
Mar tın 15-də Bey nəl xalq Mu ğam 
Mər kə zin də Mə də niy yət Na-
zir li yi nin “Şu şa İli” mü na si bə ti lə 
hə ya ta ke çir di yi da ha bir tə şəb-

bü sün – “Şu şa söh bət lə ri”  (Shus ha talks) 
la yi hə si nin təq di ma tı ke çi ril di.

Təd bi ri açıq elan edən Mə də niy yət Na-
zir li yi Me dia və kom mu ni ka si ya şö bə si nin 
mü di ri Mər yəm Qa far za də la yi hə haq qın da 
mə lu mat ver di. Bil dir di ki,  Pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fi n dən Azər bay ca nın mə də niy-
yət pay tax tı Şu şa şə hə ri nin 270 il li yi mü-
na si bə ti lə öl kə miz də “Şu şa İli” elan edi lib: 
“Mə də niy yət Na zir li yi ola raq məq sə di miz 
Şu şa mə də niy yə ti nin dir çə li şi üçün bir sı ra 
is ti qa mət lər də la yi hə lər hə ya ta ke çir mək-
dir. La yi hə nin əsas məq sə di Qa ra ba ğın, 
onun ta cı Şu şa nın dir çə li şi ilə bağ lı mə də-
niy yət sa hə sin də ta nın mış şəxs lə rin fi  kir lə-
ri ni öy rən mək dir”.

Şö bə mü di ri qeyd et di ki, la yi hə çər çi və-
sin də ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri, mə də niy-
yət və in cə sə nət xa dim lə ri, blo ger lər və ya-
ra dı cı sə na ye nin nü ma yən də lə ri nin “Şu şa 
İli” ilə bağ lı na zir lik lə əmək daş lı ğı nı ge niş-
lən dir mək məq sə di lə gö rüş lər ke çi ri lə cək və 
fi  kir mü ba di lə si apa rı la caq.

Təq di mat mə ra si min də çı xış edən mə də-
niy yət na zi ri Anar Kə ri mov la yi hə nin əhə-

miy yə tin dən söz aç dı. Diq qə tə çat dır dı ki, 
“Şu şa İli”nə həsr olu nan la yi hə Azər bay-
ca nın qə dim mə də niy yət mər kəz lə rin dən 
olan Şu şa nın ta nı dıl ma sı na yö nə lib: “Bü tün 
təd bir lə ri miz də Şu şa nı ana xətt ki mi təb liğ 
et mə li yik. 2022-ci ilin Şu şa so raq lı, bay ram 
əh val-ru hiy yə li ol ma sı nı is tə yi rik. Bu il Şu şa 
şə hə ri nin tə mə li nin qo yul ma sı nın 270 il li-
yi qeyd olu na caq. Şu şa nın əhə miy yə ti tək-
cə onun ta ri xin də yox, həm də Azər bay can 
mə də niy yə ti nin be şik lə rin dən ol ma sın da dır.

Na zir li yin bü tün la yi hə lə rin də Şu şa nın əhə-
miy yə ti nin həm Azər bay can da, həm də 
bey nəl xalq aləm də təb liğ olun ma sı əsas 
yer tu ta caq. Şu şa mə də niy yət pay tax tı mız 
ola raq azad lı ğı nın ikin ci il dö nü mü nü ya şa-
maq da dır. Bu qü ru ru bi zə ya şat dı ğı üçün 
Ali Baş Ko man da na, Or du mu za tə şək kür 
edi rik. İs tə yi rik ki, “Şu şa söh bət lə ri” la yi hə-
si ilə qə dim şə hə ri mi zin də yər lə ri ni təb liğ 
edək”.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Fikrət Əmirovun 100 illiyi, Xurşidbanu 
Natəvanın 190 illiyi qeyd ediləcək

2022-ci il də Azər bay ca nın dün ya şöh rət li bəs tə ka rı, Döv lət mü-
ka fat la rı laureatı Fik rət Əmi ro vun (1922-1984) ana dan ol ma sı nın 
100 ili ta mam olur. Fik rət Əmi ro vun 100 il li yi bu il üçün UNES CO-
nun yu bi ley lər proq ra mı na da da xil edi lib. Pre zi dent İl ham Əli yev 
mar tın 15-də bö yük bəs tə ka rın yu bi le yi nin qeyd edil mə si haq-
qın da sə rən cam im za la yıb. Sə rən cam da Mə də niy yət Na zir li yi nə, 
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın tək lif lə ri ni nə zə rə al maq la, 
yu bi le yə dair təd bir lər pla nı ha zır la yıb hə ya ta ke çir mək tap şı rı lıb.

Döv lət baş çı sı mar tın 14-də Azər bay can ədə bi fi k ri nin gör kəm-
li si ma sı, şairə, xey riy yə çi Xur şid ba nu Na tə va nın (1832-1897) 
190 il li yi haq qın da da sə rən cam im za la yıb. Sə rən ca ma əsa sən, 
Mə də niy yət Na zir li yi nə, Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin tək lifl  ə ri ni 
nə zə rə al maq la, Xur şid ba nu Na tə va nın 190 il li yi nə dair təd bir lər 
pla nı ha zır la yıb hə ya ta ke çir mək hə va lə olu nub.

səh. 2

Azad edilmiş torpaqların bərpası ilə
ölkəmizin dayanıqlı inkişafı təmin olunacaq

Bi zim si ya sə ti miz öl kə mi zin bun dan son ra kı sü rət li in ki şa fı nı 
tə min et mək, əl bət tə ki, ilk növ bə də, azad edil miş tor paq la-
rı bər pa et mək, ey ni za man da, öl kə mi zin da ya nıq lı in ki şa fı nı 
tə min et mək dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu fi k ri mar tın 15-də Qa ra dağ Gü nəş 
Elekt rik Stan si ya sı nın tə mə li nin qo yul ma sı ilə bağ lı ke çi ri lən mə-
ra sim də vur ğu la yıb. Döv lət baş çı sı diq qə tə çat dı rıb ki, Azər bay-
ca nın iş ğal dan azad edil miş əra zi lə ri 10 min kvad rat ki lo metr dən 
çox dur və bu tor paq lar da bər pa-qu ru cu luq iş lə ri ni apar maq üçün 
öl kə nin ener ge ti ka sa hə sin də im kan la rı da ar tı rıl ma lı dır.

səh. 2

Hökumətin 2022-ci il üçün vəzifələri
İş ğal dan azad edil miş əra zi lər də bər pa-qu ru cu luq iş lə ri nin hə-
ya ta ke çi ril mə si, ta ri xi, mə də ni ir sin bər pa sı, ora da əha li üçün 
la yiq li hə yat şə raiti nin ya ra dıl ma sı döv lə ti mi zin baş çı sı tə rə fin-
dən hö ku mət qar şı sın da qo yu lan əsas priori tet lər sı ra sın da dır.

Baş na zir Əli Əsə dov mar tın 15-də Mil li Məc li sin ic la sın da Na-
zir lər Ka bi ne ti nin 2021-ci il də fəaliy yə ti haq qın da he sa ba tı təq-
dim edər kən be lə de yib.

Baş na zir qeyd edib ki, Pre zi den tin tap şı rı ğı na əsa sən, bu ilin 
mart ayı nın əv və lin də Hö ku mət və Əla qə lən dir mə Qə rar ga hı nın 
üzv lə ri Qa ra bağ böl gə si nə sə fər edib: “Biz bər pa-qu ru cu luq iş lə ri-
nin miq ya sı nın, key fi y yə ti nin və yük sək ic ra sü rə ti nin şa hi di ol duq. 
İş ğal dan azad edil miş şə hər və kənd lə ri miz ar tıq göz önün də sü-
rət lə dir çə lir, da ha gö zəl gör kəm də öz əv vəl ki si ma sı na qa yı dır”.

Əli Əsə dov Azər bay ca nın in ci si, mə də niy yət pay tax tı mız Şu şa-
da hə ya ta ke çi ri lən iş lə ri xü su si qeyd edib. 
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Filarmoniyada bayram konserti
M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni-
ya sın da Nov ruz bay ra mı na həsr olun muş kon sert ke çi ri lib.

Fik rət Əmi rov adı na Azər bay can Döv lət Mah nı və Rəqs An-
samb lı nın (bə dii rəh bər – Xalq ar tis ti Ağa ver di Pa şa yev) çı xı şı 
bay ram əh val-ru hiy yə si, xoş ov qat ya ra dıb. 

Əmək dar ar tist Al maz Oru co va, Ta leh Yəh ya yev və Rə va nə 
Qur ba no va nın ifa sın da xalq və bəs tə kar mah nı la rı səs lən di ri lib. 

Kon sert ta ma şa çı lar tə rə fi n dən al qış lar la qar şı la nıb.

Xə bər ver di yi miz ki mi, mə də-
niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 10-
11 mart ta rix lə rin də Lən kə ran 
və As ta ra ra yon la rın da sə fər-
də olub. Sə fər za ma nı na zir 
bir sı ra mə də niy yət müəs si sə-
lə ri nin fəaliy yə ti, ta ri xi-mə də ni 
abi də lə rin və ziy yə ti ilə ta nış 
olub, mə də niy yət iş çi lə ri ilə 
gö rüş lər, həm çi nin və tən daş-
la rın qə bu lu nu ke çi rib.

Anar Kə ri mov Lən kə ran da kı 
Hey dər Əli yev Mər kə zi nə, Lən-
kə ran Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu-
ze yi nə, Hə zi As la no vun Ev-Mu-
ze yi nə baş çə kib. Dairə vi qa la, 
Bö yük ba zar məs ci di, Ki çik ba-
zar və Ha cı Mir zə ha mam la rı, 
Lən kə ran ma ya kı na ba xış ke çi-
rib.

Na zir Lən kə ran şə hər Cə fər 
Cab bar lı adı na 1 nöm rə li Uşaq 
mu si qi mək tə bi ilə də ta nış olub. 
Mə lu mat ve ri lib ki, təh sil oca ğı 
1957-ci il dən fəaliy yət gös tə rir. 
Mək təb də müx tə lif ix ti sas lar üz rə 
təd ris lə ya na şı, xalq çal ğı alət lə ri 
an samb lı, “Bu ta” folk lor an samb lı, 
xor fəaliy yət gös tə rir. “Bu ta” an-
samb lı nın ifa sın da “Qə dim dü yü 
bay ra mı” kom po zi si ya sı və xor 
kol lek ti vi nin çı xı şı təq dim olu nub.

Mə də niy yət na zi ri Lən kə ran 
şə hər Mər kə zi Ki tab xa na sı və 
Hə qi qət Rza ye va adı na 2 nöm-
rə li Uşaq mu si qi mək tə bin də 
olub, təh sil oca ğı nın fo ye sin də 
müəl lim Mi rəh məd Kə ri mo vun 
rəh bər lik et di yi xor kol lek ti vi nin 
ifa sı nı din lə yib.

Anar Kə ri mov Mil li Teatr Gü-
nün də N.Və zi rov adı na Lən kə-
ran Döv lət Dram Teat rı na da 
baş çə kib, teatr da ye ni səh nə yə 

qo yul muş “Haq qın 44 gü nü” ta-
ma şa sın dan bir par ça ya ba xıb.

Həm çi nin Lən kə ran şə hər Mə-
də niy yət Mər kə zi nə, bu ra da sə-
nət kar la rın əl iş lə ri nə ba xış ke-
çi ri lib.

Mə də niy yət Mər kə zin də na zir 
Anar Kə ri mo vun yer li mə də niy-
yət iş çi lə ri ilə gö rü şü olub.

Na zir diq qə tə çat dı rıb ki, sə-
fə rin əsas məq sə di re gion lar-
da mə də niy yət müəs si sə lə ri nin 

fəaliy yə ti ilə ta nış ol maq la ya-
na şı, möv cud im kan la rı müəy-
yən ləş dir mək, mə də niy yət və 
in cə sə nət sa hə sin də fəaliy yət 
gös tə rən şəxs lə ri na zir li yin priori-
tet lə ri, apa rı lan is la hat la rın ma hiy-
yə ti ba rə də mə lu mat lan dır maq dır.

Gö rüş də mə də niy yət müəs si-
sə lə rin də möv cud olan prob lem-
lər dən söz açı lıb, bu nun la bağ lı 
tək lifl  ər din lə ni lib. Mə də niy yət 
sa hə sin də ça lı şan la rın pe şə kar-
lıq sə viy yə si nin, tə şəb büs kar lı ğı-
nın ar tı rıl ma sı nın va cib li yi xü su si 
vur ğu la nıb.  Na zir prob lem lə rin 
ara dan qal dı rıl ma sı üçün tap şı-
rıq və töv si yə lə ri ni ve rib.

Gö rüş dən son ra Mə də niy yət 
Mər kə zi nin kon sert proq ra mı 
təq dim olu nub. Mər kə zin “Ba ba-
lar” xor və rəqs qru pu, “Ay lo lo” 
folk lor qru pu çı xış edib. C.Cab-
bar lı adı na 1 nöm rə li Uşaq mu si-
qi mək tə bi şa gird lə ri nin ifa sın da 
“Azər bay can” mu si qi li kom po zi-
si ya sı da ma raq la qar şı la nıb.

davamı səh. 4-də

Sirk truppasının “Novruz sədası” yürüşü

Nov ru zun müj də si olan ila xır 
çər şən bə lər dən so nun cu-
su – Tor paq çər şən bə si də 
yur du mu za qə dəm qoy du.

Əs ki inanc la ra gö rə, tor pa ğın oyan-
ma sı ilə tə biət bü tün lük lə ye ni lə nir. 
Çün 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. Tor paq çər şən bə si müx tə lif 
ayin lə ri ilə di gər üç çər şən bə yə bən-
zə sə də, hər za man xü su si tən tə nə ilə 
qeyd olu nub.

Ar tıq ikin ci il dir doğ ma Qa ra bağ da, otuz 
ilin ay rı lı ğın dan son ra aya ğı mız də yən azad 

tor paq la rı mız da da ça tı lan ila xır çər şən-
bə nin ton qal la rı is ti si ni bu tor paq la ra da 
bəxş et di...

Ba kı Döv lət Sir ki ila xır çər şən bə və 
Nov ruz bay ra mı nın gə li şi mü na si bə ti lə 
“Nov ruz sə da sı” ad lı yü rüş təş kil edib.

Sir kin bi na sı nın qar şı sın dan baş la yan 
yü rüş də kloun lar, mil li ge yim də ar tist lər, 
Nov ruz per so naj la rı iş ti rak edib lər.

Yü rüş bo yu sir kin mil li trup pa sı və or-
kestr he yə ti çı xış edib. Or kest rin re per-
tuarın da Azər bay can və xa ri ci mu si qi lə rin 
sin te zi nə üs tün lük ve ri lib. Yü rüş pay taxt 
sa kin lə ri tə rə fi n dən ma raq la qar şı la nıb.

“Şuşa söhbətləri” – mədəniyyət paytaxtımızı necə görürük?
“Bütün layihələrdə Şuşanın təbliğ olunması əsas yer tutacaq”

Bölgələrin mədəni inkişafı yerlərdə 
təşəbbüskarlıqdan da asılıdır

Bakıda türkiyəli rəssamın “Qarabağ atları” sərgisi
Müasir İn cə sə nət Mu ze yin də tür ki yə li 
rəs sam və de ko ra tiv-tət bi qi sə nət us ta sı 
Bin nur Er sa yın “Qa ra bağ at la rı” ad lı fər di 
sər gi si açı lıb. Sər gi Mil li Məc li sin Mə də-
niy yət ko mi tə si və “Nə fəs” İc ti mai Bir li yi nin 
dəs tə yi ilə ger çək lə şib.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə si nin səd-
ri Qə ni rə Pa şa ye va Bin nur Er sa yın Tür ki yə-
Azər bay can mü na si bət lə ri nə önəm li sə nət 
töh fə si ver di yi ni, Qa ra bağ at la rı ilə bağ lı ma-
raq lı əsər lər ya rat dı ğı nı söy lə yib.

Təd bir də çı xış edən mə də niy yət na zi ri nin 
bi rin ci müavi ni El nur Əli yev təs vi ri sə nə ti bə-
şə riy yə tin mö cü zə lə rin dən ad lan dı rıb. Bil-
di rib ki, in san lar ilk də fə ola raq gör dü yü nü, 
dü şün dü yü nü rəsm lər də əks et di rib. El nur 
Əli yev sər gi ni Tür ki yə-Azər bay can qar daş-
lı ğı nın da ha bir rəm zi ki mi sə ciy yə lən di rib.

Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın ka ti bi, 
Xalq rəs sa mı Ağaəli İb ra hi mov, İn san hü-
quq la rı üz rə mü vək kil (Om buds man) Sə bi-
nə Əli ye va çı xış la rın da sər gi nin əhə miy yə-
ti ni qeyd edib, rəs sa ma uğur lar ar zu la yıb lar. 

Son da Bin nur Er say sər gi nin təş ki lat çı la-
rı na və sə nət se vər lə rə tə şək kü rü nü bil di rib. 

Rəs sa mın 60-dan çox əsə ri nin yer al dı ğı 
sər gi mar tın so nu na dək da vam edə cək.
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Bizimsiyasətimizölkəmizinbun
dansonrakısürətliinkişafınıtəmin
etmək,əlbəttəki,ilknövbədə,
azadedilmiştorpaqlarıbərpa

etmək,eynizamanda,ölkəmizinda
yanıqlıinkişafınıtəminetməkdir.

Prezident İlham Əliyev bu fikri mar
tın 15də BirləşmişƏrəbƏmirliklərinin
“Masdar” şirkəti tərəfindən inşa edilə
cəkQaradağGünəşElektrikStansiya
sının təməlininqoyulması iləbağlıGü
lüstan Sarayında keçirilən mərasimdə
çıxışızamanıvurğulayıb.

Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki,
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş
əraziləri 10 min kvadrat kilometrdən
çoxdurvəbutorpaqlardabərpaqurucu
luqişləriniaparmaqüçünölkəninener
getikasahəsindəimkanlarıdaartırılma
lıdır.“Bu,aksiomadırki,elektrikenerjisi
olmadanheçbirölkəinkişafedəbilməz.
Bu,birincişərtdir,bu,əsasşərtdir.Xoş
bəxtlikdən Azərbaycanda zəngin neft
vəqazyataqlarıvardırvəbuyataqların
istismarıvəişlənilməsiuğurlagedir”de
yənİlhamƏliyevəlavəedibki,bununla
yanaşıalternativvəbərpaolunanenerji

mənbələridəişəsalınır.Prezidentbildi
ribki,230MVtgenerasiyagücüolacaq
QaradağGünəşElektrikStansiyasıbu
imkanlarıdahadaartıracaq.
“Masdar”şirkətibizimüçündostölkə

ni –BirləşmişƏrəbƏmirliklərini təmsil
edir. Bizim ikitərəfi münasibətlərimiz
çox yüksək səviyyədədir. Həm siyasi,
həm iqtisadi, həm də digər sahələrdə
uğurlaəməkdaşlıqedirik.Ticarətəlaqə
lərimizartır,turizmsahəsindəçoxböyük
imkanlarvarvəşadamki,busahədədə
artımgözqabağındadır.Bir sözlə,Bir
ləşmişƏrəbƏmirlikləri iləAzərbaycan
arasında əlaqələrin böyük perspektivi
var.Şadamki,bərpaolunanenerjiisteh
salısahəsindədəəməkdaşlığabugün
startverilir”,–deyəİlhamƏliyevbildirib.
Prezident xatırladıb ki, bu ilin əvvəlin

dən energetika sahəsində çox önəmli
addımlaratılıb.YanvarayındaSəudiyyə
Ərəbistanınıtəmsiledən“ACWAPower”
şirkəti ilə 240 meqavat gücündə külək
elektrikstansiyasınıntəməliqoyulub,fev
ralda“Azərenerji”tərəfindəninşaedilmiş
385meqavatgücündəelektrikstansiyası
nınaçılışıolub,indiisə230meqavatgü

cündəgünəşelektrikstansiyasınıntəməli
qoyulur. Bu, ümumilikdə 855 meqavat
gücündəyenigenerasiyagücüdeməkdir:
“Əminəmki,2023cüildəəlavəgüclərbi
zimümumisistemimizədaxilediləcəkdir
vəbu, işinsadəcəolaraqbaşlanğıchis
səsidir.Çünkibərpaolunanenerjinövləri
nininkişafıbizimüçünprioritetməsələdir.
Bizuzunillərbuməsələninhəlliiləbağlı
çalışırıqvəbugünrealnəticələrgörürük.
BütövlükdəAzərbaycandamövcud olan
sabitlik, iqtisadi inkişaf, qonşu ölkələrlə
münasibətlərimiz,nəqliyyat,kommunika
siyalar, elektrik xətləri nöqteyinəzərdən
qonşuölkələrləsıxtəmaslarunikalbirvə
ziyyətyaradırki,Azərbaycannəinkixam
neft, neft məhsulları və təbii qaz, eyni
zamanda,elektrikenerjisininböyükisteh
salçısıvəixracatçısıolacaqdır”.
Dövlətbaşçısıqeydedibki,busahədə

böyük potensial işğaldan azad edilmiş
ərazilərdədir.Artıqhesablamalaraparılıb
və günəş, külək enerji növlərinin isteh
salı təxminən 910minmeqavata çata
bilər. İlkin addımlar atılır, BP şirkəti ilə
generasiya gücü 200 meqavatdan çox
olan günəş elektrik stansiyasının inşa

sıiləbağlıdanışıqlargedir.Digərböyük
şirkətlər bu bölgəyə maraq göstərirlər.
Prezident bildirib ki, otuz ilə yaxın da
vamedən işğal dövründə ermənilər bu
torpaqlardakı bütün binaları, tarixi, dini
abidələrimizidağıtmaqlabərabər,bütün
infrastrukturudaməhvediblər.Ocümlə
dən işğalçılarKəlbəcərvəLaçınrayon
larını tərk etməyə məcbur olarkən 30
dançoxsuelektrikstansiyasınısıradan
çıxarıblar. Diqqətə çatdırılıb ki, 2021ci
ildə4suelektrikstansiyasınıbərpaetmi
şik.Onlarınümumigenerasiyagücü20
meqavatdır.Builisə5suelektrikstansi
yasının yenidənqurulması planlaşdırılır
vəbustansiyalarıngenerasiyagücü27
meqavatolacaq.Prezidentvurğulayıbki,
azadedilmişərazilərdəgünəşvəkülək
elektrikstansiyalarınınyaradılmasıüçün
dahaböyükpotensialvar.
Mərasimdə Azərbaycanda bərpaolu

nan enerji sahəsində görülən işlər ba
rədəvideoçarxnümayişetdirilib.Sonra
AzərbaycanPrezidenti İlhamƏliyevvə
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin energeti
kavəinfrastrukturnaziriSuhailAlMaz
roueistansiyanıntəməliniqoyublar.

