
Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə 20-27 may ta ri xin də Ba kı da 
ilk də fə bey nəl xalq piano fes ti-
va lı ke çi ri lir. Müx tə lif öl kə lər dən 

ifa çı la rın qa tıl dı ğı fes ti va lın proq ra mı na 
ümu mi lik də 15-ə ya xın kon sert da xil dir.

Piano mu si qi nin is tə ni lən jan rın da mu si qi ifa 
et mək üçün mü kəm məl alət dir. Fes ti val M.Ma-
qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Fi lar mo ni ya sın da klas sik mu si qi ilə açıl dı.

Açı lış mə ra si min də çı xış edən mə də niy yət 
na zi ri Anar Kə ri mov öl kə miz də piano ifa çı lı ğı 
sə nə ti nə gənc lə rin da ha çox cəlb edil mə si, 
ye ni is te dad la rın üzə çıx ma sı və gənc nə sil-
də bu sa hə yə ma raq ya ra dıl ma sı ba xı mın dan 
fes ti va lın əhə miy yə ti ni qeyd et di. Bil dir di ki, öl-
kə miz də ilk də fə təş kil edi lən və bir həf tə da-
vam edə cək fes ti va la dün ya nın müx tə lif öl kə-
lə rin dən ifa çı lar qa tı lıb: “Proq ram üz rə müx tə lif 
janr lar da piano kon sert lə ri pay taxt sa kin lə ri nə 
və şə hə ri mi zin qo naq la rı na ma raq lı, yad da qa-
lan gün lər vəd edir. Azər bay can da piano ifa çı-
lı ğı ənə nə lə ri çox zən gin dir və biz bu nun la fəxr 
edi rik. Gə lə cək də fes ti va lın Ba kı ilə ya na şı, re-
gion lar da da ke çi ril mə si ni plan laş dı rı rıq”. 

Fran sa nın Azər bay can da kı sə fi  ri Za ka ri 
Qross fes ti va lın ər sə yə gəl mə sin də əmə-
yi olan la ra tə şək kü rü nü bil dir di. O, fes ti val 
proq ra mın da məş hur fran sız piano çu nun 
çı xı şı nın da yer al ma sın dan məm nun lu ğu nu 
ifa də et di: “Lüd viq van Bet ho ve nin bu gün 

səs lə nə cək “For te piano və or kestr üçün 5 
nöm rə li kon sert”in də bəs tə kar in cə sə nə tin 
mü ha ri bə yə qa lib gəl mə si ni tə cəs süm et di-
rib. İn di ki Av ro pa nın du ru mun da bu, ol duq ca 
va cib mə sə lə dir”.

davamı səh. 3-də
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səh. 4

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

İstiqlal mübarizəmizin
mühacir ədibi

XX əs rin bi rin ci ya rı sın da Azər bay can mil li is tiq lal 
mü ba ri zə sin də fə da kar lıq gös tə rən zi ya lı la rı mız-
dan bi ri jur na list, şair və ya zı çı Mir zə Ba la Mə həm-
məd za də olub. Cüm hu riy yət sev da lı sı olan ədib 
haq sız tə qib lər üzün dən mü ha cir öm rü ya şa yıb. 
Mü ba ri zə əz mi ni itir mə yə rək mil li dü şün cə na mi-
nə ya zıb-ya ra dıb.

Mir zə Ba la Mə həm məd za də 1898-ci il də Ba kı nın Zi-
rə kən din də dün ya ya göz açıb. Bir müd dət son ra ailə-
si Ba kı nın Çəm bə rə kənd mə həl lə sin də məs kun la şır. 
O, ilk təh si li ni rus-ta tar (Azər bay can) mək tə bin də alır. 
Son ra gör kəm li maarif çi Hə bib bəy Mah mud bə yo vun 
mək tə bin də təh si li ni da vam et di rir. Ərəb və fars dil lə-
ri ni öy rə nir. Şa gird lər ara sın da nü mu nə vi dav ra nı şı, iti 
yad da şı və ay dın nit qi ilə se çi lir. 

davamı səh. 6-da

Vyanada “Odlar yurdunun sədaları”
Avst ri ya pay tax tın da fəaliy yət 
gös tə rən Azər bay can Aka de mik 
Bir li yi nin təş ki lat çı lı ğı, Azər bay can 
Mə də niy yət Na zir li yi, Dias por la İş 
üz rə Döv lət Ko mi tə si, Avst ri ya da kı 
sə fir li yi miz, Vya na da kı Azər bay-
can Mə də niy yət Mər kə zi (AMM) və 
“Cul tu re Meeting Point” təş ki la tı nın 
dəs tə yi ilə ke çi ri lən “Od lar yur du-
nun sə da la rı” bey nəl xalq mu si qi 
mü sa bi qə si nə ye kun vu ru lub.

Azər bay can klas sik mu si qi si nin təb li-
ği məq sə di da şı yan mü sa bi qə nin fi  na lı 
ma yın 21-də Vya na da kı AMM-də ger-
çək lə şib.

Azər bay can Aka de mik Bir li yi nin səd-
ri, mən zil-qə rar ga hı Vya na da yer lə şən 
Atom Ener ji si üz rə Bey nəl xalq Agent-

li yin əmək da şı Ka mal Ək bə rov təd bi ri 
aça raq klas sik mu si qi nin be şi yi sa yı lan 
Vya na şə hə rin də be lə bir mü sa bi qə nin 
ke çi ril mə si nin əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb, 
la yi hə nin bü tün tə rəf daş la rı na min nət-
dar lı ğı nı bil di rib.

davamı səh. 8-də

Fransada “Şuşa İli”nin konsertləri 
“Şu şa İli” və Azər bay ca nın 
UNES CO-ya üzv lü yü nün 30 
il li yi çər çi və sin də St ras burq da 
“Qa ra bağ” mu ğam qru pu nun 
kon ser ti ke çi ri lib.

Azər bay ca nın Av ro pa Şu ra sı 
ya nın da Daimi nü ma yən də li yi nin 
və UNES CO üz rə Mil li Ko mis si ya-
sı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Stras-
bur qun mər kə zin də ki Sen Pyer-
lö-Jön kil sə sin də ger çək lə şən 
təd bir də təş ki la tın rəs mi lə ri, dip-
lo ma tik kor pu sun təm sil çi lə ri, yer li 
ic ti maiy yət, ha be lə Azər bay can ic-
ma sı nın üzv lə ri iş ti rak edib lər.

Kon sert dən əv vəl çı xış edən 
Azər bay ca nın Av ro pa Şu ra sı ya-
nın da daimi nü ma yən də si Fəx-

rəd din İs ma yı lov 2022-ci ilin öl-
kə miz də “Şu şa İli” elan edil mə si 
mü na si bə ti lə dün ya nın bir çox 
yer lə rin də sil si lə təd bir lər ke çi ril di-
yi ni diq qə tə çat dı rıb. Daimi nü ma-
yən də Azər bay ca nın mə də niy yət 
pay tax tı olan Şu şa nın iş ğal dan 
azad edil mə si nin xal qı mı zın qü-
rur və şə rəf do lu zə fər ta ri xi ol du-
ğu nu, ha zır da bu qə dim şə hə rin 
ye ni in ti bah döv rü nə qə dəm qoy-
du ğu nu vur ğu la yıb. F.İs ma yı lov 
bu il Azər bay ca nın UNES CO-ya 
üzv lü yü nün 30-cu ili nin ta mam ol-
ma sın dan da söz açıb.

Kon sert də Xalq ar tis ti, us tad 
xa nən də Mən sum İb ra hi mov və 
gənc xa nən də Gül zar Fə rə co va 
Xalq ar tis ti El çin Hə şi mov (tar), 

Əmək dar ar tist El nur Əh mə dov 
(ka man ça) və Kam ran Kə ri mo-
vun (na ğa ra) mü şa yiətin də Azər-
bay can xalq mah nı la rı, təs nifl  ər 
və mu ğam nü mu nə lə ri ni ifa edib-
lər.

“Ju nior Euro vi sion-2021” mah-
nı mü sa bi qə sin də Azər bay ca nın 
təm sil çi si ol muş So na Əzi zo va 
“Şu şam mə nim” və “O gün lər dən 
bi ri” mah nı la rı nı oxu yub.

mövzunun davamı səh. 8-də

Bakı ilk dəfə beynəlxalq piano festivalına ev sahibliyi edir

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Azər bay can Res pub li-
ka sı Mə də niy yət Na zir-
li yi ilə Eko lo gi ya və Tə bii 

Sər vət lər Na zir li yi nin təş ki lat-
çı lı ğı ilə 19-20 may ta rix lə rin-
də Şu şa şə hə rin də “Post mü-
na qi şə döv rün də hu ma ni tar 
gün də li yin in ki şa fı: mə də ni 
mü hi tin can lan dı rıl ma sı yo lu 
ilə da vam lı in ki şaf” möv zu-
sun da bey nəl xalq konf rans 
ke çi ri lib.

