
Da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin 
“Ar şın mal alan” (1913) ope ret ta sı, 
bir əsr dən çox dur Azər bay can səh-
nə si ni bə zə mək lə ya na şı, müx tə lif 

xa ri ci öl kə lə rin səh nə lə rin də də ta ma şa-
ya qo yu lur. Bu gün lər də dün ya şöh rət li 
ope ret ta nın da ha bir prem ye ra xə bə ri 
Bol qa rıs ta nın pay tax tın dan gəl di. 

Nov ruz bay ra mı mü na si bə ti lə mar tın 22-
də Bol qa rıs ta nın Kır ca li Mu si qi li Teatr Mər-
kə zi trup pa sı nın təq di ma tın da ope ret ta nın 
bol qar di lin də nü ma yi şi olub. 

So fi  ya Mu si qi li Teat rın da təq dim edi lən 
ta ma şa nı Bol qa rıs ta nın döv lət və hö ku mət 
nü ma yən də lə ri, de pu tat lar, mə də niy yət xa-
dim lə ri, həm çi nin dias po ru mu zun təm sil çi lə-
ri iz lə yib lər. 

Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rı nın baş re jis so ru, Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi Ha fi z Qu li ye vin qu ru luş ver di-
yi səh nə əsə ri nin rəs sa mı To miana To mo va 
Na çe va, xo reoq ra fı Gin ka Kir çe va dır. 

Azər bay can ope ret ta sı nın bol qar di lin də 
prem ye ra sı ta ma şa çı lar tə rə fi n dən bö yük 

ma raq la qar şı la nıb və yer li mət buat da ge niş 
işıq lan dı rı lıb.

Qeyd edək ki, “Ar şın mal alan” ey ni qu-
ru luş da 2021-ci ilin yan var ayın da Bey nəl-
xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du, Azər-

bay can Mə də niy yət Na zir li yi və So fi  ya da kı 
sə fi r li yi mi zin bir gə əmək daş lı ğı çər çi və sin də 
Bol qa rıs ta nın qə dim ta ri xə və mə də niy yə tə 
ma lik Kır ca li şə hə rin də türk di lin də nü ma yiş 
olun muş du. 
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Vətəndaşları narahat edən
hansı məsələ varsa...

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev Pre zi dent 
Ad mi nist ra si ya sı Və tən daş Qə bu lu Mər kə zi nin açı lı şın da iş ti-
rak edib.

Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı nın rəh bə ri Sa mir Nu ri yev döv lə-
ti mi zin baş çı sı na Mər kəz də ya ra dı lan şə rait ba rə də mə lu mat 
ve rib.

Bil di ri lib ki, Ba kı şə hə ri, Nə ri ma nov ra yo nu, Zaur Nu di rə li yev 
kü çə si, 79 ün va nın da yer lə şən beş mər tə bə li bi na da və tən daş-
la rın ra hat mü ra ciət et mə lə ri və on la rın mü ra ciət lə ri nə ba xıl ma sı 
üçün zə ru ri şə rait ya ra dı lıb.

səh. 2

Tarixi-dini abidələr ölkəmizdə yaşayan xalqların mənəvi dəyərlərini təcəssüm etdirir

Nəin ki Av ro pa Par la men ti nin nü ma-
yən də lə ri, bü tün dün ya bil mə li dir ki, 
Er mə nis tan dan fərq li ola raq Azər-
bay can da, onun pay tax tı Ba kı da və 

böl gə lər də müx tə lif mil lət lə rin və din lə rin 
nü ma yən də lə ri, o cüm lə dən min lər lə 
er mə ni əsil li və tən daş lar sülh və əmin-
aman lıq şə raitin də dinc ya şa yır.

Bu söz lər öl kə miz də ki di ni kon fes si ya 
rəh bər lə ri nin Av ro pa Par la men ti (AP) tə-
rə fi n dən Azər bay can əley hi nə qət na mə-
nin qə bul edil mə si ilə bağ lı yay dıq la rı bir-
gə bə ya nat da yer alıb.

“Biz, Azər bay can da fəaliy yət gös tə rən 
mü səl man, pra vos lav, al ban-udi və yə hu di 

kon fes si ya la rı nın rəh bər lə ri din dar la rı mı-
zın ar zu və ira də si ni ifa də edə rək, 2022-ci 
il mar tın 10-da Av ro pa Par la men ti tə rə fi n-
dən an ti-Azər bay can qət na mə si nin qə bul 
edil mə si ilə bağ lı bir gə bə ya nat la çı xış 
edə rək, sə nə di iki li stan dart la ra və is la mo-
fo bi ya me yil lə ri nə mə ruz qa lan və er mə-
ni pə rəst si ya sə ti mü da fi ə edən möv qe nin 
ifa də si ki mi də yər lən di ri rik. Bir mə na lı şə-
kil də bil di ri rik ki, qət na mə nin mət nin də yer 
al mış fi  kir lər yan lış və böh tan xa rak te ri da-
şı yır və ta ma mi lə qə bu le dil məz dir”, – de yə 

bə ya nat da vur ğu la nır.
davamı səh. 4-də

“Arşın mal alan” Sofiya səhnəsində bolqar dilində
Bolqarıstan teatr truppası Üzeyir bəyin ölməz əsərini iki dildə oynayır

Mar tın 29-da Azər-
bay can Mil li Xal ça 
Mu ze yin də “Bir 
xal ça nın sir ri: mu zey 

ob yekt lə ri nə ye ni ya naş ma” 
la yi hə si nin təq di mat mə ra si-
mi ke çi ril di. 

Vi deoins tal ya si ya sə nət şü-
nas, bey nəl xalq eks pert Ca han-
gir Sə lim xa no vun “Mə də ni üfüq-
lər” ad lı müəl lif proq ra mı na da xil 
olan 6 la yi hə dən bi ri dir.

Ca han gir Sə lim xa nov çı xış 
edə rək bil dir di ki, la yi hə in no-
va tiv təq di mat üsul la rı nın sər gi 
mə ka nı na tət bi qi ni əks et di rir: 
“Pan de mi ya sə bə bin dən la yi hə-
nin məş ğə lə lə ri ni iki ay ər zin də 
on layn ke çirt dik. Da ha son ra 
həf tə də iki də fə ol maq la iş ti rak-
çı la rın fi  kir və ide ya la rı nı mü za-
ki rə et dik. İş ti rak çı la ra əv vəl cə-
dən elan et miş dik ki, 6 la yi hə 
se çi lə cək və on la rın üzə rin də 
da ha iki ay iş lə yə cə yik. Mar tın 
25-dən sil si lə şək lin də bu la yi-

hə lə rin təq di ma tı nı ke çi ri rik”. 
Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze-

yi nin di rek to ru, Əmək dar mə də-

niy yət iş çi si Şi rin Mə li ko va de di 
ki, vi deoins tal ya si ya da təq dim 
olu nan Qa ra bağ xal ça sı nə fi s 

şə kil də can la nıb. Mu si qi nin mü-
şa yiətin də mis tik bir vi deoma te-
rial ər sə yə gə lib.

Di rek tor la yi hə də ilk ola raq 
Qa ra bağ xal ça sı nın se çil mə si-
nin tə sa dü fi  ol ma dı ğı nı bil dir di: 
“Çün ki XVIII əs rə aid Qa ra bağ 
xal ça sı mu ze yin ən qiy mət li 
eks po nat la rın dan bi ri dir. Xal ça 
15 il dən çox İta li ya da şəx si kol-
lek si ya da sax la nı lıb. Bu xal ça nı 
əl də et mək və öl kə mi zə qay tar-
maq üçün iki il dən ar tıq iş apa-
rı lıb. Nə ha yət, bu na dir sə nət 
əsə ri azər bay can lı xey riy yə çi-
nin dəs tə yi ilə xa ri ci kol lek si ya-
dan əl də edi lə rək mu ze yi mi zə 
ba ğış la nıb”. 

davamı səh. 2-də

“Bir xalçanın sirri:
muzey obyektlərinə yeni yanaşma”

Layihə innovativ təqdimat üsullarının sərgi məkanına tətbiqini əks etdirir

Türk dünyası Bursada bir araya gəlir
“Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” 

ilinin rəsmi açılışı keçiriləcək

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY tə rə fin dən 
2022-ci il də “Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” elan edi lən 
Bur sa bu mis si ya nı rəs mən qə bul edir. 30-31 mart ta rix lə rin də 
Bur sa şə hə rin də Türk dün ya sı nın ge niş nü ma yən də he yət lə ri-
nin iş ti ra kı ilə sil si lə təd bir lər ke çi ri lə cək.

Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mo-
vun rəh bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti də mar tın 29-da Tür ki yə yə 
yo la dü şüb.

“Bur sa-2022: Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” ili nin 
açı lış proq ra mı mar tın 30-da sə hər saat la rın da Os man qa zi və 
Or han qa zi tür bə lə ri nin zi ya rət olun ma sı ilə baş la ya caq. Bur-
sa nın ta ri xi ti ki li lə rin dən olan Uzun çar şı da Türk Dün ya sı nın 
Mə də niy yət Pay tax tı Koor di na si ya  Mər kə zi nin açı lı şı ke çi ri lə-
cək. Ax şam isə 20 öl kə dən so list və bə dii kol lek tiv lə rin – ümu-
mi lik də 700-dək sə nət çi nin iş ti ra kı ilə möh tə şəm açı lış kon-
ser ti ola caq.

Mar tın 31-də TÜRK SOY Mə də niy yət Na zir lə ri Daimi Şu ra sı nın 
növ bə dən kə nar top lan tı sı ke çi ri lə cək. Top lan tı da təş ki la tın gə lə-
cək fəaliy yə ti ilə bağ lı qə rar lar qə bul edi lə cək.

Qeyd edək ki, bu gün lər TÜRK SOY-un tə şəb bü sü ilə Tür ki-
yə nin müx tə lif şə hər lə rin də sil si lə Nov ruz mə ra sim lə ri ke çi ri lib. 
“Türk dün ya sı nın ye ni gün gö rüş mə si – Nov ruz-2022” şüarı ilə 
ger çək lə şən mə ra sim lər son bir ne çə gün də Bur sa nın Os man qa-
zi, Kes tel, İne göl, Gem lik ra yon la rın da da vam edib.

31 mart Azərbaycanlıların
Soyqırımı Günüdür

Azər bay can ta ri xi nin ən 
qan lı sə hi fə lə rin dən olan 
1918-ci ilin mart qır ğın la-
rın dan 104 il ötür.

Şaum ya nın rəh bər lik et di yi 
“Ba kı So ve ti”nin daş nak-bol şe-
vik hər bi qüv və lə ri nin mü səl-
man azər bay can lı la rın “so vet 
ha ki miy yə ti nə qar şı çıx ma sı” 
bə ha nə si ilə Ba kı da və ət raf 
kənd lər də, elə cə də da ha son ra 
Şa ma xı da, Qu ba da, Lən kə ran-
da, Gən cə ba sar da, Qa ra ba ğın 
azər bay can lı kənd lə rin də tö rət-
di yi qır ğın lar da min lər lə in san – 
mü səl man-türk lər, ha be lə di gər 
mil lət lər dən olan lar (ləz gi lər, ta-
lış lar və s.) qət lə ye ti ril miş di.

1918-ci il qır ğın la rı nın ən qan-
lı sı mar tın 31-də Ba kı da ya şan-
mış dı. Daş nak-bol şe vik qüv-
və lə ri Tə zə pir məs ci di ni to pa 
tut muş, Ba kı nın me mar lıq in ci lə-
rin dən sa yı lan “İs mailiy yə” bi na-
sı na od vur muş, şə hə rin bir his-
sə si ni xa ra ba lı ğa çe vir miş di lər...

Pre zi dent Hey dər Əli yev 26 
mart 1998-ci il də im za la dı ğı 
“Azər bay can lı la rın soy qı rı mı 
haq qın da” fər man da bu acı ha-
di sə lə rə və ümu mi lik də XIX əs-
rin əv və lin də Şi ma li Azər bay ca-
nın Ru si ya ya il ha qın dan son ra 
er mə ni lə rin Azər bay can tor paq-
la rı na kö çü rül mə si, azər bay-
can lı la ra qar şı hə ya ta ke çi ril miş 
soy qı rı mı si ya sə ti nə ta ri xi-si ya si 

qiy mət ve ri lib. Sə nəd də er mə-
ni mil lət çi qüv və lə ri tə rə fi n dən 
azər bay can lı la ra qar şı 1905-
1907, 1918-ci il lər də hə ya ta ke-
çi ril miş qət liam lar, azər bay can-
lı la rın Er mə nis tan əra zi sin də ki 
ta ri xi yurd la rın dan 1948-1953-cü 
il lər də ki de por ta si ya sı, 1988-ci 

il də Er mə nis tan da azər bay can-
lı la ra qar şı et nik tə miz lə mə nin 
apa rıl ma sı, bu pro se sin Er mə-
nis ta nın iş ğal et di yi Azər bay can 
əra zi lə rin də da vam et mə si təh-
lil olu nub. Fər ma na əsa sən, 31 
mart Azər bay can lı la rın Soy qı rı-
mı Gü nü elan edi lib.

“Açıq qapı”dan görünənlər
“Teatr – Yer üzün də in san lar, tan rı lar, bit ki lər, hey van lar, ya-
ğış dam cı la rı, göz yaş la rı ara sın da bə ra bər lik və ye ni hə yat 
mə ka nı ya rat maq dır”. Bu söz lər 27 mart – Dün ya Teatr Gü-
nü ilə bağ lı teatr ic ti maiy yə ti nə xi tab edən ame ri ka lı re jis sor 
Pi ter Sel lar sın mü ra ciətin dən dir. Mü ra ciətin tam mət ni bu 
gü nün tə sis çi si olan Bey nəl xalq Teatr İns ti tu tu nun say tın da 
ya yı lıb.

Nə dən sə dün ya nın ba şı nın si ya si ta ma şa la ra, hər bi mi zan-
la ra qa rış dı ğı vaxt da bu söz lər mə ni çox köv rəlt di. San ki bü-
tün dün ya bir cəb hə də, teatr isə qar şı tə rəf də dir və o, in ti zar la 
öz hə qi qə ti nin tən tə nə si ni göz lə yir. Eh mal ca ha mı mı za “Dün ya 
özü ki çik səh nə dir” ça ğı rı şı nı edir. Am ma hər şe yə rəğ mən teatr 
ye nə öz bir ləş di ri ci və bü tün mə na lar da gö zəl ləş di ri ci möv qe-
yin də dir.

davamı səh. 5-də
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AzərbaycanRespublikası
nınPrezidentiİlhamƏliyev
PrezidentAdministrasiyası
VətəndaşQəbuluMərkəzinin

açılışındaiştirakedib.

PrezidentAdministrasiyasının rəhbə
riSamirNuriyevdövlətimizinbaşçısına
Mərkəzdə yaradılan şərait barədəmə
lumatverib.
Bildirilib ki, Bakı şəhəri, Nərimanov

rayonu,ZaurNudirəliyevküçəsi,79ün
vanında yerləşən beşmərtəbəli binada
vətəndaşların rahat müraciət etmələ
ri və onların müraciətlərinə baxılması
üçün zəruri şərait yaradılıb. Mərkəzdə
gözləmə zalları, qəbulların aparılacağı
xidməti otaqlar, kollektiv qəbullar üçün
nəzərdətutulanzallar,həkim,psixoloq,
hüquqməsləhətçisi,anavəuşaqotaq
larıvar.
Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində tətbiq

olunanyeniliklərdənbiridəÇağrımərkə
zininistifadəyəverilməsidir.Vətəndaşlar
1111nömrəsinəzəngedərəkonlarına
rahat edən məsələlər barədə məlumat
verə biləcəklər. Bu müraciətlər opera
torlar tərəfindən dərhal qəbul olunaraq
vətəndaşlara müvafiq izahat veriləcək.
Mərkəzdətətbiqolunandahabiryenilik
isəölkəninmüxtəlifbölgələri iləbirbaşa
videokonfranslar keçirilməsi imkanının

yaradılmasıdır. Burada ölkənin bütün
şəhərvərayonicrahakimiyyətlərininvə
təndaşqəbuluotaqlarıvəPrezidentAd
ministrasiyasının müvafiq struktur böl
məsi ilə paralel olaraq əlaqə saxlamaq
imkanıverənxüsusirabitəsistemivar.

Mərkəzin istifadəyə verilməsi ictimai
nəzarətin mühüm mexanizmlərindən
biri olan vətəndaşmüraciətlərinədaha
operativbaxılmasınaşəraityaradacaq.
Mərkəzdə həm ilk dəfə qəbula gələn,
həm də əvvəlcədən qəbula yazılan

vətəndaşlar üçün iki qeydiyyat köşkü
quraşdırılıb. Vətəndaşlar şəxsiyyət və
siqəsi ilə qeydiyyatdan keçib müvafiq
ardıcıllığa riayət etməklə qəbula yazı
la və müraciət edə biləcəklər. Burada
fəaliyyət göstərəcək könüllülər də bu
prosesdə vətəndaşlara yardımçı ola
caqlar.
Dövlət qulluqçusuvətəndaş münasi

bətlərinin keyfiyyətcə daha yüksək pil
ləyə qaldırılması, vətəndaşların qəbu
lunda şəfafığın artırılması məqsədilə
yaradılanMərkəzdəbuişintəşkiliüçün
hərcürşəraittəminedilib.
Vətəndaşlarqəbullayanaşı,Prezident

Sarayınaənənəviqaydada,yaxud“pre
sident.az”rəsmisəhifəsivasitəsiləelekt
ron məktubla da müraciət edə bilərlər.
PrezidentAdministrasiyasına daxil olan
vətəndaşmüraciətlərinin hər biri hərtə
rəfitəhlilolunurvəqaldırılanbütünmə
sələlərəoperativqaydadabaxılır.
Xatırladaq ki, Nazirlər Kabineti ya

nında Operativ Qərargahın ölkədə
epidemioloji vəziyyətin yaxşılaşması
ilə əlaqədar xüsusi karantin rejiminin

yumşaldılması barədə qəbul etdiyi qə
raraəsasən,dövlətorqanlarındavətən
daşlarınqruphalındavəfərdiqaydada
qəbuledilməsinəartıqicazəverilib.Ha
zırdamərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının rəhbərləri tərəfindən və
təndaşlarınsəyyarqəbullarıhəyatake
çirilməkdədir. Eyni zamanda Prezident
Administrasiyasının struktur bölmələri
ninrəhbərləritərəfindəndəvətəndaşlar
qəbulediləcəklər.
Qeydedəkki,ötənilPrezidentAdmi

nistrasiyasına daxil olan müraciətlərin
60 faizi ərizələrdən, 39 faizi şikayət
lərdən və təklifərdən ibarət olub. Mü
raciətlər əsasən sosial müdafiə, İkinci
Qarabağmüharibəsivəonunnəticələri,
hüquqmühafizə orqanlarının, məhkə
mələrin fəaliyyəti, əfv məsələləri, sə
hiyyə xidmətləri, torpaq məsələləri və
işğaldan azad edilmiş ərazilərlə bağlı
olub. Bu müraciətlərə operativ baxıla
raq müvafiq kömək göstərildiyinə gö
rə dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
ünvanınahəmindövrdə30minəyaxın
minnətdarlıqməktubudaxilolub.

Dənizkənarı Milli Parkın 
sanitariya-mühafizə zonası təsdiq edilib

Bakıbulvarının–DənizkənarıMilliParkınınsanitariyamühafi
zəzonasınınümumisahəsitəsdiqedilib.

Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
müvafiqqərarqəbuledib.BaşnazirƏliƏsədovun imzaladığı
28mart2022ci il tarixliqərar“Xüsusimühafizəolunantəbiət
ərazilərivəobyektlərihaqqında”AzərbaycanRespublikasının
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Res
publikasının2014cüil4apreltarixli924IVQDnömrəliQanu
nununtətbiqihaqqında”AzərbaycanRespublikasıPrezidenti
nin2014cü il15may tarixli166nömrəliFərmanının1.4.2ci
yarımbəndininicrasınıtəminetməkməqsədiləqəbuledilib.
Qərara əsasən, Azərbaycan Respublikası Dənizkənarı Milli

Parkınınsanitariyamühafizəzonası535,33hektarlıqsahədətəs
diqedilib.Qərarasözügedənsahəninxəritəsiəlavəedilib.

“Kitab marketinqi” mövzusunda ustad dərsi
BakıDövlətUniversitetinin(BDU)Kitabxanaçılıqinformasiya
fakültəsindəprofessormüəllimheyəti,doktorantvəmagist
rantlarıniştirakıiləölkəmizdəqeydolunanElmGünü(27
mart)münasibətiləsilsilətədbirlərçərçivəsindəustaddərsi
təşkilolunub.

Ustad dərsində Mədə
niyyət Nazirliyi Kitab sə
nayesi şöbəsinin müdiri,
tarixüzrəfəlsəfədoktoru
AkifMarifi“Kitabmarke
tinqi” mövzusunda mə
ruzə ilə çıxış edib. Son
dövrlər BDUda təşkil
olunan ustad dərslərini
yüksək qiymətləndirən
şöbə müdiri kitab mar
ketinqinin məqsədi, ma
hiyyəti, müasir dövrdəki
əhəmiyyətibarədəməlu
mat verib.Qeyd edib ki,
kitab marketinqinin sə
mərəli təşkili əlaqələrin
qurulması və geniş oxu

cukütləsinincəlbedilməsibaxımındanmühümamildir.Onagö
rədəkitabmarketinqinəinvestisiyaqoyulmasıkitabsənayesinin
prioritetlərindənhesabolunur.Buprosesinaparıcıqüvvəsiolan
marketoloqlar istehlakçı təşviqinə şərait yaradır, nəticədə kitab
bazarınıncanlanmasına,kitabməhsulununadvətirajgöstəricilə
ribaxımındaninkişafınatöhfələriniverirlər.
Mühazirədəkitabmarketinqininfunksiyaları,marketinqplanının

elementləri,sosialmediavəblogerlərləişmexanizmlərinintətbi
qi,kitabreklamıkimimövzularşərhedilib.Busahədədünyavə
Azərbaycantəcrübəsiarasındaparalelləraparılıb, innovativisti
qamətlərintətbiqiiləbağlısəmərəlitəklifərirəlisürülüb.
AkifMarifihəmçininsondövrlərMədəniyyətNazirliyitərəfindən

kitabxanavənəşriyyatlarınfəaliyyətperspektivləri iləbağlıapa
rılan islahatlar, həyata keçirilən layihələr vəmüəyyənləşdirilmiş
hədəfər barədə dəməlumat verib.Qeyd olunub ki, ölkənin ki
tabxanainfrastrukturununidarəedilməsində,oxucularapeşəkar
kitabxanainformasiyaxidmətləriningöstərilməsindəBDUnunKi
tabxanaçılıqinformasiya fakültəsiməzunlarınınmühümroluvar
vəaparılanislahatlarsayəsindəburoldahadaartacaq.
Ustaddərsiauditoriyatərəfindənmaraqladinlənilib,mövzuət

rafında müzakirələr aparılıb. Akif Marifi dinləyicilərin suallarını
cavablandırıb.

