
Mil li-mə nə vi ir si mi zin ən qə dim yad da şı və zən gin sax-
lan cı olan Nov ruz mar tın 20-də tor pa ğı mı za qə dəm 
qo yur. Azər bay can xal qı əsr lər bo yu ba ha rın gə li şi ni 
se vinc lə, təm tə raq la qar şı la yıb. Əc dad la rı mız Nov ru zu 

oy naq, lə ta fət li nəğ mə lər, ya ra dı lı şın il kin at ri but la rı –  su, od, 
yel və tor pa ğı tə cəs süm et di rən mi fo lo ji gö rüş lər lə bağ lı ayin və 
mə ra sim lər lə bə zə yib lər. 

Nov ruz qə dim dövr lər dən bə-
rə kət və fi  ra van lı ğın rəm zi ki mi 
bay ram edi lib. Bir dö nəm si-
ya si-ideolo ji qa da ğa lar bu nun 
üzə ri nə köl gə sal sa da, xalq öz 
için də bay ra mın ir si nin it mə si-
nə yol ver mə yib, onu ya şa dıb. 
Azər bay can müs tə qil lik əl də 
edən dən son ra Nov ruz döv lə ti-
mi zin rəs mi bay ram la rı sı ra sın-
da haqq et di yi ye ri qa za nıb. 

Rən ga rəng Nov ruz mə ra sim-
lə rin də xal qı mı zın dol ğun hə-
yat fəl sə fə si və zən gin dü şün cə 
dün ya sı par laq tə cəs sü mü nü ta-
pıb. Qlo bal laş ma dal ğa sı nın vü-
sət al dı ğı və ənə nə vi də yər lə rin 
sü rək li də yi şik lik lə rə mə ruz qal-
dı ğı bu za man da Nov ruz həm 

də ta ri xi-mə də ni ir sə bağ lı lı ğı mı-
zın ifa də si dir. Onun UNESCO-
nun bə şə ri irs xə zi nə si nə da xil 
edil mə si, BMT tə rə fi n dən bey-
nəl xalq bay ram elan olunması 
da bi zim üçün if ti xar dır.

Nov ruz – hə ya tın ye ni lən mə-
si, tə biətin dir çə li şi, ru hu mu zun 
bay ra mı dır. Ar tıq ikin ci il dir bu 
bay ra mı bi zi dün ya ya məğ rur 
xalq  ola raq ta nı dan şan lı Zə-
fə rin ta ri xi mi zə bəxş et di yi əbə-
di ba har ha va sın da, qa li biy yət 
ru hun da qar şı la yı rıq. Bu qa li-
biy yət ov qa tı nı bi zə ya şa dan, 
Və tə ni mi zin əra zi bü töv lü yü na-
mi nə can la rı nı fə da edən qəh-
rə man la rı bir da ha  rəh mət lə 
anı rıq.

Ötən Nov ruz dan bu ya na iş-
ğal dan azad olun muş yurd yer-
lə ri miz də ge niş qu ru cu luq iş-
lə ri baş la nıb. İrə li də bi zi da ha 
bö yük iş lər göz lə yir. İna nı rıq 
ki, bu ba ha rın qu rub-ya rat maq 
əz mi ni ar tı ran ha va sı tor paq la-

rı mı zın dir çə li şi nə ye ni nə fəs, 
bər pa-qu ru cu luq iş lə ri nə ye ni 
hə vəs bəxş et mək lə, yurd yer-
lə ri mi zə Bö yük Qa yı dı şı da ha 
da tez ləş di rə cək. Qa li biy yət 
ov qat lı ikin ci Nov ru zu muz mü-
ba rək!
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Mədəniyyət Nazirliyi
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səh. 7

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

Vətənə sevgi Vətən müharibəsində
əsas amil oldu 

Biz müs tə qil öl kə ki mi bö yük id man ya rış la rı na qa tı lan da tor-
paq la rı iş ğal edil miş öl kə ki mi çı xış edir dik. Sü but et mə li idik 
və sü but edir dik ki, bi zim gü cü müz də var, ira də miz də var və 
id man are na la rın da gös tər di yi miz güc özü nü dö yüş mey da nın-
da da gös tə rə cək... Siz gənc lər ar tıq baş qa Azər bay ca nı təm sil 
edir si niz. Siz qa lib gəl miş öl kə ni, mü zəf fər xal qı təm sil edir si niz.  

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri mar tın 17-də 23 ya şa dək id-
man çı la rın Bol qa rıs tan da ke çi ril miş gü ləş üz rə 7-ci Av ro pa çem-
piona tı nın iş ti rak çı la rı nı qə bul edər kən de yib.

Gənc lə ri mi zin və tən pər vər lik ru hun da tər bi yə sin də id man ami-
li nin çox bö yük rol oy na dı ğı nı vur ğu la yan döv lət baş çı sı de yib: 
“Məhz bu və tən pər vər lik hiss lə ri, Və tə nə olan sev gi, bağ lı lıq Və tən 
mü ha ri bə sin də əsas rol oy na dı. Bi zim, əl bət tə ki, güc lü Or du muz, 
tex ni ka mız, si lah la rı mız, sur sat la rı mız var. Am ma Qə lə bə mi zi şərt-
lən di rən dö yüş çü lə rin əzm kar lı ğı, Və tə nə olan bağ lı lı ğı idi”.

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, tək cə Azər bay can və tən daş la rı yox, 
bü tün dün ya azər bay can lı la rı bu gün öz lə ri ni əmin hiss edir, İkin-
ci Qa ra bağ mü ha ri bə si haq qın da qü rur his si ilə da nı şır lar: “Siz 
id man çı lar bun dan son ra, siz dən son ra gə lən nə sil lər hə mi şə 
mü zəff  ər öl kə ni təm sil edə cək si niz. Çün ki bi zim Qə lə bə miz əbə-
di dir, biz Qa ra ba ğı düş mən dən azad edən xal qıq və o tor paq lar-
da hə yat ya ra dan, hə yat qu ran xal qıq”.

Bütövləşən mədəniyyətimizi
layiqincə tanıtmalıyıq

Mar tın 17-də Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin sə rən cam la rı ilə (16 okt yabr, 17 no yabr 2021-ci 
il) təl tif edil miş bir qrup mə də niy yət və in cə sə nət xa di mi nə 
mü ka fat la rın təq di met mə mə ra si mi ke çi ril di.

Mə ra sim də çı xış edən mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov ilk ola-
raq Nov ruz bay ra mı mü na si bə ti lə iş ti rak çı la ra təb rik lə ri ni çat dır-
dı. Qeyd et di ki, Pre zi dent İl ham Əli yev və Bi rin ci vit se-pre zi dent 
Meh ri ban Əli ye va mə də niy yət və in cə sə nət sa hə sin də ça lı şan 
in san la ra hər za man qay ğı gös tə rir, on la rı diq qət də sax la yır lar. 
Bu gün kü təl ti fet mə mə ra si mi də bu nun ba riz nü mu nə si dir.

44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də Ali Baş Ko man dan, Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə şan lı Or du mu zun 30 ilə ya xın iş ğal 
al tın da olan tor paq la rı mı zı azad et di yi ni bil di rən Anar Kə ri mov 
Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü ilə ya na şı, mə də niy yə ti nin də bü-
töv ləş di yi ni vur ğu la dı.

davamı səh. 2-də

“Plov” üçün Qobustana getməyə dəyər
Mar tın 21-də Nov ruz bay ra mı adət-ənə nə lə ri nin təb li ği və bay-
ram ərə fə sin də zi ya rət çi lə rə Azər bay can mət bə xin də xü su si 
ye ri olan plo vun müx tə lif növ lə ri ni ta nıt maq məq sə di lə Qo bus-
tan Mil li Ta rix-Bə dii Qo ru ğun da “Plov” fes ti va lı ke çi ri lə cək.

Təd bir mey da nın da qu ru lan ça dır lar da Azər bay ca nın, həm çi nin 
Hin dis tan, Qə tər, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan və baş qa öl kə lə rin mət-
bə xi nə aid plov nü mu nə lə ri bi şi ri lə rək iş ti rak çı la ra təq dim edil ə cək. 

Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı akt yor la rı nın ifa sın da səh nə-
cik lər, pəh lə van və kən dir baz la rın çı xış la rı, uşaq lar üçün kən dir-
dart ma oyun la rı, mu si qi çi lə rin təq di ma tın da kon sert proq ra mı iş-
ti rak çı lar da xoş bay ram ov qa tı ya ra da caq.

Təd bir də həm çi nin uşaq la rın əl iş lə rin dən iba rət rəsm sər gi si açı-
la caq, əl iş lə ri nin və su ve nir lə rin sa tış yar mar ka sı təş kil olu na caq.

Elimizə bahar gəlir – bölgələrdə Novruz şənlikləri
Böl gə lər də fəaliy yət gös tə rən mə də-
niy yət müəs si sə lə rin də ila xır çər şən bə 
– Tor paq çər şən bə si və qar şı dan gə lən 
Nov ruz bay ra mı mü na si bə ti lə müx tə lif 
təd bir lər ke çi ri lib.

Gən cə Re gional Mə də niy yət İda rə si-
nin (RMİ) tə şəb bü sü, Gən cə Döv lət Dram 
Teat rı nın təş ki lat çı lı ğı ilə şə hə rin qə dim 
“Zər ra bi” ta rix-me mar lıq abi də si nin hə yə-
tin də bay ram şən li yi ke çi ri lib. İda rə rəisi 
Va sif Cən nə to vun da iş ti rak et di yi təd bir də 
Gən cə şə hər Uşaq in cə sə nət mək tə bi nin 
“Gən cə qön çə lə ri” rəqs an samb lı nın üzv-

lə ri bay ram rəq si ni ifa edib lər. Gən cə Döv lət 
Dram Teat rı nın akt yor la rı tə rə fi n dən kom po-
zi si ya təq dim olu nub. Gən cə Döv lət Fi lar-

mo ni ya sı nın so lis ti İl ham Qa sı mov, Gən cə 
şə hər 3 və 5 nöm rə li mu si qi mək təb lə ri nin 
müəl lim lə ri tə rə fi n dən Nov ru zu vəsf edən 
şən və oy naq mah nı lar ifa edi lib.

Gən cə şə hər F.Əmi rov adı na 1 nöm rə li 
Uşaq mu si qi mək tə bin də də bay ram şən li yi 
təş kil olu nub. Qo naq lar Nov ru za həsr olun-
muş əl iş lə ri sər gi si ilə ta nış olub lar. Mək-
tə bin müəl lim və şa gird lə ri mu si qi nöm rə-
lə ri ilə çı xış edib lər. Son da Gən cə RMİ-nin 
rəisi mək tə bin hə yə tin də ki Nov ruz ton qa lı nı 
alov lan dı rıb. Şən lik iş ti rak çı la rı “Yal lı” rəq si-
ni oy na yıb lar.

davamı səh. 4-də

İlimizin baharı – ruhumuzun bayramı
Qalibiyyət ovqatlı ikinci Novruzumuz mübarək!

Mar tın 16-da dün ya şöh rət li caz piano çu su Va qif Mus ta fa za də nin 
(1940-1979) ana dan ol ma sın dan 82 il öt dü. Bu mü na si bət lə ADA 
Uni ver si te ti və Va qif Mus ta fa za də adı na Xey riy yə Fon du nun bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə mar tın 17-də “Va qif Mus ta fa za də və Uil lis Kon no-
ver” ad lı təd bir ke çi ri lib.

Təd bir də Va qif Mus ta fa za-
də nin ya ra dı cı lıq yo lu na nə-
zər sa lı nıb, “Ame ri ka nın sə si” 
ra diosun da 40 il dən çox “Caz 
saatı” proq ra mı nın apa rı cı sı ol-
muş Uil lis Kon no ve rin məş hur 
caz me nə həsr et di yi ve ri liş lər-
dən bəhs olu nub.

Qeyd olu nub ki, ori ji nal ifa çı-
lıq üs lu bu na ma lik Va qif Mus-
ta fa za də mu ğam la rı mı zı caz 
tex ni ka sı ilə bir ləş di rə rək caz-
mu ğam ki mi ye ni bir mu si qi jan-
rı ya ra dıb. Bu gün də bir çox 
mu si qi çi lər öz ifa la rın da məhz 

Va qif Mus ta fa za də nin ya rat dı ğı 
caz-mu ğam sin te zin dən is ti fa-
də edir.

Təd bir də Azər bay can mu si-
qi çi lə ri nin ifa sın da Ame ri ka caz 
mu si qi si nü mu nə lə ri və Va qif 
Mus ta fa za də nin əsa sı nı qoy du-
ğu caz-mu ğam üs lu bun da kom-
po zi si ya lar səs lən di ri lib. Kon-
sert də Vü sal Ay də mi rov (piano), 
Hi da yət Sa diq bəy li (piano), El-
bəy Məm məd za də, Ni cat As la-
nov, Əf qan Rə sul (trio) və Tey-
mur Sü ley man lı (band) çı xış 
edib lər.

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Xalq ya zı çı sı, gör kəm li 
ki nod ra ma turq, Azər-
bay can Res pub li ka sı 

Pre zi den ti nin fər di tə qaüd-
çü sü, Döv lət mü ka fat la rı 
laureatı Rüs təm İb ra him bə-
yov 2022-ci il mar tın 11-də, 
öm rü nün 84-cü ilin də Mosk-
va da və fat edib. 

Mar tın 16-da Ba kı da kı Ni za mi 
Ki no Mər kə zin də mər hum la vi da 
mə ra si mi ke çi ril di. 

Mə ra sim də mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mov, bir sı ra ya ra dı cı-
lıq təş ki lat la rı nın rəh bər lə ri, ta-
nın mış ədə biy yat və in cə sə nət 
xa dim lə ri, sə nət ka rın ailə üzv-
lə ri, ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri 
iş ti rak edir di lər. 

Səh nə də qo yul muş ta but 
önün də Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
və Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh ri-
ban xa nım Əli ye va nın adın dan, 
Mə də niy yət  Na zir li yi və müx tə lif 
qu rum lar adın dan ək lil lər dü zül-
müş dü.

Mə ra sim də əv vəl cə Rüs təm 
İb ra him bə yo vun sse na ri lə ri 
əsa sın da len tə alı nan fi lm lər-
dən fraq ment lər nü ma yiş et di-
ril di. 

Təd bir də çı xış edən Azər bay-
can Ya zı çı lar Bir li yi nin ka ti bi, Xalq 
ya zı çı sı Çin giz Ab dul la yev ədə-
biy yat və ki no ic ti maiy yə ti nin gör-
kəm li bir nü ma yən də si ni itir di yi ni 

de di. O, Rüs təm İb ra him bə yo vun 
ma raq lı ya ra dı cı lı ğı və ic ti mai 
fəaliy yə ti ilə bö yük nü fuz qa-
zan dı ğı nı bil dir di: “Xa tır la yı ram, 
1990-cı il də Rüs təm İb ra him bə-
yov mə nə zəng edə rək 10 nüs xə 
“Qa ra Yan var” ki ta bı nı is tə miş di. 
O, ki tab da olan dəh şət li şə kil lə-
ri Fran sa və ABŞ ic ti maiy yə ti nə 
gös tər mək niy yə tin də idi. Ki tab-
la rı sər həd dən ke çi rə bil mə yə-
cə yi ni ona bil di rən də, ca va bın da 
de di ki, de yə sən, sən ya dın dan 
çı xar mı san, SS Rİ-nin de pu ta tı-
yam, mə ni yox la ma ya caq lar... 
Rüs təm İb ra him bə yo vun və fa tı 
ilə əla qə dar bi zə dün ya nın bir sı-
ra öl kə lə rin dən mək tub lar gə lir və 
bu za man ba şa dü şü rük ki, ne cə 
bö yük bir in sa nı itir mi şik...”.

davamı səh. 3-də

“Bu zaman başa düşürük ki,
necə böyük bir insanı itirmişik”

Rüstəm İbrahimbəyov son mənzilə yola salındı

Caz-muğamın yaradıcısı –
Vaqif Mustafazadə anılıb
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Bütövləşən mədəniyyətimizi layiqincə tanıtmalıyıq
Bir qrup mədəniyyət və incəsənət xadiminə mükafatlar təqdim edildi

əvvəli səh. 1-də
“QarabağsızAzərbaycanmədəniyyətibü

tövolabilməzdi.BugünAzərbaycanmədə
niyyətinin, incəsənətinin bütövlüyünün  şa
hidiyik. Fəxr edirik ki, bu günləri yaşayırıq.
Ərazibütövlüyümüzünbərpasındanötənqı
samüddətdəQarabağamədəniyyətin qay
tarılmasıistiqamətindəmühümişlərgörülüb.
KeçənilmədəniyyətpaytaxtımızŞuşaşəhə
rindəmüxtəlif tədbirlərkeçirilib.Bununlada
biz bütün dünyaya göstəririk ki, Qarabağa
mədəniyyətimiziqaytarırıq”,deyənazirbil
dirdi.
AnarKərimovvurğuladı ki,Vətənmühari

bəsi sona çatsa da, informasiyamübarizəsi
davametməkdədir: “Buməsələdəmədəniy
yətictimaiyyətininüzərinədəmühümmissiya
düşür.Sizlər,bizlərözcəbhəmizdəvəzifəmi
zi layiqincəyerinəyetirməli,mədəniyyətimizi
həmölkədaxilində,həmdəxaricdədavamlı
tanıtmalıyıq.Qarabağımızdamədəniyyətimizi
dirçəltməküçünəlimizdəngələnietməliyik”.
Prezident İlhamƏliyevin 2022ci ilin ölkə

mizdə “Şuşa İli” elanedilməsihaqqındasə
rəncam imzaladığını və bununla əlaqədar
Nazirlər Kabineti tərəfindən Tədbirlər Planı
nın hazırlanaraq təsdiq olunduğunu deyən
AnarKərimov  qeydetdi ki, sənəddəəksini
tapanəksərtədbirlərinicrasıMədəniyyətNa
zirliyinəhəvaləolunub.İlərzindənazirliktərə

findənbirsıralayihələrhəyatakeçiriləcək.İki
günöncənazirliyin“Şuşasöhbətləri”layihəsi
nintəqdimatıkeçirildi.Mənəminəmki,“Şuşa
İli”nisizinləbirgəlayiqincəkeçirəcəyik”.
Sonraölkəbaşçısınınmüvafiqsərəncam

ları ilə “Xalq rəssamı”, “Əməkdar rəssam”
fəxri adları, 2ci dərəcəli “Əmək” ordeni və
“Tərəqqi”medalınalayiqgörülmüşmədəniy
yətvəincəsənətxadimlərininmükafatlarısa
hiblərinətəqdimolundu.
“Tərəqqi”medalınalayiqgörülənƏməkdar

artistBəhramBağırzadəVətənmüharibəsin

dəxalqımızaZəfərsevinciyaşatdığınagörə
PrezidentİlhamƏliyevətəşəkkürünübildirdi.
“Planet Parni iz Baku” KVN teatrının bə

diirəhbəri,ƏməkdarartistTahirİmanovisə
“Tərəqqi”medalıilətəltifolunmasınavəteat
ragöstərdiyidiqqətvəqayğıyagörədövlət
başçısınaminnətdarlığınıifadəetdi.
Mərasimin sonunda xatirə şəkli çəkdirildi.

NazirAnarKərimovbirdahamədəniyyətvə
incəsənət xadimlərini təbrik edərək, onlara
fəaliyyətlərindəuğurlar,cansağlığıarzuladı.

Nurəddin

Azərbaycan Hökuməti ilə UNESCO arasında 
saziş təsdiq edilib

PrezidentİlhamƏliyevmartın16-da“AzərbaycanRespubli-
kasıHökumətiiləBirləşmişMillətlərTəşkilatınınTəhsil,Elmvə
MədəniyyətüzrəTəşkilatıarasındaEtimadFondlarıLayihəsi
Sazişi”nintəsdiqedilməsihaqqındafərmanimzalayıb.Saziş
2021-ciildekabrın20-dəParisşəhərindəimzalanıb.

FərmandaAzərbaycanRespublikasınınNazirlərKabinetinəsa
zişqüvvəyəmindikdənsonraonunmüddəalarınınhəyatakeçiril
məsinitəminetmək,XariciİşlərNazirliyinəsazişinqüvvəyəmin
məsiüçünzəruriolandövlətdaxiliprosedurlarınyerinəyetirildiyi
barədəUNESCOyabildirişgöndərməktapşırılıb.

Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında 
səhra missiyası həyata keçirilib

Avropaİttifaqı,BMTvəDünyaBankınınbirgə“Bərpavəsülh
quruculuğununqiymətləndirilməsi”komandasıiləsəmərəli
müzakirələrapardıq.

BubarədəAzərbaycanPrezidentininköməkçisi–PrezidentAd
ministrasiyasıXaricisiyasətməsələlərişöbəsininmüdiriHikmət
Hacıyev“Twitter”səhifəsindəpaylaşımedib.
Prezidentin köməkçisi qeydedib ki, səhramissiyası işğaldan

azadedilmişAğdam,FüzulivəCəbrayılrayonlarındahəyatake
çirilib.“AzərbaycanHökumətininmünaqişədənsonrakıyenidən
qurmagündəliyininsəylərinəbeynəlxalqictimaiyyətindəstəyiva
cibdir”,–deyəHikmətHacıyevpaylaşımdabildirib.

“Yeni adlar” – yeni layihə
MədəniyyətNazirliyi“Yeniadlar”adlılayihəyəbaşlayır.La-
yihəçərçivəsindəgəncvəistedadlımusiqiçilərAzərbaycan
DövlətAkademikFilarmoniyasınınsəhnəsindəÜ.Hacıbəyli
adınaAzərbaycanDövlətSimfonikOrkestri,Q.Qarayevadına
AzərbaycanDövlətKameraOrkestrivəAzərbaycanDöv-
lətXalqÇalğıAlətləriOrkestriiləmaraqlıproqramlaçıxış
edəcəklər.

