
Xə bər ver di yi miz ki mi, Tür ki yə nin Bur-
sa şə hə ri bu gün lər türk el lə ri ni bir 
ara ya gə ti rib. 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 şə hər də bu 
mü na si bət lə sil si lə tö rən lər təş kil edi lib. 
Mar tın 30-da Bur sa da “2022: Türk Dün-
ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” ili nin rəs mi 
açı lı şı olub. Mar tın 31-də isə TÜRK SOY 
Mə də niy yət Na zir lə ri Daimi Şu ra sı nın 
föv qə la də top lan tı sı ke çi ri lib. Təd bir lər də 
Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət 
na zi ri Anar Kə ri mo vun rəh bər li yi ilə nü-
ma yən də he yə ti də iş ti rak edib. 

Mar tın 31-də, həm çi nin Bur sa da Azər bay-
can üçün çox əla mət dar bir qə rar qə bul olu-
nub. TÜRK SOY Mə də niy yət Na zir lə ri Daimi 
Şu ra sı Şu şa şə hə ri ni 2023-cü il üçün “Türk 
Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” elan edib.  

Xa tır la daq ki, Tür ki yə nin ən qə dim şə hər-
lə rin dən bi ri, Os man lı nın ilk pay tax tı ol muş 
Bur sa bu mis si ya nı 2021-ci ilin so nun da Öz-
bə kis ta nın Xi və şə hə rin dən qə bul et miş di, 
bu ilin so nun da isə es ta fe ti Azər bay can mə-
də niy yə ti nin be şi yi olan qa la-şə hər Şu şa ya 
təh vil ve rə cək.

“Bur sa-2022: Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət 
Pay tax tı” ili nin açı lı şı 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 yıb. 
Son ra Türk dün ya sı nın dörd bir ya nın dan gə-
lən nü ma yən də he yət lə ri nin iş ti ra kı ilə yü rüş 
ke çi ri lib. On la rı yol bo yu türk mil li mu si qi si nin 
sə da la rı al tın da mil li ge yim də olan oğ lan və 
qız lar mü şa yiət edib lər. Yü rüş də Azər bay-
can dan rəqs qru pu da iş ti rak edib.

İş ti rak çı lar şə hə rin mər kə zi kü çə lə rin dən 
ke çə rək “Bur sa-2022: Türk Dün ya sı nın Mə-
də niy yət Pay tax tı” koor di na si ya mər kə zi nin 

yer ləş di yi mey da na gə lib lər. Koor di na si ya 
mər kə zi Bur sa nın ta ri xi ti ki li lə rin dən olan 
Uzun çar şı da fəaliy yət gös tə rə cək.

Şə hə rin mər kə zi mey da nın da təş kil olu-
nan mə ra sim də yer li rəqs qru pu çı xış edib.

Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə si nin baş qa-
nı Ali nur Ak taş iş ti rak çı la rı sa lam la ya raq be-
lə təd bir lə rin türk dil li xalq la rın mə də ni ir si nin 
təb li ği, qar daş xalq lar ara sın da mə də niy yət, 
in cə sə nət sa hə lə rin də əla qə lə rin da ha da 
in ki şaf et di ril mə si ba xı mın dan əhə miy yə ti ni 
vur ğu la yıb.

Bə lə diy yə baş qa nı çı xı şın da Bur sa nın 
2023-cü il də es ta fe ti Azər bay ca nın Şu şa şə-
hə ri nə ve rə cə yi ni də açıq la yıb.

Son ra Nov ruz bay ra mı nın at ri but la rın dan 
olan ton qal qa la nıb. Nü ma yən də he yət lə-
ri nin rəh bər lə ri ton qal üzə rin dən at la nıb lar, 
türk xalq la rı nın qə dim ənə nə si – bir lik və bə-
ra bər li yi sim vo li zə edən də mir döy mə ayi ni ni 
ic ra edib lər.

Son ra Bur sa da Tür ki yə nin mə də niy yət və 
tu rizm na zi ri Meh met Nu ri Er so yun türk döv-
lət lə ri ni təm sil edən he yət və Türk dün ya sı 
təş ki lat la rı nın rəh bər lə ri ilə gö rü şü ke çi ri lib.

***
Mar tın 30-da ax şam Bur sa nın ən bö yük 

qa pa lı are na sı – Ni lu fer İd man Sa lo nun da 
“2022: Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax-
tı” ili nin tən tə nə li açı lış mə ra si mi olub.

Mə ra sim də TÜRK SOY-da təm sil olu nan 
öl kə lə rin nü ma yən də he yət lə ri, həm çi nin 
Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı Ağ saq qal lar Şu-
ra sı nın səd ri Bi nə li Yıl dı rım, Türk Döv lət lə-
ri Təş ki la tı nın Baş ka ti bi Bağ dad Am re yev, 
TÜRK SOY-un Baş ka ti bi Dü sen Ka seinov, 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du-
nun pre zi den ti Gü nay Əfən di ye va, TÜRKPA-
nın Baş ka ti bi Meh met Sü rey ya Er və di gər 
rəs mi şəxs lər iş ti rak edib lər.
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Şəkidə “Böyük 
Qafqaz 
incəsənət və 
rəqs kuboku” 
yarışması

səh. 4

Azərbaycan və Çin arasında
klassik əsərlərin tərcüməsi və nəşri ilə bağlı 

memorandum imzalanıb

səh. 3

Çexovun 
“Qağayı”sı
ilk dəfə
bizim səhnədə

səh. 5

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

“Azərbaycanla Ermənistan arasında 
sülhə doğru irəliləməliyik”

Av ro pa İt ti fa qı tə rə fin dən elan edil miş dir ki, Pre zi dent Şarl 
Mi şe lin təş ki lat çı lı ğı ilə Er mə nis tan Baş na zi ri nin mə nim lə ye ni 
gö rü şü ola caq. Ümid edi rəm ki, bu gö rüş məh sul dar ola caq.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev bu söz lə ri mar tın 31-də 
Pol şa nın xa ri ci iş lər na zi ri, ATƏT-in fəaliy yət də olan səd ri Zbiq nev 
Raunun baş çı lıq et di yi nü ma yən də he yə ti ilə gö rü şün də de yib.

Pre zi dent bil di rib ki, ar tıq bir ne çə gö rüş olub və biz Azər bay-
can la Er mə nis tan ara sın da sül hə doğ ru irə li lə mə li yik, müm kün 
ol du ğu qə dər qı sa müd dət də sülh sa zi şi ni im za la ma lı yıq: “Azər-
bay can bi zim ba xı şı mı za uy ğun ola raq bu ra zı laş ma nın əsas 
prin sip lə ri ni təq dim edib”.

Qeyd edək ki, ap re lin 6-da Brüs sel də Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın 
rəh bə ri Şarl Mi şel Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev və Er mə-
nis ta nın Baş na zi ri Ni kol Pa şin yan la gö rü şə cək.

Vyanada “Qarabağın ruhu – sülhə doğru uzun yol”
Mar tın 30-da Vya-
na da Azər bay ca nın 
ATƏT-in Təh lü kə siz lik 
üz rə Əmək daş lıq Fo-
ru mu na (TƏF) sədr li yi 
çər çi və sin də “Qa ra ba-
ğın ru hu – sül hə doğ ru 
uzun yol” ad lı sər gi nin 
açı lı şı olub. Ta nın mış 
fo to jur na list Re za De-
qa ti nin fo to la rın dan 
iba rət sər gi Azər bay-
ca nın Qa ra bağ və 
ət raf əra zi lə ri nin otuz 
ilə ya xın er mə ni iş ğa lı 
al tın da qal dı ğı döv rü və azad edil dik-
dən son ra kı və ziy yə ti əks et di rir.

Vya na nın mər kə zin də ki qa le re ya lar-
dan bi rin də ke çi ri lən təd bi ri Azər bay-
ca nın Avst ri ya da kı sə fi  ri Röv şən Sa-
dıq bəy li aça raq qeyd edib ki, sər gi nin 
əsas məq sə di mü ha ri bə nin dəh şət lə ri ni 
gös tər mək lə ya na şı, gə lə cə yə bax maq, 
sül hü təb liğ et mək dir. Re za De qa ti nin fo-
to la rı mü na qi şə lə ri və in san fa ciəsi ni əks 
et dir sə də, on lar həm də gə lə cə yə sön-
məz ümid ifa də edir.

Bil di ri lib ki, bu sər gi da ha çox mü na qi-
şə dən son ra öz ata-ba ba yurd la rı na ge-
ri dön mək is tə yən in san la rın əz mi, və tən 
sev gi si, qu ru cu luq və Qa ra ba ğın dir çə li şi-
nə həsr olun muş bir fo tox ro ni ka dır. R.De-
qa ti nin vi zual he ka yə lə ri re gion da sülh 
qu ru cu lu ğu na töh fə dir. Onun fo to la rı, mü-
na qi şə nin tö rət di yi da ğın tı la rın miq ya sı və 
bir za man lar qay nar hə ya tın hökm sür dü-
yü kənd və şə hər lə rin ye ni dən dir çəl dil mə-
si üçün tə ləb olu nan səy lər ba rə də ət rafl  ı 
tə səv vür ya ra dır.

davamı səh. 8-də

Türk dünyasından Şuşaya yollar görünür
Qədim Bursa “paytaxt” missiyasını qala-şəhərimizə təhvil verəcək

İs tər XX, is tər sə də XXI yü zil lik-
də tə ca vüz kar er mə ni mil lət çi-
lə ri xal qı mı za qar şı mil li-et nik 
zə min də küt lə vi qət liam lar tö-
rət miş, soy qı rı mı akt la rı hə ya ta 
ke çir miş, bə şə riy yət əley hi nə 
qəd dar və aman sız ci na yət-
lə rə im za at mış lar. 1918-ci ilin 
mart soy qı rı mı da ta ri xin və 
xal qı mı zın ha fi zə si nə əbə di 
həkk olun muş qan yad da şı dır.

Bu fi  kir lər mar tın 30-da Qu-
ba da Ye ni Azər bay can Par ti ya-
sı nın (YAP) təş ki lat çı lı ğı ilə ke-
çi ri lən “Soy qı rı mı: ümum bə şə ri 
ci na yət lər kon teks tin dən ye ni 
ba xış” möv zu sun da el mi-prak tik 
konf rans da səs lə nib. 

31 mart – Azər bay can lı la-
rın Soy qı rı mı Gü nü nə həsr 
olun muş konf ran sın iş ti rak çı-
la rı Qu ba Soy qı rı mı Me mo rial 
Komp lek si ni zi ya rət edib lər. 

Qo naq la ra mə lu mat ve ri lib ki, 
Qu ba soy qı rı mı mə zar lı ğı 2007-

ci ilin ap re lin də əra zi də tor paq 
iş lə ri gö rü lər kən aş kar la nıb. 

Təd qi qat lar nə ti cə sin də top lu 
mə zar lı ğın 1918-ci il də er mə ni 
si lah lı dəs tə lə ri nin yer li əha li yə 
qar şı tö rət di yi soy qı rı mı ilə bağ-
lı ol du ğu müəy yən edi lib. Bil di-
ri lib ki, Hey dər Əli yev Fon du-
nun dəs tə yi ilə ya ra dı lan Qu ba 
Soy qı rı mı Me mo rial Komp lek si 
2013-cü il sent yab rın 18-də açı-
lıb. Bu ra da qu raş dı rıl mış sen-
sor lu ek ran da kı xü su si xə ri tə də 
er mə ni lə rin ötən əsr də xal qı mı-
za qar şı res pub li ka mı zın müx tə-
lif böl gə lə rin də hə ya ta ke çir dik-
lə ri soy qı rı mı akt la rı ba rə də bir 
ne çə dil də mə lu mat əl də et mək 
müm kün dür. 

davamı səh. 3-də

1918-ci il soyqırımına ümumbəşəri 
cinayətlər kontekstindən yeni baxış

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov
Bursada görüşlər keçirib

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov mar tın 30-da Bur sa Bö yük şə-
hər Bə lə diy yə baş çı sı Ali nur Ak taş ilə gö rü şüb. “Türk Dün ya-
sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” Bur sa da ol maq dan məm nun lu-
ğu nu bil di rən na zir yük sək sə viy yə də təş kil olun muş təd bir və 
mə ra sim lər də iş ti rak et mə yin əhə miy yə ti ni xü su si vur ğu la yıb. 
Qar daş öl kə nin əs ra rən giz tə biətə, zən gin mə də ni inf rast-
ruk tu ra ma lik şə hə ri nin gö zəl li yi ni di lə gə ti rən Anar Kə ri mov  
“Bur sa-2022: Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” ilin də gö-
rü lə cək iş lər və qar daş öl kə nin bu sa hə də olan təc rü bə sin dən 
fay da lan ma ğın əhə miy yə tin dən da nı şıb. 

Ali nur Ak taş Bur sa nın Azər bay can şə hər lə rin dən bi ri ilə gə lə-
cək də qar daş laş ma sı nı ürək dən ar zu la dı ğı nı və bu sa hə də iş lə rin 
apa rıl ma sı üçün əlin dən gə lə ni et mə yə ha zır ol du ğu nu bil di rib.

***
Bur sa ya sə fər çər çi və sin də mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mo vun 

Tür ki yə nin mə də niy yət və tu rizm na zi ri Meh met Nu ri Er soy la da 
gö rü şü ke çi ri lib.

Də vət üçün qar daş öl kə nin na zi ri nə tə şək kü rü nü bil di rən Anar 
Kə ri mov mə də niy yə tin müx tə lif sa hə lə rin də bir gə əmək daş lı ğın 
va cib li yi ni vur ğu la yıb. 

Meh met Nu ri Er soy öz növ bə sin də iki dost, qar daş öl kə nin 
doğ ma mü na si bət lə rin dən, elə cə də çox şa xə li əmək daş lı ğın 
əhə miy yə tin dən məm nun lu ğu nu bil di rib.

Gö rüş də Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət Na zir li yi ilə 
Tür ki yə nin Yu nus Əm rə İns ti tu tu ara sın da bir gə proq ra mın hə ya-
ta ke çi ril mə si üz rə pro to kol im za la nıb.

Heydər Əliyev Sarayında xeyriyyə konserti
Ma yın 9-da Hey dər Əli yev Sa ra yın da Azər bay can Döv lət Rəqs 
An samb lı nın xey riy yə kon ser ti ke çi ri lə cək. 

“Mə nim Azər bay ca nım” ad lı kon sert Mə də niy yət Na zir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı, M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Fi lar mo ni ya sı və Hey dər Əli yev Sa ra yı nın dəs tə yi ilə real la şa caq.

səh. 8

On bir ayın sultanı gəldi...
Ap re lin 2-də İs lam alə mi nin ən mü ba rək ayı 
olan Ra ma zan ayı baş la nır. Qaf qaz Mü səl-
man la rı İda rə si nin Qa zı lar Şu ra sı Ra ma zan 
ayı nın baş la ma sı ilə bağ lı fət va qə bul edib. 

“Ar tıq ikin ci il dir ki, Ra ma zan ayı na qa lib xalq, 
Və tən və şə ha dət eş qi sa yə sin də 30 il lik iş ğa la 
son ver miş mil lət ki mi qə dəm qo yu ruq. Qa ra ba ğa 
zə fər yü rü şü nün əzm lə so na çat ma sı Rəh man və 
Rə him Al la hın lüt fü və ta ri xi əda lə tin bər pa sı ol-
du”, – de yə fət va da bil di ri lir.

Qeyd olu nur ki, Ra ma za ni-şə rif duala rın qə bul 
olun du ğu ay lar dan dır. Mə nə viy yat və əx la qın zən-
gin ləş mə si nə və si lə olan oruc iba də ti in sa nın da xi li 
safl  ı ğı na, pis vər diş lər dən uzaq dur ma sı na, Al lah 
yo lun da xe yir xah iş lər gör mə si nə, fi  zi ki və mə nə-
vi cə hət dən sağ lam ol ma sı na sə bəb olur: “Oruc-
luq iba də ti yar dım laş ma nı ar tı ran, da xi li də ya nə ti 
güc lən di rən İla hi qüv və yə ma lik dir. Mər hə mət və 
şəf qət ayı olan mü qəd dəs Ra ma zan ayı ər zin də if-
tar süf rə lə ri aç maq, yar dım və xey riy yə çi lik et mək, 
eh ti ya cı olan la ra, kim sə siz in san la ra, uşaq ev lə ri-
nə, ahıl və qo ca la ra im kan da xi lin də kö mək lik gös-
tər mək Al lah nə zə rin də bə yə ni lən əməl lər dən dir”. 

Diq qə tə çat dı rı lır ki, bu il də Qaf qaz Mü səl man-
la rı İda rə si Ra ma zan ayı nın gün də lik duala rı, im-
sak-if tar vaxt la rı nı əks et di rən xü su si təq vim tər tib 
edib. Təq vim ida rə nin say tın da yer ləş di ri lib.



2 gündəm www.medeniyyet.az

№25 (1898)
1 aprel 2022

əvvəli səh. 1-də
Mərasimdə açılış nitqi söy

ləyən Bursa Böyükşəhər Bələ
diyyəsinin başqanı Alinur Ak
taş qonaqları salamlayıb. O,
TÜRKSOYDaimiŞurasınınötən
il Özbəkistanın Xivə şəhərin
də keçirilən iclasında Bursanın
“Türk Dünyasının Mədəniyyət
Paytaxtı” elan edilməsində rolu
olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğana, mədəniyyət
vəturizmnaziriMehmetNuriEr
soya,eləcədəəməyikeçənhər
kəsətəşəkkürünübildirib.
“Bu gün köklü tarixi, zəngin

mədəniyyəti olan Bursa üçün
anlamlıbirgündür.Buşəhərbir
cahandövləti–Osmanlınınqu
rulduğu torpaqdır. Qədim tarixi
ilə fərqlimədəniyyətlərin görüş
düyü Türkiyənin dördüncü bö
yük şəhəri Bursamızın “Türk
Dünyasının Mədəniyyət Pay
taxtı” olmasının haqlı qürurunu
yaşayırıq.Eynizamandabuşə
rəfimissiyanıdaşımağınməsu
liyyətini də anlayırıq” – deyən
A.Aktaş il boyunca keçiriləcək
maraqlıtədbirlərhaqqındadaiş
tirakçılaraməlumatverib.
Qeyd edək ki, bu il Bursada

4cüDünyaKöçəriOyunları,2ci
“Dədə Qorqud” Türk Dünyası
FilmFestivalı,5ciTürkDünyası
Əcdadlar İdman Festivalı, 3cü
Bursa Kitab Sərgisi kimi irimiq
yaslıtədbirlərkeçiriləcək.
TÜRKSOYun Baş katibi Dü

sen Kaseinov isə öz çıxışında
rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliy
yətindən bəhs edib, “TürkDün
yasınınMədəniyyətPaytaxtı”la
yihəsininböyükəhəmiyyətkəsb
etdiyini vurğulayıb. Baş katib
TÜRKSOYun fəaliyyətinə dəs
tək verən bütün qurumlara öz
minnətdarlığınıbildirib.
Bursa Valisi Yakub Canpo

lat qonaqları 2500 illik tarixi ilə
“Türk Dünyasının Mədəniyyət
Paytaxtı”şərəfinənailolanBur
sada görməkdən dərin məm

nuniyyət duyduğunu dilə gəti
rib:“İnanıramki,UNESCOnun
DünyaİrsiSiyahısındayeralan
Bursa bu missiyanın da öhdə
sindən uğurla gələcək. Bursa
Türkdünyasınıntarixini,sultan
ları, xaqanları bağrında gələ
cəyə daşıyan torpaqdır. Bursa
Bakı,Astana,Bişkek,Daşkənd,
Aşqabaddır. Ən əsası, 2022ci
ildə Türk dünyasının qəlbinin
döyünəcəyişəhərdir...”.
Türk Dövlətləri Təşkilatının

Baş katibi BağdadAmreyev də

çıxışında “TürkDünyasınınMə
dəniyyətPaytaxtı”layihəsinəto
xunaraq,onunhəmdəTürkdün
yasınıntanıdılmasıadınaönəmli
bir təşəbbüs olduğunu diqqətə
çatdırıb:“Mədəniyyətönəmlisa
hədir.Çünkitürkxalqlarıtarixən
mədəniyyət təməlindəbir araya
gəlmişdir. Bu mənada Beynəl
xalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı
–TÜRKSOYquruldu.Bizimqar
daş ölkələrdən gələn heyətlərlə
Novruzuqeydetməyimizdətəq
dirəlayiqdir...”.

Türkiyənin mədəniyyət və tu
rizm naziri Mehmet Nuri Ersoy
OsmanlınınilkpaytaxtıBursada
qonaqlarla bir arada olmaqdan
qürurduyduğunubildirib:“Baha
rın başladığı, torpağın oyandığı
Bursada “Türk Dünyasının Mə
dəniyyət Paytaxtı” ilinin açılışı
həmdədostluq,qardaşlıq,ortaq
dəyərlərimizə sahib çıxmanın
nümunəsidir. Bursa sahib oldu
ğutarixivətəbiigözəlliyiilə,zən
gin mədəniyyəti ilə bu missiya
nınöhdəsindənuğurla gələcək.

Birilboyuncakeçiriləcəktədbir
lərinilkiolanbutədbirdəhərkə
səuğurlararzuedirəm...”.
Nazirqeydedibki,bugündün

yada baş verən savaşlara görə
milyonlarla insanın öz vətənini
tərketdiyibirvaxtdabaştutanbu
tədbir çox anlamlıdır: “Prezident
Ərdoğanındediyikimi,biziməc
dadımız arxasında körpü, məs
cid, mədrəsə, mürəkkəblə inşa
edilən mədəniyyət buraxdı. İna
nıramki,bulayihətürkxalqlarını
birarayagətirəcək...”.

