
Ma yın 12-də Azər bay ca nın 
mə də niy yət pay tax tı Şu şa 
şə hə rin də V “Xa rı bül bül” 
Bey nəl xalq Folk lor Fes ti va lı 
baş la yıb.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev və bi rin-
ci xa nım Meh ri ban Əli ye va fes-
ti va lın açı lı şın da iş ti rak edib lər.

Şu şa şə hə ri nin 270 il li yi ilə əla-
qə dar Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə elan edi lən “Şu şa 
İli”ndə ke çi ri lən V “Xa rı bül bül” 
Bey nəl xalq Folk lor Fes ti va lı Hey-
dər Əli yev Fon du, Mə də niy yət 
Na zir li yi və Şu şa Şə hə ri Döv lət 
Qo ru ğu tə rə fi n dən təş kil olu nub. 

Üç gün da vam edə cək fes ti va-
la dün ya nın üç qi tə si nin – Asi ya, 
Af ri ka və Av ro pa nın on öl kə sin-
dən müx tə lif folk lor üs lub la rın da 
çı xış edən mu si qi çi lər, rəqs kol-
lek tiv lə ri, həm çi nin Azər bay ca-
nın re gion la rın dan folk lor kol lek-
tiv lə ri qa tı lıb.

Fes ti va lın açı lış kon ser ti Cı-
dır dü zün də qu ru lan bö yük səh-
nə də ke çi ri lib. Proq ram Fik rət 
Əmi rov adı na Azər bay can Döv-
lət Mah nı və Rəqs An samb lı nın 
ifa sın da “Və tən süita sı” ilə baş-
la yıb.

Son ra Əmək dar ar tist lər İl kin 
Əh mə dov, Ba bək Nif tə li yev və 
Sə bi nə Ərəb li nin ifa sın da “Qa ra-
bağ şi kəs tə si”nin sə da la rı Şu şa 
dağ la rı na ya yı lıb.

Və tən mü ha ri bə sin də Azər bay-
ca na əsl qar daş lıq dəs tə yi gös-
tə rən Tür ki yə ni fes ti val da An ka-
ra Türk Dün ya sı Mu si qi və Xalq 
Rəqs lə ri An samb lı təm sil edir. An-
samb lın ifa sın da “Van yö re si” xalq 
rəq si ma raq la qar şı la nıb.

Azər bay ca nın Xalq ar tis ti Po-
lad Bül bü loğ lu “Çal-oy na” xalq 
mah nı sı nı, “Cən gi” est ra da folk-
lor rəqs an samb lı “Tən zə rə”, 

Əmək dar ar tist Şir zad Fə tə li yev 
və nə fəs alət lə ri qru pu isə “Tu ra-
cı” xalq rəqs lə ri ni ifa edib lər.

Son ra səh nə yə çı xan Ma li nin 
“Şeyx Ti diane Sek” et no-caz 
qru pu “San qa Bo” kom po zi si ya-
sı nı, “Pa kis tan rəng lə ri” qru pu 
“Bhanq ra” rəq si ni, Gür cüs tan-
dan “Me li tas si” folk lor rəqs an-
samb lı “Sva nu ri” rəq si ni təq dim 
edib lər.

Azər bay can Döv lət Rəqs An-
samb lı avar xalq rəq si ni, Tu ni sin 
“Yu ma” dueti “Smek” kom po zi-
si ya sı nı, Öz bə kis ta nın “Ba xor” 
Döv lət Rəqs An samb lı isə “Ba-

yot” xalq rəq si ilə al qış lar qa za-
nıb.

Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
aşıq Sa mi rə Əli ye va və aşıq Əli 
Tap dı qoğ lu “Qa ra bağ qay ta ğı sı” 
saz ha va sı nı, Xalq ar tis ti Po lad 
Bül bü loğ lu və Ba kı Xo reoq ra fi -
ya Aka de mi ya sı nın “Xa rı bül bül” 
rəqs an samb lı “Qa ra ba ğım” 
mah nı sı nı təq dim edib lər.

Açı lış kon ser ti Əmək dar ar tist 
Ay bə niz Ha şı mo va nın və “Bül-
bül lər” qru pu nun ifa sın da “Və-
tən dən pay ol ma yır” mah nı sı ilə 
ba şa ça tıb.
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Bakıda ilk dəfə beynəlxalq
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təşkil ediləcək
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“Mədəni 
gənclik” 
layihəsi 
Rus Dram 
Teatrında

səh. 7

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

Vindzor qəsrində “Odlar yurdu”
Qarabağ atları üzərində möhtəşəm şou

Ma yın 12-də Lon don da Bö yük 
Bri ta ni ya kral ailə si üzv lə ri nin 
şə rə fi nə ənə nə vi ola raq təş kil 
edi lən Vind zor Kral At çı lıq 
Şousu baş la yıb. Vind zor qəs-
rin də ke çi ri lən şouya 2012-ci 
il dən eti ba rən Azər bay can 
təm sil çi lə ri də qa tı lır.

Bu il Kra li ça II Ye li za ve ta nın 
tax ta çıx ma sı nın 70-ci il dö nü-
mü nə həsr olu nan “Ro yal Wind-
sor Hor se Show” təd bi rin də 
təm sil çi lə ri miz tə rə fi n dən “Od lar 
yur du” ad lı xü su si proq ram təq-
dim olu na caq.

Hey dər Əli yev Fon du nun dəs-
tə yi, Azər bay can Res pub li ka sı 
At çı lıq Fe de ra si ya sı nın təş ki lat-
çı lı ğı ilə ər sə yə gə lən, 70 nə fər lik 
he yə tin cəlb olun du ğu, Əmək dar 
ar tist Ni cat Ka zı mo vun qu ru luş 
ver di yi proq ram da Döv lət Sər-
həd Xid mə ti nin 15 sü va ri si tə rə-
fi n dən Qa ra bağ at la rı üzə rin də 
möh tə şəm şou nü ma yiş et di ri-
lə cək. Proq ram da Əmək dar ar-
tist, xo reoq raf Fə rid İb ra hi mo vun 
rəh bər li yi ilə “Sər həd çi” an samb lı 
tə rə fi n dən mil li mu si qi mi zin sə-
da la rı al tın da rəqs kom po zi si ya sı 
da təq dim olu na caq.

15 may ta ri xi nə dək da vam 
edə cək Vind zor Kral At çı lıq 
Şousun da Azər bay can he yə ti-
nin ümu mi lik də 4 çı xı şı nə zər də 
tu tu lub.

Təd bi rin bə dii his sə sin də Azər-
bay can la ya na şı Oman, Bəh reyn, 
İs veç rə, Fran sa, Nor veç və Hin dis-
tan ki mi döv lət lə rin nü ma yən də lə-
ri nin iş ti ra kı da nə zər də tu tu lur.

Şuşadan dünyaya – dünyadan Şuşaya
Mədəniyyət paytaxtımızın ününü cahana yayan “Xarıbülbül” festivalına

üç qitədən musiqiçilər və rəqs kollektivləri qatılıb

Ma yın 11-də İra nın pay tax tı Teh ran da 
ənə nə vi bey nəl xalq ki tab sər gi si işə 
baş la yıb. 13 öl kə nin qa tıl dı ğı 33-cü 
Teh ran Bey nəl xalq Ki tab Sər gi sin də 
Azər bay can da iş ti rak edir. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı 
və öl kə mi zin  İran da kı sə fi r li yi nin dəs-
tə yi ilə qu ru lan stend də Azər bay ca nın 
mə də niy yə ti nə, ta ri xi nə, ədə biy ya tı na, 
in cə sə nə ti nə dair 250-dən çox ki tab, 
ey ni za man da Qa ra bağ, Və tən mü ha-
ri bə si və bö yük Azər bay can şairi Ni za-
mi Gən cə vi haq qın da ye ni çap olun-
muş nəşr lər nü ma yiş et di ri lir. Xü su si 
tər ti ba tı olan “Şu şa” ki ta bı və “Ni za mi 
Gən cə vi. Xəm sə” nəş ri zi ya rət çi lər tə-
rə fi n dən bö yük ma raq la qar şı la nıb. 

Na zir li yin Ki tab sə na ye si şö bə si nin 
mü di ri Akif Ma rifl  i və şö bə nin əmək da-

şı İs lam Hü sey nov tə rə fi n dən sten-
də ya xın la şan zi ya rət çi lə rə öl kə mi zin 
mə də niy yə ti və ədə biy ya tı haq qın da, 
Qa ra bağ hə qi qət lə ri ba rə də, o cüm-
lə dən mə də niy yət pay tax tı mız Şu şa 
şə hə ri ilə bağ lı mə lu mat ve ri lir. 

Nü ma yən də he yə ti nin rəh bə ri Akif 
Ma rifl  i yer li te le vi zi ya ka nal la rı na və küt-
lə vi in for ma si ya va si tə lə ri nə mil li sten-
di miz və iki öl kə ara sın da mə də ni əla-
qə lə rin in ki şa fı ilə bağ lı hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər ba rə də mü sa hi bə lər ve rib.

33-cü Teh ran Bey nəl xalq Ki tab Sər-
gi si ma yın 21-dək da vam edə cək.

Azad və dirçələn yurdun yeni növrağı 

Bu gün Qa ra bağ dir çə lir. Azad edil miş bü tün əra zi lər də ge niş-
miq yas lı abad lıq-qu ru cu luq və bər pa iş lə ri apa rı lır. Əs lin də, şə-
hər lər, kənd lər ye ni dən qu ru lur. Çün ki iş ğal döv rün də düş mən 
bü tün şə hər və kənd lə ri mi zi yer lə yek san et miş dir, bü tün ta ri xi 
abi də lə ri mi zi da ğıt mış dır, Qa ra ba ğın, böl gə nin, Qaf qa zın in ci si 
olan Şu şa ki mi şə hə ri bər bad ha la qoy muş dur. Biz – bu tor paq la-
rın sa hib lə ri ar tıq qa yıt mı şıq və bu tor paq, bu sə ma bu nu gö rür. 
Gö rür ki, hər gün in ki şafl  a bağ lı da ha bir ad dım atı lır. Hər gün 
daş üs tə bir daş qo yu lur. Biz azad edil miş bü tün tor paq la rı bər pa 
edə cə yik, bər pa edi rik.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri ma yın 10-da Şu şa da Azər-
bay can xal qı na mü ra ciətin də de yib.

davamı səh. 2-də

VIII Muğam Televiziya
Müsabiqəsi başlandı

17 il dir sə nət se vər lə rə yük sək zövq ve rən, gənc mu ğam 
ifa çı la rı na ye ni üfüq lər açan Mu ğam Te le vi zi ya Mü sa bi qə si 
Azər bay can ta ma şa çı-din lə yi ci lə ri nin sə bir siz lik lə göz lə dik lə ri 
mu si qi ya rış ma la rın dan dır. Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi 
ilə ilk mü sa bi qə 2005-ci il də, da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li-
nin 120 il li yi mü na si bə ti lə təş kil olu nub. Ötən müd dət də yed di 
də fə ger çək lə şən mu si qi bay ra mı mu ğam ifa çı lı ğı sə nə ti nə 
ne çə-ne çə is te dad lı ad lar bəxş edib.

Ma yın 10-da Hey dər Əli yev Fon du və Azər bay can Te le vi zi ya-
sı nın təş ki lat çı lı ğı, Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə VIII Mu ğam 
Te le vi zi ya Mü sa bi qə si nin açı lı şı ke çi ril di.  

Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də ke çi ri lən təd bi rə mə də niy yət 
və elm xa dim lə ri, Və tən mü ha ri bə si qa zi lə ri, ic ti maiy yət nü ma-
yən də lə ri qa tıl mış dı.

davamı səh. 3-də

Böyük şairin 160 illiyi münasibətilə 
Sabirabadda elmi konfrans

Ma yın 11-də Sa bi ra bad ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də “Mir zə 
Ələk bər Sa bi rin sə nət ideal la rı və müasir dövr” möv zu sun da 
el mi konf rans ke çi ri lib.

AMEA Ni za mi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu, Sa bi ra bad Ra yon İc-
ra Ha ki miy yə ti və Sa bi ra bad Re gional Mə də niy yət İda rə si nin bir-
gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən konf rans gör kəm li sa ti rik şair Mir zə 
Ələk bər Sa bi rin 160 il lik yu bi le yi nə həsr olu nub.

səh. 3

Türk dünyasının əl sənətləri
Bursada bir araya gəlib

Mayın 11-də Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Beynəlxalq 
Türk Mədəniyyə ti Təşkilatı – TÜRKSOY və Bursa Böyükşəhər 
Bələdiyyəsinin birgə təşkilatçılığı ilə 5-ci Bursa Ənənəvi Əl İşləri 
Festivalı başlayıb.

“Bur sa-2022: Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” ili çər çi və-
sin də Me ri nos Ata türk Konq res və Mə də niy yət Mər kə zin də təş kil 
olu nan fes ti val da Azər bay can, Qır ğı zıs tan, Qa za xıs tan, Öz bə kis-
tan, Ta ta rıs tan (RF), Ma ca rıs tan, Bos ni ya və Her se qo vi na, elə cə 
də Tür ki yə nin 20-dən çox vi la yə tin dən 100-dən çox sə nət kar əl 
iş lə ri ni təq dim edir.

səh. 3

Ölkəmiz Tehran Beynəlxalq
Kitab Sərgisində təmsil olunur
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əvvəli səh. 1-də
Xəbər verdiyimiz kimi, mayın

10-da Azərbaycan Respublika-
sınınPrezidenti İlhamƏliyevvə
birinci xanım Mehriban Əliyeva
FüzulivəŞuşayasəfərediblər.
Dövlətimizin başçısı və birin-

cixanımFüzulişəhərindəPeşə
liseyinin təməlini qoyub, yeni
yaradılacaqmərkəziparkınəra-
zisindəağacəkib,rayonMərkə-
zi xəstəxanasının təməlqoyma
mərasimindəiştirakediblər.
ŞuşayagələnPrezidentİlham

ƏliyevvəbirincixanımMehriban
Əliyeva əvvəlcə şəhərdəki in-
zibati binadavəŞirin suhama-
mında aparılan bərpa işləri ilə
tanışolublar.
Prezidentin Şuşa rayonunda

xüsusi nümayəndəsi Aydın Kə-
rimov dövlətimizin başçısına və
birincixanımaşəhərdəkiinzibati
binadaaparılansontamamlama
vəbinanınətrafındahəyata ke-
çirilənabadlıq işləribarədəmə-
lumatverib.
Prezidentin köməkçisi Anar

Ələkbərov Şirin su hamamında
aparılanişlərbarədəməlumatve-
rərəkbildiribki,tarixitikilidəbərpa
işləriHeydərƏliyevFondutərəfin-
dənhəyatakeçirilir.Millimemarlıq
ənənələrini özündə əks etdirən
hamamınbirmərtəbəlibinasıplan
kompozisiyasınagörədüzbucaqlı
formadadır.Hamamölkəəhəmiy-
yətli daşınmaz tarix vəmədəniy-
yətabidələrininsiyahısındadırvə
tarixi görkəmi qorunub saxlanıl-
maqlabərpaediləcək.
Azərbaycanın mədəniyyət

paytaxtı Şuşa tarixi memarlıq
abidələri ilə zəngindir. Qədim
Şuşanın17məhəlləsininhərbi-
rində hamam,məscid və bulaq
olub. Şəhərin Mərdinli məhəllə-
sindəyerləşənŞirinsuhamamı
1880-ci ildə inşa edilib. Vaxti-
lə şəhərin digər hamamlarında
ərazilərdəkişorquyusularından
istifadə olunub. Bu hamam isə
Xan qızı XurşidbanuNatəvanın
Şuşaya çəkdirdiyi içməli şirin
su ilə təchiz edilib. 1986-cı ildə
aparılan ölçü işlərindən sonra
memar Ədalət Məmmədov tə-
rəfindən hazırlanan layihə üzrə
abidədəəsaslıbərpa-təmirişləri
görülüb.Şirinsuhamamı1992-
ci ildə Şuşa şəhəri ermənilər
tərəfindən işğal edilənədək öz
təyinatı üzrə fəaliyyət göstərib.

İşğal dövründə digər abidələri-
mizkimibuqədimtikilidəermə-
nilərtərəfindəndağıdılıb.

Tar zən Sa dıq ca nın evi 
ye ni dən qu ru lur

Prezident İlhamƏliyev və bi-
rinci xanım Mehriban Əliyeva
ŞuşadaməşhurtarzənSadıqca-
nın yaşadığı evin bərpası işləri
ilətanışolublar.
1846-cı ildə Şuşada anadan

olanSadıqcanAzərbaycanın ta-
nınmış tarzənlərindən biridir. O,
tarıtəkmilləşdirərəkonacingənə
vəköksimləriəlavəedib,simlərin
sayını5-dən11-əçatdırıb.Sadıq-
canilkdəfətarısinədəifaetməyə
başlayıb. Məhz onun təkmilləş-
dirdiyiAzərbaycantarıQafqazda
vəOrtaAsiyadageniş yayılaraq
millimusiqimizinrəmzinəçevrilib.
Sadıqcanhəmdə istedadlıbəs-
təkaridi.O,“Ortasegah”və“Ba-
yatı-Şiraz”muğamlarınabirneçə
rəngbəstələyib.
Prezidentin köməkçisi Anar

Ələkbərov məlumat verib ki,
şəhərin mərkəzində, Mərdinli
məhəlləsində yerləşən bina il-
kingörkəmini80faizəqədər iti-
rib. Binanın qalan hissələrində
isə konstruktiv çatlar müşahidə
olunur və qəza vəziyyətindədir.
Dördbucaqlı plan quruluşu olan
ev ikimərtəbəlidir. Bina Şuşaya
xas memarlıq üslubunda inşa
olunub. Sadıqcanın evində də
bərpaişləriniHeydərƏliyevFon-
duhəyatakeçirəcək.

***
PrezidentİlhamƏliyevəvəbi-

rinci xanımMehribanƏliyevaya
Şuşadayeniinşaolunacaqməs-
cidkompleksininlayihəsibarədə
də məlumat verilib. Bildirilib ki,
məscidinlayihəsiüzrəişlərbaşa
çatıb və inşaat işlərinə başlanı-
lıb.

Meh man da rov la rın 
malika nə komp lek si də 

bərpa olu nur
PrezidentvəbirincixanımŞu-

şadaMehmandarovlarınmalika-
nəkompleksindəaparılanbərpa
işlərininhazırkımərhələsi ilədə
tanışolublar.
Məlumatverilibki,buradaHey-

dərƏliyevFondutərəfindənapa-
rılan bərpa işləri davam edir.

İşğal dövründə ciddi ziyan də-
yən, ermənilər tərəfindən da-
ğıntılaraməruzqalanmalikanə
kompleksində mütəxəssislər
qiymətləndirmə işləri aparıb,
bununəsasındabərpaprosesi
icraolunur.
Kompleksə məscid, kiçik və

böyük yaşayış evləri daxildir.
Ötən müddətdə evin damörtü-
yüorijinala uyğunquraşdırılıb,
binanıntökülmüşbütündaşları,
eyvanları,həmçininkompleksə
daxilolanməscidinuçmuşgün-
bəzləri, damı və mehrabı bər-
pa edilib. Hazırda digər bərpa
işləri aparılır. Kompleksin hə-
yətindəbulağınbərpasıyekun-
laşıb, landşaft işlərinə hazırlıq
görülür.

Şu şa nın tu rizm po ten sialı 
da nə zə rə alı nır

Azərbaycan Respublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevvəbirinci
xanımMehriban Əliyeva mayın
10-da Şuşaya səfər çərçivəsin-
də “Shusha Boutique Hotel”in
yerləşəcəyiərazidəolublar.

Prezidentin köməkçisi Anar
Ələkbərov aparılan təmir-bərpa
işləri haqqında məlumat verib.
Qeydedilibki,Şuşanınbərpası
konsepsiyasında şəhərin turizm
potensialına uyğun infrastruktur
da yaradılır. Butik hotel şəhərin
Köçərli küçəsindəki binada yer-
ləşəcək. BuradaŞuşa şəhərinə
səfər edəcək qonaqların rahat-
lığı üçün şərait yaradılacaq. 13
otaqvəkiçikrestoranonlarınix-
tiyarınaveriləcək.
Qeyd edək ki, işğaldan azad

olunmasından ötən ilyarım ər-
zində Şuşada qısa zamanda
böyük quruculuq işləri görülüb.
Mədəniyyət paytaxtımızda çox-
saylı tədbirlərin keçiriləcəyi, bu
şəhərin keçmişdə olduğu kimi,
turistlərinsevimliməkanlarından
biri olacağı nəzərəalınaraqbu-
radalazımiinfrastrukturunyara-
dılmasına,ocümlədənhotellərin
inşasınaxüsusidiqqətgöstərilir.
Onudabildirəkki,ötənilinma-

yındaŞuşada“Xarıbülbül”hote-

linin,onunnəzdindəki48mənzil-
likorpusvəkotteclərin,avqustda
isə“Qarabağ”hotelininyenidən-
qurmadansonraaçılışıolub.

*** 
Şuşada erməni barbarlığına

məruzqalmış140yaşıolantarixi
tikili–ŞuşaRealnıməktəbininbi-
nasıdayenidənqurulacaq.Təh-
silnaziriEminƏmrullayevbinada
həyatakeçiriləcəktəmir-bərpaiş-
ləribarədəməlumatverib.