Layihəninməqsədi millimusiqimizin,mədəni irsimizinqorun
masına, ifaçılıq sənətinin inkişafına töhfə vermək, Azərbaycan
musiqimədəniyyətiningənclərarasındatəbliğinə,estetikzövqü
nünformalaşmasına,istedadlıgənclərinüzəçıxmasınavəgeniş
auditoriyadatanınmasınayardımçıolmaqdır.
Gəncifaçıların,tanınmışdirijorlarınrəhbərliyialtındasimfonik,

kameravəxalqçalğıalətləriorkestrləriiləAzərbaycanınmötəbər
konsertzallarındaifasıüçünimkanlarınyaradılmasıonlarıninki
şafınaböyüktəkandır.
“Yeniadlar” layihəsiçərçivəsində ilkkonsertlərinÜ.Hacıbəy

li adınaAzərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrininmüşayiəti ilə
keçirilməsi nəzərdə tutulub. 18mart tarixində keçiriləcək kon
sertdə Əməkdar artisti Fuad İbrahimovun rəhbərliyi ilə Prezi
denttəqaüdçüsüOrxanHüseynov(cello),EldənizƏləkbərzadə
(piano) vəMəhəmmədəli Paşazadə (klarnet), aprelin 1də isə
dirijorMustafaMehmandarovunrəhbərliyiiləPrezidenttəqaüd
çüləriVurğunVəkilov(piano)vəLeylaZeynalova(piano)çıxış
edəcəklər.

“Krallıqsız kraliçalar” 
Reza Deqati gender bərabərliyi mövzusunda 

layihəsini təqdim edib 
Xəbərverdiyimizkimi,LatviyanınAzərbaycandakıSəfirliyi
BMT-ninBakıNümayəndəliyivədigərqurumlarlaəməkdaşlıq
çərçivəsindəgenderbərabərliyiüzrə“O”beynəlxalqmüasir
incəsənətlayihəsinihəyatakeçirir.LayihəBMTTəhlükəsizlik
Şurasının“Qadınlar,sülhvətəhlükəsizlikhaqqında”1325saylı
qətnaməsinəhəsrolunub.

Layihə çərçi
vəsində martın
16da məşhur fo
tojurnalist Reza
Deqatinin gender
bərabərliyi möv
zusunda “Krallıq
sız kraliçalar” adlı
layihəsinin  təqdi
matıkeçirilib.
Təqdimatda çı

xış edən Reza
Deqati bildirib ki,

fotojurnalistolaraq40iləyaxınfəaliyyətizamanıgenderbərabər
liyimövzusundaişlərgörüb,qadınlarınözsözləriniazadşəkildə
dünyayaçatdırmasıüçünçalışıb.
Bildirilib ki,bu il “O”müasir incəsənət layihəsindəəsasmöv

zudayanıqlıgələcəküçünqadınlarınrolunuvurğulamaqdır.La
yihəüzrənoyabrayındaƏməkdarrəssamSəbinəŞıxlinskayanın
kuratorluğuiləMüasirİncəsənətMuzeyində“O”adlısərgi təşkil
ediləcək.Sərgininmövzusuqadınlarınhəyatı,cəmiyyətdəkirolu,
sevincvəproblemləriolacaq.

Ukrayna UNESCO-ya müraciət edib
Müharibədə mədəniyyət abidələri də dağıdılır
UkraynaRusiyanınhücumunəticəsindəzərərgörənmədəniy-
yətabidələriiləbağlıUNESCO-yamüraciətedib.Bubarədə
Ukraynanınmədəniyyətvəinformasiyasiyasətinazirinin
müaviniKaterinaÇuyevaonlaynbrifinqdədeyib.

Nazirmüavini bildirib ki, bir sıra şəhərlərdəmədəni abidələr,
muzeyvəteatrbinalarıbombalanır,XIIvəXVIIəsrlərəaidkilsə
lərzərərgörüb.
KaterinaÇuyevabildiribki,indiyəqədər60dançoxmədəniy

yət abidəsinin dağıdılması barədə dəqiq faktlar var, ancaq bu
yekunrəqəmdeyil.Xersondamuzeydəsaxlanılaneksponatların
yoxaçıxmasıiləbağlıdaməlumatlarvar.Oqeydedibki,nazirlik
tarixiəhəmiyyətlimədənivədiniabidələrindağıdılmasıfaktlarıilə
bağlıonlaynplatformayaradıb.
Nazirmüavinivurğulayıbki,Ukraynaölkəninqərbindəolan

mədəniabidələrinqorunmasınamaliyyəyardımınınayrılması
iləbağlıvəhəmçininRusiyatərəfindəndağıdılanmədəniabi
dələrləbağlıUNESCOyamüraciətedib.Bildiribki,bütünbu
faktlar toplanaraqHaaqaMəhkəməsinə araşdırma üçün təq
dimolunacaq.

Respublika Gənclər Kitabxanasının növbəti tədbiri Şuşaya həsr olunub

Şuşatəkcəşuşalılarüçün
deyil,bütünazərbaycanlı-
larüçün,Vətənini,millətini
sevənhərbirvətəndaşı-

mızüçünəzizbirşəhərdir.

Bu fikirlər martın 17də Cə
fər Cabbarlı adına Respublika
Gənclər Kitabxanasında “Şuşa
–dünyanıheyrətləndirənmədə
niyyət ocağı” adlı tədbirdə səs
ləndirilib.
Kitabxananın direktoru Aslan

Cəfərov Şuşanın mədəniyyət
xadimləri, tanınmışşəxsiyyətləri
haqqındasözaçıb.

Elmi işlərüzrədirektormüavini
XalidəMusayeva, şöbəmüdirləri
Qənirə Mustafayeva, Günay Hə
sənova, Nərminə Xəlilli və digər
əməkdaşlar, Bakı Dövlət Univer
siteti Kitabxanaçılıq və informasi
ya fakültəsinin tələbələri Şuşanın
tariximədəni irsi, işğal dövründə
erməni vandalizminə məruz qal
mışabidələrihaqqındadanışıblar.
Şuşayahəsrolunanşeirlərsəs

ləndirilib,“Şuşafatehləri”,“Şuşa–
gözəllərdiyarı”başlıqlıvideoçarx
lar nümayiş etdirilib. Sonda
“QarabağıntacıŞuşa–270”adlı
kitabsərgisinəbaxışkeçirilib.

Mərkəzi İncəsənət Məktəbində Novruz konserti

QaraQarayev
adınaMərkəzi
İncəsənətMək-
təbindəNovruz

bayramımünasibətilə
konsertkeçirilib.Mar-
tın16-datəşkilolunan
konsertdəməktə-
binmüəllimləriçıxış
ediblər.

Musiqi proqramı məktəbin direktoru,
ƏməkdarartistƏzizQarayusifi(klarnet)
vəmüəllimTatyanaQarayusifinin(forte
piano)ifasındaZakirBağırovun“Rapso
diya”əsəriiləaçılıb.
Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin müəl

limi,  musiqişünas Leyla Həsənovanın
təşkil etdiyi konsert proqramında daha
sonradigərmüəllimlərinifalarıdadinlə
nilib. Konsert zamanı Novruz bayramı
nınabhavasınauyğunvideoçarxlar,fo
toslaydlar,səhnəciklərnümayişolunub.

Tədbirdəpaytaxtındigərmusiqimək
təblərinin direktorları, bu musiqi oca
ğındauzunmüddət fəaliyyət göstərmiş
keçmiş müəllimlər də iştirak ediblər.
Tədbirdəiştirakedəbilməyənməktəbin
keçmişmüəllimləriisəvideobağlantıva
sitəsilətədbiriştirakçılarınaxoşarzuları
nıçatdırıblar.
Xoreoqrafiya və rəssamlıq şöbəsinin

müəllimləriNigarŞıxəliyevavəƏliAğa
dadaşov tərəfindən təşkil edilmiş sərgi
tədbirəəlavərəngarənglikbəxşedib.

Bayram münasibətilə 
auksion

“AuctionBaku”MMC-nintəşkilatçılığı,Azərbay-
canDövlətRəsmQalereyasınınmetodikidəs-
təyiiləNovruzbayramımünasibətilənövbəti
auksionkeçiriləcək.

Auksionölkəmizdəhərracənənələriniinkişafet
dirmək,busahədə rəqabətqabiliyyətliliyigüclən
dirmək,ölkəniniqtisadiinkişafındayaradıcısəna
yesininrolunuartırmaqməqsədilətəşkiledilir.
Budəfəkiauksiondabeşrəssamın–VüqarMu

radov, Mir Azər Abdullayev, Anar Hüseynzadə,
CəlalAğayev vəMilenaNəbiyevanınNovruz at
ributlarındanolanyumurta formasıüzərindəçək
diyi əsərlər hərraca çıxarılacaq.Bununla yanaşı,
AzərbaycanDövlətRəsmQalereyasınınfondunda
saxlanılan Novruz bayramı mövzusunda əsərlər
sərgilənəcək.
Xalqımızınmilliadətənənələriniözündəbirləş

dirənNovruz bayramına zamanzamanAzərbay
can rəssamları öz yaradıcılıqlarındayer verib və
bədiidəyərəmalikəsərləryaradıblar.

Martın16-da“Ke-
şikçidağ”Dövlət
Tarix-Mədəniyyət
Qoruğuərazisində

“KeşikçidağdaNovruzadət-
ləriyaşadılır”adlıfestival
keçirilib.

Mədəniyyət Nazirliyi yanında
MədəniİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXidməti
nindəstəyi ilə təşkilolunanfes
tivalqədimadətənənələriyaşa
danNovruzbayramıdəyərlərinin
yeni nəslə aşılanması məqsədi
daşıyır. Qoruğun informasiya
mərkəzininönündə təşkiledilən
festivaldaqazivəşəhidövladları
daiştirakediblər.

İştirakçılar saz, qara zurna,
nağara,udsədalarıaltındaqar
şılanıb.Kosa,Keçəl,Baharqızı
qonaqlarısalamlayıb.
Sonra qonaqlar Novruz atri

butlarıiləbəzədilmişdekorasiya
larlavəalaçıqlarlatanışolublar.
Saclardamillimətbəximizinləziz
təamlarından göy qutabı və fə
səlihazırlanıb,kəklikotulusamo
varçayı,paxlava,şəkərbura,sə
mənibayramsüfrəsinibəzəyib.
Tədbirə qatılan ziyalılar, icti

maiyyət nümayəndələri Novruz
bayramıvəadətlərihaqqındaöz
xatirələrini,fikirlərinisöyləyiblər.
Milli geyimli oğlan və qızla

rıniştirakı ilə“Yallı”,çiyinlərində
səhənglə bulaqdan su gətirən

qızların rəqsləri xüsusimaraqla
qarşılanıb. Qoruğun yerləşdi
yi Ceyrançöl ərazisində Dilboz
cinsatlarıiləçövkənmillioyunu
keçirilib.
Ceyrançöldətaqədimdənhey

vandarlıq ən əsas məşğuliyyət
sahəsiolub.Bu torpaqlardaya

şayanyorğanıağbuludlar,yastı
ğıqayalarhesabedilənyapıncılı
çobanlarınsayaçısözlərialtında
qoyunlarınıağılagətirməsi səh
nəsidəmaraqlaqarşılanıb.
Tədbir bayram tonqalının qa

lanmasıvəocaqətrafında“Yallı”
rəqsiiləbaşaçatıb.

Keşikçidağda Novruz adətləri

Vətən müharibəsi qaziləri üçün konsert 
Martın17-dəAzərbaycan
MusiqiMədəniyyətiDövlət
Muzeyindəqədimmusiqi
alətləriansamblınınNovruz
bayramımünasibətiləkon-
sertikeçirildi.KonsertVətən
müharibəsiqaziləriüçün
təşkiledilmişdi.

Tədbiri muzeyin direktoru,
Əməkdar mədəniyyət işçisi Al
laBayramovaaçaraqbildirdiki,
NovruzbayramıAzərbaycanxal
qınınəsrlərboyuqeydetdiyiən
qədim, əziz və sevimli bayram
larındanbiridir.Beləbirəzizgün
ərəfəsindəNovruzbayramımü
nasibətiləhazırladığımızkonsert
proqramını Vətən müharibəsin

də Azərbaycan xalqına Qələbə
sevinciyaşadanrəşadətliOrdu
muza,qəhrəmanhərbçilərimizə,
igidqazilərimizəhəsretmişik.
Sonramuzeyin elmi işçisi Xa

nımŞabanovaçıxışetdi.Ardınca
Qədim musiqi alətləri ansamb

lının (bədii rəhbər – Xalq artisti
Munis Şərifov) konsert proqra
mı təqdim edildi. Ansamblın və
solistlərin – Xalq artisti Teyyub
Aslanov, Əməkdar artist Nuriy
yə Hüseynovanın ifasında Fik
rət Əmirovun “Reyhan”, Üzeyir

Hacıbəylinin “Çırpınırdın, Qara
dəniz”,EminSabitoğlunun“Azər
baycan”,CəfərCabbarlının“Türk
marşı”,“Güləgülə”xalqmahnısı,
“BayatıŞiraz” təsnifi və ”Bayatı
Şiraz”rəngisəsləndi.

S.Fərəcov
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Vidamərasimində çıxış edən
nazir Anar Kərimov bildirdi ki,
bu gün Azərbaycan mədəniy
yətiüçünkədərligünlərdənbiri
dir.Azərbaycanmilli kinosunun,
ədəbiyyatının ən parlaq sima
larından olan Rüstəm İbrahim
bəyov əbədiyyətə qovuşub:
“Rüstəm İbrahimbəyov 60 ildən
çox mədəniyyətimizə xidmət
edib.Azərbaycan ədəbiyyatının
zənginləşdirməsində, keyfiyyət
baxımdan yeni bir müstəviyə
çıxmasında və dünyada tanı
dılmasındaonunmüstəsnaxid
mətləri olub. Onun ssenariləri
əsasındaçoxgözəlfilmlərçəki
lib, pyesləri tamaşaya qoyulub.
Bunların hamısı Azərbaycanın
mədəniyyət salnaməsinə qızıl
hərfərlə yazılmış xidmətlərdir.
Rüstəmİbrahimbəyovunssena
ri müəllifi olduğu ekran əsərləri
dünyanınənməşhurfestivalları
nınbaşmükafatlarına,ocümlə
dən “Oskar”a layiqgörülüb.Biz
fəxr etməliyik ki, Azərbaycanın
beləbirsənətadamıolub...”.
Nazirvurğuladıki,Rüstəmİb

rahimbəyovun çoxtərəfi fəaliy
yəti dövlətimiz tərəfindən hə
mişə yüksək qiymətləndirilib:

“Rüstəm İbrahimbəyov dünya
sınıdəyişsədə,onunyaratdığı
ölməz əsərlər, qoyduğu zəngin
sənət mirası daimAzərbaycan
xalqınınqəlbindəyaşayacaq”.
RusiyaFederasiyasınınölkə

mizdəkisəfiriMixailBoçarnikov
söylədi ki, Rüstəm İbrahimbə
yovböyükistedadamalikbirin
sanidivəözündənsonraparlaq
birizqoydu:“O,Azərbaycanvə
Rusiyamədəniyyətlərininqarşı
lıqlı əlaqəsinə və inkişafına öz
töhfəsiniverib.BugünbizRüs

təm İbrahimbəyovu ehtiramla
anırvəkədərhissiiləsonmən
ziləyolasalırıq...”.
Azərbaycan Yazıçılar Birli

yinin sədri, Xalq yazıçısı Anar
60 illik dostunu itirdiyini dedi:
“RüstəmXXvəXXIəsrlərinöv
ladıidi.Ammamənəeləgəlirdi
ki, o,Ortaəsrlərdəngəlmişbir
cəngavərdir. O, çox vaxt Ba
kıdan uzaqlarda olurdu. Buna
baxmayaraq ürəyi həmişə Və
tənlədöyünürdü.Onunxatirəsi
də, əsərləri də əbədi yaşaya

caq.Ancaqonunbir yadigarını
yaşatmaq bizim borcumuzdur.
Rüstəminyaratdığıvəbalasıki
mi bəslədiyi “İbrus” teatrını ya
şatmalıyıq”.
AzərbaycanRəssamlar İttifa

qının sədri, Xalq rəssamı Fər
had Xəlilov Rüstəm İbrahim
bəyovun Bakıya hər gəlişinin
sənət bayramına çevrildiyini
söylədi:“Bizonunlateztezgö
rüşür,sənətbarədəmüzakirələr
aparırdıq.Bubizimüçünböyük
birxoşbəxtlikidi...”.

Bakı Musiqi Akademiyasının
rektoru, Xalq artisti Fərhad Bə
dəlbəyliRüstəmİbrahimbəyovun
Xəzəriçoxsevdiyinibildirdi:“Ona
görədəözbağınıdənizinlapqı
rağındatikdirmişdi.Dənizhərdən
o bağa “hücum” edirdi. Amma
Rüstəmdə,Maqsudda(kinodra
maturqunqardaşı,mərhumXalq
yazıçısıMaqsudİbrahimbəyov–
red.)bunadözürdülər...”.
F.Bədəlbəyli dedi ki, Rüstəm

İbrahimbəyovun hər sözünün,
hər ifadəsinin arxasında fəlsə

fifikirdayanırdı: “Musiqiolsun,
siyasətolsun,kinoolsun–hər
birindəonunözmövqeyivardı.
Mərdadamidi,ədalətsizliyiheç
vaxtqəbuletmirdi...”.
AzərbaycanDövlətMədəniy

yət və İncəsənət Universiteti
Kinoteleviziya sənətləri kafed
rasının müdiri, professor Rafiq
Quliyev xarici ölkələrdə keçi
rilən festivallarda, yaradıcılıq
tədbirlərində Azərbaycan kino
sundan söz düşəndə Rüstəm
İbrahimbəyovunadınınehtiram
laçəkildiyinivurğuladı.
SondayazıçınınoğluFuadİb

rahimbəyovçıxışedərəkatası
nınxatirəsinəgöstərilənyüksək
ehtirama görə Prezident İlham
ƏliyevvəBirincivitseprezident
Mehriban Əliyevaya, mərasim
iştirakçılarına təşəkkürünü bil
dirdi.
Vida mərasimindən son

ra Rüstəm İbrahimbəyov son
mənzilə yola salındı. Sənətkar
BirinciFəxrixiyabandatorpağa
tapşırıldı.
Allahrəhməteləsin.

Nurəddin Məmmədli

“Sərhəd bilməyən incəsənət” 
Azərbaycan və Moldova uşaq kitabxanalarının 

Novruz görüşü

F.KöçərliadınaRespublikaUşaqKitabxanasıvəİ.Kryange
adınaMoldovaMilliUşaqKitabxanasıarasında“Sərhədbil
məyənincəsənət”layihəsiçərçivəsində“Novruz–millimənəvi
dəyərlərimiz”adlıvirtualgörüşkeçirilib.

Martın16daBakıAvropa liseyində“Zoom”platformasıüzə
rindən təşkil olunangörüşünməqsədi ölkə hüdudlarından kə
nardakıuşaqkitabxanalarıiləsıxəməkdaşlığıinkişafetdirmək,
NovruzlaəlaqədarmilliadətənənələrimizhaqqındaMoldovada
yaşayanməktəbliləriməlumatlandırmaqidi.Onlayngörüşdəhər
ikitərəfdənuşaqlarmövzuiləəlaqədarfikirmübadiləsiaparmaq
imkanıəldəediblər.
AzərbaycanlıuşaqlarınifasındaNovruzbayramınahəsrolun

muş ədəbibədii kompozisiya təqdim olunub, şeirlər,mahnılar
səsləndirilib.DədəQorqud,Baharqızı,Novruzbayramınınqəh
rəmanlarıKosavəKeçəlbayraməhvalruhiyyəsinitədbirinqo
naqlarınaçatdırıblar.
Moldovaməktəbliləridə“Martişor”adlıbaharbayramıhaqqın

daətrafıməlumatveriblər.Bildirilibki,bayrammartın1dəqeyd
olunur,həmingüninsanlarbirbirinəağvəqırmızısaplardanha
zırlanmışçələnglər,döşnişanlarıverirlər.
Xatırladaq ki, F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

“Sərhədbilməyənincəsənət”layihəsiçərçivəsindəUkraynaMilli
UşaqKitabxanası ilə 2017ci ildə “Dostluq kitabdan başlayır”,
2018ciildə“Millimusiqialətlərimiz”,2019cuildəisə“Millige
yimlərvəfolklor”adlıvirtualgörüşlərkeçirib.

Novruz bayramı ərəfəsində 
şəhid ailəsi ziyarət edilib

“İçərişəhər”DövlətTarixMemarlıqQoruğuİdarəsiİdarəHeyə
tininsədriŞahinSeyidzadəNovruzbayramıərəfəsindəŞuşa
şəhəriuğrundagedəndöyüşlərdəqəhrəmancasınaşəhadətə
qovuşmuşİçərişəhərsakiniFəridƏliyevinailəsiniziyarətedib.

İdarənin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Şahin Seyidzadə
ailəüzvlərininşəhidləbağlıxatirələrinidinləyib,qayğıları,ehti
yaclarıiləmaraqlanıb.Şəhidailələrivəqazilərimizindaimdiqqət
mərkəzindəsaxlanıldığı,onlarınsosialtəminatıvəyaşayışim
kanlarınınartırılmasıistiqamətindəbundansonradaqayğıgös
təriləcəyivurğulanıb.

ATMU-nun əməkdaşları Eskişehir Anadolu 
Universitetinin fəaliyyəti ilə tanış olublar 

AzərbaycanTurizmvəMenecmentUniversitetinin(ATMU)Key
fiyyəttəminatışöbəsiKeyfiyyətinplanlaşdırılmasıvəinkişafı
bölməsininrəhbəriŞirməmmədMəmmədov,Biznesidarəçiliyi
fakültəsinindekanmüaviniİlahəƏliyeva,Beynəlxalqəlaqələr
şöbəsininmütəxəssisiİncəƏliyeva“Erasmus+”proqramıçər
çivəsindəTürkiyədəEskişehirAnadoluUniversitetininfəaliyyəti
ilətanışolublar.

