
Mə də niy yət Na zir li yi sis te min də fəaliy yə tin və ida rə çi li yin 
tək mil ləş di ril mə si kon teks tin də re gion lar da kı mə də niy yət 
müəs si sə lə rin də işin ef fek tiv li yi nin ar tı rıl ma sı da önəm 
kəsb edir. Bu məq səd lə böl gə lə rə sə fər pla nı ha zır la nıb. 

Xa tır la daq ki, mə də niy yət na-
zi ri Anar Kə ri mov fev ral ayın da 
qərb böl gə si nə sə fər edə rək, 
Gən cə və Şəm kir də mə də niy-
yət ocaq la rı na baş çək miş, mart 
ayın da isə Lən kə ran və As ta ra-
da mə də niy yət müəs si sə lə ri nin 
fəaliy yə ti ilə ta nış ol muş du.

Ap re lin 14-də mə də niy yət na-
zi ri Qu ba ra yo nu na sə fər edib.

Na zir Anar Kə ri mov və ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Zi-
yəd din Əli yev Qu ba şə hə rin də 
ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
abi də si ni zi ya rət edə rək önü nə 
çi çək dəs tə lə ri dü züb lər.

Son ra mə də niy yət na zi ri və ic-
ra baş çı sı Qu ba ra yon Hey dər 

Əli yev Mər kə zi nə gə lib lər. Mər-
kə zin fəaliy yə ti ilə ta nış lıq za ma-
nı bil di ri lib ki, dörd mər tə bə li bi na 
2011-ci il də in şa edi lib. Mər kəz 
ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
zən gin döv lət çi lik ir si nin öy rə nil-
mə si və təb li ği işi ni hə ya ta ke çi rir. 
Bu ra da müx tə lif təd bir lə rin ke çi-
ril mə si üçün hər cür şə rait var.

Anar Kə ri mov və Zi yəd din Əli-
yev Bə şir Sə fə roğ lu adı na Qu ba 
ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nə 
gə lə rək bu ra da ya ra dı lan şə rait-
lə ta nış olub lar. Mə lu mat ve ri lib 
ki, mər kəz 2015-ci il də Qu ba 
ra yon Mə də niy yət evi nin ba za-
sın da ya ra dı lıb. Mər kə zin ta be-
li yin də fəaliy yət gös tə rən Ye ni 

Gü lə zi Folk lor klu bu nun “Bi zim 
nə nə lər” folk lor kol lek ti vi nin ifa-
sın da mu si qi nöm rə si təq dim 
edi lib. Mər kəz tə rə fi n dən ha zır-
lan mış “Qu ba – mul ti kul tu ral di-
yar” ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ri lib. 

Həm çi nin “Şu şa İli” mü na si bə ti lə 
“Şu şa mı tə rən nüm edi rəm” ad lı 
mul ti kul tu ral la yi hə nin təq di ma tı 
olub, folk lor qru pu nun çı xı şı din-
lə ni lib.
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Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin
yeni rəisi kollektivə

təqdim olunub
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Xalq artistinin 
Füzuli 
teatrında 
ustad
dərsləri

səh. 4

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

Öl kə mi zin ək sər gu şə sin də ya şı əsr lə ri, 
mi nil lik lə ri əha tə edən ta ri xi abi də lər möv-
cud dur. Bü tün bun lar xal qı mı zı tor pa ğa, 
əc dad la rı na bağ la yan qı rıl maz tel lər dir. 
Azər bay ca nın mə də ni zən gin lik lə rin də bö-
yük pa yı olan sə nət be şi yi Şu şa şə hə ri ta ri-
xi me mar lıq abi də lə ri ilə də xü su si se çi lir.

18 ap rel – Bey nəl xalq Abi də lər və Ta ri xi 
Yer lər Gü nü ərə fə sin də 270 yaş lı şə hə rin 
ta ri xi-mə də ni ti ki li lə ri nin bir qis mi haq qın da 
söz aça ca ğıq. 

Hacıquluların malikanəsi
Şu şa nın Çu xur mə həl lə sin də yer lə şən 

Ha cı qu lu la rın ma li ka nə si ikin ci gil di ya ta ci ri 
Qu lu Mə həm mə də li oğ lu tə rə fi n dən 1849-

cu il də in şa et di ri lib. Bir za man lar Cə fər qu-
lu xan Mə həm məd hə sən ağa oğ lu Sa rı ca-
lı-Ca van şi rə xid mət edən Ha cı Qu lu da ha 

son ra ti ca rət lə məş ğul olur. Za man la Şu şa-
nın var lı ta cir lə rin dən bi ri nə çev ri lir. 

Ha cı Qu lu sa ra yı ki mi ta nı nan ti ki li öz me-
mar lıq üs lu bu və mil li ko lo ri ti ilə Şu şa da hər 
kə si hey ran qo yur muş. Sa ra yın 46 ota ğı və iki 
bö yük qo naq za lı var idi. 1865-ci il də Şu şa da 
ol muş rus rəs sa mı Va si li Ve reş şa gi nin (1842-
1904) əsə rin də bu zal lar dan bi ri təs vir olu nub. 

1992-ci il də Şu şa şə hə ri nin er mə ni lər tə-
rə fi n dən iş ğa lı za ma nı Ha cı Qu lu la rın mül-
kü top atə şi nə tu tu la raq di var la rı da ğı dı lıb. 
Yal nız mül kün tağ va rı gi ri şi olan əsas di va rı 
və yu xa rı mər tə bə lə rə qal xan pil lə lə ri qa lıb.

davamı səh. 4-də

Yerlərdə mədəni fəaliyyət günün tələblərinə cavab verməlidir
Mədəniyyət naziri Quba rayonunda müəssisələrin işi ilə tanış olub

Gür cüs ta nın ta nın mış 
mə də niy yət xa dim lə ri, 
tür ko loq və eko loq la rın-
dan iba rət nü ma yən də 

he yə ti Azər bay can da sə fər-
də dir. Sə fər Azər bay ca nın iş-
ğal dan azad edil miş əra zi lə ri 
ilə ta nış lıq məq sə di da şı yır. 

Ap re lin 14-də Azər bay can Mil-
li İn cə sə nət Mu ze yin də mə də-
niy yət na zi ri nin müavi ni Sev da 
Məm mə də li ye va və Ü.Ha cı bəy li 
adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı-
nın (BMA) rek to ru, Xalq ar tis ti, 
pro fes sor Fər had Bə dəl bəy li nin 
nü ma yən də he yə ti ilə gö rü şü 
ke çi ril di. 

Qo naq la rı sa lam la yan Sev da 
Məm mə də li ye va Azər bay can 
və Gür cüs ta nın qə dim ta ri xə və 
zən gin mə də ni ir sə sa hib ol du-
ğu nu bil dir di: “Azər bay can və 
Gür cüs tan uzun əsr lər dir ki, dinc 
qon şu luq şə raitin də ya şa yır. Bu 
gün nü ma yən də he yə ti ara sın-
da mə də niy yət sa hə si ni təm sil 
edən lə rin ol ma sı biz lə ri se vin di-

rir. Bir gə mə də ni təd bir lə rin təş-
ki li iki öl kə ara sın da əla qə lə rin 
güc lən di ril mə sin də mü hüm rol 
oy na yır”. Na zir müavi ni həm çi nin 
30 ilə ya xın sü rən iş ğal döv rün-
də Azər bay can mad di mə də niy-
yət nü mu nə lə ri nə qar şı er mə ni-

lər tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lən 
van da lizm və 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də əl də et di yi miz 
Qə lə bə nə ti cə sin də iş ğal dan 
azad edi lən əra zi lər də apa rı lan 
bər pa-qu ru cu luq iş lə ri ba rə də 
qo naq la ra mə lu mat ver di. 

BMA-nın rek to ru Fər had Bə dəl-
bəy li Azər bay ca nın zən gin mə-
də ni ir sin dən bəhs et di, qo naq lar 
üçün uni kal mu si qi proq ra mı nın 
ha zır lan dı ğı nı diq qə tə çat dır dı.

Da ha son ra gö rüş kon sert və 
dialoq şək lin də da vam et di. İlk 
ola raq bey nəl xalq mü sa bi qə lər 
laureatı, Pre zi dent tə qaüd çü sü 
Cə mil Sə di za də nin (piano) çı xı şı 
din lə nil di. Son ra mu ğam triosu-
nun ifa sın da “Şur” mu ğa mı və 
“Xu da yar təs ni fi ” səs lən di ril di.

Əmək dar ar tist İl ham Nə zə ro-
vun vo kal ifa sı qo naq lar tə rə fi n-
dən ma raq la qar şı lan dı. İ.Nə zə-
rov Fər had Bə dəl bəy li nin “Ave 
Ma ri ya” əsə ri ni ifa edər kən gür cü 
qo naq, vo kal ifa çı sı İam ze Ca-
ke li bəs tə kar dan ica zə alıb bir gə 
duet or taq lı ğı et di və ifa ma raq la 
qar şı lan dı. 

davamı səh. 2-də

Gürcüstan nümayəndə heyəti işğaldan 
azad olunmuş ərazilərə gedəcək

“Digər azad edilmiş torpaqlarla yanaşı 
Şuşanın bərpası prioritet olmalıdır”

Azad edil miş tor paq la rı yüz faiz öz gü cü mü zə bər pa edi rik. 
Xa ri ci şir kət lə ri də vət et mi şik. On lar ora da pod rat çı ki mi iş lə-
yir. Am ma bu gü nə qə dər heç kim dən bir ma nat al ma mı şıq. 
Bu nu xü su si lə qeyd et mək is tə yi rəm. Çün ki adə tən be lə qan lı 
mü ha ri bə lər dən, be lə da ğın tı lar dan son ra do nor konf rans la rı, 
bey nəl xalq təş ki lat lar yı ğı şır və bər pa pla nı ic ra edi lir.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri ap re lin 12-də ilin bi rin ci rü-
bü nün ye kun la rı na həsr olu nan mü şa vi rə də çı xı şı za ma nı de yib.

Döv lət baş çı sı xa tır la dıb ki, İkin ci Dün ya mü ha ri bə sin dən 
son ra ABŞ tə rə fi n dən Av ro pa öl kə lə ri nin bər pa sı üçün bö yük 
ma liy yə yar dı mı nı nə zər də tu tan “Mar şal pla nı” hə ya ta ke çi ril-
di: “Əgər Ame ri ka Av ro pa nı bər pa et mək üçün bu pla nı tət biq 
et mə səy di, Av ro pa öz gü cü nə öz po ten sialı nı bəl kə də 50 ilə 
bər pa edə bi lər di. Di gər mü na qi şə lər lə bağ lı bey nəl xalq fond-
lar ma liy yə yar dı mı gös tə rir lər. Bi zə isə heç kim heç bir yar dım 
gös tər mir, nə iş ğal döv rün də, nə də son ra. Hət ta öl kə lə rin ək sə-
riy yə ti iş ğa lı iş ğal ki mi ad lan dır maq is tə mir di lər. Mə nim ya dım-
da dır, iş ğal döv rün də bey nəl xalq təş ki lat lar da kı fəaliy yə ti miz, 
ey ni za man da, iki tə rəfl  i for mat da apar dı ğı mız da nı şıq lar əs na-
sın da biz güc-bə la ilə, zor la öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü prin si pi ni 
o bə yan na mə lə rə sal dı rır dıq. Bir çox la rı im ti na edir di. Hal bu ki 
bu, gün ki mi ay dın idi, kim iş ğal çı dır, kim iş ğa la mə ruz qa lan öl-
kə dir. İki li stan dart lar, əda lət siz lik, bax, bu dur. Biz bu nu bu gün 
də gö rü rük...”.

davamı səh. 2-də

Rauf Hacıyevin 100 illik
yubileyi qeyd ediləcək

2022-ci ilin may ayın da gör kəm li Azər bay can bəs tə ka rı, SS Rİ 
Xalq ar tis ti Rauf Sol tan oğ lu Ha cı ye vin ana dan ol ma sı nın 100 
il li yi ta mam olur. Pre zi dent İl ham Əli yev ap re lin 13-də Rauf 
Ha cı ye vin yu bi le yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam 
im za la yıb.

Sə rən cam da qeyd olu nur ki, Rauf Ha cı yev rən ga rəng ya ra dı-
cı lıq pa lit ra sı na ma lik sə nət kar ki mi Azər bay ca nın mu si qi mə də-
niy yə ti ta ri xin də özü nə məx sus yer tu tur. Müx tə lif janr lar da əsər-
lər, o cüm lə dən sim fo ni ya, ora to ri ya və kan ta ta lar ər sə yə gə ti rən 
bəs tə ka ra uğur lu səh nə tə cəs sü mü tap mış ope ret ta la rı xü su si lə 
ge niş şöh rət qa zan dı rıb. Rauf Ha cı ye vin mil li mo tiv lər lə müasir 
üs lu bun vəh də tin də ya rat dı ğı və tən pər vər ruh lu li rik mah nı lar 
məş hur ifa çı la rın re per tuarı na da xil olub və Azər bay can mah nı 
jan rı nın in ki şa fın da əhə miy yət li rol oy na yıb. Rauf Ha cı yev res-
pub li ka nın mə də ni hə ya tın da ya xın dan iş ti rak edib və sə mə rə li 
ic ti mai fəaliy yə ti ilə ta nı nıb.

Sə rən cam da Mə də niy yət Na zir li yi nə Xalq ar tis ti Rauf Ha cı ye-
vin 100 il lik yu bi le yi ilə bağ lı təd bir lər pla nı ha zır la yıb hə ya ta ke-
çir mək tap şı rı lıb.

Vaşinqtonda Azərbaycan üçün
xeyriyyə konserti keçiriləcək

Azər bay can Res pub li ka sı Mə də niy yət Na zir li yi, Azər bay-
ca nın Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rın da kı Sə fir li yi və ABŞ-
Azər bay can Ti ca rət Pa la ta sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə ma yın 
3-də Va şinq ton şə hə rin də “The Voice of Orc hid” ad lı 

xey riy yə kon ser ti nin ke çi ril mə si plan laş dı rı lır.

Təd bir dən top la nan və sait Azər bay ca nın iş ğal dan azad edil miş 
əra zi lə ri nin mi na lar dan tə miz lən mə si iş lə ri nə sərf olu na caq. Bu-
nun üçün “Mars hall Le gacy İns ti tu te” va si tə si lə al tı mi naax ta ran 
itin alı na raq Azər bay ca na gön də ril mə si nə zər də tu tu lur.

Kon sert də Əmək dar ar tist, di ri jor Fuad İb ra hi mo vun rəh bər li yi 
ilə Ba kı Ka me ra Or kest ri, həm çi nin Xalq ar tist lə ri Bril liant Da da-
şo va, Ən vər Sa dı qov, Nə za kət Tey mu ro va, Əmək dar ar tist Ab bas 
Ba ğı rov və di gər so list lər çı xış edə cək lər.

Özbəkistanın Termiz Universitetində 
Natəvan adına Azərbaycan ocağı

Xə bər ver di yi miz ki mi, 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 6-9 ap rel ta ri xin-
də Öz bə kis tan da Azər bay can mə də niy yə ti gün lə ri ke çi ri lib. Mə də-
niy yət gün lə ri nin təd bir lə ri pay taxt Daş kənd dən son ra Sır xan dar ya 
vi la yə ti nin in zi ba ti mər kə zi olan Ter miz şə hə rin də da vam edib.

Ter miz Döv lət Uni ver si te tin-
də Xur şid ba nu Na tə van adı na 
Azər bay can oca ğı nın açı lı şı 
olub. Bu ra da gör kəm li şairə nin 
port re ti, hə yat və ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da mə lu mat löv hə si, Şu-
şa və Qa ra ba ğa aid ba ner lər, 
rəsm və fo to lar yer ləş di ri lib. 
Azər bay can oca ğın da Qa ra ba-
ğın mil li qa dın və ki şi ge yim lə ri, 
AMM-in öz bək di lin də çap et dir-
di yi nəşr lər, Azər bay can Mə də-
niy yət Na zir li yi nin hə diy yə et di yi 
ki tab kol lek si ya sı, şair və ya zı çı-

la rı mı zın port ret lə ri, mil li su ve-
nir lər də yer alıb. 

Son ra Ter miz şə hər İn cə sə nət 
Sa ra yın da mə ra sim ke çi ri lib. Vi-
la yət ha ki miy yə ti nin nü ma yən də-
si Obid jon Şo fi  yev çı xış edə rək 
Öz bə kis tan da mün tə zəm ola raq 
Azər bay can mə də niy yət və ədə-
biy yat gün lə ri nin ke çi ril mə si nin 
xalq la rı mı zı bir-bi ri nə da ha ya-
xın dan bağ la dı ğı nı vur ğu la yıb. 

Azər bay can Mil li Məc li si Mə-
də niy yət ko mi tə si nin səd ri Qə-
ni rə Pa şa ye va, Mə də niy yət Na-

zir li yi nin şö bə mü di ri Akif Ma rifl  i, 
AMM-in di rek to ru Sa mir Ab ba-
sov iki öl kə ara sın da ta ri xi dost-
luq və əmək daş lıq dan söh bət 
açıb lar.

Son ra Azər bay can mə də niy-
yə ti gün lə ri mü na si bə ti lə ha zır-
la nan proq ram təq dim edi lib. 
Ter miz Döv lət Uni ver si te ti tə lə-
bə lə ri azər bay can lı mo del yer 

Afaq İs ma yıl za də nin ha zır la dı ğı 
mil li li bas la rı “Qa ra bağ şi kəs tə-
si” mu si qi si nin sə da la rı al tın da 
nü ma yiş et di rib lər. Xalq ar tis ti 
Gül ya naq Məm mə do va, saz ifa-
çı sı İl ham Ab dul la yev, AMM-in 
Köv kəb Əli ye va adı na “Azər bay-
can qız la rı” rəqs an samb lı nın çı-
xış la rı al qış lar la qar şı la nıb.

davamı səh. 8-də

Hər məhəlləsi tarix çağıran şəhər
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əvvəli səh. 1-də
F.Bədəlbəyli bu

il görkəmli Azər
baycan bəstəkarı
Fikrət Əmirovun
100 illik yubileyinin
qeyd edildiyini diq
qətə çatdırdı. Xalq
artisti,pianoçuMu
rad Adıgözəlzadə
Fikrət Əmirovun
miniatürləriniifaet
di.
Tədbirdə həm

çinin F.Bədəlbəyli qonaqların xahişi ilə özününməşhur “Dəniz”
əsərini səsləndirdi.Qonaqların ən kiçiyi 5 yaşlı uşaqbu isti və
səmimisənətmübadiləsinigörübAzərbaycandilində“Cücələrim”
mahnısınıifaetməyəbaşladı.
GörüşİamzeCakelininifasındasözləriAslanAbdullayevə,musi

qisiElzaİbrahimovayaməxsus“EyVətən”mahnısıiləyekunlaşdı.
Qonaqlara F.Bədəlbəyli və M.Adıgözəlzadənin duet şəklində

yazdırdığıAzərbaycanbəstəkarlarınınəsərlərindənibarətCDal
bomhədiyyəedildi.
Sondanümayəndəheyətininrəhbəri,prodüserNinoLortkipanidze

səmimiqəbulagörətəşəkkürünübildirdi.OnuAzərbaycanlabağla
yantellərinolduğunu,babasınınvaxtiləneftçiolaraqBakıdaçalış
dığınıvəburadadəfnedildiyinibildirdi.Diqqətəçatdırdıki,hazırda
AzərbaycanvəGürcüstansənətxadimləri iləbirgəmədəni layihə
üzərindəçalışır.O,xalqlarımızarasındabudostluğudahadamöh
kəmləndirməküçünhərzamandəstəyəhazırolduqlarınıvurğuladı.
Qeydedəkki,nümayəndəheyətinin1517apreltarixindəGən

cə,Füzuli,Cəbrayıl,ŞuşavəAğdamşəhərlərinəsəfəritəşkilolu
nacaq.

Lalə Azəri

Dünya İncəsənət Günü münasibətilə
15 ap rel Dün ya İn cə sə nət Gü nü dür. Əla mət dar gün 2019-cu 
il də UNES CO Baş Konf ran sı nın Pa ris də ke çi ri lən 40-cı ses si ya-
sın da tə sis olu nub.

Aprelin 13də
F.Köçərli adına
Respublika Uşaq
Ki tabxanasında
Dünya İncəsə
nət Gününə həsr
olunmuştədbirke
çirilib.
Tədbirdə Bülbül

adına Orta İxtisas
Musiqi Məktəbi
nin, “Kaspi” liseyi
nin şagirdləri, ki

tabxanaəməkdaşları,oxucularvəvalideynləriştirakediblər.
Musiqiməktəbişagirdlərininifasındakonsertproqramıtəqdimedi

lib.UşaqlarıntarvəfortepianonunmüşayiətindəifaetdikləriHəsən
Rzayevin“Çahargah”rapsodiyası,TofiqQuliyevin“Kəndimiz”,Ser
geyProkofiyevin“Marş”vəs.musiqinömrələrimaraqlaqarşılanıb.
Tədbirdəiştirakedənuşaqlarakitabxananıntəsisetdiyi“Göy

qurşağı”jurnalıhədiyyəedilib.