Azad edilmiş torpaqların bərpası ilə 
ölkəmizin dayanıqlı inkişafı təmin olunacaq

Xurşidbanu Natəvanın 190 illiyinin 
qeyd edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2022ciildəAzərbaycanbədiifikriningörkəmlisimasıXurşidbanu
Natəvanınanadanolmasının190ilitamamolur.

Qarabağ xanlığının sonuncu varisi Xan qızı Natəvan mənbəyini
doğma təbiətin gözəlliklərindən alan ədəbi yaradıcılığını xalqamə
həbbətnümunəsinəçevrilənxeyriyyəçilikfəaliyyətiiləahəngdarşəkil
dəuzlaşdırmış,yaşadığıŞuşaşəhərininabadlığıvəmədənihəyatının
canlılığıüçünböyükzəhmətsərfetmiş,humanisttəbiətinəvənəcibli
yinəgörətanınıbfədakarlıqvəmərhəmətmücəssəməsikimisevilmiş
dir.XurşidbanuNatəvanAzərbaycanədəbiyyatıtarixindədiqqətəlayiq
yertutansözustalarındandır.İncəsənətinayrıayrınövlərinədərindən
bələdolansənətkarŞərqpoetikənənələrinəsədaqətləyazıbyarat
mış,mənəvisafığaçağıranvəinsanaməhəbbət,həqiqətəinamhissi
aşılayan,zəriflirizməmalikvəparlaqbədiiboyalarlazənginbirirsqo
yubgetmişdir.Onunbaşçılıqetdiyiədəbiməclisözətrafındadövrün
qabaqcıl ziyalılarını toplamışvəQarabağədəbimühitinin inkişafına
güclütəsirgöstərmişdir.
XurşidbanuNatəvanın yaradıcılığı həmişə diqqətmərkəzində sax

lanılmış,xatirəsininəbədiləşdirilməsi istiqamətindəölkəmizdəbirsıra
tədbirlər həyata keçirilmiş, o cümlədən 1960cı ildə Bakıda şairənin
heykəli,1982ciildəUluÖndərHeydərƏliyeviniştirakıiləŞuşadabüstü
ucaldılmışdır.Ermənistansilahlıqüvvələrinin1992ciildəŞuşanıişğal
edərəkburadakıtariximemarlıqvəmədəniyyətabidələrinivandalcası
nadağıdarkəngülləiləzədələdiklərihəminbüst44günlükVətənmü
haribəsindəşəhərşanlıAzərbaycanOrdusutərəfindənazadolunduq
dan sonra əzəliməkanınaqaytarılmışdır.BugünNatəvanınŞuşada
yenidənucalanvəmöhtəşəmZəfərimizintəntənəsininümayişetdirən
büstü,eynizamanda,xalqımızınmillimədəniirsəqayğısınınrəmzivə
mənəvidəyərlərəehtiramınıntəzahürüdür.
AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109cumaddəsinin32ci

bəndinirəhbərtutaraq,görkəmlişairəvəxeyriyyəçiXurşidbanuNatəva
nın190illiyininqeydolunmasınıtəminetməkməqsədiləqəraraalıram:
1.Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi,Azərbaycan

YazıçılarBirliyinin təklifərininəzərəalmaqla,XurşidbanuNatəvanın
190illiyinədairtədbirlərplanıhazırlayıbhəyatakeçirsin.
2.AzərbaycanRespublikasınınNazirlərKabinetibuSərəncamdan

irəligələnməsələlərihəlletsin.
İlhamƏliyev

AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti
Bakışəhəri,14mart2022-ciil

Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyinin 
qeyd edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2022ciilinnoyabrayındagörkəmlibəstəkar,tanınmışictimai
xadim,SSRİvəAzərbaycanRespublikasınınXalqartisti,Sosialist
ƏməyiQəhrəmanı,SSRİvəAzərbaycanRespublikasınınDövlət
mükafatlarılaureatı,AzərbaycanRespublikasıElmlərAkademi
yasınınmüxbirüzvüFikrətMəşədiCəmiloğluƏmirovunanadan
olmasının100ilitamamolur.

Azərbaycanbəstəkarlıqməktəbininböyüknümayəndəsi, simfonik
muğamjanrınınbanisiFikrətƏmirovrəngarəngyaradıcılıqpalitrası
namalikqüdrətlisənətkarkimimədənisərvətlərxəzinəmizəmisilsiz
töhfələrbəxşetmişdir.Gücünüdoğma torpaqdanalan,milli zəminə
bağlı bəstəkarecazkar xalqmusiqisi vəmuğamənənələrinimüasir
musiqi texnikası ilə uğurlu şəkildə birləşdirərək, neçəneçə dəyərli
opera,balet,simfoniya,mahnı,romansvəkamerainstrumentaləsər
meydanagətirmişdir.FikrətƏmirovunüslubunaxaslirikromantikbo
yalarınbütünəlvanlığıiləözəksinitapdığıbumüxtəlifjanrlısənətnü
munələrindəmilliruh,fəlsəfipsixolojidərinlikvəmelodikgözəllikha
kimdir.Həminəsərlərdünyanınbirsıraölkələrindəkimötəbərkonsert
salonlarındaməşhurorkestrlərin ifasındamüvəfəqiyyətləsəslənmiş
və müəllifinə geniş coğrafiyada şöhrət qazandırmışdır. Yüz illiyinin
UNESCOnun2022–2023cüillərüzrəgörkəmlişəxsiyyətlərinvəəla
mətdarhadisələrinyubileyləriproqramınadaxiledilməsiFikrətƏmirov
sənətinəbeynəlxalqmiqyasdayüksəkqiymətverilməsinintəzahürü
dür.FikrətƏmirovunvətənpərvərliyəsəsləyən,daimmənəvizənginlik
aşılayan vəbəşəri ideallar tərənnümedən, nailiyyətlərlə zəngin irsi
Azərbaycanmusiqisənətisalnaməsininənparlaqsəhifələrindəndir.
AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109cumaddəsinin32ci

bəndinirəhbərtutaraq,Azərbaycanmusiqimədəniyyətinininkişafında
xüsusixidmətləriolangörkəmlibəstəkarFikrətƏmirovun100illikyubi
leyininkeçirilməsinitəminetməkməqsədiləqəraraalıram:
1.Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi,Azərbaycan

Bəstəkarlarİttifaqınıntəklifərininəzərəalmaqla,FikrətƏmirovun100
illikyubileyinədairtədbirlərplanıhazırlayıbhəyatakeçirsin.
2.AzərbaycanRespublikasınınNazirlərKabinetibuSərəncamdan

irəligələnməsələlərihəlletsin.
İlhamƏliyev

AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti
Bakışəhəri,15mart2022-ciil

əvvəli səh. 1-də
Bildirilibki,builqədimşəhə

rin270illiyitamamolur.Dövlət
başçısının 2022ci ilin “Şuşa
İli” elan edilməsi haqqında sə
rəncamı ilə verilmiş tapşırığa
əsasən, Nazirlər Kabineti tərə
findəntədbirlərplanıhazırlanıb
vətəsdiqedilib.
Vurğulanıb ki, işğaldan azad

edilmiş ərazilərdə bərpaye
nidənqurma işləri Prezidentin
daimi nəzarəti altındadır. Azad
olunmuşərazilərinbərpasıvəye
nidənqurulmasıiləbağlı2021ci
ilin dövlət büdcəsindən ayrılmış
2,2milyardmanatvəsait,demək
olarki,tam(99,4faiz)istifadəolu
nub.Cariilindövlətbüdcəsində
buməqsədlərüçüneynihəcmdə
(2,2milyardmanat)vəsaitnəzər
dətutulub.
Ötən il istifadəyə verilən Fü

zuli Beynəlxalq Hava Limanı,
Zəfəryolu(FüzuliŞuşa),hazır
da inşası aparılanZəngilan və
Laçınbeynəlxalqhavalimanları
vədigərmühümavtomobil,də
miryolvəsosialinfrastrukturla
yihələribölgənininkişafınaəhə
miyyətlitəkanverir.
Dövlət başçısının 2021ci il

7 iyul tarixli fərmanına əsasən,
iqtisadi rayonların yeni bölgüsü
təsdiqlənib, Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonları ya
radılıb.PrezidentİlhamƏliyevin
bilavasitə təşəbbüsü ilə gündə
məgələnZəngəzurdəhliziAzər
baycanın həm tarixi nailiyyəti,

həm də böyük siyasi qələbəsi
dir.HesabatdövründəZəngəzur
dəhlizinin gerçəkləşməsi üçün
əməlitədbirlərgörülübvədavam
etdirilməkdədir. Martın 11də
İran İslamRespublikasınınəra
zisindən keçməklə Azərbaycan
Respublikasının Şərqi Zəngə
zur iqtisadirayonuiləNaxçıvan
Muxtar Respublikası arasında
yeni kommunikasiyabağlantıla
rınınyaradılmasıhaqqındame
morandumununimzalanmasıbu
prosesəmühümtöhfəverəcək.
Hesabatdaqeydolunubki,iş

ğaldanazadolunmuştorpaqlar
da 2021ci ildə ümumilikdə 20
minhektardan(200kvadratki
lometr)çoxəraziminalardanvə
partlamamışhərbisursatlardan
təmizlənib.Builminalardantə
mizlənənərazilər2dəfədənar
tıqsahəniəhatəedəcək.
Hökumətin “20222026cı il

lərdə sosialiqtisadi inkişaf St
rategiyası”ndan irəligələnəsas
prioritet vəzifələri diqqətə çat
dıran Baş nazir bu sırada iqti

sadiyyatın şaxələndirilməsi və
rəqabət qabiliyyətinin artırılma
sı;makroiqtisadivəmaliyyəsa
bitliyinin qorunması; xərclərin
optimallaşdırılması və qənaət
rejimində istifadəsi; biznesmü
hitinin yaxşılaşdırılması və st
ruktur dəyişikliklərinin sürətlən
dirilməsi;antiinhisarsiyasətinin,
daxili bazarda qiymət manipul
yasiyasıüzərindənəzarətingüc
ləndirilməsi;qlobalərzaqbazar
larında bahalaşmanın ölkənin
ərzaq təminatınamənfi təsirinin
qarşısının alınması və ərzaq
təhlükəsizliyinintəminolunması;
rəqəmsaliqtisadiyyatınvəinno
vasiyalarındavamlıinkişafıkimi
istiqamətləriqeydedib.
Bildiribki,işğaldanazadedil

miştorpaqlarınkəndtəsərrüfatı
potensialı ölkəmizin iqtisadi in
kişafı üçün mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Dövlət başçısının tap
şırığınauyğunolaraqazadedil
miş torpaqların təxminən 100
min hektarında əkin işlərinin
aparılması ərzaq təhlükəsizli

yini, həm də kənd təsərrüfatı
emalıüzrəfəaliyyətsahələrinin
yaradılması bu sektorda artımı
dəstəkləyəcək.
Əli Əsədov çıxışında Ukray

nadakı hadisələrin ölkəmizə
mümkün təsirləri ilə bağlı da
fikirlərini bölüşüb. Bildirib ki,
qonşu ölkələrdə cərəyan edən
hadisələr Azərbaycana təsirsiz
ötüşmür. Ukraynada yaşayan
və işləyənsoydaşlarımızın təx
liyəsi məsələsi diqqətimizdədir.
Prezidentin tapşırığına əsasən,
bu prosesə bütün aidiyyəti qu
rumlar cəlb olunub və soydaş
larımızın təxliyəsi, həmçinin
təhlükəsizliyinintəminolunması
istiqamətində bütün çətinliklə
rə baxmayaraq, təxirəsalınmaz
tədbirlər görülür. Ukraynada
müharibə başlayandan bu gü
nədəkölkəmizə9246nəfərtəx
liyə edilib. Bu xüsusda digər
narahatedici məqamlar – nəq
liyyatlogistika,qiymətartımı,id
xalolunanməhsullarvəmüxtəlif
qadağalarlabağlıproblemlərdir.

əvvəli səh. 1-də
“Şuşa İli”nin şəhərin tarixi

mədəni zənginliklərininöyrənil
məsivətanıdılmasıbaxımından
böyük imkanlar yaradacağını
deyən Anar Kərimov layihənin
uğurundan asılı olaraq növbə
ti illərdə də davam etdirməyi

düşündüklərini vurğuladı: “Bu
rada vətəndaş cəmiyyətinin iş
tirakı çox önəmlidir. Layihəyə
memarlar, tarixçilər, musiqiçi
lər və sənətin digər sahələri
ni təmsil edən insanlar dəvət
olunacaq. Onlara öz fikir və
təklifərini bölüşmək imkanı
yaradılacaq. Şuşanın dəyər
ləri mövzusunda ictimai mü
zakirələr təşkil olunacaq. Bu
bir başlanğıcdır. Əsas məq
səd dialoqun yaradılmasıdır.
Cənab Prezident tərəfindən
“Şuşa İli”ndə Xurşidbanu Na
təvanın190illiyininkeçirilməsi
ilə bağlı sərəncam imzalandı.
Bu sərəncamın icrasındaMə
dəniyyət Nazirliyinin üzərinə
böyükvəzifələrdüşür.Bunun
la bərabər, ictimaiyyətin fikri

dəönəmlidir.“Şuşasöhbətləri”
layihəsində biz sizlərin bu sə
rəncamlarınicrasıiləbağlılayi
hələrdəvəproseslərdəmüvafiq
tövsiyə və təklifərinizi nəzərə
alacağıq”.
AnarKərimovçıxışınınsonun

datədbiriştirakçılarınıNovruzun
sonuncu çərşənbəsi – Torpaq
çərşənbəsi münasibətilə təbrik
etdi,cansağlığıvəfiravanlıqar
zuladı. Nazir hər kəsi layihənin
ictimaimüzakirəsindəfəaliştirak
etməyəçağırdı.
Daha sonra Məryəm Qafar

zadə“Şuşasöhbətləri”layihəsi
iləbağlıtəqdimatetdi.Layihədə
Qarabağın zəngin mədəni irsi,
tarixi, ədəbi mühiti, memarlığı,
musiqisivədigərsahələrəhatə
olunub. Şöbə müdiri həmçinin

“Şuşa İli” ilə bağlıNazirlərKa
bineti tərəfindən təsdiq olunan
Tədbirlər Planı haqqında da
məlumatverdi.
Əməkdar incəsənət xadimi,

tanınmış modelyer Fəxriy
yə Xələfova çıxış edərək bil
dirdi ki, layihədə iştirak üçün
kreativ sənayenin nümayən
dələri də dəvət olunacaq. Bu
həm də bir çox yaradıcı in
sanlaraböyükstimulverəcək.
Fəxriyyə Xələfova həmçinin
bu mövzuda fəaliyyətindən
danışaraqQarabağın simvolu
olan xarıbülbül çiçəyinin par
çalaraköçürülməsiyoluiləge
yimkolleksiyasıyaratdığınıda
qeydetdi.
Dünya şöhrətli azərbaycanlı

fotojurnalistRzaDiqqəti (Reza

Deqati) fotosahəsindəŞuşaya
töhfələrindən söz açdı.O, foto
sənəti vasitəsilə mədəniyyəti
təbliğetməyinmümkünolduğu
nudiqqətəçatdırdı.
Dahasonra tədbirmüzakirə

lərlədavametdi.Xalqartistləri
Nurəddin Mehdixanlı, Mənsum
İbrahimov, Əməkdar mədəniy
yət işçisi Rahib Azəri, musiqi
çi Zəhra Bədəlbəyli, Şuşanın
azadolunmasında iştirakedən
döyüşçülərdənZaurHüseynov,
Əməkdar artist Tahir İmanov
Şuşaya səfər təəssüratları və
layihə iləbağlı təklif vədüşün
cələrinibölüşdülər.
Qeydedəkki,layihəçərçivə

sindəki müzakirələrin Şuşada
dakeçirilməsiplanlaşdırılır.

LaləAzəri

“Şuşa söhbətləri” – mədəniyyət 
paytaxtımızı necə görürük?

“Bütün layihələrdə Şuşanın təbliğ olunması əsas yer tutacaq”

Hökumətin 2022-ci il üçün vəzifələri
Azad edilmiş ərazilərdə tarixi-mədəni irsin bərpası prioritetlər sırasındadır

Aşıq Ələsgərin abidəsi ilə bağlı müsabiqənin vaxtı uzadılıb
AşıqƏləsgərinabidəsininlayihəsininhazır
lanmasıiləbağlımüsabiqəninvaxtımartın
30naqədəruzadılıb.

Xatırladaqki,ölkəbaşçısınınötənilnoyabrın
30da imzaladığısərəncamdaBakıŞəhər İcra
Hakimiyyətinə Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə
AşıqƏləsgərinabidəsininucaldılması iləbağlı

tədbirlərinhəyatakeçirilməsinitəminetməktap
şırılıb.
MədəniyyətNazirliyiAşıqƏləsgərinBakışə

hərindəucaldılacaqabidəsinineskizlayihələri
ninhazırlanmasıüçünheykəltəraşlararasında
açıqmüsabiqəelanedib.Dekabrın23dəelan
edilənmüsabiqənin15mart2022ci il tarixinə
dəkbaşaçatmasıplanlaşdırılmışdı.
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Martın14-dəMilliKitabxa-

nadagörkəmliədəbiy-
yatşünas,Əməkdarelm
xadimi,professorQəzənfər

Paşayevin“İraq-türkmanpoeziya
antologiyası”kitabınıntəqdimat
mərasimikeçirilib.

MədəniyyətNazirliyivəMilliMəclisin
Mədəniyyətkomitəsiiləbirgətəşkiledi
lən tədbiriMilliKitabxananındirektoru,
professorKərimTahirovaçaraqQəzən
fər PaşayevinAzərbaycan elminə ver
diyitöhfələrdəndanışıb.Bildiribki,təq
dimatı keçirilən “İraqtürkman poeziya
antologiyası”alimingərginəməyininnə
ticəsidir.QəzənfərPaşayevyazdığıki
tablarla İraq türkmanlarınıAzərbaycan
xalqı ilə daha da yaxınlaşdırır: “İnanı
ramki,çağdaş İraqtürkmanşairlərinin
poeziyaörnəkləriniəhatəedənikicildlik
azərbaycanlı poeziyasevərlərin rəğbə
tini qazanacaq, tədqiqatçıların diqqət
mərkəzindəolacaq...”.
Mədəniyyət nazirinin birinci müavi

ni Elnur Əliyev çıxış edərək Qəzənfər
Paşayevə kitabın ərsəyə gəlməsinə,
eləcə də ədəbiyyatşünaslıq sahəsində
tədqiqatlarınagörətəşəkkürünübildirib.

Qeyd edib ki, Qəzənfər müəllimin ki
tablarımillişüurumuzun,düşüncəmizin
formalaşmasında mühüm rol oynayır.

Bu kitablar Azərbaycan ədəbiyyatının,
mədəniyyətininöyrənilməsibaxımından
çoxdəyərlidir.

MilliMəclisindeputatı,XalqşairiSa
birRüstəmxanlıqeydedibki,Qəzənfər
müəllim ömrünü ədəbiyyatşünaslığın
busahəsinəhəsredib,Kərkükədəbiy
yatına dair neçəneçə kitablarınmüəl
lifidir.Vurğulayıb ki, təqdimatı keçirilən
kitab iraqlıqardaşlarımızarasındakör
pürolunuoynayır.
MilliMəclisindeputatı,professorAnar

İsgəndərov bildirib ki,Azərbaycanİraq
əlaqələrinə dair çox yazılıb, lakin ədə
biyyatımızda “kərküklər kimdir” anla
yışını məhz Qəzənfər Paşayev tədqiq
edib və bu haqda çoxsaylı kitabların
müəllifidir. “İraqtürkmanpoeziya anto
logiyası”daədəbiyyatşünaslarüçünbir
qaynaqdır.
MilliMəclisin deputatı, akademikNi

zami Cəfərov deyib: “Qəzənfər Pa
şayev İraqtürkman şairlərinin şeirləri
iləbizi tanışedib.Onunməhzbeləbir

mövzuyadiqqətyetirməsi,kitablaryaz
masıədəbiyyatşünastədqiqatçılarüçün
qiymətlidir...”.
Kitabın müqəddiməsinin müəllifi,

Milli MəclisinMədəniyyət komitəsinin
sədri Qənirə Paşayeva çıxış edərək
beləbirtədbiritəşkiletdiyinəgörəMilli
Kitabxananın rəhbərliyinə təşəkkürü
nü bildirib. O qeyd edib ki,Azərbay
candaİraqtürkmanlarınıntanıdılması
bilavasitəQəzənfərPaşayevinadı ilə
bağlıdır.Buantologiyaaliminürəkdən
bağlı olduğu fəaliyyət sahəsinin yeni
səhifəsidir. Antologiya İraqtürkman
poeziyasının keçdiyi inkişaf yolunu
göstərir.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədr

müavini, “525ci qəzet”in baş redakto
ru Rəşad Məcid, Kərkük Mədəniyyət
MərkəzininsədriŞəmsəddinKuzəçivə
digərçıxışedənlərkitabvəmüəllifiba
rədəfikirlərinibölüşüblər.
QəzənfərPaşayevtədbiriniştirakçıla

rınavəkitabınnəşrindəəməyikeçənlə
rətəşəkküredib.
Sonda iştirakçılar professor Qəzən

fər Paşayevin Milli Kitabxananın fon
dundaolankitablarınınsərgisiilətanış
olublar.

Milli Dram Teatrında çoxdan gözlənilən premyera
Martın13-dəAzər-
baycanAkademik
MilliDramTeatrında
“FilumenaMartu-
rano”tamaşasının
premyerasıkeçiri-
lib.Qeydedəkki,
italyandramaturqu
EduardodeFilippo-
nuneyniadlıəsəri
əsasındatama-
şanınhazırlıqları
hələpandemiyadan
öncəbaşlamışdı.