Bey nəl xalq konf rans da İs lam 
Dün ya sı Təh sil, Elm və Mə də-
niy yət Təş ki la tı – İCES CO-nun 
Baş di rek to ru Sa lim bin Mə həm-
məd əl-Ma lik, Türk Döv lət lə ri 
Təş ki la tı nın Baş ka ti bi Bağ dad 
Am re yev, TÜRK SOY-un Baş 
ka ti bi Sul tan Raev, Bey nəl xalq 
Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du-
nun pre zi den ti Gü nay Əfən di ye-
va, di gər bey nəl xalq qu rum la rın 
təm sil çi lə ri, müx tə lif öl kə lər dən 
eks pert lər iş ti rak edib lər. BMT-

nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın ali 
nü ma yən də si Mi gel An hel Mo-
ra ti nos konf ran sa vi deofor mat la 
qo şu lub.

Konf ran sın ikin ci iş gü nün də 
iki ple nar ses si ya ke çi ri lib. 

“Keç miş prob lem lər - gə lə cək 
pers pek tiv lər: ur bi sid kon teks tin də 
ir sin ida rə olun ma sı si ya sə ti nin tət-
bi qi” ad lı ses si ya da mə də ni irs üz-
rə eks pert Ales sand ro Bian ki, Şu-
şa Şə hə ri Döv lət Qo ru ğu İda rə si 

İda rə he yə ti nin səd ri Məf tun Ab ba-
sov, “Ro mual do Del Bian ko” fon-
du nun baş ka ti bi Si mo ne Ciomet ti, 
“Cul tu ral Fu tu res LLC” təş ki la tı nın 
di rek to ru Ter ri San del, Ta ri xi Yer lər 
və Abi də lə rin Mü ha fi  zə si Şu ra sı 
– İCO MOS-un Azər bay can Mil-
li Ko mi tə si nin pre zi den ti Sə da qət 
Da vu do va, “Viaf ran ci ge na” mə də-
ni marş ru tu el mi ko mi tə si nin üz vü 
Kris tian Şu le çı xış edib lər.

Çı xış lar da bil di ri lib ki, Şu şa 
nəin ki Azər bay can üçün, həm 
də re gion üçün mü hüm əhə miy-
yə tə ma lik bir şə hər dir. Qeyd 
edi lib ki, Azər bay can döv lə ti 
tə rə fi n dən Qa ra bağ da hə ya ta 
ke çi ri lən bər pa pro se si dün ya 
üçün ye ni bir nü mu nə dir və bu-
ra da öy rə ni lə si çox lu dərs lər var.

davamı səh. 3-də

Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatı 
çərçivəsində biznes forum keçiriləcək

Türk dün ya sın dan olan özəl şir kət lər və iş adam la rı Azər-
bay ca nın iş ğal dan azad edil miş Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zur 
böl gə lə rin də hə ya ta ke çi ri lən qu ru cu luq la yi hə lə ri nə bö yük 
ma raq gös tə rir.

Bu ba rə də Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı nın (TDT) Baş ka ti bi Bağ-
dad Am re yev ma yın 24-də Pre zi dent İl ham Əli yev ilə gö rüş də 
de yib. Baş ka tib iyun ayın da Şu şa da Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı 
çər çi və sin də ge niş miq yas lı biz nes fo ru mun ke çi ril mə si niy yə ti nin 
ol du ğu nu da diq qə tə çat dı rıb.

Gö rüş də tor paq la rı mı zın Er mə nis tan tə rə fi n dən iş ğa lı za ma nı 
və Və tən mü ha ri bə si döv rün də təş ki la tın Azər bay ca nın əda lət li 
möv qe yi nə ver di yi dəs tə yin əhə miy yə ti bir da ha vur ğu la nıb.

Bağ dad Am re yev Şu şa nın 2023-cü il də “Türk Dün ya sı nın Mə-
də niy yət Pay tax tı” elan olun du ğu nu qeyd edə rək, gə lən il də 
Azər bay can la bir lik də Şu şa da çox say lı mə də niy yət təd bir lə ri nin 
ke çi ri lə cə yi ni de yib.

Azərbaycan-Ermənistan sərhədində
ilk görüş baş tutdu

Ma yın 22-də Brüs sel də əl də edil miş ra zı laş ma la ra uy ğun 
ola raq, ma yın 24-də Azər bay can Res pub li ka sı Baş na zi ri nin 
müavi ni Şa hin Mus ta fa yev və Er mə nis tan Res pub li ka sı Baş 
na zi ri nin müavi ni Mher Qri qor ya nın Er mə nis tan-Azər bay can 
sər hə din də iki öl kə ara sın da sər hə din de li mi ta si ya sı üz rə ko-
mis si ya for ma tın da ilk gö rü şü ke çi ri lib.

Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin Mət buat xid mə ti ida rə sin dən bil di ri lib ki, 
tə rəfl  ər de li mi ta si ya və di gər mə sə lə lər üz rə Ko mis si ya çər çi və-
sin də iş lə mə yə ha zır ol duq la rı nı təs diq edib lər. Ko mis si ya nın bir-
gə fəaliy yə ti nin təş ki la ti və pro se dur mə sə lə lə ri mü za ki rə edi lib.

Tə rəfl  ər, döv lət lə ra ra sı sər həd də gö rüş lər lə ya na şı, ko mis si ya-
nın növ bə ti ic las la rı nın fərq li yer lər də ke çi ril mə si nin məq sə dəuy-
ğun lu ğu ba rə də ra zı lı ğa gə lib lər. İkin ci gö rü şün Mosk va da, üçün-
cü gö rü şün isə Brüs sel də ke çi ril mə si ba rə də ra zı lıq əl də edi lib.

Şamaxı gələn il “Türk Dünyasının
Turizm Paytaxtı” olacaq

Şa ma xı şə hə ri 2023-cü il üçün “Türk Dün ya sı nın Tu rizm Pay-
tax tı” se çi lib. Bu ba rə də qə rar Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı (TDT) 
tu rizm na zir lə ri nin ma yın 24-də Şa ma xı şə hə rin də ke çi ri lən 
7-ci ic la sın da qə bul edi lib.

səh. 2

“Azərbaycanım” festivalı çərçivəsində 
müsabiqənin sərgiləri açılıb

“Azər bay ca nım” V Res pub li ka Uşaq Rəsm Fes ti va lı çər çi və sin-
də elan olun muş mü sa bi qə ba şa ça tıb.

Say ca be şin ci mü sa bi qə ötən il lər də ol du ğu ki mi, üç yaş ka te-
qo ri ya sın da ke çi ri lib və hər ka te qo ri ya üz rə ay rı ca sər gi lər təş-
kil edi lib. Mü sa bi qə yə se çil miş əsər lər 18-21 may ta ri xin də Xə tai 
Sə nət Mər kə zin də nü ma yiş olu nub.

Fes ti val 27-28 may ta rix lə rin də Xə tai Sə nət Mər kə zin də ke çi-
ri lə cək.

səh. 7

Postmünaqişə dövründə
humanitar gündəliyin mədəni tərəfi
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MədəniyyətnaziriAnarKəri
movmayın23dəÖzbəkistan
RespublikasıBaşnazirinin
müavini,turizmvəidmannaziri
AzizAbduxakimoviləgörüşüb.

Görüşdəikiölkəarasındamə
dəniyyət sahəsi üzrə əməkdaş
lığınmövcud vəziyyəti və pers
pektivlərinə dair fikirmübadiləsi
aparılıb,birgəlayihələrinhəyata
keçirilməsi imkanları müzakirə
edilib.
Anar Kərimov 2022ci ildə

Azərbaycan və Özbəkistanda
təşkil olunan festivallarda ölkə
lərimizin musiqi kollektivlərinin
qarşılıqlı olaraq iştirak etməsini
xüsusivurğulayıb.1214mayta
rixində Şuşada keçirilən V “Xa
rıbülbül”BeynəlxalqFolklorFes
tivalında Özbəkistanın “Baxor”
DövlətRəqsAnsamblının çıxış

larınıyüksəkqiymətləndirənna
zir yaradıcı kollektivin bu sənət
bayramında fəal iştirakına görə
təşəkkürünübildirib.
Səmimiqəbulavəxoşsözlərə

görə nazirə minnətdarlıq edən
AzizAbduxakimovbildirib ki, iki
ölkə arasında həm beynəlxalq
təşkilatlarçərçivəsində,həmdə
ikitərəfi əlaqələr əməkdaşlığın
dahadagenişləndirilməsinəim
kanverir.QonaqŞuşaşəhərinin
2023cü ildə “Türk Dünyasının
Mədəniyyət Paytaxtı” elan edil
məsiiləəlaqədarkeçiriləcəktəd
birlərdəÖzbəkistanın daəmək
daşlığahazırolduğunubildirib.

Mədəniyyət Nazirliyində Özbəkistan 
Baş nazirinin müavini ilə görüş

Brüsseldə mühüm nəticələr vəd edən 
razılıqlar əldə olunub

Mayın22dəBrüsseldəAvropaİttifaqıŞurasınınPrezidenti
ŞarlMişeliniştirakıiləAzərbaycanRespublikasınınPrezidenti
İlhamƏliyevinvəErmənistanRespublikasınınBaşnaziriNikol
Paşinyanınnövbətigörüşükeçirilib.