Fəaliyyətə 1881-ci ilin sent-
yabrında başlayan Şuşa Real-
nı məktəbi həm tədrisi, təhsil
ənənələri, həm də yetişdirdiyi
görkəmli şəxsiyyətlərlə Cənubi
Qafqazda seçilən maarif ocaq-
larındanbiriidi.MəktəbinHaşım
bəy Vəzirov, Mirzə Salah bəy
Zöhrabbəyov, Yusuf bəy Məlik-
haqnəzərov kimi pedaqoqları,
İsmayıl bəy Səfibəyov, Əbdür-
rəhman bəy Haqverdiyev, Yusif
Vəzir Çəmənzəminli, Cabbar
bəyVəlibəyov,XudadatbəyMə-
lik-Aslanov, Cavad bəy Məlik-
Yeqanov,RüstəmbəyAxundov,
ƏhmədbəyAğaoğlu,Soltanbəy
Vəlibəyov, Xan Şuşinski kimi
məşhuryetirmələriolub.
Şuşa Realnı məktəbinin bi-

nasında sonralar bir sıra təhsil
müəssisələri fəaliyyət göstərib.
Şəhər1992-ciilinmayındaişğal
edildikdən sonra bina yandırıla-
raqxarabazaraçevrilib.

***

Prezident İlham Əliyevin işti-
rakıilə“Azərişıq”ASC-ninŞuşa
Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzi
işəsalınıb.
Dövlətbaşçısıdahasonra in-

zibati binanın qarşısında xalqa
müraciətedib.
“BugünuluöndərHeydərƏli-

yevin anadan olmasının 99-cu
ildönümüdür. Bu gün Füzuli və
Şuşaşəhərlərinəsəfəretmişəm.
Keçənilmayın10-daNaxçıvan-
da idim. Bu il mayın 10-da isə
Qarabağdayam, işğaldan azad
edilmişQarabağda”deyənİlham
Əliyev ulu öndərin Azərbaycan
xalqıqarşısındamisilsizxidmət-
lərgöstərdiyinivurğulayıb.
Bildirib ki, həyatını xalqa həsr

etmişHeydərƏliyevinənböyük
arzusu Qarabağı yenidən azad
görmək, ərazi bütövlüyümüzü
bərpaetməkidi:“O,özfəaliyyəti
ilədövlətquruculuğu,orduquru-
culuğusahələrindəgördüyüişlər
nəticəsindədövlətinəsasları ya-
radıldıvəölkəmiz inkişafyoluna
qədəmqoydu.Əfsuslarolsunki,
atambugünügörəbilmədi.Onun
kimiyüzminlərləazərbaycanlıbu
günü görmədən həyatdan get-
dilər. Biz – onların davamçıları
onların işini tamamladıq, atamın
vəsiyyəti yerinə yetirildi. Bu gün
atamın, bu günü görmədən hə-
yatdangetmişyüzminlərləinsa-
nın, şəhidlərimizin ruhu şaddır.
Bizonlarınruhunuşadeləmişik.
2003-cüildəAzərbaycanxalqı

ilkdəfəmənəetimadgöstərərək
bir daha ulu öndərin siyasəti-
nə sədaqətini nümayiş etdirdi.
Mənisəöznövbəmdədemişdim
ki, əgər xalq etimad göstərər-
sə, mən prezident kimi Heydər
Əliyev yolu ilə gedəcəyəm, bu
yoldandönməyəcəyəmvəölkə-
mizin ərazi bütövlüyünü bərpa
edəcəyəm.Bunaand içmişdim.
Xoşbəxt adamam ki, bu anda
sadiqoldumvəbugünQarabağ
azaddır. Bu günQarabağda və
ZəngəzurdaAzərbaycan bayra-
ğıdalğalanır...”.
İşğaldan azad olunmuş tor-

paqlarımızındirçəldiyinivurğula-
yandövlətbaşçısısondadeyib:

“Bugünmayın10-damənmüt-
ləq burada olmalı idim.Ulu ön-
dərinxatirəsinəözehtiramımıvə
Azərbaycan xalqının ehtiramını
buradan ifadə etməli, bir daha
deməli idim ki, biz bu torpaqla-
ra, doğma torpaqlarımızaəbədi
qayıtmışıq və burada əbədi ya-
şayacağıq. Qarabağ bizimdir,
QarabağAzərbaycandır!”.

***
28 il 6 ay barbar düşmənin

əsarətindəqalmışŞuşa ilyarım-
dır azad nəfəs alır. Bu azadlığı
Şuşaya bəxş edən, canı-qanı
bahasına Şuşanı bizə, bizi də
ŞuşayaqaytaranVətənoğulları-
nı–ölməzşəhidlərimiz,igidqa-
zilərimizləsonsuz fəxarətduyu-
ruq.Şuşanınazadedilməsitarixi
Zəfərimizintacıdır.
Vətən müharibəsindən ötən

ilyarım ərzində Şuşaya səfər
edən hər bir azərbaycanlını bu
şəhərdə düşmənin xalqımızın
əsrlərləyaratdığımaddimədəni
irsə qarşı həyata keçirdiyi bar-
barlığınəqədərhiddətləndirirsə,
qısamüddətdəbuşəhərinbaş-
dan-başa tikinti meydançasına
çevrilməsibiroqədərsevindirir.
Zəfər yolununqısamüddətdə

istifadəyə verilməsi, şəhərə ilin
bütün fəsillərində rahat gediş-
gəlişi təmin edəcək ikinci yolun
tikintisinin davam etdirilməsi,
şəhərin baş planının təsdiqlən-
məsi və plana əsasən, sosial
infrastruktur layihələrin icrasına,
tarixiabidələrinbərpasınabaşla-
nılmasıŞuşanıntezlikləyenidən
Azərbaycanın ən gözəl və inki-
şaf etmiş şəhərlərindən birinə
çevriləcəyinitəsdiqləyir.
Şuşa dirçəldikcə şəhərin yal-

nız ictimai-siyasivəmədənihə-
yatıdeyil,onunturizmpotensialı
dagenişimkanlarqazanır.Çün-
kiŞuşatəkcətarixənQarabağa
nəzarət üçün vacib mövqedə
yerləşən qala-şəhər olmayıb,
həm də özünün səfalı iqlimi və
füsunkartəbiətgözəllikləriiləbu-
rayagələnhər kəsiözünəhey-
ranedənbirşəhərolub.
Şuşanın sıldırım təbii yay-

la üzərində yerləşməsi, şəhərin
özünəməxsus relyefi, landşaftı,
yaz-yayaylarındagözəlhavası,
sərin bulaqları, Cıdır düzündən
Qarabağa,xüsusəndəTopxana
meşəsinəaçılangenişmənzərə,
sıldırım qayalardan, dərələrdən
axıbŞuşanın belinə gümüş kə-
mər kimi sarılan Qarqar çayı-
nınfüsunkarlığıhərkəsiməftun
edən təbii gözəlliklər olmaqla
yanaşı,həmdəbuyerləriturizm
üçünəvəzsizməkanaçevirir.
AzadŞuşanın dirçəlişi ilə bə-

rabər gözəl günləri, söz-sənətli,
şölən-büsatlı yeni növrağı hələ
qabaqdadır...

Azad və dirçələn yurdun yeni növrağı
“Hər gün daş üstə bir daş qoyulur. Biz azad edilmiş bütün torpaqları bərpa edəcəyik...”

əvvəli səh. 1-də
Mayın12-dəgününikinciyarı-

sınınproqramındafolk-caz,folk-
rok janrında konsert yer alıb.
İştirakçılar:Ahmedowsky (Azər-
baycan), “Şeyx Tidiane Sekin”
etno caz qrupu (Mali), “Yuma”
dueti(Tunis).
Festivalın ikinci gününün (13

may) proqramına kiçik səhnə-
də folktronika janrında konsert
(cazpianoçusuEtibarƏsədlinin
qrupu (Azərbaycan/Fransa) və
“Trigaida” qrupu (Bolqarıstan),
folk-popkonserti(“ColorsofPa-
kistan”vəÖzbəkistanın “Baxor”
Dövlət Rəqs Ansamblı), böyük
səhnədə(Cıdırdüzü)isəƏmək-
dar artist Qoçaq Əsgərov (xa-
nəndə),Arslan Növrəslinin (tar)
etno-cazqrupuvə“Cəngi”estra-
dafolkloransamblınınkonsertlə-
ridaxildir.
Festivalın üçüncü günündə

(14 may) Azərbaycanın region-
larınınkollektivləri–“Halay”talış
folklorqrupu(Masallı),“Nənələr”
ingiloy folklor qrupu (Balakən),
“Adıgün” axıska türklərinin folk-
lor qrupu (Saatlı), aşıq Elman

Talıstanlı (İsmayıllı), “Cahan”
avar folklor qrupu (Balakən),
“Çeşmə” folklor ansamblı və
“Hudulki” avar rəqs qrupu (Za-
qatala) zəngin proqram təqdim
edəcəklər.Bundanəlavə,Misir-
dənHamzaNamiranın folk-pop
konserti nəzərdə tutulub. Festi-
valınsonkonsertiniCıdırdüzün-
dəkiböyüksəhnədəAzərbaycan
Dövlət Rəqs Ansamblı, Ankara
Türk Dünyası Musiqi və Xalq
Rəqsləri Ansamblı (Türkiyə) və
“Melitassi”folklorrəqsansamblı
(Gürcüstan)təqdimedəcək.
VXarıbülbülBeynəlxalqFolklor

Festivalınınproqramıiləfestivalın
rəsmisaytında(xaribulbulfestival.
az) və sosial şəbəkə hesabında
tanışolmaqmümkündür.

***
Xatırladaqki,Şuşaşəhərində

ilk “Xarıbülbül” festivalı məşhur
xanəndə, pedaqoq, Xalq artisti
Seyid Şuşinskinin (1889-1965)
100 illik yubileyi ilə əlaqədar
1989-cuildəkeçirilib.İlkfestival-
dayerliifaçılarlayanaşı,keçmiş
SSRİ respublikalarından – Qır-

ğızıstan, Qazaxıstan, Rusiya
(Başqırdıstan), Litva və Bela-
rusdandamusiqiqruplarıiştirak
ediblər.
1990-cı ildən “Xarıbülbül”

festivalı beynəlxalq status alıb.
İkinci festivala Hollandiya, Al-
maniya,İsrailvəTürkiyədəndə
folklorqruplarınındəvətedilmə-
si böyük marağa səbəb olub.

Qarabağ münaqişəsinin başla-
ması ilə əlaqədar Şuşada ağır
vəziyyətə görə əsas konsertlər
Ağdamda təşkil edilib. 1991-ci
ildəkeçirilənIII“Xarıbülbül”fes-
tivalına 25 ölkədən nümayən-
dələr qatılıb. II və III festival-
larınyekunkonsertləriBakıda
Heydər Əliyev Sarayında təş-
kilolunub.

Dördüncü festival 1992-ci ilin
mayındakeçirilməli idi.Dünyanın
30-dan çox ölkəsindən qonaqlar
dəvətedilmişdi.Həmin ilin8ma-
yında Qarabağın baş tacı Şuşa
Ermənistan silahlı qüvvələri tərə-
findənişğalediləndənsonratəşki-
latkomitəsifestivalıləğvetdi.Xa-
rıbülbülünyurduŞuşasızartıqbu
festivalınönəmidəqalmamışdı..

Müzəfər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rə-
şadətli Azərbaycan Ordusunun
Vətənmüharibəsində şanlı Qə-
ləbəsindən sonra “Xarıbülbül”
festivalıyenidənəzəliməkanına
–Şuşayaqayıtdı.
2020-ciilnoyabrın8-dəPre-

zident İlham Əliyev Şuşanın
azad olunması münasibətilə
xalqamüraciətindəqeydetmiş-
di ki, Qarabağın tacı olan bu
şəhər tezliklə dirçəldiləcək və
özünün əvvəlki şöhrətini qay-
taracaq.
2021-ci ilin12-13maytarixlə-

rində Şuşada – Cıdır düzündə
“Xarıbülbül”musiqifestivalıbər-
paolundu.Sayca4-cüfestivalda
millirəqs,muğamsənətitəqdim
olundu, ölkəmizin müxtəlif re-
gionlarınıvəmilliazlıqlarıtəmsil
edən folklor kollektivlərinin kon-
sertlərikeçirildi.
Builisə“Xarıbülbül”sənətşö-

ləni yenidən beynəlxalq folklor
festivalıformatındadavamedir...

Şuşadan dünyaya – dünyadan Şuşaya

Bakıda ilk dəfə beynəlxalq piano festivalı təşkil ediləcək

Mayın20-dən27-dəkMədəniyyətNazirliyinin
dəstəyiiləIBakıBeynəlxalqPianoFestivalı
keçiriləcək.

Festivalda bütün janrları özündə cəmləşdirən
15-əyaxınkonsertnəzərdətutulur.Festivalıntə-
sisçisivədirektoruƏməkdarartistŞahinNövrəs-
lidir.
Qeydedəkki,festivaldacaz,flamenko,tanqo,

klassikvəmüasirmusiqilərdaxilolmaqla,millivə
dünyamusiqisiincilərisəslənəcək.
Festivalın konsertləri paytaxtınmüxtəlif sənət

məkanlarındatəşkilolunacaqvəseyrçilərəcan-
lımusiqisədalarıaltındaecazkaratmosferbəxş
edəcək.Festivalüçünbiletlərinqiyməti keçirilə-
cəkməkanvəkonsertdənasılıolaraqdəyişir.
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VIII Muğam Televiziya Müsabiqəsi başlandı
300-dən çox namizəd arasından seçilən 18 finalçı məharətini göstərəcək

əvvəli səh. 1-də
Gecənin aparıcıları Mümtaz

Xəlilzadə və Natəvan Osmanlı
səhnəyəmodelyerGülnarə Xə
lilovanınmilliüslubdatəqdimet
diyigeyimdəçıxdılar.
Diqqətəçatdırıldıki,əsasmü

sabiqə üçün bu il 300dən çox
namizəd arasından 18 finalçı
seçilib.Müsabiqəhəftədəikidə
fə – çərşənbəaxşamı və cümə
axşamlarıAzTViləcanlıyayım
lanacaq. Müsabiqənin sonrakı
mərhələlərinin regionlarda da
keçirilməsiplanlaşdırılır.
Daha sonra 44 günlük Vətən

müharibəsinin şəhid giziri, Xalq
artistiƏlibabaMəmmədovunbəs
təsiolan“Vətənyaxşıdır”təsnifini
ifaedərəkdillərdədastanadönən
XudayarYusifzadəninsəsindəvi
deoçarx nümayiş etdirildi. Tama
şaçılar ayağa qalxaraq gecənin
xüsusiqonaqlarıVətənmüharibə
siqazilərinialqışlarlasalamladılar.
Sonra qısa konsert proqramı

təqdim edildi. Xalq artistləri xa
nəndə Mənsum İbrahimov, tar
zən Elçin Həşimov, Əməkdar
artistElnurƏhmədov(kamança)
və Kamran Kərimov (nağara),
klavesin ifaçısı Ceyhun Qurba

nov, eləcə də Əməkdar artist,
xanəndə Babək Niftəliyevin çı
xışlarıalqışlarlaqarşılandı.
İlkmüsabiqədənmünsifərhe

yətindəözxeyirduasıvədəyərli
tövsiyələri ilə gənclərə yol gös
tərən, bir neçə ay əvvəl dünya
sınıdəyişmişgörkəmli xanəndə,
bəstəkar Əlibaba Məmmədovun
ümummilli lider Heydər Əliyev
lə söhbətləri və ifasından ibarət
kadrlardatamaşaçılartərəfindən
gurultulualqışlarlaqarşılandı.
Münsifər heyəti təqdim edildik

dənsonratarzənRəşadİbrahimo
vunrəhbərliketdiyiansamblınmü

şayiətiiləmüsabiqəiştirakçılarının
ifaları dinlənildi. Layihənin icraçısı
yazıçı,Əməkdarmədəniyyətişçisi
İlqarFəhmidir.Münsifərheyətində
XalqartistləriArifBabayev,Səkinə
İsmayılova, Mələkxanım Əyyu
bova, Sərdar Fərəcov, Mənsum
İbrahimov, Nəzakət Teymurova,
Teyyub Aslanov, Əməkdar artist
FərqanəQasımovayeralıb.
Muğam yarışmasının ilk günü

9 finalçı öz məharətini göstərdi.
Münsifərheyətihərbirçıxışıdiq
qətlə təhlil edibmüvafiq şərhlər,
faydalıtövsiyələrverirvə10bal
lıqsistemüzrəqiymətləndirirdi.

Müsabiqənin respublikanın re
gionlarıdadaxilolmaqla15həftə
ərzindəkeçirilməsiplanlaşdırılır.
2003ci ildəUNESCOtərəfin

dəndünyamədəni irs xəzinəsi
nin incilərindən biri elan edilən,
2008ci ildə təşkilatın yeni təsis
olunan “Qeyrimaddi mədəni ir
siüzrəreprezentativsiyahı”sına
daxil edilmiş muğam Azərbay
canxalqmusiqisininəsasınıtəş
kiledir.Muğamhərbirazərbay
canlınınhəyatına,deməkolarki,
beşikdən daxil olur, onu bütün
həyatyoluiləmüşayiətedir.Bu,
ruhları safaşdıran, yüksəldən,
əsrlər boyu müşayiət olunan,
uzaqkeçmişdənbugünəvəgə
ləcəyəkörpüolanmuğamfeno
menidir.
Xalqımızı muğamsız, muğamı

Azərbaycansız təsəvvür etmək
çətindir.Muğamınyeddiəsastər
zi var: “Rast” dinləyicidə şənlik
vəmərdlikhissidoğurur,“Şur”–
şən, lirik əhvalruhiyyə, “Segah”
–sevgihissi,“Şüştər”–dərinkə
dər,“Çahargah”–həyəcanlıhiss
lər,“BayatıŞiraz”–qəm,“Hüma
yun”–dərinacı,kədər.Muğamın
sehrli melodiyaları xalqımızın
ruhunu oxşayır, bəstəkarlar, ya
zıçılar,şairlər,rəssamlar,heykəl
təraşlar onunla tükənməz ilham
mənbəyitapır.

Rostropoviçlərin ev-muzeyində 
“açıq qapı” günü 

Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin ana dan ol ma sı nın 99-cu il dö nü-
mü mü na si bə ti lə L. və M.Rost ro po viç lə rin Ev-Mu ze yin də “açıq 
qa pı” gü nü elan edi lib.

GünərzindəmuzeyəgələnqonaqlarüçünAzərbaycan,rusvə
ingilisdillərində “HeydərƏliyevvəMstislavRostropoviçindost
luq əlaqələri” mövzusunda tematik ekskursiyalar  keçirilib. İki
dahi şəxsiyyətin görüşlərindənbəhsedən sənədli filmnümayiş
olunub.MuzeyinzənginfondundasaxlanılanHeydərƏliyevvə
MstislavRostropoviçinəlyazmaməktublarından, fotoşəkillərdən
vəsənədlərdənibarətsərgidəmaraqlaqarşılanıb.
“Açıqqapı”günündəBülbüladınaOrta İxtisasMusiqiMəktə

bi,T.Quliyev adına 12 saylı onbirillikMusiqiməktəbi, 150 saylı
tamortaməktəbinmüəllimvəşagirdkollektivləri,musiqisevərlər,
şəhərimizinqonaqlarımuzeyiziyarətediblər.150saylıməktəbin
şagirdləriKifayətSəlimova,ElmiraCəbrayılova,NuraQədimova
“Ulubirsərkərdə,ulubiröndər”şeirinisöyləyiblər.
Qonaqlarmuzeyinrəykitabınaöztəəssüratlarınıqeydediblər.

Böyük şairin 160 illiyi münasibətilə 
Sabirabadda elmi konfrans

Ma yın 11-də Sa bi ra bad ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də “Mir zə 
Ələk bər Sa bi rin sə nət ideal la rı və müasir dövr” möv zu sun da 
el mi konf rans ke çi ri lib.

AMEANizamiadınaƏdəbiyyatİnstitutu,SabirabadRayonİcra
HakimiyyətivəSabirabadRegionalMədəniyyətİdarəsinin(RMİ)
birgətəşkilatçılığıiləkeçirilənkonfransgörkəmlisatirikşairMirzə
ƏləkbərSabirin(18621911)160illikyubileyinəhəsrolunub.
ƏvvəlcətədbiriştirakçılarıSabirabadşəhərininmərkəzindəulu

öndərHeydərƏliyevinvəMirzəƏləkbərSabirinabidələriniziya
rətedib,önünəgüldəstələridüzüblər.
KonfransdaAMEAnın vitseprezidenti,Nizami adınaƏdəbiyyat

İnstitutununbaşdirektoru,akademikİsaHəbibbəyli,SabirabadRa
yon İcra Hakimiyyətinin başçısı Siraqəddin Cabbarov, Sabirabad
RMİninrəisiFəridQurbanzadə,filologiyaelmləridoktoru,professor
QəzənfərPaşayev,SabirFondununtəsisçisivəprezidentiSevdaTa
hirli,digərelmxadimləri,yazarlar,rayonziyalılarıiştirakediblər.
Tədbirdəböyükşairinhəyatıvəyaradıcılığınadairmüxtəlifmövzu

lardaməruzələrdinlənilib.SabirinAzərbaycanədəbiyyatınıninkişafı
naverdiyitöhfələrdənsözaçılıb.Konfransbitdikdənsonragörkəmli
sözustadınınSabirabadşəhərindəyaşayanqohumu,müəllimAfət
Tahirzadəninailəsiziyarətolunub,evinhəyətindəşairinbirzamanlar
sabunbişirdiyitiyanziyarətçilərtərəfindənböyükmaraqlaqarşılanıb.
Sondaxatirəşəkilləriçəkdirilib.