Səhnə əsərinin bədii rəhbəri Xalq
artistiAzərPaşaNemətov,quruluşçu
rejissoru Əməkdar artist Nicat Kazı
mov, rejissoru Mehman Fətullayev,
quruluşçu rəssamı Əməkdar mədə
niyyətişçisiİlhamElxanoğlu,işıqüzrə
rəssamıRafaelHəsənov,musiqitərti
batçısıKamil İsmayılov, rəqslərinqu

ruluşçusuLaləHacıyeva,rejissoras
sistentləriDilbərİsmayılovavəKönül
Kərimovadır.ƏsəriAzərbaycandilinə
ÜlviyyəHeydərovatərcüməedib.
BaşrollarıXalqartistləriBəstiCəfə

rova(FilumenaMarturano)vəRamiz
Novruz (Domeniko Soriano) oyna
yırlar.TamaşadahəmçininƏməkdar

artist Sevinc Əliyeva,
aktyorlar Ramin Şıxə
liyev, Ləman İmanova,
aktyorlar Şəhla Əliqızı,
İlahəHəsənova,Fəridə
Şahbazova,VüsalMus
tafayev, Elnur Qədirov,
Corc Qafarov, Cavidan
Novruz və Elsevər Rə
himov, Firuzə Balaye
va,XədicəNovruzlu rol
alıblar.
Eduardo de Filippo

nun 1946cı ildə qələ
məaldığıəsərhəminil

Neapolda tamaşaya qoyulub. Əsər
Filumena Marturano adlı qadının
DomenikoSoriano adlı varlı kişi ilə
mübarizəsindənbəhsedir.Əsərdəki
əsasmotiv insanlararasındasosial
ziddiyyətlər, qadın hüquqları və cə
miyyətdəki təbəqələşmənintörətdiyi
fəsadlardır.

Xəbərverdiyimizkimi,
MədəniyyətNazirliyi
Kitabsənayesişö-
bəsiNəşriyyatlarlaiş

sektorununmüdiriXəyal
Məmmədov,şöbəninbaş
məsləhətçisiİslamHüsey-
novvəAzərbaycanMilli
Kitabxanasınınəməkdaşı
NazimAzakovdanibarət
heyətTürkiyəyəsəfəredib.

Kitabxana və nəşriyyat işi
üzrə əməkdaşlıq və təcrübə
mübadiləsi məqsədilə gerçək
ləşən səfər çərçivəsində Tür
kiyə Naşirlər Birliyi, Naşirlərin
Peşə Birlikləri Federasiyası
(YAYFED), Türkiyə Çap Yayın
Peşə Birliyi (TBYM), Nəşriy

yatların Müəllifik Hüququ və
Lisenziyalaşdırma Peşə Birliyi
(YAYBİR) vəTÜYAPın (Türki
yədəkitabsərgilərinin təşkilat
çısı) idarə heyəti ilə görüşlər
keçirilib. İki ölkə arasındamü
vafiqsahəüzrəfikirmübadiləsi
aparılıb, əməkdaşlıq perspek
tivləri və Türkiyənin 8ci Bakı
Beynəlxalq Kitab Sərgisində,
Azərbaycanın isə 39cu İstan
bul Beynəlxalq Kitab Sərgisin
də fəxriqonaqstatusunda işti
rakına dair təşkilati məsələlər
müzakirəolunub.

Nümayəndəheyəti İstanbulda
AtatürkMədəniyyətMərkəzində
keçirilənNaşirlərinFikirMarafo
nu vəBeynəlxalqƏdəbi Tərcü
məProqramı qaliblərininmüka
fatlandırma mərasimində iştirak
edib, Türkiyə Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi tərəfindən təş
kil olunan beynəlxalq standart
eyniləşdirmə nömrələri – İSBN
(İnternational Standard Book
Number), İSMN (İnternational
StandardMusicNumber), İSSN
(İnternational Standard Serial
Number), Avtomatlaşdırılmış

Kitabxana İnformasiya Sistem
ləri (AKİS), elektron kitabxana
lar, TEDA proqramı (Türkiyə
Ədəbiyyatının DünyayaAçılışı),
OLP (Open License Program)
üzrə təlimlərə qatılıb, Türkiyə
ninİPA(İnternationalPublishers
Associaton) və İFRRO ilə (İn
ternational Federation of Rep
roductionRightsOrganisations)
əməkdaşlıq təcrübəsi barədə
məlumatəldəedib.
Qeydedəkki,2022ciilinokt

yabrında təşkil olunacaq 8ci
Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi
nin ilk fəxriqonaqölkəsiTürki
yəolacaq.İndiyədəkBakıBey
nəlxalq Kitab Sərgisində fəxri
qonaq statusunda heç bir ölkə
çıxışetməyib.

“Mədəni irsin rəqəmsal dövrdə qorunması”
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Antalya Diplomatiya Forumunda çıxış edib
11-13marttarixindəTürkiyəninAntalyaşəhərindəDiplomatiya
Forumukeçirilib.İkincidəfətəşkiledilənAntalyaDiplomatiyaFo-
rumu(ADF)çərçivəsindəmüxtəlifmövzulardapaneltoplantıları
dagerçəkləşib.ADF-dəiştirakedənBeynəlxalqTürkMədəniyyəti
vəİrsiFondununprezidentiGünayƏfəndiyeva“Mədəniirsinrə-
qəmsaldövrdəqorunması”adlıpaneləqatılıb.

Günay Əfəndiyeva çıxışında
ADFnin təşkilatçılarına təşək
kür edərək, bildirib ki, dünyanın
bir çox yerlərində ciddi hadisə
lərin baş verdiyi bir vaxtda belə
bir platforma  diplomatik müna
sibətlərin inkişafı və üzləşdiyi
miz kirtikməsələlərin həlli üçün
vasitə kimi görünür. Qeyd edib
ki,dünyadadincyanaşıyaşama,
əməkdaşlığınvədavamlıinkişa
fınşərtikimiqarşılıqlı tolerantlıq
haqqında biliklərin təkmilləşdi
rilməsi çox vacibdir. Bu çağırış,
özünəməxsusadətənənələrsis

teminəmalikhərbirmədəniyyə
tinböhranaməruzqaldığıvədə
yərlərintransformasiyaolunduğu
günümüzdə xüsusilə aktuallaşır.
Bütün xalqlar dünyamızın köv
rəkliyinidərkedirvəmədəniyyə
tini,tarixinigələcəknəsillərüçün
qoruyubsaxlamağaçalışırlar.
Bu istiqamətdə rəqəmsal tex

nologiyaların önəminə toxunan
GünayƏfəndiyevaqeydedibki,
yeni texnologiyaların bizə gətir
diyi bu qabiliyyət mədəniyyət
lərimizin sürətlə sərhədləri aş
mağına şərait yaradır. İstənilən

musiqi, kino, teatr və ya digər
media bir neçə saniyə ərzində
bütün dünyada paylaşılır. Bey
nəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsi
Fonduna üzv ölkələrdə də qey
rimaddimədəni irsinmühafizə
sinəvəgələcəknəsillərəötürül
məsinəxüsusidiqqətgöstərilir.
Mədəni irsin qorunmasında,

eləcədəbusahədərəqəmsaltex
nologiyaların tətbiqində  Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən həyata
keçirilən layihələri örnək olaraq
qeydedənGünayƏfəndiyevabil
diribki,hazırdabubuistiqamətdə
başlıca fəaliyyət Azərbaycanın
ayrılmazhissəsiolanQarabağda
otuz  ilə yaxın işğal müddətində
dağıdılmışvəmənimsənilmişmə
dəniirsinbərpasıiləbağlıdır.
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivə

İrsiFondununfəaliyyətihaqqında

məlumat verənGünayƏfəndiye
va,texnolojiirəliləyişlərintəşkilatın
işindəkiəhəmiyyətini,ocümlədən
Türkdünyasınınböyükşəxsiyyət
lərinin irsinin dünyada yayılma
sına imkan verdiyini vurğulayıb.
Bildirib ki, xüsusilə COVİD19
pandemiyası bu yeniliklərin önə
minitəsdiqlədi.Bəlkədəbudövr
də rəqəmsallaşma bizi xüsusi
təcriddən xilas etdi, çünki təhsil,
sosiallaşma, iş və ümumiyyətlə,
həyatonlaynrejiməkeçirildi.Fon
dunprezidentibuxüsusdahəyata
keçirdikləri layihələr, o cümlədən
məktəblilər üçün “Türk dünyası
muzeyləri həftəsi”, “Dünyamızı
qoruyaq: Türk dünyasının adət
ənənələri”mövzularındauşaqvə
tələbələrarasındaonlaynrəsmvə
esse müsabiqələri, Nizami Gən
cəvinin 880 illik yubileyi ilə bağlı

onlayn konfranslar, şairin “Yeddi
gözəl”poemasınınelektronversi
yadatəqdimatıvəs.barədəməlu
matverib.
Günay Əfəndiyeva çıxışında

beynəlxalq təşkilatların nüma
yəndələri olaraqmədəni irsi qo
rumaq, öyrənmək, təbliğ etmək
və gələcək nəsillərə ötürməklə
müxtəlif mədəniyyətlər arasında
əlaqələrin yaradılmasının, ortaq

nöqtələrin tapılmasının önəmin
dəndəbəhsedib.
Paneldə həmçinin Namibiya

beynəlxalqəlaqələrvəəməkdaş
lıqnazirininmüaviniJenellyMa
tundu,Bolqarıstanınkeçmişbaş
naziriSimeonSakskoburggotski,
TürkDövlətləriTəşkilatıBaşka
tibinin müavini Ömər Kocaman,
DünyaAramea Şurasının prezi
dentiConiMessoçıxışediblər.

Bu kitablar İraq türkmanlarını 
Azərbaycan xalqı ilə daha da yaxınlaşdırır 

“İraq-türkman poeziya antologiyası”nın təqdimatı olub

“İkinci planetin qırmızı rəngi” ekranlarda görünəcək
MədəniyyətNazirliyininötənilhəyata
keçirdiyi“BöyükQayıdış”qısametrajlıbə-
dii,sənədlivəanimasiyafilmlayihələri
müsabiqəsiAzərbaycankinosunayeni
imzalarıngəlməsinəvəsiləoldu.Mü-
sabiqəmillikinematoqrafiyasahəsində
fəaliyyətgöstərənyaradıcışəxslərədəs-
təkgöstərməkvəVətənmüharibəsində
qazanılmışböyükZəfərəkinovasitəsilə
töhfəverməkməqsədilətəşkilolunmuş-
du.

Gənc rejissorAzərQuliyevin “İkinci pla
netin qırmızı rəngi” (“Mozalan” studiyası)
adlıqısametrajlıbədii film layihəsidəmü
sabiqənin qaliblərindəndir. Rejissor qə
zetimizə bildirdi ki, ötən ilin payızında işə
başladıqları ekran əsərinin çəkilişləri artıq
yekunlaşıb.Filmbiraymüddətinətamha
zırolacaq.Nümayişivəictimaiyyətətəqdim
olunmasıməsələləriisəfilminlentəalındığı
“Mozalan” studiyası tərəfindən həyata ke
çiriləcək.

“Mozalan”studiyasınınrəhbəri,rejissorƏli
SəttarQuliyevbildirdiki,hazırdafilmüzərin
də tamamlama işləri aparılır: “Çalışacağıq
filmi beynəlxalq festivallarda nümayiş etdi
rək.Dahasonraisəartıqgenişauditoriyaya
təqdimolunacaq.Eynizamanda“BöyükQa
yıdış”layihəsiçərçivəsindəçəkilmişfilmlərin
ümumi təqdimatı baş tutarsa, o zaman ilk
olaraq ölkə daxilində təqdimatımız gerçək
ləşəcək.BuprosesMədəniyyətNazirliyinin
qərarıiləbilinəcəkvəictimaiyyətəəlavəmə
lumatveriləcək”.Filminquruluşçu rejissoru
və ssenari müəllifiAzər Quliyev, prodüseri
ƏliSəttarQuliyev,təsvirrejissoruAlisaTare
liçeva,ikincirejissoruİlkinHəmidli,rəssam
rekvizitoruSamirəŞamxalova,səsrejissoru
Teymur Kərimovdur. Rollarda Rafael Şah
bəyli (Quliyev),DianaHacıyeva,ƏliNəsib,
Aydan Həsənzadə iştirak edir. Film Musa
adlıgənciniztirablıdüşüncələrindənvəşəx
sihəyatındakıçətinliklərfonundaVətənmü
haribəsinəyollanmağındanbəhsedir.

Lalə

Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin 
ilk fəxri qonaq ölkəsi Türkiyə olacaq

Türk dünyasının teatr rəhbərləri 
Bursada bir araya gəliblər

BeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–TÜRKSOY-unlayihəsi
üzrə2022-ciildə“TürkDünyasınınMədəniyyətPaytaxtı”
elanedilənBursadatədbirlərproqramıdavamedir.10-24
marttarixindəBursadaIXBalkanÖlkələriTeatrFestivalı

keçirilir.

Martın 11dən 14dək isə şə
hərdəTÜRKSOYaüzvölkələrin
Dövlət Teatr Rəhbərləri Şurası
nın8ciiclasıkeçirilib.
TürkiyəMədəniyyətvəTurizm

Nazirliyinin dəstəyi ilə gerçək
ləşən toplantıda Azərbaycan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tür
kiyə, Özbəkistan, Şimali Kipr
Türk Respublikası və Qaqauzi
ya (Moldova) dövlət teatrlarının
rəhbərləriiştirakediblər.
Türkiyə Dövlət Teatrlarının

BaşdirektoruMustafaKurt açı
lış nitqində “Türk Dünyasının
Mədəniyyət Paytaxtı” Bursada

şuranın iclasına ev sahibliyi et
məkdən məmnunluqlarını ifadə
edib.O,qardaşölkələrinteatrla
rıiləəməkdaşlığınəhəmiyyətinə
toxunaraqbuilTürkiyədəkeçiri
ləcəkbeynəlxalqfestivallarhaq
qındaməlumatverib.
TÜRKSOYa üzv ölkələrin

DövlətTeatrRəhbərləriŞurasının
koordinatoru,AzərbaycanMədə
niyyətNazirliyininTÜRKSOYda
kı təmsilçisiElçinQafarlı iştirak
çıları TÜRKSOYun Baş katibi
Düsen Kaseinovun adından sa
lamlayaraq şuranın son iclasın
danötənmüddətdəhəyatakeçi

rilən fəaliyyət haqqında danışıb.
E.Qafarlı tədbirin yüksək səviy
yədə təşkilinə və göstərilən qo
naqpərvərliyəgörəTürkiyəDöv
lət Teatrlarına və toplantıya ev
sahibliyiedənBursaDövlətTeat
rınatəşəkküredib.
Şuranınüzvləriçıxışedərəköz

ölkələrindəvəteatrlarındagörü
lənişləri,yaşananproblemlərvə
onların həlli yolları, bu xüsusda
mümkün əməkdaşlıq təklifərini
müzakirəediblər.
İclasda sənətşünaslıq üzrə

elmlərdoktoru,BeynəlxalqTeatr
Tənqidçiləri Assosiasiyasının

üzvü, Azərbaycan Dövlət Mə
dəniyyət və İncəsənətUniversi
tetininprofessoruİsrafilİsrafilov
növbəti müddətə TÜRKSOYa
üzvölkələrininDövlətTeatrRəh
bərləriŞurasınınrəhbəriseçilib.
Şuranın 9cu iclasının qurum

tərəfindən elan ediləcək “2023
– Türk Dünyasının Mədəniyyət
Paytaxtı”nda keçirilməsi qərara
alınıb.Xatırladaqki,Azərbaycan
tərəfigələnilüçün“TürkDünya
sınınMədəniyyətPaytaxtı”üçün
namizəd olaraq Şuşa şəhərini
təklifedib.
İclasın sonunda iştirakçılara

TÜRKSOYun plaketləri, serti
fikatı vəTürkiyəDövlətTeatrla
rının xatirə hədiyyələri təqdim
olunub.

Mehparə Sultanova
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Astaraşəhərindədavamedib.
AnarKərimovşəhərdəkiHey-

dər Əliyev Mərkəzində Astara,
Lerik və Lənkəran rayonlarının
sakinləriniqəbuledib.
Görüşdən öncə mədəniyyət

naziri Anar Kərimov və Astara
RayonİcraHakimiyyətininbaş-
çısı Qəzənfər Ağayev ümum-
milliliderHeydərƏliyevinAsta-
raşəhərindəkiabidəsiniziyarət
ediblər.Abidəönünəgüldəstə-
ləriqoyulub,uluöndərinxatirəsi
ehtiramlayadolunub.
Qəbulda iştirak edən vətən-

daşların müraciətləri yerlərdə
mədəniyyət müəssisələrinin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi,
mədəniyyət könüllüləri hərə-
katının yaradılması, işlə təmin
olunma, kitabxanalarınmüasir-
ləşdirilməsi, müəssisələrin
maddi-texniki təminatı, təmiri,
qeyri-hökumət təşkilatlarının
mədəniyyət sahəsində fəaliy-
yətinin təşviqedilməsivədigər
məsələlərləbağlıolub.
Mədəniyyətnazirivətəndaşla-

rınmüraciətlərini, ayrı-ayrımə-
sələlərədairxahişvətəklifərini
diqqətlədinləyərək,hərbirmü-
raciətinoperativşəkildəaraşdı-
rılması, qanunvericiliyə uyğun
həlli ilə bağlı qəbulda iştirak
edənnazirliyinməsulnümayən-
dələrinətapşırıqlarverib.
Görüşdə qeyd olunan rayon-

lardan ümumilikdə 30-a yaxın
vətəndaşın müraciətinə baxılıb.
Araşdırılmasınaehtiyacolanbəzi
müraciətlərnəzarətəgötürülüb.

***

Mədəniyyətnazirivətəndaşla-
rınqəbulundansonrarayondakı
birsıramədəniyyətmüəssisələ-
rinəbaxışkeçirib.

Anar Kərimov əvvəlcə ra-
yonMərkəziKitabxanası ilə ta-
nış olub. Nazirə kitabxananın
fəaliyyəti, kitab fondu barədə
ətrafıməlumatverilib.
Sonra Astara şəhər Oqtay

KazımiadınaUşaqmusiqimək-
təbinəbaxışkeçirilib.Qeydolu-
nub ki, 1966-cı ildən fəaliyyət
göstərən məktəbdə 54 nəfər
müəllimçalışır,müxtəlif ixtisas-
larüzrə228şagirdtəhsilalır.
Nazir Astara Tarix-Diyarşü-

naslıq Muzeyinin fəaliyyəti ilə
də yaxından maraqlanıb. Mə-
lumat verilib ki, 1980-ci ildə
yaradılan muzeyin fondunda
ümumilikdə7980eksponatvar,

onlardan2129-udaimiekspozi-
siyadanümayişolunur.
Anar Kərimov Astara məsci-

dini də ziyarət edib. Bildirilib ki,

XIX əsrə aid tikili Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin2avqust2001-ciiltarixli132
nömrəli Qərarı ilə yerli əhəmiy-
yətlimemarlıqabidəsikimidövlət
qeydiyyatınaalınıb.Məscidbina-
sıbişmişkərpicdəninşaolunub.

Səfər çərçivəsində Anar Kə-
rimov Astara şəhərindəki kilsə
binasınadabaşçəkib.Məlumat
verilibki,1880-ciildəinşaedilən
kilsəbinasıyerliəhəmiyyətlime-
marlıq abidəsi kimi dövlət qey-
diyyatındadır.
AnarKərimovdahasonraAs-

tara rayonMədəniyyətMərkəzi
ilə tanış olub. Məlumat verilib
ki,1960-cı ildəyaradılanrayon
Mədəniyyət evi 2015-ci ildən
MədəniyyətMərkəzikimifəaliy-
yətini davam etdirir. Mərkəzin
nəzdində “Sevinc” mahnı və
rəqsansamblı,“Gənclik”instru-

mental ansamblı fəaliyyət gös-
tərir.
NazirAstaraDövlətRəsmQa-

lereyasınadabaxışkeçirib.Bildi-
rilib ki, 1979-cu ildə təşkil edilən
qalereyadatəsvirisənətinmüxtəlif
növlərindəəsərlərtoplanıb.Rəsm
dərnəyindəuşaqlarsənətinsirləri-
niöyrənirlər.

***
Anar Kərimov Astara rayon

MədəniyyətMərkəzindəyerlimə-
dəniyyətişçiləriiləgörüşkeçirib.
Görüşdədiqqətəçatdırılıbki,

nazirlik sistemində idarəçiliyin
təkmilləşdirilməsi kontekstin-
dəmədəniyyətmüəssisələrinin
fəaliyyətiningününtələblərisə-
viyyəsində qurulması prioritet
məsələdir. Regionlara səfərlə-
rinəsasməqsədidəyerlərdəki
müəssisələrin fəaliyyətini nə-
zərdən keçirmək, mövcud im-

kanlarıvəproblemlərimüəyyən
etməkdir. Bu xüsusda qarşıda
duran vəzifələrdən bəhs edən
AnarKərimovvurğulayıbki,böl-
gələrinmədəniinkişafıyerlərdə
mədəniyyət işçilərinin peşəkar-
lıqsəviyyəsindən,təşəbbüskar-
lıqdandaasılıdır.
Görüşdə rayonun mədəniyyət

müəssisələrində mövcud olan
problemlərdənsözaçılıb,onların
həlliyollarıiləbağlıtəklifərdinlə-
nilib. Problemlərin aradan qaldı-
rılması, müəssisələrin daha sə-
mərəlifəaliyyətinintəşkiliiləbağlı
tapşırıqvətövsiyələrverilib.

Xalq yazıçısı, kinodramaturq 
Rüstəm İbrahimbəyov vəfat edib

Azərbaycanmədəniyyətinəağıritkiüzverib.Xalqyazıçısı,
görkəmlikinodramaturq,AzərbaycanRespublikasıPreziden
tininfərditəqaüdçüsü,DövlətmükafatlarılaureatıRüstəm
Məmmədibrahimoğluİbrahimbəyov2022ciilmartın11də,
ömrünün84cüilindədünyasınıdəyişib.

