katib mü
raciətində Türk şaman mifolo
giyasının ayrılmaz bir parçası
olan qəhrəmanlıq dastanlarının
TÜRKSOYun fəaliyyətində xü
susiyeriolduğunuvəötənmüd
dətdə Türk dünyasına aid bir
çox dastanın nəşr edildiyini de
yib.Diqqətəçatdırılıbki,onların
arasındaAlevtinaMaytakovanın
toplayıbtərtib etdiyi və Timur
Davletov tərəfindən Anadolu
türkcəsinəçevrilən“XubanArıq”
xakasdastanıdavar.
Konfransda Ankara Universi

tetiDilvətarixcoğrafiyafakültəsi
Çağdaştürkdillərivəədəbiyyat
ları şöbəsinin müdiri, professor
SemaBarutcuÖzönderdəaçılış
nitqisöyləyib.

Sonra türkoloqAlevtina May
takovanın yaradıcılığı ilə bağlı
məruzələrdinlənilib.
Çıxışedənlərxakasdilininqo

runmasıvəinkişafındaA.Mayta
kovanın həm folklorşünas alim,
həm də şairə kimi əsərlərinin
mühüm rolu olduğunu vurğula
yıblar.
SondabaşkatibinmüaviniBi

lalÇakıcıtərəfindənprofessorlar
SemaBarutcuÖzönder,Gülsüm
KilliYılmaz,MelekErdem,Meh
metAçavəElviraSultrekovaya
TÜRKSOYun xakas dastançısı
SemyonKadışevin (18851977)
130 illiyimünasibətilə hazırladı
ğı(2015)xatirəmedallarıtəqdim
edilib.

MehparəSultanova

“Qadın olmaq...”
Gender bərabərliyi üzrə müasir incəsənət layihəsi

LatviyanınAzər-
baycandakıSəfirliyi
BMT-ninAzərbay-
candakıNüma-
yəndəliyivəNor-
veçinTürkiyədəki
Səfirliyiiləbirgə
əməkdaşlıqçərçi-
vəsində“Qızqala-
sı.Qadınolmaq”
layihəsinindavamı
olaraqgenderbə-
rabərliyiüzrə“O”
beynəlxalqmüasir
incəsənətlayihəsi
həyatakeçirir.

“Qız qalası. Qadın olmaq – Qadınlar
sülh uğrunda” adlı incəsənət festivalı ilk
dəfə 2020ci ilin noyabrında Latviyanın
AzərbaycandakıSəfirliyinintəşəbbüsüvə
Avropa İttifaqı Nümayəndəliyinin dəstəyi
iləkeçirilib.
Budəfəkilayihədahauzunmüddətlinə

zərdətutulubvə7mart–30noyabr2022
ciiltarixləriniəhatəedəcək.
BuillayihəninəsasmövzusuBMTTəh

lükəsizlik Şurasının dayanıqlı gələcək
üçünqadınlarınrolunuvurğulayan1325
saylıqətnaməsinə(“Qadınlar,sülhvətəh
lükəsizlikhaqqında”)həsrolunacaq.Layi
həgenderbərabərliyi iləbağlı təcrübələ
rinibölüşmək,eləcədəmüasirincəsənət
vasitəsilə qadınların həyatına təsir edən
pandemiyavəpostmünaqişəvəziyyətləri
niəksetdirməküçünbeynəlxalqiştirakçı
larıbirarayagətirəcək.Layihənininternet

saytı(tobeawoman.az)dafəaliyyətgöstə
rir.
Layihəçərçivəsindətanınmışfotojurna

listRezaDeqatiningenderbərabərliyiüz
rətəqdimatıolacaq.
NoyabrayındaƏməkdarrəssamSəbinə

Şıxlinskayanın kuratorluğu ilə Müasir İn
cəsənətMuzeyində “O”adlısərgidə təş
kil ediləcək. Sərgininmövzusu qadınların
həyatı,cəmiyyətdəkirolu,sevincvəprob
lemləri olacaq. Bundan başqa, payızda
Latviya səfirliyinin təşəbbüsü ilə “Qadın
lardayanıqlısabahüçün”adlıbeynəlxalq
konfransınkeçirilməsinəzərdətutulur.
Layihənin tərəfdaşları arasında Azər

baycan Respublikasının Ailə, Qadın və
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi,
BMTninİnkişafFondu,Maqsudİbrahim
bəyovYaradıcılıqMərkəzi,Müasirİncəsə
nətMuzeyi,NizamiKinoMərkəzivədigər
qurumlarvar.
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