AnadoluUniversitetiTurizmfakültəsinindekanıprofessorOk
tayEmir,fakültənin“Erasmus+”proqramıüzrəkoordinatoruvə
müəllimiEnginBayraktaroğlu,Beynəlxalqşöbəninməsuləmək
daşıLiliFeng iləgörüşənATMUəməkdaşlarıonlayn təhsilvə
əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi
aparıblar.
Kurikulumüzrəturizmmenecerlərivəbələdçilərüçüntəlimin

təşkili, qastronomiya və kulinariya mütəxəssislərinin hazırlan
ması, tələbələrinpeşəkarvərdişlərəyiyələnməsi, fakültə labo
ratoriyalarınınvətətbiqidərslərinformatıvədigərməsələlərnə
zərdənkeçirilib.

“Muğam dünyasının Xanı” kitabı təqdim olundu

Martın16daBeynəlxalqMuğamMərkəzinin(BMM)nəşr
ləriseriyasındanMustafaÇəmənlinin“Muğamdünya
sınınXanı”kitabınıntəqdimatıkeçirildi.KitabdaAzər
baycanxanəndəlikməktəbiningörkəmlinümayəndəsi

XanŞuşinskihaqqındaxatirələrtoplanıb.

Tədbiriaçıqelanedənfilolo
giya üzrə fəlsəfə doktoru Gül
hüseynKazımlıbildirdiki,Xan
Şuşinski Azərbaycan muğam
sənətinin əsas sütunlarından
dır.Xanəndəhaqqındaçoxki
tablar,məqalələryazılıb,filmlər
çəkilib.Ancaq “Muğamdünya
sınınXanı”kitabıbunlarınara
sında xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi

nin sədrmüavini RəşadMəcid
diqqətəçatdırdıki,MustafaÇə
mənlininbədiiəsərləri,hekayə,
povest, xüsusilə dəQarabağın
tarixiiləbağlıyazıları,eləcədə
millimusiqiyəxidmətgöstərmiş
insanların taleyi, həyatı barədə
araşdırmaları hər zaman ma
raqla qarşılanıb. “Muğam dün
yasının Xanı” kitabı da onun
zəhmətinin növbəti bir məhsu
ludur.

Daha sonra çıxış edən Xalq
artisti, tanınmış tarzən, profes
sorRamizQuliyev,MilliMəclisin
deputatı Aydın Mirzəzadə, sə
nətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoru
Səadət Təhmirazqızı, Əməkdar
artistAzadŞükürovxanəndəilə
bağlıxatirələrinisöylədilər.Onlar
kitabın ərsəyə gəlməsinə görə
müəllifətəşəkkürlərinibildirdilər.
Xan Şuşinskinin oğlu Aslan

CavanşirovvəqızıBəyimxanım
Verdiyeva çıxış edərək kitabla
bağlıfikirlərinibölüşdülər.
MüəllifMustafaÇəmənli nəşr

də 32 sənətkarın xatirəsinin yer
aldığınıbildirdi.Dediki,xatirələri
nibölüşəninsanlarmusiqimədə
niyyətitarixindəxüsusiyertutduq
larıüçünkitabdahərbirsənətkar
haqqındaensiklopedikməlumat
lar verilib: “Məni qüssələndirən
odurki,o32nəfərdən24düartıq
həyatdanköçüb.Nəyaxşıki,mən

vaxtiləonlarınhərbirinidanışdırıb
XanŞuşinskihaqqındaxatirələri
niqələməalmışam”.
Çıxışlardan sonra bədii hissə

təqdimolundu.KonsertdəBMM
in solistlərinin ifasındaXanŞu
şinskinin repertuarından mahnı
və təsnifər təqdimat mərasimi
nərəngqatdı.Əməkdarartistlər
Gülüstan Əliyeva, Sevinc Sarı
yeva,BəyimxanımVəliyeva,Sə
buhi İbayev, xanəndələr Nisbət
Sədrayeva,RəvanəQurbanova,
XəyaləQafarzadə,MalikHəsə

novun çıxışları alqışlarla qarşı
landı. Xanəndələri BMMin so
listləritarzənRövşənQurbanov,
Ceyhun Muradov (kamança),
Əməkdar artist Təranə Əliyeva
(qanun),AmilMustafayev(nağa
ra),RafaelƏsgərov(balaban)və
VasifYusifi(ud)müşayiətedirdi.
Gecədə Xan Şuşinskinin nə

ticəsi,BülbüladınaOrtaİxtisas
MusiqiMəktəbininşagirdiFərid
Hüseynovunfortepianodaçıxışı
maraqlaqarşılandı.

Lalə

Dünya mədəniyyətinə qovuşan sənətkar
“RüstəmİbrahimbəyovAzərbaycankinosunda
neorealizminşahəsərləriniyaradıb.Onunsimasında
həmyazıçı,həmdramaturq,həmdəkinorejissorcəm
lənmişdi”.

XalqşairiRamizRövşənbufikirləridostu,kinodrama
turqRüstəmİbrahimbəyovlavidamərasimindəjurnalistlə
rəmüsahibəsindəsöyləyib:“Deyirlərki,əvəzolunmazin
sanyoxdur.Mənəeləgəlirki,insanhaqdabundanqəddar
vəədalətsizbirsözdeyilməyib.Heçbirinsanəvəzolunan
deyil.Ənazıdoğmaları,əzizləriüçün.AmmaRüstəmİb
rahimbəyovbirmillət,xalqvəhəttadünyaüçünəvəzolun
mazadamidi.BöyükşairimizRəsulRzabirşeirindəyazır
dı:“Vaxtvarikəneləyaşa,səngedəndənsonrahərkəsə
aydıngörünsünyerindəqalanboşluq”.Rüstəmİbrahimbə
yovungedişindənsonraeləbirboşluqgörünürki,getge
dəbuboşluqkinomuzdadahaçoxgörünəcək”.
RamizRövşənqeydedibki,Rüstəmİbrahimbəyovhəm

də dünya mədəniyyətinə qovuşan sənətkar idi: “Onun
əsərləri təkcə bizim, ya da keçmiş SSRİməkanı üçün
yox,dünyamiqyasındaəhəmiyyətlidir.Mənəminəmki,
Rüstəmin Azərbaycan ədəbiyyatına, mədəniyyətinə və
kinosunaverdiyitöhfələrindəyəriildəniləartacaq.Allah
rəhməteləsin”.

“Ceyran ilə əlvida”
“Dağıdılmış körpülər”in musiqisi kinodramaturqun 

xatirəsinə yenidən səsləndirilib
Dünyaşöhrətlikinodramaturq
Rüstəmİbrahimbəyovunvəfatı
iləəlaqədarpianoçuvəmusiqi
redaktoruRiadQuliyevsənətkarın
ssenarimüəllifiolduğu“Dağı
dılmışkörpülər”(1996)filminə
RusiyanınXalqartisti,bəstəkar
YevgeniKrılatovunyazdığımusiqi
niifaedərəklentəyazdırıb.

Bubarədəməlumatverənpiano
çudeyib:“1999cuildəərsəyəgəl
məsində Rüstəm İbrahimbəyovun
da mühüm xidmətləri olan “Şərq
Qərb” Bakı Beynəlxalq Kinofesti
valıkeçirilirdi.Festivalçərçivəsində
tədbirdə bəstəkar Yevgeni Krılatov
da iştirak edirdi. O, tədbirdə mə
nim ifamı  dinlədi, ad və soyadımı
soruşdu. Dedi ki, “Dağıdılmış kör

pülər” filminə yazdığım “Ceyran ilə
əlvida”musiqisininnotəlyazmasını
sənəhədiyyəedəcəm.Səninifanda
odahayaxşısəslənəbilər...”.
Pianoçunun ifasında “Ceyran ilə

əlvida”musiqisininvideoyazısıkino
ictimaiyyəti vəmusiqisevərlər tərə
findənrəğbətləqarşılanıb.
Qeydedəkki,Rüstəmİbrahimbəyo

vun ssenarisi əsasında Azərbaycan,
ABŞvəRusiyakinematoqrafçılarının
iştirakı ilə çəkilən “Dağıdılmış körpü
lər”bədiifilmimüharibəüzündənana
sındanayrıdüşənvəABŞdayaşayan
gəncrejissorCef nkinoçəkilişiüçün
Azərbaycanagəlməsi,buradaCeyran
adlıqızlatanışolmasındanbəhsedir.
RüstəmİbrahimbəyovNizamiKi

noMərkəzindən bu ifanın sədaları
altındasonmənziləyolasalınıb.

“Bu zaman başa düşürük ki, necə böyük bir insanı itirmişik”

BeynəlxalqMuğamMərkə
zinin(BMM)“Dəyirmima
sa”layihəsidavamedir.
LayihədəAzərbaycanmilli

musiqisitarixindəizqoymuş
görkəmlisənətkarlarınyaradı
cılıqyolunaişıqsalınır.

Martın16dalayihəüzrənöv
bətitədbirustadxanəndə,bəs
təkar, Xalq artisti Cabbar Qar
yağdıoğluna (18611944) həsr
edilmişdi.

Tədbirin aparıcısı, filologiya
üzrəfəlsəfədoktoruGülhüseyn
Kazımlı xanəndənin həyat və
yaradıcılığı haqqında söz aç
dı. O, Cabbar Qaryağdıoğlunu
Azərbaycan milli musiqisi tari
xindəsilinməziziolan,Qarabağ
muğamməktəbininölməzənə
nələrini davam etdirən böyük
sənətkarkimisəciyyələndirdi.
Əməkdar incəsənət xadimi,

xanəndə Aqil Məlikov muğam
ustadının böyük qardaşı və ilk

müəllimi Məşədi Məhəmməd
Bülbülhaqqındadanışaraqonun
şeirlərindənnümunələrsöylədi.
Sənətşünaslıq üzrə fəlsə

fə doktoru, Əməkdar incəsənət
xadimi Sürəyya Ağayeva çıxışı
zamanı muğam sənətimizin ta
rixi və onun inkişafında C.Qar
yağdıoğlununroluhaqqındasöz
açdı.Qeydetdiki,muğampro
fessional sənətdir. Muğam də
yişmir,bu,olduqcasavadlı,ruhlu
musiqiçilərinməhsuludur.
Ü.HacıbəyliadınaBakıMusiqi

Akademiyasının professoru Arif
Əsədullayev muğam dəsgahla
rı, müasir xanəndəlikdə C.Qar
yağdıoğlu ənənələrinin davam
etdirilməsi iləbağlıdüşüncələri
ni bölüşdü. Diqqətə çatdırdı ki,
görkəmli xanəndə Azərbaycan
muğamınınmodelinə,onuntex
nikasına,qanunqaydalarınadə
rindənbələdolanmuğamustası

idi. C.Qaryağdıoğlunun güclü
səsi,uzunnəfəsi,birmuğamdan
digərinə keçmək üçün təsnifər
dən məharətlə istifadə etməsi
gəncnəsləörnəkolmalıdır.
Yazıçı, publisist, Əməkdar

mədəniyyət işçisi Mustafa Çə
mənli, C.Qaryağdıoğlu haq
qında iki sənədli filmin ssenari
müəllifiKəmaləMusazadə, ya
zıçı, jurnalist Kənan Hacı çı
xışlarında xanəndə haqqında
qələməaldıqlarıəsərlərbarədə
məlumatverdilər.
Tədbirdə həmçinin BMM so

listlərinin ifasında C.Qaryağ
dıoğlununmahnılarındanibarət
musiqinömrələritəqdimolundu.
Qeydedəkki,“Dəyirmimasa”

layihəsinin ideyamüəllifiBMM
in direktoru, Xalq artisti Murad
Hüseynov,koordinatoruGülhü
seynKazımlıdır.

L.Azəri

“Dəyirmi masa”da Cabbar 
irsindən söhbət açılıb
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yətİdarəsi(RMİ),rayonGənclər
vəİdmanİdarəsinintəşkilatçılığı,
rayon icra hakimiyyətinin təşəb
büsü ilə N saylı hərbi hissədə
Novruzşənliyikeçirilib.Tədbirdə
rayonİHbaşçısınınbirincimüavi
niHəsənHəsənov,RMİninrəisi
Fərid Qurbanzadə və digər qo
naqlar çıxış edərək hərbçiləri
təbrik ediblər. Daha sonra hərbi
hissəyə bayram sovqatı təqdim
olunub. Tədbir Sabirabad rayon
MədəniyyətMərkəzinin təşkilet
diyi rəngarəng konsert proqramı
ilədavamedib.
Sabirabad rayon Mədəniyyət

Mərkəzində keçirilən “Xonça”
festivalında konsert proqramı
təqdimolunub.RayonMədəniy
yətMərkəzinintabeliyindəfəaliy
yətgöstərənKürkəndikəndYa
radıcılıqevindəisə“Novruzgəlir,
yazgəlir”adlıbayramşənliyike
çirilib.

***
Şəmkir RMİ Daşkəsən rayon

Mərkəzi Kitabxanasının Uşaq
şöbəsində “Yurdumuza yaz gə
lir”adlı şənlikkeçirilib.Şənlikdə
rəngarəngəyləncəli səhnəciklər
nümayiş etdirilib, bahara həsr
olunmuşmahnılarifaedilib.

***
Ağdaş RMİ Zərdab Rayon

TarixDiyarşünaslıq Muzeyin
də“Novruzbayramının tarixivə
adətləri”adlıtədbirtəşkilolunub.
ÇıxışedənregionalidarəninZər
dab rayonu üzrə nümayəndəsi
UrfanƏhmədovNovruzhaqqın
dadanışıb,təbrikləriniçatdırıb.

***
Sumqayıt RMİ Xızı rayon nü

mayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə

Xızı rayon Mikayıl Müşfiq Mu
zeyinin həyətyanı sahəsində
ağacəkmə aksiyası təşkil edilib.
Sumqayıt RMİnin rəisi Rəşad
Əliyevindəiştiraketdiyiaksiyada
onlarlahəmişəyaşılağacəkilib.
Sumqayıt şəhər Səid Rüstə

movadına3nömrəliUşaqincə
sənətməktəbindəkeçirilənkon
sertdə müəllimlərdən ibarət xor
kollektivi, fortepiano, tar, sakso
fon,skripka,akkordeondamusi
qinömrələrivəxalqçalğıalətləri
ansamblınınmüşayiəti ilə mah
nılarsəsləndirilib.
Sumqayıt RMİnin təşkilatçı

lığı, Sumqayıt Şəhər İcra Haki
miyyəti və Beynəlxalq Qadınlar
Klubunun dəstəyi ilə N.Nərima
novadınaMədəniyyətMərkəzin
də“Əmanətimizşəhidövladları”
adlıbayramşənliyitəşkilolunub.
Şəhid və qazi övladlarının iş
tirak etdiyi tədbirdə çıxış edən
regional idarənin rəisi R.Əliyev,
MilliMəclisin deputatlarıMüşfiq
MəmmədlivəEminHacıyevşə
hidvəqaziailələrininbayramını
təbrikedib,onlaraxoşarzularını
çatdırıblar.

Abşeron rayon Mədəniyyət
Mərkəzində “Zəfər müjdəli Nov
ruz”adlıbayram tədbiri keçirilib.

AbşeronRayonİcraHakimiyyəti
ninbaşçısıAbdinFərzəliyevində
qatıldığışənlikdəuşaqmusiqivə
incəsənət məktəbləri şagirdləri
ninəlişlərinümayişetdirilib.İncə
sənətustalarınınifasındakonsert
proqramımaraqlaqarşılanıb.
Qubadlı şəhər Ə.Mehdiyev

adına Uşaq musiqi məktəbinin
təşkil etdiyi “Yurdumuza bahar
gəlir” adlı bayram konsertində
təhsil ocağının müəllim və şa
girdləri çıxış edib, Kosa, Keçəl,
Baharqızıisəqonaqlaraxoşəh
valruhiyyəyaşadıb.

***

LənkəranRMİLənkəranşəhər
MKSninUşaqşöbəsindəkeçiri
lənbayramşənliyindəməktəbli
lər xalqımızın adətənənələrini
əksetdirənsəhnəciklərgöstərib,
şeirlərsöyləyib,musiqinömrələ
ritəqdimediblər.

***
Tərtərşəhərininmərkəzimey

danındakeçirilənbayram tədbi
rindəBərdəRMİnin tabeliyində
fəaliyyət göstərən Tərtər rayon

Mədəniyyət Mərkəzinin hazırla
dığı konsert proqramı maraqla

qarşılanıb.

***
İsmayıllıRMİ,İsmayıllıRİHvə

DövlətTurizmAgentliyininbirgə
təşkilatçılığı ilə Lahıc qəsəbə
sində Torpaq çərşənbəsi qeyd
olunub.KeçəlləKosanın iştirakı
iləməzhəkəgöstərilib,həmçinin
“Niyal”instrumentalansamblının

solistləri, “Lahıc” folklor kollekti
vivəaşıqElmanTalıstanlıçıxış
ediblər.

İsmayıllı rayon F.Əzimov adı
na Uşaq incəsənət məktəbi və

rayon MKSnin Uşaq şöbəsinin
birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən
tədbirdə məktəbin şagirdlərin
dənibarətxalqçalğıalətlərian
samblıçıxışedib.
Ağsu şəhərMədəniyyət evin

də isə “Yurdumuza bahar gəlir”
adlıkonsertkeçirilib.

***
Ağstafa RMİ Ağstafa Dövlət

RəsmQalereyasında“Yurdumu
zayazgəlir”başlıqlırəsmsərgisi
təşkil edilib. Qazaxda keçirilən
ümumrayon tədbirində Vətən
müharibəsiqazisiElməddinYu
sifovla Bənövşə Əhmədovanın
nikahmərasimiolub.Tədbirda
ha sonra “Göyəzən” instrumen
tal ansamblı, Qazax şəhər 2
nömrəliUşaqmusiqiməktəbinin
şagirdləri və rayon Mədəniyyət
Mərkəzinin“Qönçə”rəqsqrupu
nunçıxışlarıilədavametdirilib.
AşıqƏkbərCəfərovadınaTo

vuzrayonMədəniyyətMərkəzin
dəisə“Birniyyəttutaq”adlıbay
ramkonsertitəşkiledilib.

***
Xaçmaz RMİ Heydər Əliyev

adınaXaçmazrayonMədəniyyət
Mərkəzində “Zəfər ətirli Novru
zum”adlıbayramtədbiritəşkilolu

nub.Səhərsaatlarındanbaşlaya
raqzurnaçılarşəhərsakinləriniel
şənliyinədəvətedib.Dahasonra
mərkəzinqarşısındabayramton
qalı alovlandırılıb. Novruzun per
sonajlarıolanKosavəKeçəlzara
fatlarıilətədbiriştirakçılarındaxoş
əhvalruhiyyəyaradıb,Baharqızı,
milligeyimligənclərtonqalətrafın
da rəqs ediblər. Sonramərkəzin
foyesindəsərgitəşkilolunub.
B.SəfəroğluadınaQubarayon

MədəniyyətMərkəzindədəbay
ramtədbiritəşkiledilib.QubaRİH
başçısıZiyəddinƏliyevrayonic
timaiyyətinibayrammünasibətilə
təbrik edib. Sonra respublikanın
tanınmışsənətçilərininiştirakı ilə
bayramkonsertiolub.

***
AğcabədiRMİAğcabədirayon

MKSninMərkəzi Kitabxanasın
da keçirilən bayram tədbirində
MKSnin direktoru Məhəbbət
Əliyeva Novruz adətənənələri
haqqındaçıxışedib.

***
Biləsuvar RMİ Neftçala Döv

lət Rəsm Qalereyası və rayon
X.MəmmədovadınaMədəniyyət
Mərkəzinin əməkdaşları tərəfin
dən bayram münasibətilə sərgi
təşkiledilib.

***
Masallı RMİ Masallı Rayon

TarixDiyarşünaslıq Muzeyində
“Novruz və adətənənələrimiz”
adlıbayramtədbirikeçirilib.Mu
zeyindirektoruƏntiqəTağıyeva
nın çıxışından sonra qonaqlar
Novruzsərgisinəbaxıblar.

Hazırladı: N.Məmmədli

Bəli,busarayınyalnıztarixiqalıb...İndikiErmənistanınyerləş
diyiəzəliAzərbaycantorpaqlarındaxalqımızınəsrlərboyu
yaratdığıtarixitikililərin,deməkolarki,hamısıməhvedilib.
Bugün,təəssüfki,qədimyurdyerlərimizdəazərbaycanlı

kimliyiniözündətəcəssümetdirənhəminmemarlıqnümunələri
haqqındakeçmişzamandadanışmağaməcburuq.

1902ci ildə nəşr olunan “İrə
vanquberniyasınınyaddaşkita
bı”ndaqeydolunurki,quberniya
ərazisində 310 məscid var. Bu
gün isəhəminməscidlərdənbi
ri–İrəvanşəhərindəkiGöyməs
cid günümüzə “sağsalamat”
gəlib çatıb. Həmin məscid isə
birneçəilöncə“bərpa”edilərək
tarixisaxtalaşdırılıbvəfarsməs
cidikimitanıdılmaqdadır.
İrəvan şəhərində yer üzündən

silinənmemarlıqnümunələrindən
biridəSərdarsarayıkimitanınan
xan sarayının binasıdır. Sərdar
sarayıİrəvanqalasınınşimalqərb
hissəsindəyerləşib.İndinəhəmin
qalavar,nədəki,saray.

XVI əsrin əvvəllərində İrəvan
sərdarıƏmirgünəxanQacartə
rəfindən inşa etdirilən saray bi
nası17601770ci illərdə İrəvan
xanı Hüseynəli xan tərəfindən
dövrününməşhurmemarıMirzə
Cəfər Xoylunun rəhbərliyi altın
da yenidən qurulub. Hüseynəli
xanınoğluMəhəmmədxangüz
gülüsalonuvəSərdarbağındakı
yayimarətiniinşaetdirib,bunun
ladabumöhtəşəmtikilimemar
lıqbaxımındanmonumentalsa
raykompleksi kimi tamamlanıb.
Saray kompleksi 1810cu ildə
Hüseynqulu xanın hakimiyyəti
dövründəəsaslıtəmirolunubvə
onabirsıratikililərəlavəedilib.