Türk Dövlətləri Təşkilatı Ağ
saqqallar Şurasının sədri Binəli
YıldırımçıxışındaTürkdünyası
nıngetdikcədahadaböyüdüyü
nü vurğulayıb: “Bu coğrafiyada
birolacağıq,diriolacağıq,güclü
olacağıqvəbirlikdəTürkdünya
sı olacağıq. Bir sözlə, qardaşlı
ğımızıgözümüzüniçikimiqoru
yacağıq.Çünkibirolsaq,kimsə
bizəmaneolabilməz...”.
ŞimaliKiprTürkCümhuriyyə

tinin Prezidenti Ersin Tatar isə
tədbirdə iştiraketməkdənməm
nunolduğunubildirib:“Ürəyimiz,
taleyimiz, könlümüz birdir. Bur
saTürk tarixindəgözəlliyi, tarixi
zənginliyi, ticarəti ilə müstəsna
birşəhərdirvə2022ciilboyun
cabuxüsusiyyətlərəmalikoldu
ğuisbatlanacaq”.
MərasimTürk dünyası sənət

çilərinin təqdimatında möhtə
şəmkonsertproqramıilədavam
edib. 20ölkədən solist vəbədii
kollektivlərin – ümumilikdə 700
dəksənətçininqatıldığıkonsert
dəAzərbaycanDövlətMahnıvə
RəqsAnsamblının çıxışı da al
qışlarlaqarşılanıb.
Sonra Düsen Kaseinov “Türk

DünyasınınMədəniyyətPaytax
tı”naevsahibliyininrəmziniBur
sa Böyükşəhər Bələdiyyə baş
qanınatəqdimedib.
Xatırladaqki,2020ciilin“Türk

DünyasınınMədəniyyətPaytax
tı” elan edilmiş Xivə şəhərində
bu mərasim pandemiya səbə
bindən ertələnərək 2021ci ildə
keçirilmişdi.
Beləliklə,TÜRKSOYun2012ci

ildənhəyatakeçirilən“TürkDünya
sınınMədəniyyətPaytaxtı”layihə
sininxəritəsiAstana(Qazaxıstan),
Əskişəhər(Türkiyə),Kazan(Tata
rıstan),Marı (Türkmənistan),Şəki
(Azərbaycan), Türküstan (Qaza
xıstan), Kastamonu (Türkiyə),Oş
(Qırğızıstan)vəXivədən(Özbəkis
tan) sonraBursa adı ilə işıqlana
caq...SıradaisəŞuşavar...

Mehparə Sultanova

Türk dünyasından Şuşaya yollar görünür
Qədim Bursa “paytaxt” missiyasını qala-şəhərimizə təhvil verəcək

“Şuşada görüşmək arzusu ilə ayrılırıq...”
TÜRKSOYMədəniyyətNazirləriDaimiŞurasınınfövqəladəic
lasındansonrabrifinqkeçirilib.Brifinqdənəvvəliclasınyekun
sənədiimzalanıb.

Yekun sənəddə TÜRKSOYun yeni Baş katibinin seçilməsi,
Şimali KiprTürkCümhuriyyətininTÜRKSOYun üzvlüyünə na
mizədliyivəŞuşanın2023cüildə“TürkDünyasınınMədəniyyət
Paytaxtı”seçilməsivəs.məsələlərəksinitapıb.
TürkiyəninmədəniyyətvəturizmnaziriMehmetNuriErsoytəd

birinuğurlabaşaçatdığınıqeydedib.Pandemiyabitdikdənsonra
fəaliyyətdairəsinindahadagenişlənəcəyinisöyləyənnazirde
yib:“Şuşadagörüşməkarzusuiləsizdənayrılırıq...”.
Brifinqdən sonra üzv dövlətlərinmədəniyyət nazirləri TÜRK

SOYun sabiqBaş katibiDüsenKaseinovahörmət vəehtiram
əlamətiolaraqhədiyyələrvəmükafatlartəqdimediblər.
BizŞuşanı,butorpaqdaböyüyübbaşaçatanmusiqiçiləri,mü

təfəkkirləridünyayatanıtmalıyıq.BütüntürkdövlətləriQarabağ
daaparılanbərpavəquruculuqprosesindəiştiraketməkdəma
raqlıdır.
BufikirləriartıqTÜRKSOYunBaşkatibikimivəzifəsinibaşa

vuranDüsenKaseinovsöyləyib.
Azərbaycanın Zəfərindən qürurla danışan Düsen Kaseinov

Şuşadahəyatınyenidəncanlanmasındanməmnunluğunuifadə
edərəkdeyib:“AzərbaycanınuğurubütünTürkdünyasınınuğu
rudur.Bizdahadahəmrəyolmalıyıq.Nəinkimədəniyyətsahə
sində,iqtisadiyyat,elm,təhsilvədigəristiqamətlərdədəbirbiri
mizdəndəstəyimiziəsirgəməməliyik”.
D.Kaseinov2023cüilüçünŞuşanın“TürkDünyasınınMə

dəniyyət Paytaxtı” elan olunmasından məmnunluğunu ifadə
edib.
TÜRKSOYunyeniBaşkatibiSultanbayRaevjurnalistlərəilk

açıqlamasındagələcəkplanlarındandanışaraqəminlikləbildirib
ki,2023cüildə“TürkDünyasınınMədəniyyətPaytaxtı”seçilən
Şuşaşəhərininbütündünyadageniştanıtdırılmasıvəsevdirilmə
siüçünstratejimədəniyyətlayihələrihəyatakeçiriləcək.

44günlükVətənmüharibəsindəAzər
baycanınyanındaolanvəözdəstəyini
əsirgəməyənbütüntürkdövlətlərinətəşək
kürümüzübildiririk.Dünyadabaşverən
proseslərbizidahasıxbirləşməyəçağırır.
Müasirqloballaşmanınmənfitəsirlərindən
qorunmaqüçünbu,çoxvacibdir.

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət
naziriAnarKərimovbufikirlərimartın31də
TÜRKSOYMədəniyyətNazirləriDaimiŞura
sınınfövqəladəiclasındasöyləyib.
“Mədəniyyət paytaxtı” layihəsinin Türk

dünyasınınmədəniirsininqorunmasıvətəb
liğiistiqamətindəönəminiqeydedənAnar
KərimovBursaşəhərininbuişəöztöhfəsini
verəcəyinibildirib.
AnarKərimovçıxışındaTÜRKSOYunhə

yatakeçirdiyilayihəvətədbirlərin–rəssam
ların sərgilərinin, teatr tamaşalarının, fes
tivalların, dahi şəxsiyyətlərin yubileylərinin
–genişmiqyaslıfəaliyyətolaraqTürkdünya
sınınmədəni irsinə, əməkdaşlığın daha da
dərinləşdirilməsinətöhfəolduğunudeyib.
NazirTÜRKSOYunmətbuatmükafatının

əhəmiyyətinidəvurğulayaraq,ötənilbumü
kafatınQarabağhəqiqətlərinidünyayaçatdı
ranjurnalistlərətəqdimolunduğunudiqqətə
çatdırıb.
Qeyd edək ki, Türkiyəninmədəniyyət və

turizm naziriMehmetNuri Ersoyun sədrliyi
iləkeçiriləniclasınaçılışındaTürkDövlətlə
riTəşkilatının(TDT)BaşkatibiBağdadAm
reyev, TÜRKSOYun Baş katibi Düsen Ka
seinov,BursavalisiYakupCanpolat,Bursa
Böyükşəhər Bələdiyyəsinin başqanı Alinur
Aktaş,Qırğızıstanmədəniyyət,məlumat,id
man və gənclər siyasəti naziriAzamatCa
manqulov, Qazaxıstan mədəniyyət və id
mannazirininmüaviniNurkissaDauyeshov,
Özbəkistan mədəniyyət nazirinin müavini
MuradcanMəcidov, Şimali Kipr Türk Cüm
huriyyətiBaşnazirininmüavini–turizm,mə
dəniyyət, gənclər vəətrafmühit naziriFikri
Ataoğlu, TÜRKPAnın Baş katibi Mehmet
SüreyyaEr,BeynəlxalqTürkMədəniyyətivə
İrsiFondununprezidentiGünayƏfəndiyeva
və Macarıstanın İstanbuldakı Baş konsulu
LaszloKellerinçıxışlarıdadinlənilib.
TürkiyəninmədəniyyətvəturizmnaziriMeh

metNuriErsoyTÜRKSOYunümumimədəni
dəyərlərəmaliktürkdövlətlərinibirləşdirəntəş
kilatolduğunuvəbugünkütədbirinəməkdaş
lığın bundan sonra damöhkəmləndirilməsini
müzakirəetməyəimkanverəcəyinivurğulayıb.
TDTBaşkatibiBağdadAmreyevmədəniy

yətin insanları birləşdirdiyini vəTÜRKSOY

unbuideyanıtəşviqetməyəçalışdığınıvur
ğulayıb. Bildirib ki, münasibətlərimiz tələbə
mübadiləsindən tutmuşali təhsilmüəssisə
lərininəməkdaşlığınadəkmüxtəlifsəviyyələ
riəhatəetməlidir.
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondu

nun prezidenti Günay Əfəndiyeva çıxışında
TÜRKSOYun reallaşdırdığı layihələrin Türk
dünyasıüçünəhəmiyyətiniqeydedib.G.Əfən
diyeva bildirib ki, Beynəlxalq Türk Mədəniy
yətivə İrsiFonduda,gənc təşkilatolmasına
baxmayaraq,səmərəlifəaliyyətgöstərirvəbir
sıraönəmliişlərgörür.AzərbaycanPrezidenti
İlhamƏliyevin2022ciili“Şuşaİli”elanetdiyini
diqqətəçatdıranG.ƏfəndiyevaBursada“Şuşa
İli”ninqeydolunmasınıtəklifedib.
Türkmənistanın mədəniyyət naziri Ata

gəldi Şamuradov vəMoldovaRespublikası
QaqauzYerininMədəniyyət vəTurizmBaş
İdarəsininrəhbəriMarinaSemionovaiclasa
videoformatlaqatılıblar.
İclasdaTÜRKSOYunötəndövrdəkifəaliy

yətinədairhesabatıdəyərləndirilib, təşkilati
vəcariməsələlərmüzakirəedilib.
TÜRKSOYMədəniyyətNazirləriDaimiŞu

rasınınBursadakeçirilən fövqəladə iclasın
daŞuşaşəhərinin2023cü ildə “TürkDün
yasının Mədəniyyət Paytaxtı” seçilməsi ilə
bağlıvideotəqdimatolub.

TəqdimatdaQafqazınincisiŞuşaşəhərinin
tarixi,mədəniyyəti, təbiəti, tarixi şəxsiyyətləri,
44 günlük Vətən savaşı sayəsində düşmən
dənazadedilənqədimtürkyurdundaaparılan
quruculuqvəyenidənqurmaişləriəksinitapıb.
TÜRKSOYMədəniyyətNazirləriDaimiŞu

rasınınyekdilqərarıiləŞuşaşəhəri2023cü
il üçün “Türk Dünyasının Mədəniyyət Pay
taxtı”elanedilib.

TÜRKSOY-un yeni Baş katibi seçilib
Qırğız Respublikasının namizədi Sultanbay

RaevTÜRKSOYunyeniBaşkatibiseçilib.Sul
tanbayRaev20132014cüillərdəQırğızRes
publikasınınmədəniyyət,informasiyavəturizm
naziriolub,2020ciildənTürkDövlətləriTəşkila
tıBaşkatibininmüavinivəzifəsindəçalışıb.
Çıxış edənlər 15 ilə yaxın TÜRKSOYa

rəhbərliketmişDüsenKaseinova fəaliyyəti
nəgörətəşəkkürləriniifadəediblər.
İclasda Düsen Kaseinova “Azərbaycan

RespublikasıPrezidentininfəxridiplomu”təq
dimolunub.MükafatıAzərbaycanınmədəniy
yət naziri Anar Kərimov təqdim edib. Qeyd
edək ki, Düsen Kaseinov Prezident İlham
Əliyevin9mart2022ciiltarixlisərəncamıilə
TÜRKSOYdasəmərəli fəaliyyətinəvətəşki
latınüzvdövlətləriarasındamədəniəlaqələ
rininkişafındaxidmətlərinəgörətəltifolunub.

TÜRKSOY Mədəniyyət Nazirləri 
Daimi Şurasının fövqəladə iclası

Anar Kərimov: “Dünyada baş verən proseslər 
bizi daha sıx birləşməyə çağırır”

UNESCO İcraiyyə Şurasının 214-cü sessiyası

Martın30daParisdəUNES
COnunüçəsasorqa
nındanbiriolanİcraiyyə
Şurasının214cüsessiyası

işəbaşlayıb.

Aprelin 13dəkdavamedəcək ses
siyanın gündəliyində İcraiyyə Şura
sının 212ci və 213cü sessiyalarının
protokollarının təsdiqlənməsi, İcraiy
yə Şurasının daxili nizamnaməsinin
59cu maddəsinin tətbiqinə dair Baş

direktorun hesabatının dinlənilməsi,
UNESCOBaşKonfransınınqəbulet
diyi proqramın icrası, 20202021ci
illər üçün maliyyə idarəçiliyinə dair
hesabat, İcraiyyə Şurasının və Baş
Konfransın əvvəlki iclaslarında qəbul
edilmişqərarvəqətnamələrinmonito
rinqi,təhsilvəmədəniyyətsahələriilə
bağlıməsələləryeralıb.
Həmçinin sessiya çərçivəsində bir

çox mühüm məsələlərlə yanaşı, irq
çilik və ayrıseçkiliyə qarşı mübarizə

üzrə qurumun yol xəritəsinin həyata
keçirilməsikimiməsələlərədətoxunu
lacaq.Üzvdövlətlərin irqçilik vəayrı
seçkiliyəqarşımübarizəüzrə təşkila
tıntəşəbbüslərinidəstəkləməyidavam
etdirməsi,eləcədəbuistiqamətdətəş
kilatladavamlıdialoquinkişafetdirmək
məsələləridəmüzakirəolunacaq.
Qeyd edək ki, İcraiyyə Şurası hər

biri dörd ilmüddətinə seçilən 58 üzv
dövlətdənibarətdir.Azərbaycan2021
ciildəİcraiyyəŞurasınaüzvseçilib.

İCESCO ilə UNESCO arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
İslamDünyasıElm,TəhsilvəMədə
niyyətTəşkilatının(İCESCO)Başdirek
toruSalimbinMəhəmmədəlMalik
vəUNESCOnunBaşdirektoruOdri
Azuleikiqurumarasındaəməkdaşlı
ğınperspektivlərinimüzakirəediblər.

İCESCOnun baş ofisindən bildiriblər
ki, Mərakeşin paytaxtı Rabat şəhərinin
2022ciildə“İslamMədəniyyətiPaytaxtı”
elan edilməsi çərçivəsində keçirilən gö
rüşdəikitəşkilatarasında2019cuilinno

yabrında imzalanmışsazişinmüddəala
rınınyerinəyetirilməsimüzakirəolunub.
Tərəfər gənclərin dünyada sülhün bər
qərarolmasıüzrətəlimlərdəiştirakı,sivi
lizasiyalararasındadialoqiləbağlıbirgə
tədbirlərintəşkili,süniintellektsahələrin
dətədqiqatlarınaparılması,İslamirsinin
qorunmasıvətəbliğivəs.məsələlərətra
fındafikirmübadiləsiaparıblar.
İCESCOrəhbəri təşkilatınbuyaxınlar

da nəşr etdirdiyi “Sülh imkanlarının kəşf
edilməsi”kitabınıO.Azuleyəhədiyyəedib.
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“Quba Palace Hotel”də işə
başlayan elmi-praktik konf-
ransdaYAPsədrininmüavini–
Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir
Budaqov çıxış edərək 1918-ci
ilin mart soyqırımı, ermənilərin
zaman-zamanAzərbaycan xal-
qına qarşı həyata keçirdiyi qır-
ğınlardan danışıb. Qeyd edib
ki,buqırğınlarınən irimiqyaslı-
sı 1918-ci ildə həyata keçirilib.
Sıralarındaçoxlusaydaerməni
millətçilərinin cəmləşdiyi Bakı
Kommunası “əks-inqilabçılara
qarşı mübarizə” şüarı altında
1918-ci ilin martında Bakıda,
eləcə də Şamaxıda, Qubada,
Qarabağda, Zəngəzurda, Nax-
çıvanda,Lənkəranvədigəryer-
lərdədincəhaliyəqarşısoyqırı-
mıtörədiblər.Beşayərzində50
mindənçoxsoydaşımızerməni
faşizmininqurbanıolub.
Xalqımızınqanyaddaşınınya-

şadılması və tarixi həqiqətlərin
dünyaya çatdırılmasından bəhs
edənTahirBudaqovxatırladıbki,
ümummilli lider Heydər Əliyevin
1998-ciilmartın26-daimzaladı-
ğı “Azərbaycanlıların soyqırımı
haqqında” fərmanla 1918-ci ilin
mart soyqırımına ilk dəfə siyasi
vəhüquqiqiymətverilib.Diqqətə
çatdırılıb ki, 1918-ci il azərbay-
canlıların soyqırımının 100 illiyi
iləbağlıölkəbaşçısıİlhamƏliye-
vinmüvafiqsərəncamınaəsasən
2018-ciildəgenişmiqyaslıtədbir-
lərkeçirilib.YAPsədrininmüavini
HeydərƏliyevFondunundəstəyi
iləyaradılanQubaSoyqırımıMe-
morial Kompleksinin bu tarixin
yaşadılması baxımından xüsusi
əhəmiyyətinivurğulayıb.
Quba Rayon İcra Hakimiy-

yətinin başçısı Ziyəddin Əliyev
“Soyqırımı Memorial Komplek-
si: azərbaycanlılara qarşı törə-
dilmiş soyqırımların qan yad-
daşı kimi”adlıməruzə iləçıxış

edib. Bildirib ki, kompleksdə
yalnız Quba qəzasında deyil,
1918-ciildəölkəmizindigəryer-
lərində törədilmiş soyqırımına
dairməlumatlarınəksolunduğu
sənədlərdəsaxlanılır.
Baş prokurorun 1-ci müavini

ElçinMəmmədov“Azərbaycan-
lılara qarşı törədilən soyqırımı
cinayətləri: istintaq və nəticə-
ləri” mövzusunda məruzəsin-
də qeyd edib ki, soyqırımı ilə
bağlıötənillərərzindəaparılan
araşdırmalar nəticəsində çox-
lusaydayeni faktlarvəsənəd-
lər toplanıb.Faktlar1918-ci ilin
mart-aprelaylarındavəsonrakı
dövrdəermənimillətçilərininhə-
yata keçirdikləri qanlı aksiyala-
rın coğrafiyasının daha geniş,
faciə qurbanlarının sayının isə
qat-qatçoxolduğunusübutedir.
Xarici işlər nazirinin müavi-

ni Elnur Məmmədov “Erməni
millətçiliyi və azərbaycanlılara
qarşı etnik təmizləmə siyasəti”
adlıməruzəiləçıxışedib.Məru-

zəçiBirinciQarabağmüharibəsi
dövründəermənimillətçiləri tə-
rəfindəntörədiləninsanlıqəley-
hinəcinayətlərdəndəsözaçıb.
BusıradaXocalı,Başlıbel,Bal-
lıqaya,Ağdaban,Meşəli,Cəmil-
li, Quşçular, Malıbəyli faciələri
xüsusi qeyd olunub. Bildirib ki,
BirinciQarabağmüharibəsində
itkin sayılan 4minədək soyda-
şımız barədəhələ dəməlumat
yoxdur. 2020-ci ildə torpaqları-
mızınişğaldanazadolunmasın-
dan sonraKəlbəcərinBaşlıbel,
Şuşanın Daşaltı, Xocavəndin
Edilli kəndləri ərazisində küt-
ləvi məzarlıqlar aşkar edilib.
Aparılantədqiqatlarnəticəsində
müəyyən olunub ki, buməzar-
lıqlar,meyitqalıqlarıBirinciQa-
rabağmüharibəsizamanıermə-
ni hərbçiləri tərəfindən əsir və
girovgötürülərək,ağırişgəncə-
lərverilərəkqətləyetirilənAzər-
baycanvətəndaşlarınaaiddir.
Nazir müavini vurğulayıb ki,

bu günlərdə Xocalının Fərrux

yüksəkliyindədəinsansümüklə-
riaşkarlanıbvəhəminqalıqların
datədqiqatıhəyatakeçiriləcək.
Mədəniyyət Nazirliyi yanında

MədəniİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXidməti-
ninrəisiAzadCəfərlikonfransda
“Erməni vəhşiliyi tarixin yadda-
şında: dağıdılmış və yandırılmış
tarixiabidələr”mövzusundaçıxış
edib.DövlətXidmətininrəisibildi-
ribki,ermənisilahlıqüvvələritə-
rəfindənənçoxdağıdılandaşın-
mazmədəniirsnümunələriİslam
diniabidələri,yəniməscidlər,tür-
bələrvədigərinancyerləriolub.
İşğaldanazadolunmuşərazilər-
dəkiməscidlər,mədrəsələr, kör-
pülər,məbədlər nəinki dağıdılıb,
eyni zamanda bir çox hallarda
təyinatına uyğun olmayan şəkil-
də istifadə olunaraq xalqımızın
milli-mənəvi dəyərləri təhqir edi-
lib: “Bu baxımdan Füzuli rayo-
nundaHacıƏləkbərməscidi,Də-
dəli,Merdinli,Gecəgözlü,Yuxarı
Veysəllikəndməscidləri,Horadiz

kəndindəki iki məscid, Cəbrayıl
rayonunda Süleymanlı və Papı
kənd məscidləri, Qubadlı rayo-
nundaMəmərvəYusifbəylikənd
məscidləri, Zəngilan rayonunda
Zəngilanşəhərməscidi,Malatke-
şin vəZəngilan kəndməscidləri
xüsusiləqeydolunmalıdır”.
Mədəni İrsin Qorunması, İn-

kişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidmətirəisininsözlərinəgörə,
Ermənistan tərəfinin vandaliz-
mi yalnız müsəlman tarixi di-
ni-memarlıq abidələrinə deyil,
həmçininxristiantarixi-diniabi-
dələrinəmünasibətdədəözünü
göstərib. Kəlbəcər rayonunda
yerləşənXudavəng vəGəncə-
sərmonastırlarıdadaxilolmaq-
la,QafqazAlbaniyasınaaidbir
çox məbədlər mənimsənilərək
vandalizmə məruz qalıb. Xu-
davəng monastırına aid Arzu
xatın kilsəsinin şərq divarında-
kı,Xudavəngmonastırınıninci-
si hesab olunan freska xüsusi
üsullarla kəsilərək götürülüb.