Uşaq incəsənət məktəbinin hesabat konserti 
Ma yın 11-də Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si 4 say lı Uşaq in-
cə sə nət mək tə bi nin ulu ön dər Hey dər Əli ye vin ana dan ol ma sı nın 
99-cu il dö nü mü nə həsr olun muş he sa bat kon ser ti ke çi ri lib.

Rəşid Behbudov adınaDövlətMahnı Teatrında təşkil olunan
tədbirdə idarənin rəisi İbrahimƏliyev,paytaxtınuşaqmusiqivə
incəsənətməktəblərinin rəhbərləri,XalqartistiMübarizTağıyev,
mədəniyyətvəictimaiyyətnümayəndələriiştirakediblər.
KonsertproqramındaməktəbşagirdlərininifasındaÜ.Hacıbəy

li,T.Quliyev,A.GərayN.Əliverdibəyov,F.ŞopenkimiAzərbaycan
vədünyabəstəkarlarınınəsərləri səsləndirilib, “Leyla” rəqskol
lektivininifasındarəqslərtəqdimolunub.
Tədbirçərçivəsindəməktəbinistedadlışagirdlərinrəsməsərlə

rindənibarətsərgidənümayişolunub.

Türk dünyasının ənənəvi əl 
sənətləri Bursada bir araya gəlib

Ma yın 11-də Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi, Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti 
Təş ki la tı – TÜRK SOY və Bur sa Bö yük şə hər 
Bə lə diy yə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 5-ci 
Bur sa Ənə nə vi Əl İş lə ri Fes ti va lı baş la yıb. 

“Bursa2022: Türk Dünyasının Mədəniy
yətPaytaxtı”iliçərçivəsindəMerinosAtatürk
Konqres və Mədəniyyət Mərkəzində təşkil
olunan festivalda Azərbaycan, Qırğızıstan,
Qazaxıstan, Özbəkistan, Tatarıstan (RF),
Macarıstan,BosniyavəHerseqovina,eləcə
dəTürkiyənin20dənçoxvilayətindən100
dənartıqsənətkarəlişlərinitəqdimedir.
“Mehteran” qrupunun çıxışı ilə başlayan

festivalın açılışmərasimində TÜRKSOYun
Baş katibi SultanRaev, Bursa Böyükşəhər
BələdiyyəsininbaşqanıAlinurAktaş,Türkiyə

MədəniyyətvəTurizmNazirliyiAraşdırmavə
TəhsilBaşİdarəsiXalqmədəniyyətişöbəsi
ninmüdiriSerkanEmirErkmen,Bursaşəhər
rəsmilərivəçoxsaydaqonaqiştirakedib.
BaşkatibSultanRaevaçılışnitqindəxalqsə

nətininmədəniyyətin nəsildənnəslə ötürülmə
sindəböyükroloynadığınıxatırladıb,festivalda
ənənəvi sənət növlərini  yaşatmağa və təbliğ
etməyəçalışanustalarınəlişlərininsərgiləndi
yinideyib.Bildiribki,TÜRKSOYbudəyərlərin
gələcəyəötürülməsiüçünbundansonradasəy
göstərəcək: “Ənənəvi xalq sənətkarlığını ya
şatmağaçalışanlarıdəstəkləməli, türkmədəni
irsiniyeninəsillərəötürəbiləcəkyeniustaların
yetişdirilməsinitəşviqetməli,busənətkarlıqnü
munələrinintəbliğiüçünçalışmalıyıq.Festivalla
buişədəstəkverənBursaşəhərininrəhbərliyi
nətəşəkkürümüzübildiririk...”.

Bələdiyyə başqanı Alinur Aktaş çıxışında
Bursanınfüsunkarbiryerolmaqlayanaşı,şə
hərinkimliyini təşkil edənmədənidəyərlərin
sənətdünyasındaözəksinitapdığıbirbölgə
olduğunuvurğulayıb.Bursanınsənayesi,mə
dəni və ictimaihəyatı iləseçilən,sosialmə
dənihəyatınımüxtəliffəaliyyətlərlədaimzən
ginləşdirənşəhərolduğunubildirənA.Aktaş,
“Hər layihəmizdəmədəni vəbədii dəyərləri
mizitəkcətürkmillətinədeyil,bütündünyaya
buraxacaqbirmirasolaraqgörürük”deyib.
Açılışlentikəsildikdənsonraənənəviəliş

lərinəbaxışkeçirilib.

Qeydedəkki,festivalaAzərbaycandanəl
sənətiustalarıNaziləƏbilova(xalçaçılıqvə
toxuculuq), Nahid Vahabov (taxta sənəti),
ArifAbdullazadə(millialətlərustası),Rəşad
Murtuzayev(xalçaçılıq)qatılıblar.
Ümumilikdə80əyaxınsənətnövüsahə

sində çalışan ustaların əl işlərinin nümayiş
olunduğu beynəlxalq festivalmayın 15dək
davamedəcək.

Mehparə Sultanova 
Ankara

Ma yın 10-da Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya-
sın da Qa ra Qa ra yev adı na Mər kə zi İn cə sə nət Mək tə-
bi nin (MİM) kon ser ti ke çi ril di. Kon sert ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin do ğum gü nü nə və təh sil oca ğı nın 85 

il lik yu bi le yi nə həsr olun muş du. 

Konsertdən əvvəl mədəniyyət
nazirinin müavini Sevda Məm
mədəliyeva çıxış edərək məktə
binkollektiviniyubileymünasibə
tilə təbrik etdi, uğurlar arzuladı.
UluöndərHeydərƏliyevinAzər
baycandamusiqitəhsilinininkişa
fına, istedadlı uşaq və gənclərin
dəstəklənməsinəxüsusidiqqətvə
qayğısındandanışannazirmüavi
ni bunun sayəsində ölkəmizdə
uşaq musiqi məktəbləri şəbəkə
sinin  genişləndiyini vurğuladı.
Qeydolunduki,istedadlıuşaqlara
və gənclərə dəstək olmaq məq
sədiləPrezidentHeydərƏliyevin
22 iyun 1996cı il tarixli fərmanı
ilə Azərbaycan gənc istedadları
nın “Qızıl kitabı” təsis edilib. Bu
günə kimi dövlət başçısının sə
rəncamlarıilə100dənçoxgəncin
adıbukitabayazılıbvəPrezident
təqaüdünə layiq görülüblər. Bu
istedadlı gənclər sırasında Qara
QarayevadınaMərkəziİncəsənət
Məktəbinində7şagirdivar.

Nazir müavini diqqətə çatdır
dı ki, Prezident İlham Əliyevin
tapşırığıilə2011ciildəbutəhsil
ocağıüçünmüasir tələblərəca
vab verən bina tikilib istifadəyə
verilib. Məktəbin peşəkar kol
lektivinin xidmətidir ki, şagirdlər
müxtəlif respublika və beynəl
xalq səviyyəli müsabiqələrdə
nailiyyətlər əldə edirlər. Məzun
larrespublikamızdavəxariciöl
kələrdəuğurlafəaliyyətgöstərir
lər.
Sevda Məmmədəliyeva çıxı

şının sonunda mədəniyyət na
zirininmüvafiqəmriiləməktəbin
gəncnəslin estetik tərbiyəsində
səmərəli fəaliyyətinə və 85 illik
yubileyinə görə fəxri fərmanla
təltif olunduğunu dedi. O, fəxri
fərmanı təhsil ocağının direkto
ru, Əməkdar artist Əziz Qara
yusifiyə təqdim etdi. Bildirdi ki,
yubiley münasibətilə məktəbin
birqrupqabaqcılmüəllimidəna
zirinəmriilətəltifedilib.

YAP Nərimanov rayon təşki
latının sədri Samir Vəliyev də
məktəbin kollektivini təbrik etdi.
O,müstəqilAzərbaycandövləti

ninmemarıvəqurucusu,ümum
milli liderHeydərƏliyevinxilas
karlıq missiyasından, Vətəni və
xalqıqarşısındamisilsizxidmət
lərindən,Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi müxtəlif dövrlərdə verdiyi
taleyüklüqərarlarvəatdığıtarixi
addımlardansözaçdı.S.Vəliyev

uluöndərinxalqımızaqoyubget
diyi ən böyük mirasın müstəqil
və suveren Azərbaycan dövləti
olduğunudedi.

Sonraməktəbintarixihaqqında
məlumatverildi.Bildirildiki,təhsil
ocağı1937ci ilinsentyabrayın
da fəaliyyətə başlayıb. İlk direk
toru Q.Ştrobidler olub. 1989cu
ildəməktəbədahibəstəkarQara
Qarayevinadı verilib. 2006cı il
də11illikmusiqiməktəbistatusu

alıb. Nazirlər Kabinetinin qəra
rına əsasən 2013cü ildə  təhsil
müəssisəsinəMərkəziİncəsənət
Məktəbi statusu verilib. Hazır

daMİMbir sıra ölkələrinmusiqi
məktəbləriiləəməkdaşlıqedir.
Daha sonra Üzeyir Hacıbəyli

adına Dövlət Simfonik Orkest
rinin dirijoru Mustafa Mehman
darovun rəhbərliyi ilə məktəbin
şagird vəmüəllim heyətinin ifa
sında konsert proqramı təqdim

olundu. Azərbaycan və Qərb
bəstəkarlarınınəsərlərindəniba
rətkonsert “Çahargah” rapsodi
yası”iləbaşladı.

Tar, kamança, violin, qanun,
fortepiano alətləri üzrə təhsil
alanşagirdlərinbiribirindənma
raqlı çıxışları ulu öndərin əziz
xatirəsinə ehtiramın ifadəsi ol
maqlayanaşı,əlamətdaryubile
yədətöhfəidi.

L.Azəri

85 yaşlı məktəbin ulu öndərə musiqi ithafı

“Sabir poeziya günləri” beynəlxalq ədəbiyyat festivalına çevrilə bilər
Xə bər ver di yi miz ki mi, bu il gör kəm li şair, maarif çi-pe da qoq 
Mir zə Ələk bər Sa bi rin ana dan ol ma sı nın 160 il li yi mü na si bə ti lə 
müx tə lif təd bir lər və la yi hə lər nə zər də tu tu lub. Bu il həm çi nin söz 
us ta dı nın adı ilə şə rəf lə nən, 1962-ci il də əsa sı qo yu lan poezi ya 
bay ra mı nın –“Sa bir poezi ya gün lə ri”nin alt mış il li yi dir. 

20202021ci illərdə pande
miya səbəbindən keçirilməyən
“Sabirpoeziyagünləri”bu ilye
nidəntəşkilolunacaq.
Bubarədəqəzetimizəməlumat

verənAzərbaycanYazıçılarBirliyi

(AYB)Şirvanbölməsininrəhbəri,
Əməkdar incəsənət xadimi Or
xan Fikrətoğlu bildirdi ki, “Sabir
poeziyagünləri”ənənəviədəbiy
yat bayramı kimi yaşadılmalıdır:
“Xalq şairi Rəsul Rzanın, digər

görkəmlişairvəədəbiyyatşünas
ların təşəbbüsü ilə başlayan bu
ənənəvi layihəyə sonralar atam
Fikrət Sadıq da rəhbərlik edib.
YazıçılarBirliyininŞirvanbölmə
siolaraqSabirin160illiyinikeçir
mək bizim üçün böyük şərəfdir.
Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti
də bu tədbirin reallaşmasına öz
töhfəsini verir. Şamaxıda keçiri
ləcək tədbirlərə Yazıçılar Birliyi
ninnümayəndələri dəqatılacaq.

Növbətiildənbizbupoeziyabay
ramını beynəlxalq festival səviy
yəsindətəşkiletməyidüşünürük.
Gürcüstan, Türkiyə, İran, Orta
Asiyadandaqələməhlinibufes
tivaladəvətedərəkSabirin irsini
yaşatmalıyıq”.
O.Fikrətoğlu bildirdi ki, builki

“Sabir poeziya günləri”nin açı
lışı iyunun 5də Şamaxıda ger
çəkləşəcək: “Həmin gün Sabir
poeziyasınıvəümumilikdəAzər
baycan ədəbiyyatını sevənləri
Şamaxıdagözləyirik...”.

Lalə
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ÜmummilliliderHeydər
Əliyevinanadanolmasının
99-cuildönümüregional
mədəniyyətidarələrininəhatə
etdiyimüəssisələrdəmüxtəlif
tədbirlərləqeydedilib.

Gəncə Regional Mədəniyyət
İdarəsinin(RMİ)Kəlbəcərrayonu
üzrənümayəndəliyi,KəlbəcərRa
yonİcraHakimiyyəti,YAPKəlbə
cərrayontəşkilatıvəBakıDövlət
Universiteti(BDU)Kitabxanaçılıq
informasiyafakültəsininbirgətəş
kilatçılığıiləHeydərƏliyevinana
danolmasının99cu ildönümünə
həsr olunan respublika konfransı
keçirilib. Kəlbəcərin icra başçısı
Azər Qocayev, BDUnun Kitab
xanaçılıqinformasiya fakültəsinin
dekanı,dosentƏləmdarCabbarlı
vəbaşqalarınınçıxışlarıdinlənilib.
Uluöndərindoğumgünümü

nasibətiləGəncəşəhərMKStə
rəfindənisə“Şuşaİli”–Zəfərimi
zintarixi”adlısərgitəşkiledilib.

***
Xaçmaz RMİ Quba rayon

MKSnin Mərkəzi Kitabxanası,
şəhər,qəsəbəvəkəndkitabxa
nafiliallarınınbirqrupəməkdaşı
rayonHeydərƏliyevMərkəzində
uluöndərinhəyatvəfəaliyyətini
əks etdirən eksponatlarla tanış
olublar.

***
İsmayıllı RMİ İsmayıllı rayon

HeydərƏliyev adınaMədəniyyət
Mərkəzində “Xalq üçün yaşanan
ömür” adlı tədbir keçirilib. Rayon
İcraHakimiyyətininbaşçısıNahid
Bağırov,İsmayıllıRMİninrəisiEl
çinNəcəfovundaiştiraketdiyitəd
birdə ulu öndərin İsmayıllıya sə
fərlərindənbəhsedənfilmizlənilib
və sərgiyə baxış keçirilib. Sonra
“Niyal” instrumentalansamblıso
listlərinin, F.Əzimov adına Uşaq
incəsənət məktəbinin şagirdlər
dənibarətxorkollektivininifasında
uluöndərəhəsrolunanvəsevdiyi
mahnılarsəsləndirilib,rəqslərnü
mayişolunub.

***
Zərdab rayon Heydər Əliyev

parkındauluöndərindoğumgü
nümünasibətilə “Kitab bayramı”
keçirilib. Tədbirdə Ağdaş RMİ
Zərdab rayon Mərkəzi Kitabxa
nasının kiçikyaşlı oxucuları Və
tənə və ümummilli liderə həsr
olunan şeirlərdən ibarət kompo
zisiya,yerliincəsənətustalarıisə
konsertproqramıtəqdimediblər.

***

Masallı RMİ və Masallı Ra
yon İcra Hakimiyyətinin birgə
təşkilatçılığı ilə rayon Mədəniy
yətMərkəzində konsert proqra
mı keçirilib. İcra başçısı Şahin
Məmmədovun çıxışından sonra
MədəniyyətMərkəzininsolistləri
və paytaxtdan təşrif buyurmuş
incəsənət ustalarının ifasında
musiqilər səsləndirilib. “Halay”
folklor ansamblı və “Masallı”
rəqs qrupunun ifasında rənga
rəng rəqs kompozisiyaları təq
dimedilib.

***

LənkəranRMİtəşkilatçılığı,Lən
kəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin
təşəbbüsü ilə şəhər Mədəniyyət
Mərkəzində Heydər Əliyevin do
ğumgününəhəsrolunmuştədbir
təşkil edilib. LənkəranŞəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qa
raşov,LənkəranRMİninrəisiŞa
hin Şahbazovun da iştirak etdiyi
tədbirdə şəhər C.Cabbarlı adına
1nömrəliUşaqmusiqiməktəbinin
müəllim və şagirdləri tərəfindən
musiqilər ifa olunub, şeirlər səs
ləndirilib.

***
Şəki RMİ Şəki şəhər Heydər

ƏliyevMərkəzindəkeçiriləntəd
birdəuluöndərinhəyatvəfəaliy
yətinə həsr olunmuş videoçarx
nümayişetdirilib.
QaxrayonHeydərƏliyevMər

kəzində təşkil olunan “Tarix ya
radanmüdrik şəxsiyyət”mövzu
sunda tədbirdə Qax Rayon İcra
HakimiyyətininbaşçısıMusaŞə
kiliyev,şəhərHeydərƏliyevMər
kəzinin direktoruNərminəOma
rovavədigərləriçıxışediblər.

Balakən rayon Mədəniyyət
Mərkəzindəkeçirilən tədbirdə ra
yonİcraHakimiyyətininbaşçısıİs
lamRzayevçıxışedərəkHeydər
Əliyevinzənginhəyatyolu,xalqı
mızvədövlətçiliyimizqarşısında
kıəvəzsiztarixixidmətləribarədə
danışıb.Tədbirdəuluöndərəhəsr

olunmuşədəbibədiikompozisiya
nümayişetdirilib.
ZaqatalarayonHeydərƏliyev

Mərkəzində keçirilən “Müasir
Azərbaycanın banisi” mövzu
sunda elmipraktik konfransda
rayon İcra Hakimiyyəti başçısı
nınmüaviniVəfaSüleymanova,
rayonHeydərƏliyevMərkəzinin
direktoruFamilRəhimovvəbaş
qalarınınçıxışlarıdinlənilib.

***
SabirabadRMİnintəşkilatçılığı,

SabirabadRayonİcraHakimiyyə
tinintəşəbbüsüilərayonMədəniy

yət Mərkəzində Heydər Əliyevin
doğum günü münasibətilə tədbir
keçirilib. Tədbirdə rayonun icra
başçısıSiraqəddinCabbarov,So
sialist Əməyi Qəhrəmanı Fatma
Hüseynova çıxış ediblər. Sonra
“Sənə min bir məhəbbət...” adlı
videoçarx nümayiş olunub. Sa
birabad şəhər Ü.Hacıbəyli adına
Musiqiməktəbininmüəllimvəşa
girdləri tərəfindənmusiqi nömrə
ləriifaolunub,şeirlərsəsləndirilib.

***
Kürdəmir RMİnin təşkilatçı

lığı ilə keçirilən “İstedad” ba
xışmüsabiqəsinə yekun vuru
lub. Bədii qiraət üzrə Reyhan
Hüseynzadə I, Cəfər Murad II,
Beybud Aliyev III, musiqi üz
rə Ramal Rüstəmzadə I, Sədi
Məmmədzadə II, Həmid Qa
sımov III, rəsm üzrə Rəvanə
QasımovaI,ƏminəOrucovaII,
AynişanBabayevaIIIyerlərəla
yiq görülüblər. Kürdəmir rayon
N.Nərmanov adınaMədəniyyət
MərkəzivərayonTarixDiyarşü
naslıq Muzeyində keçirilən ye

kun tədbirlərdə qaliblərin çıxış
larıdinlənilib,onlaramükafatlar
təqdimedilib.
İmişli rayon Mədəniyyət Mər

kəzindətəşkilolunan“Səneləbir
zirvəsən...”adlıtədbirdərayonun
incəsənət ustalarının ifasında
konsertproqramıtəqdimedilib.

Beyləqan rayon Mədəniyyət
Mərkəzində “Heydər Əliyev və
Azərbaycan mədəniyyəti” möv
zusunda tədbir keçirilib. Tədbir
də Kürdəmir RMİnin rəisi Faiq
Xudanlı, mədəniyyət müəssisə
lərinin əməkdaşları, ictimaiyyət
nümayəndələri, şəhid ailələrinin
üzvləri,qazilərvədigərqonaqlar
iştirakediblər.

***
SumqayıtRMİSumqayıtşəhər

Qara Qarayev adına 1 nömrəli
Uşaqmusiqiməktəbində“Heydər
Əliyev–Azərbaycanmədəniyyə
tinin hamisi” adlı tədbir keçirilib.

Məktəbin kollektivinin ifasında
xalq və bəstəkar mahnıları ifa
olunub.SondaidarərəisiRəşad
Əliyevçıxışedərəktədbiriştirak
çılarınatəşəkkürünübildirib.
SumqayıtınTarixiMuzeyi,şəhər

MərkəziUşaqKitabxanası, şəhər
N.Nərimanov adına Mədəniyyət
Mərkəzinin “Dostluq” Mədəniyyət
evi,AbşeronrayonMərkəziKitab
xanası,Xızı rayonMikayılMüşfiq
Xatirə Muzeyi və Zəngilan rayon
MKSnin Mərkəzi Kitabxanası,
ZəngilanrayonMədəniyyətevivə
rayonMincivanqəsəbəUşaqmu
siqi məktəbi də Heydər Əliyevin
anadanolmasının99cuildönümü
iləbağlımüxtəliftədbirlərkeçiriblər.
Abşeron rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində ulu öndərin doğum
gününə həsr olunan məktəblilər
arasında “Nə? Harada? Nə za
man?” intellektual oyununun ra
yonçempionatınınfinalmərhələsi
keçirilib.Qobuqəsəbə 3 nömrəli
tam orta məktəbin “Fateh” ko
mandası I,Mehdiabadqəsəbə4
nömrəlitamortaməktəbin“Zirvə”
komandası II, Saray qəsəbə 3
nömrəlitamortaməktəbin“Zəfər”
komandasıisəIIIyeriqazanıb.