“Bir xalçanın sirri: 
muzey obyektlərinə yeni yanaşma” 

əvvəli səh. 1-də

Daha sonra çıxış edən layihənin kuratoruKönülRəfiyeva la
yihəninAlmaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Mədəniyyət və Təhsil
TəşkilatlarınaBeynəlxalqYardımFondu,Höte İnstitutuvədigər
tərəfdaşların maliyyələşdirdiyi, rəssamlar, mədəniyyət və incə
sənətxadimləriüçünnəzərdətutulan“Mədəniüfüqlər”proqramı
çərçivəsindəhəyatakeçirildiyinidiqqətəçatdırdı:“Bulayihəbizim
üçünböyükəhəmiyyətəmalikdir.Bizartıqbirildənçoxdurki,Ca
hangirSəlimxanovlabirlikdəAzərbaycanmuzeylərindəinnovativ
yanaşmaüzərindəişləyirik.Düşünürəmki,layihəbəyənilərsə,bu
işlərindavamıolacaq”.
SondaXalçaMuzeyinindəyərlieksponatlarındanolanXVIII

əsrəaidunikalQarabağxalçasınınvideoinstalyasiyasınüma
yiş etdirildi. Qrafikdizayner Timur Əmirxanovun vizuallaşdır
dığı videoinstalyasiya tar ifaçısı İbrahim Babayevin “vIBrant”
adlıyenialbomunadaxilolan“Muğam+”bəstəsi iləmüşayiət
olunur.

Nurəddin Məmmədli

“Qəbuledilməz və məsuliyyətsiz bəyanat”
Rusiya rəsmiləri teleşou havasına girmiş deputatı məzəmmət ediblər

RusiyaDövlətDumasının
deputatıMixailDelyagi
ninAzərbaycanınünva
nınadedikləriMoskvanın

rəsmimövqeyiniəksetdirmir
vəqəbuledilməzdir.

Bunu martın 29da keçirdi
yi brifinqdə Rusiya Xarici İşlər
Nazirliyinin rəsmi nümayəndə
si Mariya Zaxarova bildirib. O
deyib ki, Rusiya Federasiya
sı Prezidentinin mətbuat katibi
Dmitri Peskov artıq Delyaginin
bəyanatlarını şəkildə şərh edib
vəbizdəbuqiymətləndirməilə
razıyıq.“Özadımdanəlavəedə
bilərəm ki, bu cür bəyanatları
tamamilə qəbuledilməz vəmə

suliyyətsizhesabedirik.Bubə
yanatlar heç bir halda Rusiya
rəhbərliyininBakı iləmüttəfiqlik
əlaqələri və strateji tərəfdaşlıq
münasibətlərinin qurulmasına
yönələn rəsmi mövqeyini əks
etdirmir. Biz əminik ki, Dövlət
Dumasının rəhbərliyidəbucür
təxribatçı bəyanatlara müvafiq
qiymət verəcək”, – deyəM.Za
xarovavurğulayıb.
Qeyd edək ki, Rusiya Dövlət

Dumasının İqtisadi siyasət ko
mitəsinin sədr müavini Mixail
Delyagin martın 28də dövlət
televiziyasında (“Rossiya 1” ka
nalı) çıxışı zamanıAzərbaycanı
Qarabağdasülhüpozmaqdaitti
hamedərək,AzərbaycanMüda

fiə Nazirliyinin Rusiya Müdafiə
Nazirliyinə verdiyi rəsmi cavab
larıtəhlükəadlandırıb,ölkəmizə
qarşıhədələyiciifadələrişlədib.
Rusiya Prezidentinin mətbuat

katibiDmitriPeskovDövlətDu
masının deputatı Mixail Del
yagini öz şəxsi emosiyalarını
cilovlamağa və Azərbaycanın
ünvanına qeyridost ifadələrlə
çıxışetməməyəçağırıb.
“Bu bəyanat şəxsi emosiya

ların coşubdaşdığı müstəvi
də yerləşir. Biz bu emosiyalara
nəzarət etməyə və xüsusən də
bizim tərəfdaşlarımıza münasi
bətdəbeləbəyanatlardançəkin
məyəsəsləməkistərdik”,deyə
D.Peskovvurğulayıb.

Moskvarəsmilərininməzəmmət
çıxışlarındansonraMixailDelyagin
martın29daüzrxahlıqvideosuya
yıb.Obildiribki, işlətdiyi ifadələrə
görəazərbaycanlılarvədigərmil
lətlərin nümayəndələrindən səmi
miqəlbdənüzr istəyir.Qeydedib
ki,onunbucürçıxışetməsinəsö
zügedənverilişinformatıtəsiredib,
başqasözlə, teleefirdəsiyasi tok
şouhavasınagirib...
Qeydedəkki,ölkəmizinRusi

yadakısəfiriPoladBülbüloğluda
“Rossiya1”kanalınındaxiloldu
ğuÜmumrusiyaDövlətTeleradio
Verilişləri Şirkətinin rəhbərliyinə
Azərbaycan ictimaiyyətinin cid
di narazılığını çatdırıb və belə
halların qəbuledilməz olduğu
nuvurğulayıb.BubarədəAzər
baycanınRusiyadakıSəfirliyinin
yaydığıbəyanatdabildirilir.

İçəridəki şərait 
Kitabxana, kompüter otağı, peşə ixtisasına yiyələnmə, çalışmaq imkanı

Ö
lkəmizdəötənəsrin30
cuillərindəinşaolun
muşvədövrüntələb
lərinəcavabverməyən

penitensiarmüəssisələrin
əvəzinəinşaedilmişyeni
müəssisələrdənümunəvi
şəraityaradılır,məhbusların
faydalıişləməşğulolmaları
üçünistehsalatsahələritəşkil
edilir.

PrezidentİlhamƏliyevcəmiy
yətin həssas qrupu olan qadın

və yetkinlik yaşına çatmayan
məhkumlarüçünBakıdayeniin
şa olunmuş müasir penitensiar
müəssisələrdəyaradılanşəraitlə
tanışolub.
Hər iki müəssisədəməhkum

ların asudə vaxtlarını səmərə
li keçirmələri məqsədilə idman
sahələri, təhsil və peşə ixtisas
larınayiyələnmələriüçün lazımi
infrastruktur yaradılıb. Burada
zəruri ədəbiyyatla təchiz olun
muşkitabxana,oxuzalıvəkom
püter otağı var. Müəssisələrdə

yaradılmış istehsal bölməsində
məhkumlar toxuculuq, xalçaçı
lıq,biçmə,tikişvəşirniyyatsex
lərindəçalışacaqlar.
Müəssisənin tibbsanitariya

hissəsindəhəkimotaqları,müa
sir avadanlıqla təchiz edilmiş
müayinədiaqnostika və stoma
tologiya kabinetləri, laboratori
ya,aptek,pediatrotağıvədigər
yardımçı otaqlar yerləşir. Yeni
penitensiar müəssisədə məh
kumlarla görüşlər üçün də bina
inşaolunub.

Müəssisələrin ərazisində inşa
olunmuşikimərtəbəliməktəbbi
nasındasinifotaqları iləyanaşı,
əmək, kompüter və digər otaq
lar,idmanzallarıyerləşir.Burada
yaradılmış şərait məhkumların,
xüsusiləyetkinlikyaşınaçatma
yanlarıntəhsilalmalarınavəpe
şə ixtisaslarına yiyələnmələrinə
imkanverir.
Prezident İlham Əliyevin diq

qət və qayğısı sayəsində cə
miyyətimizin həssas təbəqəsi
olan qadın və yetkinlik yaşına
çatmayan məhkumlar üçün ye
ni penitensiar müəssisələrin ti
kilməsi ölkəmizdəaparılan kök
lü islahatların tərkib hissəsidir.
Burada yaradılan müasir şərait
məhkumların hüquqlarının tə
minatına, onların səmərəli islah
olunaraq sosial adaptasiyasına
xidmətedəcək.
Xatırladaq ki, Bakının Zab

rat qəsəbəsində yeni istintaq
təcridxanası, Naxçıvan Mux
tar Respublikasında və Şəki
də müasir penitensiar komp
lekslər inşa olunub. Gəncə və
Lənkəran şəhərlərində, habelə
paytaxtın Umbakı qəsəbəsin
də belə müəssisələrin tikintisi
aparılır.

Vətəndaşları narahat edən hansı məsələ varsa...
Hər kəs 1111 nömrəsinə zəng edə və Prezident Administrasiyasının Vətəndaş Qəbulu Mərkəzinə gələ bilər

Martın28dənaprelin3dəkİs
tanbulda“Kitabxanalarhəyatla
doludur”mövzusunda58ci
“Beynəlxalqkitabxanahəftəsi”

keçirilir.TədbirdəölkəmiziAzərbaycan
MilliKitabxanasınındirektormüavini
Ədibəİsmayılovatəmsiledir.

Milli Kitabxanadan bildirilib ki,martın 29
dahəftəninrəsmiaçılışmərasimiolub.Təd
birƏhmədHəmdiTanpınarƏdəbiyyatMuze
yiKitabxanasındakeçirilib.
MərasimdəİstanbulMədəniyyətvəTurizm

İdarəsininrəhbəriCoşqunYılmazçıxışedə
rək“Kitabxanahəftəsi”ninməqsədindənsöz
açıb,Türkiyəkitabxanaları,xüsusiləxalqki
tabxanalarınınfəaliyyətihaqqında,eləcədə
nəşriyyatlar barədə iştirakçılara məlumat
verib.Bildiribki,hazırdaTürkiyəkitabnəşri
sahəsindədünyadaöndəgedənonölkədən
biridir.
Daha sonra keçirilən paneldə Britaniya

Kitabxanası, Azərbaycan Milli Kitabxanası,
KiprBeynəlxalqUniversiteti İqtisadivə inzi
bati elmlər fakültəsi,AlbaniyaMilliKitabxa
nasıvədigərkitabxanaların təmsilçiləri işti
rakediblər.
Çıxışçılarkitabxanalarınəhəmiyyəti,kitab

irsininqorunubsaxlanılması,eləcədəkitab

xanalartərəfindənhəyatakeçirilənlayihələr
dəndanışıblar.
Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktor

müavini Ədibə İsmayılova “Milli Kitabxanalar
cəmiyyətininformasiyatələbatınınödənilməsi
ninəsasmərkəzikimi”mövzusundaçıxışedib.
O,respublikadaəhaliyəyüksəksəviyyədəki
tabxanainformasiyaxidmətinitəminedənMilli
Kitabxananın fəaliyyətinin spesifik cəhətlərin
dən söz açıb. Direktor müavini Azərbaycan
MilliKitabxanasınınsonillərdəhəyatakeçirdiyi
ənənəvivəvirtuallayihələrdəndəbəhsedib.

Ə.İsmayılovanın çıxışında pandemiya
dövründəoxucularaonlaynxidmətləringös
tərilməsi, sənədlərin elektron çatdırılması,
dissertasiya və dövri mətbuat materialla
rından onlayn istifadənin təşkili sahəsində
AzərbaycanMilliKitabxanasınınfəaliyyətinin
böyükmaraqdoğurduğunudiqqətəçatdırıb,
butəcrübəninöyrənilərəkyayılmasınıtövsi
yəedib.
PaneliclasınsonundaƏdibəİsmayılovaya

58ci“Beynəlxalqkitabxanahəftəsi”ndəişti
rakagörəsertifikattəqdimolunub.

“Kitabxanalar həyatla doludur” 
Ölkəmiz İstanbulda 58-ci “Beynəlxalq kitabxana həftəsi”ndə təmsil olunur
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döv rün də re gion da sülh 
və əmək daş lıq üçün ye ni 
pers pek tiv lər ya ra nıb. 

Öl kə miz sülh tə rəf da rı ki mi 
Azər bay can, Ru si ya və Er
mə nis tan li der lə ri nin im za
la dıq la rı 2020ci il 10 no yabr 
ta rix li üç tə rəf li Bə ya na tın 
ye ri nə ye ti ril mə si nə sa diq
dir. Biz Er mə nis tan dan da 
hə min Bə ya nat çər çi və sin də 
üzə ri nə gö tür dü yü öh də
lik lə rin ye ri nə ye ti ril mə si ni 
göz lə yi rik. 

Azərbaycan Milli Məclisinin
sədri Sahibə Qafarova bunu
martın 29-da Qazaxıstanın Al-
matı şəhərində MDB Parla-
mentlərarası Assambleyası
(PA) Şurasının iclasında çıxışı
zamanı deyib. İclas MDB PA-
nın30illiyinəhəsrolunub.
Milli Məclisin sədri əvvəlcə

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin tədbir iştirakçılarına

müraciətini oxuyub.MilliMəcli-
sinsədri çıxışındadiqqətəçat-

dırıbki,MDBPAsiyasi,hüquqi,
iqtisadi,humanitarvədigərsa-

hələrdə qanunvericilik fəaliyyə-
tində təcrübə mübadiləsi üçün
əlverişlimüstəvidir.
Sahibə Qafarova çıxışında

Azərbaycan ərazilərinin Ermə-
nistanişğalındanazadedilməsi
nəticəsində Cənubi Qafqazda
yaranmışyenireallıqlarhaqqın-
dadaməlumatverib.Bildiribki,
Ermənistan konstruktiv yanaş-
ma göstərməli, münasibətlərin
ölkələrin suverenliyinin, ərazi
bütövlüyünün və beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədləri-
nin toxunulmazlığının qarşılıqlı
surətdətanınması,eləcədəre-
giondabütüniqtisadivənəqliy-
yat əlaqələrinin bərpa edilməsi
əsasında normallaşmasına ça-

lışmalıdır.Bu,regiondarealsül-
həvəsabitliyənailolmaqüçün
yeganəyoldur.
MilliMəclisinsədrindənsonra

çıxış edən Ermənistan Parla-
mentininsədriAlen Simonyan
guya Azərbaycanın atəşkəs
rejimini pozması haqqında id-
dialar irəli sürüb. Sahibə Qa-
farova yenidən söz alaraq bil-
dirib ki, Ermənistan spikerinin
iddiaları həqiqətə uyğun deyil.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi
artıq bəyan edib ki, ölkəmizin
suveren ərazisi olanQarabağ-
da mövqelərin və dislokasi-
ya yerlərinin dəqiqləşdirilməsi
aparılır. Lakin buna baxmaya-
raq, martın 26-sı səhər saat-

larında qeyri-qanuni erməni
silahlıdəstələrininüzvləriAzər-
baycanOrdusununbölmələrinə
qarşı təxribat törətməyə cəhd
göstərib.Dərhalgörüləntədbir-
lərnəticəsindəqeyri-qanunier-
mənisilahlıdəstələrininüzvləri
geriçəkilməyəməcburedilib.
Milli Məclisin sədri bir da-

ha qeyd edib ki, Azərbaycan
2020-ci il 10 noyabr tarixli üç-
tərəfiBəyanata sadiqdir. Lakin
həminBəyanatın 4-cü bəndinə
uyğunolaraq,Ermənistanordu-
sunun qalıqlarının və qeyri-qa-
nuni erməni silahlı dəstələrinin
Azərbaycan ərazilərindən tam
olaraqçıxarılması indiyəqədər
icra edilməyib. Buna görə də
Bəyanatın müddəalarını pozan
Azərbaycandeyil,məhzErmə-
nistandır.
Sahibə Qafarova həmçinin

diqqətə çatdırıb ki, Azərbay-
can ərazisində “Dağlıq Qara-
bağ” adlı inzibati ərazi vahidi
yoxdur.

Sloveniya Prezidenti Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin heyəti ilə görüşüb

Slo ve ni ya Pre zi den ti Bo rut Pa hor Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Mər kə zi nin he yə ti ni qə bul edib. 

GörüşdəNizamiGəncəviBeynəlxalqMərkəziİdarəHeyətinin
üzvü–GürcüstanınsabiqxariciişlərnaziriEkaTkeşalaşvili,baş
katibRövşənMuradovvəbaşkatibinmüaviniİlahəİbrahimliiş-
tirakediblər.Mərkəzinregionalvəqlobalmiqyasdahəyatakeçir-
diyilayihələr,Ukraynadakıhadisələrinyaratdığıqaçqınböhranı
vəonundoğurabiləcəyifəsadlarbarədəmüzakirələraparılıb.
Mərkəzinmətbuatxidmətindənbildirilibki,görüşzamanıSlo-

veniyaPrezidentiBorutPahorIXQlobalBakıForumunadəvət
edilib.
Mərkəzin həmsədri Vayra Vike-Freiberganın müəllifi olduğu

“NizamiGəncəvinin“Yeddigözəl”ivəədəbiyyatdandigəresse-
lər”kitabıvə“Qələminsehri:NizamiGəncəvinin“Xəmsə”sindən
seçilmiş miniatürlər” adlı nəşr Sloveniya Prezidentinə təqdim
olunub.

Moldova telekanalında Şuşa haqqında reportaj
Mol do va nın “Jur nal TV” ka na lın da Azər bay ca nın iş ğal dan 
azad edi lən Qa ra bağ böl gə sin dən, o cüm lə dən Şu şa şə hə rin
dən bəhs olu nan re por taj ya yım la nıb.

Telekanalın jurnalisti Kelin Jukovskinin hazırladığı reportaj-
daAzərbaycanınotuziləvvəlitirilmişərazilərüzərindənəzarə-
tibərpaetdikdənsonraapardığıyenidənqurmaişlərihaqqında
məlumatverilir.
“Bakıdan

Şuşayamik-
roavtobusla
beşsaata
yaxınyolget-
dim.Sürücü-
lərinnaviqator
olmadan
beləbuyol-
daazmaq
şansıyoxdur.
Azərbayca-
nınpaytaxtındançıxdıqdansonrademəkolarhərkilometrdə
onları“Qarabağınürəyi”nəişarəedənlövhələrqarşılayır.Şuşa
28ilErmənistanqoşunlarıtərəfindənişğalaltındasaxlanılmış
Qarabağbölgəsininənböyükşəhəridir.Azərbaycan2020-ci
ildəşəhəriazadedibvəbugünburadainsanlarözləriniazad
hesabedirlər”,–deyəobildirir.
Jurnalistvurğulayırki,Şuşaşəhərininazadedilməsininəhə-

miyyətiçoxyüksəkidi.Şəhərtarixininənzənginvəəzəmətliabi-
dəsiŞuşaqalasıdır.QalaözmövqeyinəgörəQarabağıtanıdır
vəonunnəyəqadirolduğunugöstərir.
ReportajdaŞuşanın tarixindənvəburadagörüləcəkqurucu-

luq-bərpaişlərindəndəsözaçılır.

Uşaq kitab festivalı keçiriləcək
Ap re lin 23də Ba kı da ilk də fə Uşaq ki tab fes ti va lı ke çi ri lə
cək. “Azər bay can Nəş riy yat la rı As so siasi ya sı” İc ti mai Bir li yi nin 
(ANAİB) təş ki lat çı lı ğı ilə “Pas saj”da (N.Rə fi bəy li kü çə si 12/14) 
ger çək lə şə cək fes ti val da müx tə lif nəş riy yat lar və ki tab ev lə ri 
uşaq ki tab la rı nı sa ta bi lə cək lər. 