Gəncəsərmonastırında aparıl-
mış qanunsuz təmir işləri nəti-
cəsində onun əzəli görkəminə
zərərdəyib.
Konfransda Türkiyənin Azər-

baycandakı səfirinin müavini
Tuğba Sarıyönlü, Dini Qurum-
larlaİşüzrəDövlətKomitəsinin
sədrmüaviniGündüzİsmayılov,
MilliMəclisindeputatı,tarixelm-
ləri doktoru, professorAnar İs-
gəndərovdaçıxışediblər.
Tədbirinsonundaelmi-praktik

konfransın iştirakçıları adından
bəyanatqəbulolunub.

***
Azərbaycanlıların soyqırımı-

nın 104-cü ildönümü ilə bağlı
martın 31-də Quba Soyqırımı
Memorial Kompleksində anım
mərasimikeçirilib.
Mədəni İrsin Qorunması, İn-

kişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidmətitərəfindəntəşkilolunan
tədbirdə rəsmilər,MilliMəclisin
deputatları, diplomatik korpu-
sun vədini konfessiyaların nü-
mayəndələriiştirakediblər.
Mərasim iştirakçıları Quba

Soyqırımı Memorial Komplek-
sindəfotovəkitabsərgisiiləta-
nışolublar.
Tədbirin açılışında Quba

Uşaq musiqi məktəbi şagirdlə-
rindən ibarət xorun ifası dinlə-
nilib.
Dövlət Xidmətinin rəisi Azad

Cəfərli ermənilərin zaman-za-
man azərbaycanlılara qarşı tö-
rətdiyi bəşəri cinayətlərdənda-
nışıb.
DahasonraQubaRayonİcra

HakimiyyətininbaşçısıZiyəddin
Əliyev, AMEA-nın Arxeologiya,
Etnoqrafiya və Antropologiya
İnstitutunun baş direktoru Ab-
basSeyidovçıxışediblər.
Tədbirin sonunda azərbay-

canlıların soyqırımına həsr
olunmuş sənədli film nümayiş
olunub.

Azərbaycan və Çin arasında 
klassik əsərlərin tərcüməsi və nəşri 
Anlaşma memorandumu imzalanıb

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyiiləÇinXalq
RespublikasınınMətbuatvəNəşriyyatMilliAdministrasiyası
arasındaklassikəsərlərintərcüməsivənəşribarədəanlaşma
memorandumuimzalanıb.

Əldəedilmişrazılığaəsasən,sənəd30mart2022-ciiltarixin-
dəonlaynformatdaBakıdaAzərbaycanRespublikasımədəniy-
yətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyevvəPekindəÇinKom-
munistPartiyasıMərkəziKomitəsininTəbliğatşöbəsirəhbərinin
müaviniCanCyançuntərəfindənimzalanıb.
Anlaşmamemorandumununməqsədi növbəti beş il ərzində

hərikiölkədəklassikvəmühüməsərlərinqarşılıqlışəkildətər-
cüməvənəşrinədəstəkgöstərməkdir.Sənədəəsasən,hər iki
ölkədə razılaşdırılaraq seçiləcək əsərlərmüvafiq olaraqAzər-
baycanvəÇindillərinətərcüməolunaraqçapediləcək.

Respublika Gənclər Kitabxanasında anım tədbiri
C.CabbarlıadınaRespublikaGənclərKitabxanasında31mart–
AzərbaycanlılarınSoyqırımıGününəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.

KitabxananındirektoruAslanCəfərovtədbiriaçaraq1918-ci
ilsoyqırımınıntarixindənbəhsedib,uluöndərHeydərƏliyevin
vaxtiləbubarədəsöylədiyi“Soyqırımıhaqqındahəqiqətlərireal
tarixifaktlarəsasında,dəlillərləmüntəzəmsurətdədünyadöv-
lətlərinəvəictimaifikrinəçatdırmaq,buhadisələrinilhamçıları-
nıvətəşkilatçılarınıbəşəriyyətətanıtdırmaqbizim,indikinəslin
müqəddəsvəzifəsidir”sözlərinixatırladıb.
Elmi işlər üzrə direktor müavini Xalidə Musayeva, kitabxa-

nanınəməkdaşlarıermənimillətçiləri tərəfindənzaman-zaman
Azərbaycanxalqınaqarşıkütləviqırğınlar,etniktəmizləməhə-
yatakeçirilməsi,Qubada,Şamaxıda,digərbölgələrdətörədilən
qətliamlardandanışıblar.
Tədbirdəmövzu üzrə videoçarx, virtual kitab sərgisi nüma-

yişolunub,“Tarixinqanyaddaşı”daycestitəqdimedilib.Sonra
mövzuyadairkitabsərgisinəbaxışkeçirilib.

Bakıda Braziliya Film Festivalı keçirilir

Martın30-daNizami
KinoMərkəzin-
dəBraziliyaFilm
Festivalınınaçılış

mərasimiolub.

Festival Mədəniyyət Nazirliyi
vəBraziliyanınAzərbaycandakı
Səfirliyinin təşkilatçılığı iləkeçi-
rilir.
AçılışmərasimindəBraziliya-

nın ölkəmizdəki səfiri Manuel
Monteneqroçıxışedərəkbildi-
rib ki, festival Azərbaycan ta-
maşaçısını Braziliya cəmiyyəti

vəoradaçəkilənfilmlərləbağlı
məlumatlandırmaq üçün gözəl
fürsətyaradır.
Vurğulanıb ki, nümayiş olu-

nacaq filmlər ən çox mükafat

qazanmış ekran əsərləridir.
Filmlər insanlardan, onların
maraq və düşüncələrindən,
sevgi əhvalatlarından bəhs
edir.
Mədəniyyət nazirinin birinci

müavini Elnur Əliyev Braziliya-
Azərbaycan münasibətlərində
maraqlı məqamlardan danışıb.

Bildirib ki, hər iki ölkənin kino
tarixi 1898-ci ildə başlayıb. Bu
il Braziliya öz müstəqilliyinin
200-cü ildönümünü qeyd edir.
Buil,həmçininikiölkəarasında

diplomatikmünasibətlərinqurul-
masının30-cuildönümüdür.Bu
mənada Bakıda Braziliya Film
Festivalının keçirilməsi  hər iki
ölkənin mədəniyyətinə bir töh-
fədir.
Festivalın ilk filmininnüma-

yişindən əvvəl Azərbaycan
Kapoeyra Federasiyasının

idmançıları performans gös-
tərib.
Sonra “Qalib gəlmək üçün

10 saniyə” filmi nümayiş olu-
nub. Film ötən əsrin 60-70-ci

illərindəboksüzrəikiqatdünya
çempionuolmuşbraziliyalıEder
Jofrenin bioqrafiyasından bəhs
edir.
BraziliyaFilmFestivalıaprelin

3-dəkNizamiKinoMərkəzində
davamedəcək.Festivalınproq-
ramına4bədiivə1sənədlifilm
daxildir.

1918-ci il soyqırımına ümumbəşəri cinayətlər 
kontekstindən yeni baxış

Qubada keçirilən elmi-praktik konfransda bu barədə söhbət açılıb

Martın31-dəAzərbaycan
İstiqlalMuzeyində“Alınanqi-
sas”adlıtədbirkeçirilib.

Azərbaycanlıların Soyqırımı
Gününə həsr olunan tədbirdə
Bakı 3 saylı “ASAN Xidmət”
Mərkəzinin əməkdaşları, Azər-
baycan Dövlət Sərhəd Xidməti
Xüsusi məktəbinin kursantları
vədigərqonaqlariştirakediblər.
Tədbirdə Mədəniyyət Nazirli-

yininMuzey,qalereyavəsərgi-
lər şöbəsiSərgi və qalereyalar
sektorunun müdiri Aqşin Mir-
feyzullazadə, İstiqlalMuzeyinin
direktoruSədiMirseyibli,sənət-
şünas,Əməkdar incəsənət xa-
dimi,professorZiyadxanƏliyev
və rəssam Nazim Məmmədov
çıxışediblər.

Qeyd olunub ki, bədnam er-
mənilərin tarix boyu xalqımıza
qarşıhəyatakeçirdiyiqırğınvə
talançılıq siyasətinin ən qanlı
səhifəsi1918-ciilinmartsoyqı-
rımıdır. Həmin dövrdə erməni-
bolşevik silahlı quldur dəstələri
tərəfindən Bakı ilə yanaşı, Şa-
maxı, Quba qəzalarında, Qa-
rabağ, Zəngəzur, Naxçıvan,
Lənkəran,Gəncə vədigər böl-
gələrdədincazərbaycanlıəha-
liyə qarşı misli görünməmiş
qırğınvətalançılıqtörədilib.Bu
dəhşətli faciə nəticəsində min-
lərlə dinc sakin qətlə yetirilib,
şəhər vəkəndlər yandırılıb, ta-
riximədəniyyətabidələridağıdı-
laraqməhvedilib.
Bildirilib ki, ötən əsrdə dörd

dəfə – 1905-1906, 1918-1920,

1948-1953və1990-cıillərinəv-
vəllərində havadarlarının dəs-
təyi ilə ermənilərin xalqımızın
başınagətirdiyimüsibətlər,soy-
qırımıvədeportasiyalarheçza-
manunudulmayacaq.
Vurğulanıb ki, uzun illərdən

sonra tarixi ədalət bərpa olu-
nub,Azərbaycanbütündünya-
yasiyasi, iqtisadivəmillibirlik
gücünüsübutedib.AliBaşKo-
mandan İlham Əliyevin qətiy-
yəti, Ordumuzun rəşadəti və
xalqımızın birliyi ilə 44 günlük
Vətən müharibəsində tarixən
xalqımıza qarşı törədilən bü-
tünamansızcinayətlərinqisası

düşməndən döyüş meydanın-
daalınıb.Vətənmüharibəsində
əldə olunan möhtəşəm Zəfəri
yaşamaqla bərabər, bu yolda
canınıfədaedənigidoğulların
və günahsız qurbanların əziz
xatirəsinixalqımızdaimqəlbin-
dəyaşadacaq.
Çıxışlardan sonra “Leonar-

do da Vinçi” beynəlxalqmüka-
fatının laureatı, rəssam Nazim
MəmmədovunİstiqlalMuzeyinə
hədiyyə etdiyi “Məhşər günü”
rəsm əsərinin təqdimatı olub.
SondarəssamaİstiqlalMuzeyi-
ninfəxrifərmanıverilib.

Nurəddin

İcbari tibbi sığorta sahəsində məlumatlılığı artırmaq məqsədilə təlim
MədəniyyətNazirliyininstrukturunadaxil
olanqurumlardavəsturukturunadaxil
olmayantabeliyindəolanqurumlarda
çalışanəməkdaşlarüçünmartın30-da
İcbariTibbiSığortaüzrəDövlətAgentliyi
(İTSDA)Marketinqvəictimaiyyətləəla-
qələrdepartamentininrəhbəriAynurə
Əhmədovatərəfindəntəlimkeçirilib.

Təliminməqsədi icbari tibbi sığorta sa-
həsindəməlumatlılığıartırmaqdır.
BeynəlxalqMuğamMərkəzindəkeçiri-

ləntəlimdəöncəicbaritibbisığortahaq-
qındaümumiməlumat verilib.Sonra ic-
baritibbisığortahaqları,xidmətzərfində
yeralan tibbixidmətlər,özəl tibbmüəs-
sisələrində sığorta çərçivəsində tibbi

xidmətdən istifadəqaydaları, İTSDA-nın
müqaviləsiolanözəltibbmüəssisələrinin
siyahısıvəicbaritibbisığortaçərçivəsin-
də tibbi xidmətlərin göstərilmə qaydası
izahedilib.
Təlimsonundaiştirakçılarınınmövzuüz-

rə sualları ekspert tərəfindən cavablandı-
rılıb.

“Alınan qisas”
İstiqlal Muzeyində Soyqırımı Günü ilə 

bağlı tədbir
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Tarixin qan yaddaşı – mart soyqırımı

Tariximizinənqanlısəhifələrindənolan
1918-ciilinmartqırğınlarından104il
ötür.Bumünasibətləregionalmədə-
niyyətidarələrininəhatəetdiyimüəssi-

sələrdəmüxtəliftədbirlərkeçirilib.

Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarə
si (RMİ) Ağdam rayon Rahib Məmmədov
adına Döyüş Şöhrəti Muzeyində keçirilən
“Unudulmazfaciə”adlıtədbirdəmuzeyindi
rektoruSahibMəmmədovvəAğdamRayon
TarixDiyarşünaslıqMuzeyinindirektoruÜlvi
Qədirov çıxış edərək soyqırımının ağır nə
ticələrindən söz açıblar. Sonra məktəblilər
hərbivətənpərvərlik ruhunda şeirlər söylə
yib,muzeytərəfindənmartsoyqırımıiləbağ
lıhazırlanmışvideoslaydnümayişetdirilib.

***
KürdəmirRMİBeyləqanrayonHeydərƏli

yevMərkəzində “Yaddaşlara həkk olan qət
liam”mövzusundaelmipraktikkonfranskeçi
rilib.MərkəzinəməkdaşlarıMədinəRzayeva
vəVəfaZamanovamövzuiləbağlıçıxışedib
lər.Sonramartqırğınınahəsrolunmuş“Sün
dü”qısametrajlıfilminümayişetdirilib.

***

XaçmazRMİQubarayonMKSninMərkəzi
KitabxanasıOxuculara xidmət şöbəsinin təş
kilatçılığıilə“Martsoyqırımıbəşəricinayətdir”
adlı anım tədbiri keçirilib. MKSnin direktoru
SaməddinNəsirovvəQubaSoyqırımıMemo
rialKompleksininElmiaraşdırmalar,ekspozi
siyavə fondşöbəsininmüdiriLətafətBeybu
tovaçıxışediblər.Tədbirinsonunda“31mart
–Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür” adlı
sərgiyəbaxışolub.

***

İsmayıllı RMİAğsu rayon Heydər Əliyev
Mərkəzi, rayon Gənclər və İdman İdarəsi,
GənclərinİnkişafvəKaryeraMərkəzivəDini
QurumlarlaİşüzrəDövlətKomitəsiŞamaxı
bölgəsiüzrəşöbəsininbirgətəşkilatçılığıilə
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü münasi
bətilə yığıncaqkeçirilib.Tədbirdəermənilə
rin törətdikləri vəhşiliklərdən bəhs edən 18
dəqiqəlikqısametrajlıfilmnümayişolunub.
QəbələRayonTarixDiyarşünaslıqMuze

yindəisə“Tarixinqanlısalnaməsi”adlıkitab
sərgisitəşkiledilib.

***
Sabirabad RMİ Sabirabad rayon Heydər

Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən
anım tədbirində tariximizin bu qanlı səhi
fəsinə həsr olunanmühazirə təqdim edilib.
Mərkəzdə ermənilərin xalqımıza qarşı tö
rətdikləri cinayətləri əks etdirən fotostend,
Azərbaycan,ingilis,rusvədigərdillərdənəşr
olunmuşkitab, buklet, dövrimətbuatmate
riallarındanibarətsərgiaçılıb.

Şirvan Dövlət Rəsm Qalereyası, Şirvan
Şəhər Gənclər və İdman İdarəsi və Şirvan
Gənclərevininbirgətəşkilatçılığıilə“Soyqırı
mıdəhşətirəsmlərdə”adlısərgitəşkilolunub.
Sərgidə əsərləri fərqlənənmüəllifər diplom
larlatəltifediliblər.

***
ŞəmkirRMİŞəmkirRayonTarixDiyarşü

naslıq Muzeyində “Bolşevikdaşnak ittifaqı
nıntörətdiyiqırğınlarıngünahsızqurbanları”
mövzusundatədbirkeçirilib.Tədbirdə“Azər
baycanda soyqırımı silsilələri”mövzusunda
məruzədinlənilib,şagirdlərmuzeydəsoyqı
rımıiləbağlıtəşkiledilmişsərgiyəbaxıblar.

***
Ağdaş RMİ Zərdab Rayon TarixDiyarşü

naslıqMuzeyinintəşkilatçılığıilə“31mart–ta
rixiyaddaşımızdansilinməyənsoyqırımı”adlı
tədbirkeçirilib.MuzeyinelmiişçisiZiyaləƏliye
vanınmövzuyadairmühazirəsidinlənilib.

***
BiləsuvarRMİninəhatəetdiyiSalyanDövlət

RəsmQalereyasındaAzərbaycanlılarınSoyqı
rımıGününəhəsrolunmuşsərgitəşkilolunub.

***

AğstafaRMİTovuzrayonHeydərƏliyevMər
kəzivərayonMKSninMərkəziKitabxanasının
birgətəşkilatçılığıilə“31mart–tarixinqanyad
daşı” mövzusunda tədbir gerçəkləşib. Tovuz
rayonMKSnindirektoruGüldərənİbrahimova
və rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru
HumayAslanovamövzuiləbağlıçıxışediblər.

***
MasallıRMİCəlilabadRayonTarixDiyar

şünaslıqMuzeyində “31mart qətliamı” adlı
tədbir keçirilib. Tədbirdə muzeyin direktoru
vəzifəsiniicraedənÇimnazQasımovafaciə
haqqındasözaçıb.

***
Gəncə RMİ Gəncə şəhər Uşaq incəsənət

məktəbininfilialındaAzərbaycanlılarınSoyqırı
mıGünümünasibətilərəsmsərgisitəşkiledilib.
GəncəşəhərMKSnin11saylıkitabxana

filialınınkeçirdiyi“Azərbaycanlılaraqarşıtö
rədilən soyqırımı aktı” adlı tədbirdə Gəncə
DövlətRəsmQalereyasınınkollektivi,Məh
sətiGəncəviMuzeyininişçilərivəkitabxana
nınfəaloxucularıiştirakediblər.

***

ŞəkiRMİŞəkidəkiR.ƏfəndiyevinEvMu
zeyində “Bəşər tarixinin dəhşətli faciəsi”
mövzusundaməruzə təqdimolunub.Məru
zədə ermənibolşevik terrorçu dəstələrinin
104ilöncəxalqımızaqarşıhəyatakeçirdiyi
soyqırımıhaqqındaməlumatverilib.

***
BərdəRMİnintabeliyindəfəaliyyətgöstə

rənYevlaxşəhərHeydərƏliyevMərkəzində
“31mart–AzərbaycanlılarınSoyqırımıGü
nüdür”başlığıaltındasərgitəşkiledilib.

2022-ciilinölkəmizdə“Şuşaİli”elanedilməsimədəniyyətpay-
taxtımızolan270yaşlışəhərintarixi-mədənimirası,ədəbivə
maarifçimühitinədahagenişşəkildənəzərsalmaqimkanı
deməkdir.BuyazıdaXIXəsrinbirinciyarısındaŞimaliAzərbay-
candailkdəfəŞuşadafəaliyyətgöstərmişmətbəələrhaqqında
sözaçacağıq.

Məlumolduğukimi,ölkəmizdə
mətbəə və nəşriyyat işinin tari
xi XIX yüzilliyin əvvəllərinə ge
dibçıxır.Azərbaycandamətbəə
açmaq,qəzet, jurnalvəkitablar
nəşretməkməsələsibirçoxzi
yalılarımızı düşündürüb. Lakin
buna nail olmaq ilk növbədə o
dövrün ictimaisiyasi abhavası
iləsıxbağlıidi.
Filologiya üzrə elmlər dok

toru, şair İslam Sadıq yazır ki,
Azərbaycanın maarifpərvər, gə
ləcəyigörənziyalılarıRusiya ilə
mədəni əlaqələr qurmağa, bu
əlaqələr vasitəsilə Azərbaycan
da məktəblər açmağa, dərslik
lər yazmağa, mətbuat və kitab

nəşrinə nail olmağa çalışırdılar.
ZiyalılarımızAzərbaycanınprob
lemlərinin,ocümlədəntorpaqla
rımızınRusiyavə İranarasında
bölünməsinin, onun mahiyyəti
nin xalqadüzgün çatdırılmasın
damaarifənməninvəsavadlan
manın əhəmiyyətini yaxşı başa
düşürdülər.
Azərbaycan şəhərlərindən ilk

dəfə Təbrizdə mətbəə açıldığı
qeyd olunur. İ.Sadıq “Azərbay
candakitabmədəniyyəti”monoq
rafiyasında bu barədə məlumat
verir. Kitabda görkəmli Azərbay
canalimvəmətnşünasıMəhəm
mədəliTərbiyətinverdiyiməluma
taistinadənbildirilirki,ilkmətbəə

Təbrizə Rusiyadan gətirilib və
1812ci ildə fəaliyyətə başlayıb.
Burada əsasən dünyəvi kitablar
nəşr edilib. Başqa bir məlumata
görə, Təbrizdə ilk mətbəə 1817
ci ildəyaradılıb.Təbrizdənsonra
Urmiya,Ənzəli,Ərdəbil,Rəşt,Hə
mədan, Qəzvin kimiAzərbaycan
şəhərlərindədəmətbəələryaradı
lıb,kitabnəşrihəyatakeçirilib.
XIX əsrin ortalarından Bakı

da da mətbuat və kitab nəşri
geniş vüsət alıb.Həmin dövrdə
Bakıda üç, Şamaxıda iki mət
bəənin mövcudluğu haqqında
məlumatlar var. 1874cü ildə
Gəncə şəhərində Fyodorov və
Tarumovun mətbəəsində “Yeli
zavetpolun rus vəmüsəlmanlar
təqvimi”nəşredilib.Butəqvimin
bir nüsxəsi SanktPeterburqun
SaltıkovŞedrin adına kitabxa
nasında saxlanılır. 1884cü ildə
Bakıda5mətbəəvə1litoqrafiya
(daşçapı),Gəncədə isə3mət
bəəolduğustatistikqaynaqlarda
göstərilib.
Onudaqeydedəkki,Bakıda

ən böyük, dövrünə görə müa
sir avadanlıqlarla təchiz edilmiş
mətbəənəşriyyat Oruc, Qəm
bərvəAbuzərOrucovqardaşla
rı tərəfindən açılıb. 1906cı ildə
yaradılan “Orucov qardaşları”
mətbəənəşriyyatı1917ciilədək
fəaliyyətgöstərib.