Azərbaycanmemarlığınınşah
əsərlərindən biri kimi tarixə qo
vuşmuşbusaraydahəmindövr
dətəsvirisənətingenişyayılmış
növü olan divarüstü boyakarlı
ğından geniş istifadə olunaraq

divarları bəzəyən portretlər, sü
jetli kompozisiyalar yaradılıb.
Güzgülü zalındərin çatma tağlı
öndivarındaornamentalpanno
larla tavan arasında qalan zo
laqda oxşar və eynibiçimli çər

çivədaxilindəFətəlişahın,oğlu
AbbasMirzənin,İrəvanxanıHü
seynqulu xanın və qardaşı Hə
sənxanın,dastanqəhrəmanları
RüstəmZalın,onunoğluSöhra
bınportretləritəsvirolunubmuş.
Sarayınmemarlıqüslubu,onun

bədiiestetik həlli zamanzaman
bu qədim yurdumuza üz tutan
səyyahların da marağına səbəb
olub.Müxtəlifvaxtlardaİrəvanşə
hərinəsəfəredənbirçoxsəyyah
larSərdarsarayını,onungüzgülü
salonunu, qaladakı və şəhərdəki
məscidləri, hovuz və hamamları
özəsərlərindətəsvirediblər.
Zəngin bədii tərtibata sahib

olan Sərdar sarayı arxeoloq və
rəssam Qriqori Qaqarinin XIX
əsrin40cıillərindəçəkdiyiəsər
də güzgülü salonda saray hə
yatının bir parçasını gözlərimiz

önünə gətirir. Ön planda taxtda
əyləşmişxan,solundaəyanları,
taxtın önündə ulduzvarı hovuz
və ortasında kiçik fontan görü
rük.Salonundöşəməsinənaxışlı
xalçalarsərilib,tavanvədivarlar
nəbati, həndəsi ornamentlər
lə bəzədilib, çərçivələr şəbəkə
üslubunda işlənib. Sarayın di
varboyu ornamentlərlə bərabər,
şəkillərlədəbəzədildiyigörünür.
Sərdarsarayı1913cü ildəer

məni vandalizminə məruz qala
raqqisməndağıdılıb.1918ciildə
isəsarayıtamamiləyerləyeksan
ediblər. Bununla daAzərbaycan
memarlığınındahabirnümunəsi
ermənivəhşiliyininqurbanıolub.
Həmin saraydan yalnız Fətəli
şahQacar və onun oğluAbbas
Mirzəninportretləri(Tifisəaparı
lıb və hazırdaGürcüstanDövlət
İncəsənət Muzeyində saxlanılır)
qalıb...

Fariz Hüseynli

İrəvanda bir saray vardı...

Vətən fədailəri unudulmur

ŞəkiRMİninrəisivəzifəsinimüvəqqəti
icraedənTərlanNəsibovvəidarənin
əməkdaşlarıNovruzbayramımüna
sibətiləVətənmüharibəsişəhidləri

Nicatİmamverdiyev,EltunKərimovvə
ZaurƏliyevinailələrinəbaşçəkib,bay
ramsovqatlarıtəqdimediblər.Zaqatala
rayonHeydərƏliyevMərkəzininəmək
daşlarıIIQarabağmüharibəsişəhidi
SayadHacıyevindoğumgünümünasi
bətiləailəsinivəməzarınıziyarətediblər.

SumqayıtRMİSumqayıtşəhərN.Nərima
nov adına Mədəniyyət Mərkəzində Vətən
müharibəsininşəhidmayoruTalehKərimo
vundoğumgünüiləəlaqədar“Qısaömrün
səhifəsi”adlıxatirəgecəsikeçirilib.Sumqa
yıtşəhərMKSninS.VurğunadınaMərkəzi
KitabxanasınınəməkdaşlarıVətənmühari
bəsişəhidləri,başgizirlər–AynurPoladov
vəhərbitibbqulluqçusuEldarAbdullayevin
ailələrini ziyarət ediblər. Sumqayıt şəhər
Heydər Əliyev Mərkəzinin kollektivi isə II

QarabağmüharibəsişəhidiMüşfiqBəktiye
vinailəsinəbaşçəkib.QubadlırayonMədə
niyyətevi tərəfindənVətənmüharibəsişə
hidiRüfətMustafayevinanımgününəhəsr
olunan tədbir təşkil edilib. Abşeron rayon
Mədəniyyət Mərkəzinin filial müəssisələri
–FatmayıkəndDiyarşünaslıqklubu,Meh
diabad qəsəbə Diyarşünaslıq evi, Görədil
kəndFolklorklubununəməkdaşlarıIIQara
bağmüharibəsişəhidiƏləsgərCavadovun
anasını ziyarət ediblər. Sumqayıt RMİnin
əhatəetdiyiŞuşarayonMədəniyyətevivə
rayonunMalıbəyli kəndMədəniyyət evinin
kollektivləri isə Vətən müharibəsi şəhidi,
polkovnikleytenant ZaurCəfərovun ailəsi
nəbaşçəkiblər.

Kürdəmir RMİnin rəisi Faiq Xudanlı və
birqrupmədəniyyətişçisiVətənmüharibəsi
şəhidləriƏliQuliyev,TuralVəliyevvəZahir
Mehdiyevinailəüzvləri iləgörüşərəkonlara
Novruzsovqatlarıhədiyyəedib.

MasallıXalq teatrı vəMasallıDövlətRe
gional Kollecinin birgə əməkdaşlığı ilə şə
hidlərinəzizxatirəsinəithafolunmuş“Şərəfi
döyüş yolu” adlı tamaşaoynanılıb.Ssenari
müəllifi Pərvanə Ziyadova olan kompozisi
yadahər ikiQarabağmüharibəsində igidlik
göstərərəkşəhidlikzirvəsinəucalmışoğulla
rınhəyatvəşərəfidöyüşyoluna işıqsalan
səhnələrə yer verilib. Rejissor Cəmaləddin
Əliyevinquruluşverdiyikompozisiyanınmu
siqitərtibatıElsevərƏliyevvəRuslanZahi
dovaaiddir.
Ağstafa RMİ Ağstafa Rayon TarixDiyar

şünaslıqMuzeyivəHüseynArifinEvMuze
yinin əməkdaşları Vətən müharibəsi şəhidi
XudayətOrucovunailəsinəbaşçəkiblər.
GəncəRMİGəncə şəhərMKS “Şəhidlə

rimizi tanıyaq və tanıdaq!” başlığı altında
VətənmüharibəsişəhidiElvinMustafayevin
anadan olmasının 30cu ildönümü ilə bağlı
anımgünütəşkiledib.

Elimizə bahar gəlir – 
bölgələrdə Novruz şənlikləri

“Əziz Şuşa, sən azadsan!”
BiləsuvarRMİSalyan
rayonHeydərƏliyev
Mərkəzininelanet
diyi“ƏzizŞuşa,sən
bizimsən!”adlırəsm
müsabiqəsininmü
kafatlandırmatədbiri
keçirilib.Müsabiqədə
iştirakedənşagirdlə
rədiplomvəhədiyyə
lərtəqdimedilib.

İsmayıllıRMİŞamaxırayonHeydərƏliyevMərkəzivəŞamaxı
şəhərİncəsənətTəhsiliMərkəziRəssamlıqşöbəsininbirgətəşki
latçılığıiləkeçirilən“Mədəniyyətimizin,tariximizinbeşiyi–Şuşa”
adlı rəsmmüsabiqəsinə yekun vurulub.Müsabiqədəmərkəzdə
təhsil alan şagirdlərin çəkdikləri 30dan çox rəsmnümayiş olu
nub. I, II, III yerlərə layiq görülənməktəblilər fəxri fərmanlarla,
digəriştirakçılarisətəşəkkürnamələrlətəltifediliblər.

Sumqayıt RMİ Xı
zı rayon Uşaq musi
qi məktəbində “Əziz
Şuşa, sən azadsan!”
adlı ədəbibədii gecə
keçirilib.  Təhsil oca
ğının “Xızı dağları”
ansamblı və məktə
binmüəllimlərinin ifa
sında xalq mahnıları
səslənib, nağara sin
fininməzunları,qızlar

ansamblıvəşagirdlərdənibarətxorkollektivininmusiqinömrələri
alqışlarlaqarşılanıb.
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Mar tın 15-də ta nın mış 
ki no şü nas, sse-
na rist və re jis sor, 
Əmək dar in cə sə nət 

xa di mi Ay dın Da da şo vun 
ana dan ol ma sı nın 70 il li yi 
ta mam ol du. Bu mü na si-
bət lə Azər bay can Döv lət 
Film Fon dun da (ADFF) ki no 
xa di mi nin xa ti rə ge cə si 
ke çi ril di. 

Təd bi ri ADFF-nin di rek to ru, 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Cə-
mil Qu li yev aça raq sə nət ka rın 
ömür yo lu na və ya ra dı cı lı ğı na 
nə zər sal dı. Bil dir di ki, Ay dın 
Ər şad oğ lu Da da şov 1 mart 
1952-ci il də Ağ dam şə hə rin də 
dün ya ya göz açıb. 1972-ci il də 
Azər bay can Xalq Tə sər rü fa tı 
İns ti tu tu nun (in di ki Azər bay can 
Döv lət İq ti sad Uni ver si te ti) İq-
ti sad fa kül tə si ni bi ti rib. 1980-ci 
il də Le ninq rad Döv lət Теаtr, 
Мu si qi və Ki ne ma toq ra fi  ya İns-
ti tu tun da (in di ki Sankt-Pe ter-
burq Teatr Aka de mi ya sı) dram 
sə nə ti üz rə təh sil alıb. 1982-ci 
il də Mosk va da ikiil lik ali re jis-
sor luq və sse na ri kurs la rın da 
oxu yub.

Qeyd olun du ki, Ay dın Da da-
şov Ba kı Döv lət Uni ver si te ti və 
Azər bay can Döv lət Mə də niy-

yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
(AD MİU) audi to ri ya la rın da öz 
bi lik və ba ca rı ğı nı tə lə bə lə ri nə 
öy rə dib. Ey ni za man da ki no sə-
nə ti ni müx tə lif is ti qa mət lər dən 
araş dı rıb. Azər bay can sə nəd li 
ki no su na töh fə lər ve rib.

Xalq ar tis ti, ki no re jis sor Xa-
mis Mu ra dov, Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi, ki no şü nas Ay dın 
Ka zım za də çı xış edə rək Ay dın 
Da da şov la bağ lı xa ti rə lə ri ni bö-
lüş dü lər. 

Diq qə tə çat dır dı lar ki, Ay dın 
Da da şov müx tə lif il lər də C.Cab-
bar lı adı na “Azər bay can fi lm” Ki-
nos tu di ya sın da fi lm di rek to ru, 
re jis sor və re dak tor olub. Ba kı 
Döv lət Uni ver si te ti Jur na lis ti ka fa-
kül tə si nin Te le vi zi ya və ra dio jur-
na lis ti ka sı ka fed ra sın da ça lı şıb. 
2000-ci il də hə min ka fed ra nın 
do sen ti, 2006-cı il dən isə pro fes-
so ru olub. AD MİU Ki no və te le-
vi zi ya fa kül tə si nin Ki no şü nas lıq 
ka fed ra sı na rəh bər lik edib, ek ran 

dra ma tur gi ya sı, sse na ri ya ra dı cı-
lı ğı, te le vi zi ya tən qi di ki mi  fən lə-
rin təd ri si ni hə ya ta ke çi rib. 

Vur ğu lan dı ki, Ay dın Da da-
şo vun zən gin ki no ya ra dı cı lı ğı 
da olub. Onun ya ra dı cı lıq tər-
cü me yi-ha lı na 30-a ya xın fi l min 
re jis sor lu ğu, 50-dək ek ran işi nin 
sse na ri müəl lifl  i yi ya zı lıb. Ey-
ni za man da bir ne çə ki no len tin 
di rek to ru və re dak to ru ki mi ça-
lı şıb. Pro fes sor Ay dın Da da şov 
2017-ci il mar tın 15-də 65 ya şın-
da və fat edib. 

Çı xış lar dan son ra ta nın mış ki-
no xa di mi nin sse na ri müəl li fi  ol-
du ğu və Azər bay can SSR Döv-
lət mü ka fa tı na la yiq gö rül müş 
“Əks-sə da” və “Ba la ban” sə nəd li 
fi lm lə ri nin bər pa dan son ra təq di-
ma tı ke çi ril di.

Qeyd edək ki, 1987-ci il də 
“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya-
sın da is teh sal olu nan hər iki fi l-
min re jis so ru Xa mis Mu ra dov dur.

Son da mər hu mun oğ lu Or xan 
Da da şov çı xış edə rək təd bi rin 
təş ki lat çı la rı na və iş ti rak çı la ra 
tə şək kü rü nü bil dir di. 

S.Fərəcov

sənət 5

1. Tə yi nat al dı ğı nız teatr və 
onun trup pa sı ba rə də il kin 
fi  kir lə ri niz ne cə dir? İn di yə dək 
bu teatr la hər han sı ya ra dı cı-
lıq əla qə niz olub mu?

2. Pay taxt da kı teatr mü hi ti ilə 
böl gə teatr la rı ara sın da cid di 
ya ra dı cı lıq mə sa fə si var və 
bu, za man-za man özü nü qı-
rıl ma lar da da bü ru zə ve rir. Bu 
ra bi tə ni bər pa et mək plan la rı-
nız var mı?

3. Ək sər ye ni nə sil baş re jis-
sor la rın na ra zı lıq et di yi əsas 
mə qam böl gə teatr la rın da 
ix ti sas lı kadr mə sə lə si və akt-
yor trup pa sı ilə bağ lı dır. Siz də 
və ziy yət ne cə dir?

4. Fəaliy yə tə hə lə ye ni baş la-
mı sı nız. Am ma həm də sü rət li 
ge diş lər və ya ra dı cı tə şəb-
büs lər qar şı nız da kı ən bö yük 
mə sə lə dir. Bu tem po rit mə 
kol lek tiv adek vat ya na şır mı?

5. Bir qay da ola raq, böl gə 
teatr la rı nın, əsas he yə ti ol ma-
sa da, yar dım çı trup pa sı xey li 
də rə cə də yer lər də ki xalq teatr-
la rı, hə vəs kar qrup lar he sa bı-
na for ma laş dı rı lıb. Am ma bu 
yön də də sö nük lük hiss olu-
nur. Nə ki mi tək lifl  ə ri niz var?

6. Pay taxt dan fərq li ola raq, 
böl gə teatr la rı nın bir üs tün lü-
yü də ol du ğu əra zi də al ter na-
tiv siz li yi dir. Elə cə də is tə ni lən 
janr, üs lub və for ma lar da 
re per tuar müəy yən et mək də 
sər bəst lik. Bun dan ne cə ya-
rar lan maq olar? 

Lən kə ran Döv lət Dram Teat rı-
nın baş re jis so ru Anar Ba ba lı:

1. Ba kı teatr la rın da iş lə di yim 
müd dət də Lən kə ran teat rı və 
onun trup pa sı haq qın da mə lu-
ma tım az idi. Teat rın so sial şə-
bə kə pay la şım la rı və say tı nı iz-
lə miş dim, vəs sa lam. Lən kə ran 
teat rı ilə bu na dək heç bir ya ra dı-
cı lıq əla qəm də ol ma yıb.

2. Hə mi şə is tə mi şəm ki, ge dib 
böl gə teatr la rı nın ta ma şa la rı-
na ba xım. Am ma heç vaxt alın-
mır dı. Böl gə teatr la rı ilə pay taxt 
teatr la rı ara sın da kı əla qə ni qur-
maq üçün qar şı lıq lı ya ra dı cı lıq 
at mos fe ri nin for ma laş ma sı na 
şə rait ya rat maq la zım dır. Fik rim-
cə, bu nun üçün pay taxt və böl gə 
teatr la rı an la yı şı nı yox et mək, 
öl kə də teatr at mos fe ri ya ra dıb, 
teatr la rın ümu mən sis tem li şə-
kil də or taq ya ra dı cı di li ni for ma-
laş dır maq la zım dır.

3. Mə nə elə gə lir ki, fi  lan teatr-
da ix ti sas lı kadr yox du ki mi ya-
naş ma lar düz de yil... Yox dur? 
O za man əli mi zi-qo lu mu zu sal-
la yıb otu raq ki, nə za man sa ix ti-
sas lı kadr gə lə cək və on da yax-
şı iş lər gö rə cə yik?! Bəs ix ti sas lı 
kadr la rı kim ye tiş dir mə li dir? Hər 
bir teatr üçün kadr ça tış maz lı-
ğı müəy yən ya ra dı cı lıq mü hi ti-
nin ol ma ma sın dan qay naq la nır. 
Baş qa teatr la rı de yə bil mə rəm, 
am ma ha zır da baş re jis so ru ol-
du ğum Lən kə ran teat rın da is tər 
ix ti sas lı kadr lar, is tər sə də teat-
ra gə lən hə vəs kar lar üçün çox 
gö zəl bir ya ra dı cı lıq mü hi ti var. 
Təc rü bə li akt yor la rın il lər di teat-
ra mü ra ciət edən hə vəs kar la ra 

teat rı sev di rib, sə nə tin sir lə ri ni 
aşı la ma la rı və teatr da gənc nəs-
lin pe şə kar lı ğa doğ ru ye tiş mə-
sin də ro lu bö yük dür.

4. Ürə yin də dö yün mə rit mi 
var və o, arit mi ya ya uzun za man 
tap gə ti rə bil məz. Hər dən ürək  
dö yün tü lə ri ni sü rət lən dir mək 
olur. Am ma ürə yi yor maq ol maz. 
Teat rın dö yü nən ürə yi akt yor dur. 
Onu yor ma dan da ya ra dı cı lıq 
iş lə ri ni sü rət lən dir mək olar. Bu 
qay da ilə iş lə mə yə ça lı şa ca ğıq.

5. Yar dım çı he yə tin for ma laş-
ma sı üçün şəx si prak ti kam dan 
is ti fa də edi rəm. Am ma mə nə 
elə gə lir ki, bu, ki fa yət elə mə yə 
bi lər. Müx tə lif plan la rı mız var. 
İn şal lah, həm öl kə da xi lin dən, 
həm də xa ric dən pe şə kar kadr-
lar də vət edə cə yik. Be lə cə, on-
lar la bir lik də he yə tin ya ra dı cı lıq 
po ten sialı nı ar tı ra bi lə rik.

6. Ra zı yam. Lən kə ran teat rı-
nın öz ta ma şa çı sı var. Re per-
tuara nə zər sal sa nız, gö rər si niz 
ki, müx tə lif janr lar da, müx tə lif üs-
lub lar da fərq li- fərq li re jis sor la rın 
qu ru lu şun da ta ma şa la rı mız da 
var. Onu da de yim ki, bu ta ma-
şa lar pay taxt da və öl kə miz dən 
kə nar da da oy na nı lıb və rəğ bət-
lə qar şı la nıb. Am ma bu nun la ki-
fa yət lən mək ol maz. Gür cüs tan, 
Qa za xıs tan və Tür ki yə teatr la rı 
ilə me mo ran dum im za la maq fi -

kir lə ri miz var. Teatr da ya ra dı cı 
mü hi tin in ki şa fı üçün sa da la dı ğı-
mız öl kə lər ilə ge niş ya ra dı cı lıq 
mü ba di lə lə ri miz də ola caq.

Min gə çe vir Döv lət Dram 
Teat rı nın baş re jis so ru Vü sal
Meh rə li yev:

1. Bu teatr la 10-15 il əv və lə 
ge dən bağ lı lı ğım var. Bu ra da 
müx tə lif re jis sor la rın qu ru lu şun-
da bir ne çə ta ma şa nın plas tik 
həl li ni ver mi şəm. Böl gə teatr-
la rı ilə bağ lı stu di ya la rın təş ki li-
nə da ir proq ram la əla qə dar bir 
ne çə dər sim də olub. Ümu mən 
ya ra dı cı he yə ti ta nı yı ram. He-
yət də nə sil lər ara sın da qı rıq lıq 
var. Yə ni ba lans zəif dir, üs tə lik 
akt ri sa la rın sa yı məh dud dur. 
Am ma ça lı şı rıq ki, teat rın kol lek-
ti vi nə, trup pa sı na uy ğun re per-
tuar se çək. Teat ra ye ni si ma lar, 
po ten sial lı gənc lər də vət et mək 
və on la rı ye tiş dir mək müt ləq dir. 
Ümu mən trup pa ba rə də rə yim 
yük sək dir və ən əsa sı odur ki, 
bu trup pa iş lə mək is tə yir. 

2. Düz dür, nəin ki mə sa fə, hət ta 
bir uçu rum ya ra nıb və bu nun iza-
hı yox dur. Mən bu əla qə ni bər pa 
et mək üçün re per tuar si ya sə ti nə 
müəy yən dü zə liş lər et mi şəm. 
He sab edi rəm ki, əsas mə sə lə 
də bu dur. Teat rın təb li ğa tı, onun 
audi to ri ya sı düz gün se çil mə li dir. 
Ha zır da bir ne çə ta ma şa nı həm 
böl gə lə rə, həm də bey nəl xalq 
fes ti val la ra çı xar maq ba rə də 
dü şü nü rük. Ak tiv piar seq men ti 
ya ra da ca ğıq. Teat rın say tı, ak tiv 
so sial  he sab la rı fəaliy yə tə baş-
la ya caq. Onu da de yim ki, biz 
heç bir pay taxt teat rı nı özü müz 
üçün priori tet gö tür mü rük. Kim-
sə yə ox şa ma ğa ça lış ma dan əla-
qə qu ra ca ğıq. Teat rın bey nəl xalq 
are na ya çı xı şı üçün ar tıq da nı-
şıq la ra baş la mı şam və in şal lah, 
bu na nail ola ca ğıq. Biz pay taxt 
teatr la rı nın da bi zim teat ra gəl-
mə si nə cəhd edə cə yik. Yə ni, on-

lar da ça lış sın lar ki, biz on lar dan 
nü mu nə gö tü rək. Ola bi lər, oxu cu 
üçün id dialı ca vab ki mi gö rü nə-
cək. Am ma qı sa za man da bu nun 
söz ol ma dı ğı nı gö rə cək lər.