Bundan başqa, festivalda müxtəlif panellər, nağıl, tamaşa
saatları təşkil olunacaq, tanınmış uşaq yazarları, eləcə də in-
cəsənətinmüxtəlifsahələrinitəmsiledənmütəxəssislərləgörüş
keçiriləcək.
TədbirdəhəmçininTürkiyədəndəvətolunmuştanınmışuşaq

yazıçılarınınimzamərasimləritəşkilediləcək.
Nurəddin

Xə bər ve ril di yi ki mi, mar
tın 2223də Pa kis ta nın 
İs la ma bad şə hə rin də 
ke çi ri lən İs lam Əmək

daş lıq Təş ki la tı (İƏT) Xa ri ci 
İş lər Na zir lə ri Şu ra sı nın 48ci 
ses si ya sın da qə bul edi lən 
sə nəd lər sı ra sın da Azər
bay can la bağ lı 4 qət na mə 
də var.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mət-
buat xidməti idarəsindən veri-
lən məlumata görə, sessiyada
İslam dünyası ilə bağlı bir çox
mövzularmüzakirəedilib.Azər-
baycan xarici işlər nazirinin
müaviniElnurMəmmədovçıxış
edərəkmüzakirəolunanbirsıra
məsələlərədairölkəmizinmöv-
qeyinidiqqətəçatdırıb.
Sessiyada Ermənistanın

Azərbaycana qarşı təcavüzü-
nün nəticələri ilə bağlı siyasi,
iqtisadi və mədəni məsələlə-
ri əhatə edən, eləcə dəXocalı
soyqırımı ilə bağlı qətnamələr
qəbuledilib.Qeydedəkki,İƏT
tərəfindənənənəviolaraqhəril
qəbul olunan bu mövzulu qət-
namələrə bölgədəki son vəziy-
yətnəzərəalınmaqlayenimüd-
dəalardaxiledilib.
“Ermənistan Respublikasının

Azərbaycan Respublikasına
qarşı təcavüzününnəticələrinin
aradan qaldırılması” adlı qət-
namədə Azərbaycanın cavab
əməliyyatları nəticəsində işğal
olunmuşərazilərini azadetmə-

si və hərbi əməliyyatların da-
yandırılması üzrə 2020-ci il 10
noyabr tarixli üçtərəfi Bəyanat
İƏT ölkələri tərəfindən alqışla-
nıb.ErmənistanvəAzərbaycan
arasındamünasibətlərindövlət-
lərinsuverenliyi,ərazibütövlüyü
vəbeynəlxalqsərhədlərininqar-
şılıqlışəkildətanınmasıvəhör-
mətedilməsiəsasındaəlaqələ-
rinnormallaşdırılmasınaçağırış
edilib.
“Ermənistan Respublikasının

Azərbaycan Respublikasına tə-
cavüzü nəticəsində Azərbayca-
nın ərazilərində İslam tarixi və
mədəni ziyarətgahlarının dağı-
dılması və təhqir edilməsi” adlı
qətnamədəişğaldövründəAzər-
baycanərazilərindəkiİslamtari-
xi vəmədəni abidələrinin, ziya-
rətgahlarının dağıdılması, talan
edilməsi, oğurlanması, qanun-
suzyerdəyişməsivəyamənim-
sənilməsi, eləcə də bu obyekt-
lərə qarşı vandallıq aktlarının
törədilməsipislənilib,azadolun-
muşərazilərdəyerləşənməscid-
lərinErmənistan tərəfindən təh-
qir olunması şiddətlə qınanılıb.
Qətnamədə Azərbaycanın ona
dəymişzərərəgörətəzminattə-
ləb etmək haqqı, Ermənistanın
isəbutəzminatıödəməkməsu-
liyyətitəsdiqolunub.

“Azərbaycan Respublikasına
iqtisadiyardım”adlıqətnamədə
Azərbaycan ərazilərinin işğal-
danazadolunmasınınAzərbay-
can ərazisindəki bir milyondan
çox məcburi köçkünün öz ev-
lərinə təhlükəsiz və şərəfi qa-
yıdışına və beləliklə də, ciddi
humanitar problemlərin aradan
qaldırılmasına imkan verəcəyi
qeyd olunub. Bu xüsusda üzv
ölkələrə,İslamİnkişafBankıvə
digər İslam institutlarına işğal-
dan azad olunmuş torpaqlara
məcburi köçkünlərin geri dö-
nüşünü təmin etmək üçün bu
ərazilərinyenidənqurulmasıvə
bərpasında Azərbaycan höku-
mətinəvəxalqınayardımetmə-
yəçağırışözəksinitapıb.
“Xocalı qırğınının qurbanları

ilə həmrəylik” adlı qətnamədə
1992-ci ilin fevral ayındaAzər-
baycanın Xocalı şəhərində və
digər işğal edilmiş ərazilərində
ErmənistanRespublikasınınsi-
lahlı qüvvələri tərəfindən azər-
baycanlı mülki əhali və hərbi
şəxslərə qarşı törədilmiş kütlə-
vivəhşiliklərbirdahapislənilib,
İƏTölkələrimünaqişədövründə
Azərbaycanın Xocalı şəhəri və
işğal edilmiş digər ərazilərində
törədilmişcinayətlərinmüharibə
cinayətləri,insanlıqəleyhinəci-

nayətlər və soyqırımı kimi yerli
vəbeynəlxalqsəviyyədə tanın-
ması istiqamətində lazımi səy
göstərməyə səslənilib. Qətna-
mədə həmçinin “Xocalıya əda-
lət!” beynəlxalq təşviqat kam-
paniyasının fəaliyyəti yüksək
qiymətləndirilibvəüzvdövlətlər
kampaniyanı dəstəkləməyə və
onunfəaliyyətindəyaxından iş-
tiraketməyədəvətedilib.
İƏTXariciİşlərNazirləriŞura-

sının 48-ci sessiyasının yekun
sənədində–“İslamabadBəyan-
naməsi”ndə də Azərbaycanın
işğaldan azad edilmiş ərazilə-
rində aparılan bərpa-quruculuq
işlərinədəstəkifadəolunub.
“AzərbaycanRespublikası ilə

Ermənistan Respublikası ara-
sında silahlı münaqişənin so-
na çatmasını alqışlayan İƏT-in
xarici işlər nazirləri Ermənista-
nın təcavüzündən ciddi zərər
çəkmiş işğaldan azad edilmiş
ərazilərin bərpası və yenidən
qurulması səylərində Azərbay-
can hökuməti və xalqı ilə tam
həmrəy olduqlarını bir daha
təsdiq etdilər. Bu işlərməcburi
köçkünlərin tezliklə təhlükəsiz
və ləyaqətli şəkildə öz torpaq-
larınaqayıtmasınaimkanyarat-
maq məqsədi daşıyır”, – deyə
sənəddəvurğulanır.

Postmünaqişə dövründə regionda 
əməkdaşlıq üçün perspektivlər yaranıb

“Ermənistandan üçtərəfli Bəyanat çərçivəsində öhdəliklərini yerinə yetirməsini gözləyirik”

Çağdaş dünyanın ehtiyac duyduğu dəyərlər 
Nifrəti, kin-küdurəti kənara qoyub əl-ələ tutmaq, dinc yaşamaq

Nov ruz yad daş dır. Özün də hə ya tın sir lə ri ni, 
gə lə cə yə, xoş bəxt li yə, bol lu ğa ümi di cəm
ləş di rən, türk xalq la rı nın bu gü nə qə dər ya
şat dı ğı, qo ru yub gə lə cək nə sil lə rə ötür dü yü, 
mü qəd dəs ləş dir di yi bir ənə nə dir. Nov ruz 
xə zi nə dir. Öz mə na sı və ele ment lə ri ilə Türk 
dün ya sı na, həm çi nin dün ya mə də niy yə ti
nə töh fə ve rən, onu zən gin ləş di rən in ci dir. 
Nov ruz bir baş lan ğıc dır. Gə lə cə yin da ha 
yax şı ola ca ğı na inam dır. İn ki şaf üçün cı zı lan 
ye ni bir yol dur. Gös tə ri lən əzm dir. Hər şe yə 
rəğ mən kö zə rən ümid çı ra ğı dır. Nov ruz 
ça ğı rış dır. Za ma nın da yan maz axı nı nı 
lən gi də rək, kol lek tiv yad daş da real la şan, 
biz lə rə ta ri xi mi zi, əc dad la rı mı zı, keç di yi
miz əzə mət li yo lu xa tır la dan sə da dır. Və 
nə ha yət, qlo bal la şan dün ya mız da Nov ruz 
sülh dür. Uşaq la rın göz yaş la rı nın ol ma ma
sı dır, in san la rın öz yurd yu va sın dan ay rı 
düş mə mə si dir. Mü na qi şə ni, nif rə ti, in cik li yi, 
kinkü du rə ti unu da raq ra zı lı ğa gəl mək, əl
ələ tut maq, bir lik də dinc ya şa maq dır.

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFon-
dununprezidentiGünayƏfəndiyevabu fi-
kirləri  qurumun Novruz bayramına həsr
olunmuştədbirindəçıxışızamanıdeyib.
GünayƏfəndiyevaqeydedibki,Novruz

bayramıtürkxalqlarınınqədimmədəniirsi-
ninənzənginsəhifələrindənbiridir.Qardaş
xalqlarımızbubayramıəsrlərdənbəritəntə-
nəiləqeydedirlər.
Mənzil-qərargahı Bakıda yerləşən Bey-

nəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondunda
buildəənənəviNovruzmərasimikeçirilib.
Mərasimdə Azərbaycanda akkreditə olun-
muşsəfirlər,beynəlxalqtəşkilatlarınnüma-
yəndələri,millətvəkilləriiştirakediblər.
Tədbirdə çıxış edən xarici işlər nazirinin

müavini Fariz Rzayev bildirib ki, Novruz
xalqın,millətinyenimərhələyəqədəmqoy-
duğubayramdır.NovruzunBMTtərəfindən
rəsmi beynəlxalq bayram elan edildiyini
(2010-cu il)diqqətəçatdırannazirmüavini
vurğulayıb ki, bu, Azərbaycanın, ənənəvi
dost, tərəfdaşolanölkələrin,yaxınqonşu-
larımızınbirgənailiyyətidir:
QazaxıstanınAzərbaycandakı səfiriSer-

jan Abdıkarimov, Qırğız Respublikasının
səfiri KairatOsmanaliyev,Türkiyə səfirinin

birinci müavini Barış Sayğın, Özbəkistan
səfiri Bahrom Aşrafhanov, Türkmənistan
səfiriMekan İşanquliyev,Macarıstan səfiri
Viktor Sederkenyi və Litva səfiri Egidiyus
Navikas Türk dünyasının qədim bayramı
olan Novruzla bağlı fikirlərini bölüşərək,
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondu-
nun türk xalqlarının qədim adət-ənənələri-
ninyaşadılmasındarolunuqeydediblər.

Mərasim iştirakçıları Beynəlxalq Türk
Mədəniyyətivə İrsiFondununqurucuüzv
ölkələriolanAzərbaycan,Qazaxıstan,Qır-
ğızıstanvəTürkiyənin,eləcədəÖzbəkis-
tan və Türkmənistanın, müşahidəçi üzv
Macarıstanın və keçən il təşkilatla əmək-
daşlıq memorandumu imzalayan Litvanın
mədəniirsinin,millimətbəxnümunələrinin
təqdimolunduğumasalarabaxışkeçiriblər.

İslam ölkələrindən Qarabağdakı 
bərpa-quruculuq işlərinə dəstək

YARAT-da belçikalı rəssamın sərgisi
“Panoptikum: Təpəgözün baxışında donmuş anlar”

YA RAT Müasir İn cə sə nət 
Mər kə zin də bel çi ka lı kon
sep tua list rəs sam Mi şel 
Fran suanın “Pa nop ti kum: 
Tə pə gö zün ba xı şın da 
don muş an lar” ad lı fər di 
sər gi si ke çi ri lir.

Sərgi restriktiv, süni vasi-
tələr və onu əhatə edən tə-
bii elementlər arasındakı di-
aloqkiminəzərdətutulubvə
azadlıq ehtirasını simvolizə
edir. İmmersiv instalyasiya,
rəssamın Bakıdakı tədqiqat
rezidenturasının nəticəsidir

və ətrafdakı obyektlərə sik-
lopik (təpəgöz) gözlə baxan
müşahidə qülləsinin mərkə-
zi hissəsindən ibarətdir. Pa-
noptikum(yunanca“hərşeyi
görən”) hər şeyi müşahidə
edir, həmçinin bizim varlığı-
mızı çağırılmamış qonaqlar
vəyaşahidlərkimiəksetdi-
rir.
M.Fransuanın əsəri ilha-

mını XVIII əsrdə sosioloq və
filosofCeremiBentamtərəfin-
dən ixtiraedilmiş institusional
həbsxana nəzarət sisteminin
memarlıq modelindən alır.

Dairəvi müşahidə otaqlarının
pəncərələrinigüzgülərləəvəz-
ləyən rəssamqülləninstrateji
məqsədinitərsinəçevirir.
Beləliklə, M.Fransuanın

sərgisi şəxsi həyatın toxu-
nulmazlıq hüququnu sanki
“oğurlayanvətalayan”nəza-
rət cihazlarının sui-istifadə-
sindən bezmiş bugünkü cə-
miyyətin skeptik tənqidi kimi
başadüşüləbilər.
Sərgi bizi reallığın və hər

günümüzün dalğaları üzə-
rində gəzinməyə dəvət edir,
qısa bir zaman kəsiyində

rəssamın melanxolik ab-
surd teatrında iştirak edən
təsadüfi turistlərə vəyaakt-
yorlara çevirir.Onun əsərlə-
rininmərkəzində kiçik, sadə
təsvirlərin və predmetlərin
mürəkkəb dünyada bizim
bəşər övladları olaraq necə

davrandığımıza qərar verən
əsaselementlərkimiçıxışını
təhliletməkideyasıdurur.
Kuratoru Barselonada ya-

şayan belçikalı rəssam Erix
Vays(ErichWeiss)olansərgi
oktyabrın4-dəkdavamedə-
cək.
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Martın28-dəHeydər
ƏliyevFondunun
Qaxrayonunun
Qaxingiloykəndin-

dəinşaetdirdiyiMədəniyyət
evininaçılışıkeçirilib.

Açılışmərasimindəçıxışedən
Heydər Əliyev Fondunun şöbə
müdiriElvinAslanovrayonsakin
lərini,Mədəniyyətevininkollekti
viniəlamətdarhadisəmünasibə
tilətəbrikedib.Bildiribki,Heydər
Əliyev Fondu yarandığı gündən
ölkəmizin təhsil,mədəniyyət, id
manvədigərsahələrindəmüxtə
liflayihələrhəyatakeçirir.Qaxin
giloykəndindəMədəniyyətevinin
istifadəyəverilməsidəbulayihə
lərinrealnəticəsinigöstərir:“Bu
radagənclərin,kəndsakinlərinin
asudə vaxtlarının,mədəni istira
hətlərinin səmərəli təşkili üçün
müxtəliflayihələrhəyatakeçirilə
cək.Mədəniyyətevihəmkəndin,
həm də rayonun ictimaimədəni
həyatınaöztöhfəsiniverəcək”.
Qax Rayon İcra Hakimiyyəti

ninbaşçısıMusaŞəkiliyevçıxı
şındadiqqətəçatdırıbki,Heydər
Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə
indiyədək rayonda iki məktəb
binasıvəikiuşaqbağçasıistifa
dəyəverilib.Qeydedilibki,Azər
baycanın digər rayonları kimi,
Qaxda da milli azlıqların adət
ənənələrinə həmişə hörmətlə

yanaşılır.Qaxdayaşayanbütün
milliazlıqlaraAzərbaycandövlə
ti tərəfindən daim xüsusi qayğı
göstərilir.Yeni istifadəyə verilən
Mədəniyyətevibütövlükdəölkə
mizdə aparılan multikulturalizm
və tolerantlığınqorunması, inki
şafetdirilməsiiləbağlısiyasətin
yerlərdə həyata keçirilməsinin
bariznümunəsidir.
Mədəniyyət evinin direktoru

İaqo Kasiaşvili və kənd sakini

ZairaKuloşviliçıxışedərəkAzər
baycanda azsaylı xalqların mə
dəniyyətlərinin,adətənənələrinin
qorunmasınavəinkişafetdirilmə
sinəgöstəriləndiqqətvəqayğıya
görəPrezident İlhamƏliyevəvə
Birinci vitseprezident Mehriban
xanım Əliyevaya sakinlər adın
danminnətdarlıqlarınıbildiriblər.
Tədbirin sonunda Qaxingiloy

kəndMədəniyyət evinin “İmedi”
rəqsqrupuçıxışedib.

Qeydedəkki,Qaxingiloykənd
Mədəniyyət evi 1965ci ildən
fəaliyyət göstərir. Mədəniyyət
ocağınınbinasıuzunilləristismar
daolduğundanyararsızvəziyyətə
düşmüşdü. 2020ci ilin martında
bina tamamilə sökülərək yerində
yeniikimərtəbəlibinainşaolunub.
Binamebelvəavadanlıqlatəchiz
edilib,həyətdəabadlıqişləriapa
rılıb.Geniştamaşaçızalıvəsəh
nəsiolanbinadarəssamvəhey
kəltəraşlıq,ansamblvəədəbiyyat
dərnəkləriüçünotaqlardavar.
Mədəniyyətocağında1982ciil

dən“Şvitkatso”gürcüxalqxoruvə
1991ciildən“İmedi”rəqskollekti
vifəaliyyətgöstərir.Hərikikollek
tiv rayon və respublika səviyyəli
tədbirlərdə,həmçininMədəniyyət
Nazirliyi tərəfindən keçirilən təd
birlərdə, festivallardauğurlaçıxış
edərək diplom və fəxri fərmanla
ra layiq görülüb. “Şvitkatso” xoru
2021ci ilin mayında Azərbayca
nınmədəniyyətpaytaxtıŞuşada,
Cıdır düzündə keçirilən “Xarıbül
bül”musiqifestivalındaQaxrayo
nunuuğurlatəmsiledib.

əvvəli səh. 1-də
Diqqətə çatdırılır ki,Azərbay

candakı müxtəlif etnik və dini
icmaların nümayəndələri Qa
rabağ torpaqları işğaldan azad
edildikdənsonrahəminərazilərə
səfərlərizamanıoradaErmənis
tan tərəfindən tarixi və mədəni
abidələrə, xüsusən müsəlman
məscidlərinə və mövcud olmuş
infrastruktura qarşı törədilmiş
vandalizmin, qədim alban xris
tianvəpravoslavkilsələrinəqar
şı qriqorianlaşdırma siyasətinin

həyatakeçirildiyinincanlışahid
ləridir.
Qeyd olunur ki, Ermənistan

ərazisindəki tarixi Azərbaycan
dini abidələri, İrəvandakı “Şah
Abbas”, “Sərdar”, “Hacı Nov
ruz Əli” məscidləri və digər
mədənimənəvi irs nümunələ
ri, nadir memarlıq abidələri ta
mamilə dağıdılıb, İrəvanınmər
kəzində yeganə salamat qalan
“Göy məscid”in orada “baş ve
rən”yanğındansonramemarlıq
xüsusiyyətləriqəsdəndəyişdirilib.

Ermənistan azərbaycanlılara
məxsusmədənimənəviirsinda
ğıdılması ilə bərabər, Şuşadakı
“Vəftizçi Yəhya” pravoslav kil
səsini,digərbölgələrdəkiqədim
albankilsələriniqəsbedib,mən
şəyini dəyişdirərək qriqorianlaş
dırıb,Xocavəndpravoslavkilsə
sinitamamiləməhvedib.
“Azərbaycan beynəlxalq hü

quq normalarına uyğun olaraq
öz ərazi bütövlüyünü bərpa et
dikdənsonraermənitərəfibütün
dünyaya aşılamağa çalışır ki,
guya onlar Azərbaycan tərəfin
dən təcavüzə məruz qalmışlar.
Əslində isə, keçmiş Ermənis
tanAzərbaycanDağlıqQarabağ
konfikti qonşu ölkənin ərazisini
işğal etmək məqsədilə Ermə
nistan tərəfindən başlanmış və
onlar bu münaqişənin müsəl

manxristian qarşıdurması ol
ması barədə həqiqətə uyğun
olmayan yalanlar yayaraq, öz
lərini məzlum xalq kimi təqdim
edir, bununla da xristian aləmi
nin təəssübkeşliyiniqazanmağa
çalışır.Təəssüfki,özişğalçıniy
yətlərini,özgətorpaqlarınaərazi
iddialarınıörtbasdıretməküçün
erməni təbliğatı müxtəlif vasitə
lərdən,ocümlədəndiniamildən
də fəal surətdə istifadə etmək
dədir”, – deyə bəyanatda daha
sonrabildirilir.
Vurğulanırki,erməniişğalınə

ticəsində minlərlə tarix və mə
dəniyyət abidələri, kitabxanalar,
mədəniyyət mərkəzləri, yaşayış
binaları, məktəblər, muzeylər,
sənət qalereyaları və teatrlar,
ziyarətgahlar və qəbiristanlıq
larməhvedilibvə talanolunub.

Azərbaycanınotuz iləyaxınEr
mənistanın işğalıaltındaqalmış
ərazilərində rəsmi qeydiyyatda
olmuş67məsciddən64ütama
milədağıdılıb,3üisəacınacaqlı
vəziyyətdədir.
Bəyanatda qeyd edilir ki,

mənsubiyyətindən asılı olma
yaraq, Azərbaycanda mövcud
olantarixidiniabidələrbuölkə
də yaşayan xalqların milli kim
liyini, mənəviəxlaqi dəyərləri
ni və adətənənələrini özündə
təcəssüm etdirən müqəddəs
məkanlardır. Bildirilir ki, Avro
pa Parlamentində “Dağlıq Qa
rabağda mədəni irsin məhv
edilməsi haqqında” adlı qərəzli
qətnamənin qəbul edilməsi qu
rumun ikili standartlara əsasla
naraq birtərəfi, ermənipərəst
mövqeyəmalikolmasıqənaəti

ni yaradır: “Biz, Azərbaycanda
erməniqəsbkarları və terrorçu
ları tərəfindən yüz ildən artıq
müddətdə azərbaycanlılara və
buradayaşayandigərmillətlərin
nümayəndələrinə qarşı törədi
lənqətliamlara,mədənimənəvi
irsimizin dağıdılmasına siyasi
hüquqi qiymət verməyə, həqi
qətiyanlışdanseçərəkədalətin
yanında olmağa və bu qərəzli
qətnaməni ləğv etməyə çağırı
rıq”.
Bəyanatı Qafqaz Müsəlman

larıİdarəsininsədriŞeyxülislam
AllahşükürPaşazadə,RusPra
voslav Kilsəsinin Bakı vəAzər
baycan Yeparxiyasının katibi
Arximandrit Mobili və Bakıda
kı Avropa Yəhudiləri İcmasının
rəhbəri Aleksandr Şarovski im
zalayıblar.

Tarixi-dini abidələr ölkəmizdə yaşayan xalqların 
mənəvi dəyərlərini təcəssüm etdirir

Dini konfessiya rəhbərləri Avropa Parlamentinin qərəzli qətnaməsinə etiraz edirlər

Azsaylı xalqların mədəni irsi 
diqqət mərkəzindədir

Qaxingiloy kəndində Mədəniyyət evinin yeni binası istifadəyə verilib

Mədəniyyət naziri Xaçmazda 
vətəndaşları qəbul edəcək

Mərkəziicrahakimiyyətiorqanlarıvədigəridarəetməqurumları
rəhbərlərininşəhərvərayonlardavətəndaşlarınqəbulucəd-
vəlinəəsasən,AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyətnaziri
AnarKərimovtərəfindənaprelin15-dəsaat10:00-daXaçmaz
şəhərTarix-DiyarşünaslıqMuzeyindəXaçmazşəhərindənvə
Şabranrayonundanolanvətəndaşlarınqəbulukeçiriləcək.