***
ŞimaliAzərbaycandamətbəə

nəşriyyat işi sahəsində musiqi
sənətbeşiyimizŞuşanınadıön
dəçəkilir.Şuşadailkmətbəənin
təxminən 1830cu illərdə fəaliy
yətə başladığı bildirilir. 1835ci
ildəKazanUniversitetininmüəl
limi,şərqşünas,professorFrans
Erdmanın dinə aid fars dilində
kitabıŞuşadanəşredilib.
XIXəsrin IIyarısındaAğamir

zəQarabağidəŞuşadamətbəə
açıbvəburadaonlarlakitabçap
dançıxıb.
Ümumiyyətlə, XIX əsr Qara

bağ ədəbi mühiti Azərbaycan
ədəbiyyat və mədəniyyətində
mühüm rol oynayıb. Bu qədim
mədəniyyətbeşiyindəçoxluşair,
musiqiçi,tarixçivəgələcəknəsil
lərə əsərlərini ərməğan qoyub
getmiş neçəneçə sənət dühası
yetişib.Bunlardanbiridəensik
lopedikbiliyəmalikşair,rəssam,
xəttat, musiqi nəzəriyyəçisi şu
şalıMirMöhsünNəvvabdır.Oda
doğmaşəhərindəmətbəəaçan
lardan, Şuşanın mədənimaarif
mühitinin canlanmasına öz töh
fəsiniverənziyalılarımızdandır.
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Leyla Abasova “Mir Möhsün
Nəvvabın Azərbaycan kitab
tərtibatında və nəşrində rolu”
məqaləsində yazır ki, Nəvvab

Şuşada 1884cü ilin əvvəlində
daşbasma üsulu ilə kitab çap
edənmətbəə yaradıb.Bumət
bəədə özünün vəmüasirlərinin
birsıraməcmuələrini,dərsliklə
rini, eləcədədini risalələri çap
edib: “Buçapnəşrlərininmətn
lərini yazmaqlabərabər,onlara
daxil edilən illüstrasiyaları da
Nəvvab özü çəkib. O, 1884cü
ildə Haşımzadə Ağa Mirmeh
dinin (Xəzani) “Şəriətülİslam”
adlı(48səhifəhəcmində)kitab
çasını,həmçininmüəllifiolduğu
“Kitabikəşfülhəqiqeyiməsnəvi
fi mövzuat və mənzumatiNəv
vab” (1899) kitabı və digərlə
rini öz mətbəəsində çapdan
buraxıb. Əslində, Nəvvabın
mətbəəsi çox ibtidai, nöqsanlı
idi.Odurki,o,mətbəənin“kəsir
və nöqsanlarından” dönədönə
şikayət edirdi. Lakin bunabax
mayaraq, mətbəədə kitablar,
çətinliklə də olsa, çap olunur
du...”.
Tarixçi qeyd edir ki, Nəvvab

yazdığıəsərlərinlitoqrafiyaüsu
lu ilə çapını təmin etmək üçün
lazımolanboyaları,qızılı,gümü
şürəngləri,mürəkkəbvəbaşqa
larını fərdi reseptləri əsasında
(bədir yağı, nişasta və s.) özü
hazırlayırdı.Nəvvabınözsevimli
rəngləri və bu rənglərdən təşkil
olunmuşxüsusipalitrasıvar idi.

Bozumtulmavi, göy, sarı, na
rıncı, qara və çəhrayının qırmı
zımtılçalarlarıonunənxoşladığı
rənglər idi.Rəssamlıq təhsilial
masada, təsviretdiklərinə fərdi
münasibət bəsləməyi bacaran
Nəvvabın bədii irsi milli kitab
mədəniyyəti xəzinəmizdə özü
nəməxsusyertutur.
AMEAnın Memarlıq və İncə

sənətİnstitutuAzərbaycanmusi
qitarixivənəzəriyyəsişöbəsinin
müdiri, akademikZemfiraSəfə
rova“XIXəsrinensiklopedistali
miMirMöhsünNəvvab”məqalə
sində yazır ki, o, əvvəlki ruhani
məktəblərindən, mədrəsələrdən
fərqli olaraq “üsulicədid” mək
təbləri açmışdı. Bu məktəblər
də, coğrafiya, tarix, ədəbiyyat,
dil dərsləri keçirilirdi: “Nəvvabın
özü də bu məktəblərin birində
dərs deyirdi. Məktəblərdə dinin
göstərişinə görə şəkil çəkmək
qadağan olunduğundan Novruz
bayramına 34 gün qalmış şa
girdlərə “kətələr” deyilən, şeirlə
yazılmış və qıraqları şəkillərlə
bəzədilmiş, Nəvvabın əl mət
bəəsində çap edilmiş vərəqlər
paylanılırdı.Uşaqlar “kətə”pay
lanan günü həsrətlə gözləyirdi
lər...”.
Göründüyü kimi,mütəxəssis

lər XIX əsri Azərbaycanda ki
tabvənəşriyyatişibaxımından
məhsuldarbirdövrkimixarakte
rizəedirlər.Qarabağımızın tacı
Şuşaşəhəridəhəmindönəmdə
busahədəşöhrətqazanmışdı.

Nurəddin

Şuşada mətbəə-nəşriyyat fəaliyyəti
Şimali Azərbaycanda ilk mətbəə burada yaradılıb

Fərrux yüksəkliyində tapılan meyit qalıqları 
ekshumasiya olunacaq

Birinci Qarabağ müharibəsində 
burada 62 hərbçimiz itkin düşmüşdü

VətənmüharibəsindəəldəedilmişZəfərdənsonraAzərbay-
canRespublikasınınişğaldanazadedilmişərazilərindəBirinci
Qarabağmüharibəsindəitkindüşmüşvətəndaşlarımızaaid
məzaryerlərininmüəyyənedilməsivəekshumasiyasıişləri
davametdirilir.

BubarədəAzərbaycanƏsirvəitkindüşmüş,girovgötürülmüşvə
təndaşlarlaəlaqədarDövlətKomissiyasındanməlumatverilib.
Bildirilirki,buistiqamətdəaparılmışnövbətitədbirlərzamanı,28

mart2022ci il tarixdəXocalı rayonuərazisindəkiFərruxyüksəkli
yindəbirneçəinsanaaidnaməlummeyitqalıqlarıaşkarlanmışdır.
AdıçəkilənyüksəklikuğrundaBirinciQarabağmüharibəsizamanı

ağırdöyüşləringetdiyinivəErmənistansilahlıbirləşmələritərəfindən
işğaledildiyininəzərəalaraq,tapılanmeyitqalıqlarınınşəhidolmuş
Azərbaycanhərbçilərinəaidolduğuehtimaledilir.Tapılmışmeyitqa
lıqlarıərazidəngötürülərəkmüvafiqekspertizanınaparılmasıüçün
aidiyyətiüzrətəhvilveriləcək.
Məlumatda diqqətə çatdırılır ki, Birinci Qarabağ müharibəsində

Fərruxyüksəkliyiuğrundadöyüşlərdə62nəfərAzərbaycanhərbçisi
itkindüşmüşşəxskimiƏsirvəitkindüşmüş,girovgötürülmüşvə
təndaşlarlaəlaqədarDövlətKomissiyasındaqeydiyyataalınıb.Eyni
zamanda Dövlət Komissiyasında toplanmış məlumatlara əsasən,
Fərruxyüksəkliyininyaxınlığındayerləşən,XocalırayonuPirlərkən
dində46nəfər,AğdamrayonuƏliağalıkəndində11nəfərAzərbay
canhərbçisiitkindüşüb.
Fərruxyüksəkliyindəvəətrafındakütləviməzaryerlərininolma

sıehtimalınəzərəalınaraq,mütəxəssislərdən ibarətheyət tərəfin
dənərazidəaxtarışvəmüvafiqekshumasiyatədbirlərininaparılması
planlaşdırılır.Məsələiləbağlıictimaiyyətəəlavəməlumatveriləcək.

Şamaxıda Nizami irsinə 
həsr edilmiş təqdimat

İsmayıllıRMİŞamaxı
rayonMədəniyyət
MərkəzivəŞamaxıda
fəaliyyətgöstərən
“MəhsətiŞairlər
Məclisi”İctimai
Birliyininbirgə
təşkilatçılığıilə“Nizami
Gəncəvininədəbi
irsinintəbliği”mövzu-
sundatədbirkeçirilib.

TədbirdəçıxışedənrayonİcraHakimiyyətibaşçısınınmüavini
Mehriban Eyyubova,  Xalq artisti, professor İlham Namiq Ka
mal, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialının
rektoruTünzaləYusifova, ictimaibirliyinsədriCavahirQaraqızı
dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan
şairivəmütəfəkkiriNizamiGəncəvininxalqımızınmənəviyyatının
ayrılmazhissəsinəçevrilənparlaqvəzənginirsindənsözaçıblar.
Sonra iştirakçılara Şamaxı Xalq teatrının, xanəndələrin və

məktəblilərin ifasındaNizamiəsərləriəsasındahazırlanmışmu
siqilikompozisiyalartəqdimolunub.

Masallıda yeni musiqi kollektivi
Masallıdayenimu-
siqikollektivitəşkil
edilib.“Cənubincisi”
adlananvokal-inst-
rumentalansamblın
tərkibirayondafəaliy-
yətgöstərənistedadlı
mədəniyyətişçilərin-
dənibarətdir.

Repertuarıxalqmah
nıları, muğam, estra

da,eləcədədigərmusiqijanrlarınıəhatəedənansamblMasallı
RegionalMədəniyyət İdarəsivəN.GəncəviadınaMasallı rayon
MədəniyyətMərkəzinintəşkilatçılığıiləkeçiriləcəkbayramvəəla
mətdargünlərdə,digərmədənikütləvitədbirlərdəçıxışedəcək.

Zəfər Orucoğlu

Şəkidə “Böyük Qafqaz incəsənət və rəqs kuboku” yarışması keçirilib

Xəbərverdiyimizkimi,26-27mart
tarixlərindəŞəkişəhərində“Böyük
Qafqazincəsənətvərəqskubo-
ku–Şəki-2022”yarışmasıkeçiri-

lib.AzərbaycanRəqsAssosiasiyasıvə
AzərbaycanGənclərİttifaqınıntəşkilat-
çılığı,MədəniyyətNazirliyinindəstəyiilə
gerçəkləşənlayihədəregionalmədə-
niyyətidarələrinintabeliyindəfəaliyyət
göstərənbirsıramusiqiməktəbləridə
iştirakedərəkuğurqazanıblar.

GəncəRMİGəncəşəhərUşaq incəsənət
məktəbinin“Gəncəqönçələri”rəqsansamblı
ikirəqslə1ciyerə,birrəqslə2ciyerə layiq
görülüb.Yarışmada həmçininGoranboy şə
hər Uşaq incəsənət məktəbinin fortepiano,

rəqsvərəssamlıqşöbəsininşagirdləridəmü
vəfəqiyyətqazanıblar.Məktəbinrəqskollek
tivi və şagirdlərdən Selman Zərbəli, Ləman
Musayeva,AyşəTağıyevaIyeritutublar.Tür
kanMusayevaisəlaureatadınıqazanıb.

SumqayıtRMİQ.Qarayevadına1nömrəli
UşaqmusiqiməktəbininşagirdlərindənAtilla
Quliyev,SəidVəlizadə,AylaPənahova,Aysu
Məmmədzadə,İnciVəlizadə,MədinəQajıye
va,FidanHəsənli,CeyranTalıblıvəbaşqaları
öz yaş kateqoriyalarında 1ci yerə layiq gö
rülüblər.OnlarıyarışmayamüəllimləriSevda
MəcidovavəEsmiraƏliyevahazırlayıb.
Müsabiqədə Abşeron rayon Qobu qəsəbə

UşaqincəsənətməktəbindənOrxanXəlilzadə,
NisəBaxşiyevaI,AğacavadBayramov,Ağalar
Qənizadə,QorqudEminli II,NurxanımBayra
mova,MehinEyvazova,CavidanMəmmədov,
CəsurMəmmədli,SunayQarazadəIIIdərəcəli,
TamillaƏliyevavəRəfiqəBəşirovaisəlaureat
adınıqazanıblar.

Hazırladı: N.Məmmədli
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“Siz Çe xo vun pyes lə ri ilə 
ta nış sı nız mı? Bax, dra ma
turq be lə olar! Teat rı hiss 
et mək ba ca rı ğı on da ka mil 
bir də rə cə yə çat mış dır. Mən 
özü mü onun ya nın da ye ni 
baş la yan hə vəs kar ki mi hiss 
edi rəm...”.

Bu nu bö yük in gi lis dra ma tur
qu, ədə biy yat üz rə No bel mü ka
fat çı sı Ber nard Şou de yib.

Bu fi kir lər Çe xo vun məş hur 
“Qa ğa yı”sı nın teatr səh nə miz
də ilk qu ru luş həl li ni ta pa ca ğı nı 
eşi dən dən bey nim də do la şır dı. 
Qə ri bə səs lə nə cək, am ma bir az 
da na ra hat olur dum. Mə nə gö rə 
“Qa ğa yı” və qı rıl mış qa nad la rı nı 
ya na düş mə yə qoy ma yan Çe xo
vun özü be lə bu dörd pər də li ko
me di ya janr lı pye sin ta le yin dən 
na ra hat idi. Mis ti ka de yil, bu nu 
pye si oxu yan hər kəs de yə bi lər. 
Ora da kı ədə bibə dii prob lem lə ri 
teatr, səh nə, sə nət kon teks tin də 
mü za ki rəmü ha ki mə edən Çe
xov və qəh rə man la rı, əs lin də, 
il lər son ra onun səh nə ta le yi nə 
də to xu nan la ra xə bər dar lıq edir
lər. Sev gi ilə, is tə yə rək ya naş
ma ğı ar zu edir lər. Pyes dən gö
tür dü yüm “İs te dad sız adam lar 
hə mi şə bö yük id diada olar və 
hə qi qi is te dad sa hib lə ri ni pis lər. 
Qə ri bə tə səl li dir” fra za sı fik ri min 
iza hı, ümu mən Çe xo vun qəh rə
man la rı nın di lin dən sə ləf ər və 
xə ləf ər mə sə lə si nə, ya ra dı cı lıq 
böh ran la rı və is te dad an la yış la
rı na ba xı şı nı ayırd et mək üçün 
əla çı xa rış dır. 

Bə ri baş dan de yim ki, Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rı nın re per
tuarı na da xil edi lən, 27 mart 
– Dün ya Teatr Gü nün də Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın Ope ra 
stu di ya sın da (teat rın öz səh nə si 
tə mir də dir) ta ma şa çı ilə ilk gö rü
şü nə gə lən “Qa ğa yı” bu ali prin
sip və də yər lə ri du yan la rın kol
lek tiv işi ki mi də yər li dir. Ən əsa sı 
da, cə sa rət li ad dım dır. Tə bii ki, 
bu ra da söh bət re jis so run ta nış 
mət nə, bir ba şa mət lə bə do la
yı və mü rək kəb yol lar la uğur lu 
ge di şin dən ge dir. Söz süz, ça tış
maz lıq lar, ox şar lıq lar, əx zet mə
lər, ha ça lan ma lar da yox de yil. 
Ça lı şa ca ğam ki, gö rü nən, da ha 
doğ ru su, “mə ni gör” de yən qü
sur la rı da sırf pro se sə ye ni ba
xış və cə sa rət li ak si ya ki mi ar xa 
pla na ke çi rim. Ən azı ona gö rə 
ki, “Qa ğa yı” pye sin də Çe xov sə
nət də fə da kar lıq möv zu su na to
xu nub və məhz özü əsər lə ri nin 
gə lə cək qu ru luş, səh nə, sə nət 
ta le yi nə bir mə na lı ya naş ma
yıb...

Pye sin qəh rə ma nı Ni na Za reç
na ya gənc akt ri sa dır. Əv vəl lər 
səh nə ona bir şöh rət mey da nı 
ki mi gə lir, sə nə tə də adsan qa
zan maq va si tə si ki mi ba xır. La kin 
hə yat gös tə rir ki, sə nət yo lun da 
çox çə tin lik lər var, hə qi qi sə nət
kar bu çə tin lik lə rə döz mə li, axı
ra dək da vam gə tir mə li dir. Ni na 
özün də mə nə vi qüv və ta pır və 
sə nət yo lun da qar şı sı na çı xan 
ma neələ ri birbir ara dan qal dı
rıb irə li lə yir. Ba şa dü şür ki, əsas 
iş şöh rət də de yil, mə ta nət də dir. 

Ni na öz is te da dı nı bö yük sı naq
lar dan ke çi rir və qis mən məq sə
di nə ça tır. Tə bii ki, bu ra da fə da 
et dik lə ri, da ha doğ ru su, qur ban
lar ara sın dan seç dik lə ri də var və 
ümu mən biz bu ta ma şa da müx
tə lif və qı sa yol lar la ya ra dı cı in
san la rın ruh aləm lə ri nə sə ya hə tə 
çı xı rıq.

Elə “Qa ğa yı”nın qu ru luş çu 
re jis so ru, Əmək dar ar tist Ni cat 
Ka zı mov da iki his sə li li rikpsi
xo lo ji dram va si tə si lə müəl li
fin janr ola raq ko me di ya ki mi 
qə lə mə al dı ğı (son da qəh rə
ma nın öl mə si sə bə bin dən bir 
sı ra ədə biy yat şü nas lar pye sin 
ko me di ya jan rı nın tə ləb lə ri
nə ca vab ver mə di yi ni de yir lər) 
əsə rin ən də rin qat la rı na qə dər 
var maq la ilk ola raq özü üçün 
ay dın laş ma lar apa rır. Bu də fə 
də klas sik pye sə ye ni ya naş
ma sər gi lə yib. Ta ma şa nın əsas 
ide ya sı nı ifa də edən tən ha lıq, 
tə zad lar, tə rəd düd lər içə ri sin də 
qal mış in sa nın prob le mi hər bir 
qəh rə ma nın va si tə si lə qa bar
dı lıb. 

Əsə rin sü je ti bir ki şi ni se vən 
bir qa dı nın, ey ni ki şi ni se vən 
baş qa bir qa dı nın və qa dı nı se
vən bir ki şi nin he ka yə si dir. Yə
ni, əs lin də, mü rək kəb duy ğu lar 
fo nun da ça pa la yan in san la rın 
məişə tin dən mə nə viy ya tı na ke
çid lər top lu su dur. Bu ra da tək
cə ya zı çı nın qəh rə man la rı yox, 
həm də Çe xo vun özü var. Ya
zı çı lar Bo ris Tri qo rin və Kons
tan tin Trepl yov ara sın da kı zid
diy yət, ya ra dı cı lıq üzə rin dən 
mü ba ri zə və qə lə bə siz dö yüş 
tək cə klas si ka ilə müasir li yin 
yox, həm də Çe xo vun döv rü, 
müasir lə ri, ümu mən ədə biy yat
dan yol alan lar la  mü ha ki mə
mü la hi zə si dir.

Onu de yim ki, əsər əsa sın da 
Ru si ya teatr la rın da səh nə həl
li ni ta pan bir ne çə ta ma şa nın 
vi deoya zı sı nı iz lə mi şəm. Pyes 
əsa sın da ek ran laş dı rı lan Ru si
ya və ABŞ is teh sa lı iki fil mə də 
bax mı şam. Azçox  realizm dən 
fan ta zi ya ya ke çid lə səh nə için
də səh nə, bir növ güz gü prin si
pi ilə re jis sor ba xış la rı nın fərq li 
priz ma lar dan ta ma şa çı üzə rin
də işi ni də gör mü şəm. Ümu mən 
əsər güz gü pla nın dan is ti fa də ilə 
klas sik qu ru luş, mət nin hə rə kə
tin dən baş qa re jis sor dan föv qə
la də nə isə is tə mir.

Hər şey çox sa də dir: ha di sə
lər XIX əs rin son la rın da Ru si ya 
kənd lə rin dən bi rin də baş ve rir.  
Qəh rə man la rın, de mək olar ki, 
ha mı sı, xü su sən də qa dın lar hə
yat la rın dan na ra zı dır lar. Bə zi lə ri 
sev gi ni, bə zi lə ri uğu ru, bə zi lə
ri də şöh rə ti ar zu la yır lar. Am ma 
heç bi ri də bu bə zən sa də, bə
zən də əl çat maz gö rü nən ar zu
la rı na ça ta bil mir lər. Da ha doğ ru
su, əl lə rin də ola nın qəd ri ni bil mir 
və yal nız it ki ni da dan dan son ra, 
əs lin də, xoş bəxt lik haq qın da cə
fən gi yat da nış dıq la rı nın fər qi nə 
va rır lar.

Məhz bu na gö rə də bir qi sim 
tən qid çi lər “Qa ğa yı”nı əbə di 
bəd bəxt in san lar haq qın da ele
gi ya he sab edir lər. Bir qis mi isə 
onun da xi lin də ki sa ti ra nı, sar
kaz mı, güc lü yu mo ru ön pla na 
çək mə yə, əs lin də, müəl li fin ko
me di ya da is rar lı ol ma sı nı haq lı 
çı xar ma ğa ça lı şır lar.

Ni cat Ka zı mov da mə sə lə yə 
bu prin sip lə ya na şa raq seyr çi
ni ta ma şa bo yun ca iki his sin – 
gü lüş və kə də rin as ta na sın da 
sax la yır. İz lə yi ci si ni azad bu ra
xa raq həm özü üçün nə ti cə lər 
çı xar ma ğa, həm də pro se sin 
içi nə da xil ol ma ğa səs lə yır. Yə
qin akt yor la rı nı teztez ta ma şa 
sa lo nu na “at ma sı” da bu ide ya
nın otu ruş ma sı üçün dür. Səh nə 
ilə sa lon ara sın da kı mə sa fə ni 
sı fır la maq la hər kə si qa ğa yı nın 
qı rıq qa nad la rı al tı na sığ dır ma
ğa və bu nun la, mən cə, özü nə 
bə raət al ma ğa ça lı şır. Bu, yax
şı dü şü nül müş ge diş sa yı la bi
lər. Ona gö rə ki, ta ma şa çı daim 
səh nə dən da ğı lan fi kir lə ri ni top
la ma ğa məc bur dur. Odur ki, 
daim ayıq və adek vat ol ma lı dır. 
Çün ki akt yor ilə onun ara sın da 
olan bü tün di var lar da ğı lıb və o, 
is tə diis tə mə di, özü oyu nun içi
nə dü şüb.