3. Əl bət tə, bu, nəin ki bi zim, 
ümu mi lik də Azər bay can teat-
rı nın bö yük bə la sı dır. Am ma 
söh bət tək cə trup pa dan get mir. 
İx ti sas lı kadr mə sə lə si tex ni-
ki he yət dən baş la yır. Bi lir si niz, 
akt yor an caq səh nə də dir. Səh-
nə nin ar xa sın da bö yük sex lər 
iş lə yir və on la rın ha mı sı səh nə 
üçün ça lı şır lar. O ça tış maz lıq da 
məhz bun da dır. Akt yor he yə ti nə 
6 ay lıq güc lən di ril miş tə lim ke çi-
rəm və on lar müəy yən müd dət-
dən son ra plas ti ka dan da nı şı ğa 
heç bir pay taxt akt yo run dan ge-
ri qal ma ya caq lar. Am ma tex ni ki 
he yə ti müt ləq ye tiş dir mək la zım-
dır. Bu sa rı dan prob lem lər, işıq 
rəs sa mı, sex rəis lə ri sa rı dan 
cid di ça tış maz lıq var. Dərd tək-
cə trup pa de yil ki...

4. İs tək lə rim bö yük dür və tez 
bir za man da pan de mi ya nın da 
ya rat dı ğı süst lü yü ara dan qal dır-
maq və var gü cü müz lə iş lə mək 
la zım dır. Kol lek ti vin bu tem pə 
adek vat ol ma sı na gə lin cə, ca va-
bım çox qə ti dir: bu na ha mı lıq la 
məc bu ruq. Ol ma yan lar dan da 
tə ləb edir, ma raq lan dı rı rıq. Ça lı-
şı rıq hə rə ilə öz di lin də da nı şaq, 

teatr sə nə ti nin bö yük lü yü nü, 
ümu mi mis si ya mı zı izah edək. 
Şü kür, hə lə ki, əks mü na si bət 
yox dur.

5. Hə vəs kar teatr kol lek tiv lə ri 
ilə bağ lı da müəy yən fi  kir lə ri miz 
var. Bə li, təh sil mə sə lə si prob-
lem dir. Bil di yi niz ki mi, böl gə lər-
də ki hə vəs kar trup pa la rın dan 
se çi lən lər bir ba şa teat ra gə lir lər 
və bir az iş lə dik dən son ra təh-
si li az qa la ta ma mən unu dur lar. 
Bu nun da yo lu var və müəy yən 
tək lifl  ər irə li sür mü şəm. Bil di yi-
niz ki mi, Min gə çe vir Döv lət Uni-
ver si te ti var və mən həf tə nin üç 
gü nü o uni ver si tet də us tad dərs-
lə ri ke çi rəm. Teat ra ma raq lı tə lə-
bə lə ri se çi rəm, on la rı in cə sə nət 
yön lü təh si lə sövq edi rəm. Bu-
nun la bağ lı Mə də niy yət və Təh-
sil na zir lik lə ri nə mü ra ciət lər də 
et mi şik.

6. Bə li, bu üs tün lük var. Dü şü-
nü rəm ki, pay taxt da janr teatr la rı 
var və on lar müəy yən qi sim ta-
ma şa çı lar üçün re per tuar müəy-
yən edir lər. Böl gə də isə is tə ni lən 
jan ra mü ra ciət  üs tün lü yü var və 
hər nə sil dən, zövq dən ta ma şa çı-
nı tap maq olar. Bun dan ya rar lan-
maq la zım dır. Mə sə lən, müx tə lif 
janr da, am ma ey ni re per tuar si-
ya sə ti nə ca vab ve rən ta ma şa lar 
ha zır la maq olar. Hə lə ki, qar şı mı-
za üç il lik re per tuar si ya sə ti qoy-
mu şuq. Ona uy ğun ola raq mar tın 
so nu na bir ta ma şa mız iz lə yi ci lə-
rin ix ti ya rı na ve ri lə cək. Biz klas-
si ka nı qo ru ya raq, əsər lə ri əl la-
mə çi lik et mə dən, ne cə var elə də 
ha zır la yı rıq. Bu yol la ta ma şa çı ya 
da əsl teatr ənə nə lə ri nin ne cə ol-
du ğu nu gös tə rə cə yik.

Re jis sor la rın iş lə mək is tə yi, 
id dia və tə ləb lə ri ürə ka çan dır. 
Əgər on la rın “di li nə gö rə dil çə yi 
də var”sa, de mə li, nə ti cə yax şı 
ola caq...

Həmidə Nizamiqızı

Tanınmış kinoşünasın xatirə gecəsi
Aydın Dadaşovun 70 illiyi qeyd olundu

Bəlkə sözdən əmələ keçək...
Region teatrlarına yeni təyinat almış rejissorların dilindən

Mə nə elə gə lir ki, bu gün ümu mən dün ya da teatr özü nün 
mü rək kəb döv rü nü ya şa yır. Bu, “olum, ya ölüm” yox, bir mə na lı 
“olum”un id ra kı dır və sə nət onu se vən lər lə bir lə şib atom lu, nü-
və li dün ya ilə mü ba ri zə də dir. Teatr sə nə ti biz də də ye ni lən mə 
pro se si nə ke çid də dir. Da ha doğ ru su, bu na çox is tək li dir. İs tə-
mə yi, ar zu et mə yi gö rü lən işin əv və li he sab et sək, ümid siz li yə 
əsas yox dur.
Gö tü rək pay taxt da fəaliy yət gös tər miş və po ten sialı, ba ca rı ğı 
ümid ve rən gənc nə sil re jis sor la rın böl gə teatr la rı na tə yi nat la rı-
nı. Bu, çox dan göz lə ni lən və ar zu la nan ad dım idi. Əs lin də, il lər 
əv vəl də bir qrup gənc re jis sor böl gə teatr la rı na tə yi nat al mış dı-
lar. Doğ ru dur, on la rın bə zi lə ri ku lis söz-söh bət lə ri nə, teatr da xi li 
int ri qa la ra, ya ra dı cı he yət lə mo no loq la ün siy yə tə me yil et dik lə-
rin dən, elə cə də təc rü bə siz lik üzün dən öz lə ri ni doğ rult ma dı lar. 
Am ma özü nü doğ rul dan, mü hit də ye ni for ma la rı ra hat lıq la 
tət biq edən lər də ol du...
Xə bər ver di yi miz ki mi, mə də niy yət na zi ri nin mü va fiq əmr lə ri ilə sə nət 
ca meəsin də ta nı nan iki gənc – Anar Ba ba lı Lən kə ran Döv lət Dram 
Teat rı na, Vü sal Meh rə li yev Min gə çe vir Döv lət Dram Teat rı na baş 
re jis sor tə yin edi lib lər. “Böl gə teatr la rı nın əsas prob le mi re jis sor dur” 
de yən lər dən ol du ğum dan hər iki tə yi na ta se vin dim.
Fəaliy yət lə ri nin ilk gü nün dən so sial me dia he sab la rın da, in-
for ma si ya por tal la rın da he yət lə “isin mə” hə rə kət lə ri nin vi zual 
ək si ni gö rən dən son ra ye ni ta ma şa plan-proq ram la rı ilə bağ lı 
on la rın qi ya bi ola raq qa pı la rı nı döy mək qə ra rı na gəl dim. Hər 
iki si nə sual la rım da ey ni ol du. Sual la rı da, on la ra ve ri lən ca vab-
la rı da bir lik də oxu yaq.

“Silva” yenidən səhnədə
Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu si qi li Teat rı ma car bəs tə ka rı 
İm re Kal ma nın “Sil va” ope ret ta sı nın ta ma şa sı ilə rus dil li ta ma-
şa çı la rın gö rü şü nə gə lə cək.

Mar tın 25-də gös tə ri lə cək səh nə əsə ri nin qu ru luş çu re jis so ru 
Əmək dar ar tist Bo ris Lu kins ki, qu ru luş çu rəs sa mı Əmək dar mə-
də niy yət iş çi si Alek sandr Fyo do rov, ge yim üz rə rəs sa mı Ye le na Al-
ma zo va, ba let meys ter lə ri Əmək dar ar tist lər Ye le na və Za kir Ağa-
yev lər, xor meys te ri Əmək dar ar tist Va qif Məs ta nov dur. Ta ma şa nın 
di ri jo ru Əmək dar in cə sə nət xa di mi Fəx rəd din Ata yev dir.

“Sil va” ope ret ta sı nın sü jet xət ti ni saf sev gi təş kil edir. Ka ba re-
də mü ğən ni iş lə yən Sil va Va res ku ilə kn yaz oğ lu Ed vin ara sın da 
ya şa nan mə həb bət Ed vi nin ailə si tə rə fi n dən bir mə na lı qar şı lan-
mır. Va li deyn lə ri Ed vi ni baş qa sı ilə ni şan la ma ğa qə rar ve rir lər. 
Bun dan son ra iki gən cin öz sev gi si uğ run da mü ba ri zə si baş la yır.

Opera və Balet Teatrında “... bir gün”
Mar tın 27-də 
Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rın da Mə-
də niy yət  Na zir li yi nin 
“Teatr da bir gün“ 
la yi hə si çər çi və sin də 
təd bir ke çi ri lə cək. 
Hə min gün ope ra 
və ba let sə nə ti hə-
vəs kar la rı teat rın səh nəar xa sı fəaliy yə ti ilə ta nış ola bi lə cək lər.

Təd bir iş ti rak çı la rı so list lər, ba let ar tist lə ri, xor və or kest rin 
məşq fəaliy yə ti ilə ya xın dan ta nış ola caq, həm çi nin ta ma şa la rın 
nü ma yi şi ni tə min edən tex ni ki he yə tin fəaliy yə ti ni mü şa hi də et-
mək im ka nı qa za na caq lar.

“Teatr da bir gün“ ak si ya sın da iş ti rak et mək  is tə yən lər əv vəl cə-
dən 493-94-05 nöm rə li te le fon la qey diy yat dan ke çə bi lər lər.

Xa tır la daq ki, 27 mart Dün ya Teatr Gü nü dür (World Theat re 
Day). Əla mət dar gün 1961-ci il də UNES CO nəz din də fəaliy yət 
gös tə rən Bey nəl xalq Teatr İns ti tu tu tə rə fi n dən tə sis olu nub.

Bakı Musiqi Akademiyasında növbəti seminar

Ü
ze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın (BMA) 
“Şi fa hi ənə nə li Azər bay can pro fes sional mu si qi si və onun 
ye ni is ti qa mət lə ri nin təd qi qi: or qa no lo gi ya və akus ti ka” 
el mi-təd qi qat la bo ra to ri ya sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə mar tın 15-də 

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, 
pro fes sor Arif Əsə dul la ye vin “Ça har gah” mu ğam dəs ga hı nın ifa 
mə ziy yət lə ri” möv zu sun da el mi se mi nar ke çi ri lib.

Se mi na rı BMA-nın elm və ya ra-
dı cı lıq iş lə ri üz rə pro rek to ru, pro-
fes sor Gül naz Ab dul la za də açıb.

Arif Əsə dul la yev se mi nar da 
təq dim olu na caq “Ça har gah” 
təd ris fi l mi haq qın da fi  kir lə ri ni 

bö lü şüb.
Son ra fi lm nü ma yiş olu nub. 

Film də xa nən də lə rin ifa sın da 
“Ça har gah” mu ğam dəs ga hı nın 
bü tün gu şə və şö bə lə ri ar dı cıl 
ola raq səs lə nib.
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Mü tə xəs sis lə rin fik rin cə, ba la ba nın bir mu si qi alə ti ki mi 
for ma laş ma sı təx mi nən 4-5 min il əv vəl baş ve rib. Bu 
alə tin də ifa çı lıq ənə nə si us tad dan şa gir də ötü rül mək lə 
gü nü mü zə gə lib ça tıb. Be lə us tad lar sı ra sın da Əli Kə ri-

mov, Bəh ruz Zey na lov, Məm məd naib Ha cı yev, Ab bas Na ğı yev, 
Mü ba riz Ata yev, Həs rət Hü sey nov, Ağa səf Se yi dov və baş qa la-
rı nın ad la rı nı çək mək olar. 

Ça ğı mız da isə Əmək dar ar-
tist lər Şir zad Fə tə li yev, İl ham 
Nə cə fov, Azər bay can Mil li Kon-
ser va to ri ya sı nın pro fes so ru Ab-
bas qu lu Nə cəf za də və di gər 
ba la ban ifa çı la rı sə ləfl  ə ri nin ənə-
nə lə ri ni la yi qin cə ya şa dır lar.

Ba la ban alə ti ney, süm sü, 
bül ban, mu si qar və di gər nə-
fəs alət lə ri ilə mü qa yi sə də da ha 
mü rək kəb dir və ha zır lan ma sı 
da əziy yət tə ləb edir. Alə tin ha-
zır lan ma sın da uzun il lər xid mət 
gös tər miş məş hur ba la ban çı 
Məm məd naib Ha cı ye vin 100 il lik 
yu bi le yi mar tın 14-də ta mam ol-
du. Bu sə nə ti ya şa dan la rın də rin 
eh ti ram la xa tır la dı ğı ba la ban çı nı 

yu bi le yi mü na si bə ti lə ya da sal-
dıq.

Məm məd naib Şı xə li oğ lu Ha-
cı yev 1922-ci il də İçə ri şə hər də 
ana dan olub. Ata sı Ha cı Şı xə li 
İçə ri şə hər də sa yı lıb-se çi lən, zən-
gin ta cir lər dən idi. O, 1918-ci il də 
Ba kı nı er mə ni-bol şe vik bir ləş mə-
lə rin dən tə miz lə mə yə gə lən Qaf-
qaz İs lam Or du su nun ər zaq la 
tə mi na tı na bö yük dəs tək ve rib. 
Onun və tən pər vər li yi ni yük sək 
qiy mət lən di rən Qaf qaz İs lam Or-
du su nun ko man da nı, ge ne ral Nu-
ru pa şa Şı xə li ki şi yə xa ti rə ola raq 
gü müş qə mə (xən cər) ba ğış la yıb. 
Bu xən cər ha zır da ba la ban us ta-
sı nın İçə ri şə hər də ki mən zi lin də 

qo ru nur. Xən cə rin üzə rin-
də Os man lı sul ta nı Fa tih 
Sul tan Meh me tin mö hü rü 
və ay-ul duz həkk olu nub.

Məm məd naibin ba la ba-
na ma ra ğı 9-10 yaş la rın-
dan baş lan mış dı. O, qa-
mış dan tü tək dü zəl də rək 
el ha va la rı ifa edər miş. 
Pro fes sor Ab bas qu lu Nə-
cəf za də ba la ban us ta sı ilə 
bağ lı xa ti rə sin də qeyd edir 
ki, xü su si lə alət də dəm-
keş lə rə məx sus fa si lə siz 
ifa üsu lu nu mə nim sə di yin-
dən döv rün ta nın mış klar-
net ifa çı la rı məhz Məm məd naibin 
mü şa yiəti nə önəm ve rir di lər. O 
tək cə dəm ifa et mir, xalq mah-
nı la rı, aşıq mu si qi si nə bə ləd ol-
du ğun dan həm də ifa çı lıq edir di. 
Ba la ban da mə ha rət li ifa sı, tə rəf-
mü qa bi li ilə mə qa mın da to nal lı ğa 
xü su si diq qət et mə si ona sə nət-
də bö yük hör mət qa zan dır mış dı. 

Məm məd naib Ha cı yev 1941-
1945-ci il lər mü ha ri bə si nin iş ti-
rak çı sı olub. Cəb hə dən qa yıt dıq-
dan son ra da öz se vim li sə nə ti ni 
da vam et di rib. Ba la ban və tü tək 
alət lə ri ha zır la yıb, ey ni za man da 
bu alət lər də ifa edib. Hə min dövr-
də klar net, ba la ban və tü tək ifa-
çı la rı nın ən çox mü ra ciət et dik lə ri 
ün van məhz Məm məd naib Ha cı-
ye vin İçə ri şə hər də ki mən zi li olub. 

Sə nət ka rın qı zı, Mil li Ki tab xa-
na nın di rek tor müavi ni, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Mə lək Ha cı ye-
va əzi zi ilə bağ lı xa ti rə lə rin də 
uşaq lıq il lə rin dən ta nın mış ba-
la ban ifa çı la rı olan Bəh ruz Zey-
na lov və Ələk bər Əs gə ro vun 
ata sı ilə dost luq et di yi ni və on-
la rı tez-tez ev lə rin də gör dü yü nü 
bil di rir. De yir ki, ata sı xa rak te-
ri nə gö rə çox za man te le vi zi ya 
çə ki liş lə rin dən im ti na et sə də, 
bə zən ya xın dost la rı nın sö zü nü 
ye rə sal ma yıb ra zı lıq ve rib. Bu-
na gö rə də te le vi zi ya nın “qı zıl 
fond”un da ifa la rı nın lent ya zı la-
rı na rast gəl mək olar. Öm rü nün 
so nu na dək ba la ban, onun qa-
mı şı, tü tək, ney və qa ra zur na 
ha zır la yan sə nət kar haq qın da 
döv rü nün nə fəs çal ğı alət lə ri nin 

no va tor-vir tuoz ifa çı sı olan 
Ələk bər Əs gə rov de yər-
miş: “Ba la ban ifa çı lı ğın da 
(dəm keş li yi nə zər də tu tur-
du) mə nim üçün ən gö zəl 
mü şa yiət çi Məm məd naib 
Ha cı yev dir. Tük ki mi dəm 
ve rir, mu ğam la rı, rəqs lə ri, 
mah nı la rı gö zəl bil di yin-
dən to nal lı ğı hə min an da 
də yi şir. Baş qa la rı ilə ifa 
edən də bil di yim də ya dım-
dan çı xır...”. 

Məm məd naib Ha cı ye vin 
100 il lik yu bi le yi ərə fə sin də 
Mə lək Ha cı ye va ata sı nın 

ha zır la dı ğı gü müş ba la ba nı Mil li 
Kon ser va to ri ya nın baş müəl li mi, 
Əmək dar ar tist, ba la ban ifa çı sı 
Şir zad Fə tə li ye və hə diy yə edib. 

Şir zad müəl lim də sə nət ka rı 
xoş xa ti rə lər lə yad edir. De yir ki, 
bəl kə də vax tı ol sa, im kan et sə, 
onun haq qın da bir ki tab lıq ya zı 
ya za, fi  kir söy lə yə bi lər. Ta nış-
lıq la rı nı isə be lə xa tır la yır: “Ha-
ra da sa 1993-1994-cü il lər idi. 
Mə nə ba la ban qa mı şı la zım idi. 
Məs lə hət gör dü lər ki, Məm məd-
naib us ta ya mü ra ciət edim. İçə-
ri şə hər də ki evi ni ax ta rıb tap dım. 
Mə ni çox meh ri ban qar şı la dı. 
Bü tün dü zəlt di yi alət lə ri gös tər di. 
On dan ba la ban üçün qa mış al-
ma ğa gəl di yi mi bi lən də bi ri ni də 
gənc lə rə ver mək üçün mə nə hə-

diy yə et di. Bu gö zəl qar şı lan ma-
dan son ra biz onun la mü tə ma di 
gö rü şür dük. O mə nə gör kəm-
li nə fəs alət lə ri ifa çı sı Ələk bər 
Ələs gə rov la bir gə çı xış la rın dan 
da nı şır dı. Dü zəlt di yi alət lər dən 
bu gün bir çox sə nət adam la rı 
is ti fa də edir. Onun sə nə ti ni sə-
ciy yə lən di rən əsas cə hət işi nin 
us ta sı ol ma sı idi. Bu na gö rə 
də ifa çı lar ona tez-tez mü ra ciət 
edir di”.

Əmək dar ar tist us ta dın qı zı nın 
ona ba la ban hə diy yə sin dən də 
da nış dı: “Mə lək xa nı mın hə diy-
yə si göz lə nil məz ol du. Bu həm 
də bir mə su liy yət dir. Ru hu şad 
ol sun. Biz ça lı şa ca ğıq ki, bu alə ti 
səh nə lər də, kon sert sa lon la rın-
da səs lən di rək”. 

Öm rü nün so nu na ki mi sev di-
yi sə nə tin dən ay rıl ma yan Məm-
məd naib Ha cı yev 2005-ci il də 
Ba kı da və fat edib. Ailə sin də sə-
nə ti ni da vam et di rən ol ma sa da, 
bir ne çə il əv vəl əbə diy yə tə qo-
vu şan oğ lu Oq tay Ha cı yev na-
ğa ra ifa çı lı ğın da bö yük ad-san 
qa za nıb mış. 

Ba la ba nın sə da sı in san sə si-
nə da ha ya xın he sab edi lir. San-
ki in sa nın inil ti si nin, kə də ri nin 
sə si dir ba la ba nın sə si. Bu sə si, 
sə nə ti ya şa dan la rın adı əbə di 
ya şa ya caq. 

Lalə Azəri

Dün ya mı zı Yaz adın la 
ya zıb-ya rat ma ğa xoş 
gəl mi sən! Ya zı lı ədə-
biy ya ta dək “bə nəf şə”, 

“nav rız gü lü”, “qar qa so ğan” 
tə ləf füz lə nən süf tə gül-çi çə yin 
mü ba rək! Sə nin say sız cü cər-
ti ni, sün bü lü nü, mer-mey və ni 
bi şi rə si “qo ra bi şi rən”, məh-
sul la rı dü şü rə si “qı zı lı”, “buz 
üs tə çı xan qo çaq la rı” üşü də si 
sə ləf lə ri nə də sa lam ol sun – 
bə ri baş dan!

Cüm lə nin də baş üzv lə ri var və 
on lar dan ikin ci si – xə bər – bu yu-
rur ki, Sən – bay ram la rı mı zın 
əzəl müb tə da sı yur du mu za qə-
dəm qo yur san.