əvvəli səh. 1-də
Prezidentvurğulayıbki,bizözgücü

müzləyenireallıqyaratmışıqvəyaradı
rıq:“Onagörəbirdahademəkistəyirəm
ki,mənhələdəümidedirəm,beynəlxalq
təşkilatlar,böyükfondlar,xeyriyyəçiliklə
məşğulolanbeynəlxalqqeyrihökumət
təşkilatlarıbirnəzəryetirəcəklər.Ağdam
QafqazınXirosimasıdır.Bunumənyox,
beynəlxalqmütəxəssislərdeyir.Ağdam
kimibütünşəhərlərermənilərtərəfindən
yerləyeksanedilib.Bizheçkimdənbir
manatalmamışıq.Ancaqbuədalətsiz
liklə barışmaq da olmaz. Mən hesab
edirəm ki, bizim qurumlarımız, höku
mət,PrezidentAdministrasiyası, nazir
liklər,hərəözxəttiiləbuməsələiləbağ
lıgərəkciddifəaliyyətgöstərsin.Yardım
göstərmək istəmirlərsə,desinlərki,biz
sizəyardımetməyəcəyik.Bizdə işimi
zi bilək. Yəni, müharibədən təxminən
bir il yarımkeçibdir.Bir fondbeləbizə
heç bir yardım göstərməyib. Minaların
təmizlənməsi ilə bağlı – müharibədən
sonra200dənçoxinsanyahəlakolub,
ya da ki, ağır yaralanıb. Dünyada bu
məsələiləməşğulolanoqədərfondlar
var,QHTlər var.Nə iləməşğuldurlar?
Gəlsinlər, köməkgöstərsinlər.Bizimfi
ziki cəhətdən gücümüz çatmır. Biz nə
lazımdırsa, almışıq. Maşın, mexanizm
almışıq, texnika almışıq, hətta dronlar
almışıq ki, o minalarla çirklənmiş yer
ləritəsbitedir.Ancaqbizdəmütəxəssis
çatışmır,bizdəişçiqüvvəçatışmır.Ona
görə,heçolmasa,busahədəbizəkö
məkgöstərsinlər.Yenədədeyirəm,biz
onsuzdaözgücümüzləhərşeyibərpa
edəcəyik.Məndemişəm,Qarabağıda,
Zəngəzurudanümunəvibirbölgəkimi
quracağıq. Azərbaycan vətəndaşları

oradarahat,firavanyaşayacaqlar.Dün
yaüçündəbirnümunəolacaq.Ancaq
mənim sözüm beynəlxalq təşkilatlara
dır. İnsanhüquqları iləməşğulolanlar,
ədalət prinsiplərini rəhbər tutanlar heç
olmasa, Azərbaycana da diqqət yetir
sinlər və ikili standartlardan kənar ol
sunlar...”.
Prezidentqeydedibki,2022ciilinüç

ayındaəldəedilmiş iqtisadinailiyyətlər
qarşıya qoyulan vəzifələrin həlli üçün
mühümzəminyaradır.
Müşavirədə Baş nazir Əli Əsədov,

maliyyə naziri Samir Şərifov, iqtisadiy
yat naziri Mikayıl Cabbarov, əmək və
əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil
Babayevgörülənişlər,maliyyəvəziyyə
ti,sosialiqtisadisahədənəticələrbarə
dəməlumatveriblər.
Müşavirəyə yekun vuran dövlət baş

çısıəsasdiqqəti işğaldanazadedilmiş
ərazilərdə–QarabağvəŞərqiZəngəzur
iqtisadirayonlarındagörüləcəkişlərəvə
planlaraayırıb:“Birincisi,şəhərlərinBaş
planları ilə bağlıdır. Bizim hazırda Ağ
damvəFüzulişəhərlərininBaşplanları
təsdiqlənibvəBaşplanlarəsasındaişlə
rəstartverilib.Artıqmənişləringedişatı
ilətanışolmuşam.DigərşəhərlərinBaş
planlarının təsdiqlənməsi bu yaxınlar
daözhəllinitapmalıdır.Şuşa,Cəbrayıl,
Kəlbəcər, Zəngilan, Qubadlı şəhərləri
nin,HadrutvəSuqovuşanqəsəbələrinin
Başplanlarıhazırlanmalıdır,builtəsdiq
edilməlidirvəondansonrabizimQara
bağvəŞərqiZəngəzuraaidolaninves
tisiya proqramında əlavələr edilməlidir.
Çünkiburadadaqeydolundu,2,2mil
yardmanatvəsaitnəzərdətutulur.Am
mabirincirübdəcəmi300milyonmanat
danbirqədərçoxvəsaitistifadəolundu.

Əlbəttəki,Başplanlartəsdiqolunandan
sonra biz ancaqpraktiki işlərləməşğul
olacağıq. Mən, ilk növbədə, yaşayış
binalarının inşasını nəzərdə tuturam.
Çünki digər infrastrukturla bağlı layihə
lər icra edilir. Minalardan təmizlənmə
prosesinisürətləndirməküçünbuildöv
lətbüdcəsində100milyonmanatayaxın
vəsaitnəzərdətutulubvəbu,bizimüçün
prioritetməsələdir.Çünkibuməsələhəll
olunmadan biz vətəndaşları o bölgələ
rəyerləşdirəbilmərik.Ancaq taməmin
olandansonraki,oərazilərminalardan
təmizlənib, biz vətəndaşları o ərazilərə
yerləşdirəbilərik”.
Prezidentdiqqətəçatdırıbki,minatə

mizləmə ilə bağlı yeni texnikanın alın
ması təmin edilir. Burada beynəlxalq
mütəxəssislərin dəstəyinə böyük ehti
yac var.Hazırda üç qurum–ANAMA,
Müdafiə Nazirliyinin bölmələri və Föv
qəladə Hallar Nazirliyi minatəmizləmə
işləri ilə məşğuldur. “Bir müddət bun
dan əvvəl yerli şirkətlərin buraya cəlb
olunmasıməsələsimüzakirəedilmişdir
və bildiyimə görə, yerli şirkətlər də bu
işlərəqoşulur.Çünkibutəşəbbüshəm
sahibkarlığın inkişafına təkan verəcək,
– əfsuslar olsun ki, ölkəmizdəminatə
mizləmə prosesi uzunmüddətli olacaq,
– eyni zamanda, yerli şirkətlər burada
təcrübətoplayıbözxidmətlərini təqdim
edə bilərlər. Xarici şirkətlərə gəldikdə,
onlarıntəklifi,əlbəttəki,bugünəqədər
qiymətbaxımındanbizimüçünoqədər
dəməqbul olmayıb.Çünki yerli şirkət
lərinverdikləriqiymətləxaricişirkətlərin
verdikləri qiymətlər arasında dəfələrlə
fərq var.Onagörəmənhesabedirəm
ki, üç dövlət qurumu ilə bərabər, yerli
şirkətlər nə qədər çox yaransa, o qə
dəryaxşıdır.Birdəki,dövlətxəttiiləən
müasir maşın və mexanizmlərin alın
masıdatəminedilməlidir”,–deyəİlham
Əliyevbildirib.
Prezidentazadedilmişərazilərdəinf

rastruktur layihələri–elektrik təchizatı,
dəmiryolu və avtomobil yolu xətlərinin
çəkilməsi, hava limanlarının inşası ilə
bağlı görülən vənəzərdə tutulan işlər
dəndəbəhsedib.Bildirib ki, artıqbü
tün bölgələri birləşdirən elektrik xətləri

var. 100 kilometr uzunluğu olanHora
dizAğbənd dəmiryolunun 60 kilometri
artıq hazırdır.Dörd və altızolaqlı avto
mobilyoludaçəkilir.KeçənilAzərbay
canErmənistansərhədinəqədəryerlər
də əhatə olunmaqla ümumilikdə 700
kilometrəyaxınyollarçəkilib.BərdəAğ
dam dəmiryolunun inşası davam edir
vəgələnilistifadəyəveriləcək.Zəngilan
Beynəlxalq Hava Limanının istifadəyə
verilməsidəbuilənəzərdətutulur.Bu,
Füzuli aeroportundan sonra azad edil
miş ərazilərdə ikinci beynəlxalq hava
limanıolacaq.Azadedilmişərazilərdə
suvarmailəbağlılayihələrinicrasıbuil
nəzərdətutulur.
Prezidentazadedilmişərazilərdəta

riximədəniirsinbərpasıməsələsiüzə
rindədəxüsusidayanıb.Bildiribki,bu
istiqamətdə Şuşada həyata keçirilən
işlərxüsusiəhəmiyyətkəsbedir: “Şu
şanın bərpası bütün digər azad edil
miş torpaqlarla yanaşı, əlbəttə ki, çox
önəmlidirvəhesabedirəmki,prioritet
olmalıdır.Azərbaycan xalqı da bu ya
naşmanı təqdiredir. İndiŞuşadaartıq
bərpa işləri gedir, bəzi tarixi abidələr
bərpa edilib və bu il görüləcək işlərlə
bağlı tapşırıqlarvermək istəyirəm.Ta
rixiabidələrbərpaedilir,HeydərƏliyev
Fondu3məscidi əsaslı şəkildəbərpa
edir, eyni zamanda, yeniməscidin in
şası yaxın aylarda başlanacaq. Artıq
yermüəyyənolundu,bizonuntəməlini
qoyduq.
İndidigərtarixiabidələrinbərpasıge

dir.Bəzi təklifər,eskizlər var vəəlbət
təki,bizŞuşanın tarixisimasınıbərpa
etməliyik.Hərhansıbirtariximemarlıq
ansamblına xələl gətirə biləcək başqa
layihə orada icra edilməməlidir. Şuşa
da yeni teleqüllənin təməli qoyuldu və
yəqinki,yaxıngələcəkdəlayihətəqdim
ediləcək.Təqdimedilənkimimütləqvə
sait ayrılmalıdır. 960 şagirdlik məktəb,
90çarpayılıq xəstəxana inşaedilir.Bu
layihələrintəməliqoyuldu.Keçmişpoçt
binasında“ASANXidmət”,DOSTmər
kəzi və əhaliyə xidmət göstərən digər
qurumlar yerləşəcək. Poçt binası me
marlığısaxlanılmaqşərtiiləəsaslışəkil
dətəmirolunacaq.

Onu da bildirməliyəm ki, Şuşada ya
şayışməhəlləsinin təməli qoyuldu, evlə
rin inşasınastart verildi.Yenibeşulduzlu
hotelin inşasıüçünyerseçildi.O,həmin
yerdir ki, ovaxtqondarmaqurumorada
dırnaqarasıparlamentinşaetməkistəyirdi
vədigərşeytanyuvasıoradayerləşmişdi.
Müharibəzamanıodayoxoldu.İndiora
dabeşulduzluhotelin layihəsimənətəq
dim edildi. Şuşanın memarlığına uyğun
gözəlbirbinaolacaq.Şəhərmeriyasıbi
nasıəsaslışəkildətəmiredilirvəonunya
nındayenikonfranszalıinşaolunur.Çünki
indiŞuşadaböyük tədbirkeçirməküçün
yeryoxdur.Onagörəkonfranszalımeriya
binasınabitişikolacaqvəoradayaxıngə
ləcəkdəənmötəbərtədbirlərkeçiriləcək”.
MayayındaŞuşadanövbəti“Xarıbül

bül”festivalınınkeçiriləcəyinideyənİlham
Əliyevbildiribki,budəfəkifestivaladünya
nınmüxtəlifölkələrindənfolklorkollektiv
ləridəvətedilib:“Vaxtındanqabaqanons
vermək istəmirəm,ammahesabedirəm
ki,çoxmaraqlıfestivalolacaqdır...”.
Azadedilmiş ərazilərə sakinlərin kö

çürülməsinə gəlincə, dövlət başçısı
qeydedibki,ZəngilanrayonununAğalı
kəndininsakinləriartıqbuilyerləşəcək
lər. Bu, birinci pilot layihədir. Füzulinin
Dövlətyarlıkəndininyaradılmasınabuil
başlanacaq. Bu, bir neçə kəndi birləş
dirən layihədir. Azad edilmiş digər ra
yonlarda kəndlərin yenidən qurulması
layihələrihazırlanırvəşəhərlərləpara
lelolaraqbizkəndləridəbərpaedəcə
yik.Builüçməktəbininşası(Ağdamda,
Cəbrayıl şəhərində və Şuşada) başa
çatmalıdır.Hərüçməktəb960yerlikdir.
Şuşaşəhərindəxəstəxanabuilistisma
ra veriləcək, Ağdamda 210, Füzulidə
180çarpayılıqxəstəxanaların inşasına
startverilib.Cəbrayılda isəyaxıngələ
cəkdəxəstəxananıntəməliqoyulacaq.
“Beləliklə, keçmişməcburi köçkünlə

ri qaytarmaq üçün kompleks tədbirlər
görürük.Yaşayış binaları, infrastruktur,
iş yerləri, kənd təsərrüfatı ilə məşğul
olmaq imkanları, sənayeparkları–biz
planlı şəkildəbu işləri görəcəyik.Əmi
nəmki,bütünplanlarhəyatdaözəksini
tapacaq.Bizistədiyimizənailolacağıq”,
–deyəİlhamƏliyevvurğulayıb.

“Digər azad edilmiş torpaqlarla yanaşı 
Şuşanın bərpası prioritet olmalıdır” 

“Azərbaycan xalqı da bu yanaşmanı təqdir edir”

əvvəli səh. 1-də
Qonaqlar Mədəniyyət Mərkə

zinin foyesində “Bacarıqlı əllər”
dərnəyi üzvlərinin əl işlərindən
ibarətsərgiilədətanışolub,“Gö
zəl Quba” ansamblının ifasında
“Şuşanın dağları” mahnısının
məşqini izləyiblər. “Art” yaradıcı
lıqstudiyasının“NizamiGəncəvi
İli”münasibətilədahişairin“Sirlər
xəzinəsi” poemasından “Kərpic
kəsən kişinin dastanı” hekayəti
əsasındahazırladığıqısametrajlı
filmnümayişetdirilib.

Mədəniyyətnazirivə icrabaş
çısıdahasonraQubarayonMər
kəzləşdirilmişKitabxanaSistemi
nin(MKS)MərkəziKitabxanasına
baş çəkiblər. Məlumat verilib ki,
1932ci ildə yaradılan kitabxana
buil90illiyiniqeydedir.
NazirQuba şəhər uşaqmusiqi

və incəsənət məktəblərinə baxış
keçirərkəntədrisocaqlarınınfəaliy
yəti barədə ətrafı məlumat alıb,
təhsilinkeyfiyyətininyüksəldilməsi,
istedadlı uşaq və gənclərin dəs
təklənməsininəhəmiyyətinivəva
cibliyini diqqətə çatdırıb, bununla
əlaqədarmüvafiqgöstərişlərverib.
MədəniyyətnaziriQubadaXIX

əsrəaidyerliəhəmiyyətlimemar
lıq abidələri olan Ərdəbil məsci
di vəCüməməscidini də ziyarət
edib. Nazirə məlumat verilib ki,
ƏrdəbilməscidiCənubiAzərbay
canınƏrdəbilbölgəsindənburaya
köçürülən ailələr tərəfindən XIX
əsrdətikilib.QubaCüməməscidi
zənginmemarlıqüslubuiləseçilir.
Məscidindaxildənhündürlüyü18
m, ümumi sahəsi isə 360 kvad
ratmetrdir. Tikintisində istifadə
olunan çiy kərpiclər rayonun İq
riqkəndindəhazırlanıb.Məscidin
mehrab hissəsi Mədinə şəhərin
dəkiməsciddəolduğukimiişlənib.
Tikilininortahissələrindəsütunun
olmamasımemarınyüksəkpeşə
karlığındanxəbərverir.

AnarKərimovsəfərçərçivəsin
dəQubaTarixDiyarşünaslıqMu
zeyinəbaşçəkib.Nazirəməlumat
verilib ki, 1924cü ildə yaradılan
muzeydəhazırda11minəyaxın
eksponatqorunubsaxlanılır.Mu

zey 2015ci ildə ümumi sahəsi
1620 kvadratmetr olan, müasir
standartlara uyğun 3 mərtəbə
dən ibarət yeni binaya köçürü
lüb.Qeydedilibki,ekspozisiyada
Qubaxalçaları,XVIIIXIXəsrlərə
aidmilligeyimnümunələri,xalqı
mızın tarixi, mədəniyyəti, tətbiqi
sənəti və məişətini əks etdirən
eksponatlarnümayişolunur.
Quba Soyqırımı Memorial

KompleksinəgələnAnarKərimo
vaməlumatverilibki,Qubaşəhə
rindəsoyqırımıməzarlığı2007ci
ilinaprelindəərazidətorpaqişləri
görülərkənaşkarlanıb.Tədqiqat
lar nəticəsində toplu məzarlığın
1918ciildəermənisilahlıdəstə
lərininyerliəhaliyəqarşıtörətdiyi
soyqırımı iləbağlıolduğumüəy
yən edilib. Erməni millətçilərinin

cinayətkar əməllərinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması,Azər
baycan xalqınınmilli yaddaşının
qorunması və soyqırımıqurban
larının xatirəsinin əbədiləşdiril
məsiməqsədiləPrezident İlham

Əliyevin2009cuiloktyabrın30
da imzaladığı sərəncama əsa
sən, Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi iləQubaşəhərindəSoy
qırımı Memorial Kompleksi inşa
edilib. 2013cü il sentyabrın 18
dəkompleksinaçılışıkeçirilib.
MədəniyyətnaziriQubadaXIX

əsrə aid yerli əhəmiyyətli me
marlıqabidəsiolanHündürgün
bəzlihamamvəölkəəhəmiyyətli
memarlıqabidəsiSəkinəxanım
məscidinidəziyarətedib.Quba
şəhərindəMusabəyovvəƏrdə
bilküçələrininkəsişməsindəyer
ləşənHündürgünbəzlihamama
baxış keçirilərkən bildirilib ki, el
arasındabəzən“Çuxurhamam”,
“Bəkirhamamı” və “MəşədiƏli
mərdanhamamı”daadlandırılan
abidədə2018ciildətəmirbərpa

işlərihəyatakeçirilib.İkigünbəz
və9hücrədənibarətolanqədim
tikilinin fasadı tamamilə yenilə
nib,damörtüyüdəyişdirilib.
Quba rayonunun memarlıq

abidələriarasındaözünəməxsus

yer tutanSəkinəxanımməscidi
ilə tanışlıqzamanınazirəməlu
mat verilib ki, məscid görkəmli
Azərbaycanşairi,tarixçi,maarif
çi Abbasqulu ağa Bakıxanovun
həyat yoldaşı Səkinə xanımın
vəsaitiilə1854cüildətikilib.
Qubada mədəniyyət müəssi

sələri və tariximədəni abidələrlə
tanışlıqdan sonra nazirAnarKə
rimov rayon Mədəniyyət Mərkə
zində“Şuşaİli”münasibətilətəşkil
olunankonsertproqramınıizləyib.
Konsertdə Quba rayon Uşaq

musiqi məktəbi kollektivinin ifa
sında ilk olaraq Ü.Hacıbəylinin
“Koroğlu” operasından “Uvertü
ra”səslənib.
SonraQuba rayonUşaqmu

siqi məktəbi və rayon Uşaq in
cəsənət məktəbi şagirdlərinin,
eləcə də Mədəniyyət Mərkəzi
solistlərinin ifasında müxtəlif
musiqinömrələritəqdimolunub.
“Quba könüllülər teatrı” “Nizami
inciləri”teatrlaşdırılmışkompozi
siyasınınümayişetdirib.Tatfolk
lor qrupunun ifasında “Şuşam”,
dağ yəhudisi ifaçının oxuduğu
“Şuşa”, Mədəniyyət Mərkəzinin
“Gözəl Quba” ansamblı və so
listin ifasında “Şuşanın dağları”
mahnıları alqışlarla qarşılanıb.
Proqram bütün ifaçıların iştirakı
ilə səslənən “Yaşa, mənim xal
qım”mahnısıiləbaşaçatıb.

Yerlərdə mədəni fəaliyyət günün 
tələblərinə cavab verməlidir

Mədəniyyət naziri Quba rayonunda müəssisələrin işi ilə tanış olub
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AvropaİttifaqıiləAzər
baycanarasında
birçoxsahələrdə,o
cümlədənhumanitar

vəmədəniyyətsahələrində
əməkdaşlıqinkişafedir.

Bu fi kir ap re lin 12-də mə də niy-
yət na zi ri Anar Kə ri mo vun Av ro-
pa İt ti fa qı nın (Aİ) Azər bay can-
da kı Nü ma yən də li yi nin rəh bə ri, 
sə fir Pe ter Mi xal ko ilə gö rü şün də 
vur ğu la nıb.

Gö rüş za ma nı Mə də niy yət 
Na zir li yi və Av ro pa İt ti fa qı ara-
sın da mə də niy yət sa hə sin-
də əmək daş lıq, bu əla qə lə rin 
pers pek ti vi, hə ya ta ke çi ri lən 
bey nəl xalq la yi hə lər və Azər-
bay ca nın iş ğal edil miş əra zi lə-
ri nin azad olun ma sın dan son ra 
ya ran mış və ziy yət ba rə də söh-
bət apa rı lıb.

İş ğal dan azad edil miş əra zi lə-
ri mi zin mi na lar dan tə miz lən mə-

sin də Av ro pa İt ti fa qı nın dəs tə-
yin dən söz açan na zir bu sa hə də 
apa rı lan iş lə rə gö rə qar şı tə rə fə 
min nət dar lı ğı nı ifa də edib.

Anar Kə ri mov Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İlham Əli ye vin “Ba kı Pro se si” tə-
şəb bü sü, bu tə şəb büs çər çi və-

sin də Azər bay ca nın bey nəl xalq 
miq yas da mə də niy yət lər və din-
lə ra ra sı dialo qa töh fə lə ri ilə bağ lı 
fi kir lə ri ni bö lü şüb.

Na zir öl kə miz tə rə fin dən irə-
li sü rü lən “Mə də niy yət na mi nə 
sülh” (“Peace for Cul tu re”) qlo bal 
ça ğı rı şı haq qın da da mə lu mat 

ve rib. Qeyd edib ki, Bir ləş miş 
Mil lət lər Təş ki la tı nın Si vi li za si-
ya lar Al yan sı və İCES CO tə rə-
fin dən dəs tək lə nən bu la yi hə nin 
əsas məq sə di mə də niy yə tin qo-
run ma sı üçün re gion da sül hün 
bər qə rar ol ma sı dır. Bu məq səd-
lə Azər bay can “Mə də niy yət na-
mi nə sülh” kam pa ni ya sı ilə dün-
ya ya ça ğı rış edir. Anar Kə ri mov 
Av ro pa İt ti fa qı nı na zir li yin irə li 
sür dü yü bu ki mi bir sı ra bey nəl-
xalq tə şəb büs lər də iş ti ra ka də-
vət edib.

Sə fir Pe ter Mi xal ko qə bu la gö-
rə tə şək kü rü nü bil di rə rək Av ro pa 
İt ti fa qı tə rə fin dən Azər bay can la 
mə də niy yət sa hə sin də hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə lə rə bö yük önəm 
ve ril di yi ni və bu mü na si bət lə rin 
mü vəf ə qiy yət lə in ki şaf et di yi ni 
vur ğu la yıb.

Gö rüş tə rəf ə ri ma raq lan dı ran 
di gər mə sə lə lə rin mü za ki rə si ilə 
da vam edib.

YARAT-da “Mədəni yenilənmə” layihəsinin 
növbəti tədbiri 

MədəniyyətNazirliyininYARATMüasirİncəsənətMərkəziilə
birgəhəyatakeçirdiyi“Mədəniyenilənmə”layihəsininbudə
fəkiqonağıRusiyaKinovəTeleviziyaRəssamlarıGildiyasının
vitseprezidenti,MoskvaKinoMəktəbinin“Bədiiquruluş”proq
ramınınkuratoru,tanınmışkinorəssamıƏddisHacıyevdir.

Ap re lin 26-da YA RAT Müa-
sir İn cə sə nət Mər kə zin də 
real la şa caq təd bir za ma nı 
Mosk va Ki no Mək tə bi tə lə-
bə lə ri nin ər sə yə gə tir dik lə ri 
iş lər təq dim olu na caq. Təd bir 
çər çi və sin də Əd dis Ha cı ye vin 
“İd rak” ad lı qı sa met raj lı fil mi 
nü ma yiş edi lə cək. Film 2021-
ci il də Tür ki yə nin Ay dın şə hə-
rin də ke çi ri lən “Efe ler Ulus-
la ra ra sı Çev re Film Gün le ri” 
fes ti va lın da mü ka fat qa za nıb. 

Nü ma yiş dən son ra həm çi nin Av ro pa, Ru si ya və Azər bay can da ki no 
is teh sa lı nın xü su siy yət lə ri nə dair mü za ki rə lər apa rı la caq. Ey ni za man-
da la yi hə çər çi və sin də təh sil sa hə si üz rə eks pert Ye ka te ri na Çər kəz-
za də ilə kreativ sə na ye lə rin in ki şa fı na dair pa nel mü za ki rə ke çi ri lə cək.

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin 
yeni rəisi kollektivə təqdim olunub

MədəniyyətnaziriAnarKərimovunəmriiləİbrahimMüseyiboğlu
ƏliyevBakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininrəisitəyinolunub.