Ta ma şa Sem yon Med ve den ko 
(Nur lan Sü ley man lı) ad lı bir ka
sıb mək təb müəl li mi və onun la 
bir lik də gə zən əm lak mü di ri nin 
qı zı Ma şa (Ay gün Fə tul la ye va) ilə 
baş la yır. Med ve den ko onu se vir. 
An caq Ma şa ona heç əhə miy yət 
be lə ver mə yən Kons tan tin Trepl
yo vu (Bəh ram Hə sə nov) se vir. 
Kons tan tin isə gö zəl qon şu su 
Ni na ya (Sə bi nə Məm mə do va) 
də li cə si nə aşiq dir.  On lar gənc ya
zı çı nın ye ni pye si ni məşq edir lər. 
Kons tan tin hə yə can lı dır. Çün ki 
ana sı – məş hur akt ri sa İri na Ar ka
di na (Əmək dar ar tist Kə ma lə Hü
sey no va) və onun sev gi li si olan 
ya zı çı Bo ris Tri qo rin (Əmək dar ar
tist Şöv qi Hü sey nov) ta ma şa çı lar 
ara sın da ola caq. Bu, gənc müəl
li fi çox na ra hat edir. On suz da 
onu da yı sı nın, yaş lı və bəd bəxt 
Pyotr So ri nin (Kə rəm Ha dı za də) 
ya nın da qo yub şə hər də ya şa yan 
ana sın dan in cik dir. Çün ki hə yat da 

da oy na yan, özü nü daim ob raz da 
hiss edən ana sı ona eti na sız dır. 
Xə sis şöh rət pə rəst akt ri sa, oğ
lu na və qar da şı na qar şı si mic lik 
et sə də, pu lu nu özün dən gənc 
sev gi li si üçün sə xa vət lə xərc lə yir.

Ta ma şa da bir də Po li na And
re yev na (Se vinc Meh rə li ye va) 
var və o, de yin gən əri İl ya Şam
ra yev (Anar Sə fi yev) ilə ya şa
ma ğa məc bur ol sa da, hə kim 
Yev ge ni Dor na (Əmək dar ar tist 
Ra sim Cə fə rov) bəs lə di yi eş qi ni 
giz lət mir, hər vəch lə bu nu gös
tər mə yə ça lı şır.

Ta ma şa nın ümu mi rit mi nə xid
mət edən ob raz lar da var (Ya kov 
– Araz Pi ri mov, iş çi lər – Üm man 
Bu da qov və Mət ləb Abu şov) və 
on lar ümu mi plan da öz iş lə ri ni 
yax şı gö rür lər.

De di yim ki mi, Kons tan ti nin 
ana sı İri na Ar ka di na məş hur akt
ri sa dır və oğ lu na gö rə, ana sı 
onun sə fa lə ti nin əsas mən bə yi dir. 

Gənc və üs yan kar oğ lan ana sı
nın köl gə sin də ya şa ma ğı sev mir. 
Nə onu, nə də sev gi li si ni qə bul 
et mir. Bu uçu ru mun bir sə bə bi də 
ya ra dı cı lıq dır. Bu nu köh nə və ye
ni for ma la rın mü ba ri zə si də he
sab edə bi lə rik.

Oğ lu nun ilk cəh di ni – ta ma şa
sı nı uğur suz sa yan, hət ta onu 
ələ sa lan ana ilə oğul ara sın da 
mü na si bət lər da ha da gər gin lə şir. 
Ha di sə lər fo nun da şöh rə tə aşiq 
Ni na ma cə ra çı Tri qo ri nin ağu şu
na atı lır və be lə cə, eh ti ras ilə sev
gi, sə da qət lə xə ya nət, ası lı lıq la 
xa rak ter siz lik qar şıqar şı ya gə lir.

Ni na gənc ya zı çı nın sev gi
si ni məş hur Tri qo rin lə şəh və tə 
qur ban ve rir. Özü nün də de di yi 
ki mi, heç vaxt ix ti ya rı öz əlin də 
ol ma yan ya zı çı isə İri na nın yal
va rış və onun için də giz lə nən 
sa hib lən mək zən ci rin dən qo pa 
bil mir, gənc aşi qin dən asan lıq la 
vaz ke çir. Ni na xə ya lı nı qur du ğu 
məş hur lu ğa çat maq üçün bö yük 
şə hə rə ge dir, uşa ğı nı iti rir, sev
gi si ni isə heç vaxt tap mır. Əvə
zin də Kons tan ti ni də özü ki mi 
bəd bəxt li yə sü rük lə yir və son da 
hər iki si ölür. Kons tan tin “ölüm 
mə nim haq qım dır” de yən sev
gi li si ni qol la rı ara sın da bo ğur və 
özü də in ti har edir. 

Be lə cə, bəd bəxt və sev gi siz 
in san la rın sev gi ax ta raax ta ra 
dar ma da ğın olan hiss lə ri nin or
ta sın da qa lan iki li yox ol maq la 
son rol la rı nı oy na yır lar.

Ta ma şa nın qu ru luş həl li, səh
nə tər ti ba tı bu ağır ha di sə lər 
fo nun da iz lə yi ci ni həm də bir 
oyu nun için də sax la ma ğa he sab
la nıb.  Sa də tər ti bat: funk sional 
lo to daş la rı (bə zən ça ma dan, 
bə zən otu ra caq, bə zən na ğa ra, 
bə zən də öz funk si ya sın da olur
lar), səh nə də qu rul muş səh nə və 
onun ar xa sın dan asıl mış yel lən
cək sa də və mə sə lə yə bir ba şa 
bağ lı de tal lar la, iri de kor suz ke
çin mə yə yax şı işa rə dir. Za tən rus 
məişə ti ni, döv rün es te ti ka sı nı və 
ümu mi ov qa tın funk sional lı ğı
nı tə min et mək üçün qu ru luş çu 
rəs sam iza fi ener ji sərf et mə li idi 
ki, bu da müasir ta ma şa çı üçün 
heç bir əhə miy yət kəsb et mir. 
Bu mə na da tər ti bat çı rəs sam 
Tel man Şı xı yev yax şı çı xış yo
lu ta pıb. Onu da de yim ki, ta
ma şa nın mu si qi tər ti ba tı (Şam
xal Nov ruz lu) öz lü yün də ak tın 
tə si ri ni ar tı ran baş lı ca amil dir. 

Bən zər siz Pyotr Çay kovs ki nin 
“Qu gö lü” ba le ti nin mu si qi lə
rin dən, elə cə də bəs tə ka rın bir 
ro man sı, kil sə mu si qi si və sen ti
men tal val sın dan da ye rin də və 
us ta lıq la is ti fa də olu nub.

Bir ne çə cüm lə ilə yün gül cə 
na ra hat lıq ya ra dan mə qam la ra 
da nə zər sa laq. 

Kon ser va tiv, ümu mən səh
nə də sev gi və eh ti ra sın nü ma
yiş ka ra nə təs vi ri for ma la rın dan 
çə ki nən ta ma şa çı de yi ləm. Üs
tə lik, re jis so run “bi zim ta ma
şa çı ya uy ğun laş dır ma ğa ça
lış mı şıq” de di yi ta ma şa da bu 
ele ment lə rin bə zən if rat, açıq 
təs vi ri nə ni yə bu qə dər me yil 
et di yi ni an la ya bil mə dim. Ən 
əsa sı, ta ma şa bo yu bü tün tə
mas lar da Çe xo vun ümid siz 
sev gi lər vur ğu sun dan çox şəh
və ti (bu nun sırf qa dın qəh rə
man lar üzə rin dən gös tə ril mə si) 
ver mə si nə izah tap maq çə tin
dir. Re jis sor təs vi ri güc lən dir
mək və əsə rin ko me di ya jan rı nı 
xa tır lat maq üçün bü tün işıq la rı 
yal nız Kə ma lə Hü sey no va nın 
“üzə ri nə” çə kir. Hər çənd is te
dad lı və ol duq ca tə sir li oyu nu 
ilə yad da qa lan Kə rəm Ha dı za
də re jis so run de tal ola raq is tə
di yi mə qam lar da ta ma şa çı sı na 
sa ti ra sı nın bəxş et di yi gü lü şü 
da ha yax şı ve rə bil di.

Şöv qi Hü sey no vun qəh rə ma
nı nın yal nız şəh və tin əsi ri ki mi 
təq di ma tı, Ay gün Fə tul la ye va nın 
qa dın ola raq ma lik ol du ğu ca zi
bə dar lı ğı nı yön dəm siz Ni na ilə 
pər də lə mə si, Sə bi nə Məm mə
do va nın xü su sən mo no loq lar da 
ta ma şa çı ilə güc lü ra bi tə si ni ar
xa pla na sal ma sı da an lam sız 
qa lır.

Ra sim Cə fə rov və Bəh ram 
Hə sə nov, mə nə gö rə, re jis so run 
ta ma şa çı ilə əsas oyun çu la rı dır. 
On lar bu nun öh də sin dən gəl di
lər mi de yə so ruş sa nız, R.Cə fə
rov dan fərq li ola raq, B.Hə sə nov 
müəy yən mə qam lar da san ki ta
ma şa nın rit min dən ge ri qa lır dı. 
Plas ti ka sı (xo reoq raf Əmək dar 
ar tist Nailə Məm məd za də yə və 
fənd lə rin qu ru luş çu su İsa Əsə
do va tə şək kür dü şür), xü su sən 
in ti har səh nə sin də ki sü rə ti ilə 
ümu mi ov qa ta tə ra vət gə tir di yin
dən, ön cə ki lən git mə lə ri üzə rin
də da yan maq is tə məz dim. 

Lən git mə de miş kən, əs lin də, 
ta ma şa nın müəy yən his sə lə ri nin 
sa lon dan oy na nıl ma sı (yə qin öz 
səh nə lə rin də oy na yar kən bu de
tal bir də nə zər dən ke çi ri lər), yə
ni ku lis lə rin sa lon və çı xış lar ilə 
əvəz lən mə si ümu mi lik də tem
po rit mi sax la ma ğa he sab lan mış 
ol sa da, zən nim cə, ək si nə, akt
yor la rın iza fi ener ji it ki si və rep
li ka la rı ilə hə rə kət lə ri ara sın da kı 
ra bi tə ni zəif ə dir di.  

Ümu mi lik də ta ma şa, yu xa
rı da da de di yim ki mi, an sambl 
işi, re jis sor ener ge ti ka sı nın ötü
rül mə si və qu ru luş çu he yə tin 
im kan la rı nı yax şı ana liz gü cü 
sa rı dan ba xım lı nü mu nə dir.  Bu 
mə na da re jis so run ye ni üs lub 
ax ta rış la rı nı da gö zar dı et mək 
ol maz...

Həmidə Nizamiqızı

Qırıq  qanadların  uçuşu
Çexovun məşhur “Qağayı”sı ilk dəfə bizim səhnədə

Salyan Kukla Teatrında “Hərənin öz ulduzu” 
Sal yan Döv lət Kuk la Teat rı nın 
kol lek ti vi bu də fə bö yük yaş qru
pun dan ta ma şa çı la rın qar şı sı na 
çı xa caq. 1 ap rel – “Gü lüş gü nü” 
mü na si bə ti lə “Hə rə nin öz ul du zu” 
ta ma şa sı nü ma yiş olu na caq.

İsi Mə lik za də nin ey niad lı əsə
ri əsa sın da ha zır la nan ko me di ya 
janr lı ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru 
və mu si qi tər ti bat çı sı Əmək dar mə
də niy yət iş çi si La lə zar Hü sey no va, 
mu si qi tər ti bat çı sı Cey hun Rüs təm
bəy li dir. Rol la rı Na hid Rüs təm bəy li, 
Ay sel Hü seyn li, Mə di nə Ra ma za no
va, Tə za hür Meh di yev və baş qa la rı 
ifa edir lər. 

Bir his sə li mu si qi li ta ma şa da iki gən cin mə həb bə ti və bu na gö rə çək dik
lə ri zəh mət ko mik ça lar lar la ta ma şa çı ya çat dı rı lır.

Mar tın 30da İn do ne zi ya Res
pub li ka sı nın Azər bay can da kı 
sə fi ri Hil di Ha mi di və sə fir lik 
əmək daş la rı Qu sar ra yo

nu na sə fər lə ri çər çi və sin də Qu sar 
Döv lət Ləz gi Dram Teat rı na da baş 
çə kib lər.

Ya ra dı cı he yət lə ta nış olan dip lo ma ta 
sə nət oca ğı nın fəaliy yə ti ba rə də mə lu mat 
ve ri lib. Bil di ri lib ki, mul ti kul tu ral də yər lə rin 
yük sək sə viy yə də tə min olun du ğu öl kə
miz də az say lı xalq la rın mə də ni in ki şa fı
na, di li nin, folk lo ru nun qo run ma sı na xü
su si diq qət ye ti ri lir. Sə nət oca ğın da ləz gi 
di lin də ha zır la nan ta ma şa lar da bu nun 
nü mu nə si dir.

Teat rın he yə ti ilə ta nış lıq dan məm nun luq 
ifa də edən sə fir Azər bay ca nın böl gə lə rin də 

də pe şə kar teatr fəaliy yə ti nin ol ma sı nı al
qış la yıb. Qo naq la ra ay rıay rı ta ma şa lar

dan iba rət kom po zi si ya və folk lor nü mu
nə lə ri nü ma yiş olu nub.

BXA-nın tələbələri beynəlxalq mükafata layiq görülüblər

Ru si ya nın Mosk va və Çe bok sa rı şə
hər lə rin də on layn for mat da ke çi ri lən 
“Ta lant2022” VIII Bey nəl xalq mü sa bi
qə si nə Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi

ya sı nın (BXA) or ta ix ti sas təh sil pil lə si nin 
tə lə bə lə ri də qa tı lıb lar.

BXAdan bil di ri lib ki, aka de mi ya nın klas
sik rəqs no mi na si ya sı üz rə tə lə bə si Nər giz 
Ab dul la ye va “Don Ki xot” ba le tin dən Kit ri nin 
va riasi ya sı ilə I də rə cə li laureat dip lo mu nu 
qa za nıb. Müasir rəqs no mi na si ya sın da isə 
“Əks lə rin bir li yi” rəqs nöm rə si ni təq dim edən 
Zəh ra İs ra fi lo va,  Mar ri Şah mə do va, Ay dan 

Qur ba no va, Emi li ya Na ğı za də, So fi ya Hə
mi do va, Dos San tos Fa ti ma Ni kol, Sa bi na 
Adı ye va, Dar ya Kost yu ni na, Diana Xo zi na, 
Ti mur Nur ma me dov mü sa bi qə nin Qranpri 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb lər. 

Aka de mi ya nın müəl lim lə ri R.İs gən də ro va, 
Y.Çer nauso va və bə dii rəh bə ri, rek tor və zi
fə si ni mü vəq qə ti ic ra edən, Əmək dar ar tist 
Nailə Məm məd za də yə mü sa bi qə təş ki lat çı la
rı nın tə şək kür mək tu bu ün van la nıb.

Mü sa bi qə Ru si ya Mə də niy yət Na zir li yi, 
Qne si na adı na Ru si ya Mu si qi Aka de mi ya sı 
və Ru si ya Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın dəs tə yi ilə 
ke çi ri lib.

İndoneziya səfiri Qusar teatrı ilə tanış olub

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının yeni tamaşası

Ba kı Uşaq və Gənc lər Teat rın da “Qu caq la mə ni” 
ad lı ye ni ta ma şa nın nü ma yi şi ke çi ri lib. Ta rix 
bo yu xal qı mı za qar şı tö rə dil miş soy qı rım la ra 
həsr olun muş ta ma şa nın müəl li fi Ar zu Sol tan, 

re jis soru Əmək dar ar tist İn ti qam Sol tan dır. Rol la rı 
Əf ruz Əli ye va, Əda lət Ağa ver di yev oy na yır lar.

Ta ma şa mü zikl for ma sın da can lı mu si qinin mü şa
yiəti ilə (mu si qi çi Yu sif Rüs tə mov) ha zır la nıb.

Təq di mat da Su ra xa nı Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Əziz Əzi zov, Mil li Məc li sin de pu ta tı Se vinc Fə
tə li ye va, ra yo nun di gər rəs mi lə ri, ida rəmüəs si sələrin 
rəh bər lə ri, şə hid ailə lə ri və qa zi lər iş ti rak edib lər.  

Ta ma şa nın so nun da ra yo nun ic ra baş çı sı Ə.Əzi zov 
çı xış edə rək ya ra dı cı kol lek ti və ye ni uğur lar ar zu la yıb.
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“Qarabağ ədəbi-mədəni mühiti 
yeni baxış müstəvisində” 

Konfransa məqalə qəbul olunur
Mayın5-6-daAMEA-nınGəncəBölməsi-
nintəşkilatçılığıiləŞuşaşəhərinin270illi-
yinəhəsrolunan“Qarabağədəbi-mədəni
mühitiyenibaxışmüstəvisində”mövzu-
sundarespublikakonfransıkeçiriləcək.

Bu ba rə də AMEA-dan mə lu mat ve ri lib. Bil-
di ri lib ki, öl kə baş çı sı nın 2022-ci ilin “Şu şa 
İli” elan edil mə si haq qın da” mü va fiq sə rən-
ca mı na əsa sən ke çi ri lə cək təd bi rin məq sə di 
Şu şa şə hə ri nin ta ri xi ni, gör kəm li şəx siy yət-
lə ri ni, mil li-mə nə vi və so sial-mə də ni ir si ni, 
ədə biy ya tı nı, in cə sə nə ti ni, me mar lı ğı nı müx-
tə lif as pekt lər dən araş dır maq dan iba rət dir.

Konf rans Azər bay ca nın mə də niy yət pay-
tax tı Şu şa nın ta ri xi, şə hə rin öl kə mi zin ədə bi 
ir sin də ye ri, in cə sə nət və me mar lıq nü mu-
nə lə ri, di ni, mə də ni abi də lə ri, 44 gün lük Və-
tən mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı mız Zə fər və 
di gər möv zu la rı əha tə edə cək.

Təd bi rə alim lər, el mi iş çi lər, dok to rant və 
ma gist rant lar mə ru zə və te zis lə ri ni təq dim 
edə bi lər lər. İş ti rak et mək is tə yən lər mə ru zə 
və te zis lə ri ni ap re lin 20-dək rus, in gi lis dil-
lə rin də xü la sə və açar söz lər lə tər tib edi lən 
2-3 sə hi fə həc min də ol maq la ali mux tar@
gmail.com elekt ron poçt ün va nı na gön dər-
mə li dir lər.

Üzeyir Hacıbəyli onun üçün mahnı yazıb
İfa etdiyi muğam və nəğmələrdə yaşayan Tükəzban İsmayılova

“Ömrümümənalıedəninsanlarınmənə
sevgisidir.Tamaşaçısevgisiolmasa,sə-
nətkarheçvaxtşöhrətqazanabilməz...”.

Gör kəm li xa nən də, Xalq ar tis ti Tü kəz ban 
İs ma yı lo va bu qə naətə ta ma şa çı-din lə yi ci 
sev gi si ni qa za nan dan son ra gəl miş di. Bu 
sev gi, şüb hə siz ki, ger çək sə nət sa hib lə ri-
nə, pe şə si nin mə su liy yə ti ni dərk edən lə rə 
nə sib olur. Tü kəz ban İs ma yı lo va Azər bay-
ca nın mu si qi ta ri xin də yük sək ifa çı lıq qa-
bi liy yə ti, səh nə mə də niy yə ti, xü su si lə də 
qa dın mü ğən ni lər ara sın da öz dəst-xət ti ilə 
se çi lən  lər dən idi. O, 85 il lik öm rü nün 65 ili ni 
Azər bay can xal qı nın zən gin mu si qi ir si nə, 
mu ğam sə nə ti nə, onun in ki şa fı və təb li ği nə 
həsr edib.

Tü kəz ban Mə hər rəm qı zı İs ma yı lo va 21 de-
kabr 1923-cü il də Ba kı şə hə rin də dün ya ya göz 
açıb. Er kən çağ lar dan mu si qi yə ma raq gös tə-
rir. Bu hə vəs onu Asəf Zey nal lı adı na Mu si qi 
Tex ni ku mu na gə ti rir. Bu ra da klas sik xa nən də-
lik mək tə bi nin ko ri fey lə rin dən olan Hü seyn qu-
lu Sa rabs ki nin mu ğam sin fin də təh sil alır. Səs 
və ifa sı ilə tə lə bə lər sı ra sın da fərq lə nir. Təh si li-
ni ba şa vu rub 1944-cü il də Azər bay can Ra dio 
Ko mi tə sin də mü ğən ni ki mi işə qə bul edi lir. Bir 
müd dət son ra Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni-
ya sı nın so lis ti olur. 1956-cı il də fi lar mo ni ya nın 
kon sert şö bə si “Azər bay can Döv lət Est ra da-
sı”na çev ri lir və Tü kəz ban İs ma yı lo va 1962-ci 
ilə dək bu ra da fəaliy yət gös tə rir. 

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, da hi Üze yir 
Ha cı bəy li mü ğən ni nin şaq raq sə si ni, gö zəl 
vo kal im kan la rı na ma lik ifa sı nı din lə dik dən 
son ra onun üçün məx su si ola raq “Qa ra göz”, 
“Şəf qət ba cı sı” və s. mah nı la rı ya zıb.

İl lər bir-bi ri ni əvəz et dik cə o da sə nət yol-
la rın da irə li lə yir, ta nı nır və se vi lir. Ye ni dən 
Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın, “Az-
kon sert” Qast rol-Kon sert Bir li yi nin so lis ti 
olur. 

O, gənc xa nən də lər nəs li nin ye tiş mə sin də 
də səy gös tə rib. İn cə sə nət Gim na zi ya sın da 
dərs de di yi il lər də gənc lə rə sə nə tin sir lə ri ni 
öy rə dib, on la rı bö yük sə nə tə, səh nə yə ha zır-
la yıb.

Xa nən də nin özü nə məx sus üs lub da oxu-
du ğu “Qa tar”, “Xa ric se gah”, “Şah naz”, “Kür-
dün gö zə li”, “Ye ri, dam üs tə ye ri”, “Qa ra bağ 
şi kəs tə si” və s. mu ğam lar la, mah nı lar la mu-
si qi ifa çı lı ğı xə zi nə mi zi zən gin ləş di rib. Qəl-
bə ya tan ava zı mu si qi se vər lə rin duy ğu la rı na 
sı ğal çə kib... 

Bəs tə kar mah nı la rı da Tü kəz ban İs ma-
yı lo va nın re per tuarın da ge niş yer tu tub. O, 
bəs tə kar lar dan Ələk bər Ta ğı yev və Ta mel la 
Məm məd za də nin ya ra dı cı lı ğı na da ha çox 

mü ra ciət edib. “Sə nin vü qa rın mə nəm”, 
“Sən sən”, “Cey ran”, “Qon şu qız”, “Sən 
mə nim lə get”, “Çi çək” mü ğən ni nin ifa sın-
da 60-70-ci il lər də ən çox se vi lən mah nı lar 
olub.