***
Ağcabədi RMİ Ağcabədi ra

yon Heydər Əliyev Mərkəzində
keçirilən “Heydər Əliyev – 99”
adlı tədbirdə “Xalqa bağışlanan
ömür”adlıfilmnümayişetdirilib.

***
Ağstafada keçirilən ümumra

yon tədbirində rayon İcra Ha
kimiyyətinin başçısı Seymur
Orucov, Ağstafa RMİnin rəisi
NurəddinMehdiyevvəYAPAğs

tafa rayon təşkilatının sədri Eti
barHacıyevçıxışediblər.
TovuzRayonDövlətRəsmQa

lereyasıtərəfindən“Əsrinmema
rı”adlırəsmsərgisitəşkilolunub.
TovuzrayonHeydərƏliyevMər
kəzi,rayonGənclərvəİdmanİda
rəsi,GənclərinİnkişafvəKaryera
MərkəziTovuznümayəndəliyinin
birgətəşkilatçılığıiləgənclərara
sındaintellektualoyunkeçirilib.

***
Biləsuvar RMİ Salyan rayon

Mədəniyyət Mərkəzi, rayon İc
ra Hakimiyyəti, Salyan Dövlət
KuklaTeatrı vəUşaq incəsənət
məktəbinin təşkilatçılığı iləkeçi
rilənkonsertdətanınmışincəsə
nətustalarıçıxışediblər.

***
BərdəRMİdə ümummilli lider

HeydərƏliyevinanadanolması
nın99cuildönümüqeydolunub.
ƏvvəlcəBərdərayonHeydərƏli
yevMərkəzivərayonMədəniyyət
Mərkəzindətəşkilolunmuşsərgi
lərəbaxışkeçirilib.RMİnin rəisi
VəsiləMöhsümovaçıxışındabil
dirib ki, Heydər Əliyevin doğma
xalqınaənböyükxidmətiözüqə
dərinanıbgüvəndiyigörkəmlivə
qətiyyətlisiyasiliderİlhamƏliyev
kimidavamçıhazırlamasıolub.

Hazırladı: N.Məmmədli

“Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam!” 
MEMİM-in təşəbbüsü ilə Şəmkirdə musiqili 

proqram təşkil edilib
ÜmummilliliderHeydərƏliyevinanadanolmasının99illiyiilə
əlaqədarmayın10-daŞəmkirrayonHeydərƏliyevMərkəzində
MədəniyyətNazirliyiMədəniyyətüzrəElmi-Metodikvəİxtisa-
sartırmaMərkəzinin(MEMİM)təşəbbüsü,AzərbaycanMilli
KonservatoriyasınəzdindəSumqayıtMusiqiKollecininiştirakıvə
ŞəmkirRegionalMədəniyyətİdarəsinin(RMİ)dəstəyiilə“Mən
fəxredirəmki,azərbaycanlıyam!”adlıtədbirtəşkiledilib.

Tədbirdə Şəmkir,
Göygöl,Gədəbəy,Daş
kəsən rayon icra haki
miyyətlərinin rəhbər və
məsul şəxsləri, digər
dövlət qurumlarının
əməkdaşları, mədəniy
yət işçiləri və ictimaiy
yət nümayəndələri işti
rak ediblər. İştirakçılar
öncəuluöndərinabidə
siniziyarətedərəkönü

nəgüldəstələriqoyublar.SonraŞəmkirRMİüzrəmusiqiməktəbləri
şagirdlərininrəsməsərlərindənibarətsərgiyəbaxışkeçirilib.

Tədbiri YAP Şəmkir
rayon təşkilatının sədri
FəxrəddinVəliyevgiriş
sözüiləaçıb.
MEMİMin direkto

ru Səadət Xələfbəyli
çıxışında ümummilli
liderin tarixi xidmətlə
rindən, ölkəmizə rəh
bərliyi dövründə gör
düyü işlərdən bəhs
edib.

KollecindirektoruSəbinəMehdiyevanınrəhbərliyiiləlentəalınan,
uluöndərin99illiyinəhəsrolunmuşfləşmobgenişekrandanümayiş
etdirilib.
BədiihissədəSumqayıtMusiqiKollecininkameraorkestri,xor

kollektivi,GöygölrayonAşıqŞəmşiradınaMusiqiməktəbininxor
kollektivi,ŞəmkirşəhərMusiqiməktəbininşagirdləri, respublika
muğammüsabiqəsininqaliblərizənginproqramlaçıxışediblər.
Tədbirbəstəkar,XalqartistiSərdarFərəcovun “Böyükvətən

daşhaqqındaoda”kompozisiyasıiləyekunlaşıb.

Vətənin qəhrəmanları unudulmur
Gəncəşəhərində
AzərbaycanınilkSo-
vetİttifaqıQəhrəmanı
İsrafilMəmmədovun
(1919-1946)qəbirüstü
abidəsiziyarətedilib.
ZiyarətdəGəncəRMİ-
ninrəisiVasifCənnə-
tov,rəismüaviniAsəf
Məmmədov,idarə
əməkdaşları,İsrafil

MəmmədovunqohumlarıvəİsrafilMəmmədovunEv-Muzeyi-
ninəməkdaşlarıiştirakediblər.

Gəncə şəhər HeydərƏliyevMərkəzinin təşkilatçılığı ilə şairə
Esmira Günəşin şəhidlərə həsr etdiyi “Qürur yerimiz” kitabının
təqdimatıkeçirilib.
GəncəDövlətFilarmoniyasındaşəhidvəqaziailələrininövlad

larıüçün ilkdəfə “Multikosmos”adlışouproqramtəşkilolunub.
ProqramMədəniyyətNazirliyinindəstəyi,GəncəRMİnintəşəb
büsü,GəncəDövlətFilarmoniyasınıntəşkilatçılığıiləreallaşıb.

Sumqayıt RMİ
Sumqayıt şəhər Qa
ra Qarayev adına 1
nömrəli Uşaq musiqi
məktəbinin kollekti
vi Vətən müharibəsi
şəhidi Aydın Əliyevin
ailəsiniziyarətedib.
Sumqayıt şəhər

N.Nərimanov adına
MədəniyyətMərkəzin
dəVətənmüharibəsi

ninşəhidkapitanıŞirbalaHüseynovundoğumgünüiləəlaqədar
xatirəgecəsikeçirilib.TədbirdəSumqayıtDövlətDramTeatrının
aktyoruŞəhlaMəmmədovavəqiraətçiAdilSəfərovtərəfindən“Bu
gecəyuxumagəlmişdin,oğlum!”adlıkompozisiyatəqdimedilib.
SumqayıtDövlətRəsmQalereyasındaşəhidvəqaziövladları

nınasudəvaxtlarınınsəmərəlikeçirilməsiməqsədiləqalereyanın
əməkdaşıGünelHüseynovatərəfindənustaddərsikeçirilib.
SumqayıtRMİninəhatəetdiyiŞuşarayonMədəniyyətevivə

rayonMalıbəylikəndMədəniyyətevininkollektiviVətənmühari
bəsişəhidiHilalİmanzadəninailəsiniziyarətedib.
RMİnin Qubadlı rayon nümayəndəliyi tərəfindən I Qarabağ

müharibəsişəhidiBəhmənMehdiyevin60illiyimünasibətilə“İzin
qaldı”adlıtədbirkeçirilib.

Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi

Söz-sənətbeşiyiŞuşaşəhərihəmdəözününmemarlıqabidə-
ləriiləməşhurdur.270yaşlışəhəryarandığıvaxtdanbura-
damüdafiətikililəriiləyanaşı,çoxluyaşayışevləri,imarətlər,
saraylar,hamamlar,karvansaravəməscidlərinşaolunub.

“Şuşanınabidələri”rubrikasındamədəniyyətpaytaxtımızıntarixi-
mədənitikililərihaqqındasözaçmağadavamedirik.

Gəncə qapısı
Yəqin ki, Şuşanın işğaldan əv

vəlki fotoşəkilləri arasında qala
qapısınınüzərindəşəhərinadının
kiril əlifbası ilə yazıldığı kadrı xa
tırlayarsınız. Bizim üçün 28 il əl
çatmazolanŞuşanıoşəkilləhəm
təbliğedir,həmdəyaddaşımızda
yaşadırdıq.Var olsun şanlıOrdu
muz,bugünŞuşamızazaddır.Hə
minköhnəkadrdakıqalaqapısının
üzərindədəlatınqrafikalıAzərbay
canəlifbasıilə“Şuşa”yazısıvar...
Şuşaqalasınınüçəsasqapısı

olub:Gəncə,İrəvanvəAğoğlan.
Gəncə qapısı həm də “Çiləbörd
qapısı” adlanıb. Qalanın bu qa
pıdan çıxan yolu Şuşanı Gən
cəşəhərivəQarabağxanlığının
Çiləbörd mahalı ilə birləşdirirdi.
Tarixçi alim, akademik Yaqub
Mahmudov və professor Camal

Mustafayevin “Şuşa – Pənah
abad”kitabındabubarədəqeyd
olunur ki, Şuşanın əsas qapısı
rolunuoynayanbuqapınıntikinti
siPənahəlixanındövrünəaiddir.
Düşmənordusununhücumuza
manıonunşəhərəbirbaşayaxın
laşmasına yol verməmək üçün
birtərəfiGəncəqapısınabirləşdi
rilənmüdafiədivarıtikilmişdi.Ke
şikçilərin yaşaması üçün tikilmiş
bina isə şəhər tərəfdən Gəncə
qapısınınkənarınasöykənirdi.
Şuşa qalasının digər qapıla

rı ilə müqayisədə Gəncə qapısı
dövrümüzədəkdahayaxşıvəziy
yətdəgəlibçıxıb.Şahmatvarıvə
küknardüzülüşlüağvəqaradaş
lardan toxunmuş hörgü, qalanın
dərin oxvarı tağlı girişini efektiv
şəkildəəhatəedir.Girişüzərində
dağılmışyalançıpəncərəçıxışla
rınınsimmetrikizlərivar.Onların

arasında mazğallar və ya qala
bacalarıyerləşir.Yalançıvəhəqi
qipəncərəçıxışlarınınsıralanma
sıodövrmemarlığındaictimaibi
nalarınfasadlarınınhəlledilməsi
üçüngenişistifadəedilənüsulol
maqlamemarlartərəfindənmülki
memarlıqdanqaynaqlanırdı.
Gəncə qapısının düz səthi,

müəyyənşəhərsalmaxüsusiyyəti
daşımaqla, ona parad görünüşü
verir.Buqapınınikinciyarusunda
silahlarsaxlanılırdı.Qərbtərəfdən
qapıyaüçyarusludairəviqülləbir
ləşir. Qüllənin müxtəlif yerlərində
pərakəndəşəkildəmazğallaryer

ləşdirilib. Sovet dövründə Şuşa
qalasınınşimalhissəsində,həm
çinin Gəncə qapısındamüəyyən
bərpaişləriaparılıb.

Əsəd bəyin evi
Şuşanın məşhur əsilzadələrin

dənolanƏsədbəyhəmdəxey
riyyəçi kimi tanınıb. Onun möh
təşəmeviXurşidbanuNatəvanın
sarayının yaxınlığında yerləşir.
XVIII əsrin əvvəllərində inşa olu
nanevinmemarlıqvəplanhəlliilə
Şəki şəhərindəki Şəkixanovların
evinin çoxlu ortaq xüsusiyyətləri
var.Şəkixanovlarınevindəolduğu

kimi,Əsədbəyinevinində kom
pozisiyamərkəzindəTformalıbö
yükzal,ətrafındaotaqlaryerləşir.
Əsədbəyin evini bu cür plana

malikəsilzadəevlərindənfərqlən
dirənəsasxüsusiyyətonunçoxo
taqlıolmasıdır.Uzadılmışdüzbu
caqlı formasınamalikevinbirinci
mərtəbəsindəki otaqlar üç qrupa
bölünüb:mərkəzdəirizalvəonun
ətrafında kiçik otaqlar, iki tərəfdə
isəhərbiriikiotaqdanibarətolan
dahaikiqrupotaqyerləşir.
Evinmərtəbələriarasındadaxili

əlaqəmövcuddeyil.İkincimərtə
bəyə evin fasadının hər iki kün

cündə inşa edilmiş iki daş pillə
kənləqalxmaqolar.Bupilləkənlər
ikincimərtəbədəyerləşənikives
tibüləaparır.Həminvestibüllərdən
kiçikdəhlizlərvasitəsilə iriqonaq
zalına keçmək mümkündür. Qo
naqzalıbütünfasadboyuncanə
həngşəbəkəpəncərəyəmalikdir.
Həmvestibüllərdən,həmdədəh
lizlərdən zalın ətrafındakı otaqla
raqapılaraçılır. İriqonaqzalı ilə
yanaşı, evin ikinci mərtəbəsində
birqədərkiçikölçülərəmalikolan
vətikilininqərbtərəfindəyerləşən
ikincizaldavardır.Buiki irizalla
bərabər,evin ikincimərtəbəsində
daha10otaqvar.
Qeyd edək ki, birincimərtəbə

nin inşasında yerli ağ qaya daş
larından, ikinci mərtəbənin inşa
sındaisəbişmişqırmızıkərpicdən
istifadəolunub.Fasadınkompozi
siyasıüçnəhəngşəbəkəpəncərə
və onların yanında yerləşməklə
birqədərbirincimərtəbəyədəke
çənikidərinnişəsasındaqurulub.
Erməni işğalı zamanıdağıntı

yaməruzqalantikiliMədəniyyət
Nazirliyitərəfindənölkəəhəmiy
yətlimemarlıqabidəsikimiqey
diyyataalınıb.

Nurəddin

“Şuşanın abidələri” Tarixi tikililər şəhəri
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Ö
tən həf tə teatr se vər lər da ha 
bir prem ye ra nın so ra ğı na 
yı ğış dı lar. Bu də fə İrə van Döv
lət Azər bay can Dram Teat rı 

öz bək ya zı çıdra ma tur qu Qoç kar 
Nor ka bi lin “Beş dul qa dın və rəis” 
ko me di ya sı əsa sın da ha zır la nan 
səh nə əsə ri ilə ta ma şa çı la rın qar şı
sı na çıx dı.

RəşidBehbudovadınaDövlətMahnı
TeatrındabaştutanpremyerayaÖzbə
kistandanqonaqlar–mədəniyyət,ədə
biyyatadamları,ocümlədənkomediya
nınmüəllifidəgəlmişdi.
Əvvəlcə teatrın direktoru, Əməkdar

mədəniyyət işçisi İftixar Piriyev çıxış
edərəkbuil140yaşınıqeydedənsə
nət ocağının keçdiyi zəngin yola qısa
nəzərsaldı.Bildirdiki,Azərbaycanmilli
teatrsənətitarixindəməxsusiyeriolan
İrəvan teatrı bugündəbəşəri vəmil
li dəyərlərin səhnə sənəti baxımından
yorulmaztəbliğçilərindəndir.
DirektorAzərbaycanÖzbəkistan sə

nət əlaqələri, bu əməkdaşlığın bir nü
munəsi olaraq ərsəyə gələn tamaşa
haqqındadasözaçdı.Bildirdiki, teatr
140cımövsümününikincipremyerası
nı təqdim edir. Özbəkistanın tanınmış
dramaturquQoçkarNorkabilinbuəsəri
millətvəkiliQənirəPaşayevanıntəşəb
büsü ilə İrəvan teatrında səhnələşdiri
lib.Butəşəbbüshəmdəümumitürkçü
lüyümüzəxidmətedir.
AzərbaycanÖzbəkistan qardaşlığı

haqqındadanışanMilliMəclisinMədə

niyyətkomitəsininsədriQənirəPaşa
yeva da sənətin, mədəniyyətin körpü
rolunuoynadığınıqeydetdi.Vurğuladı
ki, Özbəkistanın ədəbiyyat, mədəniy
yət, ictimaiyyət nümayəndələrinin bu
premyeradaiştirakıhəmdəsöz,sənət
birliyimizin nümunəsidir. BizÖzbəkis
tan və Azərbaycan arasında mədəni
əlaqələrin daha da inkişafı üçün ça
lışmalıyıq. Qardaş ölkədə Azərbay
can mədəniyyətinə, ədəbiyyatına bö
yüksevgivar,birsırafilmlərimizhətta
tərcüməsiz nümayiş olunur. Qoçkar
Norkabil və xanımı, tanınmış şairə
Xasiyyət Rüstəm Azərbaycana sevgi
bəsləyən, kədərimizi də, sevincimizi
də bölüşən insanlardır: “Xasiyyət xa
nımTovuzhadisələrizamanıdaimya
zırdıvəbirkitabçapetdi.Həmçinin44
günlükVətənmüharibəsindəqazandı
ğımızZəfərmünasibətilə“44gün”kita
bınınəşretdirib...”.
Milli Məclisin komitə sədri İrəvan

Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının
direktoru İftixar Piriyev, baş rejissor,
ƏməkdarartistSərvərƏliyev,tamaşa
nınbəstəkarı,XalqartistiSərdarFərə
cov, yazıçıdramaturq Qoçkar Norka
bilivəBakıdasəfərdəolanÖzbəkistan
heyətinin üzvlərinə xatirə hədiyyələri
təqdimetdi.
Özbək nümayəndələr də tamaşanın

heyətinə,öznövbəsindəteatrrəhbərliyi
dəqonaqlaraxatirəhədiyyələri təqdim
etdilər.
Çıxışlardan sonra tamaşa nümayiş

olundu.

Ox şar prob lem, fərq li ba xış
“Beşdulqadınvərəis”birhissəliko

mediyadır və əsas ideyası xurafat ilə
mübarizədir.Oxurafatki,ağlından,zə
kasından,savadvədünyagörüşündən
asılıolmayaraq,hansısaməqamdais
tənilənadamıcənginəalabilər.Eləbu
tamaşanın qəhrəmanları kimi. Əsərin
mövzusu sadə,məişətimizlə səsləşən
problemətrafındadır.
Şirkətə yeni müdir təyin olunur və

onun qoyduğu qaydaqanunlar – mə
sələn, işə vaxtında gəlmək, məhsul
darlığı artırmaq, nizamintizama riayət
etməktəminatşöbəsindəkibeşdulqa
dınəməkdaşıqətiyyənqaneetmir.Hər

vəchlə yenimüdirin tələblərini qulaqar
dınavurmağaçalışırlar.Dahadoğrusu,
işləməkəvəzinəbeyinlərinikələkbazlıq
la yorub, gah işvənazlamüdiri yoldan
çıxarmağa çalışır, gah da falçılara üz
tuturlar. Kimisi konfetə, kimisi banana,
kimisidəota“dua”oxutdurubrəisin“di
liniağzını bağladığına” inanır. Təbii ki,
hamısının da vasitəçi kimi üz tutduğu
şəxs rəisin otağına ən çox giribçıxan
beşincidulqadın–xadiməolur.
Bundanduyuqdüşənvəözünübiraz

axmaq, avamkimi göstərməyə çalışan
yenirəisvəonunxanımıdaboşdayan
mırlar.Rəisözhəyat yoldaşını xadimə
kimiişəgötürür,işdəkiqadınlarınbütün
planlarını öyrənib əkshücuma keçir.
Məzuniyyətəgöndərilənxadiməninyeri
nəonunvəzifəsiniicraedənrəisxanımı
həmcinslərininkələyininüstünüaçır.

Musiqilikomediyanikbinbitir.Rəisvə
xanımıqadınları bağışlayırlar vəüstə
lik,onlarlaişləməkdənməmnunolduq
larınıdeyirlər.
Sadə,günümüzdəbirsıraməqamla

rına görə problematik məsələyə fərqli
rakursdanbaxantamaşanınquruluşçu
rejissoru Sərvər Əliyev, tərtibatçı rəs
samıVahidMürsəliyev,bəstəkarıSər
darFərəcov,şeirlərinmüəllifiRəsmiyyə
Sabirdir.RollarıaktyorlarXatirəSüley
manova, Sevinc Hüseynova, Elnarə
Heydərova, Pərvin Dadaşova, Səbinə
İmanverdiyev,NiyaməddinSəfərəliyev,
Natiq Həziyev, Xədicə Məmmədova,
GünelƏliyevaifaedirlər.

İnsanlara səmimiyyət, dostluq, bağlı
lıq vədürüstlük kimi dəyərləri aşılayan
tamaşada quruluş həllini tam tapa bil
məyənməqamlardayoxdeyildi.İdeya
nın səhnəhəllində yol verilən yanlışlar
vəxüsusiləözbəkmüəllifinşarlatankimi
verdiyiümumiləşmiş falçıobrazını talış
ləhcəsində, həm də çox primitiv təqdi
matıtəəssüfdoğuranməqamkimiyad
daqaldı.Doğrudur,falçıqadınvəonun
tərəfmüqabili aktyor səhnədə birbirlə
rini yaxşı tamamladılar, tamaşaçıların
qəşşedibgülməsiüçünəllərindəngələ
nietdilər.Ammamüəllifinöldürücügülü
şünü,sarkazmladediyimətləbləriötürə
bilmədilər. Bunun əvəzində “Qız, səni
yanasan”, “Vıy,sənigüngörməyəsən”,
“Nədiki?”...kimireplikalarınıgeninəbo
luna istifadəetdilər.Hələüzərlikyandı
rıbtamaşasalonunuhərləndilərdə.