Ap re lin 13-də Mə-
də niy yət Na zir li yi nin 
St ra te ji in ki şaf və la yi-
hə lə rin ida rə edil mə si 
şö bə si nin mü di ri – 
Apa ra tın rəh bə ri və zi-
fə si ni ic ra edən Vü qar 
Məm mə dov İb ra him 
Əli ye vi kol lek ti və təq-
dim edib.

Baş ida rə nin Mə-
də niy yət Na zir li yi nin 
apa rı cı qu rum la rın dan bi ri ol du ğu nu vur ğu la yan Vü qar Məm mə-
dov “Şu şa İli” çər çi və sin də ke çi ri lə cək təd bir lər də, elə cə də təc rü-
bə mü ba di lə lə ri za ma nı ida rə də ça lı şan mü tə xəs sis lə rin ya xın dan 
iş ti rak et mə si nin, böl gə lər lə pay taxt müəs si sə lə ri ara sın da bir gə 
la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si nin zə ru ri li yi ni qeyd edib.

İb ra him Əli yev çı xı şın da gös tə ri lən eti ma da gö rə mə də niy yət 
na zi ri Anar Kə ri mo va tə şək kü rü nü bil di rib və Azər bay can Res-
pub li ka sı Pre zi den ti nin mə də niy yət sa hə sin də qar şı ya qoy du ğu 
və zi fə lə rin ye ri nə ye ti ril mə si üçün ça lı şa ca ğı nı söy lə yib.

Son ra Vü qar Məm mə dov ida rə qar şı sın da du ran əsas və zi-
fə lər dən söh bət açıb və st ra te ji qiy mət lən dir mə lə rin apa rıl ma sı, 
həs sas tə bə qə lər lə, xü su si lə şə hid ailə lə ri və qa zi lər lə işin mün tə-
zəm təş ki li, mət buat la iş və ic ti maiy yət lə əla qə lə rin ge niş lən di ril-
mə si ni vur ğu la yıb. O, qeyd olu nan sa hə lər üz rə töv si yə lər ve rə rək 
kol lek ti və uğur lar ar zu la yıb.

İb ra him Mü se yib oğ lu Əli yev 1976-cı il də ana dan olub.  Azər-
bay can Döv lət Neft Aka de mi ya sın da ba ka lavr və ma gistr pil lə lə ri 
üz rə təh sil alıb. Kənd Tə sər rü fa tı, İq ti sa di İn ki şaf, Rə qəm sal İn ki-
şaf və Nəq liy yat na zir lik lə rin də müx tə lif və zi fə lər də iş lə yib.

Dini icmaların nümayəndələri 
Xocavənddə məbədlərə baş çəkiblər

Azərbaycandafəaliyyətgöstərənxristianicmalarınınnüma
yəndələriXocavəndrayonunişğaldanazadolunmuşərazilə
rinəsəfərediblər.SəfərDiniQurumlarlaİşüzrəDövlətKomi
təsinintəşkilatçılığı,qurumuntabeliyindəkiMənəviDəyərlərin
TəbliğiFondunundəstəyiiləreallaşıb.

“Hə yat Sö zü”, “Azər bay can Bib li ya Cə miy yə ti”, “Alov”, “Vi ne-
yard”, “Hə yat ve ri ci lütf”, “Şərq də Ul duz”, “Ye ni Hə yat”, Al ban-udi 
xris tian, Xi las kar Ye van ge lik-Lü te ran la rın Ba kı di ni ic ma sı, Ba kı 
şə hə ri “Yed din ci Gü nün Ad ven tist lə ri”, “Ye van ge list Xris tian Bap-
tist lə rin kil sə si”, Ye van ge list Mə si hi Bap tist lə ri nin “Aqa pe” di ni 
ic ma la rı, ey ni za man da “Azər bay can Res pub li ka sın da Ka to lik 
kil sə si nin Apos tol Pre fek tu ra sı”, Rus Pra vos lav Kil sə si nin Ba kı 
və Azər bay can Ye par xi ya sı nın, elə cə də mü səl man ic ma la rı nın 
üzv lə ri Xo ca vənd ra yo nun da bir sı ra di ni mə bəd lə ri zi ya rət edib, 
şə hid lə rin ru hu na dualar oxu yub, di ni ayin lər ic ra edib lər.

Muzey əşyalarının mühafizəsi ilə bağlı 
müzakirə aparılıb

MuzeySərvətlərivəXatirəƏşyalarınınElmiBərpaMərkəziap
relin12də“Yenitikilənvəyayenidənqurulanmuzeybinaları
nınekspozisiyavəfondlarındamuzeyəşyalarınınmühafizə
problemləri”mövzusundaonlaynsərgiseminarkeçirib.

“Zoom” plat for ma sı 
üzə rin dən təş kil edi-
lən se mi nar da Şəm kir, 
Saat lı, Ma sal lı, Bey-
lə qan ta rix-di yar şü-
nas lıq mu zey lə ri nin, 
El mi Bər pa Mər kə zi-
nin əmək daş la rı ilə 
ya na şı, bu is ti qa mə tin 
gə lə cək mü tə xəs sis-
lə ri ki mi Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te ti Mu zey şü nas lıq fa kül tə si nin IV kurs tə lə bə-
lə ri  iş ti rak edib lər.

Mər kə zin baş mü ha fi zi İra nə İb ra hi mo va möv zu ilə bağ lı çı xış 
edə rək ye ni ti ki lən və ya ye ni dən qu ru lan mu zey lə rə mu zey əş-
ya la rı nın təx li yə si, yer ləş di ril mə, mü ha fi zə və nü ma yiş şərt lə ri, 
ha be lə bu za man qar şı ya çı xan prob lem lər haq qın da mə lu mat 
ve rib, müm kün həll yol la rı ilə bağ lı töv si yə lə ri ni bil di rib. 

Ta rix-di yar şü nas lıq mu zey lə ri nin rəh bər lə ri ye ni dən qu ru lan və 
ya ye ni ti ki lən bi na la rın da eks po nat la rın mü ha fi zə qay da la rın dan, 
bu yol da qar şı laş dıq la rı prob lem lər dən və on la rın həl lin dən bəhs 
edib lər. Mu zey rəh bər lə ri El mi Bər pa Mər kə zi nin fəaliy yə tin dən 
də bəhs edə rək eks po nat la ra ikin ci hə yat bəxş et dik lə ri üçün bər-
pa çı la ra tə şək kür lə ri ni bil di rib lər.

Mər kə zin kim ya çı-mü hən di si Pər vin Sa dı qo va və bioloq-mü-
hən di si Ari fə Fər ha do va iş ti rak çı la rı ma raq lan dı ran sual la rı ca-
vab lan dı ra raq öz töv si yə lə ri ni ve rib lər.

Mər kə zin əmək da şı Fi ru zə Mah mu do va müx tə lif mu zey lə rin 
fon du na məx sus  əş ya la rın bər pa sı ilə bağ lı təq di mat edib. 

Son da mər kəz də bər pa edi lən eks po nat la rın fo to la rın dan iba rət 
sər gi nü ma yiş olu nub.

MədəniyyətNazirli
yininMədəniyyət
üzrəElmiMetodiki
vəİxtisasartırma

Mərkəzi(MEMİM)tərəfin
dənaprelin12dəYasa
malrayonHeydərƏliyev
Mərkəzində“İncəsənət
ruhuoyadır”adlıelmiprak
tikseminartəşkilolunub.
Seminarınməqsədixüsusi
qayğıyaehtiyacıolanuşaq
larınmədəniyyətvəincə
sənətvasitəsiləcəmiyyətə
adaptasiyaedilmələriüçün
genişşəraityaratmaqdır.

Təd bi rin əv və lin də Ya sa mal 
ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi nin 
di rek to ru Na mi nə Ömə ro va və 
Mə də niy yət Na zir li yi Mə də niy-
yət üz rə El mi-Me to di ki və İx ti-
sa sar tır ma Mər kə zi nin di rek to ru 
Səadət Xə ləf bəy li çı xış edib lər. 
S.Xə ləf bəy li qeyd edib ki, autizm 
spektr po zun tu su olan uşaq la rın 
cə miy yə tə in teq ra si ya olun ma sı 
pro se sin də, ha be lə sö zü ge dən 
uşaq lar da müx tə lif ba ca rıq la-
rın in ki şaf et di ril mə sin də bir sı ra 
qu rum və mü tə xəs sis lə rin müş-
tə rək fəaliy yət gös tər mə si çox 
önəm li dir.

Se mi na ra hö ku mət və qey ri-
hö ku mət təş ki lat la rı nın, müx tə lif 
qu rum la rın nü ma yən də lə ri qa tı-
lıb lar. Om buds man Apa ra tı Uşaq 
hü quq la rı nın mü da fiəsi sek to ru-
nun mü di ri Ni gar Ağa ye va, Ailə, 
Qa dın və Uşaq Prob lem lə ri üz rə 

Döv lət Ko mi tə si Uşaq prob lem-
lə ri şö bə si nin məs lə hət çi si Şəb-
nəm Cə fə ro va, So sial Xid mət lər 
Agent li yi So sial müəs si sə lər lə iş 
de par ta men ti nin mü dir müavi ni 
Sa ra Ağa ye va, Sə hiy yə Na zir li-
yi İc ti mai Sə hiy yə və İs la hat lar 
Mər kə zi nin şö bə mü di ri Sə bi nə 
Ba ba za də çı xış edib lər.

Təh sil İns ti tu tu nun El mi ka tib-
li yin xü su si və ink lü ziv təh sil üz-
rə mü tə xəs si si, pe da qo gi ka üz rə 
fəl sə fə dok to ru La lə İma no va, 
Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin 
Nev ro lo gi ya ka fed ra sı nın as sis-
ten ti, tibb üz rə fəl sə fə dok to ru 
Kam ran Sa la yev, “Bir gə və Sağ-
lam” İc ti mai Bir li yi nin səd ri Ay tən 
Ey na lo va, Azər bay can Tibb Uni-
ver si te ti Psi xiat ri ya ka fed ra sı nın 

əmək da şı, “Nə fəs” psi xo nev ro-
lo ji sağ lam lıq aka de mi ya sı nın 
tə sis çi si İk ram Rüs tə mov və 
Psi xo lo gi ya El mi Təd qi qat İns ti-
tu tu nun səd ri El nur Rüs tə mo vun 
çı xış la rı da din lə ni lib.

Mü tə xəs sis lər qeyd edib lər 
ki, xü su si qay ğı ya eh ti ya cı olan 
uşaq la rın di gər in san lar dan fərq-
lən di ril mə mə si, on la rın cə miy yə-
tin bə ra bər hü quq lu fərd lə ri ki mi 
ya şa ma sı, cə miy yə tə in teq ra si ya 
olun ma sı, komp leks lər dən qur tul-
ma sı üçün əli miz dən gə lə ni əsir-
gə mə mə li yik. Bu nun üçün mü tə-
ma di ola raq on lar la ün siy yət də 
ol maq, eh ti yac la rı nı öy rən mək, 
mə nə vi cə hət dən yar dım gös tər-
mək, on la rı din lə mə yə və an la-
ma ğa ça lış maq la zım dır.

Eks pert lər onu da bil di rib lər 
ki, autizm spektr po zun tu su olan 
in san la rın, xü su si lə uşaq la rın 
cə miy yə tə tam və bə ra bər hü-
quq lu in teq ra si ya sı üçün ge niş 
ic ti maiy yət ara sın da müəy yən 
təb li ğat xa rak ter li iş lə rin apa rıl-
ma sı çox va cib mə sə lə dir.

Təd bir də Mə də niy yət Na zir-
li yi nin autizm spektr po zun tu su 
diaq no zu müəy yən edil miş in-
san la rın cə miy yə tə in teq ra si ya 
olun ma sı pro se si nə gös tər di yi 
diq qət və ma ra ğın son də rə cə 
önəm li ol du ğu qo naq lar tə rə fin-
dən xü su si lə vur ğu la nıb.

Se mi na rın bə dii his sə sin də 
Azər bay can Döv lət Mə də niy-
yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
tə lə bə si Əli sa hib Bay ra mo vun, 
“Ma vi ürək lər” xor qru pu nun (for-
te piano da mü şa yiət: Ar zu Sə-
məd qı zı) ifa la rı din lə ni lib. Təd bir 
iş ti rak çı la rı Hey dər Əli yev Mər-
kə zi nin eks po zi si ya sı na, te ma tik 
vi deoçar xı na və autizm spektr 
po zun tu su olan uşaq la rın əl iş-
lə rin dən iba rət sər gi yə ba xıb lar. 
Son da qo naq lar “Bir gə və Sağ-
lam” İc ti mai Bir li yi nin nəz din də 
fəaliy yət gös tə rən reabi li ta si ya 
mər kə zi nin dəs tə yi ilə autizm 
spektr po zun tu su olan uşaq lar 
tə rə fin dən ha zır la nan müx tə lif 
təam la rı da dıb lar.

Avropa İttifaqı Azərbaycanla mədəniyyət sahəsində 
layihələrə böyük önəm verir

Marionet Teatrında “Biz varıq” 
İnklüziv tamaşa təqdim olunub
“İçərişəhər”DövlətTarixMemarlıqQoru
ğuİdarəsinin(DTMQ)dəstəyiiləMarionet
Teatrında“Bizvarıq”adlısəhnələşdirilmiş
inklüzivtamaşanümayişedilib.

Qo ruq ida rə si nin mət buat xid mə tin dən bil-
di ri lib ki, “Be Kind” la yi hə si çər çi və sin də səh-
nə ləş di ri lən ta ma şa da sağ lam lıq im kan la rı 
məh dud olan və ol ma yan uşaq la rın iş ti ra kı 
ilə səh nə cik lər və “Dan ce Abi lity” ko man da-
sı nın çı xış la rı iz lə yi ci lə rə təq dim olu nub.

Açı lış da “İçə ri şə hər” DTMQ İda rə si İda rə 
He yə ti nin səd ri Şa hin Se yid za də çı xış edə rək ink-
lü ziv la yi hə lə rin va cib li yi ni vur ğu la yıb.

İda rə nin nəz din də fəaliy yət gös tə rən Ma rionet 
Teat rı nın bə dii rəh bə ri Tər lan Qor çu və “Be Kind”in 
tə sis çi si Şi rin Rza ye va təd bi rin təş ki lin də gös tə ri-
lən dəs tə yə gö rə tə şək kür lə ri ni bil di rib lər.

İnk lü zi ya üz rə mü tə xəs sis Za ri na Məm mə do va 
xü su si təh si lin ma hiy yə ti və onun əhə miy yə ti haq-
qın da da nı şıb. Qeyd edi lib ki, “Be Kind” xü su si 
qay ğı ya eh ti ya cı olan uşaq la ra dəs tək gös tər mək 

və on la rın cə miy yət də in teq ra si ya sı na im kan ya-
rat maq üçün ha zır la nan bir la yi hə dir.

Təd bir də qo naq qis min də iş ti rak edən BMT İn ki-
şaf Proq ra mı nın Azər bay can da kı mə sul əmək da şı 
Sux rob Xo ci ma tov bu ki mi la yi hə lə rə dəs tək ol duq-
la rı nı söy lə yib.

Son ra ta ma şa təq dim olu nub.
“İçə ri şə hər” DTMQ İda rə si xü su si qay ğı ya eh ti-

ya cı olan uşaq la rı diq qət də sax la yır və bu məq-
səd lə müx tə lif təd bir və la yi hə lər hə ya ta ke çi rir.

Aprelin13dəCəfərCabbarlı
adınaAzərbaycanDövlətTeatr
Muzeyindətanınmışteatrvə
kinoaktyoru,XalqartistiMə
budMəhərrəmovun65illiyinə
həsrolunmuştədbirkeçirilib.

Təd bi ri mu ze yin di rek to ru, 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si Se-
vinc Mi ka yı lo va aça raq yu bil ya ra 
təb rik lə ri ni çat dı rıb, onun ya ra dı cı-
lıq yo lu haq qın da mə lu mat ve rib.

Mu ze yin əmək da şı Suğ ra Nif-
tul la ye va akt yo run sə nət fəaliy-
yə tin dən ət raf ı da nı şıb.

Təd bir də iş ti rak edən qo naq-
lar dan Xalq ar tist lə ri Ra miz Hə-
sə noğ lu, Ha cı İs ma yı lov, Xalq 
rəs sa mı Arif Hü sey nov, re jis sor 

Oleq Sə fə rə li yev, Əmək dar ar-
tist Hə cər Ağa ye va və baş qa la rı 
yu bil ya rı ad gü nü mü na si bə ti lə 

təb rik edib, öz ürək söz lə ri ni bö-
lü şüb lər. Təb rik lə rə akt yo run ailə 
üzv lə ri və dost la rı da qo şu lub.

Təd bir çər çi və sin də mu zey 
əmək daş la rı nın Mə bud Mə hər-
rə mo vun hə yat və ya ra dı cı lı ğı 
ilə bağ lı ha zır la dıq la rı vi deoçarx 
nü ma yiş olu nub. Akt yo run oy na-
dı ğı ta ma şa lar dan və çə kil di yi 
film lər dən fraq ment lər iz lə ni lib. 

Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so list-
lə ri – Xalq ar tis ti Gül yaz Məm-
mə do va “Nə gö zəl dir”, “Dil kəş” 
təs ni fi, Fa ti mə Cə fər za də və 
Pre zi dent tə qaüd çü sü Atəş Qa-
ra yev “Ar şın mal alan” ope ret ta-
sın dan ari ya la rı ifa edib lər.

Bun lar dan əla və, təd bir yu bil yar 
üçün xoş sürp riz lə yad da qa lıb. 
Mə bud Mə hər rə mo vun V.Şeks pi-
rin “Kral Lir” ta ma şa sın da ya rat dı-
ğı Təl xək ob ra zın da Xalq rəs sa mı 
Arif Hü sey nov tə rə fin dən çə kil miş 
port re ti nin təq di ma tı olub. Əsər 
Cə fər Cab bar lı adı na Azər bay can 
Döv lət Teatr Mu ze yi nin kol lek si ya-
sı na da xil edi lib.

Pantomima “Yük”ü
AzərbaycanDövlətPanto
mimaTeatrında1617aprel
tarixlərində“Yük”tamaşa
sınınpremyerasıolacaq.

Teat rın bə dii rəh bə ri və baş 
re jis so ru, Xalq ar tis ti Bəx ti-
yar Xa nı za də nin ha zır la dı-
ğı ta ma şa nın məşq lə ri hə lə 
pan de mi ya dan ön cə baş lan-
mış dı. “Uzaq da bir nə fər var” 
de viz li səh nə işi nin plas tik həll 
üz rə re jis so ru  Sa hib Nov ru-
zov,  qu ru luş çu rəs sa mı Xəy-
yam Sə mə dov, mu si qi tər ti-
bat çı sı Bəh ruz Əh məd li dir.

Ta ma şa da Əmək dar ar tist-
lər Bəh ruz Əh məd li, El man 
Rə fi yev,  akt yor lar Nur lan 
Rüs tə mov, Sol maz Bə də lo va, 
Nu ri də Mu sa bəy li, El xan Şa-
hə li yev, El vin Qi yas lı, El nur 
Ab bas qu li yev və baş qa la rı rol 
alıb lar.

Xalq artisti Məbud Məhərrəmovun 
65 illiyi qeyd edilib

“İncəsənət ruhu oyadır”
“Autizm aylığı” çərçivəsində elmi-praktik seminar
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“Şuşaİli”Azərbaycanınsöz-sənətsalna-
məsindədərinizqoyanqədimşəhərin
mədənimirasınabirdahanəzərsalmaq
baxımındanböyükəhəmiyyətkəsbedir.
BölgələrdəkeçiriləntədbirlərdədəŞuşa-
nınzənginliklərisəhifələnir,mədəniyyət
paytaxtımıztərənnümedilir.

Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi
(RMİ)BeyləqanrayonHeydərƏliyevMərkə
zində“HeydərƏliyevinŞuşayazəngintarixi
abidəkimiqayğısı”mövzusundaelmipraktik
konfranskeçirilib.ÇıxışlardaŞuşanınAzər
baycan tarixindəki yerindən, abidələrindən,
işğalıvəazadolunmasındanbəhsedilib.
BiləsuvarRMİSalyanrayonHeydərƏliyev

MərkəzivəSalyanrayonUşaqgənclərşah
mat məktəbinin birgə təşkilatçılığı ilə “Şuşa
İli”nə həsr olunmuş şahmat turniri keçirilib.
Turnirdəqalibgələniştirakçılardiplomlatəltif
ediliblər.

ŞəmkirRMİnindəstəyi iləGədəbəyAşıq
Məktəbində “Şuşa İli” münasibətilə sərgi
konsert təşkiledilib. İdarəninrəisiAzərRə
cəbovun da iştirak etdiyi tədbirdə müxtəlif
bölmələrdə50dəkfotoşəkilvə180dənçox
bilgilövhəsinümayişetdirilib.Konserthissə
sindəşagirdlərinifasındamusiqilərsəsləndi
rilib.
Ağdaş RMİ Ağdaş rayon Mədəniyyət

Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət göstərən
Şəmsabad, Qolqəti, Yuxarı Ləki kənd klub
müəssisələrində “Qarabağın incisi–Şuşa”,
“Şuşayaqayıdış”adlısilsilə tədbirlərkeçiri
lib.

ŞəkiRMİnintabelıyindəkiZaqatalarayon
HeydərƏliyevMərkəzində“Şuşaİli”iləbağlı
YuxarıÇardaxlarkənd tamortaməktəbinin
şagirdlərinəaçıqdərs keçirilib.Balakən ra
yonMədəniyyətMərkəzindəisə“Şuşaİli”nə
həsr olunmuş hərbi vətənpərvərlik mövzu
sundafilmnümayişetdirilib.FilmVətəntor
pağının düşməndən azad edilməsindəmü
hümroloynamışXüsusiTəyinatlıQüvvələrə
həsrolunub.
XaçmazRMİXaçmazRayonTarixDiyar

şünaslıqMuzeyində “Şuşa İli”münasibətilə
keçirilən tədbirdəməktəblilərəŞuşanınabi
dələri haqqında məlumat verilib. Xaçmaz
şəhərindəkiümumtəhsilməktəblərinin78ci
sinif şagirdləri vəmuzey filiallarının işçiləri
niniştiraketdiyitədbirdə“Şuşaabidələri”ad
lıvideoçarxnümayişetdirilib.
Ağcabədi RMİ Ağcabədi rayon MKSnin

Qaradolaq kənd kitabxana filialının əmək
daşlarıkəndümumiortaməktəbinin9cusi
nifşagirdləri ilə“Şuşa–270”başlıqlı tədbir
keçiriblər.ŞagirdlərəŞuşanınyaranmatari
xindən, işğalından vəQələbəmiz haqqında
məlumatverilib.
Sabirabad RMİ Sabirabad rayon Heydər

Əliyev Mərkəzində S.Vurğun adına 3 saylı
şəhərtamortaməktəbininmüəllimlərivəIV
sinifşagirdlərininiştirakıiləkeçiriləntədbirdə
“Şuşa:işğalıvəazadolunması”adlısənədli
filmnümayişolunub.

Şirvan şəhər MKSnin 4 saylı kitabxana
filialının əməkdaşları “Şuşa İli” ilə əlaqədar
açıqhavadakitabsərgisitəşkilediblər.