Bir çox sə nət kar la rı mız ki mi gənc Tü-
kəz ban İs ma yı lo va da II Dün ya mü ha ri bə-
si il lə rin də təş vi qat bri qa da sı nın tər ki bin də 
cəb hə lər də hərb çi lər qar şı sın da kon sert də 
iş ti rak edib, öz şaq raq ifa sı ilə dö yüş çü lər-
də ruh yük sək li yi ya ra dıb. Onun bu sa hə-
də fəaliy yə ti diq qət dən kə nar da qal mır. Bir 
müd dət son ra “Əmək də fərq lən mə yə gö rə” 
me da lı ilə təl tif olu nur. 

Tü kəz ban İs ma yı lo va Azər bay can mu-
si qi si nin öl kə miz dən kə nar da təb li ği sa hə-

sin də də uğur lu fəaliy yət gös tə rib. Müx tə lif 
il lər də Al ma ni ya, Pol şa, İraq, İran, Tür ki yə, 
Mi sir, Əl cə zair və s. öl kə lər də qast rol sə fə-
rin də olub, mu si qi mə də niy yə ti mi zi la yi qin cə 
təm sil edib. 

Mil li mu si qi sə nə ti mi zin in ki şa fın da kı xid-
mət lə ri yük sək qiy mət lən di ri lən sə nət kar 
1967-ci il də “Əmək dar ar tist”, 1993-cü il də 
“Xalq ar tis ti” fəx ri ad la rı na, 1998-ci il də isə 
“Şöh rət” or de ni nə la yiq gö rü lüb. 

Tü kəz ban İs ma yı lo va nın bö yük şövq lə ifa 
et di yi mu ğam və mah nı la rın ço xu səs xə-
zi nə mi zin “qı zıl fond”un da sax la nı lır. Onun 
səs lən dir di yi “Kəs mə şi kəs tə”, “Ye tim se gah” 
və baş qa nü mu nə lər bu gün də din lə yi ci lə rin 
kön lü nə ra hat lıq gə ti rir. 

Mu ğam la rı mı zın ma hir ifa çı sı, gö zəl pe da-
qoq və qay ğı keş in san Tü kəz ban İs ma yı lo-
va 24 mart 2008-ci il də Ba kı da və fat edib. II 
Fəx ri xi ya ban da dəfn olu nub.

S.Fərəcov

Vətənə sadiq cəsur döyüşçü 
O həm də müəllim idi...

ƏslənŞuşadanolan,buşə-
hərdədoğulub-böyüyən,ya-
xuddafəaliyyətininmüəyyən
mərhələsiŞuşailəbağlıolan,
buradadöyüşübşəhidlikzir-
vəsinəqovuşanMilliQəhrə-
manlarımızıtanıtmaqdada-
vamedirik.“Şuşaİli”iləbağlı
təqdimetdiyimiz“ŞuşalıMilli
Qəhrəmanlar”silsiləsindəbu
dəfəigidVətənoğluSadiq
Hüseynovunhəyatvədöyüş
yolundansözaçacağıq.

Sa diq Da yan dur oğ lu Hü sey nov 1961-ci il av qus tun 29-da Ağ-
ca bə di ra yo nu nun Xo ca vənd kən din də ana dan olub. 1968-1978-
ci il lər də do ğul du ğu kənd də ki 1 say lı tam or ta mək təb də təh sil 
alıb. Or ta mək tə bi bi tir dik dən son ra Xan kən di Pe da qo ji İns ti tu-
tu nun fi zi ka-ri ya ziy yat ix ti sa sı na qə bul olu nub. Ali mək tə bi fərq-
lən mə dip lo mu ilə bi tir dik dən son ra mə zu nu ol du ğu kənd mək tə-
bin də fi zi ka-ri ya ziy yat müəl li mi ki mi əmək fəaliy yə ti nə baş la yıb.

Sa diq Hü sey nov 1988-ci il də, bəd nam er mə ni lə rin öl kə mi zə 
qar şı əra zi id diala rı na baş la dı ğı vaxt iş lə mək üçün Şu şa Ra yon 
Po lis Şö bə si nə mü ra ciət edir. Hə min il dən Şu şa ra yo nun da sa hə 
mü vək ki li və zi fə sin də ça lı şır. 1992-ci il də er mə ni lər Şu şa ya hü-
cum edən də Sa diq di gər po lis əmək daş la rı ilə bir lik də dö yüş lə rə 
atı lır. Za rıs lı, Ma lı bəy li, Turş su və baş qa kənd lər də onun baş çı lıq 
et di yi hər bi dəs tə nin sə yi nə ti cə sin də on lar la düş mən məhv edi lir, 
xey li say da si lah-sur sat ələ ke çi ri lir. 1992-ci il mar tın 29-da ge dən 
dö yüş lə rin bi rin də ağır ya ra la nan Sa diq Hü sey nov ye nə si la hı nı 
ye rə qoy mur. Ap re lin 13-də er mə ni iş ğal çı la rı Şu şa nı ra ket atə şi-
nə tu tur lar. Hə ya tı nı hər an Və tə ni nə, tor pa ğı na qur ban ver mə yə 
ha zır olan Sa diq qəh rə man ca sı na şə ha də tə yük sə lir.

Şu şa Ra yon 
Po lis Şö bə si nin 
sa hə rəisi, po-
lis ma yo ru, Mil-
li Qəh rə ma nın 
xid mət yol da şı 
ol muş Na zim 
İs gən də rov onu 
be lə xa tır la yır: 
“Sa diq Şu şa da 
ge dən dö yüş-
lə rin ha mı sın da 
iş ti rak edib. Sa-
la tın kən di, Qa-
la də rə si nin azad 

olun ma sın da xü su si şü caət gös tə rib. Da şal tı na hü cum olan 
vaxt Şu şa nın keç miş po lis rəisi mər hum El də niz Qu li yev lə bir gə 
bi zi mü ha si rə dən çı xar maq da ya xın dan kö mək lik edib. Sa diq 
şə hid olan gü nü Xan kən di nin Kər ki ca han qə sə bə sin də güc lü 
dö yüş ge dir di. Hə min vaxt mə nə bil dir di ki, bi zim sur sa tı mız tü-
kə nir, Po lis Şö bə sin dən düş mə nin tex ni ka sı nı vur maq üçün la-
zı mi si lah-sur sa tı gə tir mə li yik. Onu da de yim ki, Kər ki ca han da 
biz dö yüş də olan za man er mə ni lər Şu şa nı “Ala zan” ra ket lə ri ilə 
vu rur du lar. Kər ki ca han la Şu şa nın ara sı ma şın yo lu ilə 8-9 km-
dir. Sa diq Kər ki ca han qə sə bə si nə dö yüş sur sa tı nı çat dır maq 
üçün Po lis Şö bə si nə gir di. Mən də dö yüş yol daş la rı mı za ər zaq 
al maq üçün şö bə nin ya xın lı ğın da olan ma ğa za ya da xil ol dum. 
Bu za man er mə ni lər şö bə ni ağır ar til le ri ya atə şi nə tut du lar. Mən 
hə min an özü mü şö bə yə ye tir dim. Sa diq ağır ya ra lan mış dı. Mə-
nə bil dir di ki, ar tıq mən ölü rəm, sən qaç ca nı nı qur tar. Hə min 
də qi qə lər də düş mən şö bə nin ət ra fı nı vu rur du. Mən bir tə hər 
Sa di qi gö tü rüb, öz ma şı nı na qo ya raq xəs tə xa na ya apar dım... 
Sa diq gənc ol sa da, güc lü dö yüş çü və qorx maz bir in san idi...”.

Mil li Qəh rə ma nın dö yüş çü yol da şı Sa kit Bə şi rov vur ğu la yır 
ki, Şu şa nın düş mən dən mü da fiəsin də Sa diq lə bir gə iş ti rak 
edib: “Onun la bağ lı çox xa ti rə lə rim var. O, hə qi qə tən də, qorx-
maz oğul idi. Sa diq bi zim qəl bi miz də hə mi şə ya şa ya caq. Ar tıq 
Sa di qin ru hu şad dır. Çün ki 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də 
qüd rət li Or du muz Şu şa mı zı, Qa ra ba ğı mı zı düş mən dən azad 
et di. Sa di qin və bü tün şə hid lə ri mi zin qa nı yer də qal ma dı”. 

Sa diq Hü sey nov 1990-cı il de kab rın 28-də Nə za kət Bə şi ro-
va ilə ailə hə ya tı qur muş du. Ölü mün dən 4 ay son ra qız öv la dı 
dün ya ya gə lib. Ona ata sı nın xa ti rə si ya şa sın de yə Sa di qə adı 
ve rib lər. İn di qəh rə man ata sı nın adı nı fəxr lə da şı yır.

Sa diq Hü sey nov 1992-ci il ap re lin 13-də do ğul du ğu Xo ca-
vənd kən din də dəfn edi lib. Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin 1992-ci il 8 okt yabr ta rix li fər ma nı ilə ölü mün dən son-
ra “Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı” adı na la yiq gö rü lüb.

Qeyd edək ki, Ağ ca bə di ra yo nun da kı kü çə lər dən bi ri, bir 
vaxt lar oxu du ğu və iş lə di yi Xo ca vənd kənd 1 say lı tam or ta 
mək təb ha zır da Sa diq Hü sey no vun adı nı da şı yır.

Al lah rəh mət elə sin.
Nurəddin

“Tanrı yoxuşu”
Kəlbəcərin işğalı zamanı mühasirədə qalanların 

həyat mücadiləsindən bəhs edən kitab 
TanrıyoxuşuMurovdağsilsiləsin-
dənDaşkəsənəadlayanaşırım-
lardanbiridir.Kəlbəcərerməni
quldurbirləşmələrininişğalı
altınadüşəndəhəminaşırımı
adlamaqhəyatiəhəmiyyətkəsb
edirdi.Ammaamansızdüşmən
vəsərttəbiətləölüm-dirimmü-
barizəsinəticəsindəqarlı-çov-
ğunluaşırımıadlamaqheçdə
mühasirəyədüşənlərinhamısına
nəsibolmadı.Qarlıaşırımda
yüzlərləinsanhəlakoldu,itkin
düşdü,donvurmadanöldü...

Əs lən Kəl bə cər dən olan araş dır ma çı-jur na list El xan Sa la-
ho vun bu gün lər də işıq üzü gö rən “Tan rı yo xu şu” ki ta bın da 
1993-cü il də düş mən mü ha si rə sin dən xi las ol ma ğa ça lı şan la-
rın hə yat mü ca di lə sin dən, er mə ni hər bi bir ləş mə lə ri nin tö rət-
di yi mü ha ri bə ci na yət lə rin dən real fakt lar əsa sın da bəhs edi lir.

Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nin hə lə də qa ran lıq qa lan sə hi-
fə lə ri, açıl ma yan, araş dı rıl ma yan, ic ti maiy yə tin xə bər siz qal-
dı ğı ha di sə lə ri var. Bun lar dan bi ri də 1993-cü ilin ap re lin də 
Er mə nis ta nın si lah lı qüv və lə ri Kəl bə cə ri iş ğal edər kən mü ha-
si rə də qa lan in san la rın ba şı na gə lən mü si bət dir. Ki tab da mü-
ha si rə də qa lan əs gər lə rin və dinc sa kin lə rin ba şı na gə lən lər, 
er mə ni lə rin tö rət di yi qət liam lar və van da lizm hə rə kət lə ri şa-
hid lə rin xa ti rə lə ri əsa sın da qə lə mə alı nıb. Ki ta bın re dak to ru 
ta nın mış pub li sist Sü ley man Qa ra dağ lı dır.

“Şuşalı Milli Qəhrəmanlar”

Özbəkistanın“fikr.uz”,“tnews.uz”internet
portallarında31mart–Azərbaycanlıların
SoyqırımıGünüiləəlaqədarmateriallar
dərcedilib.

Daş kənd də ki Hey dər Əli yev adı na Azər-
bay can Mə də niy yət Mər kə zi nin (AMM) tə-
şəb bü sü ilə dərc edi lən mə qa lə lər də 1918-

ci ilin mart ha di sə lə ri, er mə ni daş nak la rı nın 
Azər bay ca nın şə hər və kənd lə ri nə hü cu mu, 
gü nah sız in san la rın qəd dar lıq la qət lə ye ti ril-
mə sin dən bəhs olu nur.

Bil di ri lir ki, Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə-
ti nin Na zir lər Şu ra sı 1918-ci il iyu lun 15-də 
bu ha di sə lə rin təd qi qi məq sə di lə Föv qə la də 
İs tin taq Ko mis si ya sı nın ya ra dıl ma sı haq qın-
da qə rar qə bul et miş, ko mis si ya mart soy qı-
rı mı nı, er mə ni lə rin tö rət dik lə ri ağır ci na yət lə-
ri araş dır mış dı. 1919-cu ilin 31 mar tı ma təm 
gü nü ki mi qeyd edil miş di. Bu, azər bay can lı-
la ra qar şı yü rü dü lən soy qı rı mı na da ilk də fə 
si ya si qiy mət ver mək cəh di idi. La kin Azər-
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin sü qu tu bu işin 
ba şa çat ma sı na im kan ver mə di.

Mə qa lə lər də qeyd olu nur ki, azər bay can-
lı la ra qar şı soy qı rı mı Ba kı, Şa ma xı, Qu ba 
qə za la rın da, Qa ra bağ, Zən gə zur, Nax çı-
van, Lən kə ran və öl kə nin baş qa böl gə lə rin-
də xü su si qəd dar lıq la hə ya ta ke çi ril miş di. 
Bu əra zi lər də dinc əha li küt lə vi su rət də qət lə 
ye ti ril miş, kənd lər yan dı rıl mış, ta ri xi ti ki li lər, 
mə də niy yət abi də lə ri da ğı dı lıb məhv edil-
miş di.

Diq qə tə çat dı rı lır ki, Pre zi dent Hey dər Əli-
ye vin 1998-ci il 26 mart ta rix li fər ma nı ilə bu 
ha di sə lə rə ta ri xi-si ya si qiy mət ve ri lib və 31 
mart Azər bay can lı la rın Soy qı rı mı Gü nü elan 
edi lib.

Mə qa lə lər də 1992-ci ilin Xo ca lı fa ciəsi 
haq qın da da mə lu mat ve ri lib.

Azərbaycanda ilk aptekin tarixindən
XIXəsrinəvvəllərin-
dəSalyanqəzasının
indikiNeftçalarayo-
nununTatarməhlə
kəndiərazisində
balıqçılıqmüəssisəsi
fəaliyyətgöstərirdi.
1841-ciildəvətəgələr,
xəstəxana,inzibati
idarəvəyaşayışsa-
hələriBankəqəsə-
bəsinəköçürülür.

Hə min dövr də Ban kə nin adı Av ro pa da da 
məş hur idi. Bu ra da zən gin ba lıq və tə gə lə ri 
və iri ba lıq çı lıq müəs si sə si var dı. Ora da is-
teh sal olu nan qa ra kü rü nün da dı və şöh rə ti 
hət ta Ame ri ka ya qə dər ya yıl mış dı. Ban kə-
də yer li əha li ilə ya na şı, çox lu say da rus lar, 
ta tar lar, gür cü lər və di gər xalq lar dan olan 
yüz lər lə muzd lu ça lı şır dı. 

O vaxt lar tüğ yan edən və ba, taun ki mi 
xəs tə lik lə rin ba lıq çı lar ara sın da ya yıl ma-
sı nın qar şı sı nı al maq üçün zə ru ri təd bir-
lər gö rü lür dü. Azər bay can da ilk ap tek də 
1850-ci il də in di ki Neft ça la ra yo nu nun Ban-
kə qə sə bə sin də, ba lıq çı gə mi sin də ya ra dıl-
dı. Ap tek XX əs rin əv vəl lə rin də Ban kə ba lıq 
və tə gə si nin bi na sı na – in di də yer ləş di yi bi-
na ya kö çü rü lüb. Qır mı zı kər pic dən ti kil miş 
bi na nın iki əs rə ya xın ya şı var.

Gə mi lər lə Ru si ya dan gə ti ri lən zən gin 
dər man eh ti ya tı na ma lik ap tek nəin ki yer li 

əha li nin, həm çi nin re gion da yer lə şən qə sə-
bə və şə hər lə rin də tib bi eh ti ya cı nı ödə yir di. 
Hət ta Ba kı, Gən cə, Lən kə ran ki mi şə hər lər-
dən hə kim lər və xəs tə lər çə tin əl də olu nan 
dər man lar üçün öl kə nin bu ilk və ye ga nə 
ap te ki nə gə lir di lər. Ap tek bi na sı nın ikin ci 
mər tə bə sin dən 1960-cı ilin əv vəl lə ri nə qə-
dər ya şa yış məq sə di lə də is ti fa də olu nub. 
Ar tıq bi na da in san lar ya şa ma sa da, ap tek 
bu gün də əha li yə xid mət edir.

Azər bay can da ya ra dıl mış ilk ap te kə aid 
ma te rial lar AMEA-nın Mil li Azər bay can Ta-
ri xi Mu ze yi nə təh vil ve ri lib.

Mu zey dən bil di ri lib ki, Sə nəd li mən bə-
lə rin el mi fon du şö bə si nin əmək da şı Nər-
min Nə zə ro va Neft ça la da ap te kin mü di ri 
Vü qar İs ma yı lov la gö rü şüb. Onun mu zey 
əmək da şı na təq dim et di yi ap te kə aid ma-
te rial lar mu ze yin aidiy yə ti fond la rı na təh-
vil ve ri lib.

Hindistan gəncləri tarixi həqiqətlər haqqında 
məlumatlandırılıb

Ö
lkəmizinDehlidəkisəfir-
liyində31mart–Azər-
baycanlılarınSoyqırımı
Günüiləəlaqədartədbir

keçirilib.Səfirlikdənbildiriblər
ki,tədbirəHindistanıngənclər
təşkilatlarıvəuniversitetlərin
nümayəndələriqatılıb.

Sə fir Əş rəf Şı xə li yev 1918-ci 
ilin mart-ap rel ay la rın da daş nak-
bol şe vik si lah lı dəs tə lə ri tə rə fin-
dən Ba kı, Şa ma xı, Qu ba, İrə van, 
Zən gə zur, Qa ra bağ, Nax çı van 
və Qars böl gə lə rin də on min lər-
lə azər bay can lı nın vəh şi cə si nə 
qət lə ye ti ril mə si ba rə də mə lu mat 
ve rib. 

Dip lo mat bu qan lı ha di sə lə-
rin qur ban la rı nın xa ti rə si nin yad 
edil mə si məq sə di lə 1998-ci il də 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin fər-
ma nı ilə 31 mart ta ri xi nin Azər-
bay can lı la rın Soy qı rı mı Gü nü 
elan edil di yi ni de yib. O, Er mə nis-
ta nın iş ğal çı və et nik tə miz lə mə 
si ya sə ti nin ağır nə ti cə lə ri ba rə də 
da nı şa raq qeyd edib ki, er mə ni 
si lah lı la rı nın azər bay can lı əha li-
yə qar şı ci na yət lə ri 1992-ci il də 
Xo ca lı soy qı rı mı nın tö rə dil mə si, 
2020-ci il də Gən cə, Tər tər və 
Bər də şə hər lə ri nə bal lis tik ra-
ket lər və ka set li bom ba lar la hü-
cum lar ilə ye ni dən tək rar la nıb. 

Gə lə cək də ox şar fa ciələ rin ya-
şan ma ma sı üçün bu soy qı rı mı 
qur ban la rı nın yad edil mə si nin və 
unu dul ma ma sı nın va cib li yi vur-
ğu la nıb.

Sə fir Əş rəf Şı xə li yev Azər bay-
ca nın 44 gün lük mü ha ri bə də 
Qə lə bə qa za na raq öz əra zi bü-

töv lü yü nü bər pa et mə sin dən də 
da nı şıb. O, Azər bay can– Hin dis-
tan mü na si bət lə ri nin və ziy yə ti və 
pers pek tiv lə ri, o cüm lə dən iq ti-
sa di və mə də ni sa hə lər də əmək-
daş lıq im kan la rı na dair mə lu mat 
ve rib, təd bir iş ti rak çı la rı nın sual-
la rı nı ca vab lan dı rıb.

Özbəkistan saytlarında Azərbaycanlıların 
Soyqırımı Günü ilə əlaqədar yazılar 
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31 mart 1861 – Azər bay can xa nən də lik sə nə ti nin gör kəm li nü-
ma yən də si, bən zər siz mu ğam ifa çı sı, Xalq ar tis ti Cab bar Qar yağ-
dıoğ lu (1861 – 20.4.1944) Şu şa da do ğu lub. 1906-1912-ci il lər də 
Ki yev, Mosk va və Var şa va da ilk azər bay can lı xa nən də ola raq ifa sı 
qram mo fon va lı na ya zı lıb. 

31 mart 1871 – Gör kəm li teatr re jis so ru, Xalq ar tis ti Alek sandr 
Alek sand ro viç Tu qa nov (1871-1960) Mosk va da ana dan olub. 
1924-cü il dən Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat rın da, 
1937-ci il dən Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da baş re jis sor iş lə yib. 
Azər bay can Döv lət Teatr İns ti tu tun da dərs de yib. 

31 mart 1936 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar Ra fi q Fər zi oğ lu Ba ba yev 
(1936 – 19.3.1994) ana dan olub. “Cən gi” folk lor-caz kol lek ti vi ni 
ya ra dı cıb. Film lə rə (“An la maq is tə yi rəm”, “Cin mik ro ra yon da”) mu-
si qi bəs tə lə yib.

31 mart 1948 – Əmək dar rəs sam İs ma yıl Əsəd oğ lu Məm mə-
dov (1948 – 12.12.2016) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram, Mu-
si qi li Ko me di ya teatr la rın da qu ru luş çu rəs sam iş lə yib.

1 ap rel 1905 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əs gər Cə fər oğ lu 
İs ma yı lov (1905 – 13.11.1983) Tifl  is də do ğu lub. “Azər bay can fi lm” 
Ki nos tu di ya sın da bə dii (“Qa ra daş lar”, “Köl gə lər sü rü nür”) və sə-
nəd li (“Ba kı dan Göy gö lə dək”, 1947, ilk Azər bay can rəng li fi l mi)  
fi lm lə rin ope ra to ru olub.