Qeydedəkki,bu,“Brüsselformatı”ndasaycaüçüncügörüşdür.
AvropaİttifaqıŞurasıPrezidentininvasitəçiliyiiləilkgörüş2021ci
ildekabrın14də,ikincigörüş2022ciilaprelin6dakeçirilmişdi.
“Brüsselformatı”ndanövbətigörüşbeşsaatayaxındavamedib.

ŞarlMişelgörüşünyekunlarınadairmətbuataaçıqlamaverib.
“Müzakirəsəmimivəməhsuldaroldu,bizbütünməsələlərinə

zərdənkeçirdik.Bizimhumanitarməsələlər,ocümlədənminala
rıntəmizlənməsivəsaxlanılanlarınazadedilməsiiləbağlısəylər
ləəlaqədarətrafımüzakirəmizolduvəbizitkindüşmüşinsanların
taleyinədətoxunduq”,–deyəobildirib.
ŞarlMişeldahasonraəldəolunanilkinnəticələridiqqətəçat

dırıb:“Sərhədməsələləriiləbağlısərhədkomissiyalarınınbirinci
birgəiclasıdövlətlərarasısərhəddəyaxıngünlərdəbaştutacaq.
Buiclasdasərhədindelimitasiyasıvəsabitvəziyyətinənyaxşışə
kildənecətəminedilməsiiləbağlıbütünməsələlərətoxunulacaq.
Kommunikasiyailəəlaqədarliderlərnəqliyyatəlaqələrininaçıl

masıistiqamətindəişlərindavametdirilməsizərurətiüzərindəra
zılığagəldilər.OnlarAzərbaycanınqərbhissəsi iləNaxçıvanvə
AzərbaycanərazisindənErmənistanınmüxtəlifhissələriarasında
tranzitləri,habeləhərikiölkəninkommunikasiyainfrastrukturuva
sitəsiləbeynəlxalqnəqliyyatdaşımalarınıtənzimləyəcəkprinsip
lərüzərindərazılığagəldilər.Onlarxüsusiləbeynəlxalqdaşımalar
kontekstindəsərhədidarəetməprinsipləri,təhlükəsizlik,eləcədə
gömrükrüsumlarıvəqaydalarıbarədərazılığagəliblərvəyaxın
günlərdəBaşnazirlərinmüavinləribuişidavametdirəcəklər.
Sülhsazişinəgəlincə, liderlərErmənistaniləAzərbaycanara

sındadövlətlərarasımünasibətləritənzimləyəngələcəksülhmü
qaviləsinə dairmüzakirəni davametdirmək barədə razılığa gə
liblər. Yaxın həftələrdə xarici işlər nazirlərinin başçılıq etdikləri
nümayəndəheyətləribuprosesidavametdirəcəklər.
Bunundavamıolaraq,mənhərikiliderəmüraciətləvurğuladım

ki,zənnimcə,Qarabağdakıetnikerməniəhalininhüquqlarıvətəh
lükəsizliyiməsələsininhəllolunmasıvacibdir...Mən,həmçininəha
linin uzunmüddətli davamlı sülhə hazırlanmasının vacibliyini də
vurğuladımvəAvropaİttifaqıözdəstəyinigücləndirməyəhazırdır”.
AvropaİttifaqıŞurasınınPrezidentitərəfərinsıxtəmasdaqal

mağa razılaşdığını və iyulavqust aylarına qədər eyni formatda
yenidəngörüşəcəklərinideyib.

Türk dünyası mədəniyyətinin birgə təbliği
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondununprezidentiGü
nayƏfəndiyevaBakıdasəfərdəolanTÜRKSOYunBaşkatibi
SultanRaevləgörüşüb.

Görüşdəikiqardaştəşkilatarasındamövcudtərəfdaşlığındahada
genişlənməsivəTürkdünyasınınzənginmədəniyyətinin,tarixinin,ir
sinintəbliğiyönündəbirgəaddımlarınatılmasımüzakirəolunub.
TÜRKSOY tərəfindən 2023cü il üçün Şuşa şəhərinin “Türk

Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” elan edilməsinin əhəmiyyəti
nəzərəalınaraq,BeynəlxalqTürkMədəniyyəti və İrsiFondu ilə
TÜRKSOYun birgə əməkdaşlığı çərçivəsində keçirilə biləcək
tədbirlərbarədəfikirmübadiləsiaparılıb.

“Şərqdə doğan ilk hürriyyət”
CəfərCabbarlıadınaAzərbaycanDövlətTeatrMuzeyində28
May–MüstəqillikGününəhəsrolunmuş“Şərqdədoğanilk
hürriyyət”adlıtədbirkeçirilib.

Əvvəlcə Dövlət
himni səsləndiri
lib,ölkəmizinərazi
bütövlüyüuğrunda
canlarını qurban
verən şəhidlərimi
zinəzizxatirəsibir
dəqiqəlik sükutla
yadedilib.
Muzeyindirek

toru,Əməkdar
mədəniyyətişçisi

SevincMikayılovaçıxışedərəkMüstəqillikGünününtarixiəhə
miyyətindənsözaçıb.MuzeyinəməkdaşıÜmidəHacıyeva1918
ciilin28mayındaAzərbaycanXalqCümhuriyyətininyaranması,
Cümhuriyyətintariximizdəyeribarədəməruzəiləçıxışedib.
Tədbirkonsertproqramı ilədavamedib.G.Şaroyevadına35

nömrəli onbirillikMusiqiməktəbinin direktoruVəfaHəziyevanın
rəhbərliyiiləmüəllimvəşagirdkollektivimüxtəlifmusiqinömrələri
səsləndiriblər.
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, xoreoqraf Afaq Hüsey

novanın bədii rəhbərliyi altındaMemarlıq və İnşaatUniversiteti
nəzdindəfəaliyyətgöstərən“Buta”rəqsqrupudaöznömrələriilə
konsertəqoşulub.
Tədbirdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Uni

versitetinin, Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbələri, muzey
əməkdaşlarıiştirakediblər.

Yuğ teatrı Konyada 
“Min nəfəs, bir səs” festivalında 

AzərbaycanDövlətYuğTeatrıTürkiyəninKonyaşəhərində
2030maytarixindəkeçirilən14cü“Minnəfəs,birsəs”Bey
nəlxalqTeatrFestivalındaiştirakedir.

Sənət ocağı festivala “Kloun
Z” tamaşası ilə gedib. Matey
Vişnekin“Qocakloun tələbolu
nur”pyesiəsasındahazırlanmış
tamaşanın quruluşçu rejissoru
MikayılMikayılov,quruluşçurəs
samıUmayHəsənovadır.Səhnə
əsərindəNatəvanQeybani(Sa
rı),ZümrüdQasımova(Qırmızı)
və Təranə Ocaqverdiyeva (Ya
şıl)çıxışedirlər.
FestivaldaQazaxıstan,Koso

vo,Qaqauziya(Moldova),eləcə
dəHollandiyadankollektivlər,İs
tanbulDövlətTeatrıvəVanDöv
lətTeatrıdaiştirakedir.
Yuğ teatrının “KlounZ” tama

şasımayın 23də Konya Dövlət Teatrının səhnəsində nümayiş
olunub.

Şamaxı gələn il “Türk Dünyasının Turizm Paytaxtı” olacaq

Şamaxışəhəri2023cüil
üçün“TürkDünyasınınTu
rizmPaytaxtı”seçilib.Bu
barədəqərarTürkDöv

lətləriTəşkilatı(TDT)turizm
nazirlərininmayın24də
Şamaxışəhərindəkeçirilən
7ciiclasındaqəbuledilib.

Tədbirdə Azərbaycan, Tür
kiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan,
Türkmənistan və Macarıstanın
turizmsahəsiüzrərəhbərşəxs
ləri,həmçininTDTninBaşkati
biBağdadAmreyeviştirakedib.
Toplantınıgiriş sözü iləaçan

AzərbaycanRespublikasıDöv
lət Turizm Agentliyinin sədri
Fuad Nağıyev bildirib ki, koro
navirus (COVİD19) pandemi
yasınınikiilsürənmənfitəsirin
dənsonraölkəmizdədəturizm
sektorunda bərpa prosesi baş
layıb. Bu ilin 4 ayında ölkəyə
gələn turistlərin sayı ötən ilin
eynidövrünənisbətən103 faiz
artıb.
Ermənistanın uzun illər işğal

altında saxladığı Azərbaycan
torpaqlarındamədənitarixiabi
dələrin dağıldığını deyən DTA
sədri bildirib ki, hazırda azad
edilmişərazilərdəbərpaişləriilə
yanaşı bu ərazilərin turizmpo
tensialıdaaraşdırılır. “Əminəm
ki, Qarabağ tezliklə turistlərin