“Bay ram” ri tual la rı hər han-
sı çə tin lik dən, müş kül dən xi la sın 
ifa də si. Ne cə ki, 1918-in 28 ma-
yı nı ça rizm dən, 1945-in 9 ma yı nı 
fa şizm dən, 1991-in 18 okt yab rı-
nı so ve tizm dən xi las gün lə ri ki mi 
bay ram la yı rıq. Sə nin konk ret do-
ğum ta ri xin ol ma sa da, “do ğum 
evi”n Şərq, Türk el lə ri! Nə yin sə 
ta rix çə si nin bi lin mə mə si isə onun 
ən qə dim li yi nə, əzəl li yi nə işa rə dir. 
Bə zi “el mi-təd qi qa ti” tap ma ca la ra 
isə hör mət lə ya naş maq bor cu-
muz dur; hə qi qə tin yox dur sa, eh-
ti mal la ra eti raz edə bil məz sən. O 
ver si ya lar dan bi ri və ən tu tar qa lı sı 
bu dur ki, yol azıb, dü şül məz sıl-
dı rım qa ya lıq la ra qalx mış qə dim 
türk tay fa la rı ora dan aşa ğı – hə-
ya ta dü şən bir qur dun ar xa sın ca 
enə rək xi las ol muş və yaz fəs li nin 

ilk gü nü nə tə sa düf edən hə-
min ha di sə ni bay ram et-
miş lər. Elə bi zim to te mi miz 
– boz qurd da hə min ha di-
sə nin ye tir mə si.

Bu bay ra mın ən üm də, 
ən xa rak te rik gös tə ri ci si 
bü tün hə ya ta hə yat ve ri-
ci li yin də dir. Bu bay ram, 
doğ ru dan da, bü tün tə-
biət və cə miy yə tin oya nış, 
ruh la nış, pər və riş, dir çə liş 
bü növ rə si dir. Bu gün lər-
dən baş la ya raq tor pa ğın, 
su yun, ağac la rın ca nı, 
in sa nın, hər bir can lı nın 
qa nı qay na yır. Kim de yə 
bi lər ki, bu fəs lin ilk gü nün dən 
baş la ya raq, in san lar da tu mur-
cuq la mır? İn san mə nən, ru hən 
və cis mən cü cər mə sə, sə mə ni 
cü cərt mək eş qi nə dü şər mi? İn-
san bu tə pə dən-dır na ğa bay ram 
fəs li nin hə ra rə ti lə qı zı nıb-qı zı şıb 
qım zan ma sa, onun öv lad-uşaq 
mey və lə ri nin də yib-do ğul ma sı 
da ha çox pa yız və qı şa – doq-
quz ay lıq mə sa fə mən zil lə ri nə 
düş məz di ki...

Hə min bu bay ra mın ça ğa ça-
ğı, tu mur cuq-tu man çaq və də lə ri, 
yup yum şaq uşaq, tə zə bəy-gə lin 
tim sal lı ilk gənc lik döv rü haq da 
dü şün dük cə gö zü müz nə ya-
şıl la mır, kön lü müz nə göy lə mir, 
ru hu muz nə qo şu la mır, di li miz 
nə söy lə mir?! Ça ğa ça ğı şah 
tax tı dı, de yir lər. Uşaq lıq dö nə mi 
cəh-cəh, ilk gənc lik möv sü mü 
bəh-bəh vax tı dı! La lə lə ri qıp qır-
mı zı ləl di, gül-çi çə yi gö zə axan 
sel di, şo mu la rı, çi riş lə ri, yem lik-
lə ri yem, bül bül lə ri dil di bu bay-
ra mın!

Ya ra nış dan bə ri heç bir təş-
viq-təb li ğa ta eh ti yac duy ma dan 
bü tün ev-eşik lə ri mi zin yu xa rı 
ba şı na ke çi ril miş bu bay ra mın 
ya xın keç miş də ba şı na gə ti ri lən 
bir ola yı da xa tır la yaq. Bə li, bu 
bay ra mın hə ya tı dis si dent lik dən 
də xa li ol ma yıb. Mə sə lən, 1967-
ci il də bu bay ra mı hə yət lər dən 
çı xa rıb hə ya ta – ic ti mai hə yə tə 
qo şan Şı xə li Qur ba nov məhz bu 
mil li lik cəh di nin qur ba nı ol du.

Sən həm də yaradıcı...
Zərb-mə səl lə rin ço xu sə nin lə 

bağ lı, əziz bay ra mı mız! Dün ya-
nın ya ra dı lış ün sür lə ri nin dör dü-
nü də eh ti va edir sən. Mə sə lən, 
“Bir od dan, bir su dan”. Bə li, xalq 
bu mə səl də de mək is tə yir ki, bir 
od dan qorx, bir su dan. Am ma 
sən lik də söh bət çər şən bə ton qal-
la rın dan ge dir. Dün ya nın heç bir 
xal qı nın heç bir bay ra mın da bu 
gur luq da, bu ər şi-bü lənd də alov 
ol mur. Ol sa-ol sa, şam yan dı rır lar 
ki, bu nun da ila hi tə cəl la sı bi zim 
Fü zu li yə məx sus...

Bun lar – yə ni od və alov 
bi zim sə nət kar bay ra mı-
mı zın ilk əsə ri. Su həm tə-
miz lik, həm ay dın lıq. Ta ri-
xən bay ram gü nü nün sübh 
ça ğın da axar su üs tü nə 
ge dib, tək cə di ni yox, his-
si dualar da sə pib su la ra 
bu xalq. Ənə nə-əx la qi bir 
məc bu riy yət lə yu xu dan kal 
oya dı lıb su üs tü nə apa rı-
lan kör pə uşaq la rın do da-
qal tı de yin mə lə ri nin özü də 
son ra lar üçün – bu tö rə nin 
mü qəd dəs li yi nin qav ra-
nı la sı yaş dövr lə ri üçün 
xoş de yim lə rə, xa ti rə lə rə 

çev ri lir. Hə lə su bay qız la rın ka-
sa-nim çə lər də ki su ya iy nə-sap 
atıb, bəxt ya rı şı na, yar ara yı şı na 
çıx ma la rı! Elə bu da son ra kı yaş 
“beş daş la rı” üçün pı çı-pı çı la ra, 
xoş “xı sın-xı sın”la ra, kə lam dan 
güc lü düm sük lə mə lə rə çev ri lib, 
çev ri lir, çev ri lə cək...

Alov lu-su lu he ka yət lə ri ni da nı-
şıb-oxu yub, id ma ni ha va sın dan 
udub, ya man ca ac dıq, – de yib, 
ke çək əs ra rən giz süf rə ya ra dı-
cı lı ğı na. Yə ni müş taq dan iş ta ha. 
Bu nun çün əv vəl cə bir sə mə ni 
hal va sı gəl sin. Qoç Ko roğ lu nun 
“yed di qa zan”dan son ra de di yi 
“Mi na ib rinq lə rə ba də lə rə şə rab 
dol du run!” ey ha mı baş qa iç ki lə-
rə yö nəl dil sin – şər bət sü zül sün. 
Do yun ca nuş edin və bir az da 
– bü tün bu ne mət lə rin bü növ rə-
si ni qo yan bu fəs lin lö yün-lö yün 
ya ra dı cı lı ğı nı öyün. De yin, əgər 
yaz dün ya qa za nı nın al tı nı qa-
la ma sa, yay nə bi şi rər, pa yız nə 
dü şü rər, qış nə ye yər? Ağ zı nı za 
mət bəx dən gə lən qo xu lar dan 
ya na ya ran mış su alıb sus ma-
yın. Ərz edin ki, bi zim bu bay ra-
mın ta yı-bə ra bə ri yox dur və bu 
sə nət ka rın di gər əsər lə ri ni ara ya 
gə ti rin. Şə kər bu ra sı nı, qo ğa lı nı, 
pax la va sı nı, fi r ni si ni, şir ni si ni, 
no xud, şa ba lıd qo vur ma la rı nı, 
kün cüt, buğ da qo vur ğa la rı nı, 
süd da şı nı, zə fə ranp lo vu nu, cü-
cəp lo vu nu, fi  sin canp lo vu nu və 
di gər ne çə-ne çə ro man-epo pe-
ya la rı nı!

Bu uni ver sal yer-ye mək dən 
son ra qa lır bir cə söz de mək: 
Bay ra mı nız mü ba rək!

Tahir Əhmədalılar

Gün aydın, Yeni gün!
Özündən öncəki “su”, “od”, “yel”, “torpaq” sələflərinlə birgə!...

Poeziyamızın iftixarı
Ya ra dı cı lı ğı ma raq la iz lə nən və se vi lən ədib lə ri miz dən bi ri 
də poezi ya mı zın if ti xa rı Xur şid ba nu Na tə van dır. Bu il ana dan 
ol ma sı nın 190 il li yi ta mam olan şairə nin yük sək hu ma nizm 
ide ya la rı aşı la yan, də rin li rizm ifa də edən ya ra dı cı lı ğı döv rü-
nün ədə bi mü hi ti nə də mü hüm tə sir gös tə rib...

Xur şid ba nu Na tə van 1832-ci 
il də mu si qi be şi yi,  şair lər və tə-
ni Şu şa da, Qa ra ba ğın son ha-
ki mi Meh di qu lu xan Ca van şi rin 
ailə sin də dün ya ya göz açıb. 
Er kən çağ lar dan  sa ray tər bi-
yə si gö rüb, döv rün ta nın mış 
alim və sə nət kar la rın dan dərs 
alıb, çox lu mü ta liə edib. 

Poezi ya ya ma ra ğı er kən 
çağ lar dan baş la yıb. Əv vəl-əv-
vəl  “Xur şid” im za sı ilə  şeir lər 
ya zıb. Hə min poetik dü şün cə-
lə rin ço xu za ma nın süz gə cin-
dən keç mə yə rək itib-ba tıb. An-
caq cü zi bir his sə si gü nü mü zə  
gə lib ça tıb. Araş dır ma lar dan 
mə lum olur ki, şairə 1870-ci 
il dən eti ba rən şeir lə ri ni “Na tə-
van” (kö mək siz) tə xəl lü sü ilə 
qə lə mə alıb. Ədə bi ic ti maiy-
yət də ta nı nıb. Ya ra dı cı lı ğı şair, 
aşıq və xa nən də lər tə rə fi n dən 
ma raq la qar şı la nıb.

Na tə va nın şeir lə ri ni oxu duq ca hiss edir sən ki, onun poetik dü-
şün cə və duy ğu la rın da se vinc lə kə dər vəh dət ya ra dıb. Bu həm də 
onun şəx si hə yat da kı dərd-sə rin dən, o cüm lə dən gənc öv la dı nı 
itir mə sin dən qay naq la nır dı. Hə ya tın tə zad la rı ara sın da kö mək siz 
qa lan şairə ta le siz li yi ilə ba rış mır: 

Nə mən olay dım, ila hi, nə də bu aləm olay dı! 
Nə də bu aləm əra dil mü qəy yə di-qəm olay dı! 

O, ya ra dı cı lı ğın da üz gün na xış la ra da ha çox yer ayır sa da, ger-
çək lik lə rə də bi ga nə qal mır. Poetik ya ra dı cı lı ğın da əsa sən aşi qa-
nə, tə biət gö zəl lik lə ri nə həsr edi lən, müasir lə ri nə yaz dı ğı mən zu-
mə və hüzn lü şeir lər yer alıb. 

X.Na tə van bö yük oğ lu Meh di qu lu xa na həsr et di yi “Ölü rəm” rə-
difl  i qə zə lin də ana qəl bi nin sı zıl tı la rı, fər ya dı eşi di lir:

Va rım dı si nə də dər dü qə mi-nə han, ölü rəm,
Fə da olum sə nə, gəl ey lə im ta han, ölü rəm.
Fə raq dan ge cə lər yat ma ram sa ba ha ki mi,
Xə ya li-zül fü nə bağ lı ge dib dir can, ölü rəm.
Çə kir dim həs rə ti ni, gör mə dim, xu da ha fi z!
Olub dur in di işim na lə vü fə ğan, ölü rəm.

Bu şeir də Na tə va nın  həs rət və iz ti rab do lu mə nə vi alə mi  çox du-
man lı gö rü nür. Yük sək bə diilik lə ya zıl mış şeirin mis ra la rın da “fə raq-
dan ge cə lər sə ba hə ki mi” yat ma yan, ay rı lıq dan bağ rı qa na dö nən 
ana nın köv rək qəl bi nin nə qə dər şan-şan ol du ğu nun şa hi di olur san. 

Şairə ya ra dı cı lı ğın da di ni möv zu la ra da yer ayı rıb. Onun “Əli 
Əs gər”, “Zey nəb”, “Qa sim”, “Gəl mə sin” rə difl  i şeir lə ri Kər bə la ha-
di sə lə ri nə həsr edi lib. İs lam ta ri xi nə bə ləd olan şairə bu əsər lə-
rin də müasir lə ri nə mə nə vi tə miz lik, xe yir xah lıq və in san pər vər lik 
duy ğu la rı aşı la maq is tə yib.

Nə Misr olay dı, nə Kə nan, nə həs rə ti-Yə qub,
Nə xar olub qə mi-hic ran da, qər qi-ma təm olay dı!
Nə çah olay dı, nə zin dan, nə kar van gü zə ri,
Nə Yu si fi  bu bə la da gö rən bir adəm olay dı!

Nə bəzm olay dı, nə ba za ri-Yu sif əh va lı,
Nə rəh gü zər də Zü ley xa qəm lə həm dəm olay dı!
Nə ah olay dı, nə əf sus, nə pa rə-pa rə kö nül,
Nə Na tə va nın, ila hi, hə və si dər həm olay dı!

Vax ti lə şairə nin də rin ic ti mai məz mun kəsb edən  “Olay dı” qə-
zə li Xalq şairi Sə məd Vur ğu nun diq qə ti ni çə kib. “Xur şid ba nu Na-
tə van” mə qa lə sin də bu şeiri “bö yük in sa nın qüs sə və kə də ri” ki mi 
mə na lan dı rıb.

Araş dır ma lar dan mə lum olur ki, Na tə van Azər bay can, fars dil lə-
ri ilə ya na şı, çı ğa tay di lin də də qiy mət li mən zu mə lər ya ra dıb, Xa-
qa ni, Ni za mi və Fü zu li ki mi qüd rət li qə ləm sa hib lə ri nin əsər lə ri nə 
nə zi rə lər ya zıb. Şairə nin 20 ilə qə dər rəh bər lik et di yi “Məc li si-üns” 
ədə bi cə miy yə ti o dövr Qa ra bağ və bü töv lük də Azər bay can ədə bi 
mü hi tin də mü hüm iz qo yub.

Şairə 1 okt yabr 1897-ci il də Şu şa da və fat edib. Ağ dam da, İma-
rət qə bi ris tan lı ğın da (Qa ra bağ xan la rı nın ailə mə zar lı ğı) dəfn edi lib. 

Na tə va nın ölü mü döv rün zi ya lı la rı nı də rin dən kə dər lən di rib, “Qaf-
qaz” və “Tər cü man” qə zet lə rin də nek ro loq lar dərc edi lib. 

Savalan Fərəcov

Unudulmaz balaban ustası və ifaçısı
Məmmədnaib Hacıyevin hazırladığı alətlərdən bu gün də sənətçilər istifadə edirlər

Nizami və Nəvai haqqında yeni tədqiqat 
Özbəkistanda çap olunub

Daş kənd də ki Hey dər Əli yev adı na Azər-
bay can Mə də niy yət Mər kə zi nin (AMM) 
la yi hə si ilə pro fes sor Şux rat Si ra cəd di nov 
və do sent Gül ba har Aşu ro va nın “Ni za mi 
Gən cə vi və Əli şir Nə vainin ya ra dı cı lı ğın da 
türk tə fək kü rü və ideolo ji bə dii əsas lar” ad lı 
mo noq ra fi ya sı öz bək di lin də nəşr olu nub.

Ki tab Azər bay can Pre zi den ti nin 2021-ci ilin 
“Ni za mi Gən cə vi İli” elan edil mə si və Öz bə-
kis tan döv lət baş çı sı nın “Əli şir Nə vainin 580 
il lik yu bi le yi nin ge niş qeyd olun ma sı” haq qın-
da sə rən cam la rı ilə əla qə dar çap olu nub.

Mo noq ra fi  ya nın el mi re dak to ru AMEA-nın 
Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin di-
rek to ru, aka de mik Ra fael Hü sey nov, rəy çi lər 
öz bə kis tan lı pro fes sor lar Ba ki jon Tox liev və 
Nur boy Cab ba rov dur.

Ön sö zün müəl li fi  AMM-in di rek to ru Sa mir 
Ab ba sov dur. Ön söz də qeyd olu nur ki, Türk 
dün ya sı bə şə riy yə tə bö yük alim lər, fi  lo sofl  ar, 
şair lər, ya zı çı lar bəxş edib və be lə nə həng, 
gör kəm li mü tə fək kir lə rin si ya hı sın da Azər-
bay can xal qı nın fəx ri Ni za mi Gən cə vi və öz-
bək ədə biy ya tı nın da hi şairi Əli şir Nə vainin 
ad la rı fəxr lə çə ki lir. Mü tə fək kir şair lər Ni za mi 

Gən cə vi və Əli şir Nə vainin ədə bi ir si nin təd-
qi qi və təb li ği nin bü tün dövr lər üçün ak tual 
ol du ğu, on la rın ir si nin öy rə nil mə si, təd qiq 
edil mə si və ye ni, san bal lı mən bə lə rin üzə çı-
xa rıl ma sı nın va cib li yi vur ğu la nır.

“Şuşanın simaları”

Redaksiyadan
Kol  lek  ti  vi  miz bu il Nov  ru  zu 
uzun il  lər qə  ze  ti  mi  zin ən 
bəh  rə  li ya  za  rı ol  muş sə  mi  mi 
in  san, us  tad qə  ləm sa  hi  bi 
Ta  hir Ab  bas  lı  nın (25.9.1948 
– 18.7.2021) yox  lu  ğun  da 
qar  şı  la  yır. Üz tut  du  ğu bü  tün 
möv  zu  lar  da yük  sək pub  li -
sis  ti  ka ör  nə  yi ya  ra  dan Ta  hir 
müəl  lim, de  mək olar, hər il 
Ba  har bay  ra  mı  mı  za ma  hir 
qə  lə  mi ilə “xoş gəl  din” de -
yər  di. Oxu  cu  la  rı  mız onun 
ya  zı  la  rın  da Nov  ru  zu ay  rı bir 
zövq  lə du  yub se  vər  di  lər. 
Bu əziz bay  ram ərə  fə  sin  də 
us  tad həm  ka  rı  mı  zı rəh  mət  lə 
anır, il  lər ön  cə qə  ze  ti  miz -
də dərc olun  muş Nov  ruz  la 
bağ  lı ya  zı  sı  nı bir da  ha diq -
qə  ti  ni  zə təq  dim edi  rik...
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№22 (1895)
18 mart 2022 7 19 mart 1901 – Xalq ar tis ti Ələk bər Sey ful la oğ lu Sey fi  (1901 

– 15.12.1977) Tifl  is də ana dan olub. 1929-cu il də Ba kı Türk İş çi 
Teat rı na də vət alıb. Film lər də çə ki lib. 

19 mart 1907 – Əmək dar ar tist Sa dıq Sa leh Xə lil oğ lu Ba ğı rov 
(1907-1977) Ba kı da ana dan olub. Döv lət Aka de mik Dram Teat rı-
nın akt yo ru olub, fi lm lər də çə ki lib.

19 mart 1925 – Döv lət xa di mi, ya zı çı-pub li sist, maarif çi Nə ri-
man Kər bə la yı Nə cəf oğ lu Nə ri ma nov (14.4.1870 – 1925) və fat 
edib. “Na dan lıq”, “Na dir şah”, “Ba ha dır və So na”, “Şam dan bəy” 
və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Azər bay ca nın so vet ləş mə sin dən son ra 
res pub li ka hö ku mə ti nin – Xalq Ko mis sar la rı Şu ra sı nın səd ri olub. 

19 mart 1928 – Ta nın mış akt yor Əf ra si yab Məm mə dov (1928 
– 18.11.1990) Gən cə də do ğu lub. Aka de mik Dram Teat rın da ça lı-
şıb. “Qız mar gü nəş al tın da”, “Ko roğ lu”, “Də də Qor qud” və s. fi lm-
lər də çə ki lib.

19 mart 1994 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar, caz men Ra fi q Ba ba yev 
(31.3.1936 – 1994) Ba kı met ro sun da (“20 Yan var” stan si ya sı) 
baş ve rən ter ror ha di sə sin də hə lak olub.

20 mart 1879 – Xalq ar tis ti, ta nın mış ope ra mü ğən ni si, pe da-
qoq Hü seyn qu lu Mə lik oğ lu Sa rabs ki (Rza yev; 1879 – 16.2.1945) 
ana dan olub. İlk mil li ope ra mız olan “Ley li və Məc nun”da Məc nun 
ro lu nun bi rin ci və uzun il lər əvəz siz ifa çı sı olub. 

20 mart 1906 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Ağə li 
Əliab bas oğ lu Da da şov (1906 – 7.12.1973) Ba kı da do ğu lub. Aka-
de mik Dram, Gənc Ta ma şa çı lar, Gən cə, Nax çı van teatr la rın da, 
Azər bay can Te le vi zi ya sın da ça lı şıb. 

20 mart 1912 – Xalq ar tis ti, re jis sor Ən vər Mə cid oğ lu Beh bu-
dov (1912-1998) ana dan olub. Ru si ya nın teatr la rın da ça lı şıb. 60-
70-ci il lər də Azər bay can da Ope ra və Ba let, Rus Dram teatr la rı nın 
baş re jis so ru olub.

20 mart 1928 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Ka mal Ca mal oğ-
lu Ələk bə rov (1928 – 21.5.2009) Fü zu li ra yo nun da ana dan olub. 
“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da Cə fər Cab bar lı nın hey kə li, 
gör kəm li şəx siy yət lə rin qə bi rüs tü abi də lə ri nin müəl li fi  dir. 