1 ap rel 1916 – Ta nın mış şair Ən vər Əli ver di oğ lu Əli bəy li (1916 – 
7.5.1968) ana dan olub. “Sə nin adın la”, “İlk mə həb bət”, “Elə xoş bəx-
təm ki!” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib. 
Ra dio və Te le vi zi ya Ve ri liş lə ri Ko mi tə si nin səd ri (1964-1968) iş lə yib.

1 ap rel 1921 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Əmi nə Cə fər qı zı 
Cə fə ro va (1921-2005) ana dan olub. “Azər bay can fi lm”də səs tex-
ni ki iş lə yib.  

1 ap rel 1924 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Ab dul la Mur tuz oğ lu Ba ba-
yev (1924-2015) Nax çı van MR Ba bək ra yo nu nun Tum bul kən din-
də ana dan olub.

1 ap rel 1929 – Məş hur xa nən də Ələs gər Ba ba oğ lu Ab dul la yev 
(Şə ki li Ələs gər; 1866–1929) və fat edib.

1 ap rel 1933 – Ya zı çı-sse na rist, fi  lo loq Vi ta li Ab ra mo viç Kal ma-
novs ki (1933 – 16.6.2014) Ba kı da ana dan olub. “Bir də fə Bağ dad-
da” ope ret ta sı nın (mu si qi E.Sa bi toğ lu) lib ret to müəl li fi  dir.

1 ap rel 1949 – Ə mək dar elm xa di mi, dil çi alim Ni za mi Ma naf oğ-
lu Xu di yev (1949 – 25.5.2021) Nax çı van MR Şah buz ra yo nun da 
ana dan olub. “Azər bay can Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri” QSC-
nin səd ri, Mil li Məc li sin de pu ta tı olub.

1 ap rel 1954 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ope ra mü ğən ni si Əh-
məd Bə şir oğ lu Ağ dams ki (Bə dəl bəy li; 5.1.1884 – 1954) və fat edib. 

1 ap rel 1980 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti İs ma yıl Yu sif oğ lu 
Da ğıs tan lı (Ha cı yev; 6.1.1907 – 1980) və fat edib.

1 ap rel 1981 – Xalq şairi, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Rə sul 
Rza (Rə sul İb ra him oğ lu Rza yev; 19.5.1910 – 1981) və fat edib. 
Res pub li ka Ya zı çı lar İt ti fa qı nın səd ri (1938-1939), ki ne ma toq ra fi -
ya na zi ri (1945-1948) olub. 

1 ap rel 2014 – Xalq ya zı çı sı İsa Mus ta fa oğ lu Hü sey nov (Mu-
ğan na; 12.6.1928 – 2014) və fat edib. “Tü tək sə si”, “Nə si mi” və s. 
fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  dir. 

2 ap rel 1870 – Şair Azər Mə cid oğ lu İma mə li yev (1870 – 
8.8.1956) Ba kı nın Bu zov na kən din də do ğu lub. Fel ye ton lar ya zıb, 
fars di lin dən tər cü mə lər edib.

2 ap rel 1931 – Xalq rəs sa mı Al tay Əmir oğ lu Ha cı yev (1931 
– 12.2.2019) ana dan olub. Qra fi  ka nü mu nə lə ri nin, port ret lər sil-
si lə si nin (“Tom ris”, “Məh sə ti Gən cə vi”, “Sa ra Xa tın”, “Xur şid ba nu 
Na tə van”, “Aşıq Pə ri”) və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

2 ap rel 1932 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı, tər cü mə çi Xey rul la Sal-
man oğ lu Əli yev (1932–2021) Cə li la bad ra yo nu nun Göy tə pə qə-
sə bə sin də do ğu lub. Mil li Məc li sin (1991-1995) üz vü, Mə də niy yət 
və di ni əqi də mə sə lə lə ri ko mis si ya sı nın sədr müavi ni olub.

3 ap rel 1908 – Azər bay ca nın ilk aka de mik-fi  lo so fu Hey dər Nə-
cəf oğ lu Hü sey nov (1908-1950) İrə van da do ğu lub. Fəl sə fi  və ədə-
bi fi  kir ta ri xi mi zə dair təd qi qat la rın müəl li fi  dir. İki də fə Döv lət (Sta-
lin) mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

3 ap rel 1922 – Ta nın mış ta rix çi və ar xeoloq, dün ya nın ən qə dim 
in san məs kən lə rin dən olan Azıx pa leolit dü şər gə si nin ilk təd qi qat-
çı sı Məm mə də li Mu rad oğ lu Hü sey nov (1922-1994) Qa zax ra yo-
nu nun Mol la Cə fər li kən din də ana dan olub.

3 ap rel 2008 – Əmək dar ar tist Şə fi  qə Qa sım qı zı Qa sı mo va 
(5.12.1924 – 2008) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya, Ope ra və Ba let 
teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

4 ap rel 1898 – Mə də ni-maarif xa di mi Mər yəm Tey mur qı zı Bay-
ra mə li bə yo va-Mə lik-Ye qa no va (1898-1987) Lən kə ran da ana dan 
olub. 30-40-cı il lər də rep res si ya ya mə ruz qa lıb, sür gün də ya şa yıb.

4 ap rel 1913 – Xalq ar tis ti Əli Yu sif oğ lu Zey na lov (1913 – 
4.1.1988) Sal yan da do ğu lub. İrə van Azər bay can Teat rın da, Aka-
de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. “Köl gə lər sü rü nür”, “Bir qa la nın 
sir ri”, “Hə yat bi zi sı na yır” və s. fi lm lər də çə ki lib, fi lm lər də apa rı cı 
rol la rı səs lən di rib.

4 ap rel 1931 – Teatr şü nas, pro fes sor, AMEA-nın müx bir üz vü İn qi-
lab Sa leh oğ lu Kə ri mov (1931 – 22.7.2011) Göy çay da ana dan olub. 

4 ap rel 1935 – Xalq ar tis ti Mux tar Qəm bər oğ lu Ma ni yev (1935 
– 22.12.2016) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Dram Teat rı nın akt yo ru 
olub. “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da 50-dən çox fi lm də ma-
raq lı ob raz lar ya ra dıb.

Dün ya  
31 mart 1732 – Avst ri ya bəs tə ka rı Frans Yo zef Haydn (Franz 

Jo seph Haydn; 1732-1809) ana dan olub.
31 mart 1914 – Mek si ka şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 

(1990) laureatı Ok ta vio Pas (Oc ta vio Paz; 1914-1998) ana dan olub.

1 ap rel 1809 – Rus ya zı çı-dra ma tur qu Ni ko lay Va sil ye viç Qo-
qol (Ya novs ki; 1809 - 4.3.1852) ana dan olub. “Ölü can lar” ro ma nı, 
“Mü fət tiş”, “Ev lən mə” pyes lə ri və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

1 ap rel 1873 – Rus bəs tə ka rı, piano çu Ser gey Va sil ye viç Rax-
ma ni nov (1873-1943) ana dan olub. 1917-ci il də Ame ri ka ya mü-
ha ci rət edib.

2 ap rel 1805 – Da ni mar ka lı ya zı çı, dün ya şöh rət li na ğıl baz 
Hans Xris tian (Ch ris tian) An der sen (1805-1875) ana dan olub. An-
der se nin xa ti rə si nə eh ti ram ola raq 1967-ci il də Bey nəl xalq Uşaq 
Ki tab la rı Şu ra sı nın (İBBY) tə şəb bü sü ilə 2 ap rel “Bey nəl xalq Uşaq 
Ki ta bı Gü nü” elan olu nub. 

2 ap rel 1840 – Fran sız ya zı çı sı, na tu ra lizm ədə bi cə rə ya nı nın 
nə zə riy yə çi si Emil Zol ya (Emi le Zo la; 1840 - 29.9.1902) ana dan 
olub. İyir mi ro man dan iba rət “Ru qon lar və Mak kar lar” epo pe ya sı-
nın müəl li fi  dir.

3 ap rel 1783 – Ame ri ka ya zı çı sı, ta rix çi Va şinq ton İr vinq (Was-
hing ton İr ving; 1783-1859) ana dan olub.

3 ap rel 1918 – Uk ray na ya zı çı sı Oles (Alek sandr) Qon çar 
(1918-1995) ana dan olub.

3 ap rel 1924 – Ame ri ka akt yo ru Mar lon Bran do (1924-2004) 
ana dan olub. Film lə ri: “Li man da” (“Os kar”, 1954), “Xaç ata sı” 
(“Os kar”, 1972), “Pa ris də so nun cu tan qo” və s.

4 ap rel 1818 – İn gi lis ya zı çı sı, ma cə ra ro man la rı nın (“Baş sız at lı”) 
müəl li fi  Mayn Rid (Tho mas May ne Reid; 1818-1883) ana dan olub.

4 ap rel 1932 – Rus ki no re jis so ru və sse na ris ti And rey Tar kovs-
ki (1932-1986) ana dan olub. “İva nın uşaq lı ğı”, “And rey Rubl yov”, 
“Stal ker” və s. fi lm lə rin müəl li fi  dir.

Hazırladı: Vüqar Orxan

31 mart – 4 aprelXatirə təqvimi

Ü
zə rin də iş lə di yi miz 
“Azər bay can fok lor 
kol lek tiv lə ri nin dü nə ni 
və bu gü nü” möv zu su, 

hə qi qə tən də, keç miş lə in-
di ara sın da bir mə nə vi kör-
pü ola raq əhə miy yət kəsb 
edir. Çün ki vax ti lə fəaliy yət 
gös tər miş folk lor kol lek-
tiv lə ri mil li mu si qi ir si nin 
ya şa ma sın da mü hüm rol 
oy na mış lar. Hə min kol lek-
tiv lə rin fəaliy yə ti sa yə sin də 
qə dim el ha va la rı mız, mil li 
mu si qi alət lə ri miz, adət-
ənə nə lə ri miz və bu ki mi 
mil li mə nə vi də yər lə ri miz 
təb liğ olu nub, qo ru nub, 
unu dul ma yıb.

Eti raf et mə li yik ki, müasir 
dövr də be lə kol lek tiv lə rin sa yı 
aza lıb. Am ma hər bir folk lor kol-
lek ti vi mu si qi mə də niy yə ti mi zin 
bir sə hi fə si ol du ğun dan dü nə nin 
və bu gü nün folk lor an sambl la rı-
nın ta ri xi ni araş dır maq və on la-
rın əhə miy yə ti ni təh lil et mək bu 
təd qi qat işi nin əsas qa yə si dir.

Bun dan əv vəl ki araş dır ma la-
rı mız Qə bə lə və İs ma yıl lı ra yon-
la rı nın folk lor kol lek tiv lə rin dən 
bəhs edib. Bu ya zı da isə oxu cu-
la rı mı zı Sum qa yıt şə hə rin də ya-
ra dı lan “Tel lo” və “Dü gah” folk lor 
kol lek tiv lə ri ilə ta nış edə cə yik. 
Əs lin də, bəl kə də ötən il lə rin sə-
nət se vər lə ri nə bu an sambl la rın 
ad la rı ta nış dır, am ma bu gün 
on lar fəaliy yət gös tər mir. Gö rə-
sən ni yə?

Əv vəl cə adı çə ki lən kol lek tiv-
lə rin ta ri xi nə nə zər sa laq, son ra 
bu sualı da ca vab lan dı ra rıq... 

“Tello” folklor
ansamblı

Bu kol lek tiv 1983-cü il də Sol-
tan Ha cı bə yov adı na Sum qa-
yıt şə hər Or ta İx ti sas Mu si qi 
Mək tə bi nin (in di ki Azər bay can 
Mil li Kon ser va to ri ya sı nəz din-
də Sum qa yıt Mu si qi Kol le ci) 
di rek to ru, tar zən Əvəz Rəh mə-
tov və mək tə bin xa nən də sin-
fi  nin müəl li mi Sə lim Ağa ye vin 
tə şəb bü sü ilə ya ran mış dı. Xa-
nən də Sə lim Ağa yev kol lek ti vin 
bə dii rəh bə ri, tar zən Ba kı xan 
Mü zəff  ə rov isə kon sert meys ter 
idi. Kol lek ti vin üzv lə ri mək tə bin 
müəl lim və tə lə bə lə rin dən təş kil 
edil miş di. 

Mək tə bin di gər müəl lim lə rin-
dən Ağa ma yıl Sə fə rov (ba la-
ban, zur na, tü tək, ney), Mə lik 
Ha cı yev (ka man ça), Bö yü ka ğa 
Da da şov (tar), Hə şim Hü sey-
nov (ud), Rə hi lə Ələk bə ro va 
(qa nun) an samb lı təş kil edən-
lər lə bir lik də fəaliy yət gös tə-
rib lər. On lar öz is te dad lı tə lə-
bə lə ri ni də bu kol lek ti və cəlb 
edib lər. O dövr də tə lə bə olan 
Bə dəl Qa fa rov (saz), Na zim 
Və li yev (saz), Əbül fəz Bin nə-
tov (bas-tar) və di gər lə ri müəl-
lim lə ri ilə çi yin-çi yi nə çı xış lar 
et mək lə mil li mu si qi nü mu nə-
lə ri nə ye ni hə yat ve rib lər. Hət-
ta an samb lın tə lə bə olan bir 
çox üzv lə ri mək tə bi bi tir dik dən 
son ra da bu tər kib də qa la raq 
fəaliy yət gös tə rib lər.

Kol lek ti və “Tel lo” adı nın ve-
ril mə si qə dim “Tel lo” xalq mah-

nı sı ilə bağ lı dır. An sambl bü tün 
çı xış la rı nı məhz “Tel lo” xalq 
mah nı sı ilə bi ti rər miş. Kol lek-
ti vin bə dii rəh bə ri Sə lim Ağa-
yev an samb la bir ne çə so list 
də də vət edir. On lar dan Təh-
mi raz Şi ri nov (in di res pub li ka-
nın Əmək dar ar tis ti), Mən zu rə 
Mu sa ye va, Hə qi qət Hə sə no va, 
Nə za kət Pi ri ye va, Əf ras Məm-
mə dov, Əda lət Qu li yev, Zöh rə 
Məm mə do va, Ka mal Əm ra hov 
ki mi xa nən də lə rin adı nı çə kə 
bi lə rik. On la rın ifa sın da səs lə-
nən bir çox mah nı lar unu dul-
maq da olan el nəğ mə lə ri dir. 
“Bi lay”, “A teş ti-teş ti”, “Aran da 
qal dım”, “Ley la can” ki mi mah-
nı lar bu qə bil dən dir. Bu nü mu-
nə lə rin re per tuara da xil ol ma sı 
həm qə dim mah nı ya ra dı cı lı-
ğı nı təb liğ et mək, həm də ye ni 
ifa çı nəs li nin re per tuarı nı zən-
gin ləş dir mək qə dər əhə miy-
yət li dir. Nə zə rə al saq ki, hə min 
mah nı lar ra dio və te le vi zi ya dan 
səs lə nə rək həm yad daş la ra kö-
çüb, həm də ye ni ifa çı la rın re-
per tuarı na da xil olub, bu, fi  kir-
lə ri mi zin əya ni təs di qi dir. 

“Tel lo” folk lor an samb lı nın re-
per tuarı na unu dul maq da olan 
mi li rəqs lə ri miz də da xil olub. 
Bun lar dan “Dər bən di”, “Şir va-
ni”, “Ən zə li” və baş qa la rı nı qeyd 
edə bi lə rik. Adı çə ki lən mah nı və 
rəqs lər an samb lın lent ya zı la-
rın da qo ru nub sax la nı lır. 

“Tel lo” an samb lın da tar, ka-
man ça, saz, tü tək, ba la ban, 
ney, ud, qa nun, zərb, na ğa ra, 
qo şana ğa ra, Azər bay can və 
türk zur na sı, tu lum, bas-tar ki mi 
mu si qi alət lə ri is ti fa də olu nur du.

Tə bii ki, an samb lın re per tuarı 
qə dim folk lor nü mu nə lə rin dən 
iba rət ol du ğu üçün ifa çı la rın 
ge yi min də də mil li ge yim or na-
ment lə ri xü su si yer tu tur du. Ki şi-
lər mil li üs lub da pa paq, çər kə zi 
çu xa, at las köy nək və qur şaq, 
qa dın lar isə mil li pal tar dəs ti və 
xü su sən də bə zək li, mil li na xış-
lar dan iba rət kə la ğa yı ilə səh nə-
yə çı xar dı.

Bir söz lə, “Tel lo”nun si ma sın-
da ta ma şa çı, din lə yi ci əsl mil li 
ru hu du ya bi lir di. Odur ki, onun 
çı xış la rı daim uğur la ke çib, kol-
lek tiv müx tə lif fəx ri fər man lar la 
da təl tif olu nub. 

Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Fi lar mo ni ya sı nın səh nə sin də, 
ne çə-ne çə təh sil, mə də niy yət 
ocaq la rın da, küt lə vi təd bir lər-
də, hər bi his sə lər də kon sert lər 
ve rən “Tel lo” folk lor an samb lı 
res pub li ka mı zın hü dud la rın-
dan kə nar da da uğur lu çı xış-
la rı ilə ta nı nıb. 1984-cü il də 
an samb lın çı xı şı ümu mit ti faq 
“Me lo di ya” səs yaz ma fi r ma sı 
tə rə fi n dən qram mo fon va lı na 
da ya zıl mış dı. Kol lek ti vin ifa la rı 
olan lent ya zı la rı “Azər bay can 
Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə-
ri” QSC-nin vi deote ka sın da və 
Ra dio fon dun da da qo ru nub 
sax la nı lır. 

Tə bii ki, bi zim əl də et di yi miz 
mə lu mat lar “Tel lo” folk lor kol-
lek ti vi nin fəaliy yə ti nin qı sa bir 
məc mu su dur. Ar tıq uzun il lər dir 
bu kol lek tiv fəaliy yət gös tər mir. 
Bi zə be lə mü fəs səl bil gi ver di yi-
nə gö rə kol lek tiv də mu si qi rəh-
bə ri ol muş, ha zır da Sum qa yıt 
Mu si qi Kol le ci nin şö bə mü di ri, 
Əmək dar müəl lim Ab dul Ha şı-
mo va bö yük min nət dar lı ğı mı zı 
bil di ri rik. Ab dul müəl li min ötən 
il lə ri xa tır la ma sı ilə da ha bir 
folk lor kol lek ti vi nin ta ri xi nə nə-
zər sa laq. 

“Dügah” folklor
ansamblı

Bu kol lek tiv də 1985-ci il də 
Sol tan Ha cı bə yov adı na Sum-
qa yıt şə hər Or ta İx ti sas Mu si-
qi Mək tə bi nin di rek to ru, tar zən 
Əvəz Rəh mə tov və mək tə bin 
ba la ban sin fi  nin müəl li mi, nə fəs 
alət lə ri nin ma hir ifa çı sı Ələk bər 
Əs gə ro vun tə şəb bü sü ilə ya ran-
mış dı. Kol lek ti vin bə dii rəh bə ri 
Ələk bər Əs gə rov, kon sert meys-
te ri isə tar zən Ab dul Ha şı mov 
olub. 

Bu an samb lın re per tuarın-
da əsa sən qə dim xalq rəqs lə ri, 
rəng, də ra məd və xalq mah-
nı la rı, elə cə də bə zi bəs tə kar 
mah nı la rı nın an sambl üçün iş-
lə mə lə ri yer alır dı. An samb lın 
əsas üzv lə ri mək tə bin müəl-
lim lə rin dən iba rət idi. On lar dan 
Ab bas qu lu Nə cəf za də (ka man-
ça ifa çı sı, ha zır da sə nət şü nas-
lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, pro fes-
sor), İl qar Şı xə li yev (tar), Akif 
Fər zul la yev (saz), Bö yü ka ğa 
Da da şov (saz), Sə lim Qu li-
yev (na ğa ra, zərb), Rauf Zeh-
ni yev (ud), Ağa ma yıl Sə fə rov 
(ba la ban), Səadət Zey na lo va 
(qa nun), Rə hi lə Ələk bə ro va 
(qa nun) ki mi ifa çı la rın ad la rı nı 
qeyd edə bi lə rik. 

“Dü gah” folk lor an samb lın da 
ba la ban, ney, tü tək, Azər bay can 
və türk zur na sı, saz, tar, ka man-
ça, ud, na ğa ra, zərb, qa nun ki mi 
mu si qi alət lə rin dən is ti fa də olu-
nur du. Bu mu si qi alət lə ri ni mə ha-
rət lə dil lən di rən ifa çı lar mu ğam 
və xalq mu si qi si nə də rin dən bə-
ləd ol duq la rı üçün on la rın re per-
tuarı da zən gin və ma raq lı olub. 

Mə sə lən, “Dü gah” an samb lı nın 
ifa sın da “Qə dim rəqs”, “Şüş tər” 
rən gi, el ha va la rı, “Mə nim to yu-
ğum”, “Sa rı gə lin” ki mi qə dim 
xalq mah nı la rı, bəs tə kar əsər-
lə rin dən Sü ley man Ələs gə rov 
“Xə ya la da lar kən”, Ra miz Mi riş-
li nin “Bay ram ax şam la rın da” və 
bu ki mi nü mu nə lə ri qeyd edə 
bi lə rik. Folk lor an samb lı nın re-
per tuarın da bəs tə kar əsər lə ri nin 
də ol ma sı mil li alət lə ri mi zin pro-
fes sional mu si qi üçün tə bii səs-
lən mə si və bəs tə kar la rın folk lor 
an sambl la rı ilə ya ra dı cı lıq ün siy-
yə tin dən irə li gə lir di. 

“Dü gah” folk lor an samb lın da 
ge yim ola raq ki şi lər üçün yan-
ya xa köy nək, çu xa, qur şaq, 
qa nun ifa çı sı qa dın lar üçün isə 
mil li or na ment li pal tar dəs ti və 
mi l li na xış lar dan iba rət kə la ğa yı 
və ya ör pək is ti fa də edi lir di. 