ən çox səfər edəcəyi destina
siya olacaq”,  deyəF.Nağıyev
vurğulayıb.
Qeyd edək ki, tədbirin gün

dəliyində təşkilata üzv və mü
şahidəçi dövlətlərin iri şəhərləri
arasında birbaşa uçuş sayının
artırılması,bilikvə təcrübəmü
badiləsiəsasındatarixiİpəkYo
lununturizmpotensialınınistifa
də edilməsi, “Müasir İpək Yolu
BirgəTuru”nunvə“TürkDünya
sıTurizmPaytaxtı” layihələrinin
həyata keçirilməsi, qış turizmi
üzrəəməkdaşlığıngenişləndiril
məsivədigərməsələləryeralıb.
Həmçinin“TürkDünyasıTurizm
Paytaxtı haqqında Əsasna
mə”ninyekunlaşdırılması,“TDT

ninTurizmüzrəYolXəritəsi”nin
tamamlanmasıvədigərməsələ
lərnəzərdənkeçirilib.
Bir gün öncə, mayın 23də

ŞamaxıdaTDTninTurizmüzrə
İşçiQrupunun17ci iclasıkeçi
rilib.İclasdaBMTninDünyaTu
rizmTəşkilatıtərəfindənhəyata
keçirilən layihəninanaloquola
raq türk dövlətlərinin “Ən Yax
şıTurizmKəndləri” təşəbbüsü,
turizməhəmiyyətliortaqmədə
ni irs elementlərini özündə bir
ləşdirənİpəkYolununtransmilli
nominasiyaüzrəUNESCOnun
DünyaİrsiSiyahısınadaxiledil
məsiüçünbirgəmüraciətinha
zırlanması üzrə tərəfdaşlıqla
bağlıdamüzakirələraparılıb.

AzərbaycanuzunillərdirİCESCOiləsə
mərəlivəuğurluəməkdaşlıqhəyata
keçirir.Torpaqlarımızınermənilər
tərəfindənişğalolunduğu,eləcədə

44günlükmüharibədövründəİCESCO
nunölkəmizinədalətlimövqeyinidavamlı
dəstəklədiyinəgörətəşkilataminnətdarıq.

Prezident İlham Əliyev bu sözləri mayın
20də İslamDünyasıTəhsil,ElmvəMədə
niyyətTəşkilatı–İCESCOnunBaşdirektoru
SalimbinMəhəmmədəlMalikiqəbuledər
kəndeyib.
DövlətimizinbaşçısıİCESCOnunBaşdi

rektorununkeçənilAğdamvəFüzuliyə,buil
isəAzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıŞuşa
yasəfərindənməmnunluğunubildirib,Salim
binMəhəmmədəlMalikinŞuşadatəşkiledi
lənbeynəlxalqkonfransda iştirakını yüksək
qiymətləndirib.
“Biz istərdik ki, UNESCOnun nümayən

dələri də işğaldan azad olunmuş ərazilərə
səfər edərək ermənilərin törətdikləri dağın
tıları öz gözləri ilə görsünlər” deyən İlham
Əliyevbildiribki,müharibəninbitməsindənil
yarımdanartıqvaxtkeçməsinəbaxmayaraq,
beləbirsəfərgerçəkləşməyib.
Prezident qeyd edib ki, ermənilər tərə

findənölkəmizə vurulanmaddi ziyanınqiy
mətləndirilməsində və bunun beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılmasında İCESCOnun
fəaliyyəti və onun ekspertlərinin iştirakı
önəmliroloynayabilər.
DövlətimizinbaşçısıBakıdaİCESCOnun

regional ofisinin yaradılmasının əməkdaşlı
ğımızıngenişləndirilməsi işindəəhəmiyyəti
ni qeyd edib, təşkilatınAzərbaycanın haqq

işinəgöstərdiyidostluqvətərəfdaşlıqdəstə
yinəgörəbirdahatəşəkkürünübildirib.
Xoş sözlərə görə minnətdarlığını ifadə

edən Salim bin Məhəmməd əlMalik işğal
dan azad edilmiş ərazilərə ötən il etdikləri
səfərixatırladaraq,həminsəfərzamanıgör
düklərimənzərəninonlarıçoxməyusetdiyini
bildirib.Başdirektorbudəfəkisəfərizamanı

işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata
keçirilənböyükquruculuqişlərininşahidiol
duqlarını məmnunluqla qeyd edib. Bu yer
lərinçoxgözəlolduğunuvurğulayanqonaq
artıqxariciölkələrdəndəçoxsaydainsanın
burayagəlməkistədiklərinideyib.
İCESCOrəhbərigörüşünsonundadövləti

mizinbaşçısınaxatirəhədiyyəsitəqdimedib.

Azərbaycan uzun illərdir İCESCO 
ilə uğurlu əməkdaşlıq edir

“İstərdik ki, UNESCO nümayəndələri də azad olunmuş 
ərazilərə səfər edərək ermənilərin törətdikləri dağıntıları görsünlər”

Dünya şöhrətli bakılı 
musiqiçi doğma şəhərdə

Xəbərverdiyimizkimi,əslənBakıdanolan,hazırdaLon
dondayaşayandünyaşöhrətliskripkaifaçısı,dirijorDmitri
Sitkovetskibugünlərdəpaytaxtımızdaolub.Mədəniyyət
Nazirliyinintəşəbbüsüvətəşkilatçılığıilə1520maytari

xndəBakıda“DmitriSitkovetskiiləgörüşlər”adlısilsilətədbirlər
keçirilib.

Mayın 1517də Üzeyir Hacı
bəyli adına BakıMusiqiAkade
miyasınınBöyükzalında“Dmitri
Sitkovetski ilə görüşlər” layihəsi
çərçivəsində görkəmli sənətka
rın ustad dərsləri olub. Ustad
dərslərinə BMAnın, Milli Kon
servatoriya nəzdindəA.Zeynallı
adına MusiqiKollecinin tələbə
ləri, Bülbül adına Orta İxtisas
MusiqiMəktəbininşagirdləriqa
tılıblar.
D.Sitkovetski onlarla ifaçılıq

sənətinin sirlərini bölüşüb, ifa

zamanı texniki çətinliklərin ne
cə aradan qaldırılması yollarını
göstərib. O, həmçinin istənilən
bəstəkarınfərdiyaradıcılıqüslu
bunayaxındanbələdolub,sonra
öyrəndikləriniifayatətbiqetməyi
tövsiyəedib.
Mayın20dəAzərbaycanMusi

qiMədəniyyəti DövlətMuzeyində
DmitriSitkovetskiiləgörüşkeçirilib.
Muzeyin direktoru, Əməkdar

mədəniyyət işçisiAllaBayramo
vaməşhurmusiqiçininsənətyo
luhaqqındadanışıb.

Sonra Dmitri Sitkovetski açıq
mühazirə ilə çıxış edib.O,mü
hazirəsində dünyanın ən məş
hur skripka ifaçıları, onların sə
nətdə olan əzəməti, mövqeyi
haqqında qiymətli məlumatlar
verib,nadiraudioyazılarıtəqdim
edib.D.Sitkovetskimühazirədən
sonraiştirakçılarınsuallarınıca
vablandırıb.

Qeyd edək ki, Dmitri Sitko
vetskiBakıdamusiqiçiailəsində
anadanolub.Ü.Hacıbəyliadına
AzərbaycanDövlətKonservato
riyasınəzdindəxüsusiistedadlar
üçünaçılmışməktəbdəilkmusi
qi təhsili almış pianoçu, qoca
mansənətkarBellaDavidoviçvə
skripkaifaçısıYulianSitkovetski
ninoğludur.

“Musiqili “Xəmsə” 
adlı bilik yarışı

Mayın23dəQaraQara
yevadınaMərkəziİncəsə
nətMəktəbində(MİM)“Şuşa
İli”münasibətilə“Musiqili
“Xəmsə”adlıbilikyarışması
keçirilib.

Musiqi ədəbiyyatı fənni üzrə
buraxılışsinifəriarasındakeçiri
lənyarışmada5komandabirinci
yeruğrundamübarizəaparıb.
Beş raunddan ibarət yarışda

tədbirin təşkilatçısıvəaparıcısı,
məktəbin nəzəriyyə ixtisası üz
rəmüəllimi,musiqişünasPərvin
Səfərlibəstəkarlarınyaradıcılığı
haqqındamaraqlı faktlar,əylən
cəlisuallarsəsləndirib.
MİMindirektoru,Əməkdarar

tist, dosent Əziz Qarayusifi və
məktəbintədrisişləriüzrədirek
tor müavini Mənsurə Quliyeva
komandalarıncavablarınıdəyər
ləndiriblər.
Bilik yarışında Rusiyada ke

çirilən “Var səsi ilə” (“Во весь
голос”) beynəlxalq musiqi mü
sabiqəsinin 2020ci ildə diplo
mantı olmuş məktəbin estrada
sənətisinfininşagirdiLaləQafa
rovagözəlifasıiləiştirakçılarıvə
tamaşaçılarısevindirib.
Qaliblərdiplomvətəşəkkürna

məilətəltifediliblər.
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əvvəli səh. 1-də
Festivalın təşkilatçısı və bədii

rəhbəri, Əməkdar artist Şahin
Növrəslipianobayramınınideya
sı haqqında danışaraq layihəyə
dəstək olan təşkilatlara minnət
darlığını ifadə etdi: “Bu cür layi
hələr dünyanın çoxsaylı ölkələ
rindəkeçirilir.Bunagörədəbelə
bir layihəni Vətənimizdə həyata
keçirməkqərarınagəldimvəmə
dəniyyətnaziri cənabAnarKəri
movabu təklifəmüraciətetdim.
O,bufikri dəstəklədi vəhazırlıq
başlandı. İnanıram ki, bu mötə
bər tədbir Azərbaycanın musiqi
bayramına çevriləcək. Azərbay
can pianoçuları hər zaman bir
sıraölkələrinməşhursəhnələrin
dəmöhtəşəmkonsertlərveriblər.
Məmnunamki,ilkpianofestivalı
nıtəşkiletməkmümkünoldu”.