Vətəndaşlarnazirliyininfo@culture.gov.azelektronpoçtünvanıvə
(012)4933002telefonnömrəsivasitəsiləaprelin12dəkqəbulaya
zılabilərlər.Qəbulagəlməkistəyənvətəndaşlarınhəmçininaşağıda
qeydedilənəlaqələndiricişəxslərəmüraciətetmələritövsiyəolunur.

Səhnədən səngərə: qazi Ələmdar Quliyev
MədəniyyətNazirliyinin“Səhnə-
dənsəngərə:Qazilər”layihəsində
2020-ciilinVətənmüharibəsində
iştiraketmişsənətçilər,mədəniy-
yətişçilərihaqqındamateriallar
təqdimolunur.Layihəninonbirinci
buraxılışıYevlaxşəhərMədəniyyət
Mərkəzininəməkdaşı,xanəndə
ƏləmdarQuliyevəhəsrolunub.

Şərəfi ömüryolu səhnədənsən
gərəuzananƏləmdarQuliyevqar
daşlarıiləbirgəVətənmüharibəsinə
könüllü yollanıb. Qazimiz sağlam
lığını doğma torpaq uğrunda fəda
etsə də, azadAzərbaycanın aydın

səmasınaqürurlabaxdığınıdeyir.
Bugünsevimlipeşəsinə,övladlarınamöhkəmsarılanƏləmdar

Quliyevinarzusuişğaldanazadolunmuşbütüntarixiərazilərimizi
şəhərşəhər, kəndkənd gəzib, “Qarabağ şikəstəsi”ni səsləndir
məkdir.

Muğam-sənət beşiyimiz
Bölgələrdə“Şuşaİli”nəhəsrolunanmüxtəliftədbirlərkeçirilir.
SabirabadRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)tərəfindən“Mədə-
niyyətimizinbeşiyi–Şuşa”adlıregionalyaradıcılıqmüsabiqəsi
elanedilib.AzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıŞuşanınço-
xəsrlikmədəni,tarixiirsinintəbliğolunmasıvəqorunması,eyni
zamandaxüsusiistedadamalikuşaqvəgənclərinyaradıcılıq
potensialınıinkişafetdirməkvəyeniistedadlarıüzəçıxarmaq
məqsədiləkeçirilənmüsabiqəmusiqi,bədiiqiraətvətəsviri
sənətsahələriniəhatəedir.Müsabiqədəqeydedilənsahələr
üzrəI,IIvəIIIyerlərəlayiqgörülmüşiştirakçılarSabirabadRMİ
tərəfindənfəxrifərmanvəmükafatlarlatəltifolunacaqlar.

İsmayıllıRMİninəhatəetdiyiQəbələrayonMədəniyyətMərkə
zitərəfindənrayondamüvəqqətiyerləşənŞuşaşəhər24nömrəli
ümumiortaməktəbdəqalaşəhərəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.
Mərkəzin əməkdaşı Nicat Baxışovməktəblilərə Şuşa şəhərinin
tariximədəni mirası, burada yaşamış görkəmli şəxsiyyətlərin
yaradıcılığı və otuz ilə yaxın işğal dövründə erməni vəhşiliyinə
məruz qalmış, talan edilmiş mədəniyyət nümunələri haqqında
məlumatverib.SonraazadŞuşadagörülmüşquruculuq işlərini
özündəəksetdirənvideoçarxnümayişetdirilib.

Reza Deqati: “Mütləq Şuşaya gəlin...” 
1992-ciilinaprelindəşəhərinerməniqüvvələrininəlinəkeç-
məsinəbirneçəhəftəqalmışŞuşanıtərkedənsonuncuəcnə-
bijurnalistmənolmuşam.Həmişəgeriqayıtmaqistəyirdimvə
2020-ciildəşəhərəgələnilkjurnalistmənoldum.

Bu fikirlər məşhur fotoreportyor
RezaDeqatininŞuşadançəkdiyivi
deopaylaşımdayeralıb.
Fotoqraf “İnstagram” səhifəsindəki

paylaşımındayazır:“Azərbaycanabi
dələrinin bu dərəcədə vandalizm və
genişçaplıdağıdılmasımənisarsıtdı.
MənbütünQarabağı,xüsusənŞuşa
nı işğaldan azad olunduğu gündən
fotolarınıçəkirdimvəonuqaraltında
çəkibNovruzda orda olmağı arzula
yırdım.Hərikiarzumbirandagerçək
ləşdi. Sevimli bağçasında oynayan
uşaqkimiidim.MütləqŞuşayagəlin.
Ümidedirəmki,bəyənəcəksiniz...”.

Sıra
№-si

Şəhər 
(rayon)

Əlaqələndirici 
şəxs

Əlaqə 
telefonu

1. Xaçmaz
FəridMusayev
(XaçmazRMİ,
məsləhətçi)

(050)5435433
(02332)53901

2. Şabran

TəvəkkülƏliyev
(XaçmazRMİ

ŞabranHeydərƏliyev
Mərkəzi,direktor)

(070)9661790
(02335)34464

Soyqırımı Memorial Kompleksinə ekskursiyalar
Erməni-bolşevikquldurdəstələrinin1918-ci
ilinmartındaölkəmizinmüxtəlifregionla-
rındatörətdiyiqırğınların104-cüildönümü
münasibətiləQubaSoyqırımıMemorial
Kompleksinəekskursiyalarkeçirilir.

Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər MKSnin
S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxanasının
Uşaq şöbəsi və Heydər Əliyev Mərkəzinin
birgətəşkilatçılığıilə31mart–Azərbaycan
lıların Soyqırımı Günü münasibətilə Quba
Soyqırımı Memorial Kompleksinə “Tarixə

səyahət”adlıekskursiyatəşkiledilib.Komp
lekslə tanışlıqdan sonra ziyarətçilər xatirə
kitabına ürək sözlərini yazıblar. Bildirilib ki,
kompleksinərazisindəkikütləviməzarlıqer
məniqəsbkarlarınıniçüzünündünyayaçat
dırılmasıüçüntutarlınümunədir.
XaçmazRMİXaçmazrayonMKSninQara

dağlı,Palçıqoba,Ağarəhimoba,Ağyazı,Dədəli,
Ləcət, Canaxır, Qusarçay, Nağıoba, Hacıqur
banoba,Susayqışlaq,KöhnəXudat,Qadaşo
ba və Qımılqışlaq kənd kitabxana filiallarının
əməkdaşları da Azərbaycanlıların Soyqırımı

Günü ilə əlaqədar Quba Soyqırımı Memorial
Kompleksiniziyarətediblər.

Hazırladı: N.Məmmədli

Azad edilmiş ərazilərdə 16 yol layihəsi icra olunur
Azərbaycanınişğaldanazad
edilmişərazilərində16yol
layihəsiyerinəyetirilirvə
rayondaxiliyollarıntikintisi
həyatakeçirilir.Bubarədə
jurnalistlərəaçıqlamasında
AzərbaycanAvtomobilYolları
DövlətAgentliyinin(AAYDA)
İdarəHeyətininsədriSaleh
Məmmədovbildirib.

Onun sözlərinə görə, Kəlbə
cər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan
rayonları ərazilərində 780 km
daxili yolların tikintisinə vəsait
ayrılıb vəbusahədə işlər apa
rılır.
GöygölToğanalıKəlbəcər av

tomobil yolu layihəsində  11,6
kilometrlik tunelin tikintisi çərçi
vəsində 25% işlər yerinə yetiri
lib. Tunelin tikintisinin 2024cü

ilinsonunadəkbaşaçatdırılması
nəzərdətutulub.
Bundanəlavə,64hərəkətzo

laqlı ƏhmədbəyliFüzuliŞuşa
avtomobil yolunun tikintisi çərçi
vəsindəişlərin70%iyerinəyeti
rilib.Yoluntikintisinin2023cüilin
sonunadəkbitəcəyigözlənilir.
Sədrinsözlərinəgörə,Zəngə

zur dəhlizində yol infrastrukturu
yaradılır,bu ilinsentyabrayının

sonuna qədər Zəngilan hava li
manının tikintisinin bitməsinə
uyğun olaraq Zəngəzur dəhlizi
yolununbir hissəsinin asfaltlan
masıdanəzərdətutulub.Xuda
fərinLaçınQubadlı avtomobil
yolunda da işlərin 40%i yerinə
yetirilib.Agentlikbuilinsonuna
dəkBərdəAğdamavtomobilyo
lunun tikintisinibaşaçatdırmağı
planlaşdırır.

Gənc və yeniyetmələr arasında 
oxu mədəniyyətinin təşviqi

AğdaşRMİAğdaşrayonMərkəziKitabxanasıvə“Cığır”Mənəvi
DəyərlərinİnkişafınaDəstəkİctimaiBirliyininbirgətəşkilatçılığı
ilə“Gənclərvəyeniyetmələrarasındaoxumədəniyyətinintəşvi-
qi”adlılayihəçərçivəsindətədbirkeçirilib.

Tədbirigirişsözüilə
AğdaşrayonMKSnin
direktoru Seyfəddin
Feyzullayev açaraq
mənəvidəyərlərinqo
runmasınavəinkişafı
nadəstəkolanlaraöz
təşəkkürünü bildirib.
Vurğulayıbki,kitabxa
nalarındaəsasməq
sədiuşaqlarımızınhə
yatınayenidəyərlərgətirmək, inkişafedəndünyamızdaonların
mütaliəaləminizənginləşdirmək,dünyagörüşünüartırmaq,daha
savadlı,zəkalıböyümələrinətəkanverməkdir.
TədbirdəhəmçininAMEAnınCoğrafiyaİnstitutununböyükel

miişçisiSevincMəmiyeva,“Cığır”İBninsədri,filologiyaüzrəfəl
səfədoktoruYeganəMirzəyevavədigərqonaqlarçıxışediblər.
Sondatədbiriştirakçıları“Hərkitabbirxəzinədir”adlısərgiiləta

nışolublar.İctimaibirliktərəfindənuşaqlarahədiyyələrtəqdimedilib.

Xalqımıza Zəfər yaşadanlar unudulmur
BiləsuvarRMİ-ninəhatə
etdiyiCəbrayılrayon
Hovuslukəndklubu-
nunəməkdaşlarıVətən
müharibəsişəhidiƏyyub
Süleymanovunailəsiilə
görüşüblər.

Bərdə RMİ Yevlax şə
hər Heydər Əliyev Mər
kəzinin əməkdaşları Və
tən müharibəsi şəhidi
Nicat Quliyevin ailəsinə
baş çəkib, qayğıları ilə
maraqlanıblar.
XaçmazRMİQusarra

yon Mərkəzi Kitabxana
sında Vətən müharibəsi
şəhidi Malik Xeyirbəyo
vun əziz xatirəsinə həsr
olunmuş “Bizə Zəfər ya
şadanları biz yaşadaq”

adlıtədbirkeçirilib.
ŞəkiRMİZaqatalarayonMKSninUzuntalakəndkitabxanafilialı

nınəməkdaşlarıtərəfindənIIQarabağmüharibəsiqazisiSəidSuri
yevziyarətedilib.
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Bu nu Dün ya Teatr Gü nü mü
nasibətilə paytaxtdakı teatrları
dolaşarkənbirdahahissetdim.
Yəqin təkcəmən deyil, bu əla
mətdar gün münasibətilə elan
edilən“Teatrdabirgün”layihəsi
niniştirakçısıolanbirçoxlarıda.
MədəniyyətNazirliyinin təşəb

büsü ilə Dünya Teatr Gününün
ölkəmiqyasında “açıqqapı”ak
siyasıiləqeydolunması(özüdə
pandemiyalıikiillikfasilədənson
ra)tamaşaçılarvəteatrictimaiy
yəti tərəfindən maraqla qarşıla
naraq, ümumilikdə teatr ovqatı,
kütləviteatrajiotajıyaradabildi.
Teatrsevərlərbirgündəolsa.

həmtamaşalarapulsuzbaxmaq
imkanıqazandılar,həmdəsəh
nəarxası–kulisdənrekvizitlərə
dəkteatrıntexnikivəyaradıcılıq
hissəsi ilə ekskursiya formatın
datanışolabildilər.
Ümumən istirahət gününü,

bayram tətili həftəsinin son für
sətini teatrla bəzəyənlər kifayət
qədəridi.Əksərteatrbinalarının
qarşısındauzunnövbəgörmək,
içərigirmək,teatradlısehrləye
nidən tanış olmaq istəyənlərin
həyəcanı teatrın hər kəs üçün
arzulananməkanlarsiyahısında
hələdəönsıralardaolmasıqə
naətinimöhkəmləndirdi.
Repertuarlarındakı ən yeni və

maraqlı tamaşaları bu günün
proqramınadaxiledənvəqapıla
rınıtaybatayaçansənətocaqları
sırasındaAkademikOperavəBa
letTeatrıdavaridi.Teatrındaimi
tamaşaçıları, tələbələr, məktəb
lilər teatrın solistvokalçıları, ba
let, xor kollektivləri və simfonik
orkestrin məşq prosesi, habelə
texniki bölmələrin işini izlədilər.
Teatrəməkdaşlarıqonaqlararek
vizit,kostyumvədekorasiyaların
hazırlanması haqqında məlumat
verdilər,OperavəBaletTeatrının
tarixindənbəhsetdilər.Teatrlata
nışlığınsonunda isəsənətsevər
lər italyan bəstəkarı P.Maskan
yinin “Kənd namusu” operasının
tamaşasınabaxdılar.
Layihə, təbii ki,AkademikMil

liDramTeatrınıdaəhatəetdivə
sənət ocağı bu səmərəli təşəb
büsə öz töhfəsini verdi. Burada
da teatramarağıvəsevgisiolan
insanlar“açıqqapı”günüfürsətin
dənyararlandılarvəbirneçəsaat
ərzində teatrın fəaliyyəti ilə tanış
oldular.Onlar teatrınböyüksəh
nəsi,eynizamandaAbbasMirzə

Şərifzadəadınakiçiksəhnəsi ilə
tanışoldular,müxtəlifsexlərəba
xışkeçirdilər.Dahasonra isə ta
maşaçıilədolubdaşanzalteatrın
son premyerası olan “Filumena
Marturano”tamaşasınıizlədi.

“Açıqqapı”günündəAkademik
MusiqiliTeatradaböyüktamaşa
çıaxınıvardı.Teatrsevərlərgün
düzsaatlarındaikiseansolmaq
lauşaqlarüçün“Dəcəlçəpişlər”
tamaşasına baxdılar. Ardınca
teatrın sexləri, qrim otaqları,
məşqzallarıilətanışoldular.Ax
şam seansında isə “Paris Notr
Damaithaf”ıalqışladılar.
AkademikRusDramTeatrıda

qapılarını tamaşaçılarının üzü
nəaçdı.Teatrsevərlərüçündaim
maraqlı repertuar və layihələr
təqdimedənsənətocağındaəv
vəlcəhəmuşaq,həmdəböyük
lərüçünekskursiyatəşkilolundu.
Aktyorları daim salondan alqış
layan tamaşaçılar bu dəfə özləri
səhnəyəçıxdılarvəomöhtəşəm
hissi, bənzərsizhəyəcanı ani də
olsa,yaşamağaçalışdılar.Geyim
sexlərinə, səs və işıq idarəetmə
otaqlarına, görkəmli teatr xadim
lərinin şəxsi kolleksiyanı xatırla
danqrimotaqlarınabaxdılar.Dol
ğungünün tamaşaproqramında
balacalarüçün“Nağılqonaqlığın
da”,böyüklərüçünisə“Vəqadın
gəlirdi...”nümayişolundu.
Hazırda əsas səhnəsi təmir

bərpada olanAzərbaycanDöv
lət Gənc Tamaşaçılar Teatrı
seyrçilərini Bakı Musiqi Akade
miyasının Opera studiyasında
toplayaraq rus klassiki A.P.Çe
xovun  məşhur “Qağayı” pyesi
əsasında eyniadlı tamaşanın
premyerasını etdi. Premyeranı
tanınmış ədəbiyyat, incəsənət
vəteatrxadimləridəizlədilər.
DünyaTeatrGünününxoştə

şəbbüsünəqoşulanYuğDövlət
Teatrı da müvəqqəti yerləşdiyi

məkanda H.İbsenin əsəri əsa
sında hazırlanmış “Vəsvəsə”
tamaşasınınümayişetdirdi.Ta
maşadanəvvəlteatrındirektoru,
Əməkdar mədəniyyət işçisi İs
lamHəsənovseyrçilərisalamla
dı,ədəbihissəmüdiriElçinCə
fərovvə rejissorGümrahÖmər
çıxışedərək,teatrıntarixi,poeti
kasıhaqqındadanışdılar.
Şuşa Dövlət Musiqili Dram

Teatrı da teatralların maraqlı və
yaddaqalan gün keçirmələrinə
nailoldu.Qonaqlarəvvəlcəmüx
təliftamaşalardanolansəhnəge

yimlərivərekvizitlərinfoyedətəş
kilolunansərgisiilətanışoldular.

Ardınca qrim otaqlarına, geyim
sexlərinədaxiloldular.Sonra isə
“Danışangəlincik”(uşaqlarüçün)
və“DəliDomrul”(böyüklərüçün)
tamaşalarınabaxdılar.
AbdullaŞaiqadınaAzərbaycan

DövlətKuklaTeatrıdatəşəbbüsə
məmnuniyyətlə qoşuldu və ba
laca teatrsevərlərin könlünü xoş
etməyə çalışdı. Binanın önün
dəbirneçəsaatöncədənnövbə
gözləyən həyəcanlı uşaqlar və
onlardan heç də geri qalmayan
böyüklərgeyimsexləri,kuklaların
hazırlandığıotaqlar,bədiiquruluş
hissəsi,işıqvəsəsrejissorlarının
pultlarıiləyaxındantanışoldular,
işprosesiniizlədilər.Ardıncarek
vizitvəkuklalarınsaxlandığıotaq
lara, səhnə arxasına, aktyorların
kuklalarlaməşqetdiyigüzgülüza
ladaxiloldular.Anşlaqlabaştutan
tamaşalar–üçseansda“Ağcavə
yeddi Cırtdan” və “Durna balığı”

balacaların yaddaşında xoş izlər
buraxabildi.
Gününü teatrda keçirən çox

saylı və məmnun insanlar ara
sında görkəmli teatrşünas, qo
camanteatrxadimiiləgörüşmək
istəyənlərdəazdeyildi.Müstəqil
“Səhnə” teatrının sənətşünaslıq
doktoru, professor İsrafil İsrafi
lovlatəşkiletdiyigörüşgününən
yaddaqalantədbirlərindənoldu.
Ölkəmizdə və onun hüdudla

rındankənardatanınanalimus
taddərsindəümumilikdəmüasir
teatr,onuqarşısındaduranmə

sələlər, yaşanan çətinliklər ba
rədə maraqlı fikirlər səsləndirdi.

Milli teatrımızın problemlərindən
danışdıqca nikbinliyini qoruyan
mütəxəssismaraqlımüqayisələr
dəapardı.Qonşuölkələrin teatr
təcrübəsi, festivalları, dövlət və
müstəqilteatrlarsiyasəti,ümumi

likdə teatrı inkişafınasövqedən
təşəbbüsvə layihələrbarəsində
yığcamməlumatlarverdi.

***
Dün ya Teatr Günündə sənət

ocaqlarına kütləvi axın aksiya
sıbölgələrdədəmüşahidəolu
nub.
Gəncə və Qax Dövlət Kukla

teatrlarında“Teatrdabirgün”la
yihəsi çərçivəsində “açıq qapı”
günükeçirilib.
Gəncəli balaca teatrsevər

lər öncə teatrın qarşısında na
ğıl qəhrəmanları ilə görüşmək
şansıqazanıblar.Sonraşarşou
təqdimolunub.Balacalarteatrın
foyesində təşkil olunmuş sərgi
dəmüxtəlif tamaşalaraçəkilmiş
eskizlərlədətanışolub,rəssam
emalatxanasına, qrim və ge
yim otaqlarına baxıblar. Sonra
Vətən müharibəsinin iştirakçısı
olan teatrınbaş rejissoruŞamil
Məmmədli ilə görüş keçirilib.
Günün sonunda isə balacalara
“Novruzəhvalatları”adlıtamaşa
təqdimolunub.

Qaxlı kuklasevərlər də gün
lərini teatrla zənginləşdiriblər.
Teatrda ekskursiyanın ardınca

onlararepertuardakımaraqlıvə
baxımlı“Qoğal”tamaşasınüma
yişetdirilib.
Lənkəran Dövlət Dram Teat

rında təşkil olunan tədbirlər də
sənətsevərlərin ürəyincə olub.
“Açıqqapı”aksiyasınaqatılanlar
əvvəlcə foyedə  açılmış Vətən
müharibəsi şəhidlərinin qəhrə
manlığınıəksetdirənrəsmsər
gisinə baxıb, texniki yaradıcılıq
laboratoriyası, qrim otaqları ilə
tanış olub, sonra Kamal Ab
dullanın “Casus” pyesi əsasın
da səhnələşdirilən tamaşanın
məşqləriniizləyiblər.
Sumqayıt Dövlət Dram Teat

rındaşəhərdəkiS.Vurğunadına
Mərkəzi Kitabxananın balaca
oxucuları üçün “Baxın mənə,
görünməni”adlıekskursiyatəş
kiledilib.
Teatrın direktor müavini,

ƏməkdarartistVidadiMəmmə
dovsənətocağınıntarixi,vaxti
lə bu teatrda çalışmış görkəmli
aktyorlarhaqqındaməlumatve
rib. Qonaqlar teatrın konfrans
zalı,butafor,əlbəsəsexləri,işıq
rəssamınınişi,qrimotaqlarıba
rədə bilgi alıblar. SonraNizami
Gəncəvininəsərlərininmotivləri
əsasında hazırlanan HafizAta
xanlının müəllifi olduğu, Xalq
artisti Firudin Məhərrəmovun
quruluşverdiyiikihissədəniba
rət“Xəzinə”tarixidramınınməş
qinəbaxışolub.
Qusar Dövlət Ləzgi Dram

Teatrı yerli sənətsevərləri ya
radıcı iş prosesi ilə tanış edib.
Foyedə səhnə geyimləri, deko
rasiyalar,tamaşalaraçəkilənes
kizlərlətanışlıqimkanıyaradılıb.
Ardınca“Tıqtıqxanım”tamaşa
sınümayişolunub.
Teatra verilən təyintərifər

arasındaənxoşumagələnibaş
danbaşa ümid və inam olan
“Teatrkütlənixalqaçevirəbilən
qüvvədir” sözləridir. Bunu 27
mart gününü teatr binaları ara
sındaqalançoxluqda itibbatan
adamkimigörməkxoşbəxtlikdir
sə, deməli, teatr daim yaşaya
caqvəyaşadacaq.Ənazıyük
sək sənət arzusu ilə yaşamaq
istəyənləri...