SumqayıtRMİninəhatəetdiyiŞuşarayon
Mədəniyyətevi,Malıbəyli kəndMədəniyyət
evivə“İstedadlarıTanıyaqvəTanıdaq”İcti
maiBirliyinin təşkilatçılığı ilə “Şuşa–Azər
baycanın mədəniyyət paytaxtı” adlı tədbir
keçirilib.
İsmayıllı RMİ İsmayıllı Rayon TarixDi

yarşünaslıq Muzeyi və Təhsil Şöbəsinin
birgə təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev Mər
kəzində “Qafqazın kiçik Parisi, tarixi Pə
nahabad – Şuşa qalası” adlı inşayazı
müsabiqəsikeçirilib.Müsabiqədə İsmayıl

lı şəhəri və Quşencə,Qalıncaq,Şəbiyan
kəndməktəblərinin şagirdləri iştirak edib
lər. Qəbələ rayon Heydər Əliyev Mərkə
zində isəŞuşarayon24nömrəli tamorta
məktəbivəQəbələşəhərUşaq incəsənət
məktəbiniştirakıilə“Mədəniyyətimizinbe
şiyi–Şuşa”adlıtədbirtəşkilolunub.Mək
təblilərinifasındarəqs,şeirvəmahnıkom
pozisiyalarıtəqdimedilib.

Gəncə RMİ Nizami Gəncəvi Muzeyin
dəGəncəşəhər32saylıməktəbin7cisi
nifşagirdlərinin iştirakı ilə “ƏzizŞuşa,sən
azadsan!” adlı tədbir təşkil olunub. Muze
yin bələdçisi LəmanAbdullayeva şagirdlə
rəŞuşanınmədəniyyətivə tarixihaqqında
məlumatverib.SamuxrayonHeydərƏliyev
MərkəzivəSamuxRayonTəhsilŞöbəsibir
gə “Könlüm keçir Qarabağdan” adlı tədbir
təşkil edib. Rayon məktəbliləri tərəfindən
musiqilərsəsləndirilib,rəqsnümunələritəq
dimolunub.

əvvəli səh. 1-də
Evinuzadılmışdüzbucaqlıforma

sınamalikplanı,aradivarıboyunca
inşa edilmiş və birincimərtəbədəki
xidməti otaqları ikinci mərtəbədəki
yemək və yaşayış otaqları ilə bir
ləşdirənpilləkənlədiqqətçəkir.Evin
tamamilə parad xarakteri daşıyan
üçüncü mərtəbəsi iri zal və onun
yanlarında yerləşən qonaq otaq
larından ibarət olub. Evin həyətə
baxan fasadında üçmərtəbəli açıq
veranda yerləşir. Tikilinin yan tərə
findəki açıq daş pilləkən bu veran
dalaraaparır.
Bu malikanənin otaqları xidmət

məqsədinə uyğun olaraq müvafiq for
mada inşa edilib. Zəngin Şuşa evləri
üçünxarakterikolanböyükzal formalı
qonaq otağı ilə yanaşı, burada yemək
vəyataqotaqlarıdaistifadəprofilinəuy
ğunmemarlıqformalarınamalikdir.
Onudaqeydetmək lazımdır ki,Şu

şanın əksər ev və saraylarından fərqli
olaraqHacıQulularınmülkü üçün tiki
lininbütün fasadlarındayerləşənçoxlu
sayda geniş pəncərələr xarakterikdir.
Pəncərələrhamısışəbəkəiləişlənib.

İkimərtəbəli karvansara
KarvansaralarŞuşanınmemarlıqabi

dələri içərisindəxüsusiyertuturdu.Ta
rixçialim,akademikYaqubMahmudov
vəprofessorCamalMustafayevin “Şu
şa–Pənahabad” kitabındabubarədə

məlumatverilir.KitabdatarixçiM.Bahar
lınınverdiyiməlumataistinadənbildirilir
ki,Şuşadailkkarvansaralarıntikintisiilk
yaşayışməhəlləsinin –Təbrizliməhəl
ləsininmeydanagəlməsi iləeynivaxta
təsadüfedir.BudövrdəŞuşanınimkan
lıadamlarındanolmuşUğurlubəy,Ha
cıƏmiraslanbəy,HacıHüseynbəyvə
başqaları “Aşağı bazar” və “Meydan”
deyilən yerlərdə karvansaralar tikdi
rib istifadəyə veriblər. Bu karvansara
lar Şuşanın bazar kompleksinin əsas
tikililərindən hesab olunurdu. Şuşada
karvansara tikintisi sonralar da davam
etdirilmişdi. XIX əsrin sonlarına yaxın
Şuşada artıq 10 karvansara fəaliyyət
göstərirdi. Onların arasında Hacı Ab
bas,QatırçıMurad,XanlıqMuxtar,Xan
qızı və s. karvansaralar xüsusilə seçi
lirdi.

XIX əsrin ikinci yarısında
dindarvarlılardanolanMəşədi
Hüseyn Mir Səyyaf oğlu (Mir
siyab) Hacı Əmiraslan bəyin
Şuşanın “Şeytanbazar” hissə
sindəmehmanxanatipliikimər
təbəlikarvansaralarınıalandan
sonra söküb yerində təzəsini
tikdirib. Buna görə karvansara
xalqarasında“HacıSəyyafoğ
lukarvansarası”kimitanınıb.
Bu tikili istər böyüklüyünə,

istərsə də memarlıq xüsusiy
yətinə görə şəhərdəki digər
karvansaralardan seçilib. Bi

rinci mərtəbədə 25 dükan, dəlləkxana,
çəkməçi,dərzi,sərrac(yəhərdüzəldən),
papaqçı,nalbəndvəs.dükanlarbirne
çə ticarət kontoru, habelə dini ayinləri
icra etmək üçün şəhərdəki məscidlərin
bəzilərindən böyük məscid olub. İkinci
mərtəbədəisətacirvəsəyyahların,ümu
miyyətlə,şəhərinqonaqlarınındincəlmə
siüçün25mənzil vardı.Qeydedəkki,
şəhərişğalolunanaqədərkarvansarada
örtülübazarfəaliyyətgöstərib.

Şirin su hamamı
Şuşaşəhəriburadatikilmişhamamla

rınhəmsayına,həmdəorijinalmemar
lıq üslubuna görə şöhrət qazanmışdı.
Hamamların bəzəklərindəmüxtəlif növ
kaşılardan, rəngarəng şüşə və mər
mərdən geniş istifadə olunurdu. “Şuşa

–Pənahabad” kitabındaqeydedilir ki,
ŞuşadailkhamamıQarabağxanıİbra
himxəlil xanın əmisi oğlu Əbdüsəməd
bəy tikdirib.SonralarŞuşahamamları
nınsırasına“Aşağıbazar”deyilənyer
də inşa edilmiş Uğurlu bəy hamamı,
Mirzəli hamamı və başqaları da əlavə
olunmuşdu. Ümumiyyətlə, XVIIIXIX
əsrlərdə Şuşada 20yə qədər hamam
şəhərsakinlərininistifadəsindəolub.
Şuşanın özünəməxsusluğu ilə seçi

lənmemarlıq abidələrindən biri də Şi
rin su hamamıdır. Xan qızı Xurşidba
nu Natəvan bu hamamı 18781880ci
illərdə Qarabağın zəngin tacirlərindən
olanHacıRzaqulubəyAğakişibəyoğ
lu Şəmsiyevlə birlikdə Bazar başında,
Şuşanın Merdinli məhəlləsinin girişin
dətikdirib.HamamınmemarıKərbəlayı
SəfixanQarabağidir.

Bu hamam Xurşidbanu Natəvanın
1873cü ildə Şuşaya çəkdirdiyi içməli
suiləişlədiyinəgörə“Şirinsuhamamı”

adlandırılıb. Hamam həftənin tək
günlərində kişilərə, cüt günlərində
isəqadınlaraxidmətedirdi.
Ölkəəhəmiyyətli tarixiabidəkimi

qeydə alınanŞirin su hamamıŞu
şanın ermənilər tərəfindən işğalına
qədərfəaliyyətgöstərib.

***
Qeydedəkki,AzərbaycanNazir

lər Kabinetinin 2 avqust 2001ci il
tarixli 132 nömrəli qərarı ilə dövlət
qeydiyyatına alınmış tarix və mə
dəniyyət abidələrinin siyahısında
Şuşarayonuüzrə210nümunəvar.
Bu abidələrdən 1i dünya əhəmiy

yətli memarlıq, 44ü ölkə əhəmiyyətli
memarlıq,5iölkəəhəmiyyətliarxeolo
ji, 155i yerli əhəmiyyətlimemarlıq, 5i
yerliəhəmiyyətlibağpark,monumental
vəxatirəabidələridir.Memarlıqabidələ
rindən141iŞuşaDövlətTarixMemar
lıqQoruğununərazisindəyerləşir.Xatır
ladaq ki, ŞuşaTarixMemarlıqQoruğu
2001ciildəUNESCOnunTəciliqorun
mayaehtiyacıolanmaddimədəni irsin
ilkinsiyahısınadaxiledilib.
PrezidentİlhamƏliyevin7may2021

ciiltarixlisərəncamıiləqalaşəhərimiz
Azərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıelan
edilib.Prezidentin22iyun2021ciilta
rixlifərmanıiləŞuşaŞəhəriDövlətQo
ruğuİdarəsiyaradılıb.

Nurəddin Məmmədli

“Mədəniyyət kəndlərdə” layihəsi davam edir

MasallıRMİ-nintəşəbbüsüvədəstəyi
iləötənildənhəyatakeçirilən“Mə-
dəniyyətkəndlərdə”layihəsibuildə
davamedir.Layihəninbuililktədbiri

Viləşkəndindəreallaşıb.

Tədbirdə çıxış edən Masallı RMİnin rəisi
Bəxtiyar Qılıncov layihə çərçivəsində qarşıya
qoyulmuş hədəfər barədə danışıb. Bildirilib ki,

yerlərdəkimüəssisələrinfəaliyyətininyeninəzə
rikonseptualyanaşmalaravəçağırışlarauyğun
qurulması, həmçinin gənc istedadların aşkarla
naraqmüəssisələrin işinəcəlbedilməsiprioritet
vəzifələrdəndir.
Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının

müavini Aybəniz Qafarova çıxışında layihənin
gənclərinyaradıcılıqsahələrinəmarağınınartma
sınavəsiləolacağınıqeydedib.
Viləş kəndindənolan iki şəhid anası ZibaƏs

gərliisətədbirinyaşadığıkənddətəşkilolunması
nıböyüksevinchissiiləqarşıladığınıdeyib.
Çıxışlardan sonra qonaqlar və yerli sakinlər

N.GəncəviadınaMasallırayonMədəniyyətMər
kəzinin tabeliyindəki Viləş kənd klubunun təşkil
etdiyiistedadlıgənclərinəlişlərindənibarətsər
giilətanışolublar.SonraMədəniyyətMərkəzinin
sənətçilərigenişkonsertproqramıiləçıxışedib
lər.
Tədbirin sonunda mədənikütləvi tədbirlərdə

fəaliştirakedənməktəblilərəregionalidarənintə
şəkkürnamələritəqdimolunub.

Vətənin qəhrəman övladları

SumqayıtRMİSumqayıtşəhərMKS-ninMər-
kəziuşaqkitabxanasında1nömrəlitamorta
məktəbin4-cüsinifşagirdlərivəmüəllim
kollektivininiştirakıilə2016-cıilinApreldö-

yüşlərininiştirakçısıvəVətənmüharibəsişəhidi
RamilQuliyevəhəsrolunan“Birömüryaşandı
nağıllarkimi”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdəşa-
girdlərinifasındamahnıvəşeirlərsəsləndirilib.

RMİnintabeliyindəfəaliyyətgöstərənŞuşaşə
hərNiyaziadınaUşaqincəsənətməktəbinindirek
toruvəmüəllimləriVətənmüharibəsininşəhidbaş
leytenantıMixailHəmidovunailəsiniziyarətedib
lər.ŞuşaDövlətRəsmQalereyasınınkollektiviAp
reldöyüşlərində fərqlənərəkmedalqazanan,Və
tənmüharibəsindəşəhidolanmayorElçinAlıyevin
ailəsinəbaşçəkiblər.
KürdəmirRMİİmişlirayonMədəniyyətMərkəzi

ninbirqrupəməkdaşıApreldöyüşlərininşəhidbaş
leytenantıCavidDədəkişiyevinanımgünüiləbağlı
ailəsinivəməzarınıziyarətediblər.
ŞəmkirRMİDaşkəsənrayonHeydərƏliyevMər

kəzindəVətənmüharibəsişəhidiElnurBağırovun
əzizxatirəsinəhəsrolunmuş“Zənginmənəviyyata
sahibolanqəhrəmanımız”mövzusundaanımtəd
biri keçirilib.Tədbirdə şəhidin şəxsi əşyalarından
vəfotolarındanibarətsərginümayişetdirilib.
BərdəRMİTərtərrayonMKSninHüsənlikənd

kitabxanafilialındaVətənmüharibəsi şəhidlərinin
anımgünüiləəlaqədar“Vətənqəhrəmanövladla
rınıunutmur”adlıtədbirkeçirilib.

Mədəniyyət paytaxtımızın bölgələrdə tərənnümü

“Öyrədərək öyrənirəm” 
MədəniyyətNazirliyinin“Öyrədərəköyrənirəm”layihəsiçərçivəsin-
dəAzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeatrınınaktyoru,Xalq
artistiPərvizMəmmədrzayevaprelin14-dən18-dəkFüzuliDövlət
DramTeatrındaustaddərslərikeçəcək.

Dərslərin ilk günü
diqqətvəyaddaşayö
nəlik duyğu üzvlərinə
aidməşqlər keçiləcək.
Xalq artisti növbə
ti günlərdə “Hərəkətin
xarakterinin və məna
sınınzamanvəməkan
aspektindənaçılması”,
“Aktyorun tərəfmüqa
bilinəuyğunlaşmasıvə

onunlasəhnədəcanlışəkildəişləyəbilməsi”,“Bədəninifadəvasitə
lərinininkişafı”,“Bədənüzvlərinəaidçalışma,etüdlər”,“Hərəkətvə
sözləbağlıimprovizasiya”,“Mətnüzərindəişformaları”,“M.Çexovun
“Ağırlıqmərkəzi”və“Psixolojijest”anlayışlarıbarədə”təlimlərkeçə
cək,sənəttəcrübəsiniteatrınyaradıcıheyətiiləbölüşəcək.

Lənkəran teatrında yeni tamaşanın məşqləri
LənkəranDövlətDramTeatrındanövbətisəhnəəsərinin
məşqləribaşlanıb.Sənətocağıyazıçı-dramaturqİlqarFəhmi-
nin“Şahnamə”pyesinəmüraciətedib.

İkihissəli tarixipsi
xoloji dram əsasında
hazırlanan eyniadlı ta
maşanın mövsümün
sonunadəktəqdimedil
məsinəzərdətutulub.
Səfəvi hökmdarı

ŞahAbbasınhəyatının
müxtəlif məqamlarını
əks etdirən tamaşanın
quruluşçurejissoruTər

lanAbdullayev,quruluşçurəssamıTərlanSadıxov,musiqitərtibatçısı
FərahimFərəcovdur.
SəhnəəsərindəXalqartistiQabilQuliyev,ƏməkdarartistSü

cəddinMirzəyev,artistlərdənƏlibalaƏsgərov,ƏbülfəzAxundov,
MiraslanAğayev,AllahverənBabayev,SəyadƏliyev,EmilRza
yevvəRaufZeynalovrolalırlar.

Köhnə mövzu, yeni yozum
Aprelin10-daAğdamDövlətDramTeatrındadramaturqƏli
Əmirlinineyniadlıpyesiəsasındahazırlanan“Onunikiqabır-
ğası”komediyasınınpremyerasıolub.

Müasir kişiqadın
münasibətlərinin ön
plandaolduğuməişət
mövzulu səhnə əsə
rinə teatrın baş rejis
soru KərəmHəsənov
quruluşverib.
Tamaşanın quruluş

çurəssamıQönçəHə
zizadə,musiqitərtibat
çısıElşənCəfərovdur.

RollarıKərimHəsənov,XəyaləXudadatova,AfəridəƏhmədo
va,QalibAbdullazadə,CamalZamanov,ElmirHümbətov,Nuranə
ƏliyevavəSadiqBağırovifaedirlər.

Hər məhəlləsi tarix çağıran şəhər“Şuşanın abidələri”
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“Birivardı,biriyoxdu”iləbaşlayırbü
tünnağıllar.Hərbirinindəsonunda
birümid,inam,nikbinlikolur.Həyata,
yaşamağa,yaratmağa,sevməyə,
mübarizəyəsəsləyironağıllarvəbiz
nəqədərböyüsəkdə,onlarınşirinli
yində,sehrindəqalırıq.

Ömrünü sənətə, səhnəyə, yaradıcı
lığa həsr edən və bunun müqabilində
kimsədənumacağıolmayan,özhücrə
sinəçəkilibvurğunuolduğuteatrasevgi
və sədaqətini səhnədənsəhnəyə, öl
kədənölkəyədaşıyanazadamtapılar.
O da zamanımızın teatr fədaisi, sənət
dərvişihesabolunacaq insanlardandır.
İllədiryaşadığıEstoniyadaAzərbaycan
teatrını, kukla sənətini çətinlikləri dəf
edərək,sevgiilətanıdanRaufAvşarov.
Tallinşəhərində26ildirfəaliyyətgöstə
rən “Avşar” kukla teatrının yaradıcısı,
AzərbaycanınƏməkdarartisti...
Ömrünün 70ci dayanacağından ta

maşaçılarınaəlyelləyənteatrsevdalısı
nağıllarlaiçiçəbirsənəthəyatıyaşayıb.
Onunlainternetüzərindən(sosialşə

bəkədəünsiyyətdəolduğumömürgün
yoldaşı, sənət dostuXatirəAvşarova
nınköməkliyisayəsində)qurulanqısa
söhbətimizdəmaraqlı bir detal diqqə
timicəlbetdi.Onagörə,dünyanınən
müqəddəs işiuşaqlarısevindirməkvə
onları sənətlə sehrləməkdi. Bilirəm,
“zamanə uşaqları” dediyimiz texno
logiya əsrinin yetirmələri ilə buna nail
olmaqelədəasandeyil.Ammao,bö
yüksevgivəənəsasıdainamiləbunu
edir.Təbiiki,peşəkarlıq,sənətəsevgi,
genetik kod kimi istənilən amili arqu
mentkimiönəçəkməkolar.Məncə,o,
düzəltdiyi, oynatdığı, hərəkətə gətirdi
yi kuklalara, onların “can”lı olmasına
ən əvvəl özü inanır. Belə olmasaydı,
səhnələşdirdiyi nağıltamaşalar belə

maraqlı, inandırıcı, əyləncəli
olmazdı. Sözsüz ki, bunların
ənbaşındagördüyünişəsevgi
vəbağlılıqdurur.
Qəribliyin ruhuna hopduğu

nunhissolunduğusöhbətdədə
o,yenisəhnəişləri,Azərbaycan
teatrını,onunvasitəsiləədəbiy
yatı və mədəniyyətini sevdir
məklə bağlı istək və arzularını
dilə gətirdi, teatrından, böyük
çətinliklərə müqavimət göstə
rənkiçikyaradıcıheyətlərindən
bəhsetdi:“Müstəqilteatryarat
maqvəyaşatmaqelədəasan
deyil. Xüsusən də başqa ölkə
də.Düzdür, artıq buradabizədoğma
dır.AmmaVətəndəanakimitəkrarsız,
müqayisəsizsevgiünvanıdırvəmənonu
ötənhəranımdadahaböyükməhəbbət
ləsevirvətəbliğetməyəçalışıram.
Yaşötdükcə,zamanatınıdahacəld

çapdıqcaömür,ötübkeçənillərdəil
ğım kimi beynindən keçir və səni bir
az amansız, bir az da şirin suallarla
başbaşa qoyur. Buməqamda yega
nətəsəllivəsevincmənbəyisevdiyin
işlə məşğul olmaq, bununla insanla
ra yararlı olduğunu hiss etdirməkdir.
Ömrümün 70ci səhifəsində mənim
dətəsəllim,qürurumməhzbudur.Tə
biiki,bu,təkcəməniməməyimdeyil.
Buillərərzindəmənəənböyükdəstək
nümayiş etdirən sənət dostumXatirə
Avşarovadır. Mənim emalatxana di
varlarına,təktamaşaçılıqnümayişlərə
qapanmağımamaneolub,bütünlayi
hələrimi, səhnə, sənət nümayişlərimi
çoxluğunönünəçıxarıb,kütləvitama
şaçıiləgörüşdürüb...”.

1952ci il aprelin 17də Xalq artisti
Muxtar Avşarovun ailəsində dünyaya
gözaçanRaufuşaqlıqdanteatrabağlı
olub.Atasıiləteztezteatragedər,səh
nəarxasındasaatlarladayanıbyaradı
cılıq prosesini izləməkdən zövq alar
mış.Atasının iştiraketdiyikinoçəkilişi
meydançaları dadiqqətini cəlb edirdi.
Amma teatrsevgisidahaüstün idi və
beləcə, o, ömrünü teatra həsr edir.
Baxmayaraqki,1969cuildəekranlaş
dırılan “Dəli Kür” filmində epizodik rol
daoynamış,bundansonrauşaqfilm
lərindəçəkilməküçündəvətdəalmış
dı.Ammaatasısənətinçətinliyiniyaxşı
bildiyindənbunaheçcürrazılıqvermir.
Oğlunubaşqasahəiləməşğulolmağa
sövqedir.
Bunun nəticəsi kimi Rauf Avşarov

1979cu ildə indiki ADPUnun Bədii
qrafika fakültəsinə daxil olur.Təhsilini
başa vurduqdan sonra Tallinə köçür.
Ortaməktəblərinbirindəpedaqoqkimi
çalışanRaufuteatrsevgisidəqaraba
qara izləyir.Tanınmışkukla rejissorla

rından birinin kursuna gedir,
sənətinincəlikləriniöyrənməyə
vətətbiqetməyəbaşlayır.
Dərs dediyi məktəbdə iste

dadlı uşaqları ətrafına topla
yaraq maraqlı tamaşalar ha
zırlayır, məhdud auditoriya
qarşısında olsa da, çıxışlar
edir. Zamanla bütün bu məş
ğuliyyətinondadərin izburax
dığını anlayan kuklaçı 1996cı
ildə özünün müstəqil teatrını
yaradır.
Teatrın repertuarını forma

laşdırıb, aktyor truppasını ge
nişləndirdikcə pedaqoqluqdan

da ayrılır və bütün fəaliyyətini teatra
bağlayır.
Hazırda Azərbaycan Respublikası

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
qismən dəstəyi ilə fəaliyyətini davam
etdirən “Avşar” kukla  teatrı müxtəlif
ölkələrdə festival və qastrollarda iş
tirak edib. Rauf və Xatirə Avşarovlar
Azərbaycanda keçirilən kukla teatrı
festivallarına da böyük həvəslə qatı
lıb,eləcədərespublikamızdamüxtəlif
kukla teatrlarında rəngarəng mövzulu
tamaşalarhazırlayıblar.
“Olduğumhər yerdə təqdimatımdan

öncə Vətənimin adı çəkilir, “Azərbay
canın Əməkdar artisti” sözləri deyilir.
Məhz bu məni ən çox qürurlandıran
məqamdır və buna görə bütün çətin
liklərə rəğmən teatrımızın yaşaması,
daha çox tamaşaçıya yetməsi üçün
əlimizdən gələni edirik. Bu, bu, mə
nim, Xatirə xanımın yox, Azərbayca
nın,onunmədəniyyətininadıdırvəbu,
bizim məsuliyyətimizi daha da artırır”

–deyənyubilyarınarzusuyenisəhnə
nümunələrini estoniyalı uşaqlarla ya
naşı azərbaycanlı balaca tamaşaçı
lara da göstərmək, yenidən Vətəndə
olmaq, paytaxt və bölgələrdə teatrse
vərlərləgörüşməkdir.
AvropadailkAzərbaycankuklateat

rınınyaradıcısıindiyədəkərsəyəgətir
dikləritamaşalarbarədədədanışmağı
unutmadı:“Hazırladığımızsəhnəişləri
arasında Azərbaycanın xalq nağılla
rı,klassikvəmüasirədəbinümunələri
daimüstünlük təşkiledib.Bumənada
Qızqalasıəfsanəsiəsasındapantomi
matamaşa,“Şahvəbostançı”,“Ağda
şınsirri”,“Cırtdan”,“Məşədiİbad”,“Üç
keçi”, “Şahın başı hardadır?”, “Ölüm
rəqsi”,“Sinema”,“Məhəbbəthekayəsi”
kimi tamaşaları xüsusilə vurğulamaq
istərdim”.
Hazırda Azərbaycan rəssamlarının

miniatürləri əsasında tamaşa hazırla
dıqlarını deyən R.Avşarov Nizaminin
“Xəmsə”sinədəmüraciətedəcəklərini
deyir.
Həmsöhbətimestontamaşaçıları ilə

yanaşı orada yaşayan teatr həvəsli
həmyerlilərimizdən də söz açdı: “Bu
radateatrasevgi,maraqyüksəkdirvə
bu, uşaqlara çox erkən yaşlarından
aşılanır. Tamaşaçılar arasında iki ya
şındanda kiçik uşaqları görərkən, tə
biiki,maraqvəhəsədmənigötürürdü.
Ammasevinirəmki,bizimteatrabura
dayaşayanhəmvətənlərimizdəböyük
həvəsləgəlirlər,eləcədəölkədaxilin
dəbizimüxtəlifşəhərlərədəvətedirlər.
Bu,bizihəmsevindirir,həmdəməsu
liyyəthissimiziartırır.Axıbiztəkcəözü
müzüyox,həmdəhamımızındoğma
vətəninitəmsiledirik.Mənəeləgəlirki,
bundanböyüksevincyoxdur...”.