Əlamətdar sənət hadisəsi
Çıxışlardan sonra festivalın

ilk konserti təqdim edildi. Xalq

ar tis ti Yalçın Adıgözəlovun di
rijorluğu ilə Ü.Hacıbəyli adına
AzərbaycanDövlətSimfonikOr
kestrinin ifasında dahi bəstəkar
Fikrət Əmirovun “Azərbaycan
kapriççiosu”  əsəri səsləndiril
di. Daha sonra fransız pianoçu
RemiJenyeninorkestrləbirlikdə
L.Bethovenin“Fortepianovəor
kestrüçün5nömrəlikonsert”ini
ifaetdi.
Konsertdən əvvəl müsahibə

verən fransalı pianoçu Azər
baycanda ilk dəfə olmasından
məmnunluğunu dilə gətirdi. Ba
kı səhnəsində, filarmoniyada
çıxışını böyük məsuliyyət kimi
dəyərləndirən pianoçu festiva
lın rəngarəng proqramından da
söz açdı.O, bir sıra ölkələrdən
musiqiçilərin birbirini yaxından
tanımasına vəsilə olan festivalı
mühümsənəthadisəsi kimi də
yərləndirdi.
Qeyd edək ki, I Bakı Beynəl

xalq Piano Festivalında dünya
nın bir sıra ölkələrindən virtuoz

ifaçılar paytaxtımızın səhnə
sində istedadlarını nümayiş
etdirəcəklər. Festival çərçivə
sində paytaxtımızın bir neçə
konsert müəssisəsində 15ə
yaxın musiqi axşamı keçiri
ləcək. Həmin konsertlərdə ilk
dəfəolaraqpianodamümkün
olanbütünjanrların–caz,fa
menko, tanqo, klassik və s.
ifasıplanlaşdırılır.

Tanqo, flamenko, caz 
və lirik türk musiqiləri...
Həmin gün festivalın ikin

ci konsert proqramı “Orange
Groove”da təqdim olunub.
Beynəlmiləl “Zinnetango” kvar
teti tərəfindən təqdim olunan
konsert maraqla qarşılanıb.
Hərarətli tanqo tamaşaçıları bi
ganə qoymayıb. Gecədə İlham
OsmanovvəƏlfiyyəSultanova,
KamranBabayevvəNərgizOs
manova,AlekseyAnpilovvəLe
naySeydəlizadəninrəqsduetləri
böyükmaraqla qarşılanıb. Bey
nəlxalq kvartetəArgentina, Bel
çika vəEstoniyadanmusiqiçilər
daxildir.Onlarköhnətanqoənə
nəsinə yeniliklər əlavə edərək
uğurlusintezənailolublar.
Fesivalın ikinci günündə,ma

yın 21də “Landmark”da “Los
Aurora” qrupu və Maks Villa
veçianın ifasında musiqi və
rəqslərdən ibarət konsert proq
ramıtəqdimedilib.

“LosAurora” cəsarətli yenilik
ləri ilə milli və beynəlxalq mu
siqi səhnəsində inqilab edən
famenko caz qrupudur. Həmin
günpianoçuMaksVillaveçia ilə
birlikdə səhnəyə müğənni Pere
Martinezvəsənətdostlarıçıxıb.
Tamaşaçılar onların ifasından
unudulmaz təəssürat qazanıb
lar.
Mayın 22də isə yenə “Land

mark” səhnəsində tanınmış qır
ğız pianoçu Vikram Ruzaxuno
vun caz konserti təqdim edildi.
MərkəziAsiyaregionundacazın
populyarlaşmasında mühüm rol
oynamış V.Ruzaxunovun çıxışı
tamaşaçılar və musiqi ictimaiy
yətitərəfindənmaraqlaqarşılan
dı.
Türkiyənin məşhur “Tanini”

triosu və Güvenç Dağüstünün

çıxışları da həmin günün yad
daqalan musiqi axşamlarından
oldu.İştirakçılartürkiyəliqonaq
ların ifasında lirik musiqilərdən
zövqaldılar.

“Gənclərə dəstək” 
layihəsinin iştirakçıları 

səhnədə
Mayın 23də festivalın daha

bir konserti Azərbaycan Dövlət
Akademik Filarmoniyasının Ka
meravəorqanmusiqisi zalında
gerçəkləşdi.
Aparıcı Tofiq Həsənsoyun

piano festivalının təşkilatçıları
və dəstəkçilərinə təşəkkür nit
qindənsonra“Gənclərədəstək”
layihəsininkoordinatoru,musiqi
şünasAyla KərimovaZəkəriyyə
çıxışedərək layihəninməqsədi,

ötənmüddətdəhəyata keçirilən
tədbirlərbarədədanışdı.Bildiril
diki,layihəçərçivəsindətəqdim
olunanproqramlarklassikmusi
qidənmuğam, caz, xor və est

radayadək müxtəlif zövqlərə
malik çox geniş auditoriyaya
ünvanlanıb.
I Beynəlxalq Piano Festi

valının təşkilatçısı və bədii
rəhbəri, Əməkdar artist Şa
hin Növrəsli çıxışında gənc
lərin piano ifaçılığına mara
ğınıyüksəkqiymətləndirdivə
gəncistedadlarınbusahəüz
rə beynəlxalqmüsabiqələrdə
uğurlarındansözaçdı.
Daha sonraQaraQarayev

adınaAzərbaycanDövlətKa
meraOrkestrininmüşayiətiilə
(dirijorValidAğayev)“Gənclə
rə dəstək” layihəsinin iştirak
çıları maraqlı konsert proq

ramıiləçıxışetdilər.Bakışəhər
musiqivə incəsənətməktəbləri
nin şagirdləriHüseynNiftəliyev,
ÖmərHəsənli,TuranCəfərzadə,
NilMürsəlova,Humayİbrahimli,
RinatŞərifi, İnciHəsənli,Ümid
İqan Əsgərli, Aylin Babayeva,
Əli Vəliyev, Mirsəməd Növrəsli
AzərbaycanvəAvropabəstəkar
larının əsərlərindən ibarətmüx
təlif janrları əhatə edən musiqi
nömrələritəqdimetdilər.
Beləliklə, festivalın daha bir

proqramı gənc ifaçılara öz ifa
çılıq məharətlərini göstərmək
üçüngözəlfürsətoldu.
Bakıda keçirilən I Beynəlxalq

Piano Festivalı mayın 27dək
maraqlı proqramlarla musiqise
vərlərinkönlünüoxşayacaq.

Lalə Azəri

TÜRKSOY Mədəniyyət Nazirliyinin 
reallaşdırdığı layihələrə dəstək verəcək

MədəniyyətnaziriAnarKərimovmayın21-dəBeynəlxalqTürk
MədəniyyətiTəşkilatı–TÜRKSOY-unBaşkatibiSultanRaevlə
görüşüb.

Nazir1920maytarixlərindəŞuşaşəhərindəkeçirilən“Postmüna
qişədövründəhumanitargündəliyininkişafetdirilməsi:mədənimü
hitincanlandırılmasıyolu ilədavamlı inkişaf”mövzusundabeynəl
xalqkonfransdaiştirakınagörəSultanRaevətəşəkkürünübildirib.
Türkxalqlarıarasındamədənivədostluqmünasibətlərininmöh

kəmlənməsində TÜRKSOYun rolunu vurğulayan Anar Kərimov
əminolduğunubildiribki,təşkilatbundansonradaTürkdünyasının
mənəvivəmədənitərəqqisiüçünfəaliyyətinidavametdirəcək.
Şuşa şəhərinin TÜRKSOY tərəfindən 2023cü il üçün “Türk

DünyasınınMədəniyyətPaytaxtı” elanedilməsininəhəmiyyətini
vurğulayannazirölkəmizintəşəbbüskarıolduğubirsırabeynəl
xalqtədbirlərinŞuşadakeçirilməsininnəzərdətutulduğunudeyib.
TÜRKSOYun Baş katibi Sultan Raev beynəlxalq konfransa

dəvətə görə nazirə təşəkkür edərək,Azərbaycanınmədəniyyət
beşiyisayılanŞuşaşəhərindətədbirlərintəşkilinintəqdirəlayiqol
duğunudeyib.O,AzərbaycanMədəniyyətNazirliyininreallaşdır
dığılayihələrdəyaxındaniştiraketməyəvədəstəkverməyəhazır
olduqlarınıqeydedib.