Həmidə Nizamiqızı

“Açıq  qapı”dan  görünənlər
27 mart – Dünya Teatr Gününün xoşməramlı aksiyasından bol təəssürat

“İnteract Film Lab” tədris layihəsi 
həyata keçiriləcək

MədəniyyətNazirliyinindəstəyi,CəfərCabbarlıadına“Azər
baycanfilm”Kinostudiyasıvə“Debüt”FilmStudiyasınınbirgə
təşkilatçılığıilə“İnteractFilmLab”adlıyenilayihəyəbaşlanılır.

Altıaylıq tədrisproqramınıəhatəedən layihədəkinematoqra
fiyanın müxtəlif istiqamətləri – rejissorluq, ssenari yaradıcılığı,
prodüserlik,təsvirrejissorluğuvəquruluşçurəssamlıqixtisasları
üzrəaparıcıxaricimütəxəssislərtərəfindənintensivtəlimlərke
çiriləcək.
Tədris laboratoriyası funksiyasını həyata keçirəcək “İnteract

FilmLab”layihəsininməqsədiyerlikinosənayesindəinsankapi
talınınartırılmasınatöhfəverməkdir.
Ssenariyaradıcılığıvərejissorluqixtisasıüzrə“Netfix”istehsa

lı“AnnaK”serialınınrejissoruvəVenesiyaFilmFestivalınınəsas
müsabiqəsində“KapitanVolkonoqovqaçdı”filmiiləiştirakedən
NataşaMerkulova və həmin ekran işlərinin rejissor və ssenari
həmmüəllifiAlekseyÇupovöz tədrisproqramları ilə çıxışedə
cəklər.
Venesiya(“Təqribənyazdır”)vəKannkinofestivallarında(“Ax

şamadoğru”,“Kalendar”)iştiraketmişYevgeniRodintəsvirrejis
soruixtisasınınəzərivəpraktikişəkildətədrisedəcək.
Quruluşçu rəssamlıq ixtisası üzrə yerli istehsal “Həyat, de

yəsən,gözəldir” filmininquruluşçu rəssamı,ocümlədənBerlin
(“Susa”) və Lokarno film festivallarının (“Ata”) iştirakçısı olmuş
rəssamQuramNavrozaşvili,NyuYorkFilmAkademiyasındaic
raçıprodüserixtisasıüzrəakademiktəhsilalmış,eynizamanda
UkraynaFilmMəktəbininsabiqicraçıdirektoruValeriyaLebiddə
peşəkarlarsırasındaolacaq.
Layihədə iştirakmüsabiqə əsasında keçirilir və ödənişsizdir.

Layihəiləbağlıətrafıməlumatvəmüsabiqəyəqoşulmaqüçün
debutfilms.azvebsaytındamüraciətformasınıdoldurmaqmüm
kündür.İştiraketməkistəyənləraprelin5dəkqeydiyyatdankeç
məlidirlər.
Xatırladaqki,20202021ciillərdəMədəniyyətNazirliyinindəs

təyivə “Debüt”FilmStudiyasının təşkilatçılığı ilə “İnteractLab”
tədrislayihəsiçərçivəsində“İnteractOnline”proqramıhəyatake
çirilib.Elektronplatformagənckinematoqrafçılaratanınmışbey
nəlxalqpeşəkarlarlaonlaynmasterklaslarvəvorkşoplarvasitə
siləməlumatmübadiləsiimkanınıtəklifedib.

Lalə Azəri

Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin direktoru 
Budapeştdə festivalın fəxri qonağı olub

QaraQarayevadınaMərkəzi
İncəsənətMəktəbinin(MİM)di
rektoru,Əməkdarartist,dosent
ƏzizQarayusifliMacarıstanın

paytaxtıBudapeştdəkeçirilənənənə
vi“BachMindenkinek”(“Hərkəsüçün
Bax”)festivalındafəxriqonaqkimi
iştirakedib.

Builsəkkizincisikeçirilənfestivalınməqsə
diböyükalmanbəstəkarıYohannSebastyan
Baxın (16851750) musiqisinin Budapeştdə
vəonunhüdudlarındankənardadahaçoxin
sanaçatdırılması,eləcədəmədəniyyətinvə
birliyinnümayişetdirilməsidir.

Festivalınaçılışındapolislərinxorkollek
tivi,uşaqxoruvəsolistlərmaraqlıproqram
laçıxışediblər.
Ə.Qarayusifi səfər çərçivəsində Bocs

kaiİstvanİslahatlarTəhsiliMərkəzininye
ni korpusunun açılışına da qatılıb.Açılış
tədbirindəuşaqnəfəsalətləriorkestriçıxış
edib.Ə.QarayusifiMİMadındanmərkəzə
hədiyyə təqdim edib və təbriklərini çatdı
rıb.
MİMindirektoruhəmçininyenidənbərpa

edilmişMacarıstanDövlətOperaTeatrında
olub,buölkəninmüasirakustikavəavadan
lıqlardanibarətMusiqiMərkəzininbinasının
açılışındadaiştirakedib.

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının 
əməkdaşları Qazaxıstana səfər ediblər

BakıXoreoqrafiyaAkademiyası(BXA)Tədrisşöbəsininmüdiri,
dosentYeganəTapdıqovavəBaletmeystersənətikafedra
sınınmüdiri,professorLyudmilaHəsənovaQazaxıstanMilli
XoreoqrafiyaAkademiyasının(QMXA)tələbələriiləNurSul

tanşəhərindəsəfərdəolublar.SəfərçərçivəsindəBXAəmək
daşlarıRespublikafənnolimpiadasıvəMintayTleubayevin75
illiyinəhəsrolunmuşGəncxoreoqraflarınIVmüsabiqəsində
fəxriqonaqqismindəiştirakediblər.

Səfərin ilk günü QMXAnın
prorektoru Bibigül Nusipjanova
iləgörüşkeçirilib.Görüşzama
nıBXAvəQMXAarasındatəhsil
sahəsindəəməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsinə dair fikir mübadi
ləsiaparılıb.Bildirilibki,BXAbir
sıra ölkələrin ali təhsil müəssi
sələri ilə ikitərəfi və çoxtərəfi

formatdamüqavilələrimzalayıb,
eyni zamanda əməkdaşlıq əla
qələrinigenişləndirir.
BXA əməkdaşlarının fəxri qo

naq qismində iştirak etdikləri
Gənc xoreoqrafarın IV müsa
biqəsində Qazaxıstanın sənət
təhsili verən ali məktəblərinin,
o cümlədən T.Jurgenov adına

QazaxıstanMilli İncəsənətAka
demiyasının, Qazaxıstan Milli
Qadın Pedaqoji Universitetinin,
Qazaxıstan Milli Xoreoqrafiya
Akademiyasının tələbələrindən
ibarətkomandalariştirakediblər.

Qeydedəkki,BakıXoreoqra
fiyaAkademiyasıvəQazaxıstan
Milli Xoreoqrafiya Akademiyası
arasında2016cıildənqarşılıqlı
əməkdaşlıqmüqaviləsimövcud
dur.
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1918-ci ilin ya zın da S.Şaum ya nın baş çı lıq et di yi Ba kı Kom mu na-
sı nın bol şe vik hö ku mə ti qur maq adı al tın da Ba kı da, elə cə də 
Azər bay ca nın böl gə lə rin də hə ya ta ke çir di yi küt lə vi qır ğın la rın ən 
acı sə hi fə lə rin dən bi ri Qu ba da tö rə di lən soy qı rı mı dır. Ar xiv ma-
te rial la rın dan mə lum olur ki, er mə ni-daş nak hər bi bir ləş mə lə ri 
tə rə fin dən 1918-ci il də Qu ba qə za sın da ümu mi lik də 16 min dinc 
sa kin qət lə ye ti ril miş, tək cə Qu ba şə hə rin də 3 mi nə ya xın sa kin 
öl dü rül müş dü. Qə za da 167 kənd ta lan edil miş, 2750-dən çox ev 
yan dı rıl mış, 26 məs cid və ta ri xi abi də da ğı dıl mış dı. Hə min ta ri xi 
mə kan lar da in di yə dək bu van da liz min ni şa nə lə ri qal maq da dır.

Quba şəhərinin mərkəzində
yerləşən Hündür günbəzli ha
mam belə memarlıq abidələrin

dəndir. XIX əsrdə inşa edilən
hamam el arasında Usta Bəkir
hamamı, Çuxur hamam da ad

lanır. Ermənidaşnak hərbi bir
ləşmələri mayın 1də Qubaya
hücumçəkərkənəsasənqocalar
dan,qadınvəuşaqlardan ibarət
yüzədəksakinqaçıbbuhamam
dagizlənir.Daşnaklarabələdçilik
edən yerli erməni, dəyirmançı
Hartün bundan xəbər tutur. Ha
mazaspın quldur dəstəsini bu
raya gətirir. Erməni quldurlar
möhkəm bağlanmış qapını aça
bilməsələr də, hamamın günbə
zində olan havalandırma yerini
dağıdaraqiçərisoxulurlar.İçəridə
gizlənənsakinlərəamansızdivan
tutulur. İnsanlarıqızmarbuxarda
boğurlar.Meyitləriisəşəhərinyu
xarıhissəsində,Qudyalçayınya
xınlığındakı su arxlarına kütləvi
şəkildədoldurubüzərinitorpaqla
örtürlər.Dəhşətlihadisədən89il
sonra, 2007ci ilin aprel ayında
həmin ərazidə kütləvi məzarlıq
aşkarlanır.Təkcəbukütləvimə
zarlıqdan400dək insan cəsədi
ninqalıqlarıtapılmışdı...

Erməni millətçilərinin Azər
baycan xalqına qarşı törətdiyi
qırğınların dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması, soyqırımı qurban
larının xatirəsinin əbədiləşdi
rilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 30
dekabr 2009cu il tarixli sərən
camınaəsasən,QubaSoyqırımı
Memorial Kompleksi yaradıldı.
Memorialkompleks2013cüildə
ziyarətçilərüçünaçıldı.
1918ci il may ayının 1dən

9dəkQubaşəhərindəmisligö
rünməyən qətliamlar törədən
ermənilər Qusar istiqamətində
ki kəndlərə doğru da hücuma
keçir. İnsanları qətlə yetirməklə
gözü doymayan erməni quldur
larıtarixiabidələrədəciddiziyan
vurur. Qubanın qədim yaşayış
məskənlərindən biri olan Alpan
kəndindəkiXVIəsrəaidSubaba
türbəsi də erməni təcavüzünə
məruz qalan memarlıq nümu
nəsidir.TürbəSəfəvilərinhökm

ranlığı dövründə Şah İsmayıl
Xətainin qoşununun Dərbənd
yürüşü zamanı bu ərazidən ke
çərkən vəfat etmiş sərkərdələr
dən olan Sufi Mikayılın məzarı
üzərində inşa olunub. Alpana
hücum edən ermənilər olduqca
unikalmemarlıqquruluşunama
likbuabidənindamörtüyünü,di
varlarınıuçurmuşlar.Dağıdılmış
türbənin ətrafında qədim qəbi
ristanlıq yerləşir. Erməni quldur
dəstələrinin açdığı atəşlərin iz
ləri də həmin daşların üzərində
qalmaqdadır.
1918ci ilin mayında Qusar

istiqamətində irəliləmək istə
yən erməni quldur dəstələrinin
qarşısıalınır.Ə.Zizikskinin,Mö
hübəli Əfəndinin və digər xalq
qəhrəmanlarının rəhbərlik etdi
yi yerli özünümüdafiə dəstələri
ermənilərə qarşı əkshücuma
keçir. Digah kəndi yaxınlığın
dakı dərədə ermənilər pusqu
ya düşür və böyük itki verərək

qaçmağaməcburolurlar.Həmin
ərazi indidə “Qanlıdərə”adla
nır...
Tarix təkrarlanır.BunuBirinci

Qarabağmüharibəsindəerməni
silahlıdəstələrinindincazərbay
canlı əhaliyə qarşı törətdikləri
qırğınlarda, Xocalı soyqırımın
dadagördük.2020ciildəİkinci
Qarabağ savaşında ermənilər
yenidəndincəhalinihədəfaldı.
Lakin bu dəfəAli Baş Koman
dan İlham Əliyevin qətiyyətli
iradəsi, müzəfər Azərbaycan
Ordusunun rəşadəti sayəsində
düşmənə layiqli cavab verildi.
44gündavamedənVətənmü
haribəsi nəticəsində torpaqla
rımızı işğaldan azad edən Or
dumuz tarixiZəfərqazanmaqla
ermənilərin mənfur niyyətlərinə
sonqoydu.

Ramiz Ramazanlı 
B.Səfəroğlu adına Quba 

rayon Mədəniyyət Mərkəzinin 
direktoru

Səh nə və ek ran per so naj la rı nın xa rak te rik ciz gi lə ri ni özü nə məx-
sus şə kil də təq dim edən sə nət kar la rı mız dan bi ri də Xalq ar tis ti 
Yu sif Və li yev olub. Gör kəm li akt yor dra ma tik-psi xo lo ji rol la rın bən-
zər siz ifa çı sı ki mi yad daş lar da də rin iz bu ra xıb. Sə nət ka rı ana dan 
ol ma sı nın 105-ci il dö nü mü mü na si bə ti lə ya da sal dıq.

Yusif Abdulla oğlu Vəliyev 22
mart 1917ci ildə Dərbənd şə
hərində dünyaya göz açıb.Orta
məktəbibitirib1933cüildəAzər
baycana gələn Yusif Bakı Teatr
Texnikumuna qəbul olunur. Tə
ləbələrarasındaqeyriadisəhnə
danışığı, aydın diksiyası ilə diq
qətiçəkir.Onagörədəhələtələ
bəikənAzərbaycanDövlətDram
Teatrının tamaşalarında kütləvi
səhnələrə, sözsüz rollara dəvət
olunur. O, eyni zamanda 1934
1939cu illərdə Bakıda fəaliyyət
göstərmiş Yəhudi Dövlət Dram
Teatrında çıxış edib.Araşdırma
larda qeyd edilir ki, gənc aktyor
yəhudi dilini bilməsə də, sözləri
əzbərləyibvədiqqətəçatdırıb.
YusifVəliyevtexnikumtəhsilini

başa vurduqdan sonra təyinat
la yenicə açılan Mirzə Ələkbər
Sabir adına Nuxa (Şəki) Döv
lətDramTeatrında işəbaşlayır.
1949cu ilədək bu kollektivdə
çalışır. Qısa zaman kəsiyində
kollektivinvə tamaşaçıların rəğ
bətiniqazanır.O,Şəkisəhnəsin
də N.Vəzirovun “Hacı Qəmbər”
(Əşrəf bəy), “MüsibətiFəxrəd

din” (Fəxrəddin), M.F.Axundza
dənin “HacıQara” (HacıQara),
“Molla İbrahimxəlil kimyagər”
(İbrahimxəlil),S.Rəhmanın“Toy”
(Surxay), “Xoşbəxtlər” (Sadıq),
eləcədəC.Cabbarlının “Almaz”
(Şərif), “1905ci ildə” (General
qubernator), “Aydın” (Aydın),
“Oqtay Eloğlu” (Oqtay), “Od
gəlini” (Elxan), “Sevil” (Balaş),
“Solğun çiçəklər” (Bəhram),
S.Vurğunun “Vaqif” (Vaqif),Mir
zə İbrahimovun “Həyat” (Sü
leyman), V.Şekspirin “Otello”
(Yaqo), Ə.Haqverdiyevin “Bəxt
siz cavan” (Fərhad) pyeslərinin
tamaşalarında səhnəyə çıxır.
Aktyor eyni zamanda opera və
operettalarda da rol alıb. Şəki
teatrında Ü.Hacıbəylinin “Leyli
vəMəcnun”operasındaİbnSa
lam, “Arşınmalalan”, “Oolma
sın, buolsun” və “Ər vəarvad”
operettalarındaVəli,Həsənbəy
vəHəsənqulubəy,Mərcanbəy,
A.Məşədibəyovun “Toy kimin
dir?” musiqili komediyasında
Qoşunrollarındaçıxışedib.
Artıq səhnədə özünü təsdiq

edənYusif Vəliyev 1949cu ildə

Bakıya gəlir. Əvvəl Rus Dram
Teatrında işədüzəlir.Buradaqı
samüddətfəaliyyətgöstərdikdən
sonraGəncTamaşaçılarTeatrına
dəyişilir.Teatrdabirbirindənma
raqlı,sənətkarlıqbaxımındanka
mil fəlsəfipsixoloji, dramatik və
romantikrollarahəyatverir.
Yusif Vəliyevin səhnə uğurları

kimi kino yaradıcılığı dadiqqətə
layiqdir. Aktyorun dublyaj fəaliy
yəti çox maraqla qarşılanıb. Ay
dıntələfüzü,amiranəsəstembri
sayəsində 30dan artıq filmdə
personajları maraqla səsləndirib.
Aktyorun kinoda çəkildiyi rollar
say baxımından çox olmasa da,
bəzən həmin rolların bir epizod
da görünməsi belə bədii dəyəri
ilə seçilib. Daha doğrusu, obrazı

yaddaqalanedərəksənəthadisə
sinəçevirib.Bunagörədəkinovə
dublyajrejissorlarıYusifVəliyevin
səsindəndahaçoxbəhrələniblər.
Bayandır xan (“Dədə Qor

qud”), Kərbalayı İsmayıl (“Axı
rıncıaşırım”),Şirinkişi(“Əhməd
haradadır?”),Piribaba(“Qaraca
qız”),Məstəli şah (“DərvişPari
sipartladır”),Yarməmməd(“Bö
yükdayaq”),Sərxan (“Dağlarda
döyüş”), Veselinin atası (“Uzaq
sahillərdə”)vəs.obrazlarməhz
onun səsi ilə tamaşaçı qəlbi
nə yol tapıb.Fərəməz (“Zirvə”),
Balıqçı (“Sən nə üçün yaşayır
san?”), Şirməmməd (“Sən niyə
susursan?”),Səfərəli(“Bircənub
şəhərində”), Fəttah (“Arxadan
vurulan zərbə”), Halvaçı (“Qatır

Məmməd”), Teymurləng (“Nəsi
mi”), Qılınc Qurban (“Tütək sə
si”)isəgörkəmlisənətkarınkino
dayaratdığıparlaqobrazlardır.
Teatrvəkinosənətisahəsində

yaratdığı zəngin irsə görəYusif
Vəliyevin əməyi yüksəkqiymət
ləndirilir. 1960cı ildə “Əməkdar
artist”,1979cuildəisə“Xalqar
tisti”fəxriadlarınalayiqgörülür.
Araşdırmalardaodaqeydedi

lir ki, “Nəsimi” (1973)filmininsı
naq çəkilişlərində bir neçə akt
yor iştirak edir. Filmin quruluşçu
rejissoru Həsən Seyidbəyli hər
rolauyğunaktyorseçimindəçox
tələbkarolur.XüsusiləƏmirTey
mur və Nəsimi rolları ilə bağlı
BədiiŞurailəoqədərdəhesab
laşmır. Sonda Teymurləng rolu

na Yusif Vəliyev, Nəsimi roluna
isəgəncaktyorRasimBalayevin
çəkilməsitəsdiqlənir.Çəkilişvax
tımaraqlıməqamlardayaşanır.
NəsimiiləTeymurlənginqarşılaş
dığı səhnədə rejissor H.Seyid
bəylihissedirki,Teymurləngda
hagüclüalınır.YəniYusifVəliyev
sənətkar qüdrəti ilə gənc aktyor
Rasim Balayevi – Nəsimini zəif
salır.Rejissor fasilədəY.Vəliyevi
kənaraçəkirvədeyir:“Yusif,nə
zərəalki,biz“Nəsimi”filminiçə
kirik,“ƏmirTeymur”uyox”.
Yusif Vəliyev deyərmiş ki,

“Mən hər oynadığım obrazla
yeni söz deyə bilərəm”. Tey
murləng rolu ilə kinosevərlərin
rəğbətini qazanan aktyor 1975
ci ildə “Tütək səsi” filmində ya
ratdığıQılıncQurban obrazı ilə
bu fikrini təsdiqləyir. Görkəmli
sənətkara filmin nümayişindən
sonra iradlar tutulur.Deyirlərki,
Qılınc Qurbanı çox sərt oyna
mısan.O, iradlaracavabolaraq
deyib: “Mənə elə gəlir ki, belə
sərtolmasaydım,obrazıyarada
bilməzdim.Çünkiodövrözüsərt
olub.Nahaqyerəokişininadına
QılıncQurbandemirdilərki...”.
Fərqlixarakteri,bənzərsizsənət

karlığıilətanınanvətamaşaçıqəl
bindəheykəlləşənXalqartistiYusif
Vəliyev18mart1980ci ildəvəfat
edib.Bakıda“Qurdqapısı”qəbiris
tanlığındadəfnolunub.

S.Fərəcov

Səsi də obrazlaşırdı...