Rüstəmİbrahimbəyovunvəfatıilə
bağlıPrezidentİlhamƏliyev,Birinci
vitse-prezident Mehriban Əliyeva,
dövlətvəhökumətrəsmiləri,tanın-
mışmədəniyyət, ədəbiyyat xadim-
ləriadındanrəsminekroloqyayılıb.
Nekroloqdaqeydolunurki,Rüs-

təm İbrahimbəyov 1939-cu il fev-
ralın 5-də Bakı şəhərində anadan
olub. 1956–1962-ci illərdə Azər-
baycan Neft və Kimya İnstitutun-
da təhsil alıb, əmək fəaliyyətinə
1962-ciildəAzərbaycanSSRElm-
lərAkademiyasındabaşlayıb.Gənc

yaşlarındanədəbiyyatvəkinosənəti iləyaxındanmaraqlanan
Rüstəm İbrahimbəyov Moskvada 1967-ci ildə Ali ssenarist,
1974-cüildəAlirejissorluqkurslarınıbitirib.
MüasirAzərbaycanədəbiyyatınınvəkinematoqrafiyasınıngör-

kəmlisimalarındanolanyazıçıçoxcəhətli fəaliyyəti iləölkəmizin
hüdudlarından kənarda da tanınıb.Onunəsərləri əsasında 40-
dan çox bədii və televiziya filmi çəkilib. Rüstəm İbrahimbəyov
1967–1981-ci illərdəAzərbaycanKinematoqrafçılar İttifaqı İdarə
Heyətininkatibi,1981–1985-ciillərdəbirincikatibi,1986–1991-ci
illərdəSSRİKinematoqrafçılarİttifaqıİdarəHeyətininkatibi,1990-
cıildənömrününsonunadəkAzərbaycanKinematoqrafçılarİttifa-
qınınsədriolub,1989-cuildəSSRİAliSovetinindeputatıseçilib.
1976-cıildə“Əməkdarincəsənətxadimi”,1998-ciildə“Xalqyazı-
çısı” fəxriadlarına,Azərbaycanədəbiyyatınınvəkinosənətinin
inkişafındakıxidmətlərinəgörə“Şöhrət”ordeninəlayiqgörülüb.
Qeydedəkki,yazıçıyaənböyükşöhrətgətirənonunssenarilə-

riəsasındaçəkilənfilmlərolub.SsenarimüəllifikimiAzərbaycan
SSRDövlətmükafatına(1980,“Adgünü”filminəgörə),SSRİDöv-
lətmükafatına(1981,“İstintaq”filmi),RusiyaFederasiyasınınDöv-
lətmükafatlarına (1993, “Urqa.Sevgi ərazisi”; 1996, “Günəşdən
usanmışlar”;1998,“Səhranınbəyazgünəşi”;2000,“Sibirbərbəri”)
layiqgörülüb.Bundanəlavə,kinorejissorNikitaMixalkovunRüs-
təmİbrahimbəyovunssenariləriəsasındaçəkdiyi“Urqa.Sevgiəra-
zisi”filmiVenesiyakinofestivalının“Qızılşir”,“Günəşdənusanmış-
lar” filmiAmerikaKinoAkademiyasının “Oskar” (“Ənyaxşı xarici
film”)vəKannkinofestivalının“Jürininxüsusimükafatı”nıqazanıb.
Yazıçının“Bağlıqapıarxasındaqadın”, “Kaliforniyadadəfn”,

“Qumüzərində ev”, “Şirəbənzər” və s. pyesləri Praqa, Berlin,
Sofiya,Budapeşt,Nyu-York şəhərlərində, eləcədəBakıda və
Moskvadasəhnələşdirilib.RüstəmİbrahimbəyovBakıda“İbrus”
teatrını,Moskvadaeyniadlıkinoşirkətiniyaratmışdı.
O,AzərbaycanKinematoqrafçılarİttifaqınarəhbərliketməklə

bərabər,MDBvəBaltikyanıölkələrinKinematoqrafçılarİttifaqla-
rıKonfederasiyasınınsədriidi.UzunilləryaşadığıRusiyadada
təltifərə(“Əməkdarincəsənətxadimi”fəxriadı–1995;“Dostluq”
ordeni”–2019)layiqgörülmüşdü.
2000-ci ildə Fransanın “İncəsənət və Ədəbiyyat Ordeni”nin

ali(komandor)dərəcəsinəlayiqgörülənRüstəmİbrahimbəyov
dahasonraFransaparlamentindəqondarma“ermənisoyqırı-
mı”nıntanınmasınaetirazolaraqbuordendənimtinaetmişdi...

***
Martın 13-də Moskvada Mərkəzi Kinematoqrafçılar Evində

Rüstəmİbrahimbəyovlavidamərasimikeçirilib.

MərasimdəAzərbaycanPrezidenti İlhamƏliyevin,Birincivit-
se-prezident Mehriban Əliyevanın imzaladıqları nekroloqun
mətnivəRusiyaPrezidentiVladimirPutininRüstəmİbrahimbə-
yovunailəsinəünvanladığıbaşsağlığıməktubuoxunub.
Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu qeyd edib

ki,Rüstəm İbrahimbəyovunadı vəparlaqyaradıcılığı insanla-
rın qəlbində yaşayacaq: “Rüstəm İbrahimbəyov görkəmli dra-
maturq,yazıçı idi.Onunkino,teatr,ədəbiyyatsahələrindəçox
böyükuğurlarıvar.Beləböyükşəxsiyyəthaqqındakeçmişza-
mandadanışmaqçətindir...”.
Kinorejissorvəssenarist,RusiyanınXalqartistiAndreyKonça-

lovskibildiribki,RüstəmİbrahimbəyovhəmAzərbaycan,həmdə
Rusiyakinematoqrafındabütövbirdövrünyaradıcısıdır.“O,par-
laqsimalardanbiriidi.Bizvəsözsüzki,Azərbaycanmədəniyyəti
Rüstəmİbrahimbəyovuunutmayacağıq...”,–deyəovurğulayıb.
Rusiya Prezidentinin beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə

xüsusi nümayəndəsiMixail Şvıdkoy qeyd edib ki, Rüstəm İb-
rahimbəyov vətəniAzərbaycanı çox sevirdi.M.Şvıdkoy deyib:
“Heydər ƏliyevAzərbaycanMərkəzi Komitəsinin Birinci katibi
vəzifəsindəişləyərkənonunhəyatındaçoxmühümroloynamış-
dı.“İstintaq”filmi1978-ciildəsovetkinematoqrafiyasısahəsində
vəsiyasialəmdəkəskinmüzakirələrəsəbəbolmuşdu.Lakino
zamanməhzHeydərƏliyevRüstəmİbrahimbəyovunyaradıcılıq
cəsarətinidəstəkləmişdi...”.
RüstəmİbrahimbəyovunoğluFuadİbrahimbəyovatasınınxa-

tirəsinəgöstəriləndərinehtiramagörətəşəkkürünübildirib.
Qeydedəkki,mərhumunnəşimartın15-dəaxşamMoskva-

danBakıyagətirilib.
Rüstəmİbrahimbəyovmartın16-datorpağatapşırılacaq.

Sumqayıtda “Qarabağa dönüş” sərgisi 
SumqayıtRMİSumqayıtşəhərHeydərƏliyevMərkəzində“Qa
rabağadönüş”adlısərgiaçılıb.

Tədbirdə şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini
Teymur Səmədov, Sumqayıt RMİ-nin rəisi Rəşad Əliyev, Milli
MəclisindeputatıEminHacıyev,HeydərƏliyevMərkəzinindi-
rektoruVüsaləQurbanovavəbaşqalarıçıxışedərəktariximizin,
milli-mənəvidəyərlərimizinqorunubsaxlanılmasındabelə layi-
hələrinəhəmiyyətinivurğulayıblar.
SərgidəSumqayıtDövlətPeşəTəhsilMərkəzitələbələrininəl

işlərimaraqlaqarşılanıb.Dərziixtisasıüzrətəhsilalanlarınha-
zırladığıQarabağmilligeyimlərixüsusilədiqqəticəlbedib.Tələ-
bələrinhazırladıqlarıQarabağmətbəxinümunələri,şirniyyatlar
daqonaqlarınmarağınasəbəbolub.

“Şuşa İli” çərçivəsində tədbirlər
MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsi
(RMİ)YardımlırayonHeydərƏliyevMər
kəzi,GənclərinİnkişafvəKaryeraMər
kəziYardımlınümayəndəliyininbirgə
təşkilatçılığıilə“Əziztorpaq–Şuşa”adlı
tədbirkeçirilib.Tədbirdə“Şuşa”sənədli
filminümayişetdirilib,iştirakçıları“Şuşa
–270”başlıqlısərgiilətanışolublar.

Ağcabədi RMİ Ağdam rayon Xan Şu-
şinskiadınaUşaqmuğammusiqiməktə-
bininmüəllimvəşagirdlərindən ibarətbir
qrup Bülbülün Bakıdakımemorialmuze-
yindəkonsertproqramıiləçıxışedib.

ŞəkiRMİ-ninəhatəetdiyiQaxrayonS.Vur-
ğun adına Mədəniyyət Mərkəzində rayon
Uşaqincəsənətməktəbininiştirakıilə“Şuşa
Azərbaycanın döyünən ürəyidir” adlı tədbir
keçirilib.Məktəbinmüəllimvəşagirdlərininiş-
tirakıiləkonsertproqramıtəqdimedilib.

GəncəRMİ-ninəhatəetdiyiKəlbəcərra-
yon Uşaq incəsənət məktəbinin kollektivi
GəncəşəhərindəmüvəqqətiyerləşənAşıq
ŞəmşiradınaKəlbəcər rayonMədəniyyət
Sarayındakonsertproqramıtəqdimedib.
SumqayıtRMİSumqayıtşəhərSəməd

Vurğun adına Mərkəzi Kitabxanasında
“Şuşanın dağları başı vüqarlı” adlı ədə-
bi-bədii gecə keçirilib. Şagirdlərin ifasın-
da Qarabağa, Şuşaya həsr olunan şeir
və mahnılar dinlənilib. Sumqayıt şəhər
N.Nərimanov adına Mədəniyyət evində
isə “Tək inci”adlıədəbi-bədiigecə təşkil
olunub.
Şəmkir RMİ Şəmkir şəhər Heydər Əli-

yevMərkəzində“Şuşa”musiqifestivalının
IIturukeçirilib.Bumərhələdəregionalida-
rəninəhatəetdiyi8uşaqmusiqi, incəsə-
nət və aşıq məktəbindən doqquz ixtisas
üzrə32şagirdçıxışedib.

Bölgələrin mədəni inkişafı yerlərdə 
təşəbbüskarlıqdan da asılıdır

Nazir Anar Kərimov cənub zonasının mədəniyyət işçiləri ilə görüşüb, 
müəssisələrə baxış keçirib

Milli Teatr Günü münasibətilə
10mart–MilliTeatrGünübölgələrdə
kimədəniyyətmüəssisələrindəmüxtəlif
tədbirlərləqeydolunub.

SabirabadRMİ-ninrəisiFəridQurbanzadə
idarənin əhatə etdiyi rayonların teatr sahəsi
üzrə bir qrup yaradıcı şəxsi ilə görüş keçi-
rib. Tədbirdə Sabirabad rayon Mədəniyyət
MərkəzininnəzdindəfəaliyyətgöstərənA.İs-
gəndərovadınaXalq teatrı vəŞirvanşəhər
Mədəniyyət Mərkəzindəki həvəskar teatrın
üzvləri iştirakedib.Görüşdəfikirmübadiləsi
aparılıb,regiondateatrsənətinininkişafpers-
pektivləri,problemləribarədəsöhbətaçılıb.
İsmayıllıRMİŞamaxı rayonMərkəziKi-

tabxanasıUşaqşöbəsininəməkdaşları tə-
rəfindən Şamaxı rayon 1 saylı uşaq bağ-
çasıvəkörpələrevindəazyaşlıoxucularla
tədbirkeçirilib.Tədbirdəuşaqlarınifasında
“Turp”nağılınınpersonajlarıcanlandırılıb.
ŞəkiRMİZaqatalarayonMədəniyyətMər-

kəzində görkəmli aktyor, rejissor Hüseyn
Ərəblinskinin (1881-1919) xatirəsinə həsr
olunmuş “Teatrdüşüncələri”adlıədəbi-bədii
gecəkeçirilib.Tədbirdəmərkəzinbədiirəhbə-
riSamirəHümbətovagörkəmlisəhnəfədaisi-
ninhəyatvəyaradıcılığındansöhbətaçıb.
Ağstafa RMİ Ağstafa rayon Mədəniyyət

Mərkəzindəmilliteatrımızınbayramımüna-
sibətiləkeçiriləntədbirdəXalqteatrınınha-
zırladığı “Sonrakı peşmançılıq”  tamaşası
təqdimedilib.

“Qələbəli Novruz” – bölgələrdə bayram əhvalı

AğcabədiRMİAğcabədirayonHeydər
ƏliyevMərkəzində“QələbəliNovruz”
adlısərgiaçılıb.Sərgidəmərkəzin
rəsm,tikiş,xalçaçılıqvəs.kursları

üzvlərininəlişlərinümayişetdirilir.

Gəncə RMİ T.Hacıyev adına 2 nömrəli
Uşaqmusiqiməktəbində “Novruz çələngi”
adlıbayramşənliyikeçirilib.

BərdəRMİBərdərayonMKS-ninkəndki-
tabxanafiliallarındaNovruzşənlikləritəşkil
edilib.
Sabirabad RMİ və Mədəniyyət İşçiləri

Həmkarlar İttifaqı Sabirabad və Saatlı ra-
yonkomitələrininbirgətəşkilatçılığıiləNov-
ruzbayramımünasibətilətəqaüddəolanbir
qrupmədəniyyət işçisi ziyarətolunub.Şir-
van şəhərMədəniyyətMərkəzində “Bahar
çələngi”adlıkonsertproqramıtəşkiledilib. AğstafaRMİAğstafarayonMərkəziKitab-

xanası,rayonTarix-DiyarşünaslıqMuzeyivə
Ağstafaşəhər1saylıFolklorevininbirgətəş-
kilatçılığı ilə“ŞuşalıNovruzum”başlığıaltın-
datədbirtəşkiledilib.Rayon1saylıtamorta
məktəbin4-cüsinifşagirdlərinintəqdimetdiyi
ədəbi-musiqiliproqrammaraqlaqarşılanıb.
Biləsuvar RMİ Biləsuvar rayonMKS-nin

Uşaqşöbəsindəvəİsmətlikəndkitabxana-
sındaNovruzbayramımünasibətilətədbir-
lərkeçirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli
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“Vokal musiqisi axşamları”nın xeyriyyə konserti
BeynəlxalqMuğamMərkəzi
nin(BMM)“Vokalmusiqisiax
şamları”layihəsiçərçivəsində
xeyriyyəkonsertikeçirildi.

Martın10-dagerçəkləşənkon-
sertdə Azərbaycan Dövlət Aka-
demikOpera vəBaletTeatrının
aparıcı solisti, Əməkdar artist,
Prezident mükafatçısı və “Hu-
may”millimükafatılaureatıAfaq
Abbasova vəbeynəlxalqmüsa-
biqələr laureatı, pianoçu Səidə
Tağızadə musiqisevərlərin qar-
şısınaçıxmışdı.SənətçilərAzər-
baycanvədünyabəstəkarlarının
əsərlərinisəsləndirdilər.
ProqramdaSəidRüstəmovun

“Gəlmədin”,TofiqQuliyevin “Ar-
zular”, Pikə Axundovanın “Sa-
lam,Şuşa”,eləcədəF.Cileanın
“Adriana Lecouvreur” operasın-
danAdriananınariyası,C.Puççi-

ninin“LaRondine”operasından
Maqdanın ariyası, S.Raxmani-
novun“Vokalist”vədigərbəstə-
karların əsərləri, həmçinin xalq
mahnılarıdayeralmışdı.
Musiqiaxşamı janrvədövrba-

xımından maraqlı, rəngarəng idi.

Konsert boyu həm vokalçı, həm
də müşayiətçi mürəkkəb ifaçılıq
texnikasıtələbedənəsərləri,mah-
nı,ariyavəromanslarıincəzövqlə
tamaşaçılara təqdim edə bildilər.
AfaqAbbasovanınsəhnə-səsmə-
harəti və Səidə Tağızadənin mü-

kəmməl müşayiəti tamaşaçılarda
xüsusiovqatyaratdı.Bütünmusiqi
nömrələrialqışlarlaqarşılandı.
Qeyd edək ki, xeyriyyə kon-

sertindən əldə olunan vəsait
“YAŞAT”Fondunaköçürüləcək.

Lalə Azəri

sənət 5 “Şuşa mədəniyyətinin inciləri”: 
qala-şəhərin milli geyimləri

MədəniyyətNazirliyinin“Şuşamədəniyyətinininciləri”layihə
simüxtəlifbölmələrüzrətəqdimatlarladavamedir.“Şuşaİli”
münasibətiləhəyatakeçirilənlayihənin“Şuşanınmilligeyim
üslubu”bölməsininilktəqdimatımədəniyyətpaytaxtımızınqa
dıngeyimdəstinəhəsrolunub.

AzərbaycanMilli XalçaMuzeyi Şuşa filialının kolleksiyasında
qorunub saxlanılan vəXXəsrin əvvəlinə aid olan qadın geyim
dəstiyaraşıqlıarxalıqvəətəkdən ibarətdir.Budəstpambıqas-
tarlı,üzəriqızılırənglibutalarlabəzədilmiş“zərxara”adlıqiymətli
parçadanhazırlanıb.
Qarabağarxalıqlarınıfərqləndirənəsascəhətləryaxasınınbuta

vəyaoval“oyma”formalıolması,qatlamaətəyivənilufər(yelpa-
zəli)qollarıolub.Arxalığınnilufərqollarıdirsəyəqədərdüz,dir-
səkdənaşağıyadoğrugenişlənənbiçiməmalikdir.Geyiminşax
durmasıüçünbelqurşağınınyanınayonulmuşyastıçubuqdikinə
tikişləbəndedilib.
Onudaqeydedəkki,azərbaycanlıqadınlarınqurşaqdanaşağı

üstgeyimitopuqlaraçatanətək(tuman)olub.Ətək“taxta”adlan-
dırılan10-12hissəparçadantikilirdi.

“O olmasın, bu olsun”: növbəti tamaşa 
Lütviyyə Səfərovaya ithaf olunub

AzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeatrındaÜzeyirHacı
bəylinin“Oolmasın,buolsun”tamaşasınövbətidəfənümayiş
olunub.

Səhnə əsərinin budəfəki
təqdimatıuzunillərAkademik
MusiqiliTeatrdaçalışmışakt-
risa LütviyyəSəfərovanın 80
illikyubileyinəhəsredilib.
Quruluşçu rejissoru Xalq

artisti Cənnət Səlimova olan
tamaşada rolları Əməkdar
artistlər Şövqi Hüseynov,
ƏzizağaƏzizov,NahidəOru-
cova, Ələkbər Əliyev, Nadir
Xasiyev, aktyorlar Elxan İs-
mayılov, Əliməmməd Novru-
zov,HüseynƏlili,GültacƏlili,
Şaban Cəfərov, Fərid Rza-
yev, Elməddin Dadaşov, Tə-
ranəƏliyevavəbaşqaları ifa
ediblər.
Xatırladaqki,LütviyyəSəfərovamüxtəlif illərdə“Oolmasın,bu

olsun”musiqilikomediyasındaGülnazvəSənəmobrazlarınıcan-
landırıb.
Lütviyyə Şamil qızı Səfərova 1942-ci il martın 11-də Bakıda

anadanolub.AsəfZeynallıadınaOrtaİxtisasMusiqiMəktəbinin
Vokalşöbəsinibitirib.1963-cüildənMusiqiliKomediyaTeatrında
(AkademikMusiqili Teatr) fəaliyyətə başlayıb. “Gözün aydın”da
Leyla, “Özümüz bilərik”də Lalə, “Sevindik qız axtarır”da Nazik,
“Evbizim,sirrbizim”dəÇiçək,“Arşınmalalan”daAsya,“Bankir
adaxlı”daCeyran,“Nəğməlikönül”dəQəmərxanımvədigərta-
maşalardarəngarəngobrazlarqalereyasıyaradıb.
O,1989-cuildən1996-cı ilədəkBakıBələdiyyə,“Tənqid-Təb-

liğ” teatrlarındaçalışıb,sonrayenidənəvvəlki işyerinəqayıdıb,
yenirollarıilətamaşaçılarınrəğbətiniqazanıb.Birsırateleviziya
tamaşalarındavəfilmlərdərolalanaktrisa2010-cuilmartın1-də
vəfatedib.

Başlığıtəsadüfənseçmədim.Çünkibütüncəhdləruğurluola
caqvəo,mütləqnəisəbiraxınındavamıdırdüşüncəsinə
varmaqdaözünüaldatmaqolardı.“Yüzeşitməkdənsə,bir
görməkyaxşıdır”düşüncəsindəolmaqənmünasibyoldur...