Bəstəkar ömrünün səhifələri 
AzərbaycanBəstəkarlarİttifaqınınsədri,Xalqartisti,AMEA-nın
müxbirüzvüFirəngizƏlizadənin75illiyimünasibətilə“Yara-
dıcılıqömrününsəhifələri”adlıfilmhazırlanıb.Mayın20-də
ABİ-ninkonfranszalındafilminnümayişioldu.

TədbirdəçıxışedənFirəngizƏlizadədiqqətəçatdırdıki,filmdə
yeralankadrlarmüxtəlifillərdəfərqliölkələrdəlentəalınıb.Qeyd
etdiki,səfərvəkonsertlərininlentəalınmasıideyasınıona1980
ci illərdə çağımızın görkəmli alim və yazıçısı, akademikKamal
Abdullaverib:“BundansonrahəyatyoldaşımCahangirhəminfo
tovəvideomaterialları toplamağabaşladı.Bəlkədə10saatlıq
materialvar...”.
Xalqartistibildirdiki,filminümayişetdirməkdəməqsədgəncmu

siqiçilərimiziməlumatlandırmaqdır: “Hərdəndeyilirki,gənclərimiz
arasındaAzərbaycanmusiqisinəmaraqyoxdur.Buqəbuledilməz
dir.Azərbaycansənətkarlarıdünyamiqyasında tanınıb.Azərbay
canbəstəkarlıqməktəbihəmişəyüksəksəviyyədəolub.Bugündə
yeniəsərləryaranmaqdadır.Bütünbunlaradiqqətyetirmək,qulaq
asmaqvəyüksəksəviyyədədinləyiciyəçatdırmaq lazımdır.Qoy
gənclərimizbunlarıbilsinvəmusiqiyəhəvəs,maraqgöstərsinlər”.
ABİninsədrionudaqeydetdi ki, filmdəxüsusiləABŞ,Avst

riya,Almaniya,Estoniya,İngiltərə,Fransakimiölkələrinkonsert
salonlarındaəsərlərininifasınınlentyazılarıyeralıb.Buölkələrin
görkəmlibəstəkarvəmusiqiçilərisənətkarınyaradıcılığıhaqqın
daözfikirlərinibildiriblər.

S.Fərəcov

əvvəli səh. 1-də
Diqqətə çatdırılıb ki, mədəni

fəaliyyətlər eyni zamanda ölkə
dəturizmininkişafetməsinəbö
yüktöhfəverir.Tarixvəirsmədə
nibərpanınəsasıdır.Məhztarixi
bilgilərəsasındaərazihaqqında
geniştəsəvvürəldəedilir.
Günün ikinci, konfransın isə

saycadördüncüsessiyası “Yerli
və regional icmalarda dayanıqlı
həyat tərzinin dəstəklənməsi ilə
ekosistemlərinqorunması”möv
zusunahəsrolunub.
Plenar sessiyada İCESCO

nun “Dayanıqlı və ağıllı şəhər
lər” layihəsinin koordinatoru
Fuad əlAyni, BMTnin ərzaq
və kənd təsərrüfatı təşkilatının
mərkəziAsiya üzrə subregional
ofisininekspertiKaanEvrenBa
şaran, biomüxtəlifik, qorunan
ərazilər, vəhşi təbiətin mühafi
zəsi və digər ekoloji problemlər
üzrə ekspert Hartmurt Müller,
Biomüxtəlifik və ekosistem xid
mətləri üzrə hökumətlərara
sı elm siyasəti platformasının
(BEXHP/ İPBES) nümayəndəsi
RövşənAbbasovçıxışediblər.
Natiqlərbildiriblərki,“Ağıllışə

hər”konsepsiyasımoderndünya
da mühüm əhəmiyyətə malikdir
vəbukimişəhərlərinyaradılma
sı, inkişafı insanların yaşam şə
raitinə müsbət təsir göstərəcək.
Eyni zamanda bununla bağlı
müxtəliftəlimlərkeçirilməlidir.
Diqqətə çatdırılıb ki, dünyada

başverəniqlimdəyişikliyiaclıqvə
digər resursların məhdudlaşma
sınasəbəbolur.Qarabağdaətraf
mühitinyaşıllığı,havanıntəmizliyi
insanda pozitivlik yaradır və bu
regionunyaşıllığıətrafmühitəöz
təsirinigöstərir.Azərbaycanıngö
zəl,mükəmmələrazisistemivar.
“Ağıllıkənd”layihəsininhəmeko
sistemüçün,həmdəmoderntex
nologiyalardanistifadəüçüngözəl
planolduğuvurğulanıb.
Hər iki panelin sonunda işti

rakçıları maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.
Beynəlxalq konfransın bağla

nıştədbirindəMədəniyyətNazir
liyiyanındaMədəniİrsinQorun
ması, İnkişafı və Bərpası üzrə
DövlətXidmətininrəisiAzadCə
fərliikigünərzindəaparılanmü
zakirələrinəhəmiyyətinivurğula
yıb.Qeydedibki,postmünaqişə
mövzusu bizi birgə düşünməyə
vadar edir və müzakirə edilən
məsələlər öz müsbət nəticəsini
verəcək.

Tədbirin sonunda beynəlxalq
konfrans iştirakçıları adından
birgəmüraciətoxunub.
“Azərbaycanın bu mühüm

beynəlxalq konfransa Şuşada
evsahibliyietməktəşəbbüsünü
alqışlayırıq. Azərbaycan Höku
məti bütün region üçün uzun
müddətli sabitlik və dayanıqlı
inkişaf üçün yeni imkanları nə
zərdə tutan hərtərəfi və iddialı
humanitar gündəm müəyyən
etmişdir. Biz Azərbaycan Hö
kumətinin münaqişədən zərər
çəkmiş Azərbaycanın mədəni,
dini və təbii irsinin dirçəldilmə
sivəbərpasına, infrastrukturun
yenidən qurulmasına yönəlmiş
münaqişədən sonrakı davam
lı humanitar səylərini yüksək
qiymətləndiririk. Mədəniyyət
münaqişələrdən sonra körpü
lərin qurulmasında, dialoq və
əməkdaşlığın yaradılmasında
universal alət kimi tanınır. Biz
mədəniyyətlərarası dialoqun
dayanıqlı sülhə töhfə vermə
sindəmüsbət rolunuvurğulayı
rıq.İnanırıqki,beynəlxalqbirlik
mədəniyyət fəlsəfəsinin sülhün
möhkəmlənməsinə töhfəsinin
araşdırılmasını ehtiva edən
AzərbaycanHökumətininBMT
nin Sivilizasiyalar Alyansı və
İCESCO iləbirgə tərəfdaşlıqda
elanetdiyi“Mədəniyyətnaminə
sülh”qlobalçağırışıkimitəşəb
büsləridəstəkləyəbilər”,–deyə
müraciətdəvurğulanır.

Müraciətdə diqqətə çatdırılır
ki,mədəniirsinbirparçasıolmaq
vəondanistifadəetməkhüququ
insanların mədəni hüquqlarının
tərkibelementinitəşkiledir.Dün

yaİnsanHüquqlarıBəyannamə
sinin 27ci maddəsində təsbit
edildiyikimi,hərkəsincəmiyyə
tinmədənihəyatındasərbəstiş
tiraketməkhüququvar: “Mədə
ni irsin qorunması bütün dünya
xalqları üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edir və mənsubiyyətindən
asılıolmayaraq,mədəni sərvət
lərəvurulanhərhansızərər,si
lahlı münaqişə zamanı mədəni
sərvətlərinqorunmasıhaqqında
1954cü il Haaqa Konvensiya
sındadaözəksini tapdığı kimi,
bütünbəşəriyyətinmədəniirsinə
vurulan zərbə deməkdir. Buna
görə də bizmədənidini obyekt

vəabidələrinmənşəyindənasılı
olmayaraqhədəfəalınmasınıvə
silahlı münaqişələr zamanı, xü
susəndə işğalvəziyyətindəon
larınməhvedilməsini qətiyyətlə
pisləyirik.
BMTnin11nömrəliDayanıqlı

İnkişafMəqsədinəuyğunolaraq
şəhərləri və insan məskənlərini
inklüziv, təhlükəsiz, davamlı və
dayanıqlıetməküçündahayax
şıekolojiqayğıyavəşəhərsalma
planınaehtiyacolduğunutəsdiq
ləyirik. Bu kontekstdə işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə zəngin
və müxtəlif ekosistemlərin qo
runmasınadahəssaslıqlayana
şan,dağıdılmışşəhərinfrastruk
turunun Azərbaycan Hökuməti
tərəfindənəhəmiyyətlidərəcədə
yenidənqurulmasınıqeydetmək
lazımdır”.