Həmidə Nizamiqızı

Nağıl  kimi  ömür

Müraciətetdiyihərbirmövzunuözünəməxsusşəkildə,
çağdaştamaşaçınıtəsirləndirənformadaquranta
nınmışrejissor,XalqartistiVaqifƏsədovbuay75illik
yubileyiniqeydedir.Yubilyarsənətkarladanışıbgörüş

yerinitəyinedəndəİçərişəhərə,hazırdaçalışdığıMaqsudİbra
himbəyovYaradıcılıqMərkəzinəgəlməyimizitəklifetdi.

Yaradıcılıq mərkəzinə daxil
olub, buradakı pozitiv abha
vanı görəndə ilk sözüm “Vaqif
müəllim,nəgözəlyerdəməkan
eyləmisiz”olacaqdı.Lakinhəm
söhbətimin özünəməxsus yu
moru, fikirləri və yanaşması ilə
sözbizi,bizdəsözütutubuzaq
laragetdik...

–  2019cu ildə, “Nəsimi
İli”ndəbumərkəzdətamaşaha
zırladım,eləovaxtdanburada
yam.Buocaqmənəçoxdoğma
gəlir,özümürahathissedirəm.
Burada ənənəvi teatrdan qa
çabilirsən,dahaçoxsərbəstlik
var,müxtəlifformalardaişləmək
mümkündür.Adibirpoeziyage
cəsinibiz tamaşayaçevirəbili
rik.Ammaeynizamandaçətin
likləri də var. Gərək elə seçim
edəsənki,düzolsun.Boynuma
alıram, bəzən bir işi başlayır
san, görürsən səhv yoldasan,
tezqayıdırsan...

– Va qif Əsə dov bu ya şın da, 
bu pe şə kar lıq la se çi min də 
səhv edə bi lir mi?
–Əlbəttəolur.Teatrınçoxva

cib bir sirri var. Mən bunu də
fələrləvurğulamışam.Bizimbir
xalq,millət kimi özümüzün ca
nımızda olan teatr rüşeymi ki
var,baxorüşeymləgedirsəno
dövrəvəbaxıbgörürsənki,sö
zünəslmənasında,oradateatr
deyilənbiranlayışındolğunva
riantıyaşayırmış.Biz indionun
adınameydanteatrıdeyirik.Yə
ni teatr bir oyundur.Amma bu
oyun zamanın özü qədər ciddi
bir oyundur. Bu oyunu saxla
maq və yaşatmaq üçün gərək
daim özünə deyəsən ki, sən
teatrdasan.Bəzənreallıqadamı
aparırvəbutəbiidir.Gedirsəno
reallığınarxasıncavəsevindirici
haldırki,yarıyoldasənbureal
lığıanlayıbgeridönürsən.

– De yir si niz ki, teatr cid di bir 
oyun dur. Teatr da ha cid di 
oyun dur, yox sa hə yat? 
– Həyatın öz həqiqətləri var.

O, gözlənilməzlikləri ilə hazır
olmadığın hadisələrə səni tuş
edir. Qəfildən bu ciddiliklə üz
üzə qalıb nə edəcəyini bilmir
sən.Teatrda isəbirazfərqlidir.
Teatrda sən başına gələcəyin
dən xəbərdarsan, amma bunu
o qədər məharətlə oynamalı
san,buoyunubütünsəmimiliyi
iləeləqəbuletməlisənki,sənə
baxantamaşaçıbunun,həqiqə
təndə,indibaşverdiyinə,sənin
bu situasiyaya indi düşdüyünə
inanabilsin. İndiözünüzdeyin,
bununhansıdahaçətindir?Ya
şantı baxımından həyat daha
ağırdır. Oynayıb, yaşamaq ba
xımındanisəteatrdahaçətindir.

Bilirsiniz, tamaşaçı pul ödəyib
gəlir teatra və bilir ki, oradakı
aktyor Vaqifdir, Həsəndir. Bi
lir ki, həmin əsəri filan yazıçı
yazıb, hadisəni dəbilir.Amma
onuntəskinliyəehtiyacıvar.İn
san bütün bunları biləbilə öz
daxili çırpıntılarını bu qəhrə
manlarla bölüşür və bir az tə
səlli tapır.Düşünürki,hərhal
da mənim vəziyyətim Aydının
halındandahayaxşıdır.İnsanın
teatra doğuluşundan ehtiya
cıvar.Olmasaydı,o,musiqini,
teatrı, rəssamlığı yaratmazdı.
Bumənadadeyirlərki,Tanrıöz
yaratmaqqabiliyyətindənbiraz
dainsanaverib.Məncə,biraz
yox,dahaçoxverib.

– İn san və hə yat hə qi qət lə rin
dən da nış dı nız. Bəs bu gün kü 
teat rın hə qi qə ti nə lər dir?
–Ağrılısualdır.Mənömrümün

böyük hissəsini teatra həsr et
mişəm.Mənimkimiyüzlərlə in
san.Ömrünühəsretdiyinsənə
tinağırxəstəolduğunugörəndə
onanecəyanaşabilərsən.Başa
düşürəmki,həyatbelədir:eniş
yoxuşlu, tənəzzüllü, yüksəliş
li. Teatrda da belə olur.Amma
çox istərdim ki, bu sahə dərin,
savadlı şəkildə qurulsun. Ay
rıbirmodelinarxasıncagetdiyi
yoldan geri dönüb öz yoluna,
özestetikasına,özpoetikasına
qayıtsın. Bunun üçün köklü iş
görmək lazımdır. Bəzən düşü
nürlərki,mənçoxsaydateatrın
olmasının əleyhinəyəm. Yox,
teatrınhərşəhərdə,hər rayon
daolmasıdahayaxşıdır.Ancaq
onunhəyat tərzi tamambaşqa
olmalıdır. Qonşudakı kostyu
mun eynisini geyinməyin nə
mənası var ki. Məsələn, Şəki
başdanayağa yumordur. Şə
kililər bu yumorla yaşayır. De
məli,oradasatira,yumor teatrı
olmalıdır. Qazaxın sağısolu
aşıq,ozansənətidir:Borçalıdan
Kəlbəcərə,GöyçədənGədəbə
yəqədər.Oradastandartdram
teatrının nə mənası var. Şuşa
bir muğamdır. Heç bilirsiniz ki,
adi “Segah”ın içərisində neçə
dramhadisəsivar.Hərbirhadi
sədəbirtamaşanınfabulasıdır.
Buradaadibirteatrınnəmənası
var.Şuşadaməhzmuğamteat
rı yaratmaq lazımdır.Bir sözlə,
teatryaşamalıdır.Bugünbizim
artıqimkanımızvarki,millimə
nəviyyatımızın kökünə söykə
nən teatrmədəniyyətini davam
etdirək.Bütünsadaladıqlarımız
olandan sonra bizAzərbaycan
teatrıdeyəbiləcəyik.Dövlətpul
daverir,maaşda.Ancaqgörü
ləcəkişlərçoxdurvəbunlarıhə
yatakeçirməküçünvaxttələbolu
nur.Nəvaxtsabaşlamaqlazımdır.

Hər dəfə gecikirik, gecikirik,
gecikirik və sonra da başlayı
rıqbirbirimiziqınamağa(Vaqif
müəllim bu yerdə dərin köks
ötürür).Ümidedirəmki,inandı
ğım gənclər arzuladığım teatrı
yaradacaqlar...

– Nax çı van da “Ca vid” poezi
ya teat rı nı ya rat mı sı nız. Ba kı
da da hi şairin 135 il lik yu bi ley 
təd bi ri də bir ay rı möh tə şəm
lik lə yad daş la ra ya zıl dı... 
– Sondan başlayıb əvvələ

qayıtsaq, bu tədbir illərin, bəl
kədəon illərin enerjisi idi.Ya
rımçıq qalmış hisslərimin, dü
şüncələrimin, duyğularımın və
deyilməmiş sözlərimin toplumu
idihəminyubileytamaşası.İna
nın mənə, o tamaşanı bir həf
tə ərzində hazırladım. Bəzən
adamdüşünərki,oboydaCa
vid poeziyası bir həftəyə necə
sığa bilər. O günün tamaşası
nın sonunda dayanıb geri dö
nübbaxsam, yəqin 80ci illərin
əvvəlini xatırlayaram. Həmin
dövrdəuluöndərHeydərƏliyev
HüseynCavidin100illikyubileyi
iləbağlıqərarvermişdivəoqə
rarındabirbəndiNaxçıvanteat
rının nəzdində “Cavid” poeziya
teatrının yaradılması idi. Tam
səmimi deyirəm, o vaxt məni
çağırıbbuteatrısənətapşırırıq
desəydilər, yaxına durmazdım.
Təbii ki, məsuliyyətin ağırlığı
na görə. Bakıda bir sıra sənət
adamlarınamüraciətolunsada,
həminmüraciətlərəmüsbətca
vab gəlmədi. Seçilmiş bina da
vaxtilə müxtəlif istiqamətlərdə
istifadə edilmiş bir məscid idi.
Mən Gəncəyə gedib “Nizami”
poeziya teatrı ilə tanış oldum.
Gördümobaşqabirüslubdadır.
Heçkimigözləmədənöziçimdə
doğulanteatrıyaratmağabaşla
dım. KəmaləAğayevanın “Mə
nimtanrımgözəllikdir,sevgidir”
mənzumpyesi əsasında ilk ta
maşamızı təqdim etdik. 1 saat
15 dəqiqə davam edən tama
şada72obrazvaridi.12aktyor

hərbiribirneçəobrazdaoyna
dı.TamaşaCavidinnəşiNaxçı
vanda dəfn olunan gün (3 no
yabr1982ciil–red.)göstərildi.
Bakıdan gələn bütün qonaqlar
tamaşanı izlədi. 80 nəfərlik zal
idi. Tamaşadan sonra heç kim
mənə Şeyx Sənanın saqqa
lı hanı, filan obrazın əlbəsəsi
hanı demədi. Bizim meydan
teatrının şərtlərindən ən vacibi
budur – inandırmaq. O zaman
başa düşdüm ki, mən düzgün
yolseçmişəm.
Bir dəfə özüm Cavidi oyna

yandamonoloqda belə bir fikir
var idi: “Aydünya,səndənələr
var...”.Birdənbuməqamdabi
rincisıradaoturantamaşaçıəyi
lib yapışdı ayağımdan və dedi
ki, “Cavidəfəndi,bizibağışla!”.
Demək,sənbütünduyğularısə
mimi və dolğun ötürə bilirsən
sə, elə bu, tamaşaçıya bəsdir.
Poeziya teatrındabirbirininar
dıncaçoxsaylıtamaşalarhazır
ladıq.

– Akt yor, yox sa re jis sor Va qif 
Əsə dov?
– Mən bu sənətə gəlməyə

hazırlaşanda həyətimizin ba
şında bir budka düzəltmişdim.
İşıqçəkib,dəmirçarpayıqoyub
köçmüşdümora.Oradagecələr
oxuyubimtahanahazırlaşırdım.
Həmin gecələrin birində Cə
fər Cabbarlını təzədən mütaliə
edəndəgəldimçıxdım“Aydın”a.
OgecəbaşqabirVaqifdoğuldu.
İnstituta qəbul olunanda məq
sədimoidiki,bütünbuduyğu
ları səhnədən deyə bilim. İllər
keçdi, düzünü desəm, özümə
bir aktyor kimi inamım da yox
idi.Çoxqısamüddətdənsonra
mən başladım rejissorlara kö
mək etməyə, assistent, ikinci
rejissorolmağa...Artıqbaşadü
şürdümki,mənbusahədədaha
çoxsözdeyəbilərəm.Birneçə
yoxlamatamaşadansonraməni
rejissorluğa təsdiq etdilər. Akt
yorluqdan rejissorluğa keçiddə
maaşım100manatazaldı.Am

ma sevincimin həddihüdudu
yoxidi.OndansonraMoskvaya
kurslaragetdimvəs.Teatr sə
nətininmöcüzəsini ilk növbədə
aktyorolandaduymuşam.Son
rarejissorluqda.
Bizimnəsilhansısahədəça

lışmasına baxmayaraq, işinə
məsuliyyətli yanaşırdı. O za
manNaxçıvanınteatrcoğrafiya
sıçoxdaridi.Neçəildəbirdəfə
Bakıyagəlib tamaşaoynayırdı
lar.Necəoldusa,bizMoskvaya,
həttabeynəlxalqfestivallaraqə
dərgedibçıxdıq.Bunuonagö
rədeyirəmki,insanistəsə,çox
şeyənailolabilər...

– Siz ey ni za man da bir sı ra 
iri miq yas lı döv lət təd bir lə ri nin 
də qu ru luş çu re jis so ru və sse
na ri müəl li fi ol mu su nuz...
–Bu,tamamiləbaşqabirdün

yadır.NaxçıvandanBakıyagəl
dikdənsonraharadasabeşilbu
sahədən uzaq oldum. Ulu ön
dərHeydərƏliyev1994cüildə
MirzəCəlilin125illikyubileyiilə
bağlıfərmanverdi.Quruluşver
diyim bu yubiley tədbiri dövlət
tərəfindən yüksək qiymətləndi
rildi.SonraHüseynCavidin120
illiyi,SəmədVurğunun100illiyi,
HəsənTurabovun80illiyivəbir
çox yubiley tədbirlərini hazırla
dım.

– Bir də hə ya tı nı zın Gənc Ta
ma şa çı lar Teat rı sə hi fə si var... 
– Bakıya gələndə bu teatrı

özümseçdim.ÇünkioradaAzər
Paşa tələbə yoldaşım idi. Akt
yorheyətidəmənədoğma idi.
Həmdəetirafedimki, Akade
mik Milli Dram Teatrından çə
kinirdim.Buodeməkidiki,biz
sənətə daha ciddi münasibət
bəsləyirdik. Gənc Tamaşaçılar
TeatrındailkişimİsgəndərCoş
qunun “Açıl bənövşəm, açıl”
uşaqtamaşasıoldu.Ammaora
dakı fəaliyyətimdə özümə görə
siyahıtutsam,ilkintamaşakimi
“Mağara”nıqeydedərəm.Son
ra “Məhv olmuş gündəliklər”,
“Yarımçıq qalmış...” və “Oqtay
Eloğlu”. Baxmayaraq ki, uzun
dövr keçib, amma ciddi iş kimi
qəbul etdiyim bunlardır və çox
təəssüfki,azdır.

– Sə nə ti niz də dö nüş nöq tə
si ki mi han sı mə qa mı qeyd 
edər di niz?
–Dönüşnöqtəsi.Bunahəqiqə

ti anlamaq anı deyərdim. Dərdi
deyil, anı deyərdim. Bu, bir an
dagəlmir.Sənətdəbuanyavaş
yavaş gəlir. Söhbətin əvvəlində
dediyim kimi hətta bu yaşda da
bəzən çaşırsan, yolu itirirsən.
Sənətin məğzini mən artıq 70
ci illərdə öyrənməyə başladım.

Müəllimlərim görkəmli sənətkar
lar Mehdi Məmmədov və Nəsir
Sadıqzadəolub.Onlarbizəbirin
ci fikri vədüşüncəni təlqinedib
lər.TeatraişəgələndəartıqNəsir
müəllimləyanaşıgedərəkçoxşe
yibaşadüşdüm.

– Bu il öl kə miz də “Şu şa İli”dir. 
Şu şa həm də mə də niy yət  
pay tax tı mız dır. Əla mət dar il lə 
bağ lı plan la rı nız var mı?
–Mənheçbirölkəəhəmiyyətli

hadisəyə biganə qalmamışam.
Qarabağlabağlı“Mağara”,daha
sonra“Yarımçıqqalmış...”tama
şalarım,XocalıiləbağlıGənclər
və İdmanNazirliyininsifarişi ilə
hazırladığımtamaşadamaraq
la qarşılanmışdı. Hazırda Leyli
Salayevanınhekayəsiəsasında
tamaşaüzərindəçalışırıq.Əsər
Xocalısakinləriiləbağlıdır.“Ya
rımçıq qalmış...”da belə bir ifa
dəvar idi: “Şuşanıaldınızmı?”.
Bugünbizimənböyükəsərimiz
eləŞuşanınazadlığıdır.Ənbö
yükəsəriPrezidentimiz,qəhrə
man hərbçilərimiz, şəhidlərimiz
yazdı. Sözsüz ki, zamanla bu
mövzudayeniyeniəsərlərmey
dana gələcək. Mən 40 il öncə
Vaqifinməqbərəsininaçılışında
iştiraketmişəm.Ancaqobyektiv
səbəblərdənazadŞuşayagedə
bilmədim.Mənoraişləgedəcə
yəm, sadəcə, gəzibgörməyə
deyil.

– 75 ya şı nız da ki min lə rast
laş maq is tə yər di niz?
– Naxçıvanda bizim məhəl

ləçoxşuluqməhəlləidi.Birqız
vardı.Hərdəfəo, dərsdəngə
ləndə görərdim. Bir gün həmin
qız yolu başqa istiqamətdən
saldı vəməndədüşdümonun
arxasınca.Qız rəfiqələri iləge
dib Pionerlər evinə girdi. Mən
də içəri  daxil olub gördüm ki,
biri çalır, biri oxuyur. Rəfiqələr
23günoragəldilər,dahasonra
görünmədilər. Ancaq mən ora
gəlməyədavametdim.

– De mək, ilk sev gi niz si zi düz 
is ti qa mə tə apar mış dı... 
–Bəli.Əgərovaxthəminha

disə baş verməsəydi, mən ora
getməsəydim,indiVaqiftamam
başqabiristiqamətəgedəcəkdi.
Bugünkiminlərastlaşmaqistər
dinizsualınızadacavabolaraq
deyərdim ki,mən indi o həmin
başqa istiqamətdə olan Vaqifi
görmək istərdim.OVaqifhara
dadır,görəsən?!

– Va qif müəl lim, 75 il li yi niz 
mü na si bə ti lə si zi təb rik edir, 
can sağ lı ğı və ye ni ya ra dı cı lıq 
uğur la rı ar zu la yı rıq.

Lalə Azəri

“Teatr zamanın özü qədər ciddi bir oyundur”
Xalq artisti Vaqif Əsədov: “İstərdim ki, teatr sahəsi ayrı bir modelin arxasınca getdiyi 

istiqamətdən geri dönüb öz yoluna, estetikasına, poetikasına qayıtsın...”
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ŞuşaşəhərininyetirdiyisənətadamlarıtəkcəQarabağelin
dədeyil,bütövlükdəölkəmizdəmədənihəyatıninkişafınaöz
töhfələriniveriblər.“Şuşanınsimaları”rubrikasındabudəfə
musiqişünas,görkəmlisəhnəxadimivəpedaqoqMirzəMux

tar(Məmmədov)haqqındasözaçacağıq.

MirzəMuxtar1841-ciildəŞu-
şadaustadtarzənkimi tanınan
Mirzə Əli Əsgər Qarabağinin
ailəsindədünyayagözaçıb. İlk
təhsilini Şuşa mədrəsəsində
alır, ərəb və fars dillərini öyrə-
nir. Sonradan rus dilini dəmə-
nimsəyir. Şəxsi mütaliə yolu
iləŞərqvəAzərbaycanklassik
ədəbiyyatını dərindən öyrənir.
RusdilinibildiyiüçünXIXəsrin
60-cıillərindəŞuşanın“Qışklu-
bu”ndabudildəsəhnələşdirilən
tamaşalaragedir.Butamaşalar
ondateatrsənətinəmaraqoya-
dır. Mirzə Muxtar 1870-ci ildə
yerli ziyalıları ətrafına toplayıb
Şuşa şəhərində M.F.Axundza-
dənin “HacıQara” komediyası-
nıtamaşayaqoyur.Bu,ilkteatr
tamaşası kimi şəhərin mədəni
həyatında müsbət rol oynayır.
O,1873-cüildəteatrhəvəskar-
larınınköməyiilə“HacıQara”nı
yenidənsəhnələşdirir.
Sənətkarın milli teatr tarixi-

mizdəki unudulmaz xidmətlə-
rindənbiri də səhnədə ilk dəfə
qadın rolunda çıxış etməsidir.
Onunsəhnəfəaliyyətinin40illi-
yiiləbağlı“Kaspi”qəzeti9may
1913-cü il tarixli nömrəsində
yazıb: “Mirzə Muxtar Məmmə-
dov müsəlman səhnəsinin ilk
həvəskar artistlərindən biridir.
O, birinci dəfə Şuşa şəhərində
“HacıQara” pyesində oynayıb.