Nəticədə əsərin nüvəsindəki tənqid,
cəmiyyətüçünağrılıolanbəsitdüşün
cəyətəpkiüzərindənsəthikeçildi.
Bununla belə, tamaşanın gedişatı,

ümumiovqatı,şəkillərarasındakıəlaqə
siyaxşıidi.Sonşəkillərdəkidarıxdırıcı
lıq,dahadoğrusu,lirikkomediyaya(rəis
vəonunyenixadiməsioyununagirənar
vadınınetirafarı)keçidsankirejissorun
əlindən“çıxmamışdı”.Əvəzindərejissor
masaətrafınatopladığıbütünaktyorlara
bolluca improvizə sərbəstliyi vermişdi.
Beləcə,falçıxalavəköməkçisi,eləcədə
dulqadınlarsankipremyeranınuğurunu
qeyd edibmiş kimi öz aralarında danı
şır,himləşir,şampandandadırvəbəzən

çaşqınçaşqın“İndinəedək?”deyirmiş
kimiboylanırdılar.
Tamaşanınhazırlıqprosesinin,məşq

lərinnisbətənazolduğunəzərəçarpsa
da, aktyorların dinamikası, oynamaq
həvəslərivəxırdadetallara, rejissorun
sadətəlimatlarınadatamamkamaluy
maqlarıxoştəsirbağışlayırdı.
Aktyorların diksiyasındakı səlislik,

bütünsözlərinaydınvəeşidiləcəkhəd
dəsəslənməsi,eləcədəyersizqışqırıq
vəbəsithoqqabazlığaqaçmamaqyax
şı cəhətləri idi.Rejissordasırf “hırıltı”
üçün lağlağının dozasını keçməmiş
divəənəsasvulqar ibarələr, işarəvə
kütləviləşmişştrixləritamaşasınayaxın
buraxmamışdı.Tamaşanınmusiqihəlli
(səlis,sadəvəpolifonikmahnımətnlə
ri)dəalqışlanmalıdır...

Həmidə Nizamiqızı

Xə bər ve ril di yi ki mi, Azər bay ca nın 
bir qrup ki ne ma toq raf çı sı Av ro pa 
Film Aka de mi ya sı na (Euro pean 
Film Aca demy – EFA) üzv qə bul 

olu nub. Aka de mi ya nın üzv lə ri sı ra sın
da Xalq ar tis ti, re jis sor Va qif Mus ta fa
yev, Əmək dar in cə sə nət xa dim lə ri – 
re jis sor, ope ra tor Ra fiq Qu li yev, re jis sor 
El çin Mu saoğ lu, Azər bay can Pro fes
sional Ki no re jis sor lar Gil di ya sı nın səd ri 
Hü seyn Meh di yev, ki no şü nas Ayaz 
Sa la yev, elə cə də Ba kı Me dia Mər kə
zi nin ic ra çı di rek to ru, re jis sor, pro dü ser 
Or man Əli yev, re jis sor lar Tey mur Ha
cı yev, El vin Adı gö zəl, İl qar Nə cəf, İra də 
Ba ğır za də və Asif Rüs tə mov yer alıb.

EFAyaüzvolanlararasındaMədəniyyət
Nazirliyi Audiovizual və interaktiv media
şöbəsininmüdiri, kinorejissor, bir sıra bey
nəlxalqfestivallarınqalibiRüfətHəsənovda
var.
AzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİncəsə

nət Universitetinin (ADMİU) Kinoteleviziya
sənətlərikafedrasınınmüdiri,professorRafiq
Quliyevbildirirki,AvropaFilmAkademiyası
nınüzvüolmaqAzərbaycankinosununinki
şafına və gələcəkdə dünyada tanınmasına
zəminyaradacaq.12kinoxadimininbirmər
hələdəEFAyaüzvqəbuledilməsiAzərbay
candaonlarıntələblərinə,meyarlarınauyğun
sənətçilərinolmasınıntəsdiqideməkdir.

Qeydedəkki,AvropaFilmAkademiyasının
əsası1988ci ildədünyaşöhrətli İsveçteatr
vəkinorejissoruİnqmarBerqmanıntəşəbbü
süvəAvropanınmüxtəlifölkələrindən40re
jissoruniştirakı iləqoyulub.HəminilAvropa
KinoCəmiyyətitəsisolunubvəikiilsonracə
miyyətAvropaFilmAkademiyasıadlandırılıb.
Avropadakinosənayesiniinkişafetdirmək

məqsədilə yaradılan akademiyanın ilk pre
zidenti İnqmar Berqman olub. 1996cı ildə
onualmankinorejissoruVimVendersəvəz
ləyib.AvropaFilmAkademiyasınınmənzil
qərargahı Berlində yerləşir. Yarandığı ildə
qurumunAvropa“Oskar”ıkiminəzərdətutu

lanxüsusimükafatı(FelixAwards)datəsis
olunub.Hərçəndötənmüddətdəo,təsisçi
lərinumduğukimi,Avropanınbaşkinomü
kafatınaçevrilməyib.
Avropa Film Akademiyasının saytında

(europeanfilmacademy.org)yeralanməlu
matagörə,qurumunhazırda4200dənçox
fərdiüzvüvar.Burayaaktyorlar,rejissorlar
və prodüserlərdən rəssam, səs rejissoru
vəqrimçiyədəkkinosənətininbütünpeşə
karlarıdaxildir.
Akademiyayaüzvlükikiyaşkateqoriyası

(36yaşadək–gəncvə36yaşüstü)üzrə
mümkündür. 36 yaşdan yuxarı kino xadi

mininüzvlüyüüçünənazı3tammetrajlı(70
dəq+)filmininolmasıvəAvropaFilmAka
demiyasının iki üzvünün zəmanətini (yazılı
şəkildə)alması lazımdır.Gəncüzvlərüçün
şərt 1 tammetrajlı film və1 zəmanətmək
tubudur.Üzvlüküçünərizəforması(saytda
verilib)doldurulurvəbaxıldıqdansonramü
vafiqqərarverilir.Avropamiqyaslıfestivalla
rın qalibləri avtomatik olaraq akademiyaya
üzvqəbulolunurlar.
AvropaFilmAkademiyasınaüzvlükhaqqı

36yaşdanyuxarıolanlarüçünildə225avro,
gəncüzvlərüçün100avrodur.

“Azərbaycan boyda bir ölkədə 
iki kino ittifaqının olması düzgün deyil” 

Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar 
İt ti fa qı nın (AKİ) ye ni səd ri və
zi fə si nə Xalq ar tis ti, gör kəm li 
akt yor Ra sim Ba la ye vin na

mi zəd li yi təs diq lə nib. Bu ba rə də 
ma yın 11də it ti fa qın ida rə he yə ti
nin ic la sın da qə rar qə bul olu nub.

Toplantıda ittifaqın sədrliyinə na
mizədlikməsələsi vədigərməsələlər
müzakirə olunub. İclasda uzun illər
AKİyə rəhbərlik etmişmərhumRüs
təmİbrahimbəyovunxatirəsiehtiramla
yadedilib.
İdarə heyətinin üzvü, Xalq yazıçısı

Anar sədr vəzifəsinə Xalq artisti Ra
simBalayevinnamizədliyiniirəlisürüb.
İdarə heyətinin üzvləri bu namizədliyi
təsdiqləyiblər. May ayının sonlarında
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı
nınümumi iclasındasədrtəyinatımə
sələsininhəlledilməsiqəraraalınıb.
RasimBalayev1990cı ildən2013

cü ilə qədərAzərbaycan Kinematoq
rafçılarİttifaqınınIkatibiolub.
Qeyd edək ki, 2012ci ildən ölkə

mizdəkinosahəsiüzrəikiyaradıcıit
tifaq –AzərbaycanKinematoqrafçılar
İttifaqı (AKİ) vəAzərbaycanRespub
likasıKinematoqrafçılarİttifaqı(ARKİ)
fəaliyyətgöstərir.

AKİ1963cü ildətəsisedilib.1981
ciildənittifaqakinodramaturqRüstəm
İbrahimbəyov rəhbərlik edib. 2012ci
ildə təsis edilənARKİyəXalq artisti,
professor Şəfiqə Məmmədova rəh
bərlik edir. Həmin ilAKİni tərk edən
birsırakinoxadimləriyeniittifaqaüzv
olublar.
AKİninyenirəhbəriolacaqXalqar

tisti Rasim Balayev ittifaqların birləş
məsinə tərəfdardır. “Mən demişəm,
yenədətəkraredirəm:birölkədə,xü
susənAzərbaycanboydabirölkədəiki
ayrıkinoittifaqınınolmasıdüzgünde
yil.Buyalnızkinonuninkişafınamane
olur, ləngidir. Mən ittifaqların birləşə
biləcəyi təşəbbüsünü irəli sürmüşəm,
indinecəolacaq,onuzamangöstərə
cək”,deyəobildirib.
Xalqartistiölkəbaşçısınınmüvafiq

sərəncamıiləyeniyaradılanAzərbay
canRespublikasıKinoAgentliyiiləsıx
əməkdaşlığın vacibliyini də vurğula
yıb: “Mən ümid edirəm ki, Azərbay
can Kinematoqrafçılar İttifaqı (AKİ)
yeniyaradılanKinoAgentliyiilədaimi
əlaqədə olacaq. Çünki agentliyə təc
rübəli, işini bilən, kinodan başı çıxan
adamlarındəstəyi lazımdır.Bizimqu
rumdatəcrübəliüzvvəidarəheyətiilə
agentliyəmümkündəstəyiverəcək...”.

“Beş dul qadın və rəis”in aqibəti

Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında 
ulu öndərin doğum günü qeyd edilib

Xə zər Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti və Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş 
İda rə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Mər də kan Mə də niy yət Sa
ra yın da ulu ön dər Hey dər Əli ye vin ana dan ol ma sı nın 99cu 
il dö nü mü nə həsr olun muş təd bir ke çi ri lib.

Tədbirdə
XəzərRayon
İcraHakimiy
yətininbaşçısı
ElşənSala
hov,millət
vəkiliSoltan
Məmmədov,
YAPXəzər
rayontəşkila
tınınsədriNa
miqƏhmədov,
BakıŞəhər
MədəniyyətBaşİdarəsininrəisiİbrahimƏliyevvədigərqonaq
lariştirakediblər.
Qonaqlarəvvəlcəuluöndərinabidəsiönünətərçiçəklərdü

zərək xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Mədəniyyət sarayının
foyesindəsərgi ilə tanışolan tədbir iştirakçıları burada “Şuşa
İli”nə həsr olunmuş guşəyə baxıb, muğam üçlüyünün ifasını
dinləyiblər.
Dövlət

Himnininsəs
lənməsiilə
başlanantəd
birdəümum
millilider
HeydərƏliye
vinvəərazi
bütövlüyümü
zünbərpası
uğrundahəlak
olanşəhidlərin
əzizxatirəsi
birdəqiqəliksükutlayadedilib.
Sonraümummilliliderinhəyatvəfəaliyyətinəhəsrolunmuşfilm

nümayişetdirilib.
BədiihissədəXalqartistiSamirCəfərov,tanınmışmüğənnilər

PərvizQasımov,RüfətAxundov,SadiqMəmmədov,“Şeron”və
“Cahan”qruplarıçıxışediblər.“Azad”və“Lalələr”rəqsqrupları
nınifasında“Cəngi”və“Durnalar”rəqslərialqışlarlaqarşılanıb.

Mədəniyyətimizin himayədarı 
Ya sa mal ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də ulu ön də rin ana
dan ol ma sı nın 99cu il dö nü mü mü na si bə ti lə “Bö yük şəx siy
yət” ad lı təd bir ke çi ri lib. Təd bir Cə fər Cab bar lı nın EvMu ze yi, 
Məm məd Səid Or du ba di nin Xa ti rə Mu ze yi və mər kə zin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib. 

Tədbirdə Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Naminə Ömə
rova, Cəfər Cabbarlı EvMuzeyinin direktoruQəmər Bağırova,
OrdubadininXatirəMuzeyininbaşfondmühafiziRasiməƏhmə
dovavədigərçıxışedənləruluöndərinxalqımızvədövlətimiz
qarşısındamisilsizxidmətlərindəndanışıblar.
Qeydedilib ki,Azərbaycanmədəniyyətinin,ədəbiyyatınınhi

mayədarıolanHeydərƏliyevBakıdavəbölgələrdəevmuzeylə
rinyaradılmasını,görkəmlişəxsiyyətlərinhəyatvəyaradıcılıqla
rınıntəbliğinidaimdiqqətdəsaxlayıb.
Tədbirdəböyükşəxsiyyətinxatirəsinəhəsrolunanşeirlərdin

lənilib.Bülbülünifasında“Ölkəm”romansınınlentyazısısəslən
dirilib,TünzaləAğayevanın ifasındaC.CabbarlınınAzərbaycan
bayrağınahəsrolunmuş“Sevdiyim”şeirinəbəstələnmişmahnı
nınklipinümayişetdirilib.

Kino xadimlərimiz Avropa 
Film Akademiyasına üzv olublar

Ümummilli liderin xatirəsinə ehtiramla
Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni
ver si te ti (AD MİU) nəz din də ki Hu ma ni tar Kol lec də 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin ana dan ol ma sı nın 99cu 
il dö nü mü nə həsr olu nan kon sert ke çi ri lib. 

Tədbirdə Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti başçı
sının müavini Sevinc Süleymanova, YAP Binəqədi
rayon təşkilatının sədrmüaviniSevincAbdullayeva,
Xalqartistləri–tarzənZamiqƏliyev,xanəndəSimarə
İmanova,Əməkdarartist,bədiiqiraətçiAzadŞükürov
iştirakediblər.
İncəsənətustalarıümummilli liderləbağlı xatirələ

rinibölüşüb,dahisiyasətçininmədəniyyətxadimləri
nə,musiqitəhsilinəgöstərdiyidiqqətvəqayğıdansöz
açıblar.
Konsert proqramında ulu öndərin vaxtilə sevdiyi

musiqinümunələrisəsləndirilib.Kollecinorkestri,xo
ru,müəllimvətələbəheyətixalqmusiqilərimizidəifa
edib.
Sonda qonaqlar kollec tələbələrinin Azərbaycana

vəHeydərƏliyevəhəsrolunmuşrəsməsərlərininsər
gisiilədətanışolublar.
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GörkəmlişairəXurşidbanuNatəvan(1832-1897)klassik
Azərbaycanpoeziyasındaözünəməxsusyertutur.Buil
dövlətbaşçısınınsərəncamıiləNatəvanın190illiyiqeyd
olunur.Yubileyilişairəninbədiiirsininyenidənnəzərdən

keçirilməsi,eləcədəmüxtəlifsənətsahələrindəNatəvanınşəx-
siyyətivəyaradıcılığınınəksolunmasıməsələləriningündəmə
gəlməsibaxımındanyenibirfürsətdir.

Azərbaycan təsviri sənətin
də Qarabağ, Şuşa mövzusuna
və bu kontekstdə Xurşidbanu
Natəvanın adınamüraciət edil
məsi geniş yayılmışdır. Bu da
təsadüfideyil.Əslində,Qarabağ
deyəndə, ilk növbədə yadadü
şənşəxsiyyətlərdənbiridəQa
rabağın sonuncu hakimi olmuş
Mehdiqulu xanın qızı Xurşid
banuNatəvandır.Xanqızı iste
dadlı şair və ictimai xadimkimi
tanınmaqlabərabər,incəzövqə
malikrəssamvəbədiitikməus
tasıolmuşdur.Rəssamlıqfəaliy
yətiiləpoetikyaradıcılığıvəhdət
təşkiledənNatəvanındövrümü
zə gəlib çatmış yaradıcılıq irsi
biroqədərçoxolmasada,on
larAzərbaycan incəsənətiniye
nibədiiçalarlarlazənginləşdirən
sənətəsərlərikimiqiymətlidir.
Natəvanın rəssamlıq qabiliy

yəti bir neçə cəhətdən diqqəti
cəlb edir. Xüsusilə vurğulamaq
lazımdır ki, onun ərsəyə gətir
diyiqrafikəsərlərXIXəsrAzər
baycan təsviri sənətinin inkişaf
tarixiniizləməkbaxımındanmü
hüm əhəmiyyətə malikdir. Or
ta əsrlərdə İntibah mərhələsini
yaşayan Azərbaycan miniatür
rəssamlığı tədricən qazandığı
özünəməxsus bədiiestetik əla
mətləriXIXəsrdəartıqQərbvə
Şərq komponentləri ilə birləşdi
rən yeni ənənələrlə zənginləş
məyə başlamışdı.Bu prosesdə
Naxçıvan və Şuşa rəssamlıq
məktəbinümayəndələrimühüm
roloynamışlar.
Mədəniyyət paytaxtımız Şu

şada cərəyan edən bədii pro
seslərənəzəryetirsək,ozaman
rəssamlığın müxtəlif sahələrin

də Mir Möhsün Nəvvab, Usta
Qəmbər Qarabaği ilə yanaşı,
Xurşidbanu Natəvanın da sə
mərəli fəaliyyət göstərdiyini
deyə bilərik. Natəvanın ərsə
yə gətirdiyi rəsm əsərləri bədii
həllinəgörəodövrdəyaradılan
təsvirisənətnümunələriarasın
daözünəməxsusluğu ilə seçilir.
Onunrəsmləriözündəənənəvə
müasirliyibirləşdirməkbaxımın
dandiqqətəlayiqnümunələrdir.
Natəvanın əl işləri arasında

tarixiəhəmiyyətəmalikrəsmləri
nidəqeydetməliyik.Bunlardan
“Şeyx Şamilin evi” və “Qunib
qalası”rəsmlərixüsusilədiqqəti
çəkir.Ehtimaledilirki,burəsm
lərşairəninhəyatyoldaşıXasay
xanUsmiyevləbirlikdəDağısta
nasəfərlərizamanıərsəyəgəl
mişdir.
Şairrəssambədiitikməilədə

məşğul olmuşdur. Məişətdə is
tifadəüçünnəzərdətutulanhə
min tikmələr Milli Azərbaycan
TarixivəMilli İncəsənətmuzey
lərində mühafizə olunur. Mun
cuqlarla bəzədilmiş belə nəfis
tikmələrdən birini Natəvanın
həyatyoldaşıXasayxanUsmi
yev 1858ci ildə Bakıya gəlmiş
böyük fransız yazıçısı Alek
sandr (ata) Düma (18021870)
ilə görüşündə qonağa hədiyyə
edib.Natəvanınhəminəl işinin
bu gün Dümanın Fransadakı
evmuzeyində saxlanıldığı ehti
malolunur.

***
ZamanzamanNatəvanyara

dıcılığıvəşəxsiyyətiQarabağın
ictimaimədəni həyatındakı xid
mətləri ilə Azərbaycan rəssam

və heykəltəraşlarının diqqətini
cəlb edib. Bu sırada Xalq rəs
samları Ömər Eldarov, Oqtay
Sadıqzadə, Altay Hacıyev və
başqalarının adlarını çəkmək
olar.Burəssamvəheykəltəraş
lar Natəvanın ən yaddaqalan
obrazlar qalereyasını yaratmış
lar.
Şairənin abidələrindən birinin

müəllifi akademik Ömər Elda
rovdur. 1960cı ildəBakıdaqo
yulanheykəlmüəllifinorijinalvə
zənginmənaçalarlarıiləseçilən
əsərlərindəndir.Heykəltəraşçə
tin bir işin öhdəsindən gələrək
müsəlmanqadınlarınaxasolan
keyfiyyətləri şairənin obrazında
birləşdirmişdir. Düşüncəli Şərq
qadınını təcəssümetdirən hey
kəlin hər bir cizgisi – paltarının
qırışlarından tutmuşkəlağayısı
nadək, əlindəki qələmdən bar
maqlarının vəziyyətinə qədər
hər şeyonuyaradıcı bir obraz,
nəcibinsan,millixüsusiyyətlərə
malik bir qadın kimi gözlərimiz
önündəcanlandırır.
Xalq rəssamı Oqtay Sadıq

zadə tərəfindən 1983cü ildə
ərsəyə gətirilən portret isə Na
təvanın şairə, xanımxatın ob
razının bədii təcəssümüdür.

Təmtəraqlı planda düşünülmüş
portretdə rəssam sərbəst və
ziyyətdəoturmuşXanqızınıol
duqca real təsviretməyibacar

mışdır. Obrazın üzündə zərif,
incəhisslərözünübüruzəverir,
üzün cizgiləri və paltarının qol
larındakıkrujevanınnaxışlarıilə
haşiyələnmişəllərin zərif təsviri
tamaşaçını valeh edir. Şairənin
başörtüyü,geyimi,xalıvəs.de
tallarmilli koloriti daha da güc
ləndirir.Natəvanbirəliniüzünə
söykəmiş, digər əlində isə bir
qızılgültutaraqtəsviredilmişdir.