Müraciət bu sözlərlə bitir:
“Beynəlxalqbirliyəmüraciətedə
rək, Azərbaycan Hökumətinin
postmünaqişə dövründə infrast
rukturunvədağıdılmıştarixiabi
dələrinbərpasına,mədəniyyətin
və irsin dirçəldilməsinə yönəl
miş humanitar təşəbbüslərinə
birmənalı və qəti dəstəyini ver
məyə çağırırıq. Bu kontekstdə
biz beynəlxalq birliyin etimadın
möhkəmləndirilməsitədbirlərinə,
mədənidini və təbii irsin can
landırılmasınavəpostmünaqişə
dövründəuğurlu barışıqmodel
lərinintəşviqinəyönəlmişsəylə
rədəstəkolmağaçağırırıq”.

Postmünaqişə dövründə 
humanitar gündəliyin mədəni tərəfi

Şuşada keçirilən konfransın iştirakçıları beynəlxalq birliyi 
Azərbaycanın təşəbbüslərinə dəstək verməyə çağırıblar

Bakı ilk dəfə beynəlxalq piano 
festivalına ev sahibliyi edir

Milli Xalça Muzeyində “Danışan abidələr”

Mayın20-dəMilliXalçaMuzeyində“Danışanabidələr”
adlıfotosərgiaçılıb.BeynəlxalqMuzeylərGünümü-
nasibətiləsilsilətədbirlərçərçivəsindətəşkilolunan
sərgidəQarabağınermənilərtərəfindənişğalıdövrün-

dədağıdılmışmuzeyvətarixi-mədəniabidələrimizinfotoları
nümayişetdirilib.

MilliXalçaMuzeyinindirekto
ru Şirin Məlikova, Mədəniyyət
NazirliyininMuzey,qalereyavə
sərgilər şöbəsiMuzey vədaşı
narmədəni irs sektorununmü

diri Altun Mikayıllı, “Yeni Gal
lery”BakıİncəsənətMərkəzinin
direktoru Rafael Gülməmmə
dov, sənətşünas Elçin Şamilli,
memar, sənətşünas Elçin Əli

yev çıxış edərək tarixi abidələ
rin qorunmasının əhəmiyyətin
dəndanışıblar.
Fotolardakı abidələr haqqın

daAzərbaycanDövlətMədəniy
yətvəİncəsənətUniversitetinin
muzeyşünaslıq,arxivişivəabi
dələrin qorunması ixtisası üzrə
təhsil alan tələbələri məlumat
veriblər.
Muzeydə həmçinin Əməkdar

rəssamYelenaHaqverdiyevanın

tekstil vitrajların hazırlanması,
Əməkdar rəssam Taryer Bəşi
rovun çətən üzrə ustad dərsləri
olub.
Muzeyin balaca dostları üçün

isə“Şuşaİli”münasibətilə“Uçan
xalça” marionet tamaşası gös
tərilib. Tamaşa muzeyin Uşaq
şöbəsi və muzeyin nəzdində
fəaliyyət göstərən “Uşaq birli
yi”nin üzvləri tərəfindən ərsəyə
gətirilib.
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Ölkəmizdə İCESCO-nun regional ofisi açılacaq
MədəniyyətnaziriAnarKəri
movmayın20dəölkəmizdə
səfərdəolanİslamDünyası
Təhsil,ElmvəMədəniyyət
Təşkilatı–İCESCOnunBaşdi
rektoruSalimbinMəhəmməd
əlMalikiləgörüşüb.

Nazir qonağı salamlayaraq
Şuşadakeçirilən“Postmünaqişə
dövründə humanitar gündəliyin
inkişafı:mədənimühitincanlan
dırılmasıyoluilədavamlıinkişaf”
mövzulubeynəlxalqkonfransda
iştirakına görə onaminnətdarlı
ğınıbildirib.
Salim bin Məhəmməd əlMa

likdəöznövbəsindədəvətüçün
mədəniyyət nazirinə təşəkkürü
nü bildirərək Azərbaycanla təş
kilat arasında münasibətlərin
davamlı olaraq inkişaf etdiyini,
əlaqələrin yüksək səviyyədə ol
duğunuvurğulayıb.

Görüşdə İCESCOnun İslam
dünyasınınbirliyivəhəmrəyliyinə
verdiyitöhfələrinönəmiqeydedi
lib.Anar Kərimov baş direktorun
tarixi Zəfərimizdən sonra Qara
bağərazisinənövbətisəfəriniyük
sək dəyərləndirdiyini nəzərə çat

dırıb.HəmçininŞuşanın2023cü
ildə“TürkDünyasınınMədəniyyət
Paytaxtı” elan edilməsinin tarixi
hadisəolduğuvurğulanıb.
Sonda Azərbaycan Respubli

kasıHökuməti ilə İCESCOara
sında təşkilatın Bakı şəhərində

regionalofisininyerləşməsihaq
qında saziş imzalanıb. Sənədi
AzərbaycanRespublikasıHöku
məti adındanmədəniyyət naziri
Anar Kərimov və İCESCOnun
BaşdirektoruSalimbinMəhəm
mədəlMalikimzalayıblar.
Azərbaycanda İCESCOnun

regional ofisinin açılması təşki
latlaüzvdövlətlərarasındaəla
qələrin dahadadərinləşməsinə
töhfə olmaqla yanaşı, qurum
tərəfindən ölkəmizə göstərilən
yüksəketimadınnümunəsidir.
Qeyd edək ki, Salim bin Mə

həmməd əlMalik Şuşada jurna
listlərə açıqlamasında İCESCO
nun regional ofisinin gələcəkdə
ölkəmizindigərşəhərinə,ocüm
lədən Şuşaya köçürülməsinin
mümkünlüyünüvurğulayıb.
1979cuildəyaradılanİCESCO

nunbaşofisiMərakeşin paytaxtı
Rabatşəhərindəyerləşir.

Beynəlxalq konfransın iştirakçıları üçün 
Şuşada ekskursiya

1920maytarixlərindəŞuşadakeçirilən“Postmünaqişədöv
ründəhumanitargündəliyininkişafı:mədənimühitincanlan
dırılmasıyoluilədavamlıinkişaf”mövzusundabeynəlxalq
konfransınbağlanıştədbirindənsonraqonaqlarüçünşəhərə
ekskursiyatəşkiledilib.

Müxtəlifölkələrdəngəlmişnümayəndələrotuz iləyaxınsürən
işğaldövründəŞuşaşəhərininməruzqaldığıdağıntıların,mədəni
irsnümunələrinəqarşıermənivandalizmininşahidiolublar.Qo
naqlarŞuşanıntariximəkanlarında,qaladivarlarıönündə,Cıdır
düzündəxatirəşəkilləriçəkdiriblər.
Şuşadabeynəlxalqkonfransçərçivəsindəmədəniproqramda

təqdim olunub. QonaqlarAzərbaycan xalq rəqsləri, muğam və
xalqmusiqisinümunələrindənproqramımaraqlaizləyiblər.

Dövlət Xidməti ilə İCCROM arasında 
əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb
AzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıŞuşaşəhərindəkeçirilən
“Postmünaqişədövründəhumanitargündəliyininkişafı:mə
dənimühitincanlandırılmasıyoluilədavamlıinkişaf”mövzu
sundabeynəlxalqkonfransdaMədəniMülkiyyətlərinQorun
masıvəBərpasınınÖyrənilməsiüzrəBeynəlxalqMərkəzin
(İCCROM)BaşdirektoruEbberNdorodaiştirakedib.

MədəniyyətNazirliyi
yanında Mədəni İrsin
Qorunması, İnkişafı
vəBərpasıüzrəDöv
lət Xidmətinin rəisi
AzadCəfərlikonfrans
zamanı İCCROMun
rəhbəriiləgörüşüb.
Söhbətzamanı

DövlətXidmətiilə
İCCROMarasında
əməkdaşlığınqurul

ması,mədəniirsnümunələrininqorunmasıvəbərpasısahə
sindətəcrübəmübadiləsininaparılması,buməqsədlətəlimvə
seminarlarınbirgətəşkiliiləbağlıməsələlərmüzakirəolunub.

“EU4Culture” qrant müsabiqəsi çərçivəsində 
regional şəbəkə konfransı

AzərbaycanRespublikasıMədəniyyətNazirliyininvəŞəki,Lən
kəranvəXırdalanşəhərlərininnümayəndələrininiştirakıilə
1920maytarixlərindəTbilisişəhərində“EU4Culture”(“Avropa
İttifaqımədəniyyətnaminə”)qrantmüsabiqəsiçərçivəsindəI
Regionalşəbəkəkonfransıkeçirilib.