Xəbər verdiyimiz kimi, Azər-
baycan Teatr Xadimləri İttifa-
qı (ATXİ) martın 6-dan 9-dək
“Baxış - 2” adlı festival keçirdi.
ATXİ-nin yaranmasının 125-ci
ildönümünəhəsrolunanbufes-
tivalı ittifaqın nəzdində fəaliyyət
göstərən rejissor laboratoriyası
təşkiletmişdi.Birnövilkfestival-
dan(“Baxış-1”festivalı2019-cu
ilinoktyabrındakeçirilib)buyana
hansıyeni teatr,yaradıcılıqakt-
ları icraetdikləridəfiləyəçıxarıl-
mışdı. “Dəfilə”sözümüqəribliyə
salmayın. Çünki biz bu festival
müddətində teatrda dəbə çev-
rilən yeni formaları, cərəyan və
meyilləridəgörməyəçalışdıq...
Əslində, bu məsələ ilə bağ-

lıürəyimçoxdolu,dilimdəçox
sivridir.Sadəcə,əksəriyyətiyeni
nəsil olan rejissor, daha doğru-
su, rejissorluğa iddialı yaradıcı
insanların kefinə soğan doğra-
maq istəmirəm. Ələlxüsus da
bəzi səsi Mərdanov səhnəsinin
40-45 nəfərlik auditoriyasında
divarlara“yaxılıb”özqulaqlarına
belədəyməyən,nidası,ifadəfor-
ması,dramaturjimateriala,teatr
aktınamünasibətiazqalayerlər-
də sürünən aktyorların könlünü
qırmaqdançoxuzağam.Bu,öz
yerində. Amma həm də bütün
müqəddəslərəandolsunki,bir-
ikicəhdiçıxmaqşərtiilənəgös-
tərilənlər teatrın adı həndəvə-
rindədolaşdılar, nədəgörənlər
onlardanbirşeyanladılar.Əziz-
lər,qətiyyənanladılarsözümdən
“anlamırlar, özləri bilərlər” kimi

ritorik cavab çıxarmayın. Çünki
göstərdiyiniz əksər zadları heç
özünüzdəanlamışdeyildiniz...
Nəisəkeçəkxoşniyyət,yara-

dıcılıq üçün meydan olan festi-
vala.
İttifaqın Mustafa Mərdanov

səhnəsinin yarıqaranlıq zalını
gözlərindəki ümid qarışıq sevgi
iləişıqlandırmağaçalışantama-
şaçılar ilk nümunəyə maraqla
diqqət kəsildilər. İnsafən, açılış
üçünseçimuğurlu idi.Qarşıda-
kı günlərə “hələ bu harasıdır”
vədini verirdi. Mövzu teatr, da-
ha doğrusu, yaşa dolmuş akt-
yor haqqında kədərli monoloq
da sayıla bilərdi. Fin dramatur-
qu BengtAlforsun “İllüziyaçılar”
əsəri əsasında hazırlanan ey-
niadlı tamaşa, cəsarətlə deyə
bilərəm ki, festivalda izlədiyim
ənyaxşınümunə idi.Gəncakt-
risa Zümrüd Quliyevanın tərcü-
məetdiyipyesəquruluşuMüşfiq
Əliyevvermişdi.Fərqliruhhalla-
rının sistemli şəkildə əvəzləndi-
yi tamaşanın musiqi tərtibatçısı
ZaurRəşidovidi.
UstaaktyorKərəmHadızadə-

nin insan və ifaçı kimi təbiətinə
xas çalarları qəhrəmanının ob-
razınaqatmasıvəəslində,özü-
nü ifasımöhtəşəm idi.Oözünü
səhnədətapmadanqocalanakt-
yorları, onların arzularını, nisgil
vəkin-küdurətlərini,tamaşaçının
görmək istədiyi, daha doğrusu,
aktyorun göstərmək istəmədiyi
yönləri dəustalıqlanümayişet-
dirdi. Əməkdar artist Elnur Hü-

seynov və aktrisa Zümrüd Qu-
liyeva da teatr haqqında səhnə
oyununanəisəqatmağaçalışdı-
lar.Mənəeləgəldiki,bu tama-
şatəkcəsəhnədəyox,eləzalda
da “oynanılır”.Əsasən teatr sə-
nətçilərindən ibarət tamaşaçılar
səhnədəkilərə qoşulub gah gü-
lür, gah ağlayır, gah da təsdiq
üçünaldadıcıqəhqəhələrsaçır-
dılar.
Günün ikinci nümayişi də id-

dialı idi. F.Dostoyevskinin “Ci-
nayətvəcəza”romanıəsasında
hazırlanan “RaskolnikOFF” ta-
maşası təqdim olundu.Quruluş
vətərtibatmüəllifiAylaOsmano-
vaolansəhnə işininmusiqi tər-
tibatçısıAğa Səlim Feyzullayev
idi.NurlanSüleymanlıvəXəya-
lə Meydanova dueti özlüyündə
ağır,birazdaqlobalvənəhayət-
sizmövzuyaözünəməxsus təs-
virbucağındanbaxışkimiuğurlu
sayıla bilər. Rejissor əsərin qa-
yəsindəki bəzi ünvansız ittiham
və bəraətləri öz tərəzisində ta-
razlamağaçalışmışdı.
Keçək Əziz Nesinə müraciət

edib,“Birqadınındueti”nisəhnə-
yədaşıyanlara.Tamaşanınrejis-
soru ömrünü teatra və ittifaqa
bağlayan Məhəmməd Verdiyev
idi. Duetdəkilər isə Rada Nəsi-
bovavəGünelHəmidova.
Birilöncəheykəltəraşəriniiti-

rən və hər gecə onun gəldiyini
zənnedibhəyatınızindanaçevi-
rənqadınınəzabları iləbaşlayır
tamaşa. Sonra başqa bir qadın
peydaolur.Odaəzabiçindəqıv-
rılır.Çünkihərikisiartıqçoxdan
ölmüş heykəltəraşın yarımçıq
qalmışəsəridirlər.Hərikisiəziy-
yət çəkir. Səbəbləri başqadır.
Ammasəbəbkarı,günahkarıar-
tıqhər ikiqadının lənətlədiyiöl-
müş kişidir.Qadınlarını xoşbəxt
edə bilməyən və özünün nata-
mamlığındaikigözəlvəeşqdolu
qadınıboğaneqoistkişi.Düzdür,
artıq o yoxdur, ölümü ilə onları
da,özünüdəxilasedəbilib.Am-
manəyazıqki,itaət,bağlılıqvə
ünvansızsevgikabusunuqadın-
larınhəyatındançıxarabilməyib.

İkiqadınıntəbii, inandırıcıcəh-
diniyaxşısaymaqolardı.Əgərre-
jissorözünəbirazdaəziyyətverib
dramaturji materiala əl gəzdirsə,
onumətnyükündənazadetsəydi.
Ümumən istər bir, istərsə də

çoxpərdəli pyeslərdə, roman və
povestlərdən səhnələşdirmələr-
də, yaxud da sadəcə, istənilən
səhnə aktı üçün ədəbi əsaslar-
dabuqədəruzunçuvəbuqədər
yorucuolmaqnəyəxidmətedir?!
Əfəndilər,jest,mimika,plastikavə
sadəcə,hərəkətvarikən,istənilən
sözü onların səssiz dili ilə daha
asan və təsirli ifadəmümkün ol-
duğutəqdirdə,aktyorunəfəsikə-
silib,dili topuqvuranadəkmətnlə
yükləmək hansı cəza metoduna
daxildir?!RadaNəsibovailətərəf-
müqabilininsəhnəduetiüzərində
müəyyən əl gəzdirmək, xüsusən
hərəkətdə sinxronluğu nəzarətdə
saxlamaqlaauditoriyaönünəçıxa
biləcəknümunəhasiletməkolar...
Bu sözləri Səbinə Məmmə-

dovanın rejissoru və səhnə tər-
tibatçısıolduğuaktadaaidedə
bilərəmmi,deyədüşünürəm.Hə,
əslində,aktrisakimisevdiklərim-
dənvə təsirlioyungücünüçox-
danqəbuletdiklərimdəndir.
AmmavəlakindurubCorcBay-

ronunməşhur vəbir o qədər də
teatrestetikasıbaxımındantəhlü-
kəli “Qabil”inə yozumverməkdə
hər kəsin işi deyil axı.Aktrisanın
dediyimpyesəsasındahazırladı-
ğı “Xülya”nı, sadəcə, cəsarətinə
görəalqışlamaqolar.Hərçəndbu

əbədi mövzuya günümüzün so-
yuq və isti müharibələrini, uzaq
və yaxın mübadilələrini qoşma-
ğındanuğurlu ifaçı (BeyrəkRüs-
təmzadə, Elçin Əmirov) və final
təyininə qədər hamısını yığcam-
laşdırmağını,ənəsasıdaqırqa-
zanındançıxmaqüçünquyuyaip
sallamağınıbəyəndim.
Gələk8Martbayramımızıbir-

likdəkeçirdiyimiz“İnsansəsi”nə.
Jan Koktonun qadın əzabların-
danbəhsedənvəruhənkimsəni
laqeyd qalmağa qoymayan bu
əsərinrejissorvəsəhnətərtibat-
çısı yükünün altına Elgün Yəh-
yayevgirmişdi.
KönülƏbilinifasındaədibinkişi

kimi seyrçi qalmadığı qadın ağ-
rılarını, yox olmaq ilə yaşamaq
arasındakı qırmızı xətdən keçidi-
ninətamaşaçı,nədəqadınola-
raqhissetməkimkanımızolmadı.
Daha doğrusu, ədəbi materialın
tərcüməçisi ilə(kimliyinibilməsək
yaxşıdır) onu səhnəyə çıxaran
“köməkləşib” bizi bu imkandan
məhrum elədilər. Ona görə ki,
mətnifratyüklüvəbədiidilbaxım-
danbərbadidi.Həttabəzihüznlü
replikalar, dramatik, daha doğ-
rusu, tragik situasiyaların sözlü
təsviriəksinə,gülüşyaradırdı.Be-
ləcə, aktrisanın təkbaşına qadın
vəhəssasifaçıolaraqçırpınışları
səhnəyə düzülmüş oturacaqlar
(rekvizit)kimibir-biraşırılırdı...
Bu və ümumən festival boyu

baxdığım əksər tamaşalarda bir
məqam xüsusilə diqqətimi cəlb

etdi: yeni nəsil aktyorlar oturuş-
muşformadanbacardıqcauzağa
qaçırlar. Bu, pisdirmi? Yox, qə-
tiyyən. Çünki teatr, səhnə canlı
orqanizmdir və o, daim yenilən-
məni, özünü təkrardan qaçmaq-
laqınındançıxmağısevir.Amma
bu o demək deyil ki, hər yenilik
sənətə nələrsə qazandıracaq.
Əgərsən tamaşaçıya “buvəbu
günədək gördüklərinin hamısı
cəfəngiyatdırvəmənsənədaha
yaxşısını təklifedirəm”deyirsən-
sə,birinciotəklifinintələbinitəyin
etməlisən. Ən əvvəl də təqdim
etdiyinin ilk istifadəçisi, iqtisadi
terminlədesək,istehlakçısıözün
olmalısan.Yoxsa,səninməniye-
nilikvəmüasirlikadıiləaldatma-
ğınənçoxsəninzərərinədir...
Martın 9-da teatrsevərlər ye-

nəgəncliyinazadəcəhdlərindən
“Lənətlənmiş svastika” ilə tanış
oldular. Müəllif və rejissor kimi
Zəhra Quliyeva Adolf Hitler ilə
gahXeyir,gahdaŞərolankəsi
üz-üzə qoymuşdu. Tamaşa şa-
manizmçalarlımusiqivəxronolo-
giyanıgöstərməküçünvideoma-
teriallarlagücləndirilmişdi.
Beyrək Rüstəmzadə və Vasif

Vaqifittifaqınböyüksəhnəsindən
insanlığa aramsız çağırışlar edir
vəmütləqşəkildəbütünyaradıl-
mışı insan kimi yaşamağa səs-
ləyirdilər. Müqəddəs kitablardan
kəlamlarlabaşlayanvəbitən ta-
maşanınməramıbəşəriyyətixila-
saayindəhesabolunabilər.
İmranQurbanovun rejissor işi

olan “Qış gecəsi” (AkyuzSalih)
proqramdakı son tamaşa idi.
Nümunənin səhnə tərtibatçısı
Reyhan Aslanova, ifaçıları isə
Əməkdar artist Anar Heybətov
vəİlahəHəsənovaidi.
Festivalmartın10-dabaştutan

yekunvəmükafatlandırmaməra-
simi ilə başa çatdı. Rəsmi çıxış-
lar,təqdimatvətəbriklərinardınca
səhnə yenə gənclərin oldu. Belə
ki,bayramtəbrikiolaraqA.Çexo-
vun“Təklif”vodeviliəsasında“Bi-
zimtəklif”tamaşasıoynanıldı.
Beləcə,biryaradıcıtəşəbbüs,

teatrınənazıprosesolaraqda-
vamına hesablanmış marafon
dasonayetdi.Əlahəzrətteatrvə
tamaşaçınövbətiyaradıcıtəşəb-
büsədəkpərdələrini“endirdi”...

Həmidə Nizamiqızı

SumqayıtRegionalMə
dəniyyətİdarəsinin(RMİ)
tabeliyindəkiAbşeron
rayonMədəniyyətMər

kəzində“Dayanıqlımoda:
tekstilingələcəyi”adlısərgi
açılıb.SərgiAbşeronRayon
İcraHakimiyyəti,Xırdalan
ŞəhərBələdiyyəsivəİsveçin
AzərbaycandakıSəfirliyinin
təşkilatçılığı,SumqayıtRMİ
iləəməkdaşlıqçərçivəsində
gerçəkləşir.

Martın 11-də sərginin açılış
mərasimində ilk olaraq tədbir
iştirakçıları Sumqayıt RMİ-nin
tabeliyində fəaliyyət göstərən
Xırdalan şəhər onbirillik Musi-
qiməktəbişagirdlərinin ifasında
“Qarabağşikəstəsi”zərbimuğa-
mınıdinlədilər.Sonraaçılışıbil-
dirənrəmzilentkəsildi.
Abşeron Rayon İcra Hakimiy-

yəti başçısının müavini Gülnar
Rəhimovaçıxışedərəklayihənin
əhəmiyyətinidiqqətəçatdırdı.
Bildirdi ki, rayonun 15 orta

məktəbindənşagirdlərsərginizi-
yarətüçündəvətolunacaq.
İsveçinölkəmizdəkisəfiriKris-

tian Kamill sərginin İsveç İnsti-
tutu tərəfindən tədqiqatçılar və

modamütəxəssisləri ilə birlikdə
hazırlandığını bildirdi: “Moda
sənayesi dünyada ətraf mühiti
ən çox çirkləndirən sahələrdən
biridir. Hər il dünyada istehlak
etdiyimiz62milyon tongeyimin
yalnız20faizinitəkraremaledi-
rik. Sərgi həm istehsalçıların,
həm də istehlakçıların paltarla-
rın və onların komponentlərinin
təmirini, təkrar hazırlanması-
nı, istifadəsini və təkraremalını
maksimumdərəcədəartırmaqla
moda sənayesinin ətraf mühitə
arzuolunmaz təsirlərini minimu-
ma endirə biləcəyi yolları izah
edir. Sərgidə eyni zamanda İs-
veç vəAzərbaycanınmoda sa-
həsində ekoloji sənətkarlıq və
tekstil istehsalı, habelə ənənəvi
və dayanıqlı qadın sənətkarlığı
iləbağlıyenibədiivəkuratordü-
şüncələritəqdimedilir”.
Səfir sərginin ərsəyə gəlmə-

sində əməyi olan hər kəsə tə-
şəkkürünübildirdi.
SumqayıtRMİ-ninrəisiRəşad

Əliyevtabemədəniyyətmüəssi-
sələrində belə tədbirlərin təşkil
edilməsində maraqlı olduqlarını
söylədi. Bildirdi ki, regional ida-
rənin tabeliyindəki 7 incəsənət
məktəbində193şagirdrəssam-

lıqüzrətəhsilalır.Klubvəmədə-
niyyətmüəssisələrindəisə20-yə
yaxın dərnək mövcuddur: “Bu
dərnəklərdərəssamlıqsənətinin
sirlərigəncnəsləöyrədilir.Bun-
dan əlavə, idarənin əhatə etdi-
yi mədəniyyət müəssisələrində
ötən il 33əhatəli sərgi,6ustad
dərsi təşkil edilib. Ümid edirəm
ki, bu cür tədbirlərXırdalan şə-
hərininmədənihəyatınaöztöh-
fəsiniverəcək”.
Daha sonra çıxış edən sər-

ginin kuratoru Könül Rəfiyeva
layihə haqqında danışdı. Dedi
ki, Xırdalan sakinlərinin istifadə
edilməyən parçalardan hazırla-
dığı quramalar ölkəmizdə təbii
və ekoloji cəhətdən təmiz teks-
tilingələcəyinədairyaradıcıba-
xışları əks etdirir. Kurator həm-
çinin sərgidə qonaq rəssamlar

Lyudmila Kristeseva (İsveç) və
GünelRavilovanın(Azərbaycan)
əsərlərinin də nümayiş olun-
duğunu diqqətə çatdırdı: “Rəs-
samlarmultimediadialoquiləiki
fərqli görünüşdə moda, tekstil
vəekologiyamövzusundapers-
pektiv təqdim edərək qadının
şəxsiyyətkimi formalaşmasında
tekstilinrolunutəyinetməyəça-
lışıblar”.
Sondatədbiriştirakçılarısərgi

iləyaxındantanışoldular.
Qeydedəkki,modasənayesi-

nin əsas problemlərinin işıqlan-
dırıldığısərgidahadayanıqlıgə-
ləcəküçün İsveçdə irəlisürülən
həll yolları və təşəbbüsləri əks
etdirir.“Dayanıqlımoda:tekstilin
gələcəyi” sərgisi aprelin 11-dək
açıqolacaq.

Nurəddin

Dayanıqlı moda: 
tekstilin gələcəyi

Teatral cəhdlərə ikinci baxış
Teatr Xadimləri İttifaqının “Baxış - 2” festivalında yadda qalanlar
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MədəniyyətpaytaxtımızŞuşanınyetirdiyi
görkəmlişəxsiyyətləritanıtmaqdadavam
edirik.BudəfəXXyüzilliyinəvvəllərində
Azərbaycandamətbuatvəmaarifçiliyin
inkişafınatöhfələrverənziyalılarımızdan
HaşımbəyVəzirovuyadedəcəyik.Milli
məfkurənintərəqqisiyolundaçalışan
maarifxadimihəmdəAzərbaycanvərus
dillərində7mətbuatorqanınınnaşirivə
redaktorukimitanınıb.

HaşımbəyAbdullabəyoğluVəzirov1868-
ciildəŞuşaşəhərindəbirziyalıailəsindədün-
yayagözaçıb.Qarabağmahalındavətənpər-
vərinsankimitanınanAbdullabəymaarifvə
mədəniyyətəböyükönəmverib,Şuşadamək-
təb açıb.Haşım bəy də ilk təhsilini atasının
məktəbindəalır.On ikiyaşındaatasını itirən
Haşım bəymədrəsədə ərəb və fars dillərini
öyrənir. İslam tarixi və mədəniyyəti ilə bağ-
lıatasınınqoyubgetdiyikitablarımütaliəedir.
SonraŞuşaşəhərməktəbindətəhsilinidavam
etdirir,rusdilinimükəmməlöyrənir.
İrəvan Müəllimlər Seminariyasına qəbul

olunan Haşım bəy təhsil ocağında görkəmli
maarifçiFiridunbəyKöçərli ilətanışolur.Firi-
dunbəyondayaradıcılığamaraqoyadır.Tifis-
dənəşrolunan“Kəşkül”qəzetiiləəməkdaşlığa
cəlbedir.Sonradigərmətbuatorqanlarınayolu
açılır.Dərcetdirdiyiməqalələrdəmollaxanavə
mədrəsələrdəkitədrisproqramlarınınzamanla
ayaqlaşmadığınıbildirir,busahədəmüasirme-
todlarıntətbiqininvacibliyinivurğulayır.
Haşım bəy Vəzirov seminariyanı bitirdik-

dənsonrauzunmüddətİrəvanquberniyası-
nınBöyükVedi,CavanşirqəzasınınAlpout,
Şəkinin Kiçik Göynük kəndlərində müəllim,
BərdədəvəŞuşadaməktəbmüdiriişləyir.O,
Şuşadapedaqojifəaliyyətləyanaşı,şəhərbə-
lədiyyəsinəüzvseçilir.Buradabələdiyyəüz-
vüolanermənilərşəhərintəmir-tikintiişlərinə
ayrılanvəsaitinçoxhissəsiniözməhəllələri-
ninabadlaşdırılmasıüçünxərclədiyinigörür.
Fəaliyyətəbaşladığı ilkgündənbuayrı-seç-
kiliyəsonqoyulmasınıtələbedir.Bakıdarus
dilində çap olunan “Kaspi” qəzetində Şuşa
bələdiyyəsininfəaliyyətinikəskintənqidedən
material dərc etdirir. Haşım bəyin şəhərə
sonradanköçürülənbədnamermənilərinbu
haqsızlığınaqarşımübarizəsiyerliməmurla-
rınxoşunagəlmir.Yuxarıdairələrəəleyhinə
gizli şikayət məktubları yazdırılır. Beləliklə,
erməniməkriözişinigörür.Hökumətməmur-
ları buməktubları əsas tutaraq1906-cı ildə
məhkəməninqərarıiləHaşımbəyiRusiyanın
Stavropolşəhərinəsürgünetdirirlər.

Ancaq maarif xadiminin sürgün həyatı
uzun sürmür. O, həmin ilin payızında Şu-
şayaqayıdır.Tanınmış ictimaixadim,yazı-
çı-publisistƏhmədbəyAğaoğluonu“İrşad”
qəzetindəişləməyədəvətedir.Əhmədbəy
Sankt-Peterburqagedərkənqəzetin redak-
torluğunuona tapşırır.Qəzetin15nömrəsi
H.Vəzirovunredaktorluğuiləçapolunur.
DahasonraHaşımbəyböyükmesenat

HacıZeynalabdinTağıyevinmaliyyədəs-
təyi ilə1aprel1907-ci ildən“Tazəhəyat”
qəzetinin nəşrinəbaşlayır.MirzəƏləkbər
Sabir,MəhəmmədHadi,ƏliabbasMüznib,
MəmmədSəidOrdubadi, SüleymanSani
Axundov, Tağı Şahbazi və başqaları qə-
zetdə çıxış edirlər. O, qəzetdə çar Rusi-
yasının azərbaycanlılara qarşı yürütdüyü
ədalətsizsiyasətiifşaedənyazılaryayım-
layır.Nəşrin bumövqeyi çarməmurlarını
qəzəbləndirirvə1908-ci ilinsentyabrında
Bakı general-qubernatoru “zərərli istiqa-
mətinəgörə”qəzetinbağlanmasıiləbağlı
əmrimzalayır.
Alovlupublisist1dekabr1908-ciildə“İtti-

faq”adlıyeniqəzetinnəşrinəicazəalır.Qə-
zetdə “Keyfimgələndə”, “Birisi” imzaları ilə
yazılardərcedir. “İttifaq”da“Tazəhəyat”ın
yolunu davam etdirdiyinə görə 3 oktyabr
1909-cu ildə fəaliyyəti dayandırılır. Bütün
bunlarabaxmayaraq,o,mübarizmövqeyini

dəyişmir.Çətinliklədəolsa,“Səda”adlıqə-
zetin nəşrinə nail olur.Qəzet qısamüddət
ərzindəböyüknüfuzqazanır.Odövrüçün
çoxyüksəksayda–5mintirajlaçapolunur.
Bakı Vilayət Jandarm İdarəsi 14 mart

1911-ci ildəqəzetinhökumətəleyhinə təb-
liğatapardığını iddiaedir.H.Vəzirovvəya-
zar Ə.Müznib həbs edilir. Bir aydan sonra
onlarhəbsdənburaxılsalarda,jandarmnə-
zarətinə götürülürlər. H.Vəzirov türkçülük,
islamçılıq təbliğatını davam etdirir. Həmin
ilavqustun14-də“Səda”qəzetinindənəşri
dayandırılır.
Xalqın maarifənməsi yolunda yorulma-

danmübarizə aparan görkəmli naşir sent-
yabrın 27-də “Kavkazist” qəzetinin (rus
dilində) nəşrinə başlayır. On bir sayı çıx-
dıqdansonrabuqəzetdəbağlanır.Haşım
bəyruhdandüşmürvəmübarizəsinidavam
etdirir.29oktyabr1914-1915-ciillərdə“Mə-
zəli”satirikjurnalınınnəşrinəicazəalır.Jur-
nalda C.Cabbarlı, Ə.Qəmküsar, Ə.Müznib,
H.İ.Qasımov,H.S.Səyyah,C.Əsgərzadəvə
başqatanınmışədibvəmətbuatnümayən-
dələrininsatirikəsərləri,bədii-publisistyazı-
larıdərcolunur.
H.Vəzirov qələmini tərcüməçilik sahəsin-

dədəsınayıb.V.Şekspirin“Otello”faciəsini
ruscadandilimizəçevirib.O,həmçininbədii
yaradıcılıqladaməşğulolub,“Döyməqapı-
mı, döyərlər qapını”, “Evlənmək su içmək
deyil”, “Xan-xan” kimi komediyaları oxucu-
lar tərəfindənmaraqla qarşılanıb.Müəllifin
dram yaradıcılığı F.Köçərlinin diqqətini çə-
kib.Bununlabağlı“Novoeobozrenie”qəze-
tində “Yeni tatarkomediyaları”adlıməqalə
dərcetdirir.Dahasonraonun“Evlənməksu
içməkdeyil”əsərinigeniştəhliledir.
Azərbaycanda ilkdəfəmətbuatşəbəkəsi

yaradangörkəmlimaarifçi 4 fevral 1916-cı
ildə,48yaşındavəfatedib.
Filologiya elmləri doktoru, professor Vi-

layətQuliyevaraşdırmasındaqeydedir ki,
Haşım bəyin vaxtsız ölümü ədəbi-mədə-
ni mühitdə böyük hüznlə qarşılanır. Dərin
təəssüf hissi keçirən gənc Cəfər Cabbarlı
“Ədibi-möhtərəmHaşımbəyin rəsmiqarşı-
sında”adlışeirqələməalır.Cabbarlı“Eyxa-
dimi-ədəb!Uyurahətməzaridə!İtməzadın
baqivarikənruzigaridə!”misralarıiləHaşım
bəyinmaarifçiliyəverdiyitöhfələrinheçvaxt
unudulmayacağınıbildirib.