Müsəlman səhnəsi üçün onun
xidmətlərionagörəqiymətlidirki,
ozamansəhnədəoynamaqmür-
tədlikhesabolunurdu.Buişəcə-
sarətedənlərdindarlartərəfindən
təqibolunurdu.Həmdəodövrdə
qadın rolunda səhnəyə çıxmaq
böyükqəbahətsayılırdı...”.
Mirzə Muxtar 1870-1882-ci

illərdə Şuşada göstərilən teatr
tamaşalarının təşkilatçısıvə iş-
tirakçısıolub.Aktyor1883-cüil-
dəGəncəyə,sonraisəTifisşə-
hərinə köçür. Bir neçə il orada
müəllimlik edir. Eyni zamanda
yerliteatrhəvəskarlarıilətama-
şalargöstərir.
1899-cuildəBakıyagələnMir-

zəMuxtarburadadabirmüddət
müəllimlikləməşğulolur.1905-ci
ildəpedaqoji fəaliyyətini dayan-
dıraraq taleyini həmişəlik teatr
sənətinə bağlayır. Üzeyir Hacı-
bəyli1908-ciildə“LeylivəMəc-
nun”operasınınilktamaşasında
Məcnunun atası obrazını ona
həvalə edir. Bununla yanaşı,
o, tamaşanın hazırlanmasında
Üzeyir bəyin ən yaxın məslə-
hətçisi və köməkçilərindən biri
olur.HəmindövrdənMirzəMux-
taroperasəhnəsindəfəaliyyətini
davametdirir.“ƏslivəKərəm”də
Kərəmin atası, “Aşıq Qərib”də
Xacə,“Şahİsmayıl”daRəmmal,
“FərhadvəŞirin”dəŞapurrolla-
rınıyüksəksənətkarlıqlaifaedir.

Onun səhnə ifaçılığının pə-
rəstişkarından biri də Üzeyir
bəy olub. Əməkdar artist Cəlil
bəy Bağdadbəyov xatirələrin-
də yazır ki, “Leyli və Məcnun”
tamaşası göstərilərkən Üzeyir
bəyhəyat yoldaşıMəleykə xa-
nımlabirsıradaoturardı.Mirzə
Muxtarın ifasında Məcnunun
atasınınariyasınıhərdəfəma-
raqladinləyərdi.

MirzəMuxtaraktyorkimimilli
səhnəmizləyanaşı,qonşuölkə-
lərdədəoperavəmusiqilikome-
diya tamaşalarında çıxış edib.
O, fitri istedadı, məlahətli səsi
və yüksək səhnə mədəniyyəti
ilə tamaşaçıların dərin rəğbəti-
niqazanıb.Onunsənətşöhrəti
həm də muğamata, ümumilik-
dəmusiqi elminə dərindən bə-
ləd olmasından qaynaqlanırdı.
Ərəb, fars dillərini yaxşı bildi-
yindənqəzəlləriaydın,rəvanvə
düzgüntələfüzedib.Bunagörə
də dinləyici onun istər bəmdə,
istərsədəzildəoxuduğusözləri
asanlıqlaqavrayıb.

Araşdırmalarda göstərilir
ki, Mirzə Muxtar tamaşaçıları
öz ehtiraslı oyunu ilə ovsun-
layarmış. Kimliyindən asılı ol-
mayaraq, hər kəs səhnədəki
hadisələrəqəlbənbağlanarvə
təsirlənərmiş.Təsadüfideyilki,
1913-cü ildəBakının teatr icti-
maiyyəti,milli teatr tariximizdə
Mirzə Muxtarın müstəsna ro-
lunu nəzərə alıb onun səhnə
fəaliyyətinin 40 illik yubileyini
keçirir. Dövri mətbuat bu əla-
mətdar hadisə haqqında elan-
lar verir. “Kaspi” qəzeti Mirzə
Muxtarın şəkli ilə birgə verdiyi
bir xəbərdə yazırdı: “Bu gün
“Tağıyev teatrı”nda “Nicat” cə-
miyyətinin təşəbbüsü ilə mü-
səlman səhnəsinin ən yaşlı
və təcrübəli fədaisinin 40 illik
səhnə fəaliyyəti bayram edilir.
Bakı müsəlmanlarından kim
Mirzə Muxtarı tanımır? Mirzə
Muxtarı nəinki fədakar səhnə
xadimikimi,eynizamandaonu
təvazökarxalqmüəllimikimidə
tanıyırlar. Bakının bir çox mü-
səlmanziyalılarıonunyetirmə-
sidir...”.
MirzəMuxtar 1919-cu ildə 78

yaşındasəhnə ilə vidalaşır.Ha-
cıbəyli qardaşlarının təşəbbüsü
ilə Azərbaycan teatr mədəniy-
yətitarixindəkixidmətlərinəzərə
alınaraq ona ayda 500 manat
təqaüdtəyinedilir.Bundanson-
raömrünümusiqişünaslığahəsr
edənsənətkar7yanvar1929-cu
ildə,88yaşındadünyasınıdəyi-
şir.Ozaman“Kommunist”qəze-
tindədərcedilənnekroloqdaya-
zılmışdı:“Türksəhnəsininbütün
ağırlıqlarınıçiyinlərindəkeçirmiş,
uzunömrününçoxvədəyərlibir
hissəsinibusəhnədəçalışmışən
qocaaktyorMirzəMuxtarhəyat
səhnəsindən həmişəlik olaraq
çəkildi...”.

Savalan Fərəcov

Əsgərlərindən öndə...
44günlükVətənmüharibəsindəyüzlərləzabitimizənçətin
məqamlardatabeliyindəkiəsgərlərdənönəkeçərəksinəsini
düşmənmərmisinəsipəredib.Şəhidbaşleytenant,tağım
komandiriVüsalBabayevdəbeləqəhrəmanlarımızdan
biridir.

VüsalSübbuhoğluBabayev1992-ciilyanvarın8-dəBakışə-
hərininPirallahıadasındadünyayagəlib.186nömrəliortamək-
təbibitirdikdənsonraHeydərƏliyevadınaAzərbaycanAliHərbi
Məktəbinədaxilolur.2014-cüildəhəminməktəbileytenantrüt-
bəsiiləbitiribxidmətəbaşlayır.

VüsalBabayev2015-ci
ildə Goranboy rayonun-
daNsaylıhərbihissədə,
2018-ci ildə isəAbşeron
rayonundaağırartilleriya
hissəsində xidmət edib.
Xidmətidövründəməsu-
liyyəti və peşəkarlığına
görəfəxrifərmanvəme-
dallarla təltif olunub. O,
bir çox hərbi təlimlərdə,
o cümlədən 2016-cı ilin
Aprel döyüşlərində işti-
rakedib.
2020-ci ilin 27 sent-

yabrında Vətən mühari-
bəsibaşlayankimidigər

silahdaşları kimi Vüsal da ön cəbhədə yerini alır. Bir çox dö-
yüşlərdəxüsusiqəhrəmanlığıiləseçilir.Onunsonuncudöyüşü
oktyabrın21-iFüzulirayonununGecəgözlükəndiistiqamətində
olur.Vüsalyaralıdöyüşyoldaşınıxilasetməküçünonunyanı-
nagedərkənözüdəyaralanır.BuzamanOrxanvəÇərkəzadlı
əsgərlərionudöyüşmeydanındançıxarmaqistəyirlər.Budəfə
onların üçü də düşmənmərmisinin partlaması nəticəsində bir
yerdəşəhidolurlar.
Şəhid qəhrəmanın həyat yoldaşı, hazırda Yasamal rayon

MKS-nin 4 saylı kitabxana filialının müdiri vəzifəsində çalı-
şanAynurBabayevabildirirki,Vüsalla2015-ciildəailəhəyatı
qurublar. Selcan vəRüqəyyə adlı iki qız övladları var: “Vü-
saldaəslhərbçilərəməxsusciddiyyətolsada,evdəçoxmü-
layim idi.Övladlarınahəddənartıqbağlı idi.Deyirdiki,mən
kasıbailədəböyümüşəm.Əlimdəngələnhərşeyiedəcəyəm
ki,övladlarıməziyyətçəkməsin.Mənondanyaşcaböyüyəm.
Həmişəzarafatedirdiki,sənyaşlanıbqocalacaqsan,amma
mənqocalmayacağam.BugünVüsalınadıqızlarımızındilin-
dəndüşmür.Sözdüşəndə“Atamızölməyib,şəhidolub”de-
yirlər...”.
Aynur xanım bildirir ki, Vüsal ailəsinə narahatlıq verməmək

üçünbirçoxşeyionlardangizlədib:“Apreldöyüşləriərəfəsində
telefonladanışırdıq,deyirdiki,Bakıdahərbihissədəyəm.Aprel
döyüşləribitəndən,evəgələndənxeylivaxtsonradediki,mən
döyüşlərdəiştiraketmişdim.Vətənmüharibəsidöyüşlərindədə
əlaqə saxladığımızmüddətdə daim hər şeyin yaxşı olduğunu
bildirirdi.Şəhidolduğugünəqədərbizimlədanışdı.Sonuncuda-
nışığımızşəhidolmasındanbirneçəsaatəvvəloldu.Mənəson
sözü“Uşaqlardanmuğayatol,onlarıqoru”oldu...”.
VüsalBabayevoktyabrın25-dəBakıdaIIFəxrixiyabandator-

pağa tapşırılıb. Ölkə başçısınınmüvafiq sərəncamları ilə ölü-
mündənsonra“Vətənuğrunda”və“Füzulininazadolunmasına
görə”medallarıilətəltifolunub.
Allahrəhməteləsin.

Nurəddin

“Qarabağın üç şaireyi-möhtərəməsi” kitabı 
nəşr olunub

AzərbaycanDövlət
TərcüməMərkə
zi“Şuşaİli”nətöhfə
olaraq“Qarabağınüç
şaireyimöhtərəməsi”
kitabınıərsəyəgə
tirib.Kitabınmüəllifi
tanınmışədəbiyyat
şünasalim,filologiya
elmləridoktoruVila
yətQuliyev,redaktoru
İradəMusalıdır.

KitabdaXIXəsrŞuşaədəbimühiti,bumühitdədoğulub-bö-
yümüş,yaradıcılıqlarıiləklassikAzərbaycanpoeziyasındadərin
izlərqoymuşXanqızıNatəvanvəFatmaxanımKəminə,eləcə
dəömrününbirhissəsiŞuşa iləbağlıolanAşıqPərininhəyat
hekayəsiəksolunub.
DövlətTərcüməMərkəzindənbildirilibki,nəfistərtibatlınəşrdə

qədimŞuşanınməhəlləvəküçələrini,tarixi,mədəniabidələrini,
şeirvəmuğamməclislərinitəsviredənrəsmvəillüstrasiyalarda
verilib.

Qobustan qayaüstü rəsmləri və 
xalça naxışları

Tarix İnstitutunda elmi seminar
Aprelin13də
Azərbaycan
MilliElmlər
Akademiyası
nınA.Bakıxa
novadınaTa
rixİnstitutunda
elmiseminar
keçirilib.

Bu barə-
də Tarix İns-
t i t u t u n d a n

məlumat verilib. Bildirilib ki, seminardaAMEA-nın Coğrafiya
İnstitutunundissertantıŞakirHəmzəyev “Qobustanqayaüstü
petroqlifərivəAzərbaycanxalçaişarələrininaçılmamışsirləri”
mövzusundaməruzəedib.Obildiribki,tariximizindaşkitabə-
si–Qobustanbəşərcəmiyyətinin ilkindövründəyaşayan in-
sanlarınhəyattərzini,məişətini,məşğuliyyətini,mədəniyyətini,
incəsənətiniəksetdirir.Xalçalarvəxalçaişarələridünyanın17
ölkəsindəolanqayaüstü rəsmvə işarələrin sivil davamı kimi
antikdünyamızasankimənəviyollaraçıb.
Daha sonra XəzərUniversitetinin dissertantı Xaqani İsma-

yılın“Şumertarixinəaktualbaxış”mövzusundaməruzəsidin-
lənilib.
Məruzələrətrafındamüzakirələraparılıbvəməruzəçilərmöv-

zuiləbağlısuallarıcavablandırıblar.

“Leyli və Məcnun”un ilk tamaşasında 
səhnəyə çıxmışdı...

BirinciQarabağmühari
bəsizamanıbaşverən
dəhşətlivəamansız
hadisələrinçoxundan

bugünəqədərdəxə
bərsizqaldıqlarımızvar.
Bunlardanbiridə1993cü
ilinaprelindəErmənistan
silahlıqüvvələriKəlbəcəri
işğaledərkənmühasirədə
qalanlarınüzləşdiyimüsi
bətlərdir.

LaçınınFərraşkəndindəqa-
lan25əsgərinmühasirəgün-
dəliyi, düşmənlə mübarizə
aparan 50-dən çox hərbçinin,
KəlbəcərinZar,Qaraçanlı,Çı-
raq və digər kəndlərindəmü-
hasirədəqalmış300-dəkmül-
kisakinintaleyi,onlarınbaşına
gələnlər, ermənilərin törətdiyi
qətliamlarvəvandalizmhərə-
kətləri, qarlı-çovğunlu havada
sərttəbiətlə,azğınvəamansız
düşmənlə ölüm-dirim müba-
rizəsi aparanların üzləşdikləri
məhrumiyyətlər, həyat müca-
diləsi olduqca dözülməz, dö-
zülməz olduğu qədər də ağrılı
vəfaciəlidir.
BubarədəəslənKəlbəcərdən

olanaraşdırmaçı-jurnalistElxan
Salahovunqələməaldığı“Tanrı
yoxuşu” kitabında bəhs olunur.
Aprelin13-dəMilliKitabxanada
kitabıntəqdimatmərasimikeçi-
rilib.
Təqdimatmərasiminigirişsö-

zü ilə açan Milli Kitabxananın
direktoru, professor Kərim Ta-
hirovKəlbəcərin işğalgünlərin-
dən,acıxatirələrdənbəhsedən
kitabın həmin tarixi öyrənmək
sahəsində sənədli esselər top-
lusu olduğunu deyib. Bildirib
ki,kitabdaerməniquldurlarının
mühasirəsinə düşənlərin başı-
na gətirilən müsibətlər konkret
faktlarvəşahidifadələriəsasın-
da təsvir edilib. Direktor qeyd
edibki,bumövzudakitablarya-

şadığımız ağrı-acılı tarix, qan
yaddaşımızhaqqındagələcək
nəsillərəərməğandır.
TəqdimatmərasimindəMət-

buat Şurasının sədri Əfatun
Amaşov,AzərbaycanYazıçılar
Birliyinin katibi Rəşad Məcid,
“Azərnəşr”in direktoru,Əmək-
dar jurnalistƏlövsətAğalarov
kitablabağlıfikirlərinibölüşüb-
lər.
Qeyd edilib ki, kitabın hər

fəsli ayrıca bir əsər mövzu-
sudur. Müəllif hadisənin işti-
rakçıları, şahidləri ilə dəfələrlə
görüşərək yaxın tariximizin ağ-
rılısəhifələrindənbirihaqqında
olduqcamaraqlı bir kitabərsə-
yəgətirib.Kitabdaayrı-ayrışa-
hidlərin söylədikləri xatirələr-
dən başqa, həm də Kəlbəcər
şəhidləri haqqında da məlu-
matlar verilib. Bu mövzuda ki-
tabların hamısı bir salnamədir.

Qeydolunub ki,ElxanSalaho-
vunbundanöncəqələməaldığı
“Qanlı kaha” kitabında Kəlbə-
cərin işğalının acı bir səhifəsi,
Başlıbelkəndindətörədilənküt-
ləviqətliamtəsvirolunub.
Çıxış edənlər müəllif Elxan

Salahovabumövzudayeniki-
tabın ərsəyə gəlməsinə görə
təşəkkürlərini bildirərək yeni
yaradıcılıq uğurları arzulayıb-
lar.

YAP Kəlbəcər rayon təşki-
latının sədri Həbib Misirov,
ehtiyatda olan polkovnik,
keçmiş komandir Balay Nə-
sibov,MilliAviasiyaAkademi-
yasının dosentiAqilƏsədov,
energetik Arif Süleymanov,
pedaqoqSabirMirzəyevmü-
hasirəgünlərinincanlışahid-
ləri Rizvan Rzayev, Şahlar
Muradov və başqaları hər
sətriağrı-acı,gözyaşıiləya-
zılmış kitabın Kəlbəcərin er-
məni işğalından sonrakı hə-
yatına, erməni vandallarının
törətdikləri qətliamları, qanlı
cinayətləri əks etdirən tutarlı
mənbə olduğunu qeyd edib-
lər.
Çıxış edənlər diqqətə çat-

dırıblarki,müəllif yaxın tarixi-
mizin ağrılı səhifələrindən biri
haqqında olduqcamaraqlı bir
kitab ərsəyə gətirib. Kitabın
hər səhifəsi ürəkparçalayan,
sinə dağlayan, heç cür so-
yuqqanlıoxumaqmümkünol-
mayan əhvalat və hadisələrlə
doludur.Müəllif“Tanrıyoxuşu”
kitabındauzunillərişğalaltın-
daqalan torpaqlarımızındüş-

məntapdağındanazadedilməsi
ilənəticələnənVətənmüharibə-
sindəqazanılanşanlıZəfərəvə
onun iştirakçılarına da yer ayı-
rıb.
Sonda kitabın müəllifi Elxan

Salahov çıxış edərək tədbirin
təşkilinəgörəMilliKitabxananın
rəhbərliyinə, həmçinin tədbirdə
iştirakedənhərkəsətəşəkkü-
rünübildirib.

Qan yaddaşımızın 
“Tanrı yoxuşu”ndan keçən səhifəsi

Kəlbəcərin işğalı zamanı yaşanan daha bir müsibətdən 
bəhs edən kitabın təqdimatı

“Şuşanın simaları”

Tarixi abidə olan binanın fasadından məişət qurğuları sökülüb
MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İnkişafıvə
BərpasıüzrəDövlətXidmətitərəfindəntarixmədəniyyətabi
dələrininqorunması,onlarınbədiiestetikxüsusiyyətlərinə,ilkin
simasınaxələlgətirən,standartlaracavabverməyənreklamvə
məişətqurğularınınyerləşdirilməsininqarşısınınalınmasıməq
sədiləmütəmadiolaraqtədbirlərhəyatakeçirilir.

Görülən tədbirlər nəticəsin-
dətarix-memarlıqabidələrinin
fasadı,damörtüklərivədigər
hissələrinə qanunsuz müda-
xilələrin qarşısı alınır, tarixi
abidələr ilkin görkəminə qay-
tarılır.
Birmüddət öncəDövlət Xid-

məti Bakı Regional İdarəsinin
əməkdaşları tərəfindən Nəsimi
rayonu Bəşir Səfəroğlu küçəsi
174ünvanındayerliəhəmiyyət-

li tarix-memarlıq abidəsi olan
binanın fasad hissəsində, “Ta-
rix və mədəniyyət abidələrinin
qorunması haqqında” qanunun
tələbinə zidd olaraq, məişət
qurğularınınyerləşdirildiyiaşkar
edilib.
Bununla bağlı mülkiyyətçiyə

dəfələrlə rəsmimüraciət edilsə
də,yolverilmişqanunpozuntu-
suaradanqaldırılmayıb,əksinə,
əlavəmüdaxilələredilib.

Aprelin11-dəDövlətXidməti-
ninrəisiAzadCəfərlininrəhbər-
liyi ilə mütəxəssislərdən ibarət

qrup həmin tarixi abidəyə ye-
rindəbaxışkeçiribvəqanunsuz
yerləşdirilmiş məişət qurğuları-
nınsökülməsitəminedilib.
Abidələrinmemarlıqüslubuna,

xaricigörkəminəvəbədii-estetik
xüsusiyyətlərinə xələl gətirəcək
bukimihallaraqarşıvətəndaşla-
rın,xüsusilətarixitikililərinxüsu-
simülkiyyətçilərinindahadiqqətli
olmalarıtövsiyəedilir.
Qeydedəkki,dahaöncəBakı

şəhərindəyerləşəntarix-memar-
lıqabidələrinəuzunillərərzində
edilmiş qanunsuz müdaxilələrin
nəticələrininaradanqaldırılması
məqsədiləhəyata keçirilənpilot
layihəçərçivəsində12ünvanda
yerləşən dövlət mühafizəsində
olanabidələringörkəmini korla-
yan reklam lövhələri və məişət
qurğularısökülüb.
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16 ap rel 1913 – Əmək dar ar tist Kə rim Xan ki şi oğ lu Sul ta nov 
(1913-1975) To vuz ra yo nun da do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram 
Teat rı nın akt yo ru olub.

16 ap rel 1916 – Ə mək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Qəm bər 
Mux tar oğ lu Hü seyn li (1916 – 1.8.1961) ana dan olub. Məş hur 
“Cü cə lə rim” mah nı sı nın (söz lə ri - To fi q Mü təl li bov), “Ay işı ğın da”, 
“Ge cə lər uza nay dı”, “Dü şür ya dı ma” və s. po pul yar mah nı la rın 
müəl li fi  dir.

16 ap rel 1934 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar Ra miz Aqil oğ lu Mi riş li 
(1934 – 17.4.2015) Nax çı van da do ğu lub. Mu si qi li ko me di ya lar 
(“Gəl, qo hum olaq”, “Ame ri ka lı kü rə kən”), sim fo nik əsər lər, mah-
nı lar (“Oxu, tar”, “Dal ğa lar”, “Bay ram ax şam la rı” və s.), “Al ma 
al ma ya bən zər”, “Qə zəl xan” və s. fi lm lə rə mu si qi ya zıb. 

16 ap rel 2020 – Xalq ar tis ti Ra fi q Ha cı ba ba oğ lu Əli yev 
(14.11.1949 – 2020) və fat edib. Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat-
rın da akt yor, re jis sor ki mi fəaliy yət gös tə rib, fi lm lər də (“Qəm pən-
cə rə si”, “Qətl gü nü”, “Hökm da rın ta le yi” və s.) çə ki lib.

16 ap rel 2021 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı, ki no re jis-
sor, sse na rist El dar To fi q oğ lu Qu li yev (18.1.1941 – 2021) və fat 
edib. “Bir cə nub şə hə rin də”, “Se vinc bux ta sı”, “Ba bək”, “Gü müş-
göl əf sa nə si” və s. fi lm lə rə qu ru luş ve rib. Mə də niy yət və İn cə sə-
nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru olub.

17 ap rel 1884 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Zül fü qar 
Əb dül hü seyn oğ lu Ha cı bə yov (1884 – 30.9.1950) ana dan olub. 
Da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin bö yük qar da şı dır. “Aşıq Qə rib” 
ope ra sı nın, “Əl li ya şın da ca van” mu si qi li ko me di ya sı nın müəl li fi  dir.

17 ap rel 1899 – Tür ko loq, şərq şü nas Əh məd Cə fə roğ lu (Əh-
məd İs ma yıl oğ lu Cə fər za də; 1899 – 6.1.1975) Gən cə də do ğu-
lub. Azər bay ca nın so vet ləş mə sin dən son ra Tür ki yə yə ge dib. İs-
tan bul Uni ver si te ti nin pro fes so ru olub, “Azər bay can yurd bil gi si” 
dər gi si ni nəşr et di rib.

17 ap rel 1924 – Ki no şü nas və teatr şü nas, sə nət şü nas lıq elm-
lə ri dok to ru Sa bir Ək bər oğ lu Rza yev (1924-1978) İrə van da do-
ğu lub. Er mə nis tan Elm lər Aka de mi ya sı İn cə sə nət İns ti tu tu nun 
di rek tor müavi ni olub.