Masanın üzərində isə şairənin
şeirlər kitabı görünür. Rəssam
obrazınıonunyaradıcılıqfəaliy
yəti ilə uyğun şəkildə təsvir et
mişdir.Xanqızınınmavigözləri,
birqədərsoyuqvəsakitsiması
onun geyiminin mavigümüşü
rənginə,rəngarəngqırçınlarına,
çiyninə salınmış tirmə şalın isti
rənglərinə uyğundur. Sənətkar
buradamüasirdövrün idealları
nasadiqqalanpoetik,romantik
obrazyaradabilmişdir.Xüsusilə
vurğulamalıyıq ki, şairənin bu
portretirəssamtərəfindənuydu
rulmamışdır. Çünki Natəvanın
yeganə fotosu zəmanəmizədək
gəlib çatmışdır. O.Sadıqzadə
Natəvanınənxarakterikcizgilə
rinigötürərək,özdüşüncələrini,
baxışlarınıəlavəedərəkyenibir
kompozisiyayaratmışdır.

Natəvanın abidələrindən biri
də1982ci ildəŞuşadaqoyulan
büstüdür. Büstün müəllifi hey
kəltəraş Həyat Abdullayevadır.
1992ciilin8mayındaŞuşaişğal
olunandansonraNatəvanınabi
dəsi iləyanaşı,ÜzeyirHacıbəyli
və Bülbülün büstləri də vanda
lizməməruz qalmışdır.Abidələr
ermənilər tərəfindən xaricə sa
tılmağa aparılarkənAzərbaycan

hökuməti tərəfindən əldə edilə
rək ölkəmizə gətirilmişdir. İşğal
illərində Bakıda Milli İncəsənət
Muzeyinin həyətində “Güllələn
miş heykəllər” adı ilə nümayiş
olunmuşdur.Vətənmüharibəsin
dəQarabağımız,Şuşamızazad
olunandan sonra 2021ci ilin
yanvarındahərüçbüstqalaşə
hərimizdəkiyerinəqaytarılmışdır.
XalqrəssamıAltayHacıyevin

fırçasında da Xurşidbanu Na
təvanmövzusuözzənginbədii
həllini tapmışdır. İncəlik rəmzi
olan bu xanımın zəngin daxili
aləmini rəng çalarları ilə açma
ğa çalışanA.Hacıyev portretdə
onun kövrək, həssas duyğula
rından, şairanə dünyasından,
könül çırpıntılarındanxəbərve
rir.Rəssamınyaradıcılığındabu
obraz olduqca tutumlu, parlaq
bədiiəksinitapmışdır.
Natəvan obrazına müraciət

edənlərdənbiridə istedadlıhey
kəltəraşİmranMehdiyevdir.Onun
ən uğurlu işlərindən biri şairənin
heykəlidir. Zəngin geyinmiş Xan
qızının oturmuş vəziyyətdə ha
zırlanmışfiquruplastikhəllinəvə
yapma incəliklərinə görə fərqlə
nir.Müəllifbürüncdənhazırladığı
heykəldəelarasındaböyüknüfuz
sahibiolanşairəninobrazınılirik
psixolojitutumlu,yaddaqalanşə
kildəverəbilmişdir.ƏsərdəNatə
vanındüşüncəlivəqəmligörkəmi
onunhəyatınıntəzadlı,ağrılıacılı
keçdiyinə bədii işarə kimi qəbul
olunur. Gənc heykəltəraşın bu
dəyərli sənət nümunəsi 2016cı
ildəBelçikanınVaterloşəhərində
parkdaucaldılmışdır.
Ümid edirik ki, bundan sonra

da Xurşidbanu Natəvanın bən
zərsiz yaradıcılığını və məğrur
şəxsiyyətini əks etdirən təsviri
sənət əsərləri yaranacaq, Xan
qızınınədəbiyyatvəsənətqar
şısındaxidmətləriyaşadılacaq.

Toğrul Cəfərli 
Naxçıvan Dövlət Universiteti 

Təsviri incəsənət kafedrasının 
müəllimi

Azərbaycanxanəndəlikməktəbinininkişafınamühüm
töhfələrvermişsənətkarlardanbirdəXalqartistiSaraQə-
dimovadır.Onun60ildənartıqifaçılıqfəaliyyətininbaşlıca
məramıbusənətəxidmətgöstərməkolub.Millimusiqimi-

zəsədaqətləsəciyyələnənhəyatyoluisəgəncxanəndələrnəsli
üçünbirörnəkdir.Görkəmlisənətkarıanadanolmasının100illiyi
münasibətiləyadasaldıq.

SaraBəbişqızıQədimova31
may1922ciildəBakışəhərində
dünyayagözaçıb.Ancaquşaq
lıq illəri Qarabağda, Ağdam ra
yonununGülablıkəndindəkeçir.
Məlumdur ki, bu kənd həmişə
sazlısözlü,musiqiliməclisləriilə
tanınıb. Klassik aşıqşairlərdən
Aşıq Valeh də burada anadan
olub.Dövrüngörkəmlisənətkar
larından Cabbar Qaryağdıoğlu,
SeyidŞuşinski vəXanŞuşinski
teztezGülablıkəndinətəşrifbu
yurublar.Yerli xanəndələrləmu
siqiməclisləri qurublar. Belə bir
mühitdə Sara erkən çağlardan
musiqiyəböyükhəvəsgöstərir.
Araşdırmalarda qeyd edilir ki,

SaraQədimova16yaşındaolar
kənanası,18yaşındaikənatası
vəfatedir.Evinböyükövladıoldu
ğuüçündördbacı,ikiqardaşonun
himayəsindəqalır.GəncSaraçox
çətinbirvəziyyətləqarşılaşır.Ona
görədə22yaşındaikənözündən
24yaşböyükolan,TibbTexniku
munundirektoruQədirİslamzadə
iləailəqurur.Evlilikləriuzunsür
məsədə,Azərbaycanmusiqisinə
dahabiradbəxşedir.Gələcəyin
məşhurmüğənnisiAkifİslamzadə
buailədədünyayagəlir...
Sara Qədimova üçün ilk sə

nətsınağı1938ci ildəkeçirilən
özfəaliyyətkollektivlərininbaxış
müsabiqəsi olub. Müsabiqədə
görkəmlisənətkarlarqarşısında
çıxışedəngəncqız“Qatar”mu
ğamınıoxuyur.Ardınca“Gəlmə,
gəlmə” xalq mahnısını ifa edir.
Üzeyir Hacıbəyli onun ifasını
bəyəndiyini deyir.O, 1941ci il
dəÜzeyirbəyintəklifiiləsənəd
lərini Asəf Zeynallı adına Bakı
Musiqi Texnikumuna verir. Hü
seynqulu Sarabskinin muğam
sinfindəmusiqi sənətinin əsas
larınıöyrənir.Birmüddətsonra
Azərbaycan Dövlət Filarmoni
yasındasolistkimiişəgötürülür.
Qısavaxtərzindəməlahətlisəsi
vəifamanerasıilədiqqətiçəkir.
İkinci Dünya müharibəsi illə

rindəteztezcəbhədəolur,hərb
çilər qarşısında çıxışlar edir.
OnunifasındaXalqşairiSəməd
VurğununsözlərinədahiÜzeyir
Hacıbəylininbəstələdiyi“Şəfqət

bacısı”mahnısıqəhrəmanAzər
baycanqadınının təcəssümünə
çevrilir.İllərbirbiriniəvəzetdik
cə gəncSara sənətdə püxtələ
şir. Hüseynqulu Sarabski, Xan
Şuşinski, Seyid Şuşinski kimi
qüdrətli ustadlardan sənətin in
cəlikləriniöyrənir.Sələfərininla
yiqlidavamçısıkimiklassikifaçı
lıqənənələrinəsadiqqalır.

Sara Qədimova Azərbaycan
Dövlət Opera və Balet Teatrı
na dəvət olunur. Daima aparıcı
partiyalardaçıxışedəngörkəmli
sənətkar opera səhnəsində ya
ratdığı Leyli,Əsli vəŞahsənəm
obrazları ilə yaddaşlarda hey
kəlləşir. Onun oxuduğu “Bayatı
Şiraz”, “Şur”, “Şahnaz”, “Qatar”,
“Mahurhindi”,“Xaricsegah”mu
ğam və xalqmahnıları maraqla

qarşılanır, könülləri oxşayır. Xa
nəndənin ifasında “Qarabağ şi
kəstəsi”ninisəifaçılıqtariximizdə
özünəməxsusyerivar...

Xalq musiqisini dərindən mə
nimsəyənSaraQədimova fərqli
ifaüslubuiləmillimusiqixəzinə
mizətöhfələrverib.Tamaşaçıvə
dinləyicininmənəvialəminətəsir
etməkbacarığıonunözünəməx
sus yaradıcılığının xarakterik
cəhətiolub.O,Azərbaycanxalq
musiqisini, milli mədəniyyətimizi
dəfələrlə xarici ölkələrdə böyük
uğurlatəmsilvətəbliğedib.

Araşdırmalardaqeydedilirki,
Sara Qədimovaya qədər Azər
baycandanxariciölkələrdəkon
sert verən, dünya xalqlarının
mahnılarını ifa edən ikinci bir
qadın müğənni olmayıb. O, 22
ölkədə Azərbaycan incəsənəti
ni təmsiledib. İran, İndoneziya,
Efiopiya və Özbəkistanın döv
lət mükafatlarına layiq görülüb.
Görkəmli sənətkar xarici dillər
də20dənçoxmahnıifaedərək
lentə yazdırıb. Bu sıraya ərəb
dilində“Xəyalımınnuru”,“Yama
yilə”, “Leyla”, “Sili”, fars dilində
“Gedirəmki,gedirəm”,“Peşman
oldum”, “Mənim baharım” tacik
dilində “Məhəbbət” və başqa
mahnılardaxildir.
Türkiyənin Baş naziri Süley

man Dəmirəl 1967ci ildə Ba
kıda səfərdə olarkən Sara xa
nımın ifasını dinləyir. O zaman
Sara xanım Abbas Səhhətin
məşhur  “Vətən”şeirinimuğam
üstündə ifa edir. Bu görüşdən
illər sonra S.Dəmirəl Türkiyə
ninPrezidentiolur.Xanəndənin
ifasınıunutmayandövlətxadimi
Sara xanımla görüşmək üçün
onu Türkiyəyə dəvət edir və
görüşbaş tutur,mediadageniş
işıqlandırılır.
Görkəmli xanəndənin Azər

baycan xalqmusiqisinin inkişa
fı və təbliğindəki əməyi yüksək
qiymətləndirilib.O,1954cüildə
“Əməkdar artist”, 1965ci ildə
isə “Xalq artisti” fəxri adlarına
layiqgörülüb.1997ciildə“Şöh
rət”ordeniilətəltifolunub.Azər
baycan xanəndəlik məktəbinə
töhfələr bəxş edən Sara Qədi
mova12may2005ciildəvəfat
edib.

Savalan Fərəcov

Musiqi mədəniyyətimizi 22 ölkədə təbliğ etmişdi...

Natəvan dünyası təsviri sənətdəXurşidbanu Natəvan – 190

Sara Qədimova – 100

“Heydər Əliyev və ümumtürk mədəni irsi” 
mövzusunda kitab hazırlanır 

AzərbaycanxalqınınümummillilideriHeydərƏliyevintürk
mədəniirsininqorunmasıvəyaşadılmasıistiqamətində
məqsədyönlüsiyasətiunudulmazdövlətxadiminindəyərli
xidmətlərindəndir.BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondu
tərəfindənTürkdünyasınınböyükliderininçoxşaxəliirsinin
təbliğiməqsədilə“HeydərƏliyevvəümumtürkmədəniirsi”
adlılayihəninhəyatakeçirilməsiiləbağlıişaparılır.

KitabınideyavəönsözmüəllififondunprezidentiGünayƏfən
diyevadır.Nəşrinməsləhətçisi,AzərbaycandaAtatürkMərkəzinin
direktoru,MilliMəclisindeputatı,akademikNizamiCəfəroveyni
zamandauluöndərhaqqındageniştəqdimatyazısınıhazırlayıb.
YekunlaşmaüzrəolankitabdaHeydərƏliyevintürkölkələrininta

nınmışmədəniyyətvə incəsənətxadimləri iləgörüşlərini,ziyalınü
mayəndələrininonunlabağlıxatirələriniəksetdirənfotolardayeralır.

Ulu öndərin xatirəsinə həsr edilmiş musiqili gecə

ÜzeyirHacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyasınəzdindəki
OperastudiyasındaümummilliliderHeydərƏliyevinanadan
olmasının99-cuildönümünəhəsrolunmuşədəbi-bədiigecə
keçirilib.

Tədbirdə ulu öndərin həyat və fəaliyyəti haqqında videoçarx
nümayişolunub.KonsertproqramındaBakıMusiqiAkademiyası
tələbələrinin ifasındaÜ.Hacıbəyli,A.Skryabin,N.Əliverdibəyov,
V.AzaraşvilivəM.Maqomayevinəsərlərisəsləndirilib.
ƏdəbibədiigecədəBakıXoreoqrafiyaAkademiyasıtələbələri

ninifasındarəqsnömrələridəalqışlarlaqarşılanıb.

Tanınmış jurnalist 
Məzahir Süleymanzadə dünyasını dəyişib 

Tanınmışjurnalist,Əməkdar
mədəniyyətişçisiMəzahirSü-
leymanzadəmayın10-da,70
yaşındadünyasınıdəyişib.

MəzahirBəybalaoğluSü
leymanzadə 1952ci il de
kabrın22dəBakıdaanadan
olub.1970ciildəŞamaxışə
hərindəki1saylıortaməktəbi
bitirib. 19741979cu illərdə

BakıDövlətUniversitetininJurnalistikafakültəsindətəhsilalıb.
“İdman” qəzetində  xüsusi müxbir, “Kommunist” qəzetin

dəmüxbir,məsul katib, redaktormüavini vəzifələrində çalışıb.
1989cuildənmüstəqilAzərbaycanmətbuatınınilknəşrlərindən
sayılan“Səhər”qəzetinintəsisçisivəbaşredaktoruolub.20dək
kitabınmüəllifi,redaktoruvənaşiridir.
1989cu ildəAzərbaycan SSRAli Sovetinin fəxri fərmanı ilə

təltifolunub.2005ciildəAzərbaycanRespublikasıPrezidentinin
fərmanıilə“Əməkdarmədəniyyətişçisi”fəxriadınalayiqgörülüb.
Allahrəhməteləsin.

Muzeydə İkinci Dünya müharibəsi 
haqqında kitabın təqdimatı

AMEAMilliAzərbaycanTarixiMuzeyindəfa-
şizmüzərindəQələbənin77-ciildönümüilə
bağlı“GöyçəmahalıİkinciDünyasavaşında:
həlakolanlarvəitkindüşənlər”adlıkitabın
təqdimatmərasimikeçirilib.

Tədbirdə muzeyin baş direktoru, akademik
NailəVəlixanlı,kitabınmüəllifi,iqtisadiyyatüzrə
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13 may 1919 – Ta nın mış tar zən, bəs tə kar, Əmək dar ar tist Adil 
Gə ray (Adil Heybət qu lu oğ lu Məmmədbəy li; 1919 – 13.12.1973) 
Ba kı da do ğu lub. Tar üçün əsər lə rin, mək təb lər üçün nəğ mə lər məc-
muəsi və s. müəl li fi  dir.

13 may 1929 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair, tər cü mə çi Hik-
mət Zi ya (Hik mət Zi ya oğ lu Əfən di yev; 1929 – 2.8.1995) Ağ dam da 
ana dan olub. Uşaq və gənc lər üçün əsər lə rin, çox say lı təm sil lə rin 
müəl li fi  dir.

13 may 1982 – Bö yük bəs tə kar, pe da qoq, aka de mik, SS Rİ Xalq 
ar tis ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Qa ra Əbül fəz oğ lu Qa ra yev 
(5.2.1918 – 1982) və fat edib. “Yed di gö zəl”, “İl dı rım lı yol lar la” ba-
let lə ri, “Don Ki xot” sim fo nik qra vü rü, “Ley li və Məc nun” sim fo nik 
poema sı, sim fo ni ya lar və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Azər bay can Bəs-
tə kar lar İt ti fa qı na rəh bər lik edib.

14 may 1906 – Əmək dar ar tist, ope ra mü ğən ni si Şir zad Aba sə li ağa 
oğ lu Berq man (Hü sey nov; 1906 – 10.5.1971) Ba kı da ana dan olub.

14 may 1916 – Azər bay can ki no su ta ri xin də ilk tam met raj lı bə dii 
fi lm – “Neft və mil yon lar səl tə nə ti” nü ma yiş et di ri lib. Film ya zı çı İb-
ra him bəy Mu sa bə yo vun ey niad lı po ves ti əsa sın da (re jis sor Bo ris 
Svet lov) len tə alın mış dı.

14 may 1985 – Məş hur tar zən, Xalq ar tis ti Bəh ram Mə şə di Sü ley-
man bəy oğ lu Mən su rov (12.2.1911 – 1985) və fat edib. 1932-ci il-
dən Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti və kon sert meys te ri olub.

15 may 1893 – Gör kəm li tür ko loq, şair, pro fes sor Bə kir Va hab oğ-
lu Ço ban za də (1893 – 13.10.1938) Krım da ana dan olub. Azər bay-
can da dil çi lik el mi və tür ko lo gi ya nın tə şək kü lü və in ki şa fın da bö yük 
rol oy na yıb. Rep res si ya qur ba nı dır. 

15 may 1899 – Xalq ar tis ti Rza Əf qan lı (Rza Rüs təm oğ lu Cə-
fər za də; 1899 – 9.11.1973) Cə nu bi Azər bay ca nın Sə rab şə hə rin də 
do ğu lub. Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də (“Ba kı lı lar”, 
“Kənd li lər”, “Dağ lar da dö yüş”) ma raq lı ob raz lar ya ra dıb.

15 may 1903 – Əmək dar ar tist, teatr akt yo ru Mir hə sən Mi riş oğ lu 
Mi riş li (1903-1973) ana dan olub. 

15 may 1918 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas Əzi za ğa Ha cıəli oğ lu 
Məm mə dov (1918-1986) Lən kə ran da ana dan olub.

15 may 1921 – Fi lo sof, Əmək dar elm xa di mi Mid hət Mir mu sa oğ-
lu Ağa mi rov (1921-1995) Şu şa da ana dan olub.

15 may 1922 – SS Rİ Xalq ar tis ti, ta nın mış bəs tə kar Rauf Sol-
tan oğ lu Ha cı yev (1922 – 19.9.1995) ana dan olub. “Ro meo mə-
nim qon şum dur”, “Ta le lər qo vu şan da” və s. ope ret ta la rın müəl li fi  dir. 
“Bir qa la nın sir ri”, “Qa ra daş lar”, “Əh məd ha ra da dır?” və s. fi lm lə rə 
mu si qi ya zıb. Azər bay can SSR-in Mə də niy yət na zi ri (1965-1971) 
iş lə yib.

15 may 1930 – Na sir, dra ma turq, ədə biy yat şü nas Al tay Yu sif oğ lu 
Məm mə dov (1930 – 15.7.2003) Gən cə də do ğu lub. “Ki şi lər”, “Ya-
dın da mı”, “Ul duz lar gö rü şən də” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir. 

15 may 1930 – Ta nın mış şərq şü nas, tər cü mə çi Qə zən fər Yu sif 
oğ lu Əli yev (1930-1984) Gən cə şə hə rin də ana dan olub.

15 may 1931 – Teatr şü nas, sə nət şü nas lıq dok to ru, pro fes sor 
Mah mud Qa ra oğ lu Al lah ver di yev (1931-1998) Gür cüs ta nın Bol ni si 
ra yo nu nun İmir hə sən kən din də do ğu lub.

15 may 1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Xa lis Xa lid oğ lu Məm-
mə dov (1946-2021) Qə bə lə ra yo nu nun Bum kən din də do ğu lub. 
1980-ci il də Qə bə lə Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin ya ra dıl-
ma sın da iş ti rak edib, 2018-ci ilə dək mu ze yin di rek to ru olub. 

16 may 1950 – Xalq ar tis ti Arif Əli oğ lu Qu li yev (1950 – 7.5.2021) 
Şir van şə hə rin də ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya, Mil li Dram, İrə-
van  teatr la rın da iş lə yib. “Bəxt üzü yü”, “O dün ya dan sa lam” və s. 
fi lm lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı rol lar oy na yıb.

17 may 1870 – Gör kəm li ya zı çı-dra ma turq, pub li sist Əb dür rə him 
bəy Əsəd bəy oğ lu Haq ver di yev (1870 – 11.12.1933) Şu şa da ana-
dan olub. “Da ğı lan ti faq”, “Bəxt siz ca van”, “Pə ri ca du”, “Ac hə rifl  ər” 
və s. pyes lə rin, he ka yə lə rin (“Ma ral la rım” sil si lə si) müəl li fi  dir. Rus 
di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib. Teatr ta ma şa la rı na qu ru luş ve rib. 
Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də dərs de yib. 

17 may 1938 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, te le vi zi ya dik to ru, re-
jis sor Arif Lə tif oğ lu Qa zı yev (1938 – 24.2.2022) Gən cə də do ğu lub. 
“Mu ğam” teat rı nın rəh bə ri olub. Mu si qi li te le fi lm lə rin (“Şur”, “Təs-
nif”) müəl li fi  dir.

Dünya  
13 may 1840 – Fran sız ya zı çı sı Al fons Do de (Alp hon se Daudet; 

1840-1897) ana dan olub. Əsər lə ri: “Ta ras kon lu Tar ta re nin qey ri-adi 
sər gü zəşt lə ri”, “Bö yük Fro mon və ba la ca Ris ler”, “Sa fo” (ro man), 
“Ar le zian ka” (pyes).   