20 mart 1945 – Əmək dar rəs sam, de ko ra tiv-tət bi qi sə nət us-
ta sı Za hid İsa oğ lu Hü sey nov (1945 – 27.7.2012) Gür cüs tan da, 
Qa ra çöp ma ha lın da do ğu lub. Azər bay can Rəs sam lıq Aka de mi-
ya sı nın ka fed ra mü di ri olub.

21 mart 1896 – Xalq ar tis ti Ka zım Zi ya (Ka zım Cə fər oğ lu Ka-
zım za də; 1896 – 20.11.1956) Or du bad ra yo nu nun Yu xa rı Əy lis 
kən din də do ğu lub. Teatr ta ma şa la rın da çox say lı ob raz lar ya ra-
dıb, “Sə bu hi”, “Fə tə li xan” fi lm lə rin də çə ki lib.

21 mart 1898 – Xalq ar tis ti İs ma yıl Məm mə də li oğ lu Ta lıb lı (Ta-
lıb za də; 1898-1967) ana dan olub. Ba kı da Mil li Dram, Türk İş çi 
teatr la rın da, Gən cə Döv lət Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lə rə (“Onu 
ba ğış la maq olar mı?”, “Te le fon çu qız”) çə ki lib.

21 mart 1906 – Azər bay ca nın ilk Xalq şairi Sə məd Vur ğun 
(Sə məd Yu sif oğ lu Və ki lov; 1906 – 27.5.1956) Qa zax ra yo nu nun 
Yu xa rı Sa lah lı kən din də do ğu lub. 20-dən çox poema nın, “Va qif”, 
“Fər had və Şi rin”, “İn san” və s. mən zum dram la rın müəl li fi  dir. 
Azər bay can Ya zı çı lar İt ti fa qı nın səd ri (1941-1948) olub.

21 mart 1910 – Əmək dar ar tist Rey han Qəm bər qı zı Ta ğı ye va 
(1910-1973) Tifl  is də do ğu lub. Tifl  is Azər bay can teat rı nın ilk akt ri-
sa la rın dan dır. 1956-cı il dən Gən cə teat rın da ça lı şıb.

21 mart 1914 – Xalq ar tis ti Hü sey na ğa Ələs gər oğ lu Sa dı qov 
(1914 – 23.2.1983) ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça-
lı şıb. Film lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 

21 mart 1920 – Xalq rəs sa mı Ağa Cə fər oğ lu Meh di yev (1920 
– 15.5.2003) İs ma yıl lı ra yo nu nun La hıc kən din də ana dan olub. 

21 mart 1921 – Ya zı çı-jur na list, Əmək dar mə də niy yət iş çi si, 
pro fes sor Nu rəd din Hə sən oğ lu Ba ba yev (1921-1991) Gən cə şə-
hə rin də do ğu lub. BDU-da Jur na lis ti ka fa kül tə si nin ilk de ka nı olub. 

21 mart 1924 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Mi ka yıl Cab-
bar oğ lu Azafl  ı (Zey na lov; 1924 – 12.10.1990) To vuz ra yo nu nun 
Azafl  ı kən din də do ğu lub. 

21 mart 1968 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı (sop ra no) Ali yə 
Ra ma zan qı zı Te re qu lo va (1915-1968) və fat edib. Ope ra və Ba-
let, Mu si qi li Ko me di ya, Gənc Ta ma şa çı lar teat la rın da ça lı şıb. 

21 mart 2021 – Xalq ar tis ti Ra miz Sol tan oğ lu Məm mə dov 
(26.9.1951 – 2021) və fat edib. Aka de mik Mu si qi li Teatr da ça lı şıb. 
Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də çə ki lib.

22 mart 1899 – Gör kəm li dra ma turq, ya zı çı, şair, Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi Cə fər Qa far oğ lu Cab bar lı (1899 – 31.12.1934) 
Xı zı kən din də do ğu lub. Mil li dra ma tur gi ya nın in ki şa fın da ye ni 
mər hə lə nin tə mə li ni qo yub. Tər cü mə lə rin, mil li ki no muz da ilk sse-
na ri lə rin (“Ha cı Qa ra”, “Se vil”, “Al maz” fi lm lə ri) müəl li fi  dir.

22 mart 1900 – Xalq ya zı çı sı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Sü-
ley man Hü seyn oğ lu Rə hi mov (1900 – 11.10.1983) Qu bad lı ra-
yo nu nun Əyin kən din də ana dan olub. “Saç lı”, “Meh man”, “Me-
dal yon”, “Qaf qaz qar ta lı”, “Ağ bu laq dağ la rın da” və s. əsər lə rin 
müəl li fi  dir. 

22 mart 1908 – Əmək dar ar tist Qa far Həq qi (Qa far Mə hər rəm 
oğ lu Qa sım za də; 1908-1992) Ər də bil də do ğu lub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub. 

22 mart 1909 – Xalq ya zı çı sı Meh di Əli oğ lu Hü seyn (1909 
- 10.3.1965) Qa zax ra yo nu nun İkin ci Şıx lı kən din də do ğu lub. 
“Sə hər”, “Ab şe ron”, “Qa ra daş lar”, “Ye ral tı çay lar də ni zə axır” (ro-
man lar), “Alov” (pyes) və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. 

22 mart 1913 – Xalq ar tis ti Əli a ğa İs ma yıl oğ lu Ağa yev (1913 
– 3.11.1983) ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar, Aka de mik Dram 
teatr la rın da ça lı şıb. “Gö rüş”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Qa nun na-
mi nə” və s. fi lm lər də ma raq lı ob raz lar qa le re ya sı ya ra dıb. 

22 mart 1913 – Ya zı çı-dra ma turq Mə hər rəm Cə lal oğ lu Əli za də 
(1913-1983) ana dan olub. 

22 mart 1914 – Xalq ar tis ti Lüt fə li Əmir oğ lu Ab dul la yev (1914 
– 9.12.1973) Şə ki də do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı-
şıb, “Ar şın mal alan” (1945), “Əh məd ha ra da dır?”, “Ul duz” və s. 
fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

22 mart 1915 – Xalq rəs sa mı Ba ba Ba la ba ba oğ lu Əli yev 
(1915 – 27.3.1991) Ba kı nın Zi rə qə sə bə sin də ana dan olub. Məş-
hur əsər lə ri: “Mə dən də”, “Neft çi lə rin is ti ra hə ti” və s.

22 mart 1917 – Xalq ar tis ti Yu sif Ab dul la oğ lu Və li yev (1917 – 
18.3.1980) Dər bənd də do ğu lub. Şə ki Dram Teat rın da, 1949-cu 
il dən Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb. “Nə si mi”, “Tü tək sə si”, 
“Ar xa dan vu ru lan zər bə”, “Uşaq lı ğın son ge cə si”  və s. fi lm lər də 
çə ki lib. Bir çox fi lm lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib.

22 mart 1919 – Xalq ya zı çı sı İs ma yıl Qəh rə man oğ lu Şıx lı 
(1919 – 26.7.1995) Qa zax ra yo nu nun II Şıx lı kən din də ana dan 
olub. “Də li Kür”, “Ay rı lan yol lar”, “Ölən dün yam” ro man la rı nın 
müəl li fi  dir. Ya zı çı lar Bir li yi nin səd ri, Mil li Məc li sin de pu ta tı olub.

22 mart 1919 – Ta nın mış ki noope ra tor Xan Yu sif oğ lu Ba ba yev 
(1919 – 2.9.1967) ana dan olub. Çək di yi fi lm lər: “Ögey ana”, “Bö-
yük da yaq”, “Ye nil məz ba tal yon” və s. 

22 mart 1925 – Xalq ar tis ti Zə roş Mir zə ba ğır qı zı Həm zə ye va 
(1925 – 6.6.2004) Nax çı van MR Ba bək ra yo nu nun Neh rəm kən-
din də do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da ça lı şıb. 

22 mart 1931 – Şair Əli Kə rim (Əli Pa şa oğ lu Kə ri mov; 1931 – 
30.6.1969) Göy çay da ana dan olub. Po pul yar şeir lə rin, “Pil lə lər” 
ro ma nı nın müəl li fi  dir.

22 mart 1931 – Əmək dar ar tist Yu sif Lə tif oğ lu Qa zı yev (1931 
– 21.3.1987) Gən cə də do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rın da 
akt yor və di rek tor iş lə yib. 

22 mart 1933 – Xalq ar tis ti Rü ba bə Xə lil qı zı Mu ra do va (1933 
– 28.8.1983) Cə nu bi Azər bay ca nın Ər də bil şə hə rin də do ğu lub. 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

19–22 martXatirə təqvimi

“Şuşa İli” çərçivəsində heykəltəraşlıq müsabiqəsi 
Mə də niy yət Na zir li yi “Şu şa İli” çər çi və sin-
də hey kəl tə raş lıq mü sa bi qə si elan edib. 
Öl kə Pre zi den ti nin 2022-ci ilin “Şu şa İli” 
elan edil mə si haq qın da 5 yan var 2022-
ci il ta rix li sə rən ca mı na uy ğun ola raq 
ke çi ri lən mü sa bi qə nin əsas məq sə di 
Azər bay can in cə sə nə ti nin ta ri xi mər kə zi, 
Pre zi dent İl ham Əli yev tə rə fin dən Azər-
bay ca nın mə də niy yət pay tax tı elan edi lən 
Şu şa şə hə ri nin zən gin mə də ni ir si nin 
təb li ği, həm çi nin bu ir si özün də tə cəs süm 
et di rən hey kəl tə raş lıq abi də lə ri nin ər sə yə 
gə ti ril mə si və qo run ma sı dır. 

Mü sa bi qə nin şərt lə ri nə əsa sən, hey kəl tə raş-
lar tə rə fi n dən Şu şa şə hə ri nin qə dim ta ri xi, mə-
də niy yə ti və da hi şəx siy yət lə ri nə aid hey kəl-
tə raş lıq nü mu nə lə ri ha zır la na raq Mə də niy yət 
Na zir li yi nə təq dim edil mə li dir. Hey kəl tə raş lıq 
nü mu nə lə ri nin 50 sm – 1 metr hün dür lü yün də 
ha zır lan ma sı əsas şərt lər dən bi ri dir.

Mü ka fat lar:
1-ci yer (1 nə fər) – 8000 ma nat
2-ci yer (2 nə fər) – 4000 ma nat
3-cü yer (3 nə fər) – 3000 ma nat
Hə vəs lən di ri ci mü ka fat (10 nə fər) – 500 

ma nat
Mü sa bi qə 15 mart - 15 iyun 2022-ci il ta-

rix lə rin də ke çi ri lə cək.
Mü sa bi qə də şə hər hey kəl tə raş lı ğı sa hə lə-

rin də iş lə yən pe şə kar yer li və xa ri ci hey kəl-
tə raş lar iş ti rak edə bi lər lər. Na mi zəd iş ti rak 
üçün müəy yən edil miş nü mu nə üz rə əri zə 
təq dim et mə li dir. Mü sa bi qə yə yal nız müəl lif-
li yi şəx sən na mi zə də aid olan hey kəl lər qə-
bul edi lir.

Na mi zəd lər tə rə fi n dən təq dim olun muş 
hey kəl lər üçün ödə niş edil mir. Müəl lif hü-
quq la rı nın po zul ma sı na (pla giata) gö rə mə-
su liy yə ti mü va fi q ma te rial la rı mü sa bi qə yə 
gön dər miş şəxs da şı yır. 

Hey kəl nü mu nə si ni Mə də niy yət Na zir-
li yi nə (Ba kı şə hə ri, Hö ku mət evi) təq dim 
et mək və ya elekt ron poçt va si tə si lə gal-
lery@cul tu re.gov.az ün va nı na (“Şu şa şə-
hə ri nə həsr olun muş hey kə lin ha zır lan ma-
sı üçün mü sa bi qə” baş lı ğı ilə) gön dər mək 
la zım dır.

Se çim bu me yar lar üz rə hə ya ta ke çi ri lir: 
möv zu ya uy ğun luq; müəl lif mü la hi zə si nin və 
ic ra edil mə sə viy yə si nin pe şə kar lı ğı, təq dim 
edil miş kom po zi si ya nın ma te rialın emal tex-
no lo gi ya sı na uy ğun lu ğu.

Hey kəl lə rin təq dim edil mə si üçün son ta-
rix: 15 iyun 2022-ci il.

Hey kə lin ma te rialı: tunc, mər mər və bü-
rünc.

Hey kəl həm fər di iş ti rak çı, həm də qrup 
tə rə fi n dən ha zır la na bi lər. Həm müəl lifl  ə rin 
sa yı 3 nə fər dən çox ol ma ma lı dır.

Ət rafl  ı mə lu mat Mə də niy yət Na zir li yi nin 
say tı nın “Elan lar” böl mə sin də.

“Bahar, bu səsdə nə çox...” 
“Bakı axşamları” layihəsində

ədəbi-musiqili gecə

Ba kı da kı Rus evin də “Ba kı ax şam la rı” müəl lif la yi hə si 
çər çi və sin də “Ba har, bu səs də nə çox...” ad lı ədə bi-
mu si qi li ge cə ke çi ri lib.

Ru si ya İn for ma si ya-Mə də niy yət Mər kə zi nin mət buat 
xid mə tin dən (RİMM) bil di rib lər ki, müəl lifl  ə ri şair, tər cü-
mə çi, jur na list Ali na Ta lı bo va və mu si qi çi, bəs tə kar və 
mah nı ifa çı sı And rey Kru pin olan la yi hə nin növ bə ti təd bi ri 
qo naq la ra əsl ba har əh val-ru hiy yə si bəxş edib. 

Qə dim dövr lər dən bə ri rəs sam lar, mu si qi çi lər və şair lər 
öz ya ra dı cı lı ğın da ilin ba har fəs li ni əsər lə rin də tə rən nüm 
edib lər.

Ədə bi-mu si qi li ge cə də şair lər, “Literaturnıy Azer bay-
djan” jur na lı nın müəl lifl  ə ri, mu si qi çi lər, A.Kru pi nin müəl lif 
qru pu nun üzv lə ri, Xalq ar tis ti, bəs tə kar Azər Da da şov və 
di gər də vət olun muş qo naq lar da iş ti rak edib lər.

Xal qı mı zın se vim li bay ra mı Nov ru zun gəl mə si nə sa yı lı gün lər 
qa lıb. Ar tıq ikin ci il dir qa lib öl kə, qa lib xalq ola raq bu əziz 
bay ra mı ke çi ri rik. Qəlb lə rə bay ram se vin ci, ba har in ti za rı 
ha kim kə sil sə də, bu gün lər tə biət üz bər ki dən qı şın son tə-

la tüm lə ri ni ya şa maq da dır. Hət ta şi mal və qərb böl gə lə ri miz bü-
tün qış bo yu gö rün mə yən miq dar da ağ ör pə yə bü rü nüb. Am ma 
ça rə yox dur, bu so yu ğun öm rü yaz qa rı ki mi dir. Ba har hə ra rə ti 
tez lik lə özü nü ye ti rə cək... 

Nov ru zun gə li şi ilə əla qə dar 
hər il pay tax tı mız da tə biətin 
şıl taq lıq la rı na rəğ mən müx tə lif 
yar mar ka lar, bay ram təd bir lə ri 
təş kil edi lir. Bun lar dan bi ri də 
“Nar gis” Fon du nun təş ki lat çı lı ğı 
ilə pay tax tın Fəv va rə lər mey da-
nın da ke çi ri lən “Tor paq əlim də, 
ba har ürə yim də” xey riy yə yar-
mar ka sı dır. Yar mar ka mar tın 
1-dən Ba kı sa kin lə ri ni və şə hə-
ri mi zin qo naq la rı nı qə bul edir.

Bu gün lər də biz də yar mar ka 
ilə ta nış ol maq üçün Fəv va rə lər 
mey da nı na üz tut duq. Əv vəl cə 
“Nar gis” Fon du nun la yi hə di rek-
to ru Ay dan Nə si bo va ilə həm-
söh bət ol duq. Ay dan xa nım de-
yir ki, xey riy yə yar mar ka sı fond 
tə rə fi n dən 2019-cu il dən ke çi ri lir. 
2020-ci il də dün ya nı bü rü müş 
ko ro na vi rus pan de mi ya sı sə bə-
bi ilə yar mar ka tə xi rə sa lın sa da, 
qey diy ya ta alın mış kör pə lər fond 
tə rə fi n dən müali cə və əmə liy ya-
ta gön də ril di: “Hər il ol du ğu ki mi, 
bu il də yar mar ka spon sor la rı nın 
ma liy yə dəs tə yi və yar mar ka-
da qu ru lan ev lə rin ki ra yə sin dən 
top la nan bü tün və sait müx tə-
lif xəs tə lik lər dən əziy yət çə kən 
uşaq la rın müali cə və əmə liy yat 
xərc lə ri nin qar şı lan ma sı na sərf 
edi lə cək. Yar mar ka nın nə ti cə lə-
ri və ət rafl  ı ma liy yə he sa ba tı isə 
yar mar ka bit dik dən son ra ic ti-
maiy yə tə təq dim olu na caq”. 

Yar mar ka nın rəs mi tə rəf daş la-
rı Rə qəm sal İn ki şaf və Nəq liy yat 
Na zir li yi, Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy-
yə ti, “Azə ri şıq” ASC, Ba kı Abad lıq 
Xid mə ti, Azər bay can Döv lət Rek-
lam Agent li yi, Azər bay can Ha va 
Yol la rı (AZAL), “Me di li ne Group 
As sis tan ce”, “PA ŞA Hol ding” təh-
lü kə siz lik xid mə ti dir. La yi hə “PA-
ŞA Hol ding”, “Azer cell”, Ki çik və 
Or ta Biz ne sin İn ki şa fı Agent li yi və 
di gər qu rum və brend lə rin dəs tə-
yi ilə hə ya ta ke çi ri lir. Ay dan xa nım 
onu da bil dir di ki, ikiil lik fa si lə dən 
son ra təş kil olu nan “Tor paq əlim-
də, ba har ürə yim də” yar mar ka sı 
in di yə dək “Nar gis” Fon du tə rə fi n-
dən təş kil olun muş ən bö yük xey-
riy yə təd bi ri dir.

Yar mar ka əra zi sin də qu raş dı-
rıl mış “Qa ra bağ plo vu” ad lı tax-
ta köşk diq qə ti mi zi çə kir. Köş kə 
ya xın la şı rıq. Sa tı cı Nail Və li za də 
müş tə ri lə ri mil li ge yim də qar şı la yır.

– Köş kə ya xın la şan müş tə ri-
lə rə Qa ra bağ plo vu tək lif olu nur. 
Hət ta plo vu ha zır la yan aş paz la-
rı mız da qa ra bağ lı dır. Müş tə ri lə-
rə 4 növ – şü yüd lü, no xud lu, lob-
ya lı və sa də plov təq dim olu nur. 

– Yar mar ka iki həf tə yə ya xın-
dır fəaliy yət gös tə rir. İn san la rın 
ma ra ğı han sı sə viy yə də dir? 
– Müş tə ri lə ri miz ki fa yət qə dər-

dir. Bay ram ya xın laş dıq ca bu ra-
ya gə lən lə rin sa yı da ar tır. Yar-
mar ka açı lan dan hər gün köş kə 
ey ni vaxt da gə lən müş tə ri lə ri miz 
də var.

Bu za man ye ni müş tə ri ya xın la-
şır və sa tı cı ya uğur ar zu la yıb “Qa-
ra bağ plo vu” köş kün dən ay rı lı rıq. 

Yar mar ka əra zi si ni gəz mə yə 
da vam edi rik. Qar şı laş dı ğı mız 
hər kə sin üzün də se vinc, tə bəs-
süm var. 

Əra zi də ümu mi lik də 63 bö-
yük, 21 ki çik “ev”, 3 res to ran, 
oyun zo na sı, “yaz evi”, Nov ruz 
bay ra mı na aid və di gər te ma-
ti ka lı konst ruk si ya lar qu raş-
dı rı lıb. Yar mar ka ya üz tu tan 
qo naq lar mü na sib qiy mə tə şir-
niy yat lar, “fast foot” ye mək lə ri, 
iç ki lər, mil li və xa ri ci mət bə xin 
lə ziz təam la rı nı da da, müx tə-
lif su ve nir və hə diy yə lər əl də 
edə bi lər lər. Bu ra da hər yaş-
dan uşaq lar oyun lar oy na ya, 
şə kil lər çək di rə, ən önəm li si isə 
xal qı mı zın se vim li bay ra mı olan 
Nov ruz hə yə ca nı və se vin ci ni 

sev dik lə ri ilə bir lik də ya şa ya bi-
lər lər.

Qeyd edək ki, “Tor paq əlim də, 
ba har ürə yim də” xey riy yə yar-
mar ka sı ap re lin 10-dək fəaliy yət 
gös tə rə cək.

Nurəddin Məmmədli

“Torpaq əlimdə,
bahar ürəyimdə” 

Novruz münasibətilə Fəvvarələr meydanında 
xeyriyyə yarmarkası

“Xatirələrdə qalan oyuncaqlar” –
müsabiqənin yekun sərgisi

Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə də niy yət Na zir li yi, Təh sil Na zir li yi, “Azər bay can 
Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri” QSC, Xə tai Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, Azər bay-
can Rəs sam lar İt ti fa qı, Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı, Ba kı Döv lət 
Sir ki və Xə tai Sə nət Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə elan olu nan “Xa ti rə lər də 
qa lan oyun caq lar” ad lı uşaq ya ra dı cı lıq mü sa bi qə si ba şa ça tıb.

Mü sa bi qə nin mü va fi q yaş qrup la rı 
üz rə ye kun sər gi lə ri 11,12,14 və 15 
mart ta rix lə rin də Xə tai Sə nət Mər kə-
zin də ke çi ri lib. Mü sa bi qə də ümu mi-
lik də 900-dən çox müəl li fi n hər bi rin-
dən 1 əsər sər gi lən mək üçün se çi lib.

İlk sər gi nin açı lı şın da Azər bay can 
Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın di rek to-
ru Qa lib Qa sı mov mü sa bi qə nin əhə-
miy yə tin dən da nı şıb, uğur qa za nan 
iş ti rak çı la rı təb rik edib.

Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın 
ka ti bi, Xalq rəs sa mı Ağaəli İb ra hi-
mov və Xə tai Sə nət Mər kə zi nin di-
rek to ru Za hid Əvə zov mü sa bi qə və 
sər gi ilə bağ lı təəs sü rat la rı nı bö lü-
şüb lər.

Son ra qo naq lar sər gi ilə ta nış 
olub lar. Sər gi çər çi və sin də mü sa bi-
qə nin fəal iş ti rak çı sı olan mək təb, 
li sey və dər nək lər tə şək kür na mə ilə 
təl tif olu nub lar.



Üzeyir Hacıbəylinin Ev-Muzeyinin kollektivi Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru, 

professor Ceyran Mahmudovaya

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

Allah rəhmət eləsin.

8 www.medeniyyet.az

№22 (1895)
18 mart 2022son səhifə Tarixdə bu gün

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

22 mart 1752-ci il də gür cü (Kart li-Ka xe ti) ça rı II İrak li və Azər-
bay can xan la rı nın giz li söv də ləş mə si nin nə ti cə si olan “Qı zıl qa ya xə-
ya nə ti” baş ve rib. II İrak li Şə ki xan lı ğı na qar şı it ti faq qur maq üçün 
Qa ra bağ, Nax çı van, İrə van və Gən cə xan la rı nı Qı zıl qa ya ad lı ye rə 
(Gən cə ya xın lı ğın da) də vət edə rək on la rı əsir gö tü rüb. Azər bay can 
xan la rı nı əsir lik dən Şə ki xa nı Ha cı Çə lə bi xi las edib. O, gür cü qo şun-
la rı nı məğ lub edə rək Qa zax və Bor ça lı nı Şə ki xan lı ğı na bir ləş di rib.

194 il əv vəl...
20 mart 1828-ci il də Çar I Ni ko lay Türk mən çay mü qa vi lə si ni 

(10 fev ral 1828-ci il) təs diq edib və Ru si ya ya bir ləş di ril miş İrə van 
və Nax çı van xan lıq la rı əra zi sin də “Er mə ni vi la yə ti”nin ya ra dıl ma sı 
ba rə də fər man ve rib. Bu ara da İran dan və Tür ki yə dən böl gə yə er-
mə ni əha li si nin kö çü rül mə si baş lan mış dı. “Er mə ni vi la yə ti” 1840-cı 
il də İrə van qə za sı adı ilə Tif is-İme re ti qu ber ni ya sı nın tər ki bi nə da xil 
edil di. 1849-cu il də İrə van qu ber ni ya sı (1917-ci ilə dək) təş kil edil di.

121 il əv vəl...
18 mart 1901-ci il də Ru si ya hö ku mə ti im pe ri ya nın mər kə zi vi la yət-

lə rin dən Azər bay can əra zi si nə – Mil və Mu ğan düz lə ri nə 40 min kənd li-
nin kö çü rül mə si ba rə də qə rar qə bul edib. Kö çü rül mə nə ti cə sin də Azər-
bay ca nın bu böl gə lə rin də on lar la rus ya şa yış mən tə qə si ya ran dı.

107 il əv vəl...
18 mart 1915-ci il də 

Bi rin ci Dün ya mü ha ri-
bə sin də Os man lı or du-
su ilə An tan ta it ti fa qı-
nın (Bri ta ni ya, Fran sa, 
Ru si ya) in gi lis-fran sız 
qo şun la rı ara sın da baş 
ve rən Ça naq qa la sa va-
şı nın (Ge li bo lu ya rım-
ada sı) əsas mər hə lə si 
(də niz sa va şı) türk qüv və lə ri nin zə fə ri ilə ba şa ça tıb. Bir ay ər zin də 
Ça naq qa la li ma nı nı mü da fiə edən Os man lı qo şun la rı in gi lis-fran sız 
qüv və lə ri ni ge ri otur dub. Ça naq qa la da qu ru dö yüş lə ri 1916-cı ilin 
yan va rı na dək sür dü.

104 il əv vəl...
18 mart 1918-ci il də er mə ni qul dur dəs tə lə ri Şa ma xı da azər bay-

can lı əha li yə qar şı küt lə vi qır ğın la ra baş la yıb lar. Bir ne çə gün dən 
son ra azər bay can lı əha li yə qar şı qət liam lar İrə van dan Ba kı ya dək ək-
sər böl gə lə ri əha tə et di.

102 il əv vəl...
21 mart 1920-ci il də Qa ra bağ da və Gən cə ba sar da er mə ni si lah-

lı dəs tə lə ri nin Xalq Cüm hu riy yə ti nə qar şı qi ya mı baş la yıb. Bu ara da 
Azər bay ca nın şi mal sər hə di ya xın lı ğın da Ru si ya nın XI  or du su öl kə yə  
mü da xi lə yə ha zır la şır dı.

77 il əv vəl...
22 mart 1945-ci il də Mi si rin pay tax tı Qa hi rə də Ərəb Döv lət lə ri 

Li qa sı ya ra dı lıb. Tə sis konf ran sın da 7 döv lət (Mi sir, İraq, Su ri ya, Li-
van, Səudiy yə Ərə bis ta nı, İor da ni ya, Yə mən) iş ti rak edir di. Son ra kı 
il lər də di gər ərəb döv lət lə ri də təş ki la ta qo şul du. 

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

Tu nis müs tə qil lik əl də edib. XVI əsr dən Os man lı im pe ri ya sı nın tər ki bin-
də olan Tu nis 1881-ci il dən Fran sa nın pro tek to rat lı ğı na keç miş di. 

32 il əv vəl...
21 mart 1990-cı il də Af ri ka qi tə sin də so nun cu ola raq Na mi bi ya 

müs tə qil li yi ni elan edib. 1884-1920-ci il lər də Al ma ni ya nın pro tek to ra tı 
ol muş Na mi bi ya 1920-1990-cı il lər də Cə nu bi Af ri ka İt ti fa qı nın (CAR-ın) 
nə za rə ti nə düş müş dü.

28 il əv vəl...
19 mart 1994-cü il-

də Er mə nis tan xü su si 
xid mət or qan la rı nın 
təş ki lat çı lı ğı ilə Ba kı 
Met ro po li te ni nin “20 
Yan var” stan si ya sın-
da ter ror ak tı tö rə di lib. 
Part la yış nə ti cə sin də 
14 nə fər hə lak olub, 
49 nə fər ya ra la nıb. 

19 il əv vəl...
20 mart 2003-cü il də ABŞ və Bö yük Bri ta ni ya qo şun la rı Səd-

dam Hü sey ni de vir mək üçün İra qa qar şı mü ha ri bə yə baş la yıb lar. 
Üç həf tə son ra, ap re lin 9-da Səd dam re ji mi dev ril di. İraq da 200 
min dən çox in sa nın hə ya tı na son qo yan da xi li mü ha ri bə isə il lər lə 
da vam et di. 2021-ci il də ABŞ qo şun la rı nın İraq dan tam çıx dı ğı bil-
di ril sə də, məh dud hər bi-tex ni ki kon tin gent öl kə də qal maq da dır.
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Dünyaşöhrətlimusiqikollektivi
–VyanaŞtrausFestivalOrkest
riaprelin28dəHeydərƏliyev
Mərkəzindənövbətikonsert
proqramıiləçıxışedəcək.Bu,
VyanaorkestrininBakıdasay
cabeşincikonsertiolacaq.

Or kest rin ya ra dı cı sı və bə dii rəh-
bə ri, avst ri ya lı sk rip ka çı və di ri jor 
Pe ter Qu tun iş ti ra kı ilə baş tu ta-
caq bu də fə ki kon sert də də ta ma-
şa çı la rı ma raq lı re per tuar göz lə yir. 
Vir tuoz sk rip ka çı Pe ter Qut İohan 
Şt raus ənə nə si nin da vam çı sı ola-
raq ifa sı ilə din lə yi ci lə ri va leh edir. 
O, mü tə ma di ola raq ta nın mış sim-
fo nik və ka me ra or kestr lə ri ilə qast-
rol la ra çı xır və bö yük ope ra teatr-
la rı nın səh nə sin də təq dim olu nan 
ta ma şa la ra di ri jor luq edir.

1978-ci il dən fəaliy yət gös tə-
rən Vya na Şt raus Fes ti val Or-
kest ri dün ya da Vya na mu si qi 
ənə nə lə ri nin qo ru yu cu su ki mi 
klas sik əsər lər dən, o cüm lə dən 
Şt raus lar sü la lə si nin bəs tə lə rin-
dən iba rət ge niş re per tuarı ilə 
ta nı nır. Or kestr müx tə lif fes ti val-
la rın, o cüm lə dən Av ro pa da hər 
il ke çi ri lən Şt raus Fes ti va lı nın 
daimi iş ti rak çı sı dır.

Ba kı kon ser ti nə bi let lə ri Hey-
dər Əli yev Mər kə zi nin kas sa sın-
dan, iTic ket.az say tı və kas sa la-
rın dan al maq olar.

Vyana Ştraus Festival Orkestrinin 
Bakıda növbəti konserti

BMT 15 martı “İslamofobiya ilə 
mübarizə günü” elan edib

BMTninBaşAssambleyası15martın“İslamo
fobiyailəmübarizəgünü”elanedilməsihaq
qındaqətnaməqəbuledib.Pakistanıntəklif
etdiyiqətnaməlayihəsimartın15dəyekdilliklə
qəbulolunub.

Qət na mə də 
in san haq la rı na 
və di ni fərq li lik-
lə rə hör mə tə 
əsas la nan sülh 
və to le rant lı ğın 
təş vi qi üçün 
bey nəl xalq səy-
lə rin ar tı rıl ma sı 
töv si yə olu nur. 
Sə nəd də in-
san la rın di ni 

ba xış la rı na gö rə zo ra kı lı ğa mərz qal ma sı və iba dət 
yer lə ri nə hü cum la rı pis lə ni lir.

Qət na mə də BMT-yə üzv döv lət lə ri nə is la mo fo-
bi ya ilə mü ba ri zə üçün yer li və bey nəl xalq sə viy-
yə də təd bir lər təş kil et mək ça ğı rı şı da yer alıb.

Qeyd edək ki, 15 mart 2019-cu il də Ye ni Ze lan-
di ya nın Krayst çerç (Christ church – in gi lis cə “Mə-
si hin (İsa) kil sə si”) şə hə rin də iki məs ci də edi lən 
si lah lı bas qın za ma nı 51 nə fər öl dü rül müş, 49 nə-
fər ya ra lan mış dı. Qır ğı nı tö rə dən avst ra li ya lı qa tı 
irq çi Bren ton Tar rant əmə li ni eti raf et di və ömür lük 
həb sə məh kum edil di. Xris tian ic ma sı nın çox luq 
təş kil et di yi şə hər də mü səl man la ra qar şı aşı rı nif-
rət nü mu nə si olan bu qan lı olay dün ya da bö yük 
re zo nans do ğur du.

15 mar tın “İs la mo fo bi ya ilə mü ba ri zə gü nü” ol-
ma sı ilk də fə 2020-ci ilin 27-28 no yab rın da İs lam 
Əmək daş lı ğı Təş ki la tı nın Xa ri ci İş lər Na zir lə ri Şu-
ra sı nın Ni ge rin Niamey şə hə rin də ki top lan tı sın da 
elan edil miş di.

Xronoqraf

Marneulidə Torpaq çərşənbəsi 
təntənə ilə qeyd olunub

Gürcüstandaazər
baycanlılarınyığcam
yaşadıqlarıMarneuli
rayonundaTorpaqçər

şənbəsi(ilaxırçərşənbə)xü
susitəmtəraqlaqeydolunub.

Mar neuli də ki “Azər ba can 
evi”ndə ke çi ri lən bay ram təd bi-
rin də Azər bay ca nın Gür cüs tan-
da kı Sə fir li yi nin mü şa vi ri El dar 
Bay ra mov, Gür cüs ta nın ba rı şıq 
və və tən daş bə ra bər li yi üz rə 
döv lət na zi ri nin Kve mo Kart li üz-
rə müş a vi ri Anar Sü ley ma nov, 

yer li bə lə diy yə və ic ti maiy yət nü-
ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Çı xış edən lər bay ram mü na si-
bə ti lə soy daş la rı mı zı təb rik edib lər.

Qeyd olu nub ki, ila xır çər şən-
bə si Nov ru zun müj də si ni ve rir. 
Nov ruz tə biətin oya nı şı nı sim vo-
li zə et mək lə ya na şı, həm də bir-
lik bay ra mı dır. Vur ğu la nıb ki, bu 
ki mi bay ram mə ra sim lə ri nin bir 
ara da ke çi ril mə si nin mil li də yər-
lə rin qo run ma sı və ya şa dıl ma-
sın da mü hüm ro lu var.

Təd bir də “Sar van” an samb lı-
nın ifa sın da mil li və gür cü rəqs-
lə ri təq dim olu nub, şairə Fat ma 
As lan, aşıq lar Nar gi lə, Qa ran, 
po pul yar gür cü ifa çı sı Di to Ki siş-
vi li, İran dan gə lən aşıq İr fan və 
di gər sə nət çi lər çı xış edib lər.

Qırğızıstanda soydaşlarımızın Novruz şənliyi

AzərbaycanınQırğızıs
tandakıSəfirliyiNovruz
şənliyikeçirib.Tədbir
dəbuölkədəyaşayan

soydaşlarımızlabərabər
qırğızxalqınınnümayəndə
ləridəiştirakediblər.

Öl kə mi zin Qır ğı zıs tan da kı sə fi ri 
Lə tif Qən di lov iş ti rak çı la rı bay ram 
mü na si bə ti lə təb rik edib, Nov ru-
zun əhə miy yə ti haq qın da da nı şıb, 
Azər bay can da Nov ruz adət-ənə-
nə lə ri ba rə də mə lu mat ve rib, bu 
bay ra mın xalq la rı mı zı bir ləş dir-
di yi ni qeyd edib. Vur ğu la nıb ki,  
Azər bay can da ol du ğu ki mi, Qır-
ğı zıs tan da, ha be lə di gər türk dil li 
öl kə lər də də Nov ruz bay ra mı tən-
tə nə li şə kil də ge niş qeyd olu nur.

Sə fir 2009-cu il də öl kə mi zin 
də ya xın dan iş ti ra kı ilə Nov ruz 
bay ra mı nın UNES CO-nun Qey-
ri-mad di mə də ni irs si ya hı sı na 
da xil edil di yi ni, 2010-cu il də Azər-
bay ca nın tə şəb bü sü ilə BMT Baş 
As samb le ya sın da 21 mar tın Bey-
nəl xalq Nov ruz Gü nü elan edil-
mə si ilə bağ lı qət na mə nin qə bul 
olun du ğu nu diq qə tə çat dı rıb.

AMM-in səd ri Əzi za ğa Əli yev 
də təd bir iş ti rak çı la rı nı təb rik 
edib, mil li bay ram la rı mı zı nə sil-
dən-nəs lə ötü rə rək unut ma dıq-
la rı nı de yib.

Sa biq dip lo mat Ja nış Rus ten be-
kov, “Azər bay ca nın dost la rı” klu bu-
nun rəh bə ri, məş hur qır ğız ya zı çı sı 
Çin giz Ayt ma to vun oğ lu As kar Ayt-
ma tov çı xış edə rək Nov ruz bay ra-

mı nın bü tün türk xalq la rı nın or taq 
də yə ri ol du ğu nu bil di rib lər.

Təd bir bo yu Azər bay can da Nov-
ru zun qeyd olun ma sı nı, bay ram-
la bağ lı adət-ənə nə lə ri, öl kə mi zin 

tu rizm po ten sialı nı əks et di rən vi-
deoma te rial nü ma yiş olu nub.

Son ra zi ya fət ve ri lib, iş ti rak çı-
lar Azər bay can plo vu və bay ram 
şir niy yat la rı na qo naq edi lib lər.

Pandemiyanın üçüncü ilində
Avropada məhdudiyyətlər ləğv olunur...

BöyükBritaniyadaCOVİD19labağlı
səyahətməhdudiyyətlərimartın18
dənetibarənləğvedilir.

Bri ta ni ya nın nəq liy yat na zi ri Qrant 
Şapps bil di rib ki, öl kə yə da xil olan lar 
üçün qey diy yat an ke ti nə və gi riş dən iki 
gün son ra ko ro na vi rus tes ti ver mə si nə 
eh ti yac qal ma ya caq. Na zir bil di rib ki, bu 
də yi şik lik lər küt lə vi pey vənd tət bi qi sa yə-
sin də müm kün olub. Bu nun la da Pas xa 
bay ra mın da in san lar da ha ra hat şə kil də 
sə ya hət edə bi lə cək lər. Qeyd edək ki, Bö-
yük Bri ta ni ya da 2020-ci ilin mart ayın dan 
eti ba rən ilk də fə CO VİD-19 ilə bağ lı hər 
han sı bir məh du diy yət qal ma yıb.

Ni der land da isə ko ro na vi ru sun ya yıl ma-
sı na qar şı mü ba ri zə çər çi və sin də tət biq 
edi lən bü tün məh du diy yət lər mar tın 23-
dən gö tü rü lə cək, yal nız töv si yə lər qüv və də 
qa la caq.  Öl kə nin sə hiy yə, ri fah və id man 
na zi ri Ernst Kuipers bil di rib ki, gə lən həf tə-
nin or ta la rın dan eti ba rən ic ti mai nəq liy yat-
da mas ka tax maq da məc bu ri ol ma ya caq 
və töv si yə lər ka te qo ri ya sı na ke çə cək.

Ru si ya pay tax tın da da ko ro na vi rus 
pan de mi ya sı ilə əla qə dar tət biq edil miş 
qo ru yu cu mas ka lar dan is ti fa də tə lə bi 
ləğv olu nur. Bu nu Mosk va me ri Ser gey 
Sob ya nin bə yan edib. Mer bil di rib ki, şə-
hər də epi de miolo ji və ziy yə tin yax şı laş-
ma sı ilə əla qə dar mar tın 15-dən mas ka 
tax maq la bağ lı tə ləb ara dan qal dı rı lıb.

...Asiyada isə yeni dalğa 
həyəcanı yaşanır

CO VİD-19 vi ru su nun ilk də fə qey də 
alın dı ğı Çin də isə pan de mi ya nın ye ni dal-
ğa sı nın hə yə ca nı ya şa nır. Ar tan yo lux ma 
hal la rı pay taxt Pe kin də da xil ol maq la 
öl kə nin 61 şə hə rin də aş kar la nıb. Hö ku-
mət vi ru sun ya yıl ma sı nın qar şı sı nı al maq 
üçün tə xi rə sa lın maz təd bir lər gör mə yə 
baş la yıb. Bir ne çə şə hər də əla və mo bil 
xəs tə xa na lar in şa edi lir, lo kal qa pan ma lar 
hə ya ta ke çi ri lir.  Qeyd edək ki, Çin də bu 
cür pan de mi ya hə yə ca nı COVİD-19 böh-
ra nı nın qız ğın vaxt la rın da (2020-ci il yan-
var-fev ral ay la rı) baş ver miş di.

Cə nu bi Ko re ya da da son gün lər 
COVİD-19 vi ru su na sut ka lıq yo lux ma və 
ölüm sa yın da ye ni an ti re kord qey də alı-
nır. 52 mil yon luq öl kə də sut ka lıq yo lux ma 
fak tı 600 min dən çox dur. Bax ma ya raq ki, 
əha li nin 86 faizi iki do za pey vən di, 63 
faizi isə “bus ter” do za nı da qə bul edib. 
Bu nun la be lə, hö ku mət yo lux ma la rın 
ço xal ma sı na rəğ mən ka ran tin təd bir lə ri-
ni sərt ləş dir mək niy yə tin də de yil. Sə bəb 
pan de mi ya nın sa hib kar lı ğa mən fi tə si ri-
nin qar şı sı nı al maq dır.

İki həftədə iki milyonadək izləyici

Türkiyədəmartın4dəprokatıbaş
layan“Bergen”filminitəxminən
ikihəftəərzindəkinoteatrlardaiki
milyonayaxıntamaşaçıizləyib.

Sse na ri si ni Se ma Kay qu suz və Yıl dız 
Ba ya zı tın qə lə mə al dı ğı, Meh met Bi nay və 
Ca ner Al pe rin qu ru luş ver di yi bioq ra fik və 
dram janr lı film Tür ki yə də ötən əs rin 80-ci 
il lə ri nin po pul yar mü ğən ni si Ber ge nin hə-
yat he ka yə sin dən bəhs edir. Mü ğən nin 
1989-cu il də hə yat yol da şı tə rə fin dən qət-
lə ye ti ril mə si öl kə də bö yük şok ya rat mış dı.

Ek ran əsə rin də baş ro lu məş hur akt-
ri sa Fa rah Zey nep Ab dul lah oy na yır. 

Film ya yı ma baş la dı ğı ikin ci həf tə nin so nun-
da Tür ki yə də “bü tün za man la rın ən çox iz lə-
nən film lə ri” sı ra la ma sın da dör dün cü on lu ğa 

gi rib. La kin bü tün öl kə də bö yük ma raq 
do ğu ran fil min Ada na nın Ko zan il çə sin-
də ya yı mı qa da ğan edi lib. Yer li bə lə diy yə 
rəh bər li yi bu nu film də şid dət səh nə lə ri-
nin çox ol ma sı ilə izah et sə də, ger çək 
sə bə bin baş qa ol du ğu bil di ri lir. Mü ğən ni 
Ber ge ni öl dür müş keç miş hə yat yol da şı 
Ko zan da ya şa yır və böl gə nin ta nı nan iş 
ada mı dır.

Qeyd edək ki, mar tın 16-da “Ber gen” 
fil mi nin Ba kı da da qa la ge cə si ke çi ri lib. 
Qa la ge cə sin də baş ro lun oyun çu su Fa-
rah Zey nep Ab dul lah, elə cə də film də rol 
alan di gər akt yor lar iş ti rak edib lər.
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