Rollarda yaşanan aktyor ömrü

Son il lər sə nət fə daisi olan hər han sı akt yor haq qın da söz aç maq is tə dik də 
on la rın səh nə ob raz la rı nın ciz gi lə ri hər za man göz lə rim önün də da ya nır. 
Onun haq qın da yaz maq qə ra rı na gəl dik də isə da xi lim də bir na ra hat lıq 
his si ya ran dı ğın dan tə rəd düd edir dim. Bu na ra hat lı ğın isə bir sə bə bi var dı. 

Haq qın da yaz maq is tə di yim akt yo run Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın səh nə sin-
də ya rat mış ol du ğu ob raz la rın ümu mi təh li li və xa rak te rik ciz gi lə ri ni dol ğun 
şə kil də oxu cu la rım la bö lü şə bil mə mək dən ya ra nan na ra hat lıq... 

İlk öncə qeyd etməliyəm ki, o, tipik,
xarakterikrollar ifaçısıolaraqbirqədər
romantikaya meyilli, realist yaradıcılıq
üslublusənətməktəbinikeçmişaktyor
larımızdandır.Yaşasaydı,buil70illiyini
qeydedəcəkdi–ƏməkdarartistƏlican
Əzizov. Mərhum sənətkarı yubileyi ilə
əlaqədaryadasaldıq.
ƏlicanSüleymanoğluƏzizov23fev

ral1952ciildəÖzbəkistanınFərqanəvi
layətininVadil rayonundaanadanolub.
ƏslənAhısxa türkü olan Əlican Əzizo
vunailəsivəsoydaşları1944cüilinno
yabrayındaStalininəmriiləellikləGür
cüstandanOrtaAsiyayasürgünolunub.
1959cu ildə Əlicanın ailəsiAzərbay

cana köçüb və o, orta təhsilini Gəncə
dəalıb.BacısıNərminəƏzizova uşaq
lıq illərini xatırlayarkən qardaşı
haqqındadeyir: “Bizailədəyeddi
uşaq olmuşuq. Atamızı bədbəxt
hadisənəticəsindəçoxerkən itir
mişik.AnamızXeyriyyəxanımbi
ziminbirəziyyətləböyüdüb,özü
təhsilsizolsada,ailədəhərbirimi
zinalitəhsilalmasıüçünçoxəziy
yətçəkib.Əlicanevinikinciuşağı
olub.O,çoxkiçikyaşlarındanbö
yük qardaşımla bərabər ailənin
qayğısınıçəkib,işləyib,pulqaza
nıb.Hələtələbəolarkənaxşamlar
OperavəBaletTeatrında işləyib,
aldığıəməkhaqqınıisədolanışığı
mızüçünbizə,Gəncəyəgöndərib.
Qardaşım həmişə təhsilimizlə maraq
lanıb, bizi daha yaxşı oxumağa həvəs
ləndirib. Bizdə ədəbiyyata, şeirə, incə
sənətəmaraqvəməhəbbətməhzonun
sayəsindəyaranıb.Mənortaməktəbdə
oxuyarkən ədəbiyyat dərsində keçdiyi
mizəsərlərionunlasəhnələşdirərəkəla
mətdartədbirlərdəçıxışlaredərdik.Ədə
biyyatmüəllimimizbu işəköməketmək
üçün həmişə Əlicana müraciət edərdi.

O daməmnuniyyətlə gələr vəməzunu
olduğuortaməktəbinhərbir işindəkö
məklikgöstərərdi.Fərəhim,güvənyerim
olanəzizqardaşımhaqdaheçvaxtkeç
mişzamandadanışmaqistəmirəm...”.
Sənətkarın digər bacısı Səkinə Əzi

zovadeyirki,ortaməktəbdəoxuyarkən
inşa yazılarımıza, ifadəli şeir söyləmə
mizəhər zamanƏlican köməkedərdi:
“O, böyüklə böyük, kiçiklə kiçik kimi
rəftaredən,hərkəsləünsiyyətqurabi
lən insan idi.Onunhəmdəsəlisnitqi,
gözəl qiraəti vardı. Uşaqlıqda babam
bizənövbəiləxalqdastanlarını,nağılla
rınıoxutdurandaintizarlaməhzƏlicanın
oxumağınıgözləyər,hamıkimiməndə
maraqladinləyərdim.Gözəlyazgünlə
rində pəncərədənboylanarkən küçədə

futboloynayanoğlanuşaqlarına,birdə
çarpayıda uzanıb kitab oxuyan qarda
şım Əlicana baxıb özözümə nə üçün
onun da oynamağa getmədiyinə təəc
cüblənərdim. Bunun səbəbini sonralar
başa düşdüm.Onda kitab oxumağa o
qədərmaraqvardıki,cibindəkisonqə
piyinibeləkitaba,jurnalaverərdi.Buna
görədə70ciillərdəevimizkitabxananı
xatırladardı...”.

***
Əlican Əzizov 19711975ci illər

də M.Əliyev adınaAzərbaycan Dövlət
İncəsənət İnstitutunun Dram və kino
aktyoru fakültəsində təhsil alıb. 1975
1998ci illərdə Gəncə Dövlət Dram
Teatrındaaktyorkimifəaliyyətgöstərib.
Həmçininparalelolaraq2008ci ilədək
GəncəDövlətNizamiPoeziyaTeatrın
dayaradıcılıqfəaliyyətinidavametdirib.
2008ciildənisəbirmüddətAzərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Uni
versitetindəpedaqojifəaliyyətləməşğul
olub.O,1978ciildə“Yaradıcıgənclərə
baxış”müsabiqəsininqalibi,1985ciildə
isərespublikada“Ənyaxşıkişirolunun
ifaçısı”kimitanınıb.2000ciildə“Əmək
dar artist” fəxri adına, 2006cı ildə isə
Prezidentmükafatınalayiqgörülüb.
AktyorunGəncəDövlətDramTeatrın

dayaratdığıA.Şaiqin“Gözəlbahar”ında
Külək,C.Cabbarlının“1905ciildə”əsə
rindəVolodin,“Almaz”daProkuror,H.Ca
vidin“Maral”ındaArslanbəy,S.Vurğunun
“Vaqif”indəVidadi,“FərhadvəŞirin”ində
Azərbabakimiobrazlarımaraqlaqarşıla

nıb.O,həmçininZ.Xəlilin“Şairin
yuxusu”nda Xaqani, B.Vahab
zadənin “Yağışdan sonra”sında
Rüstəm, M.İbrahimovun “Hə
yat”ında Akif, Y.Əzimzadənin
“Anacan” əsərində Komissar,
A.Məmmədovun “Ulduzlar gö
rüşəndə”əsərindəMövlanəCə
maləddin, “Bəraət”ində Temraz,
İ.Şıxlının “Dəli Kür”ündə Çern
yayevski,N.Həsənzadənin“Ata
bəylər”indəAtabəyQızılArslan,
Ə.Hacızadənin “İtkin gəlin”ində
Yusif,İ.Əfəndiyev“Üçatılan”ında
Alışvədigərəsərlərdəyaddaqa
lanobrazlarahəyatverib.

ƏlicanƏzizovdramatikxarakterlisə
si, coşqun daxili temperamenti ilə hər
zaman səhnədəmürəkkəb və psixolo
ji rollara əzəmətli monumentallıq verə
bilirdi.Aktyor yaratdığı obrazlara emo
sional və lirikpsixoloji ovqat bəxş et
məklə tamaşaçılara ülviyyət aşılamağı
bacarırdı. O, bu zaman kəsiyində də
yişməprosesindəsəsininçalarlarından
dəqiqlikləistifadəedirdi.

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
Əməkdar artist Xəzər Gəncəli aktyor
haqqındadeyir:“MənAzərbaycanDöv
lət İncəsənət İnstitutunun Rejissorluq
fakültəsinə 1973cü ildə daxil olanda
ƏlicanƏzizoviki il idiki,Dramvəkino
aktyorufakültəsindətəhsilalırdı.Bildiyi
nizkimi,SəmədVurğunun“İnsan”pyesi
müəllifinsağlığında,həmdəonunhaqq
dünyasına qovuşmasından sonra bir
neçədəfə tamaşayaqoyulub.1973cü
ildə isəbupyesəyenidəngörkəmli re
jissorumuz,XalqartistiMehdiMəmmə
dovAzərbaycanDövlətAkademikDram
Teatrınınsəhnəsindəmüraciətetdi.Re
jissorassistentiolanƏdalətZiyadxanov
institutun tələbələri Fikrət Quliyev,As
lan Sultanov, Elmira Məlikova, Ramiz
Hüseynov, Pərviz Məmmədov, Hüsey
nağa Atakişiyev, Ağalar İdrisoğlu, Ca
hangirNovruzovvəƏlicanƏzizovuda
butamaşadakütləvisəhnələrəməşqlə
rəcəlbetdi.ƏlicanƏzizovla ilk tanışlı
ğımməhzbuməşqproseslərindənbaş
ladı.O,həddənartıqtəvazökar,səmimi
vəçoxistedadlıbirgəncidi.Birincikurs
tələbələrinəxüsusiqayğıiləyanaşaraq
özdiqqətiniəsirgəmir,kütləvisəhnələr
də mövcud vəziyyətlərə uyğun hərə
kətlərimizin rejissor traktovkasına uy
ğunolmasıüçüntövsiyələrinibildirərdi.
Onun istiqanlılığınıvə insanikeyfiyyət
ləriniheçzamanunudabilmərəm”.

AktyorxaricimüəllifərdənO.Kamalın
“Yad qızı”ında Məhzər bəy, “72ci ka
mera”da Kapitan, V.Şukşinin “Diribaş
adamlar”ındaAdiadam,V.Şekspirin“III
Riçard”ında Hersoq Bekingem, M.Kə
rimin “Odu atma, Prometey!” əsərin
də Əcəmşah, Sofoklun “Antiqona”sın
da Birinci qasid, M.Şatrovun “İnqilabi
etüd”ündəDolqov,R.Tomanın“Tələ”sin
də Komissar və başqa obrazlarda da
səhnəməharətigöstərib.Buobrazlarda
aktyorun özünəməxsus cəhətlərindən
biridəhadisələrinyüksəkpsixolojidra
matik məqamlarında daxili ehtirasını
səfərbər etməsi ilə qəhrəmanlarının
mənəvigərginliyinisifətcizgilərindəqa
barıqformadacanlandıraraqmürəkkəb
vəziyyətləri mənalı pauzalarla dolğun
laşdırmasıidi.ƏlicanƏzizovməhzsəh
nəəsərininməzmunundançıxışedərək
obrazınfəlsəfipsixolojimahiyyətinəuy
ğun,tamaşanınjanrıiləhəmahəngsəs
ləşənformaqurmağısəhnədəustalıqla
bacarırdı.

***
ƏlicanƏzizovhəmçininGəncəDövlət

Nizami Poeziya Teatrının səhnəsində
dəmaraqlı obrazları ilə diqqət mərkə
zindəolmağıbacarıb.Beləki,A.Murov
dağlının“ŞeyxŞamil”indəİmamŞamil,
A.Babayevin“Memarınməhəbbəti”ində
AparıcıvəQızılArslan,Z.Xəlilin “Gən
cəqartalı”ndaAxsitan,B.Vahabzadənin
“Şəbihicran”ında Füzuli, S.Vurğunun
“Fərhad və Şirin”ində Xosrov, N.Gən
cəvinin əsərləri əsasında “Sevgi das
tanı”ında Fərhad, “Ədalət sorağında”
əsərində İsgəndər, “Xəmsə”də Fərhad
obrazları maraqla qarşılanıb. Aktyor
həmçininbuteatrınsəhnəsindəyaradı
cılıqimkanlarınırejissorkimidəsınaya
raqbirneçəəsərəquruluşverib.
ƏlicanƏzizovsəhnə fəaliyyəti iləya

naşı kinoda da çəkilib. “Azərbaycan
film”in istehsalı olan “Süd dişinin ağrı
sı” (1987), “Dairə” (1989), “Şahid qız”
(1990), “Aşiqlər” (2008), “Cavad xan”
(2009),“Fədakar”(2015)filmlərindəma
raqlıobrazlarıiləyaddaşlardaizqoyub.
ƏməkdarartistƏlicanƏzizov9 fevral

2021ciildə,68yaşındaTürkiyəninBursa
şəhərindəvəfatedib,Hamitlərqəbiristan
lığındatorpağatapşırılıb.

Anar Burcəliyev 
teatrşünas-tənqidçi
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№23-24 (1897)
30 mart 2022 7 23 mart 1915 – Ta nın mış rəq qas, Xalq ar tis ti Əli ba ba Əb dül oğ-

lu Ab dul la yev (1915 – 10.10.1980) ana dan olub. Döv lət Mah nı və 
Rəqs An samb lı nın rəqs qru pu na rəh bər lik edib. “O ol ma sın, bu ol-
sun”, “Əh məd ha ra da dır?”, “Ul duz”, “Də li Kür” və s. fi lm lər də rəqs-
lə rin qu ru luş çu su olub.

23 mart 1920 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Əş rəf Cə-
lal oğ lu Ab ba sov (1920 – 8.2.1992) Şu şa da ana dan olub. İlk mil li uşaq 
ba le ti (“Qa ra ca qız”), mu si qi li ko me di ya lar (“Dağ lar qoy nun da”, “Hə yə-
tim mə nim, hə ya tım mə nim” və s.), sim fo nik əsər lə rin müəl li fi  dir. Azər-
bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın rek to ru (1953-1957) olub.

23 mart 1929 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Fi ru zə Ra ma zan qı zı Mu-
ra do va (1929-1987) Ba kı da do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın so-
lis ti olub. 

23 mart 1930 – Əmək dar ar tist Şə fi  qə Şir məm məd qı zı Axun-
do va (1930-2005) Lən kə ran da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kuk la 
Teat rı nın akt ri sa sı olub, re jis sor kö mək çi si iş lə yib.

23 mart 1942 – Əmək dar ar tist Rza Da rab lı (Rza Nə cə fə li (Nə-
cəf qu lu) oğ lu Hü sey nov; 1883-1942) və fat edib. 1919-cu il dən 
Azər bay can Döv lət Teat rın da akt yor ki mi çı xış edib. Ba kı Teatr Mək-
tə bin də dərs de yib, fi lm lə rə çə ki lib.

23 mart 1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şair İs ma yıl Ca bir 
oğ lu Da da şov (1957 – 22.10.2020) ana dan olub. “Azər bay can-
fi lm”də mu si qi re dak to ru iş lə yib.

24 mart 1872 – Ya zı çı, dra ma turq, pub li sist, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi  Məm məd Səid Ha ca ğa oğ lu Or du ba di (1872 – 1.5.1950) 
Nax çı va nın Or du bad şə hə rin də do ğu lub. “Du man lı Təb riz”, “Qı lınc 
və qə ləm”, “Dö yü şən şə hər”, “Giz li Ba kı” ro man la rı ilə Azər bay can 
ədə biy ya tın da ta ri xi ro man jan rı nın ba ni si sa yı lır.

24 mart 1927 – Teatr re jis so ru, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Mə-
bud İb ra him oğ lu İs ma yıl za də (1927 – 17.9.2004) Zər dab ra yo nun-
da do ğu lub. Lən kə ran Dram Teat rı nın ilk bə dii rəh bə ri və di rek to ru 
(1973-1981) olub. 

24 mart 1938 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no akt yo ru Hə-
səna ğa Sət tar oğ lu Tu ra bov (1938 – 23.2.2003) ana dan olub. 1960-
cı il dən Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb, teat ra rəh bər lik (1987-
2001) edib. “Yed di oğul is tə rəm”, “Ba bək”, “Qəm pən cə rə si” və s. 
fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb, “Qan lı zə mi” (“At la rı yə hər-
lə yin”) fi l mi nə qu ru luş ve rib.

25 mart 1897 – Teatr şü nas, pub li sist, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Qu lam Məm məd oğ lu Məm məd li (1897 – 18.11.1994) Təb riz də do-
ğu lub. “Azər bay can teat rı nın sal na mə si”ni ya zıb. 

25 mart 1905 – Əmək dar ar tist Hey dər Mə şə di As lan oğ lu Şəm si-
za də (1905-1981) Şu şa da do ğu lub. Aş qa bad da (Türk mə nis tan) “Ar-
şın mal alan”ı səh nə yə qo yub, Ağ dam teat rı nın baş re jis so ru olub.

25 mart 1907 – Şair Al mas İl dı rım (İl dı rım Əb dül mə həm məd oğ lu 
Al mas za də; 1907 – 14.1.1952) Ba kı da do ğu lub. İs tiq lal və mil lət çi lik 
ruh lu şeir lə ri nə gö rə 1930-cu il də Türk mə nis ta na sür gün edi lib. 1933-
cü il də İra na, ora dan da Tür ki yə yə mü ha ci rət edib. Ela zığ da və fat edib. 

25 mart 1933 – Şair, dra ma turq Rü fət Zül fü qar oğ lu Əh məd za də 
(1933 –15.12.1988) Ba kı da ana dan olub. “Bil dir çi nin bəy li yi”, “Za-
ra fat sız za ra fat”, “So nun cu mə həb bət”  və s. ko me di ya la rın, sa ti rik 
şeir lə rin müəl li fi  dir.

26 mart 1893 – Ope ra mü ğən ni si, Xalq ar tis ti Fat ma Sət tar qı zı 
Mux ta ro va (1893 – 19.10.1972) Cə nu bi Azər bay ca nın Ur mi ya şə-
hə rin də do ğu lub. 1938-ci il dən Azər bay can Döv lət Ope ra və Ba let 
Teat rı nın so lis ti olub. 

26 mart 1902 – Əmək dar ar tist, xa nən də Ya vər Əli qı zı Kə lən tər li 
(1902 – 5.2.1979) Şa ma xı da ana dan olub. 

26 mart 1910 – Gör kəm li akt yor, SS Rİ Xalq ar tis ti Ələs gər Ha-
cıağa oğ lu Ələk bə rov (1910 – 31.1.1963) ana dan olub. 1933-cü 
il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib. Film lər də 
(“Fə tə li xan”, “Qa ra daş lar”, “Sə hər”, “Bö yük da yaq” və s.) unu dul-
maz ob raz lar ya ra dıb.

26 mart 1910 – Ya zı çı-dra ma turq Sa bit Rəh man (Sa bit Kə rim 
oğ lu Mah mu dov; 1910 – 21.9.1970) Şə ki də ana dan olub. Pyes lə ri: 
“Toy”, “Xoş bəxt lər”, “Əli qu lu ev lə nir”, “Ni şan lı qız” və s. “Əh məd ha ra-
da dır?”, “Ul duz” fi lm lə ri nin sse na ri müəl li fi  dir.

26 mart 1919 – Əmək dar ar tist Əmi nə Ab bas qı zı Na ğı ye va 
(1919-1977) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, 
fi lm lə rə çə ki lib.

26 mart 1926 – Ta rix çi alim, AMEA-nın müx bir üz vü Oq tay Əb dül-
kə rim oğ lu Əfən di yev (1926-2013) Ba kı da ana dan olub.

27 mart 1917 – Əmək dar ar tist, vo kal çı (sop ra no) Ma ri ya Ser ge-
yev na Ti ta ren ko (1917 – 26.9.2002) Mosk va da do ğu lub. Ope ra və 
Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

27 mart 1927 – Məş hur violon çel ifa çı sı, di ri jor, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Ms tis lav Leopol do viç Rost ro po viç (1927 – 27.4.2007) Ba kı da do-
ğu lub. 

27 mart 1928 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Hü seyn Hə sən oğ-
lu Əh mə dov (1928-2016) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Kuk la 
Teat rı nın ədə bi dram his sə mü di ri iş lə yib.

27 mart 1937 – Ki no rəs sa mı Fik rət İb ra him oğ lu Əhə dov (1937 
– 2.11.1994) Ba kı da ana dan olub. “Qə rib cin lər di ya rın da”, “Yol əh-
va la tı”, “Ki şi sö zü” və s. fi lm lə rə bə dii tər ti bat ve rib.

27 mart 1986 – Gör kəm li akt yor Sə mən dər Mən sim oğ lu Rza yev 
(2.1.1945 – 1986) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı-
şıb, fi lm lər də unu dul maz ob raz lar qa le re ya sı ya ra dıb.

27 mart 2020 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Rauf Yu sif oğ lu Ba ba yev 
(30.12.1937 – 2020) və fat edib. 1960-70-ci il lər də “Qa ya” kvar te ti-
nin so list lə rin dən bi ri ki mi məş hur la şıb.

28 mart 1886 – SS Rİ Xalq ar tis ti Sid qi Ru hul la (Ru hul la Fə tul la 
oğ lu Axun dov; 1886 – 5.5.1959) Ba kı nın Bu zov na kən din də do ğu-
lub. Tifl  is də Azər bay can teat rı nın in ki şa fın da, Təb riz də mil li teat rın 
ya ra dıl ma sın da xid mət lər gös tə rib. 1924-cü il dən Azər bay can Döv-
lət Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

28 mart 1895 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, tər cü mə çi Əziz Şə rif 
(Əziz Qur ba nə li oğ lu Şə rif za də; 1895 – 1.6.1989) Nax çı van şə hə-
rin də do ğu lub. 

28 mart 1896 – Əmək dar ar tist Əli Fə tul la oğ lu Şah sa bah lı (1896-
1973) Tifl  is də do ğu lub. İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rın da 
ça lı şıb. 

29 mart 1938 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ma rat Mi ka yıl oğ lu 
İs gən də rov (1938 – 19.6.2013) ana dan olub. “Azər bay can fi lm” Ki-
nos tu di ya sın da səs ope ra to ru, Döv lət Film Fon dun da baş mü hən-
dis iş lə yib.

29 mart 1939 – Ya zı çı-dra ma turq Sü ley man Sa ni Axun dov 
(3.10.1875 – 1939) və fat edib. Ya zı çı nın “Qor xu lu na ğıl lar” adı al tın da 
top la nan he ka yə lə ri Azər bay can uşaq ədə biy ya tı nın klas si ka sı sa yı lır. 