13 may 1842 – İn gi lis bəs tə ka rı Ar tur Sal li van (Art hur Sey mour 
Sul li van; 1842-1900) ana dan olub.

14 may 1265 – İtal yan şairi Dan te Ali ge ri (1265 - 14.9.1321) 
ana dan olub. Bə zi mən bə lər də tə vəl lü dü 30 may gös tə ri lir. İn ti bah 
ədə biy ya tı nın şah əsər lə rin dən olan “İla hi ko me di ya” poema sı nın 
müəl li fi  dir. 

14 may 1771 – İn gi lis fi  lo so fu Ro bert Oven (Ro bert Owen; 1771-
1858) ana dan olub.

15 may 1567 – İta li ya bəs tə ka rı Klaudio Mon te ver di (Claudio 
Mon te ver di; 1567-1643) ana dan olub. Ope ra la rı: “Or fey”, “Ariad na”, 
“Pop pe ya nın tac qoy ma sı”.

15 may 1848 – Rus rəs sa mı Vik tor Vas net sov (1848-1926) ana-
dan olub. Məş hur rəsm lə ri: “Üç ba ha dır”, “Çar İvan Qroz nı” və s.

15 may 1862 – Avst ri ya dra ma tur qu Ar tur Şnits ler (Art hur Sch-
nitz ler; 1862-1931) ana dan olub.

15 may 1891 – Rus ya zı çı sı Mi xail Bul qa kov (1891-1940) Ki yev 
şə hə rin də do ğu lub. Əsər lə ri: “Us ta və Mar qa ri ta”, “Ağ qvar di ya”, “İt 
ürə yi” (nəsr), “Qa çış”, “Tur bin lər ailə si nin gün lə ri”, “Zoy ka nın mən-
zi li” (dram). Bir sı ra əsər lə ri ek ran laş dı rı lıb.

16 may 1898 – Ya po ni ya mil li ki ne ma toq ra fi  ya sı nın ba ni lə rin dən 
olan re jis sor Kend zi Mid zo qu ti (Ken ji Mi zo guc hi; 1898-1956) ana-
dan olub.

16 may 1915 – İta li ya ki no re jis so ru Ma rio Mo ni çel li (1915-2010) 
ana dan olub. Film lə ri: “Po lis lər və oğ ru lar”, “Bö yük mü ha ri bə” və s.

17 may Dün ya İn for ma si ya Cə miy yə ti Gü nü dür (World İn for ma-
tion So ciety Day). BMT Baş As samb le ya sı nın 27 mart 2006-cı il 
ta rix li qət na mə si ilə tə sis edi lib. 

17 may 1873 – Fran sız ya zı çı sı An ri Bar büs (Hen ri Bar bus se; 
1873-1935) ana dan olub. Əsər lə ri: “Alov”, “Ger çək əh va lat lar” və s. 

17 may 1904 – Fran sız akt yo ru Jan Qa ben (Jean Ga bin - Jean-
Ale xis Mon cor ge; 1904-1976) ana dan olub. “Bö yük il lü zi ya”, “Qə ni-
mə tə to xun ma”, “Pa ri sin ha va sı” və s. fi lm lər də çə ki lib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

13-17 mayXatirə təqvimi

Ki no nun hə ya tı mı zın ay-
rıl maz his sə si nə çev ril-
mə sin də akt yor la rın ro lu 
müs təs na dır. Ek ran ob raz-

la rı nın xa rak te ri ni, hiss və dü-
şün cə lə ri ni inan dı rı cı for ma da 
ta ma şa çı la ra çat dı ran dubl yaj 
akt yor la rın dan isə iki qat is te-
dad, ba ca rıq tə ləb olu nur. 

Dubl yaj sa hə sin də nü mu nə vi 
ya ra dı cı lı ğı na gö rə ta ma şa çı la rın 
rəğ bə ti ni qa za nan Əmək dar ar tist 
Nə ci bə Hü sey no va da ahəng dar, 
məx mə ri, qu la ğa xoş gə lən sə si 
ilə on lar la ki no per so na jı na ifa çı-
lar qə dər uğur qa zan dı rıb, ek ran 
ob raz la rı nı həm söh bə ti mi zə çe-
vi rib. Səs lən dir di yi qəh rə ma nın 
di lin dən de di yi ilk kəl mə sin dən 
bö yük sə nət mək tə bi keç di yi ni, 
dubl yaj us ta la rı nın pe şə kar da-
vam çı sı ol du ğu nu təs diq lə yib. 

Nə ci bə Hü sey no va ma yın 
16-da 70 ya şı nı qeyd edə cək. 
Yu bil yar la söh bə ti miz də elə 
özü nün bə ləd çi li yi ilə hə yat və 
sə nət yo lu na nə zər sal dıq.  

– Nə ci bə xa nım, ye ni ya şı nız 
dü şər li, uğur lu, mü ba rək ol sun.
– Min nət da ram. Am ma, ina nın, 

70 rə qə mi ni eşi dən də dik si ni rəm. 
Hə lə də ina na bil mi rəm ki, mən 
bu qə dər ya şa mı şam. İn san ca-
van olan da rə qəm lər ona uzaq 
gö rü nür. San ki bir an da ömür 
get di və dik sin dim ki, aman Al lah, 
ar tıq 70-dir, mən bu ya şa çat mı-
şam. Ge ri yə ba xan da in san öz 
səhv lə ri ni və yax şı iş lə ri ni gö rür. 
Hər dən öz-özü mə gö tür-qoy edi-
rəm, kaş ki bu nu et məz dim, bu-
nu edər dim de yə dü şü nü rəm. 70 
yaş həm də onu de yir ki, öm rün 
ya vaş-ya vaş qü rub ça ğı na ya xın-
la şır san. Ça lı şıb öm rü  lə ya qət lə 
ba şa vur maq la zım dır.

– Dubl yaj fəaliy yə ti niz çə kil di-
yi niz rol lar dan çox dur. Özü nüz 
is tə di niz, yox sa be lə alın dı?
– Be lə alın dı. Mən ki nos tu di-

ya ya gə lən də bu ra da “ki noakt-
yor teat rı” kur su açı lır dı. Bir qrup 
gənc akt yor la mən də hə min 
kur sa get dim. Hə min vaxt lar da 
akt yor la rın ək sə riy yə ti, ne cə de-
yər lər, öz he sab la rı na iş lə yir di-
lər, dubl yaj da və ya xud fi lm lə rə 
çə kil mək lə pul qa za nır dı lar. Mən 
də be lə ça lı şır dım. Ki nos tu di ya-
nın dubl yaj stu di ya sın da ilk də fə 
küt lə vi səh nə lər də olan bir per-
so na jı səs lən dir dim. Səs lən dir-
mə yax şı alın dı ğı üçün növ bə ti 
də fə da ha iri həcm li ro lu mə nə 
tap şır dı lar. Üçün cü də fə isə ar-
tıq ikin ci plan lı ro lu səs lən dir mək 
mə nə hə va lə olun du. Be lə lik lə, 
dubl yaj fəaliy yə tim da vam lı ol du. 

– Film lə rə az çə kil mə yi niz si zi 
na ra hat et mir di?
– Ki no re jis sor lar mə ni çək mək 

is tə yir di, an caq o za man Bə dii 
şu ra di gər akt ri sa la rı hə min ro la 
təs diq lə di yi üçün mən çə kil mir-
dim. Həm də eti raf edim ki, ki no-
da çə kil mə yə çox da can at mır-
dım. Ar dı cıl ola raq yer li və xa ri ci 
fi lm lər də baş ob raz la rı səs lən dir-
di yim üçün vax tım da az olur du. 

– Azər bay can ki no sun da bir 
çox məş hur ob raz la rı (Gül ya 
– “Öl səm... ba ğış la”, Təh mi nə 
– “Təh mi nə” və s.) səs lən dir-
mi si niz. Pe şə kar səs lən dir-
mə lər ifa çı lar qə dər si zə də 
sə nət se vin ci ya şa dır dı? 
– Əl bət tə. Da ha çox Təh mi-

nə nin sə si nə vu rul muş du lar. 
Bir də fə qon şum olan bir qa dın 
“Təh mi nə” fi l mi ek ran la ra çıx-
dıq dan son ra qol la rı nı aça raq 
mə ni qu caq la dı və bil dir di ki, 
mən bil mə mi şəm Təh mi nə ni 
sən səs lən dir mi sən. Bə zi hal lar-
da da qeyd edir di lər ki, si zin lə 
nə vaxt sa üz-üzə gə lə cə yi mi zi 
ağ lı mı za be lə gə tir mir dik. Çox 
vaxt da mə ni gö rən də “aaa, ki-
no da da nı şan qız” de yir di lər. 

Biz dubl ya jı elə də qiq lik lə iş-
lə yir dik ki, yal nız bir müd dət ke-
çən dən son ra bi lir di lər ki, fi lm-
də ki ro lu mən səs lən dir mi şəm. 
Hət ta həm kar la rım da bil mir di 
ki, məş hur olan han sı sa ob ra zın 
sə si mə nə məx sus dur. Də vət al-
dı ğım ve ri liş lər də mən açıq la ma 
ver dik dən son ra ta ma şa çı lar 
mə nə ya xın la şır dı, min nət dar lı-
ğı nı bil di rir di.  

Onu da əla və edim ki, beş il ər-
zin də AzTV-də “Ye ni fi lm lər” ve ri-
li şi nin apa rı cı sı ol mu şam. 1990-
cı il lə rin so nu na qə dər mə ni çox 
ta nı yır dı lar. De mək olar ki, kü-
çə yə çı xa bil mir dim. Ta ma şa çı-
lar ya xın la şır dı ki, ve ri liş lə ri ni zə 
ba xı rıq, si zi se vi rik. Ya dım da dır, 
mən fəx ri ad alan da hət ta ta nı-
ma dı ğım bir qa dın mə nə ya xın-
la şa-ya xın la şa qol la rı nı aç dı və 
“Nə ha yət ki, mən si zi ürək dən 
təb rik edi rəm...” de di. Yə ni sə nə-
ti mə, özü mə qar şı hə mi şə ta ma-
şa çı sev gi si gör mü şəm.  

– Dubl yaj sə nə ti nin mək tə bi 
yox dur. Kim lə ri özü nü zə sə nət 
müəl li mi he sab et di niz, kim lər-
dən sə nət sti mu lu al dı nız?
– İns ti tut da pe şə kar akt yor 

sə nə ti ni və səh nə da nı şı ğı nı öy-
rə dən sə nət müəl lim lə ri miz var 
idi. Bi rin ci kurs dan sə nət müəl-
li mim gör kəm li sə nət kar Adil İs-
gən də rov ol du, səh nə da nı şı ğı 
müəl lim lə rim isə Müx lis Cə ni za-
də və Hə sən Əb luc idi.   

– Gənc dubl yaj akt yor la rı si zi 
özü nə müəl lim bi lir. Nə vaxt sa 
bu sə nə ti təd ris et mək is tə di-
niz mi? 
– Təc rü bə yə əsas la na raq 

gənc lər mə ni öz lə ri nə müəl lim 
sa yır lar. İl lər əv vəl İn cə sə nət 
İns ti tu tu nun Səh nə da nı şı ğı ka-
fed ra sın dan tə kid et di lər ki, pe-
da qo ji fəaliy yət gös tə rim. Mən 
özü mü müəl lim lik pe şə sin də 
gör mə di yim üçün get mə dim. Ki-
nos tu di ya da iş lə yən də gör kəm li 
sə nət kar la rı mı zın iş üs lu bu nu 
kə nar dan iz lə yir dim. Kim ne cə 
iş lə yir, səs lən di rə cə yi ro la ne cə 
ya na şır?  Məş hur sə nət kar la rı-
mız dan Əmi nə Yu sif qı zı, Hə sən-
a ğa Tu ra bov, Şah mar Ələk bə-
rov, Hə sən Əb luc ki mi akt yor la rı 
özü mə ör nək gö tür düm. On lar 
əsas rol la rı səs lən di rən də mə-
nə də əsas qa dın rol la rı nı hə va lə 
edir di lər. Be lə cə, mən də təc rü-
bə əsa sın da öy rə nir dim. Uğur lu 
bir sə nət yol da şı nın ya nın da ol-
ma sı hə mi şə fay da ve rir. İs tər-
is tə məz on dan nə sə öy rə nir sən. 

İn di bi zim dubl yaj akt yor la rı-
mız ye ti şib. On la rın bir ço xu pe-
şə kar dır. Bə zən on la ra nə yi sə 
ba şa sal ma ğa eh ti yac qal mır. 
İş pro se si za ma nı mən təm kin lə 
göz lə yi rəm gö rüm, bu işi akt yor 
özü ba ca ra caq, ya yox. Elə lə-
ri var ki, çox ar xa yın şə kil də işi 
on la ra hə va lə edi rəm. Dubl yaj 
işin də akt yo run di li yax şı bil mə-
si, sa vad lı ol ma sı va cib dir. 

– Bir az da şəx si hə ya tı nız 
haq qın da da nı şın...  
– Ba kı da sa də bir ailə də do ğu-

lub bö yü mü şəm. 49 nöm rə li or ta 
mək tə bi bi tir mi şəm. Çox la rı elə 
bi lir rus sek to run da oxu mu şam. 
Am ma elə de yil. Azər bay can di-
lin də təh sil al mı şam. Mən dən 
baş qa iki ba cım var. Atam la ana-
mın gənc lik il lə ri İkin ci Dün ya mü-
ha ri bə si nə tə sa düf edib. Hər iki si 
də er kən yaş la rın dan ye tim qa lıb. 
Atam ailə si nə kö mək məq sə di lə 
er kən yaş la rın dan za vod da iş lə-
mə yə baş la yıb. Qay naq çı (to kar) 
pe şə si nə yi yə lə nib. Anam kör pə 
olar kən ana sı nı iti rib. Ata sı ikin ci 
də fə ailə qu rub. Bu na gö rə də bir 
müd dət ögey ana sı nın ya nın da 
ya şa yıb. Ata sı rəh mə tə get dik dən 
son ra ögey ana sı qiy mət li əş ya-
la rı nı yı ğıb ev dən ge dib. Anam gil 
ailə də üç uşaq olub. On lar be lə 
və ziy yət də qo hum la rın hi ma yə-
sin də qal ma ğa məc bur olub lar. 

Anam atam la ailə qu rub. Ailə-
də üç qız öv la dı bö yü yüb. Mən-
dən bö yük ba cım or ta mək tə bi 
bi ti rib sə nəd lə ri ni ali mək tə bə 
ver sə də, qə bul ola bil mə di. 

To xu cu luq pe şə si nə yi yə lən di. 
Ki çik ba cı mı anam 8-ci sin fi  bi-
tir dik dən son ra  mək təb dən çı-
xar dıb pe şə mək tə bi nə apar dı 
və o, şir niy yat çı sə nə ti ni öy rən-
di. Ailə miz də tək cə mən ali təh-
sil al mı şam. 

– Ni yə məhz akt ri sa?
– Or ta mək təb də yax şı oxu-

yur dum. Dil öy rən mə yə bö yük 
hə və sim var dı. Al man di li ilə 
məş ğul olur dum. Bir gün mək-
təb də xa di mə gə lib de di ki, 
dram dər nə yi var. Kim ora get-
mək is tə yir? Mən dərs dən çı-
xıb ora get dim. Elə hə min gün 
dər nək də ha zır la nan ta ma şa da 
mə nə rol ver di lər. Küt lə vi səh-
nə də – toy səh nə sin də di gər lə ri 
ilə bir lik də  oy na ma lı idim. Elə 
də et dim. Ta ma şa baş la yan-
da mə nə ve ri lən pal ta rı ge yi nib 
səh nə yə çıx dım, səs lə nən mah-
nı ya uy ğun ola raq oy na ma ğa 
baş la dım. Ta ma şa qur ta ran da 
dram dər nə yi nin rəh bə ri de di 
ki, sən nə cə sa rət li qız san, sə ni 
dər nə yə gö tü rü rəm. 

– Ev də na ra zı lıq ol ma dı? 
– Bi lən də ki, dər nə yə get mi şəm 

bir hay-küy qal dır dı lar ki... Anam 
de yi nir di ki, sə ni heç kim al ma ya-
caq. Akt yor luq sə nə ti ni seç sən, 
bi zi qı na ya caq lar. Hə min vaxt lar-
da xa lam da çox is tə yir di ki, al-
man di li təh si li mi Mosk va da alım. 
Am ma anam al man sö zü eşi dən-
də dik si nir di. Bu, on da mü ha ri bə-
nin trav ma sı ki mi qal mış dı. Bu na 
gö rə də is tə mir di o di li öy rə nim. 

Mən ye nə də dər nə yə məşq lə rə 
ge dir dim. Ta ma şa ha zır olan da 
ana mı apa rır dım bax sın. Ata ma 
isə heç nə de mir dik. Bir gün dər-
nək rəh bə rim anam dan xa hiş et di 
ki, qı zı nı za ma ne ol ma yın, o, sə-
nə tin ab-ha va sı nı alıb. Akt yor luq 
sə nə ti onun ca nı na-qa nı na ho-
pub, çə tin ki, bu sə nət dən uzaq-
laş sın. Anam ona heç nə de mə sə 
də, hər gün bu söh bət ev də tə zə-
lə nir di. Bir gün əmim bi zə gəl di və 
so ruş du ki, sə nəd lə ri mi ha ra ve-
rə cəm. Anam is tə yi mi ona bil dir di 
və de di ki, yax şı bi li yi var, baş qa 
pe şə yə sə nəd lə ri ni ver mə si ni is-
tə yi rik, o, isə sö zü mü zü eşit mir. 
Əmim ana mı sa kit ləş dir di ki, dəy-
mə yin, qo yun ha ra is tə yir ora da 
ver sin, da xil olar – olar, ol maz ye-
nə də is tə di yi niz ali mək tə bə ve-
rər. Bi rin ci ili İn cə sə nət İns ti tu tu na 
da xil ol dum. İns ti tu ta ge dən də 
qə bu la gə lən uşaq lar mə ni ru sa 
ox şa dır dı lar. Qa bi liy yət im ta ha-
nın dan uğur la keç dim. Hə min 
vaxt lar da “Azd ra ma” ya ge dir dim, 
bü tün ta ma şa la ra ba xır dım. İm-
ta han da da bü tün sual la rı ca vab-
lan dır dım. Eşi dən də ki, növ bə ti 
im ta ha na keç mi şəm, se vin ci min 
həd di-hü du du yox idi. Be lə cə, 
ins ti tu ta qə bul ol dum. 

Hə yat yol da şım la ins ti tut da 
ta nış ol duq. İns ti tu tu bi tir dik dən 
son ra Lən kə ran Döv lət Dram 
Teat rı na get dik. O, akt yor ki mi 
çox fəaliy yət gös tər mə di. İn zi ba-
ti iş lə məş ğul ol du. Oğ lum Emil 
İs ra fi  lov İn cə sə nət İns ti tu tu nu 
bi ti rib. Dubl yaj la məş ğul olur. 
Bir vaxt lar  fi lm lər çə kil mir di, iş 

tap maq çox çə tin idi. O dövr də 
ANS ka na lı mə ni dubl yaj şö bə si-
nə ça ğır mış dı. Film lə ri, se rial la rı 
dubl yaj edir dik. Oğ lum da gə lib- 
ge dir di. Ki no bil gi si əha tə li, zən-
gin ol du ğu na gö rə or da diq qət 
çək di. Bir də fə ona de di lər ki, gəl 
bir sə si nə qu laq asaq. Rek lam 
ro li ki ni səs lən dir di. Bə yən di lər 
və de di lər ki, növ bə ti se rialı iki niz 
bir lik də səs lən di rər si niz. De dim 
axı o, akt yor de yil, de di lər, na-
ra hat ol ma yın, si zin oğ lu nuz dur, 
ge nin də var. On da yax şı alı na-
caq.  Doğ ru dan da, biz növ bə ti 
se rialı bir lik də səs lən dir dik. Ar tıq 
oğ lum la on lar la fi lm və se rialı 
səs lən dir mi şik. Son ra di gər ka-
nal lar da bir gə ça lış dıq. Ha zır da 
mən Xə zər Te le vi zi ya sın da, oğ-
lum isə baş qa ka nal da dubl yaj 
şö bə sin də iş lə yir. 

İki nə vəm var. Bö yü yü 13 ya şın-
da dır, İn cə sə nət gim na zi ya sın da 
oxu yur. Ki çi yi isə bi rin ci sin fə ge dir.

Ət ra fı ma ba xı ram. Nə yax şı 
ki, öv la dım, nə və lə rim var. Bə-
zən ailə ni sə nə tə qur ban ve rir lər 
və ya xud ailə qur mur lar. Am ma 
de yər dim ki, ümu mi lik də heç bir 
sə nət be lə qur ba na dəy məz. İn-
sa nın öz ailə si, öz evi bir sı ğı na-
caq dı, dal da la na caq dı.  Hə yat da 
in sa nın yax şı və pis gün lə ri olur. 
Uğur la rın ola da bi lər, ol ma ya 
da. Am ma hər bir hal da hiss və 
dü şün cə lə ri ni bi rin ci növ bə də 
ailən lə bö lüş dü rür sən. On lar sə-
nə da yaq dır, bö yük da yaq...  