S.Fərəcov

BuilXXəsrAzərbaycan
nəsrindəözünəməx
susyeriolan,millitarixi
romanjanrınınbanisi

sayılanşair,yazıçıdrama
turq,tərcüməçi,ssenarist,
publisist,Əməkdarincəsə
nətxadimiMəmmədSəid
Ordubadinin(18721950)150
illikyubileyiqeydedilir.

Martın 11-dəAzərbaycanYa-
zıçılar Birliyinin (AYB) Natəvan
klubundaMəmməd Səid Ordu-
badinin yubileyinə həsr edilən
“Ürəklərdə yaşayan sənətkar”
adlı tədbir keçirildi.TədbirBakı
Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi,
AYB və M.S.Ordubadinin Ev-
Muzeyininbirgə təşkilatçılığı ilə
gerçəkləşdi.
Ev-muzeyin direktoru Lalə

Abaszadə tədbiri açaraq Ordu-
badinin 150 illik yubileyimüna-
sibətilə ölkəmizdə silsilə təd-
birlərin keçirildiyini qeyd etdi.
Yazıçının ədəbi irsindən söz
açan direktor  diqqətə çatdır-
dı ki, M.S.Ordubadi çox erkən
çağlardan yaradıcılığa maraq
göstərib.O,yaradıcılığıdövrün-
dəAzərbaycan və Şərq tarixini
dərindənaraşdırıb,bədiişəkildə
oxucularatəqdimedib.
Muzeyin elmi işçisi İradəVə-

liyeva çıxış edərək yazıçının
həyat və yaradıcılığından da-
nışdı. Bildirdi ki, Ordubadinin
müəllimləri Mirzə Baxış Nadim

vəMəhəmmədTağıSidqionda
şeirə, yaradıcılığa olan həvəsi
dahadaartırıb.Bubarədəoöz
xatirələrindəyazır:“Mənşeirde-
məyəvəyazıçı olmağaheçdə
həvəslənmirdim.Atamınyazdığı
şeirlərin palçıq içərisinə atılma-
sı heç də yadımdan çıxmırdı.
Birçoxzamanlaranamdabuna
maneolurdu.Çünkiatamınşeir
sənətindən nə kimi fəlakətlər
çəkdiyionungözününqabağın-
daidi...”.
Xalq yazıçısı Çingiz Abdulla-

yevqeydetdiki,OrdubadiAzər-
baycan ədəbiyyatına tarixi ro-
manınustadıkimidaxilolub.O,

çoxşaxəliyaradıcılığıiləədəbiy-
yat tariximizdə dərin iz qoyub.
Müəllif vətənpərvərlik ideyaları-
nı,millidüşüncələrininəsrəsər-
lərindədahaqabarıqverəbilib.
Filologiya elmləri doktoru,

tənqidçi Vaqif Yusifi çıxışında
diqqətə çatdırdı ki, Ordubadi-
nin “DumanlıTəbriz”, “GizliBa-
kı”,“Döyüşənşəhər”,“Qılıncvə
qələm” və s. əsərləri uzun illər
Azərbaycan oxucusunun dönə-
dönəmütaliəetdiyiədəbinümu-
nələrdir.Həmin əsərlər haqqın-
da onun sağlığında, vəfatından
sonra məqalə və elmi tədqiqat
əsərləri yazılıb.Ədibinəsərləri-

ninəksəriyyətibugündəaktual-
lığını qoruyub saxlayır. Bütün
bunlar onun bir yazıçı kimi bö-
yük dünyagörüşündən və bən-
zərsizistedadındanxəbərverir.
Tədbirdə daha sonra filolo-

giya elmləri doktorları Himalay
Qasımov, Təyyar Cavadov, do-
sent Qüdrət Umudov, şair-pub-
lisist Zərəngiz Dəmirçi, şair
Musa Aslanxanlı və başqaları
çıxış edərək ədibin zəngin və
çoxşaxəli yaradıcılığından söh-
bətaçdılar.Bildirildiki,Orduba-
di 1905-1920-ci illərdə İranda
vəAzərbaycandabaşverənbir
çoxtarixihadisələrincanlışahidi
vəiştirakçısıolub.Bütünbunlar
ədibəbuhadisələri illərkeçdik-
dənsonrabədiiəsərlərindəəks
etdirməkimkanıverib.Onunta-
rixəolangüclümarağı“GizliBa-
kı”,“DumanlıTəbriz”,“Döyüşən
şəhər” və digər romanlarında
əksinitapıb.
SondaAzərbaycanDövlətNeft

vəSənayeUniversitetininmüəl-
limi,yazıçınınbacısınəvəsiHə-
qiqətxanımçıxışedərəktədbirin
təşkilində əməyi olan hər kəsə
və iştirakçılara ailələri adından
təşəkkürünübildirdi.

Savalan

“Ürəklərdə yaşayan sənətkar”
Ordubadinin 150 illiyinə həsr olunan tədbir

“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” 
silsiləsindən növbəti film

MədəniyyətNazirliyininsifarişiilə“Salnaməfilm”studiyasında
AzərbaycanınMilliQəhrəmanlarınahəsrolunansilsiləfilm
lərinçəkilişləridavametdirilir.BusilsilədənnövbətifilmBirinci
Qarabağmüharibəsişəhidi,MilliQəhrəmanMübarizƏhmə
dov(19631992)haqqındadır.

1992-ciilin24sent-
yabrında Ağdamın
Abdal Gülablı kən-
dində özünümüdafiə
taborunda düşmən
qüvvələrinəqarşı dö-
yüşdəşəhidolanMü-
bariz Əhmədov Sa-
birabad rayonunun
Qaratəpə kəndində
doğulub.
Qəhrəmanın həyat

vədöyüşyolundanbəhsedənfilminssenarimüəllifivərejissoru
MuradMuradov,təsvirrejissoruSoltanAbdullayev,prodüseriƏli-
səttarQuliyevdir.FilminçəkilişləriBakıdavəqəhrəmanındoğuldu-
ğuSabirabadrayonundaaparılıb.
Qeyd edək ki, indiyədək Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə

“AzərbaycanınMilliQəhrəmanları”silsiləsindən100-dənçoxsə-
nədlifilmçəkilib.

Lalə

Həm də doğulduğu yurd uğrunda döyüşürdü...
YaşmeyarınagörəVətəninhaqqmübarizəsinəçağırılmamış
dı.Çünkianayurdudüşməntapdağındanqurtarmaqüçün
minlərləvətənsevərgəncmüsəlləhidi.Ancaqodabumü
qəddəsamalüçünkönüllüolaraqcəbhəyəyollanmışdı.Axı
onundadoğmaocağıişğalaltındaidi.Vətənmüharibəsində
canlarındankeçərəkqəhrəmanlıqdastanıyazanigidlərimiz
dəndahabirişəhidəsgərElmirSüleymanoğluƏliyevdir.

Elmir 1980-ci il no-
yabrın 22-də Ağdam
rayonunun İsmayıl-
bəyli kəndində ana-
dan olub. İlk təhsi-
lini rayonun Pirzatlı
kənd tam orta mək-
təbində alır. 12 yaşı
olanda erməni işğalı
üzündən dədə-baba
yurdundan didərgin
düşürlər. O, təhsilini
Bərdə rayon Şorəlli
kənd tam orta mək-
təbindədavametdirir.
Orta məktəbi bitirdik-
dən sonra Tovuz ra-

yonundakıNsaylıhərbihissədəxidmətkeçir.
2020-ci ilsentyabrın27-dəbaşlananVətənmüharibəsindəo

da könüllü olaraq ön cəbhəyə yollanır. Vətən torpağının azad
olunmasıuğrundadöyüşlərdəigidlikgöstərir.Noyabrın3-dəAğ-
damrayonuistiqamətindəgedənağırdöyüşlərinbirindəqəhrə-
mancasınaşəhidolur.
HəyatyoldaşıZümrüdƏliyevadeyirki,Elmirçoxgözəlailəbaşçı-

sıidi:“O,çoxzəhmətkeşinsanidi.Həmişəçalışırdıki,halalzəhmət-
ləqazanıbailəsinisaxlasın.Müharibəbaşlayandanəqədərdeyilsə
dəki,səninyaşınötüb,kimsənieşitmədi,könüllüolaraqcəbhəyə
yollandı.DöyüşlərzamanıElmirözşəxsiavtomobiliiləhərbçiyol-
daşlarınıcəbhəyəaparıbgətirirdi.Həminvaxtlardaonunavtomobili
düşməninatdığıtopatəşinəməruzqalsadaqorxmur,yenəirəliləyir.
ÇünkionunqəlbindəVətənsevgisi,torpaqhəsrətivardı”.
Zümrüdxanımbildirirki,müharibəzamanıElmirlə,deməkolarki,

hərgünəlaqəsaxlayıb: “Noyabrın2-dəsondanışığımızoldu.Biz
onavəziyyətnecədirdeyəsoruşanda,deyirdiki,hərşeyyaxşıdır,ya-
vaş-yavaşirəliyədoğrugedirik.SabahısıgünElmirşəhidlikzirvəsinə
ucaldı.Allahbütünşəhidlərimizərəhməteləsin.Vətənsağolsun...”.
2005-ciildəailəhəyatıquranElmirinNurgülvəMəhərrəmadlı

ikiövladıVətənəəmanətqalıb.Elmirgörəbilməsədə,onunvə
neçə-neçəigidoğullarımızınsayəsindəAğdamrayonudüşmən-
dənazadedildi.Onundaövladlarıçoxyaxıngələcəkdəatayurd-
larıolanAğdamtorpağındayaşayacaqlar.
ElmirƏliyevnoyabrın3-dəAğdamrayonQuzanlıqəsəbəsin-

dəkiŞəhidlərxiyabanındatorpağatapşırılıb.Ölkəbaşçısınınmü-
vafiqsərəncamlarıiləölümündənsonra“Vətənuğrunda”və“Ağ-
damınazadolunmasınagörə”medallarıilətəltifolunub.
Allahrəhməteləsin.

Nurəddin

Səməd Vurğunun Ev-Muzeyində 
kitab təqdimatı

FransaədəbiyyatıüzrəmütəxəssisvətərcüməçiAliyəMəstəli
yevaSəmədovanınfransızdilində“Xatirələr,şeirlər,tərcümələr”
adlıkitabı“Qanun”nəşriyyatındaçapdançıxıb.Martın12də
SəmədVurğununEvMuzeyindəkitabıntəqdimatıkeçirildi.

TəqdimatdaFran-
sanınAzərbaycanda-
kıSəfirliyininnüma-
yəndələri,fransızdili
üzrəmütəxəssislər,
aliməktəblərinmüəl-
limvətələbələriişti-
rakediblər.
Tədbirimuzeyin

direktoruNüşabə
Babayeva-Vəkilova
açıb.

Azərbaycan Fransız Dili Müəllimləri Assosiasiyasının prezi-
denti, Azərbaycan Dillər Universitetinin (ADU) dosenti Gülbə-
nizCamalova,ADU-nundosentiRuhəngizAbadova, tərcüməçi
ZemfiraQuliyeva,AzərbaycanTibbUniversitetinindosentiZərifə
Həbibova,BakıMühəndislikUniversitetinintələbəsiMoiseKulo-
saMujinga,FransanınAzərbaycandakıSəfirliyininnümayəndə-
ləri çıxış ediblər.Kitab haqqındaöz fikirlərini bildirən çıxışçılar
Azərbaycan-FransamədəniəlaqələrinininkişafındaAliyəMəstə-
liyeva-Səmədovanınrolunuqeydediblər.
Azərbaycan-Fransız Universitetinin tələbəsi Zaur Budaqov

AliyəxanımınVaqifSəmədoğlununfransızdilinətərcüməetdiyi
şeirisöyləyib.FransadanfransızdiliüzrəmütəxəssisAnneMaria
Polotədbirəvideobağlantıiləqoşulub.
Sondamüəlliftəqdimatıntəşkilinəgörəminnətdarlığınıbildirib,

butədbirinSəmədVurğununömür-günyoldaşıXavərxanımVə-
kilovanınxatirəsinəithafolduğunudeyib.
Tədbir iştirakçılarına “Xatirələr, şeirlər, tərcümələr” kitabı hə-

diyyəedilib.

Erməni məkrinə qarşı mübarizə 
aparan maarif və mətbuat xadimi

Əməkdar artist Adil Zeynalovun 
xatirəsi yad edilib

Martın12dəƏməkdarartist,
uzunillərLənkəranDövlət
DramTeatrındaaktyor,rejis
sorkimifəaliyyətgöstərmiş
AdilZeynalovunvəfatının
ikinciildönümütamamoldu.
Bumünasibətləteatrdaxatirə
gecəsikeçirilib.

Tədbirdən öncə sənətkarın
yaşadığı evin qarşısında xatirə
lövhəsininaçılışıolub.
Mərasimdə çıxış edən Xalq

artisti Qabil Quliyev, Lənkəran
Dövlət Dram Teatrının direktoru
TofiqHeydərov,DövlətYuğTeat-
rının direktoru İslam Həsənov,
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram
Teatrının direktoru, Xalq artisti
RzaXudiyev,ƏməkdarartistSü-
cəddinMirzəyev,yazıçı-publisist
HafizMirzə,aktyorlarNatiqFər-

zəliyev vəƏjdər Zeynalov çıxış
edərək mərhum sənətkar haq-
qındaürəksözlərinibölüşüblər.
LənkəranŞəhərİcraHakimiy-

yəti başçısının müavini Vüqar
Məmmədov çıxışındaAdil Zey-
nalovun xatirəsinin əziz tutul-
duğunu,onunözsənəti ilə lən-
kəranlı teatrsevərlərin qəlbində
dərinizqoyduğunuqeydedib.
A.Zeynalovun yaxın qohumu

Naib Hüseynov mərhumun xa-
tirəsinə göstərilən diqqətə gö-
rə mərasim iştirakçılarına ailəsi
adındanminnətdarlığınıçatdırıb.
Sonra anım tədbiri Lənkəran

Dövlət Dram Teatrında davam
etdirilib.Gecəninaparıcısı–akt-
risaAynurƏhmədovasənətkarın
həyat və yaradıcılıq yolundan
söz açıb. Bildirib ki, Adil Ağa-
kərim oğlu Zeynalov 20 fevral

1960-cıildəLənkəranşəhərində
anadanolub.1983-cüildəM.Əli-
yev adına Azərbaycan Dövlət
İncəsənət İnstitutunun Musiqili
komediya aktyorluğu fakültəsini
bitirib.  1977-ci ildən Lənkəran
Dövlət Dram Teatrında əmək
fəaliyyətinəbaşlayanA.Zeynalov
1983-cü ildə aktyor truppasına
qəbulolunaraqbirsırarolları ifa
edib,2002-ci ildənömrününso-
nuna kimi teatrda quruluşçu re-
jissorvəzifəsindəçalışıb,onlarla
tamaşaya uğurlu quruluş verib.
Teatr fəaliyyəti iləyanaşı,birsı-

rabədiifilmlərdədəçəkilib.Teatr
sənətinin inkişafında xidmətlə-
rinə görəAdil Zeynalov 2012-ci
ildə respublikanın “Əməkdar ar-
tist”iadınalayiqgörülüb.
Xatirəgecəsindəçıxışedənlər

sənətkarbarədəxatirələrinisöy-
ləyib,keçdiyimənalıhəyatyolun-
dan,yaradıcılığındandanışıblar.
A.Zeynalovunyaradıcılığınıəks

etdirənfotosərgivətamaşalardan,
çəkildiyi filmlərdən kadrlar nüma-
yişolunub.

AğaddinBabayev
Lənkəran

“Şuşanın simaları”
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15 mart 1878 – Maarif xa di mi, şair Şeyx Mə həm məd Ha cı Ab-
dul la oğ lu Ra si za də (1878 – 24.12.1939) Nax çı van da ana dan olub. 
Hü seyn Ca vi din bö yük qar da şı dır. Fir dov si nin “Şah na mə”sin dən 
par ça la rı di li mi zə çe vi rib.

15 mart 1893 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, aşıq Şəm şir (Şəm şir 
Qur ban oğ lu Qo ca yev; 1893-1980) Kəl bə cər ra yo nu nun Də mir çi-
dam kən din də ana dan olub.

15 mart 1893 – Aşıq İs lam (İs lam Qa ra oğ lu Yu si fov; 1893 – 
7.12.1968) Göy çə ma ha lı nın Ba sar ke çər böl gə si nin (in di ki Er mə-
nis ta nın Var de nis ra yo nu) Nə ri man lı kən din də do ğu lub.

15 mart 1897 – Xalq ar tis ti Ağa sa dıq Ağaəli oğ lu Gə ray bəy li (1897 
– 5.12.1988) Şa ma xı da ana dan olub. 1920-ci il dən Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub. “Bəx ti yar”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Qız-
mar gü nəş al tın da” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

15 mart 1911 – Əmək dar ar tist Əli hü seyn Əb dül rə him oğ lu Qa-
far lı (1911 – 5.10.1961) Ba kı da do ğu lub. Gən cə teat rın da, Azər bay-
can Döv lət Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb.

15 mart 1911 – Xalq ar tis ti Əy yub Məm mə də li oğ lu Haq ver di yev 
(1911 – 12.6.1996) Nax çı van da do ğu lub. C.Məm məd qu lu za də adı-
na Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

15 mart 1914 – Xalq ar tis ti Məm məd Al lah ver di oğ lu Qu li yev 
(1914 – 11.9.2001) Nax çı van da do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

15 mart 1919 – Xalq ar tis ti, məş hur xa nən də Ha cı ba ba Hü sey nə-
li oğ lu Hü sey nov (1919 – 24.10.1993) Ba kı da ana dan olub. Mu ğa-
mat dan dərs de yib, xa nən də lər ye tiş di rib. Çox say lı təs nifl  ə rin müəl-
li fi  dir, is te dad lı qə zəl xan ki mi ta nı nıb.

15 mart 1923 – Ta nın mış rəs sam, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Nə cəf qu lu Əb dül rə him oğ lu İs ma yı lov (1923-1990) ana dan olub. 
Qra fi  ka us ta sı ki mi ta nı nıb, gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri ni, ki-
tab la ra il lüst ra si ya lar çə kib.

15 mart 1923 – Xalq ar tis ti, akt yor Ək bər Ha cı oğ lu Qar daş bə yov 
(1923-2001) Nax çı van da ana dan olub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rın da ça lı şıb.

15 mart 1932 – Əmək dar rəs sam Si ma Ab bas qı zı Ağa ye va 
(1932-2021) ana dan olub. 

15 mart 1941 – Şair, tər cü mə çi, pub li sist İsa Mus ta fa oğ lu İs ma-
yıl za də (1941 – 14.7.1997) Gür cüs ta nın Qa ra ya zı (in di ki Qar da ba-
ni) ra yo nun da ana dan olub.

15 mart  1941 – Şair, ya zı çı, tər cü mə çi Ələk bər Sa lah za də (Ələk-
bər Ba ba oğ lu Məm məd sa lah lı; 1941 – 1.9.2013) Qu ba ra yo nu nun 
Ci mi kən din də ana dan olub. 

15 mart 1949 – Xalq ar tis ti, vo kal ifa çı sı El dar Ba la ğa oğ lu Axun-
dov (1949 – 17.9.2014) Lən kə ran da do ğu lub. Mü da fi ə Na zir li yi nin 
Nü mu nə vi Hər bi Or kest ri nin so lis ti olub.

16 mart 1882 – Xalq ar tis ti, vo kal çı Va si li Alek se ye viç Ni kols ki 
(1882-1967) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da 
dərs de yib, 30 ilə ya xın (1952-ci ilə dək) Ope ra və Ba let Teat rı nın 
so lis ti olub.

16 mart 1903 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, dra ma turq Qur ban 
İsa ba la oğ lu Mu sa yev (1903-1982) Ba kı nın Mər də kan qə sə bə sin də 
do ğu lub.

16 mart 1906 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ka man ça ifa çı sı, 
bəs tə kar Qıl man Ba la məm məd oğ lu Sa la hov (1906 – 12.10.1974) 
Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı nın 
rəh bə ri (1938-1964) olub.

16 mart 1914 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Ni yaz Sət tar 
oğ lu Şə ri fov (1914 – 15.5.1982) Ba kı da ana dan olub. Mu si qi li Ko-
me di ya Teat rın da ça lı şıb. 

16 mart 1916 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Za kir Ca-
vad oğ lu Ba ğı rov (1916 – 8.1.1996) Şu şa da ana dan olub. “Ay gün” 
ope ra sı, “Kən di mi zin mah nı sı”, “Qa yı na na” ope ret ta la rı nın müəl li fi -
dir, ta ma şa la ra mu si qi ya zıb. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı-
nın pro fes so ru olub.

16 mart 1940 – Caz men, piano çu, bəs tə kar, caz-mu ğa mın ya ra-
dı cı sı, Əmək dar ar tist Va qif Əziz oğ lu Mus ta fa za də (1940 – 16.12. 
1979) Ba kı da do ğu lub. “Qaf qaz” caz üç lü yü, “Se vil” vo kal qız lar an-
samb lı, “Mu ğam” inst ru men tal an samb lı na rəh bər lik edib. Bey nəl-
xalq mü sa bi qə və fes ti val la rın (Tal lin, Tbi li si, Mon te-Kar lo) qa li bi və 
laureatı olub.