29 mart 1946 – Əmək dar ar tist Na zir Kə rim oğ lu Əli yev (1946-
1997) Lən kə ran da ana dan olub. Sum qa yıt, Nax çı van, Lən kə ran 
teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lə rə çə ki lib.

29 mart 1951 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, pro fes sor Azad Sa bir 
oğ lu Əli yev (1951 – 30.3.2014) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Te le-
vi zi ya sı və Ra diosu Ni ya zi adı na sim fo nik or kest ri nin bə dii rəh bə ri 
və baş di ri jo ru olub.

29 mart 1924 – Şair, tər cü mə çi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Tey mur 
El çin (Tey mur Sü ley man oğ lu Əli yev; 1924 – 14.3.1992) Şu şa şə-
hə rin də ana dan olub. Uşaq lar üçün əsər lə rin müəl li fi  dir, rus ədə biy-
ya tın dan tər cü mə lər edib.

30 mart 1908 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Şa mil bəy 
Hə sən oğ lu Qa zı yev (1908-1980) İrə van şə hə rin də do ğu lub. Nax çı-
van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da baş rəs sam olub.

30 mart 1949 – Xalq artisti, xanəndə Səfa Hüseyn oğlu 
Qəhrəmanov (1949 – 5.5.2008) Ağcabədi rayonunun Minaxorlu 
kəndində anadan olub. Muğam operalarında (“Leyli və Məcnun”da 
Məcnun, İbn Səlam, “Şah İsmayıl”da Şah İsmayıl və s.) çıxış edib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

23–30 martXatirə təqvimi

Dün ya bir na ğıl dır de yi-
rik. Ya şa nan hə yat he-
ka yə lə ri ni vi zual ola raq 
biz lə rə təq dim edən 

isə ki no dur. Ki ne ma toq ra-
fi ya nı ər sə yə gə ti rən va cib 
pe şə sa hib lə rin dən bi ri də 
ki no rəs sam la rı dır. Ek ran 
əsər lə rin də ob raz lı lı ğı, 
emo sional lı ğı gös tər mək, 
möv zu nun xa rak ter lər lə 
olan vəh də ti ni ya rat maq, 
kom po zi si ya qur maq bi-
la va si tə rəs sa mın üzə ri nə 
dü şür. Ümu miy yət lə, fil min 
il kin kom po nent lə ri rəs sa-
mın tə fək kü rün dən ya ra-
nır. Kom po zi si ya qur maq, 
kadr la ra ko lo rit gə tir mək, 
işıq-köl gə ef fek ti ni müəy yən 
et mək çə ki liş pro se sin də 
re jis sor la ra is ti qa mət ve rir.

C.Cab bar lı adı na “Azər bay-
can fi lm” Ki nos tu di ya sın da is-
teh sal olu nan 40-a ya xın ek ran 
əsə rin də ça lış mış Xalq rəs sa-
mı Ra fi s İs ma yı lov da fər di ya-
ra dı cı lıq üs lu bu nu əks et di rən, 
is te dad və ba ca rı ğı nı təs diq lə-
yən de ko ra tiv təs vir lər, na tu ra 
plan la rı sa yə sin də fi lm lə rin mə-
na də yə ri ni, məz mun-ma hiy yə ti-
ni ar tı rıb, ba xım lı edib. Bir ne çə 
ani ma si ya fi l mi nə, dün ya ədə-
biy ya tın da ta nı nan ya zı çı la rın 
ki tab la rı na il lüst ra si ya lar çə kən, 
Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 
8 ta ma şa ya, Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rın da 6 səh nə işi nə  
de ko ra si ya lar ha zır la yan, həm-
çi nin mi niatür sə nə ti ilə də məş-
ğul olan is te dad lı rəs sa mın mar-
tın 30-da 83 ya şı ta mam olur. 

Öm rü nün bu ça ğın da ya ra dı-
cı lıq dan yo rul ma yan, zən gin hə-
yat fəl sə fə si ni, fi  kir və duy ğu la rı-
nı əsər lə rin də əks et di rən Ra fi s 
İs ma yı lo va təb rik lə ri mi zi çat dı rı-
rıq. Özü nün və ki no həm kar la-
rı nın di lin dən rəs sa mın fi lm də ki 
ro lu na bir da ha nə zər sal dıq.    

– Ra fi s müəl lim, ye ni ya şı nız 
mü ba rək, öm rü nü zün 84-cü ili 
uğur la rı nı za uğur qat sın.  
– Tə şək kür edi rəm. 

– Uğur mən bə yi niz dən bi ri də 
ki no dur. Gə lin, rəs sa mın ki no-
da kı ro lun dan da nı şaq... 
– Ki no sse na ri dən baş la yır. 

Sse na ri ma raq lı olan da re jis sor 
ilk növ bə də rəs sam la ope ra to ru 
ça ğı rır. Rəs sam bi rin ci ta ma şa-
çı dır ki, sse na ri ni oxu ya-oxu ya 
ha di sə lə ri göz önün də can lan-
dı rır. O, hər han sı bir döv rü sə-
nə tin də emo sional şə kil də elə 
təs vir et mə li dir ki, sse na ri də 
gös tə ri lən at mos fe ri ya rat sın. 
Son ra de kor ti ki lən də, na tu ra 
çə ki liş lə ri real la şan da kadr lar 
inan dı rı cı ol sun. Fil min tə sir li, 
inan dı rı cı ol ma sı üçün  rəs sa-
mın dün ya gö rü şü nün zən gin li yi, 
bil gi si nin çox lu ğu tə ləb olu nur. 

– “Ye nil məz ba tal yon” fi l min də 
rəs sam as sis ten ti ki mi ça lış-
mı sı nız. İlk ya ra dı cı lıq işi ki mi 
ta ri xi fi lm də ça lış maq çə tin ol-
ma dı?
– Ki nos tu di ya ya 1964-cü il də 

gəl mi şəm. Şa dam ki, bu fi lm də 
gör kəm li ki no re jis sor Hü seyn 
Se yid za də və ki no rəs sa mı Na-
dir Zey na lov la bir gə ça lış mı şam. 
İs te dad lı rəs sam Na dir Zey na-
lo vu müəl li mim he sab edi rəm. 
Çün ki ilk də fə fi lm də ki ha di sə lə-
rin təs vi ri nə  rəs sam ki mi qu ru-
luş ver mə yi on dan öy rən mi şəm. 
Son ra 1966-cı il də Mosk va ya 
get dim, 1972-ci ilə qə dər Ümu-
mit ti faq Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya 
İns ti tu tu nun Rəs sam lıq fa kül-
tə sin də təh sil al dım. Ki no da kı 
fəaliy yə tim bo yun ca gör kəm li 
re jis sor lar la, məş hur akt yor lar la 

ça lış mı şam. İş ti rak et di yim fi lm-
lər ek ran la ra çı xan da hə mi şə 
se vin mi şəm ki, mə nim də ki no-
da əmə yim var. 

Rəs sa mın ki no da ro lu haq qın-
da – həm kar la rı nə de yir?

Əmək dar mə də niy yət iş çi-
si, fi lm di rek to ru Na dir Əli yev: 
“Ki no rəs sa mı çə ki liş qru pun da 
ən va cib in san dır. O, es kiz lə ri 
ilə çə ki lə cək fi l min təs vi ri ni ve-
rir. Ra fi s müəl lim öz işi nə çox 
in cə lik lə ya na şır, çə ki liş mey-
dan ça sı nın tər ti bi ilə məş ğul 
olur. Onun la çox fi lm də iş lə mi-
şəm, hə mi şə də zövq al mı şam. 
“Təh mi nə” fi l min də bə zi mə kan 
çə ki liş lə ri ki nos tu di ya nın pa vil-
yo nun da apa rı lır dı. Ra fi s müəl-
lim de ko ra si ya üzə rin də çox 
diq qət lə iş lə yir di. Film ek ran la-
ra çıx dıq dan son ra ta ma şa çı lar 
mə nə ya xın la şıb mə kan la rı ha-
ra da çək di yi mi zi so ru şur du lar. 
De yir dim pa vil yon da çə ki lib. 
De tal la rın və  de ko ra si ya la rın 
də qiq li yi nə gö rə mə nə inan mır-
dı lar. 

Onu da qeyd edim ki, Ra-
fi s müəl lim Azər bay can ta ri xi ni 
çox gö zəl bi lir. Bu bil gi ona ta-
ri xi janr lı fi lm lər də ça lış ma sı na 
xü su si ola raq kö mək edir. Ki no 
hə ya tın ini ka sı ol du ğu üçün hər 

bir kadr də qiq ol ma lı dır. Ta ma-
şa çı lar içə ri sin də alim, ta rix çi və 
müx tə lif pe şə sa hib lə ri var. Yan-
lış lı ğa yol ver mək fi l min uğu ru-
na köl gə sa la bi lər. Bu na gö rə 
də bi rin ci növ bə də rəs sam təs-
vir olu nan ha di sə lə rin es kiz lə ri ni 
də qiq lik lə təq dim et mə li dir. Ra fi s 
İs ma yı lov da məhz bu ki mi me-
yar la rı əsas gö tü rə rək hə mi şə 
öz işi nə diq qət lə, pe şə kar ca sı na 
ya na şır...”.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki-
noope ra tor Kə nan Məm mə dov: 
“Ümu mit ti faq Döv lət Ki ne ma toq-
ra fi  ya İns ti tu tu nu bi ti rib Ba kı ya 
qa yıt dıq dan son ra ilk iş lə rim dən 
bi ri gör kəm li re jis sor To fi q Ta ğı-
za də nin “Evin ki şi si” bə dii fi l mi 
ol du. Film də Ra fi s müəl lim lə bir-
gə ça lış dıq. To fi q müəl lim, Ra fi s 
İs ma yı lov və mən na tu ra çə ki liş-

lə ri ni müəy yən ləş dir mək üçün 
Yar dım lı ya, Şə ki yə get dik. Ra-
fi s müəl lim hə min il lər də ar tıq 
ki nos tu di ya nın rəs sa mı ki mi 
iri həcm li fi lm lər də ça lış mış dı. 
O, hər han sı bir səh nə ni çək-
mə yi mi zi müəy yən ləş di rən də 
işı ğın çıx ma sı nı, bat ma sı nı 
çox yax şı nə zə rə alır dı, mə nə 
də ba şa sa lır dı. Bu mə na da o, 
təs vir nöq te yi-nə zə rin dən ki no-
da bi rin ci müəl li mim olub. 

“Qa ra gö lün cən ga vər lə ri” fi l-
min də biz ye ni dən gö rüş dük. 
Film də na tu ra çə ki liş lə ri ni, bu-
ruq la rı, de ko ra si ya la rı Ra fi s 
müəl lim lə bir lik də çox bö yük 
hə vəs lə qu rur, na tu ra nı se çir, 
son ra isə çə ki liş lər apa rı lır dı. 
Film üçün na tu ral şə kil də 12 
ədəd mə dən, ba rak lar, qu yu 
və möv zu ya uy ğun olan baş qa 

ti ki li lər qur duq. Bu nun la ya na şı, 
epi zod la rın ne cə qu rul ma sı na 
da diq qət edir dik.  

Ki no re jis sor Ra sim Oca qo vun 
çək di yi dörd fi lm də Ra fi s müəl-
lim lə bir gə iş lə mi şəm. Kadr la-
rın bir ço xu or ta və bö yük plan 
üzə rin də qu ru lub. “Öz gə ömür” 
fi l min də rek to run ka bi ne ti və ka-
bi ne tin qar şı sın da kı ka ti bə nin 
otur du ğu yer, dəh liz komp leks 
ola raq bö yük bir de ko ra si ya dır. 
Baş ro lu (Fa riz Rza yev) oy na-
yan Ru si ya nın məş hur akt yo ru 
Alek sandr Kal ya gin ta ma şa lar-
dan vaxt ta pıb çə ki li şə gə lə bil-
mə di yin dən Ra fi s müəl lim ona 
aid olan kadr la rı Mosk va da, 
M.Qor ki adı na ki nos tu di ya nın 
pa vil yo nun da qur muş du. 

Ra fi s müəl lim lə ça lış dı ğı mız 
da ha bir ek ran işi “Fər yad” fi l mi 
ol du. Na tu ra səh nə lə ri ni əsa sən 
Go ran boy ra yo nun da, Mu rov da-
ğın ətə yin də çək dik. Çə ki liş lə-
ri fev ral ayı nın əv və lin də, qar lı 
ha va da apa rır dıq. Hə min yer lə ri 
Ra fi s müəl lim lə bir gə seç miş dik. 
De ko ra si ya çə ki liş lə ri ni isə ki-
nos tu di ya nın pa vil yo nun da qur-
muş duq. Or da bö yük bir ev və 
onun zir zə mi si ni də tik dik. Fil min 
əsas səh nə lə ri ni hə min de ko ra-
si ya da çək dik. Fil mə la zım olan 
de tal lar, pən cə rə, otaq ha mı sı 
fi lm də real gö rü nür dü. Kadr la rın 
ha mı sı Ra fi s İs ma yı lo vun es kiz-
lə ri əsa sın da qu rul muş du...”.

Ye ni dən Ra fi s müəl lim lə söh-
bə tə qa yı dı rıq...

– Möv zu ya uy ğun ola raq ki no-
nun ko lo ri ti ni rəs sam lar ya ra-
dır. Fil min bü tün çə ki liş lə rin də 
iş ti rak edir si niz, yox sa re jis sor-
lar rəs sam lar sız iş lə yə bi lər? 
– Yox, rəs sam sız fi l min ko lo ri-

ti ni qur maq müm kün de yil. “Fər-
yad” fi l min də İs ma yı lın ana sı nı 
xa tır la dı ğı, göz önün də can lan-
dır dı ğı kadr lar var. Bir rəs sam 
ola raq ça lış dım ki, hə min səh-
nə cən nət mə ka nı xa tır lat sın və 
emo sional alın sın. 

Bəl li dir ki, bu fi lm də kə dər li 
səh nə lər də çox dur. Xo ca lı qır-
ğı nı nı can lan dır dı ğı mız kadr la rı 
qış da çək dik. As sis tent lə ri mi zə 
de dik ki, hə min küt lə vi səh nə lə-
rin çə ki li şin də 200 nə fər adam 
iş ti rak et mə li dir. As sis tent lə-
ri miz Go ran boy ya xın lı ğın da 
meh man xa na da qa lan da çə ki-
liş üçün adam la zım ol du ğu nu 
bil di rib lər. On la ra de yib lər ki, 
meh man xa na da məs kun la şan 
in san lar öz doğ ma ev-eşi yin-
dən di dər gin sa lı nan Xo ca lı sa-

kin lə ri dir. Hə min in san lar fi lm də 
çə ki lə cək lə ri ni bil di rə rək çə ki liş 
mey dan ça sı na gəl miş di lər. Qa-
rın üzə rin də uzan mış hal da olan 
in san la rı çə kən də fi l min re jis so-
ru Cey hun Mir zə ye vin ağ la dı ğı-
nı gör düm. Sə bə bi ni so ru şan da,  
“ay Ra fi s, Xo ca lı fa ciəsi ni bu in-
san lar on suz da ya şa yıb lar. İn-
di on lar bir da ha hə min dəh şət li 
ha di sə lə ri xa tır la yır lar” de di. 

– Teatr lar da bir ne çə ta ma şa-
ya rəs sam ki mi  qu ru luş ver-
mi si niz.  Teatr və ki no fəaliy-
yə ti ni zin fər qi nə də dir?
– Teatr da şər ti lik var. Ki no isə 

şər ti li yi qə bul et mir. Bur da hər 
bir çə ki liş də qiq ol ma lı dır, kadr-
lar inan dı rı cı gö rün mə li dir. Şər-
ti lik özü də bö yük bir fan ta zi ya, 
ya ra dı cı lıq tə ləb edir. Teatr da 
iş lə yər kən də qar şım da ye ni bir 
dün ya can la nır dı. Am ma ki no-
nun öz qa nun la rı var.  

Kə nan Məm mə dov: “Qətl dən 
yed di gün son ra” fi l mi nin na tu ra 
çə ki liş lə ri ni Ra fi s müəl lim lə bir lik-
də Mosk va da seç dik. Baş rol la rı 
Do na tas Ba nionis, Yu ri Ya kov lev,  
Tat ya na Lyu ta ye va və Mosk va-
nın di gər məş hur akt yor la rı oy-
na yır dı. Akt yor lar tez-tez Ba kı ya 
gə lə bil mə di yi üçün de ko ra si ya-
la rın bir ço xu nu Ra fi s müəl lim 
Mosk va da qur du. Film də Mi xail 
Ro ma no vi çin (akt yor Yu ri Ya kov-
lev) evi, iş ota ğı işıq-təs vir ba xı-
mın dan in cə lik lə, döv rə aid olan 
əş ya la ra gö rə isə də qiq lik lə qu ru-
lub. Ümu miy yət lə, Ra fi s İs ma yı-
lov rəs sam ki mi bö yük sə nət kar-
dır və ki no çə ki li şi nin in cə lik lə ri ni 
gö zəl bi lir. Onun la iş lə mək mə-
nim üçün hə mi şə ra hat olub.” 

Ra fi s İs ma yı lo vun sö zü ge dən 
fi lm lə bağ lı əla və lə ri də ye ri nə dü-
şür: “Mi xail Ro ma no vi çin evi nin 
de ko ra si ya sı nı M.Qor ki adı na ki-
nos tu di ya da qur maq üçün Mosk-
va ya ezam olun dum. Or da Ser-
gey Port noy ad lı rəs sa mı mə nə 
kö mək çi ver di lər və ki nos tu di ya-
nın se xin dən is tə di yim me bel lə ri 
əl də edə bi lə cə yi mi de di lər. Ki-
nos tu di ya nın rek vi zit lər  sax la nı-
lan ye rin dən fi l mə la zım olan me-
bel lə ri seç dim və Ra sim Oca qo va 
da bil dir dim. Er tə si gü nü hə min 
me bel lər dən di gər fi l min çə ki liş lə-
rin də is ti fa də edə cək lə ri ni bil di rib, 
bi zə ve rə bil mə yə cək lə ri ni de di lər. 
Be lə ol du ğu hal da mən sı nıq me-
bel lə rin ha ra atıl dı ğı nı so ruş dum. 
Ki nos tu di ya da sı nıq əş ya la rı top-
la dıq la rı ye rə ge dib bi zə la zım 
olan köh nə me bel lər dən se çib tə-
mir et dir dim. Qur du ğum de ko ra si-
ya və me bel lər dən uğur la is ti fa də 
et dik. Çə ki liş lə ri miz bit dik dən son-
ra isə de ko ra si ya nı sök mə mə yi-
mi zi biz dən xa hiş et di lər və bil-
dir di lər ki, hə min de ko ra tiv fon da 
fi lm çə kə cək lər. Son ra eşit dim ki, 
“Qətl dən yed di gün son ra” fi l min-
də is ti fa də olu nan de ko ra si ya və 
rek vi zit lər dən dörd fi l min çə ki liş lə-
rin də is ti fa də edib lər. 

M.Qor ki adı na ki nos tu di ya nın 
rəh bər li yi bir ne çə də fə Ser gey 
Port noy va si tə si lə mə nə ora da 
iş lə mək ba rə də tək lif gön dər sə 
də, bu tək li fə ra zı ol ma dı ğı mı 
bil dir dim...”.

Kə nan Məm mə dov: “Azər bay-
ca nın müasir təs vi ri in cə sə nə tin-
də mi niatür jan rın da da iş lə yən 
əziz dos tum mə nə bu sə nə tin 
nü mu nə si olan iki tab lo ba ğış-
la yıb. On lar dan bi ri “Əli ba ba və 
qırx qul dur” möv zu sun da olan 
mi niatür əsər dir ki, evim də sax-
la yı ram və ona ba xan da bö yük 
zövq alı ram. Di gə ri isə “Ca vad 
xan” fi l mi nə aid olan mi niatür  
üs lub da es kiz lər dir. 

Ra fi s İs ma yı lov la çox sə fər lər-
də, öl kə lər də ol mu şam. O, dost 
ki mi də yər li, is ti qan lı in san dır. 
Onun la həm sə nət kar, həm də 
bir dost ki mi ün siy yət də ol maq 
ma raq lı dır və  xoş dur...”.

Şəhla Əmirli
kinoşünas

“Həmişə sevinmişəm ki,
mənim də kinoda əməyim var”

Rafis İsmayılov: “Rəssamsız filmin koloritini qurmaq mümkün deyil”

Ordubadinin 150 illiyi münasibətilə virtual sərgi
Bu il gör kəm li na sir, dra ma turq, pub li sist, tər-
cü mə çi, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Məm məd 
Səid Or du ba di nin (1872-1950) 150 il lik yu bi le yi 
qeyd olu nur.

M.S.Or du ba di Azər bay can ədə biy ya tın da ta ri-
xi ro man jan rı nın bö yük us ta dı ki mi ta nı nır. Müəl-
li fi n “Du man lı Təb riz”, “Dö yü şən şə hər”, “Qı lınc 
və qə ləm” və s. ro man la rı Azər bay can ta ri xi nin 
müx tə lif dövr lə ri haq qın da oxu cu da dol ğun təəs-

sü rat ya ra dır. 
Ədi bin yu bi le yi mü na si bə ti lə Azər bay can Mil li 

Ki tab xa na sı nın əmək daş la rı tə rə fi n dən “Məm-
məd Səid Or du ba di – 150” ad lı vir tual sər gi ha-
zır la nıb. Vir tual sər gi də ya zı çı nın ki tab la rı, hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı haq qın da döv ri mət buat sə hi fə-
lə rin də dərc olu nan mə qa lə lər, fo to lar nü ma yiş 
olu nur.

Vir tual sər gi ilə ki tab xa na nın say tın da ta nış ol-
maq olar.
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30 mart 2022son səhifə Tarixdə bu gün

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

24 mart 1801-ci il də Ru si ya im pe ri ya sın da növ bə ti sa ray çev ri li şi 
olub. Oğ lu Alek sand rın ra zı lı ğı ilə Çar I Pa vel qət lə ye ti ri lib. Bun dan 
son ra Ru si ya taxt-ta cın da I Alek sand rın 24 il lik çar lı ğı baş la yıb.