17 ap rel 1928 – Mil li vo kal sə nə ti nin gör kəm li nü ma yən də si, 
SS Rİ Xalq ar tis ti Lüt fi  yar Müs lüm oğ lu İma nov (1928 – 22.1.2008) 
Sa bi ra bad ra yo nun da do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rın da baş 
par ti ya la rı ifa edib, Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı-
nın pro fes so ru olub.

17 ap rel 2009 – Xalq ya zı çı sı Sa bir Mə həm məd oğ lu Əh məd-
li (10.7.1930 – 2009) və fat edib. “Pil lə lər”, “To ğa na”, “Ya sa mal 
gö lün də qa yıq lar üzür”, “Ma vi gün bəz”, “Ge dən lə rin qa yıt ma ğı”, 
“Dün ya nın ar şı nı”, “Axi rət sev da sı” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

17 ap rel 2015 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar Ra miz Aqil oğ lu Mi riş li 
(16.4.1934 – 2015) və fat edib.

18 ap rel 1873 – Ta nın mış xa nən də Mə cid Beh bu da lı oğ-
lu Beh bu dov (1873 – 6.9.1945) Şu şa da ana dan olub. Ba kı da, 
Gən cə də ope ra ta ma şa la rın da çı xış edib. 30-cu il lər də İrə van da, 
son ra Qa zax da ya şa yıb, ora da və fat edib. Bö yük mü ğən ni Rə şid 
Beh bu do vun ata sı dır.

18 ap rel 1897 – Azər bay ca nın ilk pro fes sional qa dın mü ğən-
ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Şöv kət Hə sən qı zı Məm mə do va (1897 
– 8.6.1981) Tifl  is də do ğu lub. Mi lan Kon ser va to ri ya sın da təh sil 
alıb. 1923-cü il də Ba kı Teatr Mək tə bi nin (in di ki Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te ti) ya ra dı cı la rın dan olub. Azər bay can Döv lət 
Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru olub.

18 ap rel 1941 – Teatr rəs sa mı Sol maz Ma naf qı zı Haq ver-
di ye va (1941-2000) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram, 
Kuk la, Gənc lər teatr la rın da iş lə yib.

18 ap rel 1991 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ta nın mış şair To-
fi q Qu lam oğ lu Bay ram (16.12.1934 – 1991) və fat edib. Ki tab la rı: 
“Sə nin lə gö rü şən də”, “Kön lüm də ya şa yan lar”, “Ay ge ci kən mə-
həb bə tim” və s. 

19 ap rel 1905 – Məş hur me mar, Döv lət mü ka fa tı laureatı, So-
sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, aka de mik Mi ka yıl Ələs gər oğ lu Hü-
sey nov (1905 – 7.10.1992) Ba kı da do ğu lub. Ni za mi adı na Mil li 
Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi, Mil li Ki tab xa na, AMEA-nın bi na-
sı, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı və s. ti ki li lə rin la yi hə müəl li fi  dir.

19 ap rel 1907 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar, di ri jor, mu si qi şü nas-alim 
Əf ra si yab Bə dəl bəy oğ lu Bə dəl bəy li (1907 – 6.1.1976) Ba kı da 
ana dan olub. İlk Azər bay can ba le ti nin (“Qız qa la sı”, 1940), mu si-
qi ta ri xi mi zə dair ki tab la rın müəl li fi  dir. 

19 ap rel 1920 – Ya zı çı-dra ma turq Xa li də Məm məd qı zı Ha si-
lo va (1920 – 5.12.1996) Za qa ta la da ana dan olub. “Nəğ mə li kö-
nül”, “Mə həb bət ol ma yan da”, uşaq lar üçün “La lə nin ki ta bı”, “At-
las yar paq lar” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

19 ap rel 1927 – Əmək dar ar tist Ta ma ra Nu ran qı zı Məm mə do-
va (1927-2000) Nax çı van da do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub.

19 ap rel 1954 – Ta nın mış re jis sor, akt yor Röv şən Əziz oğ lu 
Al mu rad lı (1954 – 2.4.2019) Ba kı da do ğu lub. Şə ki, Sum qa yıt, 
Min gə çe vir, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da ta ma şa la ra, “Yük” 
“Ca vad xan” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib.

Dünya  
16 ap rel 1844 – Fran sız ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü-

ka fa tı (1921) laureatı Ana tol Frans (Ana to le Fran ce - Fran çois-
Ana to le Thi bault; 1844-1924) ana dan olub. Əsər lə ri: “Müasir ta-
rix” sil si lə ro man la rı, “Mə lək lə rin üs ya nı” və s.

16 ap rel 1889 – İn gi lis akt yo ru, re jis sor Çar li Çap lin (Char les 
Spen cer Chap lin; 1889-1977) Lon don da do ğu lub. 1910-1940-cı 
il lər də ABŞ-da ya şa yıb, 1952-ci il də İs veç rə yə (Ce nev rə) kö çüb. 
Film lə ri: “İt hə ya tı”, “Uşaq”, “Qı zıl hə ris li yi”,  “Bö yük dik ta tor”, 
“Sirk” və s. 1972-ci il də fəx ri “Os kar”a la yiq gö rü lüb.

16 ap rel 1924 – Ame ri ka bəs tə ka rı və di ri jo ru Hen ri Man çi ni 
(En ri co Ni co la Man ci ni; 1924-1994) ana dan olub. 4 də fə “Os kar” 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

17 ap rel 1894 – Rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Bo ris Va sil ye viç 
Şu kin (1894-1939) ana dan olub. Mosk va Teatr Mək tə bi akt yo run 
adı nı da şı yır.

17 ap rel 1897 – Nor veç bəs tə ka rı Ha rald Se ve rud (1897-1992) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Eh ti ras lı ron do”, “Eti raz bal la da sı” və s.

18 ap rel Bey nəl xalq Abi də lər və Ta ri xi Yer lər Gü nü dür. 1983-
cü il də UNES CO ya nın da Abi də lə rin və Ta ri xi Yer lə rin Mü ha fi  zə si 
üz rə Bey nəl xalq Şu ra nın (İCO MOS) tə şəb bü sü ilə tə sis edi lib. 

18 ap rel 1819 – Avst ri ya bəs tə ka rı və di ri jo ru Frans fon Zup pe 
(Franz von Sup pe - əsl adı Fran ces co Sup pe De mel li; 1819-1895) 
ana dan olub. “Gö zəl Qa la te ya”, “Bo kaç ço” ope ra la rı nın müəl li fi  dir. 

18 ap rel 1917 - SS Rİ Xalq ar tis ti Geor gi Vit sin (1917 – 
22.10.2001) ana dan olub. Film lə ri: “Qaf qaz əsi ri”, “I əmə liy ya-
tı...”, “Uğur centl men lə ri”, “Bal za mi no vun ev lən mə si” və s.

19 ap rel 1832 – İs pan dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı laureatı (1904) Xo se Eçer qay-i-Ey sa gir re (José Ec he ga-
ray y Eiza guir re; 1832-1916) ana dan olub. 60-dan çox dram əsə-
ri nin ya rı sı nı nəzm lə ya zıb.

19 ap rel 1900 – İn gi lis ya zı çı sı, şair, dra ma turq Ri çard Hyuz 
(Ric hard Art hur War ren Hug hes; 1900-1976) ana dan olub. İlk ra-
diop yes lə rin müəl li fi  dir.

Hazırladı: Vüqar Orxan

16-19 aprelXatirə təqvimi

Xalq mu si qi si mə də ni-
mə nə vi ir si mi zin ən va-
cib amil lə rin dən bi ri dir. 
O, xal qı mı zın ru hu na 

hop muş və onun mə nə vi 
dün ya sın da əbə di yer al mış-
dır. Xalq mu si qi mi zin ta ri xi 
elə xal qı mı zın ta ri xi qə dər 
qə dim dir. Öz dü şün cə lə ri-
ni, hiss lə ri ni, ar zu-is tək lə ri ni 
ürə yin dən sü zü lüb gə lən 
me lo di ya lar la ifa də edən in-
san lar xalq mu si qi mi zin əsa-
sı nı qoy muş lar. Da hi Üze yir 
Ha cı bəy li tə rə fin dən əsa sı 
qo yu lan Azər bay can bəs-
tə kar lıq mək tə bi nin nü ma-
yən də lə ri öz ya ra dı cı lıq la rı nı 
məhz xalq mu si qi si üzə rin də 
qur muş və çox də yər li sə nət 
əsər lə ri ya rat mış lar. 

Bu il 100 il li yi qeyd edi lən 
Azər bay can mu si qi sə nə ti ta-
ri xi nə par laq sə hi fə lər yaz mış 
gör kəm li bəs tə kar, pe da qoq, 
ic ti mai xa dim, SS Rİ Xalq ar tis-
ti Fik rət Əmi ro vun (1922-1984) 
ya ra dı cı lı ğı mu si qi şü nas lıq da 
hə mi şə ma raq do ğu ran sa hə lər-
dən ol muş dur. Onun mu si qi si nin 
bö yük şöh rət tap ma sı nın əsas 
sə bəb lə rin dən bi ri də rin mil li 
zə mi nə bağ lı lı ğı dır. Mil li mu si qi 
mə də niy yə ti nin ilk mən bə lə ri nə 
ya xın lıq və folk lor mu si qi si nin 
klas sik for ma la ra sin te zi Fik rət 
Əmi ro vu Üze yir Ha cı bəy li ənə-
nə lə ri nin bi la va si tə da vam çı sı 
ki mi sə ciy yə lən dir mə yə im kan 
ve rir. Fik rət Əmi ro vun hər za-
man de di yi “Biz ha mı mız Üze yir 
mək tə bin dən çıx mı şıq” söz lə ri 
də bu nun sü bu tu dur. O, Üze yir 
bə yin ənə nə lə ri ni da vam et dir-
mək lə öl kə mi zin mu si qi mə də-
niy yə ti nin in ki şa fın da bö yük rol 
oy na mış dır. 

Fik rət Əmi ro vun xalq mu si qi-
si nə bağ lı lı ğı nın əsas mən bə yi 
onun do ğu lub bo ya-ba şa çat dı-
ğı mü hit dən, ailə sin dən baş la yır. 
Azər bay ca nın ta nın mış mu si qi 
xa di mi olan Mə şə di Cə mil Əmi-
ro vun evin də bö yü yən is te dad lı 
bir uşa ğın xalq mu si qi si nə sev-
gi si və onu bü tün tə fər rüatı ilə 
mə nim sə mə si tə biidir. Ata sı nın 
və onun ət ra fın da cəm lə şən 
məş hur xalq mu si qi çi lə ri nin Fik-
rət Əmi ro vun ya ra dı cı lı ğın da 
mü hüm əhə miy yə ti ol muş dur. 
Bəs tə kar bu mü hi ti xalq mu si-
qi si ni mə nim sə mək ba xı mın dan 
ən də yər li mək təb he sab edir di. 
Özü nün də eti raf et di yi ki mi, tar 
və mu ğam onun ürə yi nə uşaq-
lıq dan da xil ol muş dur. Ev lə rin də 
tez-tez təş kil olu nan mu si qi məc-
lis lə ri Fik rət Əmi ro vun püx tə ləş-
mə sin də bö yük rol oy na mış dır. 
Bu məc lis lər də ki ifa lar onun mu-
si qi zöv qü nün for ma laş ma sın da 
bö yük tə sir gös tər miş, son ra lar 
xalq mu si qi si nin gö zəl bi li ci si nə 
çev ril mə si və ya ra dı cı lı ğı üçün 
əsas lı zə min ol muş dur. Xalq 
mu si qi si nin onun əsas il ham 
mən bə yi ol du ğu nu bəs tə kar la-
ko nik şə kil də be lə ifa də et miş di: 
“Mə nim ya ra dı cı lıq xə mi rim xalq 
mu si qi si ilə yo ğu ru lub”. 

Fik rət Əmi rov xal qın 
mu si qi di li ni, mu si qi tə fək-
kü rü nü elə də qiq lik lə dərk 
edir di ki, on lar bəs tə ka rın 
öz üs lu bu nun, mu si qi di-
li nin ele ment lə ri nə çev-
ri lir di. Yə ni xalq mu si qi si 
bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğın-
da in ki şaf et di ri lə rək dün-
ya klas sik mu si qi ənə nə-
lə ri və müasir bəs tə kar lıq 
tex ni ka sı ilə üz vi şə kil-
də bir ləş di ri lir. Bəs tə kar 
mil li mu si qi zə mi nin də 
müasir əsər lər ya rat maq 
üçün iki mü hüm ami lin 
va cib li yi ni vur ğu la yır dı: 
xalq mu si qi si ni də rin dən 
bil mək və sev mək, müa-
sir mu si qi sə viy yə sin də 
da yan maq. Bu iki cə hə tin vəh-
də ti mu si qi nin in ki şa fı üçün, mil li 
mu si qi nin ümum bə şə ri ma hiy yət 
əl də et mə si üçün ye ga nə yol dur. 
Xalq mu si qi si ni “tü kən məz il ham 
mən bə yi, sə nət ka ra qüv vət ve rən 
di ri lik çeş mə si” ad lan dı ran Fik rət 
Əmi rov he sab edir di ki, əsl sə nət 
əsə ri doğ ma xal qı nın ya ra dı cı lıq 
çeş mə sin dən qi da lan ma lı, bəh-
rə lən mə li və bu nun la da sə nət kar 
və sə nət doğ ma xalq qar şı sın da 
in sa ni və və tən daş lıq bor cu nu ye-
ri nə ye tir mə li dir.   

Həm çi nin, onun fi k rin cə, cə-
miy yə ti dü şün dü rən mü hüm mə-
sə lə lə rə vax tın da ca vab ver mək, 
bu gü nün qəh rə man la rı nın sə mi-
mi hiss lə ri ni, tə miz duy ğu la rı nı, 
bö yük ideal la rı nı mu si qi nin ecaz-
kar di li ilə tə rən nüm et mək bəs tə-
ka rın üm də və zi fə si ol ma lı dır. 

Mu ğam la ra və xalq mu si qi-
si nə ya ra dı cı lıq la ya naş ma ğı, 
bu nun la be lə, dün ya klas sik mu-
si qi si nin mü tə rəq qi prin sip lə ri nə 
əsas lan ma ğı, mil li mu si qi mi zin 
in cə lik lə ri ni o, xal qı mı zın qüd-
rət li sə nət ko ri fe yin dən – Üze yir 
bəy dən öy rən miş di. O de yir di ki, 
Üze yir bə yin da hi li yi xal qı mı za 
xas olan qəh rə man lıq, və tən-
pər vər lik, in san se vər lik ki mi mü-
hüm key fi y yət lə ri xal qın öz ru hu-
na uy ğun, xal qın özü nə doğ ma 
olan bir mu si qi di li ilə ifa də edə 
bil mə sin də dir. 

Be lə lik lə, ar tıq sə nət də ilk ad-
dım la rın dan Fik rət Əmi rov dərk 
et miş di ki, Azər bay can mu si qi 
mə də niy yə ti nin in ki şa fı nın mü-
hüm şərt lə rin dən bi ri ya ra dı cı-
lıq da xalq mu si qi si nə da yaq-
lan maq dan iba rət dir. Son ra lar 
öz mə qa lə lə rin də dö nə-dö nə 
bu mə sə lə yə qa yıt mış dır. O, 
Ü.Ha cı bəy li nin yo lu nu da vam 
et di rə rək xalq mu si qi sin dən ya-
ra dı cı lıq la bəh rə lən mə yi təb liğ 
edir di. Özü də Üze yir bə yin töv-
si yə et di yi ki mi, xalq üçün, həm 
pro fes siona la, həm də ən ge niş 
din lə yi ci küt lə si nə ey ni də rə-
cə də an la şıq lı olan bir mu si qi 
di lin də əsər lər yaz maq yo lu nu 
tut muş du. Bu na gö rə də onun 
əsər lə ri xal qı mı za bu qə dər ya-
xın və doğ ma dır. Onun əsər lə-
rin də hət ta bi zə ta nış olan xalq 
me lo di ya la rı nı eşit sək də, on-
la rı məhz bəs tə ka rın gö rü mün-
də qav ra yı rıq. Xalq mu si qi si ni 
özü nün ya ra dı cı lıq süz gə cin dən 
ke çi rən bəs tə kar on la rın üzə rin-
də zər gər ki mi iş lə yə rək aşı la yır. 
Heç bir hal da xalq mu si qi si ni 
təq lid et mə yə rək san ki on la rı 
ye ni dən ya ra dır, ye ni ruh ve rir. 
Söz süz ki, bu, əsl no va tor luq dur. 

Qa ra Qa ra ye vin Fik rət Əmi ro-
vun xalq mu si qi sin dən is ti fa də 
üsul la rı haq qın da də yər li bir fi k-
ri ni diq qə tə çat dır maq is tər dik: 
“Fik rət Əmi rov xalq mah nı və 
rəqs lə ri nə çox qay ğı ilə ya na-
şır, o, de mək olar ki, me lo di ya nı 
də yiş məz şə kil də sax la yır, la kin 
onu in cə har mo ni ya lar la, rən ga-
rəng or kestr bo ya la rı ilə to xun-
muş gö zəl çər çi və yə sa lır, yə ni 
folk lor üçün ge ne tik cə hət dən 
sə ciy yə vi ol ma yan ele ment lər-
dən is ti fa də edir”. 

Bu fi k rin da va mı ola raq, qeyd 
et mək is tər dik ki, Fik rət Əmi rov 
hə mi şə mil li ənə nə lə rə sa diq bir 
bəs tə kar ol muş dur və bu, onun 
mu si qi üs lu bu nun bü tün cə hət-
lə rin də – lad, me lo di ya, po li fo-
ni ya, har mo ni ya, ritm, tembr, 
qu ru luş və or kestr ləş mə də özü-
nü bü ru zə ve rir. Ye ri gəl miş kən, 
bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğın da “me-
lo di ya nın də yiş məz li yi” fak tı nı 
gör kəm li rus bəs tə ka rı D.Şos-
ta ko viç də eti raf et miş, “Fik rət 
Əmi rov mu si qi si nin ca nı me lo di-
ya da dır” de miş dir. 

Fik rət Əmi rov klas sik mu si qi 
ənə nə lə ri nə də bu priz ma dan 
ya na şır dı. Bəs tə kar bu haq da 
ya zır dı: “Za hi rən elə gö rü nür ki, 
mil li ənə nə lər pro fes sional mu-
si qi mə də niy yə ti ilə zid diy yət 
təş kil edir. La kin bu zid diy yət də 

qey ri-adi har mo ni ya və ahəng-
dar lıq möv cud dur. Yal nız bu iki 
mə də niy yə ti yax şı bil mək və on-
la rı qo vuş dur ma ğı ba car maq la-
zım dır”. Sə nət kar əsər lə rin də bu 
vəh də ti bö yük us ta lıq la ya rat dı-
ğı na gö rə se çi lir və se vi lir. 

Fik rət Əmi ro vun ən bö yük xid-
mə ti həm də on dan iba rət dir ki, 
o, ənə nə vi pro fes sional bəs tə-
kar lıq prin sip lə ri ni şi fa hi ənə nə li 
mu si qi yə tət biq edə rək mil li mu-
si qi nin im kan la rı nı ge niş lən dir-
mə yə nail ol muş dur. Bu na gö-
rə də Fik rət Əmi ro vun mu si qi si 
xü su si lə Şərq və Qərb mu si qi 
mə də niy yət lə ri nin qo vuş ma sı, 
ya xın lı ğı kon teks tin də bö yük 
əhə miy yət kəsb edir. Bəs tə ka rın 
xalq mu si qi si ilə ne cə tə mas da 

ol ma sı onun bü tün əsər lə rin də 
özü nü gös tə rir. Ya rat dı ğı mu si-
qi nü mu nə lə ri nə qə dər müasir 
tex ni ki üs lub lar da ol sa da, mil li 
kök dən uzaq de yil. 

***
Onu da qeyd edək ki, kon-

ser va to ri ya da oxu du ğu il lər də 
Fik rət Əmi rov Bül bü lün rəh bə ri 
ol du ğu “El mi təd qi qat mu si qi ka-
bi ne ti” ilə ya xın dan əmək daş lıq 
edə rək xalq mah nı la rı nın top-
lan ma sın da, no ta ya zıl ma sın da 
da fəal iş ti rak et miş dir. O, yüz-
dən ar tıq xalq mah nı sı nı no ta 
yaz mış və on lar dan bir ço xu 
Bül bü lün re dak tə si ilə nəşr olun-
muş “Azər bay can xalq mah nı la-
rı” məc muəsin də yer al mış dır. 
Bu işi Fik rət Əmi rov son ra lar da 
da vam et dir miş, gör kəm li xa-
nən də lə rin ifa sın dan mu ğam la rı 
no ta sal mış, bu da onun ya ra dı-

cı lı ğı üçün əsl xam mal 
ol muş dur. Bəs tə kar ya-
ra dı cı lıq nailiy yət lə rin də 
Bül bü lün də bö yük ro lu 
ol du ğu nu bil dir miş, da-
hi mü ğən ni ni Azər bay-
can mu si qi si haq qın da 
də rin, mə na lı bir ki ta ba 
bən zət miş, onu “əsər-
lə ri nin ən yax şı dos tu, 
məs lə hət çi si və kö mək-
çi si” ad lan dır mış dı. 

Fik rət Əmi rov mu si qi 
folk lo ru nun top la nıl ma-
sı nı ümum xalq işi he sab 
edə rək ya zır dı: “Mu si qi 
folk lo ru mu zu top la maq, 
nəşr et dir mək, on lar da kı 
sa də li yin, güc lü emo si-
ya nın sir lə ri ni öy rən mək 

bö yük lü-ki çik li ha mı mı zın əsas 
və zi fə miz ol ma lı dır”. Ye ri gəl-
miş kən, onu da qeyd et mə li yik 
ki, bəs tə ka rın ata sı Mə şə di Cə-
mil Əmi rov da bu iş də müəy yən 
xid mət lər gös tər miş dir. Be lə ki, 
1915-ci il də İs tan bul da nəşr olu-
nan jur nal da o, “Hey ra tı” zər bi-
mu ğa mı nın not ya zı sı nı ver miş 
və bu na bən zər da ha bir ne çə ya-
zı la rı ol muş dur. 

Fik rət Əmi rov 1950-ci il lər də 
gör kəm li xa nən də Rə şid Beh bu-
dov la bir lik də xalq mah nı la rı nı 
iş lə yə rək bir top lu ha zır la mış dır. 
Top lu da kı xalq mah nı la rı ilə bu 
sıx əla qə nin bəs tə ka rın ya ra dı-
cı lı ğı na ne cə bö yük tə sir et di yi ni 
gör mək olur. Bu haq da bəs tə kar 
ya zır: “İş pro se sin də mən xalq 
mah nı la rı nın tü kən məz im kan la-
rı nı də rin dən hiss et dim. Bil dim 

ki, ey ni mah nı bəs tə ka rın niy yə-
tin dən ası lı ola raq ən göz lə nil-
məz ra kurs lar da açı la bi lər, ən 
müx tə lif kon tekst lə rə ta be ola 
bi lər. Bu nu da bil dim ki, mah nı nı 
sən seç mir sən, mah nı sə ni se-
çir. Əgər sən mah nı nı iş lə mə yə 
ha zır de yil sən sə, onun qa nun-
la rın dan bi xə bər sən sə, onun 
mi sil siz gö zəl li yi nə bi ga nə sən sə 
– ən yax şı sı, bu işə gi riş mə mək-
dir. Çün ki mah nı nı iş lə mək haq-
qı nı qa zan maq la zım dır. Əks 
təq dir də ey bə cər şək lə dü şə cək 
xalq mah nı sı sən dən in ti qam 
alar...”. Sə nət ka rın bu fi  kir lə ri 
həm də özün dən son ra gə lən 
bəs tə kar lar nəs li nə bir töv si yə-
dir, xalq mah nı la rı nı ne cə sev-
mək və ne cə qo ru maq ba xı mın-
dan ör nək dir.