16 mart 2020 – Xalq ar tis ti Ra fael Mə lik oğ lu Da da şov (4.1.1946 
– 2020) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın səh nə sin də, fi lm-
lər də (“Bəxt üzü yü”, “Mə nim ağ şə hə rim”), te le vi zi ya ta ma şa la rın da 
yad da qa lan rol lar oy na yıb.

17 mart 1905 – Şair, na sir, tər cü mə çi Mi ka yıl Ma naf oğ lu Rza qu lu-
za də (1905 – 10.11.1984) ana dan olub. Uşaq lar üçün çox say lı əsər-
lə rin müəl li fi  dir. Rus və dün ya ədə biy ya tın dan bə dii tər cü mə lər edib.

17 mart 1923 – Əmək dar ar tist Mir va ri Ba la ha cı qı zı Nov ru zo va 
(1923 – 20.3.1994) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
akt ri sa sı olub, fi lm lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da çə ki lib. 

17 mart 1932 – Fəl sə fə elm lə ri dok to ru, Əmək dar elm xa di mi Züm-
rüd Əli qu lu qı zı Qu lu za də (1932 – 26.9.2021) ana dan olub. Ni za mi, 
Nə si mi və Fü zu li nin fəl sə fi  gö rüş lə ri nə dair təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

18 mart 1916 – Şair, tər cü mə çi Bö yü ka ğa Məm məd oğ lu Qa sım-
za də (1916 - 29.8.1957) ana dan olub. Rus ədə biy ya tın dan, M.Fü-
zu li nin “Yed di cam” əsə ri ni fars ca dan tər cü mə edib. 

18 mart 1922 – Dra ma turq Qey bul la İba dul la oğ lu Rə su lov (1922 
– 11.9.1988) Qax ra yo nu nun İli su kən din də do ğu lub. Pyes lə ri: “Gü-
nəş lə oya nan lar”, “Şə hər li oğ lan”, “Bir “Vol qa” mə həb bət” və s. 

18 mart 1979 – Məş hur xa nən də, Xalq ar tis ti Xan Şu şins ki (İs fən-
di yar As lan oğ lu Ca van şi rov; 20.8.1901 – 1979) və fat edib. “Şu şa-
nın dağ la rı”, “Ay gö zəl” və s. mah nı və təs nifl  ə ri bəs tə lə yib.

Dünya  
15 mart 1830 – Al man ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 

(1910) laureatı Paul Hey ze (Paul Jo hann Lud wig von Hey se; 1830-
1914) ana dan olub.

15 mart 1937 – Rus ya zı çı sı Va len tin Qri qor ye viç Ras pu tin (1937 
- 14.3.2015) ana dan olub. “Ma ri ya üçün pul lar”, “Ya şa və unut ma”, 
“Yan ğın” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

16 mart 1839 – Fran sız şairi, ədə biy yat üz rə ilk No bel mü ka fa tı 
(1901) laureatı Re ne Sül li-Prü dom (Re ne Fran çois Ar mand (Sully) 
Prud hom me; 1839-1907) ana dan olub.

16 mart 1935 – Ru si ya nın Xalq ar tis ti Ser gey Yurs ki (1935 – 
8.2.2019) ana dan olub. “Azər bay can fi lm”də “Dər viş Pa ri si part la-
dır”, “Şir ev dən get di” və s. fi lm lər də çə ki lib.

16 mart 1940 – İtal yan ki no re jis so ru, dra ma turq Ber nar do Ber to-
luç çi (Ber nar do Ber to luc ci; 1940 – 26.11.2018) ana dan olub.

17 mart 1856 – Pol yak əsil li məş hur Ru si ya rəs sa mı, de ko ra tiv 
pan no lar və fres ka lar müəl li fi  Mi xail Alek sand ro viç Vru bel (1856-
1910) ana dan olub.

17 mart 1901 – Ame ri ka ki no bəs tə ka rı, di ri jor, aran ji man çı Alf red 
Nyu man (Alf red New man; 1901-1970) ana dan olub. 9 də fə “Os kar” 
laureatı olub.

17 mart 1938 – Ta tar-baş qırd əsil li məş hur ba let ar tis ti Ru dolf Ha-
me to viç Nu ri yev (1938-1993) ana dan olub. 1961-ci il də SS Rİ-dən 
Bri ta ni ya ya mü ha ci rət edib.

18 mart 1842 – Fran sız şairi, sim vo liz min ba ni lə rin dən bi ri Ste fan 
Mal lar me (Stép ha ne Mal larmé; 1842-1898) ana dan olub.

18 mart 1844 – Rus bəs tə ka rı, di ri jor Ni ko lay And re ye viç Rims ki-
Kor sa kov (1844-1908) ana dan olub. “Sad ko”, “Qar qız”, “Mot sart və 
Sal ye ri”, “Qı zıl xo ruz” ope ra la rı nın, “Şəh ri zad” sim fo nik süita sı nın 
müəl li fi  dir.

18 mart 1938 – Hind akt yo ru, re jis sor Şa şi Ka pur (Shas hi Ka-
poor; 1938 – 4.12.2017) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

15–18 martXatirə təqvimi

Mo zaika nın in san hə ya tı na da xil ol ma sı nın ta ri xi ki fa yət 
qə dər qə dim ol sa da, Azər bay can da on dan il kin is ti fa də-
yə XVIII əsr də rast gə li nir. Onun sa ray lar la ya na şı müx tə lif 
funk si ya lı ti ki li lər də bə zək ele men ti ki mi tət bi qi ilk növ bə də 

rəng li daş la rın (smal ta la rın) me mar lıq la sin te zi nin es te ti ka sın dan 
qay naq la nır dı. Öl kə nin so vet ləş mə sin dən son ra isə mo zaika dan 
is ti fa də dairə si ki fa yət qə dər ge niş lən di. Bu,  həm o dövr də in şaat 
işi nin ge niş lən mə si, həm də bu sa hə də ye ni nü mu nə lər ər sə yə 
gə ti rə bi lə cək ya ra dı cı qüv və lə rin möv cud lu ğu ilə bağ lı ol muş dur. 

İkin ci Dün ya sa va şın dan son ra 
ya ra dı lan ilk uğur lu mo zaik pan-
no lar sı ra sın da in cə sə nə ti miz də 
Ni za mi ob ra zı nın ya ra dı cı sı ki mi 
qa la caq Qə zən fər Xa lı qo vun Ba-
kı nın Zu ğul ba qə sə bə sin də ki “Bu-
zov na neft” mə də niy yət sa ra yı nın 
fo ye sin də ər sə yə gə tir di yi “Xəm-
sə” (1965) sü jet li kom po zi si ya sı-
nı qeyd et mək olar. Q.Xa lı qo vun 
“Xəm sə”ni təş kil edən poema la-
rın hə rə sin dən bir sü jet (“Şi ri nin 
dağ ça pan Fər ha dın ya nı na gəl-
mə si”, “Sul tan Sən cər və qa rı”, 
“Məc nun səh ra da hey van lar ara-
sın da”, “Bəh ram Gur və Fit nə” və 
“İs kən dər və ço ban”) seç mək lə 
və on la rın di var bo yu dü zü lü şü-
nün ritm li ahəng dar lı ğı na və mo-
zaik pan no nun bü töv lü yü nə nail 
ol du ğu nu söy lə mək olar. 

Alt mı şın cı il lər də Oq tay Şı xə-
li yev və Arif Ağa ma lo vun Gən cə 
şə hər in ter nat mək tə bin də bir gə 
iş lə dik lə ri “Sülh, əmək, azad lıq, 
bə ra bər lik, qar daş lıq və səadət” 
(1961) möv zu lu mo nu men tal 
əsə ri çox yük sək də yər lən di rir-
lər. Bu nu şərt lən di rən sə bəb lər-
dən bi ri gənc müəl lifl  ə rin bi na nın 
fa sa dı nı bə zə yən bu tər ti ba tı o 
vaxt lar üçün ye ni olan – sq raffi    to 
tex ni ka sı ilə mo zaika nın sin te-
zin də ic ra et mə lə ri idi. 

Bu uğu run dan son ra Oq tay Şı-
xə li ye və tək lif olu nan ye ni si fa ri şi 
o, 1962-ci il də həm ka rı Mir za ğa 
Qa fa rov la bir lik də Ba kı nın S.Or-
co ni kid ze adı na (in di ki Su ra xa nı) 
ra yo nun da kı Mə də niy yət sa ra-
yın da hə ya ta ke çir miş dir. Bu ra da 
da sq raffi    to-mo zaika tex ni ka sı na 
mü ra ciət edən rəs sam, mə də niy-
yət ob yek ti nin in ter ye rin də id man 
və sülh möv zu sun da (“Fut bol çu”, 
“Qa çış”, “Bə dii gim nas ti ka”, “Tə-
miz sə ma”) mo nu men tal əsər ya-
rat ma ğa nail ol muş dur.

1963-cü il də isə Oq tay Şı xə-
li yev həm ka rı Ha cı ba la Rə cə-
bov la bir lik də pay taxt da kı “Uşaq 
alə mi” ad la nan uni ver sal ma-
ğa za nın bə dii tər ti ba tı nı (1963) 
ver miş dir. Bu də fə də or taq bə-
dii həl li, yə ni, sq raffi    to-mo zaika 
tex ni ka sı nı ti ki li nin in ter ye rin də 
– da vam lı alı cı-ta ma şa çı küt lə si 
ilə zən gin olan sa lo nun da tət biq 
edən müəl lifl  ər “Qoy hə mi şə gü-
nəş ol sun!” möv zu su nun bə dii 
şər hi ilə mə ka nın xoş aura ya-
rat ma sı na ça lış mış lar. 

Hə min il O.Şı xə li yev tək lik də 
uşaq lar la bağ lı olan da ha bir 
ma ğa za nın bə dii tər ti ba tı nı hə-
ya ta ke çir miş dir. Onun Ba kı da kı 
“Uşaq ye mək lə ri” ma ğa za sı nın 
in ter ye rin də ic ra et di yi mo nu-
men tal tər ti bat sq raffi    to tex ni ka-
sın da həll olun muş dur. 

Rəs sa mın bu ba ca rı ğı “Uşaq 
alə mi” ma ğa za sın dan son ra, 
onun di gər ox şar ob yekt lə rin tər-
ti ba tı na də vət olun ma sı nı şərt lən-
dir miş dir. O, sə nət dos tu Ha cı ba la 
Rə cə bov la bir lik də “Ana və uşaq”, 
“Ba har” və “Cey ran” ka fe lə ri nin 
(ha mı sı 1964-cü il) bə dii tər ti ba tı nı 
hə ya ta ke çir miş dir. Bu mo nu men-
tal tər ti bat lar da sq raffi    to-mo zaika 
tex ni ka sın da ye ri nə ye ti ril miş dir. 

O.Şı xə li yev və H.Rə cə bov 
1966-cı il də Ba kı Döv lət Sir ki-
nin fo ye sin də mo zaika-sq raffi    to 
tex ni ka sın da sü jet li kom po zi si ya 
iş lə miş lər. Hə min ob yekt də ey-
ni vaxt da Rə him Məm mə dov və 
To fi q Ağa ba ba yev də ça lış mış-
dır. On la rın ey ni tex ni ka da ər sə-
yə gə tir dik lə ri “Azər bay can sir ki” 
ad lı mo nu men tal kom po zi si ya 
fo ye də yer ləş di ril miş dir. Qa çan 
at üzə rin də ki qı zın, “zor xa na” 
pəh lə van la rı nın və dö yü şən 
qoç la rın, elə cə də sirk ar tist lə ri-
nin çı xı şı nı röv nəq lən di rən mu-
si qi çi lə rin təs vir lə ri nin mə ka na 
özü nə məx sus luq bəxş et mə si 
da nıl maz dır.

Oq tay Şı xə li yev Ha cı ba la 
Rə cə bov la bir lik də da ha bir 
mo nu men tal sə nət nü mu nə-
si ni – “Ul duz la ra doğ ru” kom-
po zi si ya sı nı (1968) 18 say lı 
mək tə bin fa sa dın da iş lə miş dir. 
Pan no nun kom po zi si ya sı nı o 
vaxt lar so vet in cə sə nə tin də 
ge niş ya yıl mış kos mos möv zu-
su – gənc qız la oğ la nın sə ma-
da gü nə şə doğ ru uçu şu təş kil 
edir. Mək tə bin fa sa dı nın ye ni-
lən mə si za ma nı bu əsər məhv 
edil miş dir. Rəs sam la rın di gər 
bir əsə ri nin ta le yi də acı na caq-
lı ol muş dur. On la rın “Qa ra bağ” 
meh man xa na sı nın qar şı sın da-
kı ho vu zun tər ti ba tın da (1973) 
iş lə dik lə ri ori ji nal kom po zi si ya 
əra zi də abad lıq iş lə ri apa rı lar-
kən uçu rul muş dur. 

İki sə nət ka rın mo nu men-
tal du yu mu nu bü tün qa ba rıq lı ğı 
ilə əks et di rən əsər lər dən bi ri də 
on la rın Ba kı Məişət Kon di sioner-
lə ri Za vo dun da ye ri nə ye tir dik lə ri 
mo zaik kom po zi si ya lar (1975) ol-
muş dur. Fa sad da yer alan möh-
tə şəm mo zaik pan no lar da elm lə 
əmə yin vəh də ti nə bə dii gör kəm 
ve rən müəl lifl  ər, ilk növ bə də, ki-
fa yət qə dər mə sa fə dən be lə seyr 
olu nan mo zaik gö rün tü lə rin bə dii 
həl li nin de ko ra tiv li yi sa yə sin də 
cəl be di ci li yə nail ola bil miş lər. 

On la rın “Azər bay can” Nəş-
riy ya tı nın fa sa dın da ic ra et dik-
lə ri tər ti bat da ori ji nal lı ğı ilə se-
çi lir. Bi na nın gi ri şi ni – por ta lı nı 
əha tə edən tər ti ba tın ümu mi 
kom po zi si ya sı nı açıl mış ki tab 
şək lin də həll edən müəl lifl  ər 
bu nun la da mə ka nın funk si ya-
sı na mü va fi q bə dii həll for ma sı 
tap ma ğa nail ol muş lar. Baş qa 
söz lə de sək, müasir bi çim li qa-

pı nın üzə rin də ki mo zaik zo la-
ğı yan tə rəfl  ər dən hün dür lü yü 
yed di, uzun lu ğu isə on met rə 
ça tan rel yefl  i mo zaik löv hə lər – 
ki tab sə hi fə lə ri əha tə lə yir. Sol 
tə rəf də qə zet, sağ tə rəf də isə 
ki tab ça pı nın ta ri xi sü jet li-rəm-
zi həl li ni tap mış dır. Sə nət lə rin 
sin te zi prob le mi ni for ma la rın 
bir-bi ri nə nis bə ti nin düz gün ta-
pıl ma sı ilə həll edən rəs sam lar 
bu nu mo zaik kom po zi si ya nın 
bi na nın hün dür lü yü nə nis bə ti 
tim sa lın da uğur la ger çək ləş dir-
miş lər. 

Oq tay Şı xə li yev və Ha cı ba la 
Rə cə bov “Azər neft”in He sab la-
ma Mər kə zi nin (1978), Döv lət 
Ra yon Elekt rik Stan si ya sı nın 
(1981) mo zaik tər ti ba tın da da sə-
nət lə rin sin te zi nə nail ol muş lar. 
Ye ni Ba kı Ayaq qa bı Fab ri ki nin 
fa sad tər ti ba tı nı (1980) isə on lar 
Yu sif Hü sey nov la bir lik də hə ya ta 
ke çir miş lər. 

Oq tay Şı xə li yev da ha bir 
önəm li ob yek tin bə dii tər ti ba tı nı 
hə ya ta ke çir miş dir. “Göy qur-
şa ğı” ad la nan bu iri öl çü lü – is-
teh sa lat pro se si ni əha tə edən 
mo zaik pan no (1987) Hey dər 
Əli yev adı na Ba kı Də rin Özül lər 
Za vo du nun fa sa dı nı bə zə yir.

1988-ci il də isə Oq tay Şı xə li-
yev keç miş “Ozon” Za vo du nun 
hə yə tin də (in di ki İc ti mai TV) mə-
də ni təd bir lə rin ke çi ril mə si üçün 
nə zər də tu tul muş mə ka nın səh-
nə si nin mo zaik bə dii tər ti ba tı nı 
hə ya ta ke çir miş dir. “Yal lı” ad la-
nan bu kom po zi si ya nın mə na-
məz mun tu tu mu elə əsə rin adı-
nın da şı dı ğı sü jet, fi  qur, at ri but 
və müx tə lif ay rın tı lar la zən gin dir. 

70-80 il lər də mo nu men tal 
sə nət – mo zaik pan no la rın ya-
ra dıl ma sı üz rə da vam lı fəaliy-
yət gös tə rən rəs sam lar ki fa yət 
qə dər çox ol muş dur. Bu sı ra da 
Mir zəağa Qa fa rov, Arif Ağa ma-
lov, Rə him Məm mə dov, Hü sey-
na ğa Hü sey nov, Rə şid Hey dər-
za də, Ra sim Xə lə fov, Ya qub 
Meh di yev, Şa mil Buk sa yev, Hə-
sə na ğa Ələs gə rov, Si rus Mir zə-
za də, Əh məd Əh mə dov, Fik rət 
İb ra hi mov, Asəf Meh di yev, El dar 
Əh mə dov və b. ad la rı nı çək mək 
olar. Bu yer də de yək ki, Ba kı da 
və böl gə lər də ki mo zaik kom po-
zi si ya la rın ya ra dıl ma sın da mo-
nu men tal çı rəs sam lar la ya na-
şı, çox say lı rəng kar, qra fi k və 
hey kəl tə raş da iş ti rak et miş lər. 
Gör kəm li fır ça us ta sı Mi ka yıl Ab-
dul la yev, Al tay Ha cı yev, Cab bar 
Qa sı mov, İs ma yıl Məm mə dov, 
Hü seyn Haq ver di və di gər lə ri nin 
bu sa hə də fəaliy yət lə ri də de dik-
lə ri mi zi təs diq lə yir...

So vet dö nə mi nin yad da qa lan 
mo zaik əsər lə ri sı ra sın da SS Rİ 
Xalq rəs sa mı, aka de mik Mi ka yıl 
Ab dul la ye vin Ba kı met ro su nun 
“Ni za mi” stan si ya sı nı bə zə yən 
əsər lə ri (1973-1979) özü nə məx-
sus yer tu tur. Ni za mi Gən cə vi 
“Xəm sə”si nin bə dii tə cəs sü mü 
ki mi qə bul olu nan və 18 pan no-
dan iba rət olan bu tər ti bat sa-
yə sin də Ba kı met ro su nun adı-
nın dün ya nın ecaz kar tər ti bat lı 
met ro la rı sı ra sın da çə kil mə si də 
bu ra da gö rü lən işin yük sək es te-
ti ka ya ma lik ol du ğu nu təs diq lə yir. 

Sa lo nun di var la rın da kı mo zaik 
əsər lər də “Sir lər xə zi nə si”ndən 
“Sul tan Sən cər və qa rı”, “Bay-
quş la rın söh bə ti” və “Kər pic kə sə-
nin na ğı lı”, “Xos rov və Şi rin”dən 
“Fər had Bi su tun da”, “Xos rov və 
Şi rin”, “Fər had və Şi rin”, “Ley li və 
Məc nun”dan “Məc nun və ata sı”, 
“Ley li və Məc nun”, “Ley li nin qəb ri 
üs tün də”, “Yed di gö zəl”dən “Sim-
na rın fa ciəsi”, “Bəh ram və əj da-
ha”, “Bəh ra mın hü nə ri” və “Fit-
nə”, “İs kən dər na mə”nin isə hər 
iki his sə sin dən – “Şə rəf na mə” və 
“İq bal na mə”dən beş səh nə – “İs-
kən dər və ço ban”, “Yed di alim”, 
“Nü şa bə və İs kən dər”, “Da ra nın 
ölü mü”, “Nəq qaş Ma ni” kom po zi-
si ya la rı əks olu nub.

Ba kı met ro su nun 1972-ci il-
də is ti fa də yə ve ri lən “Neft çi lər” 
stan si ya sı da bə dii tər ti ba tı na 
gö rə diq qət çə kir. Bu stan si ya-
nın ge niş sa lo nu nun bə dii gör-
kəm al ma sın da Mir zəağa Qa-

fa rov və Arif Ağa ma lo vun bö yük 
əmə yi var dır. Bu ra da kı al tı iriöl-
çü lü kom po zi si ya da neft, elm və 
in cə sə nət möv zu su vəh dət şək-
lin də öz həl li ni tap mış dır. 

Met ro nun di gər stan si ya la rı nın 
mo zaik tər ti ba tın da Xə lil Əli yev 
(“Sa hil”, 1993; “N.Nə ri ma nov”, 
1994; “28 May”, 1990-cı il lər), Ra-
sim Xə lə fov (“Gənc lik”, 1967), Şü-
kür Ab ba sov (“20 Yan var, 1990-cı 
il lər) və b. iş ti rak et miş lər.

So vet döv rü nün uğur lu mo zaik 
pan no la rı sı ra sın da Ab dul la Qu li-
ye vin (“Qə lə bə”, 1967), Arif Əzi-
zin (“Dost luq”, 1967), To fi q Ağa-
ba ba ye vin (“Ba har”, 1970), Si rus 
Mir zə za də, Rə şid Hey dər za də, 
Arif Ələs gə rov və El xan Ta hi ro-

vun (“Səadət”, 1977), Si rus Mir-
zə za də, Rə şid Hey dər za də və 
Arif Ələs gə ro vun (“Fəh lə əl lə-
ri”,1980), Rə şid Hey dər za də nin 
(“Ener ji”,1986), Nüs rət Ha cı ye-
vin (“Nef tin ta ri xi”, 1979) Mir-
za ğa Qa fa rov, Ra sim Xə lə fov 
və Cab bar Qa sı mo vun (“Sə na-
ye”, 1985) El mas Hü sey no vun 
(“Xəm sə”, 1980-ci il lər) iş lə ri ni 
də qeyd et mək olar. 