Şəhla Əmirli
kinoşünas

“Sənətimə, özümə qarşı həmişə 
tamaşaçı sevgisi görmüşəm”

Teatr 20 yaşını marafonla qeyd edəcək
Bu il Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin ta be li yin də fəaliy-
yət gös tə rən Ba kı Uşaq və Gənc lər Teat rı nın 20 ya şı ta mam 
olur.

İda rə dən bil di ri lib ki, bu mü na si bət lə teat rın kol lek ti vi “20 il – 
20 min ad dım” ad lı yü rüş-ma ra fon ke çi rə cək.

Ma ra fon ma yın 14-də teat rın yer ləş di yi ün van dan baş la ya raq, 
Su ra xa nı Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin qar şı sın da kı park da ulu ön-
dər Hey dər Əli ye vin hey kə li ni zi ya rət et mək lə da vam edə cək. 
Park da yer lə şən səh nə də şou-proq ram təq dim olu na caq.

Bakı Dövlət Sirkinin
“Qış parkı”da konsert 

proqramı 
Ma yın 10-da Ba kı Döv lət Sir ki nin 
or kestr he yə ti “Qış par kı”nda 
kon sert proq ra mı ilə çı xış edib.

Kon sert ulu ön dər Hey dər Əli-
ye vin ana dan ol ma sı nın 99-cu 
il dö nü mü nə həsr olu nub. On al tı 
nə fər dən iba rət or kest rin ifa sın-
da Azər bay can və dün ya klas sik 
bəs tə kar la rı nın əsər lə ri səs lə nib. 
Proq ra mın so nun da Azər bay can 
“Cən gi” si nin caz la sin te zi ifa olu-
nub.

“Mədəni gənclik” layihəsinin iştirakçıları Rus Dram Teatrında
Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə-
də niy yət Na zir li yi gənc lə rin 
in cə sə nə tə ma ra ğı nın ar tı-
rıl ma sı və öl kə nin mə də ni 
hə ya tın da ya xın dan iş ti ra-
kı nı təş viq et mək məq-
sə di lə “Mə də ni gənc lik” 
ad lı ye ni la yi hə yə baş la yıb. 
La yi hə yə kö nül lü qo şu lan 
tə lə bə lər may-iyun ay la rı 
ər zin də beş mə də niy yət 
oca ğın da – Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Mil li 
Dram, Aka de mik Ope ra və Ba let, Aka de mik 
Mu si qi li, Aka de mik Rus Dram teatr la rın da və 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya-
sın da ta ma şa və kon sert lə rə bax maq im ka nı 
əl də edə cək lər.

“Mə də ni gənc lik” la yi hə si nə 
ilk ev sa hib li yi ni ma yın 12-də 
Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Rus Dram Teat rı edib. Ba kı 
Döv lət Uni ver si te ti nin tə lə bə-
lə ri M.F.Axund za də nin “Müs-
yö Jor dan və dər viş Məs tə li 
şah” ko me di ya sı nın ta ma şa-
sı nı iz lə yib lər. 

La yi hə iş ti rak çı la rı na  həm-
çi nin ya ra dı cı kol lek tiv lə gö-
rüş mək, sor ğu da iş ti rak edə-
rək ən çox bə yən dik lə ri teat rı, 
ta ma şa nı, re jis so ru, akt yor və 

akt ri sa la rı qiy mət lən dir mək im ka nı da ya ra dı lır. 
Tə lə bə lər bax dıq la rı ta ma şa lar haq qın da mə-
qa lə də ya za bi lər lər. Ya zı la rın dərc olun ma sı nı 
“Mə də niy yət” qə ze ti və “Teat ro.az” sə nət por ta lı 
öz üzə ri nə gö tü rüb.
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MƏDƏNİYYƏT

Mayın13-dəAzərbay-
canındünyaşöhrətli
bəstəkarı,SSRİXalq
artisti,Sosialist

ƏməyiQəhrəmanıQara
Qarayevin(1918-1982)vəfa-
tının40-cıildönümütamam
olur.QaraQarayevinklassik
musiqixəzinəsinədaxilolan
əsərlərisırasındasimfoniya-
larıdavar.

Bəstəkar ilk simfoniyası
nı 1943cü ildə Moskva Dövlət
Konservatoriyasının tələbəsi
(bəstəkar D.Şostakoviçin sinfi)
olarkən yazıb. İlk dəfə 1944cü
ildəsəslənənəsərBöyükVətən
müharibəsi (19411945) qəhrə
manlarının xatirəsinə həsr olu
nub. İkihissəli simfoniyanın ilk
bölümü (Molto sostenuto) bədii
surətlərin qarşılaşdırılması üzə
rindəqurulub,ikincibölüm(Mol
tomoderato)6simfonikvariasi
yadanibarətdir.
Qara Qarayevin “Birinci sim

foniyası” bəstəkarın vəfatının
ildönümü ərəfəsində, mayın

5də ilkdəfəTürkiyədə– İstan
bulun ən böyük musiqi məkan
larından olan Cemal Reşit Rey
(CRR)konsertsalonundasəslə
nib.CRRsimfonikorkestri əsə
riAzərbaycan DövlətAkademik
OperavəBaletTeatrınınbaşdi

rijoru,ƏməkdarartistƏyyubQu
liyevinidarəsiiləifaedib.
Əsər dinləyicilər tərəfindən

böyükmaraqla qarşılanıb. Sim
foniyanınifasındansonraƏyyub
QuliyevindirijorluğuiləQaraQa
rayevin“Yeddigözəl”baletindən

parçadaproqramdanəlavəola
raqdinləyicilərətəqdimedilib.
Konsertinikincibölümündədi

rijorƏyyubQuliyevin idarəsi ilə
orkestr və məşhur ispan gita
ra ifaçısı Marko Soçias Xoakin
Rodriqonun gitara və orkestr
üçünmusiqiləriniifaedib.
Proqramın sonunda simfonik

janrın ən mürəkkəb nümunə
lərindən olan Klod Debüssinin
“Dəniz”lövhələrisəslənibvətür
kiyəli dinləyicilər tərəfindən al
qışlarlaqarşılanıb.
Qeydedəkki,konsertdənön

cəkeçirilənmətbuatkonfransın
da tanınmış dirijor və bəstəkar
Murat CemOrhan,məşhur tür
kiyəli musiqişünas NasirAntep,
eləcə də Əyyub Quliyev çıxış
edərək Qara Qarayevin yaradı
cılığı və onun “Birinci simfoni
yası”nın yaranma tarixi barədə
məlumatveriblər.

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

217 il əvvəl...
14 may 1805-ci il dəRu

siyaİranmüharibəsi(1804
1813) gedişində birinci
Kürəkçay (indikiGoranboy
rayonu ərazisi) müqaviləsi
bağlanıb. Qarabağ xanlığı
Rusiyaimperiyasınabirləş
dirilib.ÇarRusiyasınınQaf
qazqoşunlarınınkomanda
nı general Pavel Sisianov
vəQarabağxanı İbrahimxəlil xan tərəfindən imzalananmüqavilədə
xanailəsinəvarislikəsasındaQarabağdayerlihakimiyyətvədedilmiş
di.Lakinbirilsonra(1806)İbrahimxəlilxanailəsiiləbirlikdərushərbçi
ləritərəfindənqətləyetirildi,Qarabağxanlığıisə1822ciilədəkformal
mövcudolduqdansonraləğvedildi.

210 il əvvəl...
16 may 1812-ci il dəRusiyaTürkiyə (Osmanlı)müharibəsinin

(18061812)yekunlarınadairBuxarestsülhmüqaviləsiimzalanıb.
Sülhünşərtlərinəəsasən,Bessarabiya(indikiMoldovanınbirhis
səsi)Rusiyayabirləşdirilib,TürkiyəisəValaxiyabölgəsini(Rumı
niyanınbirhissəsi)əldəedərəkFransa ilə (Napoleon) ittifaqdan
çıxdı.SonuncuməqamRusiyanınFransailəmüharibədəvəziyyə
tiniqismənyaxşılaşdırdı.Sazişəəsasən,OsmanlıdövlətiCənubi
QafqazınRusiyatərəfindənişğalıilərazılaşdığınıtəsdiqlədi.

102 il əvvəl...
15 may 1920-ci il dəAzərbaycanXalqMaarifKomissarlığırespub

likadadinindövlətdənvəməktəbdənayrılmasıbarədədekretverib.

103 il əvvəl...
15 may 1919-cu il dəBirinciDünyamüharibəsindəməğlubol

muş Türkiyəyə qarşı xarici təcavüz güclənib. Yunanıstan hərbi
dənizqüvvələriTürkiyəninİzmirşəhəriniişğaledib.İzmirinişğalı
1922ciilin9sentyabrınadəkdavametdi.

74 il əvvəl...
14 may 1948-ci il dəİsrailDövlətiyaranıb.BMTnin1947ciildəqə

buletdiyi181saylıqətnaməyəgörə,FələstinüzərindəBritaniyanın
protektoratlığıləğvediləndənsonraoradaikidövlət–yəhudivəərəb
dövlətləriyaranmalıidi.LakinBritaniyaqoşunlarıçıxangünBenQu
rionunsədrliyiiləYəhudiMilliŞurasıbirtərəfiqaydadaİsrailDövləti
ninyarandığınıelanetdi.Mayın15dəbunaetirazedənMisir,Tran
siordaniya(indikiİordaniya),Suriyavəİraqİsrailəqarşımüharibəyə
başladılar.YaxınŞərqdəindiyədəksahmanlanmayanmünaqişəbelə
alovlandı.

68 il əvvəl...
14 may 1954-cü il dəHaaqada(Niderland)keçirilənBMTkonf

ransında “Hərbi konfiktlər zamanımədəni abidələrin qorunması
haqqında”beynəlxalqkonvensiyaimzalanıb.

67 il əvvəl...
15 may 1955-ci il dəİkinciDünyamüharibəsindənsonraAvstri

yanın(müharibədəAlmaniyanıntərəfdaşıolmuşdu)üzərinəqoyul
muşbeynəlxalqhərbisiyasinəzarətgötürülüb.SSRİ,ABŞ,Britani
yavəFransanınimzaladığımüqaviləyəəsasən,Avstriyamüstəqil
neytraldövlətelanolunub.Razılaşmayaəsasən,müttəfiqlərinqo
şunlarıAvstriyanıtərketdivəAvstriyaBMTyəqəbuledildi.

34 il əvvəl...
14 may 1988-ci il dəƏf

qanıstandakı sovet hərbi
kontingentininçıxarılması
başlanıb. SSRİ qoşunla
rının 10 illik müdaxiləsi
dövründə Əfqanıstanda
gedən vətəndaş müha
ribəsində təxminən 500
minəfqanhəlakolmuşdu.
SSRİkontingentininitkisi,
rəsmistatistikayagörə,15minnəfərgöstərilirdi.Sovetqoşunları
nınçıxarılması1989cuilinəvvəlindəbaşaçatdı.

30 il əvvəl...
14-15 may 1992-ci il dəAzərbaycandahakimiyyətdəyişikliyibaş

verib. 6mart tarixində AliSovetdə istefası qəbul olunmuşAyaz
Mütəllibovmayın 14dəparlamentin qərarı ilə prezident postuna
qaytarılıb.XocalıhadisələriniaraşdırandeputatkomissiyasıA.Mü
təllibovungünahkarolmadığınıelanedəndənsonraparlamentbu
qərarıqəbuletmişdi.ErtəsigünAzərbaycanXalqCəbhəsihakimiy
yətiələkeçirdi.A.MütəllibovBakınıtərkedərəkMoskvayagetdi.

25 il əvvəl...
16 may 1997-ci il dəAzərbaycanMilliMəclisi“Avropadaadisilah

lıqüvvələrhaqqındaMüqavilə”ninəlavəsənədini–“cinahsazişi”ni
ratifikasiyaedib.1990cıildə“Varşavabloku”(SSRİvəmüttəfiqlə
ri)vəNATOarasındabağlanmışmüqavilənin“cinahsazişi”keçmiş
SSRİninadisilah(raketlərvənüvəsilahıistisnaolmaqla)arsena
lınınyenimüstəqildövlətlərarasındakvotabölgüsünütəsbitləyirdi.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

İstanbulda Qara Qarayevin 
“Birinci simfoniya”sının premyerası

“Avroviziya – 2022”nin finalında 
25 ölkə yarışacaq

İ
taliyanınTurinşəhərində10-14maytarixindəkeçirilən“Avro-
viziya–2022”ninilkyarımfinalgecəsində17ölkənintəmsilçisi
çıxışedib.Çıxışlardansonrasəsverməkeçirilibvəənçoxsəs
toplayan10ölkə–Norveç,Yunanıstan,Ukrayna,Moldova,
Niderland,İsveçrə,İslandiya,Litva,PortuqaliyavəErmənistan
finalayüksəlib.

“Avroviziya–2022”mahnımüsabiqəsinin ikinci yarımfinalgecə
sində(12may–Bakıvaxtilə13may)18ölkə–Azərbaycan,Rumı
niya,ŞimaliMakedoniya,Belçika,Kipr,İrlandiya,Estoniya,Avstrali
ya,SanMarino,Monteneqro,Polşa,Finlandiya,İsveç,Malta,İsrail,
Gürcüstan,Serbiya,Çexiyatəmsilçilərisəhnəyəçıxıblar.
Azərbaycan təmsilçisi Nadir Rüstəmli “Fade to black” (“Qaraya

dön”)mahnısıiləçıxışedib.
Turinin “PalaOlimpico” arenasında keçirilən 66cı “Avroviziya”

mahnımüsabiqəsininhərikiyarımfinalındanseçilən20ölkə,eləcə
dəFransa,Almaniya,İspaniya,BöyükBritaniyavəevsahibiİtaliya
–ümumilikdə25ifaçımayın14dən15nəkeçəngecəfinaldayarı
şacaqlar.
Qeyd edək ki, 40 ölkənin iştirak etdiyi 66cı “Avroviziya”mahnı

müsabiqəsi“TheSoundofBeauty”(“Gözəlliyinsəsi”)şüarıaltında
keçirilir.

Türkiyədə “Vəqf həftəsi” 
keçirilir

Vicdan və mərhəmətə əsaslanan 
fikirdə və işdə birlik

Mayın9-daAnkaradahəril
ənənəviolaraqkeçirilən“Vəqf
həftəsi”nəstartverildi.Beştə-
pəMillətKonqresMərkəzində
keçirilənaçılışmərasiminə
Türkiyəninvitse-preziden-
tiFuatOktay,mədəniyyətvə
turizmnaziriMehmetNuri
Ersoy,VəqflərBaşMüdirliyinin
rəhbəriBurhanErsoyvəTür-
kiyəninbölgələrindəfəaliyyət
göstərənvəqflərintəmsilçiləri
qatılmışdı.

Öncə vəqfərin tarixinə həsr
edilmişfilmnümayişetdirildi.Son
raçıxışedənMehmetNuriErsoy
hər il may ayının ikinci ongünlü
yündə vəqfər həftəsinin keçiril
diyinidiqqətəçatdırdı.Bildirdiki,
builkivəqfhəftəsi“Vəqfmədəniy
yətində sosial siyasətlər, sosial
yardımlar və paylaşma ənənəsi”
mövzusunahəsredilibvə“Birdən
minə”deviziiləgerçəkləşəcək.

“Vəqf həftəsi”nin ilk dəfə
1983cü ildə keçirildiyini xatır
ladan nazir vəqfər ənənəsinin
əsrlər öncəyə gedib çıxdığını,
vəqfmədəniyyətininkönüllübir
hərəkətolmaqlayanaşı,vicdan
və mərhəmətə əsaslandığını,
fikirdəvə işdəbirlikprinsipi ilə
formalaşdığını vurğuladı: “Bu
qurumlar insanın insana fayda
verməsinədəstəküçünyaradı
lıb. Yaş, cins, dil, mədəniyyət
fərqliolabilər,ammahamımız
insanıq.Buprizmadanbaxdıq
da “Birdənminə” kampaniyası
sosialnəticədeyil,davamlılığın
ifadəsidir. Çünki yaxşılıqdan
yaranan yaxşılıq var olmaqda
davamedir...”.
Mehmet Nuri Ersoy vəqf ide

yasının İslam dəyərləri əsasın
dayüksəldiyini,türkmədəniyyəti
iləqaynayıbqarışaraqgenişbir
coğrafiyada iz qoyduğunu da
qeydetdi.

Son20 ildə vəqfərin xidməti
nindahadainkişafetdiyinibildi
rən nazir məqsədlərinin cəmiy
yətdəvəqfanlayışınınmahiyyəti
üzrə mənimsənilməsi, bu isti
qamətdə fərqlilik yaradılması
dır: “Vəqfər xidmətində əməyi
keçən insanlarımıza təşəkkür
edərək bildirmək istəyərdim ki,
bəlkədəbufəaliyyətisıradanbir
iş hesab edə bilərsiniz, amma
əcdadlarımızdan bizə əmanət
qalan xeyriyyə işlərinə verdiyi
nizdəstəyinmənəvidəyəriçox
yüksəkdir.Biruşağınsevincinə,
valideynlərin təşəkkürünə layiq
olanaddımatırsınızsa,minlərlə
həyatın xilas edilməsində sizin

də xidmətinizin olduğunu əsla
unutmayın...”.
Vəqfər Baş Müdirliyinin rəh

bəri Burhan Ersoy görülən iş
lərdən danışaraq bundan qürur
yox, minnətdarlıq duyduqlarını
ifadəetdi.
Vitseprezident Fuat Oktay

vəqfxidmətlərininölkəvətoplum
üçünfaydasındanbəhsetdi.
Sonra aktiv fəaliyyəti ilə seçi

lən vəqf təmsilçilərinə mükafat
lartəqdimedildi.
Türkiyədə“Vəqfhəftəsi”mayın

15nəqədərmüxtəlifkonfranslar,
təqdimatlarladavamedəcək.

MehparəSultanova 
Ankara

“Quş olsaydım” 
Türkiyəli rejissorun filmi İtaliyada mükafat alıb

Romaşəhərində5-8maytarixindəkeçirilən15-ciBeynəl-
xalqsosialfilmfestivalındatürkiyəlirejissorCüneytİşıkın“Quş
olsaydım”filmimükafatqazanıb.Ekranəsəri“Ənyaxşıxarici
qısametrajlıfilm”nominasiyasıüzrəqalibolub.

İbtidaiməktəbinikincisinifşagirdiBerfininyenicəköçdüyüİstan
buldakıhəyatındanbəhsedənfilmgerçəkbirhəyathekayəsindən
götürülüb.Qeydedək ki, festivalın açılışında türkiyəli rejissorAli
Atayın“Ölümlüdünya”tammetrajlıbədiifilminümayişolunub.

ABŞ-da Milli Qəhrəman Albert Aqarunova 
həsr olunmuş fotomüsabiqə

ABŞ-ınMinnesotaştatındafəaliy-
yətgöstərənazərbaycanlıdiaspo-
ruAzərbaycanınMilliQəhrəmanı
AlbertAqarunovun(1969-1992)
xatirəsinəhəsrolunmuş“Mən
Azərbaycanıhəryandaaxtarı-
ram”mövzusundafotomüsabiqə
elanedib.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komi
təsindən bildirilib ki, Azərbaycan
Minnesota Assosiasiyasının təşki
latçılığıilə28May–Azərbaycanın
MüstəqillikGünütədbirləriçərçivə
sində keçirilən müsabiqədə 820
yaşarasıuşaqvəgəncləriştirakedəbilərlər.
Mayın28dəbaşaçatacaqmüsabiqəninşərt
lərinəəsasən,fotolarorijinalolmalıdır.Münsif
lərheyəti tərəfindənmüəyyənediləcəkqalib
lərinadlarıiyunun1də–BeynəlxalqUşaqları
MüdafiəGünündəaçıqlanacaq.
I,IIvəIIIyerləritutanqaliblərəmüvafiqola

raq500,300,200dollarpulmükafatları,bütün
iştirakçılaraisəsertifikatlartəqdimediləcək.
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən uşaq

lar vəgənclərAzərbaycanaaid olan şəkilləri
azerbaijanimn@gmail.comelektronünvanına

göndərməlidirlər.
Xatırladaqki,ötənilABŞınNyuYorkşəhə

rində fəaliyyət göstərənAzərbaycanAmerika
QadınCəmiyyətinintəşəbbüsüiləAlbertAqa
runovunxatirəsinəhəsredilmişyazımüsabi
qəsikeçirilib.
Bakıdadoğulan,əsləndağyəhudisi (Quba

rayonununQırmızıQəsəbəsi)olantankçıka
pitanAlbert Aqarunov 1992ci il mayın 8də
Şuşanın müdafiəsi zamanı qəhrəmancasına
həlak olub. Ölümündən sonra Azərbaycanın
MilliQəhrəmanıadınalayiqgörülüb.

Otuz beş dollara alınmışdı
2 min il yaşı olduğu 

üzə çıxdı

ABŞ-dabirqadının4iləvvəl35
dollaraaldığıbüstün2minil
tarixiolan,Romadövrünəaid
heykəltəraşlıqnümunəsiolduğu
üzəçıxıb.

LauraYoung2018ciildə35dollara
aldığıbüstüaçıqlanmayanbirməblə
ğəTexasdakı SanAntonio İncəsənət
Muzeyinəsatıb.
Məlum olub ki, qədim tarixə malik

büst İkinciDünyamüharibəsizamanı
Almaniyadayoxaçıxıb.Qiymətlisənət
əsərininAlmaniyayaqaytarılacağıbil
dirilir.
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