Mah nı la rın bö yük ək sə riy yə-
tin də Fik rət Əmi rov xalq mu si qi si 
janr la rı na sə ciy yə vi olan par laq 
ob raz la rı, mil li key fi y yət lə ri da-
ha ay dın şə kil də əks et dir mə yə 
ça lı şıb. Mə sə lən, “Toy”, “Lay lay” 
mah nı la rın da ol du ğu ki mi. Bu-
nun la ya na şı, Bəs tə kar mah nı-
la rın ob raz la rı nı ye ni ifa də va si-
tə lə ri ilə müasir ləş di rir. Bu, xalq 
mu si qi sin dən gə lən in to na si ya-
la rın xü su si rən ga rəng li yi, sa də-
li yi və ey ni za man da me lo dik üs-
lu bun bü töv lük də par laq fər di li yi 
ilə əla qə dar dır. Müəl li fi n mah nı-
la rın da me lo di ya la rın ək sə riy yə-

ti həm də rəqs əh val lı dır. İn cə, 
şux, çox vaxt yu mo ris tik ob raz-
lar də qiq ritm li dir, ki çik fra za və 
mo tiv lə rə çox asan lıq la bö lü nür. 
Bəs tə ka rın mu si qi si nin bir çox 
mah nı va rı epi zod la rın da Azər-
bay can ha va la rı nın  in to na si ya 
in ki şa fı nın mü hüm key fi y yət lə ri 
ək si ni tap mış dır. Məhz bu ra dan 
da xalq mah nı me lo di ya la rı ilə 
me lo dik şək lin və pər də lə rin lad 
funk si ya la rı nın ilk ay rıl maz vəh-
də ti mey da na gə lir. 

Sə nət ka rın ya ra dı cı lı ğın da xalq 
mah nı la rı nın iş lə mə lə ri xü su si bir 
mər hə lə dir. Xalq mu si qi si nin qa-
nu nauy ğun luq la rı na ya xın dan 
bə ləd olan bəs tə kar on la rı in cə 
bir şə kil də səs və mü şa yiət üçün 
iş lə miş di. Bu na mi sal ola raq “Ev-
lə ri var xa na-xa na”, “Kü çə lə rə su 
səp mi şəm” xalq mah nı la rı nı gös-
tə rə bi lə rik. Əl bət tə, mə sə lə an-
caq xalq mah nı la rı nı iş lə mək də 
de yil. Azər bay can bəs tə kar la rı 
xalq lad la rı na, ritm lə ri nə əsas-
la nan, xalq mah nı la rı nın ət ri ni 
ca nı na top la yan ope ra lar və sim-
fo ni ya lar, xor əsər lə ri və ka me ra 
mah nı la rı da yaz mış lar. On lar 
xalq sə nət kar la rı nın təc rü bə sin-
dən is ti fa də edə rək ru hən, üs lub-
ca xalq mah nı la rı na ya xın olan 
vo kal əsər lə ri bəs tə lə miş lər. Be-
lə əsər lər dən bə zi si öz müəl li fi  ni 
iti rə rək xalq mah nı sı ki mi yad-
daş lar da ya şa maq da dır. Fik rət 
Əmi ro vun da bir çox mah nı la rı 
məhz bu qə bil dən dir. For te piano 
və səs üçün iş lə nən bu və ya di-
gər xalq mah nı la rı öz ori ji nal lı ğı nı 
sax la ya raq bəs tə ka rın mu si qi tə-
fək kü rü ilə üz vi şə kil də qo vu şub 
əsl pro fes sional sə nət nü mu nə-
si nə çev ril miş dir. Bu da bəs tə-
ka rın xalq mah nı la rı nı iş lə yər kən 
on la rın üs tün də çox mə su liy yət lə 
ça lış ma sın dan xə bər ve rir. 

Be lə lik lə, Fik rət Əmi rov tə-
xəy yü lü, dü şün cə si xalq mu si qi-
sin dən ay rıl maz dır. Sə nət ka rın 
bö yük is te da dı nın əsas qüv və si 
məhz onun xalq mu si qi si nə də-
rin dən bağ lı lı ğı ilə izah olu nur. 
O, zən gin ir sin də həm xalq mu-
si qi sin dən çox mü fəs səl bəh rə-
lən miş, həm də onun təb li ğin də 
müs təs na rol oy na mış dır. Bəs-
tə ka rın öl məz mu si qi si, ya rat dı ğı 
şah əsər lər Azər bay can xal qı nın 
mə də ni sər və ti ola raq hə mi şə ya-
şa ya caq və öz müəl li fi  ni də əbə di 
ya şa da caq.

Jalə Qulamova
AMK-nın kafedra müdiri, 

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 
doktoru, dosent

“Mənim yaradıcılıq xəmirim
xalq musiqisi ilə yoğurulub”

Fikrət Əmirov – 100
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Xəbərverdiyimizkimi,
tanınmışdiplomat,icti
maixadim,Azərbaycan
mühacirətitarixininaraş

dırıcısıRamizAbutalıbovun
gürcütarixçiGeorgiMamulya
iləbirgəhazırladığı“Məşəli
qoruyubsaxlamaq”adlıkitab
Parisdəfransızdilindəişıq
üzügörüb.Fransadakısəfir
liyimizindəstəyiilə“Maison
neuveetlarose”nəşriyyatevi
tərəfindənçapolunankitab
19201940cıillərdəAzər
baycanmühacirətininsiyasi
tarixindənbəhsedir.

AzərbaycanınFransadakıSə
firliyində“Məşəliqoruyubsaxla
maq” kitabının təqdimatı keçiri
lib.TədbirdəFransadaakkreditə
olmuşdiplomatlar,yerliictimaiy
yətinnümayəndələriiştirakedib
lər.
Səfir Rəhman Mustafayev

çıxış edərək kitab haqqın
da məlumat verib, 2022ci ilin
yanvarında vəfat etmiş Ramiz
Abutalıbovun xatirəsini ehtiram
layadedib.Diqqətəçatdırıbki,
kitab indiyədək Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən Azərbaycan,
rusvətürkdillərindənəşredilib.
Bildirib ki, R.Abutalıbov bu ki
tabdaAzərbaycanmühacirətinin
siyasitarixiniətrafıtəqdimedib.

Cümhuriyyətinsüqutundanson
raxaricdəyaşayanazərbaycanlı
mühacirlər daim ölkəninmüstə
qilliyinin bərpası haqqında dü
şünmüş və bu istiqamətdə mü
barizəaparmışlar.
TarixelmləridoktoruGeorgiMa

mulyaRamizAbutalıbovunxatirə
sinə ehtiramını bildirərək kitabın
ideyasınınməhzonaaidolduğunu
deyib.Qeydedibki,kitabmüxtəlif
ölkələrdəkiarxivməlumatlarıəsa
sında hazırlanıb. Onların arasın
daƏlimərdanbəyTopçubaşovun

arxivi ən zənginidir. Kitabdamü
hacirətdəolanAzərbaycansiyasi
partiyavətəşkilatlarırəhbərlərinin
19201940cı illərdə Azərbayca
nın və Qafqazın müstəqilliyinin
bərpasına maraq göstərmiş Av
ropadövlətlərinin rəsmivəqeyri
rəsmi nümayəndələri iləmünasi
bətləridərindəntəhliledilib.İndiyə
qədər istifadə olunmamış nadir
arxiv sənədlərinə əsaslanan ki
tabbuillərərzindəAzərbaycanın
siyasi mühacirət tarixinin ətrafı
mənzərəsinitəqdimedir.

Tədbirfransızvəazərbaycanlı
musiqiçilərin Ramiz Abutalıbo
vunxatirəsinə ithafedilmişkon
sert proqramı ilə davam edib.
Proqramda Jehiel Kimfumu (pi
ano),AğarəhimQuliyev(feyta),
Misaki Baba (piano) Azərbay
can və Avropa bəstəkarlarının
musiqilərini səsləndiriblər. Səd
damDağlı(klarnetvəbalaban),
Nüşüt Kutas (nağara) və Hay
dar Barin (balaban və dəmkeş)
Azərbaycanxalqmusiqilərini ifa
ediblər.

Əvvəlcə böhran, sonra fəlakət 
İfrat yoxsulluq 260 milyondan çox 

insanı təhdid edir

Pandemi
ya,artan
qlobalbə
rabərsizlik

vəərzaqqiymət
lərinəticəsində
2022ciildəyüz
milyonlarlainsan
ifratyoxsulluğa
düçarolabilər.

Bubarədə“Ox
fam” təşkilatının
“Əvvəlcə böhran,

sonrafəlakət”adlıhesabatındadeyilir.Bildirilirki,buvəziyyətUk
raynadakıhərbiəməliyyatlarladahadagərginləşəcək.
Hesabatdabildirilirki,builinsonunadəkümumilikdə860milyon

insanənaşağıyoxsulluqvəziyyətinə(adambaşına1,9dollardan
azgündəlikgəlir)düşəbilər.Buvəziyyətdünyadaaclıqsəviyyə
sindədəözünügöstərir.Builqidaçatışmazlığındanəziyyətçə
kəninsanlarınsayı827milyonnəfərəçatabilər.
DünyaBankı hesabedir ki,COVİD19vəartanbərabərsizlik

2022ciildə198milyondançoxinsanıhəddindənartıqyoxsulluğa
düçaredəbilər.DünyaBankınınaraşdırmasınaəsaslanan“Ox
fam”hesabedirki,qlobalmiqyasdaartanərzaqqiymətləriəlavə
65milyoninsanıda ifratyoxsulluğasürükləyəcəkvəümumirə
qəm2022ciildə263milyonnəfərəçatacaq.
“Oxfam”G20ölkələrini,DünyaBankınıvəBeynəlxalqValyuta

Fondunuyoxsulölkələrəyardımıartırmağavəborclarınıdərhal
bağışlamağaçağırır.

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

110 il əv vəl...
17 ap rel 1912-ci il də

Rusiyada “Lena güllə
baranı”başverib.Lena
çayısahilindəqızılmə
dənlərindəçalışanfəh
lələrin8saatlıqişgünü
və əməkhaqlarının 30
faizartırılmasıtələbiilə
keçirdikləri etiraz aksi
yasının silah gücünə
yatırılmasınəticəsində270fəhləhəlakoldu.“Lenagülləbaranı”ndan
sonraRusiyadainqilabiəhvalsöndü,əksərinqilabçılar,ocümlədən
VladimirLeninmühacirətə(1917ciilədək)getməlioldular.

95 il əv vəl...
18 ap rel 1927-ci il dəÇinordusununbaşkomandanıÇanKay

şihərbiçevrilişedərəksosialisttəmayüllüSunYatsenhakimiyyəti
nidevirib.ÇindəÇanKayşidiktaturası1949cuilədəkdavametdi
vəÇin xalq inqilabı ilədevrildi.Özünügeneralissimuselanetmiş
Ç.KayşiABŞınnəzarətindəolanTayvanaqaçdı.

76 il əv vəl...
17 ap rel 1946-cı il dəSuriyamüstəqilliyinielanedib.15161918

ciillərdəOsmanlıimperiyasınıntərkibindəolanSuriyadahasonra
FransavəBritaniyanınmandatıiləidarəolunurdu.1958ciildəSuri
yaMisirləbirləşərəkBirləşmişƏrəbRespublikasınıyaratdı,1961ci
ildənyenidənayrıcadövlətoldu.

73 il əv vəl...
18 ap rel 1949-cu il dəİrlandiyaadasınıncənubuBritaniyaBirliyin

dənayrılaraqİrlandiyaRespublikasıkimimüstəqilliyinielanedib.XII
əsrdə ingilislər tərəfindən işğaledilən İrlandiyadəfələrləmüstəqillik
mübarizəsinəbaşlayaraqingilislərləmüharibəetmişdi.1914cüildə
İrlandiyaBritaniyatərkibindəmuxtariyyətəldəetmiş,1921dəisəCə
nubiİrlandiyaBritaniyaBirliyitərkibindədominion(nisbiözünüidarə)
statusualmışdı. İrlandiyaRespublikasınınelanolunması iləada iki
yerəbölündüvəŞimaliİrlandiyamuxtarözünüidarəstatusuiləLon
donunnəzarətindəqaldı.

69 il əv vəl...
18 ap rel 1953-cü il də Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirli

yiyaradılıb.YeninazirlikKinematoqrafiyaNazirliyi,MədəniMaarif
MüəssisələriKomitəsi,RadioKomitəsi,İncəsənətİşləriİdarəsi,Po
liqrafiyaSənayesi,NəşriyyatvəKitabTicarətiİşləriİdarəsininbirləş
dirilməsinəticəsindətəşkiledilib.Bundanöncə15mart1953cüil
tarixdəSSRİMədəniyyətNazirliyiyaradılmışdı.

61 il əv vəl...
16 ap rel 1961-ci ildəKubalideriFidelKastroölkəninsosializm

inkişafyolunututduğunubəyanedib.Kubabugündəbuyoluda
vametdirir.

50 il əv vəl...
19 ap rel 1972-ci il dəSSRİAliSovetiRəyasətHeyətininfərma

nıiləÜ.HacıbəyliadınaAzərbaycanDövlətKonservatoriyası(indi
kiBMA)musiqiçikadrlarhazırlamaqdaxidmətlərinəgörə“Qırmızı
ƏməkBayrağı”ordeniilətəltifedilib.

47 il əv vəl...
17 ap rel 1975-ci il dəKambocadakommunistçevrilişiolub.Haki

miyyətəPolPotbaşdaolmaqla “Qırmızıkxmerlər”diktaturasıgəlib.
PolPotun3illikhakimiyyətidövründəölkəəhalisinəqarşıdəhşətlirep
ressiyalarhəyatakeçirilmiş,2milyonadam(əhalininhər4nəfərindən
biri)məhvedilmişdi.

30 il əv vəl...
16 ap rel 1992-ci il dəƏfqanıstanda sovetyönümlü hakimiyyətə

sonqoyulub.PrezidentMəhəmmədNəcibullamücahidqruplaşma
larıtərəfindəndevrilib.NəcibullabirneçəayBMTninKabildəkinü
mayəndəliyindəsığınacaqtapsada,mücahidlərinənradikalqanadı
olan“Taliban”tərəfindənələkeçirilərəkKabilinmərkəzindəasıldı.

23 il əv vəl...
17 ap rel 1999-cu il-

də Azərbaycan neftini
dünya bazarına çıxa
ranilkboruxətti–Ba
kıSupsa (Gürcüstan,
Qara dəniz) kəməri
istismara verilib. 827
km uzunluğunda olan
və sutkalıq nəql həc
mi105minbarrel(ildə
5milyon ton)olankəmər“Əsrinmüqaviləsi”çərçivəsində istehsal
olunan “ilkinneft”üçünnəzərdə tutulmuşdu.Kəmərin tikintisi590
milyondollarabaşagəlmişdi.

21 il əv vəl...
18 ap rel 2001-ci il dəAzərbaycandadövlətidarəçiliyindəstruktur

islahatları ilə bağlı yeni nazirliklər –YanacaqEnergetikaNazirliyi
(hazırdaEnergetikaNazirliyi),Gənclər, İdman vəTurizmNazirliyi
(hazırdaGənclərvəİdmanNazirliyi)yaradılıb.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Dünyanın ən böyük brilyantlarından biri 
hərraca çıxarılacaq

Pulun bir hissəsi Beynəlxalq 
Qırmızı Xaç Komitəsinə veriləcək

“Christie’s”satışevidünyanın
ənböyükcilalanmışbrilyantla
rındanbiriolan“Qırmızıxaç”ı
Cenevrəşəhərindəkeçiriləcək
hərracaçıxaracaq.

Satış evinin məlumatına görə,
almazın ilkin qiyməti 710milyon
İsveçrə frankı (7,510,7 milyon
ABŞdolları)arasındadəyişir.
“Qırmızı xaç” aprelin 29dan

mayın1dəkNyuYorkşəhərində
ki “Christie’s” qalereyasında nü
mayişetdiriləcək,mayın11dəisəhərracaqoyulacaq.Satışevinin
idarəheyətininsədriFransuaKurieləldəolunanvəsaitinbirhissəsi
ninBeynəlxalqQırmızıXaçKomitəsinəveriləcəyinibildirib.
Çəkisi205,07karatolanbrilyant1901ciildə“DeBeers”kompani

yasınınCənubiAfrikadakımədənlərindənbirindəaşkarlanıb.Almaz
cilalandıqdansonraonayuxarıdanbaxdıqdasəkkizguşəliMaltaxaçı
aydınşəkildəgörünür.Brilyantınadıdaburadangötürülüb.
“Christie’s”bundanöncəhəminbrilyantıartıqikidəfəhərracaçı

xarıb.O,ilkdəfəIDünyamüharibəsizamanıBritaniyaQırmızıXaç
KomitəsivəMüqəddəsYohannordeniadından10minfunta(hazırkı
məzənnə ilə təxminən780mindollar)satılıb.Hərracdanəldəedi
lənbütünvəsaitdərmanlaravəxəstəxanalaraxərclənib.İkincidəfə
qiymətlidaş1973cüildə1,8milyonİsveçrəfrankına(təxminən4,7
milyondollar)satılıb.Brilyantınsahibininadıaçıqlanmır.

Fransada Azərbaycan mühacirəti 
tarixindən bəhs edən kitabın təqdimatı

əvvəli səh. 1-də

Mədəniyyətgünləriçərçivəsin
dəTermizDövlətUniversitetində
Azərbaycan nümayəndə heyəti
iləgörüşdəkeçirilib.
Universitetin rektoru, profes

sor Avazjon Maraximov Azər
baycannümayəndəheyətinisa
lamlayıb, 1950ci ildən fəaliyyət
göstərən tədris ocağı haqqında
məlumatverib.RektorAzərbay
canın universitetləri ilə əmək
daşlığınvacibliyinədətoxunub.
Milli Məclisin Mədəniyyət ko

mitəsininsədriQənirəPaşayeva
ölkələrimizarasındamədənihu
manitar sahədə əlaqələrin inki
şafındandanışıb,TermizDövlət
Universiteti iləAzərbaycanın ali
məktəbləri arasındamüəllim və
tələbəmübadiləsininaparılması
məsələsinətoxunub.
Komitə sədri 44 günlükVətən

müharibəsi haqqında məlumat
verib, 30 ilə yaxın işğal altında
olan torpaqlarımızınazadedildi
yini bildirib. Diqqətə çatdırıb ki,
qədim Şuşa şəhəri ölkə başçısı
tərəfindən Azərbaycanın mədə
niyyətpaytaxtıelanedilib.2023
cü ildə isə Şuşa TÜRKSOYun
müvafiqqərarıilə“TürkDünyası
nınMədəniyyətPaytaxtı”olacaq.

Daşkənddəki Heydər Əliyev
adına Azərbaycan Mədəniyyət
Mərkəzinin(AMM)direktoruSa
mir Abbasov iki ölkə arasında
mədəni əlaqələr, azərbaycanlı
müəllifərinəsərlərininözbəkdi
lindənəşrivəaparıcıkitabxana
larahədiyyəedilməsibarədəda
nışıb.Direktor2022ciilin“Şuşa
İli” elan olunması münasibətilə
AMMin layihəsi əsasında Ter
miz Dövlət Universitetində Xur

şidbanu Natəvan adına Azər
baycan ocağının yaradıldığını
vurğulayıb.
Azərbaycan Mədəniyyət Na

zirliyinin şöbə müdiriAkif Marifi
ölkə kitabxanaları arasında on
layn platformanın yaradılacağını
bildirib və platformaya Özbəkis
tankitabxanalarının,ocümlədən
Termiz Dövlət Universitetinin də
qoşulmasınıtəklifedib.Şöbəmü
diriuniversiteticariilinoktyabrın

da keçiriləcək Bakı Beynəlxalq
Kitab Sərgisində iştirak etməyə
dədəvətedib.
Gəncə Regional Mədəniyyət

İdarəsinin rəisi Vasif Cənnətov
Gəncəşəhərihaqqındaməlumat
verib,şəhərdə“Nəvaigünü”,Ter
mizdə isə “Nizami günü” keçiril
məsitəşəbbüsüiləçıxışedib.
Sonra universitetin böyük sa

lonunda tələbələrlə görüş ke
çirilib, Azərbaycan nümayəndə
heyəti adından universitetə hə
diyyələrtəqdimolunub.
Tədbirinbədiihissəsindəazər

baycanlısənətçilər–Xalqartisti,
müğənniGülyanaqMəmmədova
vəaşıqİlhamAbdullayev,AMM
in nəzdindəki Kövkəb Əliyeva
adına “Azərbaycanqızları” rəqs
ansamblınınüzvləriçıxışediblər.
Xatırladaq ki, Özbəkistanın

Daşkənd və Termiz şəhərlə
rində  Azərbaycan mədəniyyə
ti günləri Heydər Əliyev adına
AMMin təşəbbüsü, iki ölkənin
Mədəniyyət nazirliklərinin dəs
təyiiləkeçirilib.

Özbəkistanın Termiz Universitetində 
Natəvan adına Azərbaycan ocağı

Qahirədə Osmanlı dövrünə 
aid sərgi açılıb

2022ciildə“İslamMədəniyyə
tininPaytaxtı”elanedilənMisi
rinQahirəşəhərindəmüxtəlif
sərgivətəqdimatlarkeçirilir.

MisirinOsmanlıimperiyasının
tərkibində olduğu zamanlarda
MisirvalisiKavalalıMehmetPa
şavəsonralarHidivİsmayılPa
şanın əmri ilə tikilənməscidlər
vəQahirəninTəhrirmeydanıət
rafındakıbinalarəsrlərboyubu
şəhərinyaraşığıhesabedilib.

“Qahirə2022: İslam Mədəniy
yətinin Paytaxtı” ili çərçivəsində
keçirilən tədbirlərdən biri də şə
hərdəOsmanlıdövründə tikilmiş
və ötən əsrdə Afrikada ilk olan
Opera Teatrının yerləşdiyi tari
xi binada “Hidiv məscidləri” adlı
sərgidir.
Sərginin açılışında İCESCO

nun Baş direktoru Salim bin
Məhəmməd əlMalik və Misirin
mədəniyyət naziri İnes Abdel
Dayimiştirakediblər.

Ekspozisiyada Qahirənin ən
yüksək nöqtəsində yerləşən
MehmetAliPaşaməscidi,Hidiv
İsmayıl Paşa dövrünə aid digər

ibadət məkanlarının fotoşəkillə
ri və rəsmləri nümayiş etdirilir,
onların tarixihaqqındaməlumat
verilir.
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