Kol lek ti və “Dü gah” adı nın ve-
ril mə si Ələk bər Əs gə ro vun öz 
bəs tə si olan məş hur “Dü gah” 
rən gi ilə bağ lı idi və çı xış lar da 
məhz bu mu si qi ilə açı lır dı. Döv-
ri mət buat da da kol lek ti vin çı-
xış la rı nı əks et di rən mə qa lə lər 
dərc olu nub. Mu si qi şü nas Fuad 
Əzi mi nin “Sum qa yıt mu si qi çi lə-
ri” ki ta bın da (“Sum qa yıt” nəş riy-
ya tı. 1999, səh. 11) an samb lın 
bə dii rəh bə ri Ələk bər Əs gə rov 
haq qın da oxu yu ruq: “Ə.Əs gə-
rov uzun il lər dir ki, S.Ha cı bə yov 
adı na Or ta İx ti sas Mu si qi Mək tə-
bin də müəl lim lik edir. Mək tə bin 
müəl lim lə rin dən iba rət “Dü gah” 
folk lor an samb lı nın fəaliy yə tin-
də Ələk bər müəl li min xid mət lə ri 
bö yük dür. Bu bə dii kol lek tiv res-
pub li ka mız da na dir mu si qi an-
sambl la rın dan sa yı lır. An sambl 
xalq mu si qi mi zi yal nız inst ru-
men tal şə kil də təb liğ edir...”.

“Dü gah” folk lor kol lek ti vi nin 
lent ya zı la rı da “Azər bay can 
Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri” 
QSC-nin vi deote ka sın da və Ra-
dio fon dun da qo ru nub sax la nı lır. 

***
Ta ri xi nə nə zər sal dı ğı mız “Tel-

lo” və “Dü gah” folk lor kol lek tiv lə ri 
qə dim mu si qi nü mu nə lə ri nin ma-
hir təb li ğat çı sı mis si ya sı nı la yi-
qin cə ye ri nə ye ti rib lər. Öz fəaliy-
yət kol lek tiv lər dən fərq li ola raq, 
bu folk lor an sambl la rı nın hər bi ri 
pe şə kar təh sil li mu si qi çi lər dən 
iba rət olub. Am ma, təəs süf ki, 
in di bu kol lek tiv lər fəaliy yət gös-
tər mir. Elə bi zim folk lor kol lek tiv-
lə ri nin ta ri xi ni araş dır maq da da 
əsas məq sə di miz on la rın fəaliy-
yə ti nin va cib tə rəfl  ə ri ni aş kar və 
bər pa et mək dir. Bu və ya di gər 
folk lor kol lek tiv lə ri nin ta ri xi nin bir 
mən bə də top lan ma sı mil li ir si mi-
zin təb li ği və təd qi qi is ti qa mə tin-
də də də yər li bir mən bə olar. 

O ki qal dı folk lor an sambl la-
rı na bu gü nün ba xı şı na, bu ba-
rə də AMK-nın nəz din də fəaliy-
yət gös tə rən Sum qa yıt Mu si qi 
Kol le ci nin di rek to ru, sə nət şü-
nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Sə-
bi nə Meh di ye va ilə olan söh-
bə ti miz dən bəl li ol du ki, hə min 
an sambl la rın bər pa sı nə zər də 
tu tu lub. Ar tıq “Dü gah” an sam-
blı nın re per tuarı üzə rin də iş 
apa rı lır. Hət ta Sə bi nə xa nım bu 
an sambl la son dövr lər də bər pa 
edi lən qə dim mu si qi alət lə ri nin, 
mə sə lən, rü bab, çəng və baş-
qa la rı nın da da xil ol ma sı nı tək lif 
edib. Çox gö zəl ide ya dır. Ar zu 
edi rik ki, uğur la ba şa gəl sin. 

Səadət Təhmirazqızı
Əməkdar mədəniyyət işçisi, 

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 
doktoru

Azərbaycan folklor kollektivlərinin 
dünəni və bu günü
“Tello” və “Dügah” ansamblları

Beynəlxalq Uşaq Kitabı Şurası Andersen mükafatının qaliblərini elan edib 
Azərbaycanlı yazarın əsəri fəxri siyahıda dördüncü olub

Bey nəl xalq Uşaq Ki ta bı 
Şu ra sı (İBBY) Hans Xris tian 
An der sen adı na mü ka fa-
tın 2022-ci il üçün qa lib lə-

ri nin ad la rı nı elan edib. 

Mü ka fa ta bu il Fran sa ya zı çı-
sı Ma ri Od Mu ray (Ma rie-Aude 
Mu rail) və Cə nu bi Ko re ya dan 
rəs sam-il lüst ra tor Sü zi Li (Suzy 
Lee) la yiq gö rü lüb lər.

İBBY tə rə fi n dən tə sis edi lən 
Hans Xris tian An der sen mü ka-
fa tı uğ run da bu il 163 müəl lif, 
il lüst ra tor və tər cü mə çi ya rı şıb.

Azər bay can lı uşaq ya zı çı sı 
Sol maz Ama no va nın “Cə sur ayı 
və dost la rı” ki ta bı təş ki la tın fəx ri 
si ya hı sın da dör dün cü olub.

An der sen mü ka fa tı dün ya nın 
ən nü fuz lu ədə bi mü ka fat la rın-
dan sa yı lır, hət ta “Ki çik No bel 
mü ka fa tı” da ad la nır. 

Bey nəl xalq Uşaq Ki ta bı Şu-
ra sı (İBBY) 1953-cü il də İs veç-
rə də, Sü rix şə hə rin də ya ra dı lıb. 
Ha zır da İBBY-nin dün ya üz rə 
80 mil li böl mə si fəaliy yət gös-
tə rir. Azər bay can dan F.Kö çər li 
adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab-
xa na sı İBBY-nin rəs mi üz vü dür 
və təş ki lat la əmək daş lıq edir.

“Tello” folklor ansamblı (1985)

“Dügah” folklor ansamblı (1985)
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MƏDƏNİYYƏT

əvvəli səh. 1-də
AzərbaycanPrezidentininQa

rabağ iqtisadi rayonuna daxil
işğaldan azad edilmiş ərazilər
də (Şuşa rayonu istisnaolmaq
la) xüsusi nümayəndəsi Emin
Hüseynov da fotosərginin əhə
miyyətindən bəhs edib. O, Qa
rabağda işğal, faciə, vandalizm
dövrününartıqsonaçatdığınıvə
azad edilmiş torpaqlarda apa
rılan quruculuq işlərinin bütün
dünyaya sülh, əməkdaşlıq, hu
manizm çağırışı olduğunu bildi
rib.
Reza Deqati çıxışında bildi

ribki,40ildənartıqdırdünyanın
müxtəlif yerlərində müharibə
və münaqişə bölgələrindən fo
tolarçəkir.Lakinoözünühərbi
fotojurnalist deyil, sülh carçısı
hesabedir.O,müharibəvəmü
naqişələr nəticəsində dağılmış
məkanları və insan iztirablarını
çəkməklə bəşəriyyətimüharibə
və qırğınlardan çəkinməyə ça
ğırır.
Fotoreportyorbildiribki,inten

siv şəkildə səfər etdiyi ölkələr
dənbiri dəAzərbaycanolubvə
Qarabağdatörədilmişcinayətlə
ri,insanlıqfaciələrinifotolarakö
çürərəkbütündünyayanümayiş
etdirməyiqarşısınaməqsədqo
yub.Çünkiotuziləyaxındavam

edən işğala dünya ictimaiyyəti
susqunluqnümayişetdirib.İncə
sənət və mədəniyyətin gücünə
inananmüəllifAzərbaycanhaq
qındahəqiqətlərifotolarındiliilə
dünyayaçatdırmaqistəyir.
Reza Deqati 2020ci ildə 44

günlük müharibədəki Zəfərdən
sonra Qarabağa ilk səfər edən
xarici fotojurnalist kimi burada
gördüklərindən danışaraq, er
məni iddialarına da cavab ve
rib:“Butorpaqlarınözvətəniol

duğunu iddia edənlər niyə 30 il
boyunca həmin əraziləri məhv
etməkləməşğulolublar?”.
Müəllifsonranümayişetdirilən

fotolarıntarixçəsivə“nəqletdiyi”
hekayəbarədəsərgiiştirakçıları
naməlumatverib.Bildiribki,son
30 ildəbuərazilər işğalaməruz
qalsa da, şəhər və kəndlər da
ğıdılsa da, münaqişə başa ça
tandansonraAzərbaycanböyük
quruculuq işlərinə başlayaraq,
ağrıacılı günləri arxadaburaxır

vəbərpaişlərisayəsindəuğurlu
gələcəyədoğruirəliləməkdədir.
Fotojurnalistdeyibki,fotosərgi

ilkdəfəVyanaşəhərindənüma
yiş olunur və onunməqsədi bu
sərgini Avropa və Amerikanın
böyük şəhərlərində təqdim et
məkdir.
Qeyd edək ki, aprelin 14dək

davamedəcəksərgidə100dən
artıqfoto,fotolarəsasındahazır
lanmışvideoçarxlar,stendlərvə
kitablarnümayişolunur.

Brüs Villis 
kino karyerasını bitirir

Nitqində qüsur əmələ gəlib

Ame ri ka akt yo ru Brüs Vil lis (Wal ter Bru
ce Wil lis) sə nət kar ye ra sı nı ba şa vu rub. 
Bu ba rə də onun ailə si mə lu mat ya yıb. 

Bildirilir ki, 67 yaşlı Hollivud ulduzunun
kinodan getməsi səhhətində ortaya çıxan
problemləbağlıdır.Aktyoraafaziya(nitqpoz
ğunluğu)diaqnozuqoyulub.
1955ciilmartın19daanadanolanBrüs

Villis“Kriminalqiraət”,“Beşincielement”,“Al
tıncıhiss”vəs.məşhurfilmlərdəçəkilib.

Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

74 il əv vəl...
3 ap rel 1948-ci il dəABŞKonqresi“Marşallplanı”nıqəbuledib.

ABŞın dövlət katibiCorcMarşallınmüəllifi olduğu plan IIDünya
müharibəsindəiqtisadiyyatıifasetmişAvropaölkələrinəgenişma
liyyə yardımı nəzərdə tuturdu. 17 ölkə bu yardımdan yararlandı.
SSRİsosialisttəmayüllüölkələrinyardımalmasınaimkanvermədi.
Plançərçivəsində4ilərzindəQərbiAvropaiqtisadiyyatınındirçəl
dilməsinə13milyarddollar(ABŞınovaxtkıÜDMinin5faizihəc
mində)vəsaitayrıldı.

73 il əvvəl...
4 ap rel 1949-cu il də

VaşinqtondaNATOnun
(North Atlantic Treaty
Organization – Şima
li Atlantika Müqaviləsi
Təşkilatı) yaranmasına
dair saziş imzalanıb.
Müqaviləni 12 dövlət –
ABŞ, Böyük Britaniya,
Fransa, İtaliya, Belçi
ka,Niderland,Lüksemburq,Kanada,Danimarka,İslandiya,Norveçvə
Portuqaliyaimzalamışdı.1952ciildəTürkiyəvəYunanıstan,1955ci
ildəAFR,1982ciildəİspaniyaalyansaüzvoldu.SSRİvəsosialistdü
şərgəsinindağılmasındansonraNATOnunsıralarıgenişləndivəha
zırda30üzvüvar.

62 il əvvəl...
4 ap rel 1960-cı il də FransanınQərbiAfrikadakımüstəmləkəsi

olanSeneqalmüstəqilliyinibəyanedib.

54 il əvvəl...
4 ap rel 1968-ci il də

Amerikada qaradərili
lərin hüquqlarınınmü
dafiəçisi Martin Lüter
Kinqirqçilərtərəfindən
qətlə yetirilib. Baptist
pastoru olan M.Lüter
Kinq 1964cü ildəNo
belsülhmükafatınala
yiqgörülmüşdü.

40 il əvvəl...
2 ap rel 1982-ci il dəBöyükBritaniyailəArgentinaarasındaFolk

lend(Malvin)adalarıuğrundamüharibəbaşlayıb.1832ciildəBrita
niyaimperiyasınınərazisielanedilmişFolklendadalarıArgentinanın
dəniz sərhədi (Atlantik okeanı) yaxınlığında yerləşir.Argentinanın
adalarıözünəbirləşdirməkcəhdiuğursuzolduvəmüharibə ikiay
sonraBritaniyanınqələbəsiiləbaşaçatdı.

31 il əvvəl...
2 ap rel 1991-ci il dəSSRİdəmalvəməhsullaraqiymətlərsərbəst

buraxılıb.Qiymətindövləttərəfindəntənzimlənməsiaradanqaldırılıb.

30 il əvvəl...
1 ap rel 1992-ci il dəAzərbaycanla Niderland Krallığı arasında

diplomatikmünasibətlərqurulub.NiderlandAzərbaycanınmüstəqil
liyini1991ciildekabrın31dətanımışdı.

2 ap rel 1992-ci il dəAzərbaycanRespublikasıÇinXalqRespub
likası (ölkəmizin müstəqilliyini 1991ci il dekabrın 27də tanıyıb),
Danimarka və Yunanıstanla (hər ikisiAzərbaycanın müstəqilliyini
1991ciildekabrın31dətanıyıb)diplomatikmünasibətlərqurub.

4 ap rel 1992-ci il dəAzərbaycanlaRusiyaFederasiyasıarasında
diplomatikmünasibətlərinqurulmasınadairprotokolimzalanıb.

29 il əvvəl...
2 ap rel 1993-cü il də Ermənistan silahlı qüvvələriAzərbaycanın

Kəlbəcərrayonunuişğalediblər.27ildənartıqişğalaltındaqalanKəl
bəcər2020ciilnoyabrın25də,Azərbaycanın44günlükmüharibədə
tarixiQələbəsininnəticəsiolaraqazadedildi.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Parisdə “Türk Mədəniyyəti və Dilləri Günü”
Fran sa Şərq Dil lə ri və Si vi li za si ya la rı İns ti tu tun da (İNAL CO) “Türk 
Mə də niy yə ti və Dil lə ri Gü nü”nə həsr edil miş təd bir ke çi ri lib.

Ölkəmiz Parisdəki səfirliyimizin dəstəyi və “CaspianResearch
Center”Assosiasiyasınıntəşkilatçılığıilətədbirdətəmsilolunub.
“TürkMədəniyyətivəDilləriGünü”ADƏTdərnəyinintəşkilatçılığı

ilə İNALCOda təhsil alan türkölkələri tələbələri tərəfindənqeyd
edilib.Tədbirdətürkölkələrininmilliadətənənələritəqdimolunub.
Azərbaycan stendində ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, mətbəxi

haqqında,eləcədəXocalısoyqırımınadairHeydərƏliyevFondu
tərəfindənfransızdilindədərcedilmişkitablarnümayişolunub.
TədbirəqatılansəfirliyinəməkdaşıGünelZülfüqarovatələbələrə

ölkəmizin tarixi vəmədəniyyətindəndanışıb. “CaspianResearch
Center”Assosiasiyasının təsisçilərindənolanAdelaNaibovamilli
rəqsimizitəqdimedib.
“TürkMədəniyyətivəDilləriGünü”çərçivəsindəAzərbaycanpax

lavavəşəkərburasıdadaxilolmaqla,türkölkələrininmillişirniyyat
larıİNALCOtələbələrinətəqdimolunub.
Qeydedəkki,İNALCOdamüxtəlifdərnəküzvləriolantələbələ

rintəşəbbüsüiləkeçirilənənənəvitədbirkoronaviruspandemiyası
iləbağlıikiilaradansonratəşkilolunub.

BMT: Ukraynadan 4 milyondan çox insan qaçqın düşüb
Ru si ya nın Uk ray na da baş la dı ğı hər bi 
əmə liy yat lar nə ti cə sin də bu öl kə dən qaç
qın dü şən in san la rın sa yı 4 mil yo nu ötüb. 
Bu, BMTnin Qaç qın la rın İş lə ri üz rə Ali 
Ko mis sar lı ğı nın rəs mi sta tis ti ka sı dır. Ger
çək də isə öl kə ni tərk edən uk ray na lı la rın 
sa yı da ha çox dur. 

BMTninQaçqınlarınİşləriüzrəAliKomis
sarlığının saytında yerləşdirilmiş məlumata
əsasən, fevralın 24dənmartın 29dəkUk
raynanıtərkedənqaçqınlarınsayı4milyon
19min nəfərə çatıb. Bumüddətdə ən çox
Polşaya (2 milyon 336 min), Rumıniyaya
(609min),Moldovaya(387min)vəMacarıs
tana(365min)ukraynalıqaçqıngəlib.

Müharibə nəticəsində eveşiklərini tərk
edibdaxiliməcburiköçkünvəziyyətindəolan
insanlarınsayıisə10milyonayaxındır.

Avrozonada iqtisadi inam indeksi minimuma enib
Mart ayın da Av ro zo na da iq ti sa di inam 
in dek si 114,1dən 108,5ə dü şüb.

İqtisadi inam indeksinin azalması və qiy
mətlərinartmasınıngələcəkaylardaistehlak
vəinvestisiyalaratəzyiqgöstərəcəyigözləni
lir.Avrozonadaməşğulluq indeksidərekord
səviyyədəaşağıdüşüb,infyasiyagözləntiləri
isə1985ciildənbəriənyüksəksəviyyədədir.

AvropaMərkəziBankınınprezidentiKris
tinLaqarddeyibki,RusiyaUkraynagərgin
liyiiqtisadiartımüçünrisklərəsəbəbolurvə
iqtisadi perspektivdə qeyrimüəyyənliklər
yaradır.
Həmçininartanərzaqqiymətlərininvətə

darükzəncirindəki çətinliklərin infyasiyanın
dahadayüksəlməsinəsəbəbolacağıproq
nozlaşdırılır.

Bakıda Frankofoniya Günləri başlayır
Ap re lin 1də Ba kı da növ bə ti Fran ko fo ni ya Gün lə ri nə start ve ri lir. 
Bu mü na si bət lə mar tın 30da Ba kı Fran sız Li se yin də 6 öl kə nin 
Azər bay can da kı sə fir lə ri nin iş ti ra kı ilə mət buat konf ran sı ke çi ri lib.

Mətbuat konfransında bildirilib ki, aprelin 22dək davamedəcək
FrankofoniyaGünləriFransa,Latviya,Litva,Mərakeş,ÇexRespub
likasıvəMeksikanınölkəmizdəkisəfirliklərinintəşkilatçılığı iləreal
laşacaq.Layihəçərçivəsindəsəfirliklər tərəfindənmədəni tədbirlər
keçiriləcək.
Frankofoniya Günlərində 2022ci ildə “Avropanın Mədəniyyət

Paytaxtı”olanKaunas(Litva)şəhərinəhəsrolunanfotosərgi,Röv
şənAğayevin“Fransızdilidərsləri”kitabınıntəqdimatı,“Beynəlxalq
müstəvidə istifadəolunandillərinarasındafransızdilininmüxtəlifi
yi”mövzusundakonfransvəAzərbaycanDillərUniversiteti,Gəncə
DövlətUniversitetivəNaxçıvanDövlətUniversitetiarasındanatiqlik
müsabiqəsi təşkilolunacaq.FrankofoniyaGünlərində10filminnü
mayişidənəzərdətutulur.
Qeyd edək ki, hər il Frankofoniya Günləri dünya miqyasında –

fransızdilliölkələrdə,eləcədəfransızdilinintədrisedildiyivəöyrə
nildiyiölkələrdə,ocümlədənAzərbaycandaqeydolunur.Buillayihə
“Gələcəyinfrankofoniyası”mövzusunahəsredilib.

Vyanada “Qarabağın ruhu – 
sülhə doğru uzun yol”

Reza Deqatinin fotolarından ibarət sərgi açılıb

Ölkəmiz Kaliforniyada multikultural festivalda təmsil olunub
ABŞın  Ka li for ni ya şta tı nın 
San ta Kla ra ra yo nun da kı 
Maun tin Vyu şə hə rin də ke çi
ri lən mul ti kul tu ral fes ti val da 
Azər bay can da təm sil olu nub.

Diasporla İş üzrə Dövlət Ko
mitəsindən bildirilib ki, Şimali
Kaliforniyada fəaliyyət göstərən
Azərbaycan Mədəniyyət Cə
miyyətinin (ACSNC) qatıldığı
festivalda Ukrayna, Meksika,
Türkiyə,Peru,İsrailvəbaşqaöl
kələrləbağlıtəqdimatlarolub.
Cəmiyyətin təşkil etdiyi Azər

baycanguşəsindəölkəmizhaq

qındaməlumatposteri,millige
yimlər, xalçalar, musiqi alətləri,
suvenirlər, milli mətbəx nümu

nələri təqdimolunub.Soydaşla
rımız guşənin önündəAzərbay
canrəqslərini,eləcədəbirlikvə

həmrəylikrəmziolan“Yallı”rəq
sininümayişetdiriblər.
Azərbaycan guşəsinin proq

ramı festivalziyarətçilərininma
rağına səbəb olub.Milli geyimli
cəmiyyət üzvləri amerikalılara
ölkəmiz haqqında məlumat ve
rib, onlara Novruz şirniyyatları
nınhazırlanmaqaydasınınüma
yiş etdiriblər.Amerikalılar halay
çəkən soydaşlarımızla birlikdə
rəqsediblər.
Yerli sakinlərölkəmizə turistik

səfər və Azərbaycanın görmə
li yerləri haqqındaməlumatlarla
damaraqlanıblar.

Heydər Əliyev Sarayında xeyriyyə konserti
Ma yın 9da Hey dər Əli yev Sa ra yın da Azər bay can Döv lət Rəqs 
An samb lı nın xey riy yə kon ser ti ke çi ri lə cək. 

“MənimAzərbaycanım”adlıkonsertMədəniyyətNazirliyinin
təşkilatçılığı,M.MaqomayevadınaAzərbaycanDövlətAkademik
FilarmoniyasıvəHeydərƏliyevSarayınındəstəyiiləreallaşa
caq.
AzərbaycanDövlətRəqsAnsamblının“MənimAzərbaycanım”

konsertproqramıilkdəfə2017ciildəsənətsevərlərətəqdimolu
nub.
Məşhur xoreoqraf, Rusiyanın Xalq artisti Dikalu Muzakaye

vinbədiirəhbərliyiiləərsəyəgələnproqramaAzərbaycanınmilli
rəqsləri,eləcədə“Koroğlu”dastanınınmotivləriəsasındahazır
lanmışbirpərdəlimillibaletdaxildir.AzərbaycanDövlətRəqsAn
samblıbuproqramlaMoskvadavəİstanbuldadaçıxışedib.
HeydərƏliyevSarayındakeçiriləcəkkonsertdənəldəolunacaq

vəsaitşəhidailələrivəmüharibəəlillərinintəminatıüçün“YAŞAT”
Fondunaianəediləcək.
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