Əla və edək ki, Ba kı ilə ya na şı, 
böl gə lə ri mi zin bə dii-me mar lıq 
həl lin də də ti ki li lə rin es te ti ka sı-
nın ye ni ça lar lar la zən gin ləş mə-
sin də du yu la sı ro lu olan mo nu-
men tal-de ko ra tiv rəng kar lıq dan, 
o cüm lə dən də mo zaik tər ti bat-
lar dan ge niş is ti fa də olun muş-
dur. Bu mə na da mo nu men tal-
çı rəs sam lar dan H.Ələs gə rov, 

F.İb ra hi mov, Z.Mü təl li bov, Y.Meh-
di yev, H.Haq ver di, Ə.Əh mə dov, 
A.Məm mə dov, F.Ab dul la yev, 
V.Əh mə dov, Ş.Şə ri fov, M.İmam-
ver di yev, S.Qur ba nov, E.Əfən di-
yev və baş qa la rı nın Sum qa yıt, 
Qu ba, Nax çı van, Gən cə, Cə li la-
bad, Yev lax, Qa zax, Min gə çe vir, 
Lən kə ran, Şa ma xı və As ta ra da 
ya rat dıq la rı müx tə lif məz mun lu 
əsər lə ri nin adı nı çək mək olar.

Ye ri gəl miş kən, onu da de yək 
ki, rəs sam la rı mız so vet dö nə min-
də və müs tə qil lik il lə rin də de ko-
ra tiv-tət bi qi sə nə tin bə dii-tex ni ki 
im kan la rın dan mo nu men tal sə-
nət də is ti fa də et mək lə ma raq lı 
əsər lər ya ra da bil miş lər. Bu mə-
na da Al tay Ha cı yev, Hü sey nə li 
Hü sey nov, Arif Ağa ma lov, Ağa-
sa leh Nu ri yev, Mir za ğa Qa fa rov, 
Si rus Mir zə za də, Rə şid Ba ğı rov, 
Za hid Hü sey nov, Ra hib Hə sə nov, 
Ay dın Rə hi mov, Ra fi q İb ra hi mov, 
Səl hab Məm mə dov, El dar Əh mə-
dov, Asəf Meh di yev, Əli İba dul la-
yev, Ən vər Qa ra yev, Ra fi q Kə ri-
mov, Ni cat Qo ca man lı, Ta mel la 
Məm mə do va, Mə za hir Av şar, Adil 
Şı xə li yev, Əd həm Yu si fov, El dar 
Məm mə dov, Ay dın Rza qu li yev, 
Ta hir və Nəs rul la Sa dı xov lar və 
baş qa ne çə-ne çə sə nət ka rın ke-
ra mi ka, şü şə, vit raj, şə bə kə və s. 
sə nət sa hə lə ri nin es te ti ka sı nı mo-
nu men tal lı ğa yö nəl də bil mə si ni 
qeyd et mək is tər dik... 

Ziyadxan Əliyev
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Mozaik  pannoların  estetikası



Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi Mədəniyyət İşçiləri 
Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri Cəmilə Səttarovaya 

həyat yoldaşı, Əməkdar müəllim, Prezident təqaüdçüsü

Əzizov Ruhulla Nəcəf oğlunun
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.

***
Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin direktoru 

Sevinc Mikayılova Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Univer-
sitetinin rektoru, professor Ceyran Mahmudovaya

anası Cəmilə xanımın
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.

***
Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin Teatr

şü nas lıq  ka fed ra sı nın mü di ri Ay dın Ta lıb za də və ka fed ra nın müəl lim 
he yə ti uni ver si te tin rek to ru, pro fes sor Cey ran Mah mu do va ya

anası Cəmilə xanımın
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin.
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
141 il əv vəl...

13 mart 1881-ci il də Ru si ya “Na rod na ya vol ya” (“Xalq çı lar”) in
qi lab çıter ror təş ki la tı nın üzv lə ri Çar II Alek sand rı qət lə ye ti rib lər. 
1855ci il də tax ta çı xan II Alek sand ra qar şı 10 də fə suiqəsd təş kil 
edil miş di. Hal bu ki o, mü tə rəq qi çar ki mi ta ri xə düş müş, tax ta çı xan
dan son ra de kab rist lə rə, Pol şa üs ya nı nın iş ti rak çı la rı na am nis ti ya 
ver miş, təh kim çi lik hü qu qu nu ləğv et miş (1861), döv lət ida rə çi li yin
də is la hat lar apar mış dı. 

101 il əv vəl...
16 mart 1921-ci il də  

Ru si ya ilə Tür ki yə ara
sın da dost luq və qar
daş lıq haq qın da Mosk
va mü qa vi lə si bağ la nıb. 
İki döv lə ti uzun il lə rin 
qar şı dur ma müs tə vi sin
dən çı xa ran mü qa vi lə
də qar şı lıq lı öh də lik lər 
yer al mış dı. Sə nəd də 
Nax çı van Azər bay ca nın əra zi si ki mi təs diq lə nir və Tür ki yə böl
gə nin qa ran tı ki mi çı xış edir di. Mosk va mü qa vi lə si nin müd dəala rı 
əsa sın da 1921ci il okt yab rın 13də Qars mü qa vi lə si (Ru si ya, Tür
ki yə, Azər bay can, Er mə nis tan və Gür cüs tan) im za lan dı.

84 il əv vəl...
13 mart 1938-ci il də SS Rİ hö ku mə ti bü tün mil li res pub li ka la rın 

mək təb lə rin də rus di li nin ic ba ri təd ris olun ma sı ba rə də qə rar ve
rib. Mil li di lin məh dud laş dı rıl ma sı və rus laş dır ma si ya sə ti küt lə vi 
rep res si ya lar la mü şa yiət olu nur du. 

54 il əv vəl...
16 mart 1968-ci il də ABŞ qo şun la rı nın Cə nu bi Vyet nam da apar

dı ğı iş ğal çı lıq mü ha ri bə si za ma nı Sonq mi kən di əha li si ilə bir lik də 
yan dı rı lıb. Kənd də əksəriyyəti qo ca, qa dın və uşaq olmaqla 567 nə
fər öl dü rül müş dü. Rəs mi mə lu ma ta gö rə, ame ri ka lı hərb çi lə rin tö rət
di yi bu qır ğın ba rə də ABŞ rəh bər li yi bir il son ra xə bər tut muş du.

31 il əv vəl...
17 mart 1991-ci il də SS Rİdə it ti fa qın sax la nıl ma sı mə sə lə si ilə 

bağ lı ümu mit ti faq re fe ren du mu ke çi ri lib. Rəs mi mə lu mat la ra gö
rə, re fe ren dum da iş ti rak et miş 146 mil yon nə fər dən 112 mil yo nu 
(76 faiz) SS Rİnin sax la nıl ma sı na səs ver miş di. Am ma bun dan 
bir ne çə ay son ra it ti faq ca nı nı tap şır dı.

27 il əv vəl...
15-17 mart 1995-ci il də Ba kı da Xü su si Tə yi nat lı Po lis Dəs tə si nin 

(XTPD) qi ya mı baş ve rib. Qi yam çı la ra XTPDnin rəh bə ri, da xi li iş lər 
na zi ri nin müavi ni Röv şən Ca va dov baş çı lıq edir di. Pre zi dent Hey dər 
Əli yev mə sə lə ni dinc yol la sah man la maq üçün bir sı ra ad dım lar at dı, 
o cüm lə dən qi yam çı la rın si la hı ye rə qo ya caq la rı təq dir də mə su liy yə
tə cəlb olun ma ya caq la rı ba rə də fər man im za la dı. Am ma nə ti cə ha sil 
ol ma dı. Mar tın 17də qi yam zə ru ri güc tət biq edil mə si ilə ya tı rıl dı. 

14 il əv vəl...
14 mart 2008-ci il də 

BMT Baş As samb le ya
sı nın 62ci ses si ya sın
da “Azər bay ca nın iş ğal 
olun muş əra zi lə rin də 
və ziy yət haq qın da” qət
na mə qə bul olu nub. 
Qət na mə də Azər bay
ca nın əra zi bü töv lü yü nə 
dəs tək ve ri lir, Er mə nis
tan qüv və lə ri nin iş ğal olun muş əra zi lər dən çı xa rıl ma sı tə ləb edi lir di.
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Xəbərverdiyimizkimi,
BöyükBritaniyaBaş
nazirininAzərbay
canüzrəticarətelçisi

baronessaEmmaNikolson
ötənhəftəölkəmizdəsəfər
dəolub.Səfərçərçivəsində
o,birsıragörüşlərkeçirib,
BöyükBritaniyailəAzərbay
canarasındadiplomatik
münasibətlərin30illiyinə
həsrolunanmərasimdə
iştirakedib.

Mar tın 10da Bö yük Bri ta ni ya 
Baş na zi ri nin ti ca rət el çi si Azər
bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi ni 
zi ya rət edib. Ba ro nes sa Em ma 
Ni kol son, Bri ta ni ya Şu ra sı nın 
Azər bay can da kı Nü ma yən də
li yi nin rəh bə ri Fran cis Gar de
nerTre jo, Mə də niy yət Na zir li yi
nin Mu zey, qa le re ya və sər gi lər 
şö bə si nin mü di ri Nər giz Ab dul
la ye va və mu ze yin di rek to ru, 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Çin

giz Fər zə li ye vin iş ti ra kı ilə gö
rüş ke çi ri lib. Gö rüş də Bri ta ni ya 
Şu ra sı ilə na zir li yin uzun il lər dir 
əmək daş lıq et di yi vur ğu la na raq 

bir gə hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər, 
konf rans və tə lim lər ba rə də xa
nım Ni kol so na ət raf ı mə lu mat 
ve ri lib.

Di rek tor Çin giz Fər zə li yev qo
naq la rı mu ze yin müx tə lif ta ri xi 
dövr lə ri əks et di rən mad di mə də
niy yət nü mu nə lə ri nin yer al dı ğı 
zən gin eks po zi si ya sı, həm çi nin 
“Mə də niy yə ti mi zin in ci si – Qa
ra bağ”, “Azər bay can in cə sə nə ti 
mi nil lik lər bo yu” və Xalq rəs sa mı 
Si rus Mir zə za də nin “Qa dın ət ri” 
sər gi lə ri ilə ta nış edib.

Ba ro nes sa Em ma Ni kol son 
Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu
ze yi ilə Lon don da fəaliy yət gös
tə rən mu zey lə rin bir gə əmək daş
lı ğı üçün mu zey mü tə xəs sis lə ri ni 
öl kə si nə də vət edib.  

Çin giz Fər zə li yev xa nım Em
ma Ni kol so na Azər bay can mi
niatür sə nə tin dən bəhs edən 
nə fis tər ti bat lı “Vər qa və Gül şa” 
ki ta bı nı hə diy yə edib.

Britaniya Baş nazirinin elçisi 
Milli İncəsənət Muzeyini ziyarət edib

Moskva Beynəlxalq 
Film Festivalı təxirə salınıb
2128apreltarixindəkeçirilməsinə
zərdətutulan44cüMoskvaBeynəl
xalqFilmFestivalıRusiyanınUkray
nayaqarşıapardığımüharibənin
doğurduğuvəziyyətləəlaqədar2022
ciilinikinciyarısınatəxirəsalınıb.

Mə lum ol du ğu ki mi, mü ha ri bə sə bə
bin dən ABŞ və Av ro pa İt ti fa qı baş da 
ol maq la bir sı ra öl kə lər Ru si ya ya qar şı 
ge niş miq yas lı sank si ya lar tət biq edib lər. 
Həm çi nin bir çox öl kə lər dən Ru si ya ya 
aviauçuş lar da yan dı rı lıb.

Fes ti va lın təş ki lat çı la rı nın yay dı ğı 
mə lu mat da da qeyd olu nur ki, müx tə lif 
öl kə lər dən ki no xa dim lə ri möv cud və ziy
yət də Mosk va ya gə lə bil mə yə cək lə ri ni 
bil di rib lər. Öz növ bə sin də təş ki lat çı lar 
da ha əv vəl iş ti ra kı nı təs diq lə yən ki no
re jis sor la ra min nət dar lıq edə rək fes ti va
lın bu il baş tu ta ca ğı na ümid lə ri ni ifa də 
edib lər: “Ümid va rıq ki, ha mı nız bu ilin 
so nun da Mosk va ya ye ni əsər lə ri niz lə 
gə lə cək si niz...”.

XanımRəsul

Xronoqraf

Vyanada Novruz bayramı 
münasibətilə konsert 

VyanadakıAzərbaycanMədəniyyətMərkəzində(AMM)Nov
ruzbayramınahəsrolunmuştədbirkeçirilib.Martın11də
keçiriləntədbirəAvstriyapaytaxtındaakkreditəolunan
diplomatikkorpusuntəmsilçiləri,ictimaiyyətnümayəndələ

ri,buölkədəyaşayanhəmvətənlərimizqatılıblar.

AMMin rəh bə ri Ley la Qa sı
mo va çı xış edə rək yaz fəs li nin 
müj də çi si olan Nov ruz bay ra mı 
haq qın da qo naq la ra mə lu mat 
ve rib. Bil di rib ki, Nov ruz Azər
bay can xal qı nın ən qə dim və 
əziz bay ra mı ki mi bir sı ra özü nə
məx sus adətənə nə lə rə ma lik dir 
və öl kə miz də hər il bö yük şövq lə 
bay ram edi lir. Nov ruz da bü tün 
in cik lik lər köh nə il də qa lır, kü sü
lü lər ba rı şır, qo hum və dost lar 
birbi ri nə baş çə kir, in san lar əsl 
bay ram əh va lın da olur lar.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Nov ruz 
bay ra mı 2009cu il də Azər bay
ca nın və bu bay ra mı qeyd edən 
di gər öl kə lə rin bir gə təq di ma tı ilə 
UNES COnun Qey rimad di mə
də ni irs si ya hı sı na da xil edi lib. 
2010cu il də isə BMT Baş As
samb le ya sı 21 mart ta ri xi ni Bey
nəl xalq Nov ruz Gü nü elan edib. 

Təd bir də Azər bay can mu si qi çi
lə ri mu si qi proq ra mı ilə çı xış edib
lər. Xa nən də lər Gü nay İmam ver
di ye va, Ba bək Qu li yev və Həz rət 
Əziz li Azər bay can xalq mah nı la rı, 

mu ğam və təs nif ə rin dən iba rət 
mu si qi proq ra mı ilə çı xış edib lər, 
aşıq Sa mi rə Əli ye va aşıq mah nı
la rı səs lən di rib. On la rı Əmək dar 
ar tist Nər giz Əli ye va (for te piano), 
Röv şən Qur ba nov (tar), Cey hun 
Mu ra dov (ka man ça) və Amil Mus
ta fa yev (na ğa ra) mü şa yiət edib lər.

Azər bay can Döv lət Mah nı və 
Rəqs An samb lı nın so list lə ri tə rə
fin dən ifa edi lən mil li rəqs lə ri miz 
də al qış lar la qar şı la nıb.

Kon sert dən son ra qo naq lar zi
ya fə tə də vət edi lib, on la ra Azər
bay can şir niy yat la rın dan iba rət 
bay ram hə diy yə lə ri ve ri lib.

HindistanınMumbayşəhə
rindəkeçirilən“OTMMum
bai2022”beynəlxalqsər
gisindəAzərbaycandamilli
stendlətəmsilolunur.Dövlət
TurizmAgentliyinintəşkilatçılığı
iləkeçirilənsərgidəAzərbay
canTurizmBürosu(ATB)və10
yerliturizmşirkətiiştirakedir.

Sər gi zi ya rət çi lə ri nə Azər bay
ca nın müx tə lif böl gə lə ri nin, o 
cüm lə dən iş ğal dan azad olu nan 
əra zi lə rin tu rizm im kan la rı, Azər
bay ca na sə fər im kan la rı, post pan
de mi ya döv rün də öl kə də sə ya hət 
qay da la rı, ye ni tu rizm məh sul la rı 
haq qın da mə lu mat ve ri lir. Mar tın 
16da ba şa ça ta caq bey nəl xalq 
sər gi çər çi və sin də ATB tə rə fin dən 
öl kə tu riz mi nin təb li ği və təş vi qi ilə 
bağ lı B2B gö rüş lər də təş kil edi lib.

ATBnin baş ic ra çı di rek to ru
nun müavi ni Bəh ruz Əs gə rov 
Hin dis tan ba za rı nın Azər bay can 
üçün priori tet ba zar lar dan bi ri ol
du ğu nu, hin dis tan lı tu rist lə rin is ti
ra hət lə ya na şı iş gü zar tu rizm, toy 
və di gər tu rizm növ lə ri nə üs tün
lük ver dik lə ri ni diq qə tə çat dı rıb. 
O, ca ri il fev ra lın 15dən Hin dis
ta nın ha va yo lu ilə Azər bay ca na 
gi rişçı xı şı na ica zə ve ri lən öl kə lər 
sı ra sın da ol du ğu nu, bu nun qar
şı lıq lı sə fər say la rı nın art ma sı na 
müs bət tə sir edə bi lə cə yi ni de yib.

“OTM Mum bai2022” sər gi sin
də 50dən çox öl kə təm sil olu nub.

Azərbaycanın turizm imkanları 
Hindistanda tanıdılır

Qərbin kino aləmində “Köpəyin hökmranlığı” 
“Qızıl qlobus”dan sonra daha iki mükafat qazanıb

BritaniyaKinovəTeleviziyaSənətiAkademi
yası(BAFTA)martın13dənövbətilaureatla
rınınadlarınıaçıqlayıb.QaliblərBAFTAnın
75ci–yubileymərasimindəelanedilib.

Ye ni Ze lan di ya lı re jis sor Ceyn Kem pionun 
“Kö pə yin hökm ran lı ğı” (“The Po wer of the 
Dog”) fil mi əsas mü ka fa ta (“Ən yax şı film”) la
yiq gö rü lüb. 

Akt yor Vill Smit ən yax şı ki şi ro lu na gö
rə BAF TA mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 53 yaş lı 
sə nət çi yə mü ka fa tı “Kral Ri çard” fil min də ten
nis çi lər Se re na və Ve nus Vil yam sın ata sı ro lu 
qa zan dı rıb. Bri ta ni ya lı akt ri sa Coan na Skan lan 
re jis sor Alim Xa nın “Sev gi dən son ra” (“Af ter 
Lo ve”) fil min də Me ri Hü seyn ro lu na gö rə “Ən 
yax şı qa dın ro lu” mü ka fa tı nı qa za nıb.

Xa tır la daq ki, Ceyn Kem pionun “Kö pə yin 
hökm ran lı ğı” fil mi bir qə dər əv vəl Ame ri ka 
audiovi zual sə nət dün ya sı nın bu il üçün ilk 
mü ka fa tı na – “Ən yax şı dra ma tik film” no mi na
si ya sı üz rə “Qı zıl qlo bus”a la yiq gö rül müş dü. 
Hol li vud Xa ri ci Jur na list lər Bir li yi nin tə sis et di yi 
mü ka fat Qərb ki no alə mi nin zir və si nə – “Os
kar”a doğ ru yol da mü hüm mər hə lə sa yı lır. 

La kin “Kö pə yin hökm ran lı ğı”nın  “Os kar” yo
lun da nailiy yə ti bu nun la bit mir. Ye ni Ze lan di ya lı 
re jis so run ki nod ra mı ABŞ və Ka na da nın ki no 
tən qid çi lə ri nin ən bö yük qu ru mu nun (“Cri tics 
Choice As so ciation”) mü ka fa tı nı da qa za nıb. 
27ci “Tən qid çi lə rin se çi mi” mü ka fat la rı da mar
tın 13də TBS te le ka na lı va si tə si lə Los An ce les 
və Lon don dan can lı ya yım la nan mə ra sim də 
elan edi lib. “Kö pə yin hökm ran lı ğı”nın “Tən qid
çi lə rin se çi mi”ndə də qa lib ol ma sı onun “Os kar” 
hey kəl ci yi ni də əl də edə cə yi nə ar tıq şüb hə ye ri 
qoy mur. Qeyd edək ki, ek ran əsə ri ABŞın Mon
ta na şta tın da ran ço sa hi bi olan xa rak ter cə fərq li 
iki qar daş haq qın da dır. 

Cavid

Bakıda VII Britaniya Film Festivalı başa çatıb

Bakıdasayca7cidəfəkeçirilənBri
taniyaFilmFestivalıbuilAzərbay
caniləBöyükBritaniyaarasında
diplomatikəlaqələrinqurulmasının

(11mart1992ciil)30cuildönümünə
həsrolunmuşdu.

Xə bər ver di yi miz ki mi, 315 mart ta ri xi ni 
əha tə edən fes ti val “Bri tish Coun cil”, Bö yük 
Bri ta ni ya Sə fir li yi və Azər bay can Mə də niy yət 
Na zir li yi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib. 
Film lər Ni za mi Ki no Mər kə zi və YA RAT Müasir 
İn cə sə nət Mə ka nın da nü ma yiş olu nub.

Ni za mi Ki no Mər kə zin də fes ti va lın açı lı şın
da çı xış edən sə fir Ceyms Şarp de yib: “Mən 
ürək dən se vi ni rəm ki, “Bri tish Coun cil”ın da
ha bir ne çə mü kəm məl Bri ta ni ya fil mi ni Azər
bay ca na gə tir mə si ni dəs tək lə yə bil mi şik. 

Buil ki fes ti va lın möv zu su iq lim də yi şik li yi dir 
və biz film lə rin audi to ri ya nı əy lən di rə cə yi nə,  
maarif ən di rə cə yi nə və in san la ra il ham ve rə
cə yi nə ümid edi rik”.

Fes ti va lın ilk fil mi “Os kar” mü ka fat lı akt yor
lar Cim Brod bent və He len Mir re nin rol al dıq
la rı “Her soq” ret roko me di ya sı olub.

Bun dan əla və, Ni za mi Ki no Mər kə zin də “Şl
ya pa lı ki şi”, “Su ve nir. II his sə” və “Qay na ma 
nöq tə si” film lə ri nü ma yiş olu nub. İn gi lis ki no
su hə vəs kar la rı YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə
ka nın da “İn san lar iq lim də yi şik li yi nə qar şı” və 
“Sər həd lə rin məh vi: pla ne ti miz haq qın da elm” 
sə nəd li film lə ri ni də iz lə mək im ka nı əl də edib
lər. So nun cu film ta ma şa çı la rı tək cə pla ne ti
mi zin sa bit li yi üçün de yil, həm də bə şə riy yə tin 
gə lə cə yi üçün keç mə mə li ol du ğu muz pla ne tar 
həd lə ri kəşf et mək üçün sə ya hə tə çı xa rıb. 
Ye ri gəl miş kən qeyd edək ki, mar tın 9da 

YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka nın da Bri ta ni
ya Ki no və Te le vi zi ya Sə nə ti Aka de mi ya sı nın 
(BAF TA) 2021ci il üz rə  qı sa met raj lı film lər 
proq ra mın da yer al mış 7 qı sa met raj lı ek ran 
əsə ri (3ü ani ma si ya fil mi) də təq dim olu nub. 

LaləAzəri
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