166 il əv vəl...  
30 mart 1856-cı il də Krım mü ha ri bə si nin (1853-1856) ye kun la rı na 

dair Pa ris də Fran sa, Prus si ya, Bri ta ni ya, Tür ki yə, Ru si ya ara sın da 
sülh mü qa vi lə si im za la nıb. Mü qa vi lə yə əsa sən, mü ha ri bə nə ti cə sin-
də möv qe lə ri ni xey li iti rən Tür ki yə və Ru si ya Qa ra də niz də hər bi do-
nan ma sax la maq hü qu qun dan məh rum edi lib. Os man lı im pe ri ya sı nın 
tər ki bin də Ser bi ya, Mol da vi ya, Va la xi ya ya mux ta riy yət tə min olu nub. 

155 il əv vəl...  
30 mart 1867-ci il də Ru si ya Al yas ka nı ABŞ-a sa tıb. Mü qa vi lə yə 

əsa sən, Ru si ya im pe ri ya sı na da xil olan Al yas ka ya rı ma da sı, ha be-
lə Aleut ada la rı və bir sı ra ki çik ada lar (ümu mi sa hə si 1,519 mil-
yon kvad rat ki lo metr) 7,2 mil yon dol lar (qı zıl la) mü qa bi lin də ABŞ-a 
ve ri lib. Ma liy yə və ziy yə ti ni yax şı laş dır maq üçün buz laq lar la ör tü lü 
nə həng əra zi ni sa tan da Ru si ya da heç ki min ağ lı na gəl mir di ki, nə 
vaxt sa bu ra da zən gin neft ya taq la rı aş kar la na caq. 

104 il əv vəl...  
30 mart 1918-ci il də Ba kı da er mə ni-daş nak və bol şe vik dəs tə lə ri nin 

azər bay can lı əha li yə qar şı küt lə vi qır ğın la rı baş la yıb. Er mə ni lər qır-
ğı na əv vəl cə dən ha zır laş mış dı lar. Tür ki yə cəb hə sin dən ge ri dö nən 
rus əs gər lər S.Şaum ya nın baş çı lıq et di yi “Ba kı So ve ti”nin sə rən ca mın-
da idi lər. Dün ya mü ha ri bə sin dən qa yı dan azər bay can lı la rın ək sə riy yə ti 
isə Ba kı ya xın lı ğın da tərk- si lah edil miş di.

79 il əv vəl...  
23 mart 1943-cü il də al man fa şist lə ri Be la ru sun Xa tın kən di ni 

əsa sən qo ca-qa dın və uşaq lar dan iba rət əha li si ilə bir lik də yan dı rıb-
lar. Kənd də 149 nə fər, o cüm lə dən 75 uşaq qət lə ye ti ril miş di.

77 il əv vəl...  
27 mart 1945-ci il də 

Azər bay can SSR Elm lər 
Aka de mi ya sı fəaliy yə tə 
baş la yıb. Aka de mi ya SS-
Rİ Xalq Ko mis sar la rı So-
ve ti nin 23 yan var 1945-ci 
il ta rix li qə ra rı ilə SS Rİ EA-
nın Azər bay can Fi lialı nın 
ba za sın da təş kil olun muş-
du. SS Rİ-nin mü səl man 
res pub li ka la rı ara sın da ilk EA Azər bay can da ya ran mış dı.

75 il əv vəl...  
23 mart 1947-ci il də Bri ta ni ya nın Hin dis tan üzə rin də müs təm lə kə si 

da ğı lan dan son ra Pa kis tan da müs tə qil li yi ni elan edib. 1956-cı il dən 
Pa kis tan İs lam Res pub li ka sı ad la nır. Hin dis tan la Pa kis ta nın ay rıl ma sı 
mü na qi şə siz ötüş mə di, 1965 və 1971-ci il lər də iki öl kə ara sın da mü ha-
ri bə baş ver di. Mü na qi şə li Kəş mir mə sə lə si in di yə dək həll edil mə yib. 

68 il əv vəl...  
25 mart 1954-cü il də Av ro pa nın 6 döv lə ti (Fran sa, Bel çi ka, Lük sem-

burq, AFR, İta li ya, Ni der land) Ro ma da Av ro pa İq ti sa di Bir li yi nin (“Ümu-
mi ba zar”) və Av ro pa Atom Ener ji si Bir li yi nin ya ra dıl ma sı ba rə də mü-
qa vi lə im za la yıb. Bu qu rum lar gə lə cək Av ro pa Bir li yi nin əsa sı nı qoy du.

51 il əv vəl...  
26 mart 1971-ci il də Banq la deş Pa kis tan dan ay rı lıb. Bri ta ni ya nın 

müs təm lə kə si olan Banq la deş 1947-ci il də Pa kis tan müs tə qil lik qa-
za nar kən bu döv lə tin tər ki bin də əya lət (Şər qi Ben qa li ya) idi. 1971-ci 
il də re fe ren dum nə ti cə sin də Pa kis tan dan ay rı la raq müs tə qil döv lət 
ol du. Ay rıl ma qar şı lıq lı ra zı laş ma əsa sın da baş ver di.

43 il əv vəl...  
26 mart 1979-cu il də 

Va şinq ton da (Kemp- De vid 
iqa mət ga hı) ABŞ-ın va si-
tə çi li yi ilə il ya rım sü rən İs-
rail-Mi sir da nı şıq la rı sülh 
mü qa vi lə si ilə ye kun la şıb. 
Sə nə di İs railin Baş na zi ri 
Me na hem Be qin və Mi sir 
Pre zi den ti Ən vər Sə dat 
im za la mış dı. Mü qa vi lə yə 
(“tor paq əvə zi nə sülh”) əsa sən, İs rail iş ğal et di yi Si nay ya rı ma da sın-
dan çə kil di, Mi sir də onun su ve ren li yi ni qeyd-şərt siz ta nı dı.

33 il əv vəl...  
26 mart 1989-cu il də SS Rİ-də al ter na tiv lik şə raitin də ilk seç ki ke-

çi ri lib. SS Rİ Xalq De pu tat la rı Qu rul ta yı nın 2250 de pu tat (əra zi, mil-
li-əra zi seç ki dairə lə ri və ic ti mai təş ki lat lar üz rə 750 nə fər kvo ta) ye ri 
uğ run da 10 min na mi zəd mü ba ri zə apa rıb. 

30 il əv vəl...  
24 mart 1992-ci il də ATƏM (1995-ci il dən ATƏT) Şu ra sı nın Hel sin ki-

də ke çi ri lən top lan tı sın da Qa ra bağ mü na qi şə si nin ni zam lan ma sı üz rə 
Minsk də konf rans ke çir mək ba rə də qə rar qə bul edi lib. Son ra kı müd-
dət də Minsk konf ran sı ça ğı rıl ma sa da, Minsk qru pu Qa ra bağ mü na qi-
şə sin də va si tə çi lik tə si sa tı ki mi for ma laş dı.
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DaşkənddəkiBeynəlxalq
BritaniyaMəktəbində
“Xalqlarınadət-ənənə-
lərivəmətbəxi”festivalı

keçirilib.Festivaldamüxtəlif
ölkələrinÖzbəkistandakı
səfirliklərivəmədəniyyət
mərkəzləriiştirakediblər.

Öl kə mi zi fes ti val da Daş kənd-
də ki Hey dər Əli yev adı na Azər-
bay can Mə də niy yət Mər kə zi 
(AMM) təm sil edib. Gu şə miz də 
öl kə miz lə bağ lı nəşr lər, elə cə də 
Azər bay ca nın ta ri xi və mə də niy-
yə ti haq qın da AMM-in öz bək di-
lin də çap et dir di yi ki tab lar nü ma-
yiş olu nub.

Gu şə də 2022-ci ilin öl kə miz-
də “Şu şa İli” elan olun ma sı ilə 
əla qə dar Azər bay ca nın mə də-
niy yət pay tax tı Şu şa nın ta ri xi, 
mə də ni mi ra sı və şə hər də ya şa-
yıb-ya rat mış gör kəm li şəx siy yət-
lər haq qın da mə lu mat lar da yer 
alıb. Qa ra bağ böl gə si nin mil li ki-

şi və qa dın ge yim lə ri təq dim olu-
nub. AMM-in dər nək üzv lə ri nin əl 
iş lə ri və su ve nir lər, ha be lə Azər-
bay ca nın müx tə lif böl gə lə rin dən 

xal ça lar və mil li mu si qi alət lə ri də 
ma raq la qar şı la nıb.

Nov ruz bay ra mı mü na si bə ti-
lə şa gird lər və təd bi rin qo naq-

la rı üçün Azər bay can gu şə sin-
də yu mur ta nın müx tə lif rəng və 
na xış lar la bə zə dil mə si nü ma yiş 
olu nub.

Təd bir çər çi və sin də qo naq la ra 
mət bəx nü mu nə lə ri miz təq dim 
olu nub, şə kər bu ra, pax la va və 
di gər şir niy yat la rın sa tı şı hə ya ta 
ke çi ri lib. Bil di ri lib ki, sa tış dan əl-
də olu nan və sait uşaq ev lə ri nin 
fon du na kö çü rü lə cək.

Fes ti va lın kon sert proq ra mın-
da AMM-in nəz din də “Azər bay-
can qız la rı” rəqs an samb lı da 
çı xış edib.

Kann kinofestivalına ilk dəfə 
qadın rəhbərlik edəcək

KannBeynəlxalq
FilmFestivalınailk
dəfəqadınrəhbərlik
edəcək.Festivaltəş-
kilatçılarınınyaydığı
məlumatagörə,
AyrisKnoblox(İris
Knobloch)dünyanın
buənnüfuzlukino
müsabiqəsininpre-
zidentitəyinedilib.

O, 2022-ci il 1 iyul ta ri xin də və zi fə si nin ic ra sı na baş la-
ya caq və 3 il müd də tin də bu pos tu tu ta caq. Ay ris Knob-
lox sək kiz il dir bu və zi fə də olan Pyer Les kü rü (Pier re 
Les cu re) əvəz edə cək.

Ay ris Knob lox 2020-ci ilə dək “War ner Bros” ki no şir kə ti nin 
(ABŞ) Fran sa da kı fəaliy yə ti nə rəh bər lik edib, ey ni za man-
da Al ma ni ya, Avst ri ya və İs veç rə də ki la yi hə lə rin ku ra to ru 
olub. 2021-ci il də Fran sa da “Os kar” ko mi tə si nin üz vü olub.

“Kann Film Fes ti va lı nın pre zi den ti pos tu nun mə nə eti bar 
edil mə si Fran sa tə rə fin dən mə nə gös tə ri lən bö yük şə rəf dir. 
Xoş bəx təm ki, bü tün ener ji mi bu dün ya miq yas lı fes ti va la 
sərf edə bi lə cə yəm”, – de yə Ay ris Knob lox bil di rib.

Qeyd edək ki, say ca 75-ci Kann Bey nəl xalq Film Fes ti va-
lı 2022-ci ilin 17-28 may ta ri xin də ke çi ril mə li dir. 1946-cı il də 
əsa sı qo yu lan Kann ki no fes ti va lı in di yə dək bir də fə, 2020-ci 
il də CO VİD-19 pan de mi ya sı sə bə bin dən ke çi ril mə yib.

Xronoqraf

Astrid Lindqren mükafatının builki sahibi məlum olub

Məşhurİsveçyazıçısı,
uşaqlarüçünmaraqlı
əsərlərinmüəllifiAstrid
Lindqrenin(1907-2002)

xatirəsinəhəsredilmişbeynəl-
xalqmükafatın2022-ciilüzrə
qalibielanolunub.

Uşaq lar və gənc lər üçün ədə biy yat 
sa hə sin də nailiy yət lə rə gö rə ve ri lən 
mü ka fa ta bu il is veç li ya zı çı və rəs sam-
il lüst ra tor Ye va Lindst röm la yiq gö rü lüb. 
O, 71 öl kə dən 262 na mi zəd ara sın dan 
se çi lə rək laureat olub.

Ye va Lindst röm 1952-ci il də ana dan 
olub. Stok holm da Konst fak Rəs sam lıq 
Kol le cin də təh sil alıb. Y.Lindst rö mün 
diq qət çə kən yu mo ris tik üs lu bu həm 
mətn lə rin də, həm də rəsm lə rin də hiss 
olu nur.

Qeyd edək ki, İs veç hö ku mə ti Ast rid 
Lindq ren mü ka fa tı nı 2002-ci il də – ya-
zı çı nın və fa tın dan (28 yan var) son ra 
tə sis edib. Mü ka fat fon du 5 mil yon İs-
veç kro nu na bə ra bər dir. Bu, uşaq lar 
və gənc lər üçün ədə biy yat sa hə sin-
də nailiy yət lə rə gö rə ve ri lən ən bö yük 
(məb lə ği nə gö rə) mü ka fat dır.

Dubaydan sonra Osaka – 
“Expo-2025”ə hazırlıq başlanıb

Martın31-də“Du-
bayExpo-2020”
sərgisibaşa
çatacaq.Pande-
miyasəbəbindən
birilertələnənvə
2021-ciiloktyabrın
1-dəaçılandünya
sərgisinə190-dan
çoxölkəqatılıb.
Azərbaycan“Du-
bayExpo-2020”də
HeydərƏliyev
Mərkəzinintəşkilatçılığıilə“Gələ-
cəyintoxumları”mövzulumillipavil-
yonlatəmsilolunub.

Bu ara da Ya po ni ya nın Osa ka şə hə-
rin də ke çi ri lə cək “Ex po-2025” sər gi-
si nə ha zır lıq baş la nıb. Təş ki lat ko mi-
tə si mar tın 22-də bey nəl xalq təd bi rin 
rəm zi ni ic ti maiy yə tə təq dim edib. “Ex-
po- 2025”in si ma sı su dan əmə lə gə lən 
qey ri-adi var lıq şək lin də təs vir edi lib.

Təş ki lat ko mi tə sin dən bil di rib lər ki, 
rəm zin bu va riant da di zay nı çox say lı 
na mi zəd lər ara sın dan səs ver mə yo lu 
ilə se çi lib. “Ümid edi rik ki, bu per so-

naj “Osa ka Ex po”nun rəm zi ola raq 
dün ya tə rə fin dən qə bul edi lə rək se-
vi lə cək”, - de yə təş ki lat çı la rın yay dı ğı 
mə lu mat da qeyd edi lir.

Xa tır la daq ki, Ex po – dün ya uni ver-
sal sər gi lə ri 1851-ci il dən təş kil olu nur 
və ye ni nailiy yət lə ri və tex no lo gi ya la rı 
təq dim et mək üçün ən bö yük plat for-
ma he sab edi lir. Ötən dövr də müx tə lif 
ara lıq lar la ke çi ri lən Ex po Dün ya Sər-
gi si XXI əsr də beş il dən bir təş kil edi lir. 
Du bay dan ön cə “Ex po-2015”ə Mi lan 
(İta li ya) ev sa hib li yi et miş di. 2025-ci il-
də isə bu bey nəl xalq təd bi ri Ya po ni ya-
nın Osa ka şə hə ri qə bul edə cək.

AmerikaKinoSənətiAkademiyasımartın28-nəke-
çəngecə94-cü“Oskar”mükafatınınqaliblərinielan
edib.Los-Ancelesdəkeçirilənmükafatlandırmamə-
rasimi“ABC”telekanalıvasitəsiləcanlıyayımlanıb.

“Os kar”ın əsas no mi na si ya 
(“Ən yax şı film”) üz rə mü ka fa tı-
nı ame ri ka lı re jis sor və sse na-
rist Şan He de rin (Sian He der) 
“CODA: Kar va li deyn lə rin öv-
la dı” fil mi qa za nıb. Ko me di ya-
dram jan rın da çə ki lən film lal-kar 
ailə nin ye ga nə eşi dən üz vü olan 
ye ni yet mə qı zın he ka yə sin dən 
bəhs edir. Mək təb xo ru nun rəh-
bə ri qı zı çə tin se çim qar şı sın da 
qo ya raq onu mu si qi mək tə bi nə 
get mə yə ra zı sa lır. Film də ki rol-
la rın ək sə riy yə ti ni kar-lal akt yor-
lar oy na yıb lar. 

Şan He der bu fil mə 
gö rə həm çi nin “Ən yax-
şı adap ta si ya edil miş 
sse na ri” no mi na si ya sı 
üz rə mü ka fat qa za nıb. 
“CODA: Kar va li deyn lə-
rin öv la dı” Fran sa is teh-
sa lı olan “Be li ye ailə si” 
(La fa mil le Blier, 2014) fil mi nin 
in gi lis di lin də re mey ki dir.

94-cü “Os kar”ın əsas fa vo ri ti sa-
yı lan Ye ni ze lan di ya lı Ceyn Kem-
pion isə “Kö pə yin hökm ran lı ğı” 
(“The Po wer of the Dog”) fil mi nə 
gö rə “Ən yax şı re jis sor” mü ka fa tı-

nı qa za nıb. Xa tır la daq ki, “Kö pə yin 
hökm ran lı ğı” bu na dək Ame ri ka nın 
ikin ci ki no mü ka fa tı sa yı lan “Qı zıl 
qlo bus”a, həm çi nin Bri ta ni ya Film 
və Te le vi zi ya Sə nə ti Aka de mi ya sı-
nın (BAF TA) “Ən yax şı film” mü-
ka fa tı na la yiq gö rül müş dü.

Ces si ka Çes teyn re jis sor Maykl 
Şouol te rin çək di yi “Tem mi Fe yin 
göz lə ri” (2021) fil min də ki baş ro la 
gö rə “Ən yax şı akt ri sa” no mi na si-
ya sı üz rə “Os kar” hey kəl ci yi ni qa-
za nıb. O, film də ötən əs rin 70-80-
ci il lə rin də xris tian te le şousun da 

çı xış et miş evan ge list Tem mi Fey 
Be ke ri can lan dı rıb. Bun dan ön cə 
akt ri sa bu ro la gö rə “Qı zıl qlo bus” 
mü ka fa tı na la yiq gö rül müş dü.

“Ən yax şı ki şi akt yor” no mi na-
si ya sı üz rə “Os kar” mü ka fa tı isə 
“Kral Ri çard” fil min də ki (re jis sor 

Mar kus Qrin) ro lu na gö rə ABŞ akt-
yo ru və mu si qi çi si Vill Smi tə ve ri lib. 
Akt yor bun dan ön cə bu ro la gö rə 
BAF TA mü ka fa tı nı da qa zan mış dı. 

Ye ri gəl miş kən, “Os kar” mə ra si-
min də Vill Smi tə mü ka fat təq dim 
edi lər kən qal ma qal da baş ve rib. 
Mə ra si min apa rı cı sı akt yor Kris 
Rok çı xı şı za ma nı Vill Smi tin hə-
yat yol da şı nın qı sa saç la rı ilə bağ lı 
(Ceyd Pin ke tin saç la rı xəs tə lik sə-
bə bin dən tö kü lür) yer siz za ra fat 
edib. Bun dan son ra Smit səh nə yə 
qal xa raq Ro ka şil lə vu rub. Rok isə 

şousu na da vam edə rək 
bu ha di sə ni te le vi zi ya ta-
ri xi nin ən möh tə şəm ge-
cə si ad lan dı rıb.

Ame ri ka lı re jis sor De-
ni Vil ne vin “Dü na” (“Du-
ne: Part One”) fan tas tik 
fil mi əsas no mi na si ya-
lar da qa lib ol ma sa da, 
ümu mi lik də 6 “Os kar” 
hey kəl ci yi (“Ən yax-
şı vi ziual ef ekt lər”, “Ən 
yax şı film mu si qi si”, “Ən 

yax şı ope ra tor işi”, “Ən yax şı 
mon taj”, “Ən yax şı rəs sam-re jis-
sor”, “Ən yax şı səs” – “Aca demy 
Award for Best Sound”) qa za nıb.

94-cü “Os kar” ge cə sin də 20-
dən çox no mi na si ya üz rə mü ka-
fat lar təq dim edi lib.

Kazanda “Müsəlman dünyasının müasir musiqisi” 

TatarıstanınpaytaxtıKazandaVolqaboyu
bulqarlarının(Bulqarxanlığı–tatarcaİdel
Bolqar)İslamdinininqəbuledilməsinin
1100illiyinəhəsrolunmuşkonsertproqra-

mıkeçirilib.

Sa lih Say da şev adı na Kon sert Sa lo nun da ke-
çi ri lən “Mü səl man dün ya sı nın müasir mu si qi si” 

ad lı proq ram da Azər bay can, Qa za xıs tan, Ta ci-
kis tan, Türk mə nis tan, ha be lə Ru si ya Fe de ra si-
ya sı re gion la rı bəs tə kar la rı nın əsər lə ri səs lən di-
ri lib.

Ka zan Kon ser va to ri ya sı nın Sim fo nik or kest ri 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın do sen ti  Ali yə Məm-
mə do va nın “Ada gio” və “Xə yal” sim fo ni ya la rı nın 
fi na lı nı da ifa edib.

Daşkənddə “Xalqların 
adət-ənənələri və mətbəxi”

Festivalda ölkəmiz də təmsil olunub

94-cü “Oskar”ın qalibləri

Nizami Kino Mərkəzində 
Braziliya filmləri festivalı

AzərbaycanRespublikasıiləBraziliyaFederativRes-
publikasıarasındadiplomatikəlaqələrinqurulma-
sının30-cuildönümümünasibətiləmartın30-dan
aprelin3-dəkNizamiKinoMərkəzindəBraziliya
filmlərininfestivalıkeçiriləcək.

Fes ti val Mə də niy yət Na zir li yi və Bra zi li ya Fe de ra tiv 
Res pub li ka sı nın Azər bay can da kı Sə fir li yi nin təş ki lat çı-
lı ğı ilə real la şa caq.

Fes ti val çər çi və sin də 4 bə dii və 1 sə nəd li fil min nü ma-
yi şi plan laş dı rı lır.
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