TədbirəAvropaİttifaqınınQonşuluqsiyasətivəgenişləndirmə
danışıqları üzrəBaşDirektorluğu,Avropa İttifaqının vəAlmani
yanın Höte İnstitutunun Gürcüstandakı nümayəndəlikəri, yerli
ekspertlər, layihəkomandasıvətərəfdaşları(Höteİnstitutu,Da
nimarkaMədəniyyətİnstitutu,ÇexMərkəzivəGürcüstanFransız
İnstitutu),ocümlədənmedianümayəndələriqatılıblar.
Tədbirçərçivəsindəmüsabiqəüzrəqalibşəhərlərintəqdimatla

rı,“EU4Culture”regionalşəbəkəkonsepsiyası,layihəninfəaliyyət
istiqamətlərivəmaliyyələşməimkanları,Gürcüstanınmədəniyyət
və yaradıcı sənayelər üzrə dövlətözəl tərəfdaşlıqmodelləri ilə
bağlıçıxışlarolub.
ŞərqTərəfdaşlığıregionuüzrəfəaldonortəşkilatlarınmədəniy

yətsahəsiüzrəmümkünmaliyyələşməproqramlarınıntəqdimatı
vəhərölkəüçünsiyasətquruculuğuvətənzimləyicimexanizmlə
rədairtəlimproqramıdatəşkilolunub.
Qeydedəkki,Avropaİttifaqının“ŞərqTərəfdaşlığıMədəniyyət

Proqramı” artıq bir neçə ildir icra olunur.Əməkdaşlığın növbəti
mərhələsikimi2021ciiliniyunayındaproqramınəhatəetdiyiöl
kələrinqeyripaytaxtşəhərləriüçün“EU4Culture”(“Avropaİttifaqı
Mədəniyyətnaminə”)qrantmüsabiqəsielanolunmuşdu.Müsabi
qədəAzərbaycandanLənkəran,Xırdalan,Şəkişəhərləribirneçə
mərhələnikeçərəkqaliblərsırasındayeralıblar.

Türkiyənin bayramı Gəncədə qeyd olunub
GəncəRMİ,GəncəŞəhərİcraHakimiyyəti,TürkiyəninGəncə
dəkiBaşKonsulluğu,GəncəDaşkəsənRegionalTəhsilİdarəsi
vəşəhərGənclərvəİdmanBaşİdarəsininbirgətəşkilatçılığıilə
Türkiyənindövlətbayramı–AtatürküAnma,Gənclikvəİdman
Günü(19may)iləbağlıtədbirkeçirilib.

XanbağındagerçəkləşəntədbirdəGəncəŞəhərİcraHakimiy
yətininbaşçısıNiyaziBayramov,millətvəkiliPərvinKərimzadə,
Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zeki Öztürk, Gürcüstanın
GəncədəkibaşkonsuluNikolosİaşvili,ictimaiyyətnümayəndələri
iştirakediblər.
ƏvvəlcəqonaqlarGəncəUşaqrəssamlıqməktəbiyetirmələri

ninrəsməsərlərindənibarətsərgiyəbaxışkeçirib,müxtəlifidman
oyunlarınatamaşaediblər.
BaşkonsulZekiÖztürkçıxışındaAtatürküAnma,Gənclikvəİd

manGünününtarixindəndanışıb.Qeydedibki,19may1919cu
ildəMustafaKamalAtatürkbirqrupsilahdaşıiləİstanbuldanSam
sunagəlibvəQurtuluşsavaşınabaşlayıb.QurtuluşsavaşıTürki
yəninAntantadövlətləritərəfindənişğalınasonqoyulmasıvə1923
cüildəCümhuriyyətinqurulmasıiləbaşaçatıb.AtatürkbuZəfərə
təməlolan19mayıbayramolaraqgənclərəərməğanedib.
Tədbirin bədii hissəsindəGəncə şəhərUşaq incəsənətmək

təbinin“Xəmsə”nağaraçalanqrupu,“Gəncəqönçələri”rəqsan
samblı, Gəncə Dövlət Filarmoniyası “Göygöl” Dövlət Mahnı və
RəqsAnsamblısolistlərininbirbirindənmaraqlırəqsvəmusiqiləri
tamaşaçılarınzövqünüoxşayıb.

Ö
lkəmizinərazibütövlüyüuğrunda
canınıfədaedənqəhrəmanVətən
övladlarınınxatirəsidaiməziztu
tulur,adlarıəbədiləşdirilir,ailələri

ziyarətolunur.

ZaqatalarayonununLahıckəndindəVə
tənmüharibəsişəhidiVüsalMəmmədovun
xatirəsinə inşa edilmiş abidəbulağın açı
lışı olub.VüsalVətənmüharibəsi zamanı
Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüş
lərdə iştirak edib. Oktyabrın 12də Füzuli
döyüşləri zamanı şəhid olub və doğuldu
ğuLahıckəndindətorpağatapşırılıb.Ölü
mündənsonra“Vətənuğrunda”və“Xoca
vəndin azad olunmasına görə” medalları
ilətəltifedilib.

***
BiləsuvarRMİnin rəisiƏlisultanSadıxov

CəbrayılrayonMahmudlukəndUşaqmusiqi
məktəbindəmüəllim olaraq çalışmış Vətən
müharibəsişəhidiZaminRəhimovunailəsini
ziyarətedib.

***
Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər MKSnin

M.Ə.Rəsulzadə adına kitabxana filialının
əməkdaşlarıVətənmüharibəsişəhidiVüqar
Manafovunailəsinəbaşçəkiblər.

Sumqayıt Poeziya evində Vətən mühari
bəsişəhidiVüsalMuradovundoğumgünü
nə həsr edilən “Şəhidlik zirvəsinin 23 yaşlı
fatehi”adlıədəbibədiigecəkeçirilib.

***

VətənmüharibəsişəhidiİsmayılSalmano
vun doğum günündə xatirəsinə inşa edilən
bulaq komplekslərinin açılışı olub. Şəhidin
adını daşıyan bulaq kompleksləri Füzuli ra
yonu Beşinci Zobucuq qəsəbəsi və Alxanlı
kəndindəinşaedilib.BeşinciZobucuqqəsə
bəsindəki bulaq kompleksində İsmayıl Sal
manovlayanaşı,VətənmüharibəsişəhidiEl
nurCəfərovvə2016cıilinApreldöyüşlərinin
şəhidiƏlvanHüseynovundaşəkilləriyeralıb.
İ.Salmanov Vətən müharibəsi başlayanda

ilkdöyüşəatılanlardanolub.Onundöyüşyolu
Cəbrayıl, Xocavənd, Füzulidən keçib. Həmlə
taborundasnayperolanİsmayıldüşməninxeyli
canlıqüvvəsiniməhvedib.O,oktyabrın24də
Füzuli rayonuərazisindəqəhrəmancasınaşə
hidlikzirvəsinəucalıb,rayonunAlxanlıkəndin
dətorpağatapşırılıb.Ölümündənsonra“Vətən
uğrunda”,Füzuli,CəbrayılvəXocavəndinazad
olunmasınagörəmedallarıilətəltifedilib.

GəncəRMİGəncəşəhərHeydərƏliyevMər
kəzivəşəhərMKSnin16nömrəlikitabxana
filialıgörkəmlişairMollaPənahVaqifin(1717
1797)anadanolmasının305illiyimünasibəti
lə“Vaqifşeirimizinşahmisrasıdır”mövzusun
daədəbibədiigecəkeçirib.TədbirdəGəncə
RMİninməsləhətçisiFəridMəmmədli,Gəncə
şəhərHeydərƏliyevMərkəzinindirektorəvəzi
İlknurİsgəndərovavəbaşqalarıçıxışediblər.

GəncəşəhərMKSnin4saylıfilialı “İstiqlal
şairiƏhmədCavad”başlıqlıtədbirkeçirib.Bö
yükkitabxanaçıRisaləHəsənovabuilanadan
olmasının130illiyiqeydolunangörkəmlişairin
həyatvəyaradıcılığıhaqqındaməlumatverib.

***
Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər MKSnin

Nizami Gəncəvi adına kitabxanaklubunda
XurşidbanuNatəvanın(18321897)190illiyi
nəhəsrolunan“Natəvanınlirikpoeziyası”ad
lıədəbibədiigecəkeçirilib.Şəhər24nömrəli
tamortaməktəbinşagirdlərişairəninqəzəllə
rindənnümunələrsəsləndiriblər.Dahasonra
onların ifasındaNatəvanınAleksandrDüma
iləşahmatoynadığısəhnətəqdimedilib.
ŞuşarayonTurşsukəndUşaqmusiqimək

təbində dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin
yaradıcılığınahəsrolunan“Üzeyirömrü”ad
lı tədbir keçirilib.Tədbirdəbəstəkarın “Arşın
malalan”operettasındansəhnəciklərnüma
yiş olunub.Şagirdlərdən ibarət xor kollektivi
isə“LeylivəMəcnun”operasından“Şəbihic
ran”parçasınıvə“Əsgərmarşı”nıifaediblər.

***
XaçmazRMİQubarayonMKSninMərkə

ziKitabxanasınınoxuzalında“Millipoeziya
mızınMusaYaqubzirvəsi”adlı tədbir keçi
rilib.Xalq şairiMusaYaqubun (19372021)
anadanolmasının85illiyimünasibətilətəşkil
olunan tədbirdə şairin həyat və yaradıcılığı
iləbağlıvideoçarxnümayişetdirilib.Oxucu
larmüəllifinşeirlərinisəsləndiriblər.

***

BərdəRMİBərdə rayonMədəniyyətMər
kəzindəXurşidbanuNatəvanın190illikyubi
leyimünasibətilə“Mənimnaşadolankönlüm”
adlıədəbibədiigecəkeçirilib.BərdəRMİnin
rəisi Vəsilə Möhsümova çıxış edərək Natə
vanıAzərbaycanədəbiyyatı tarixindədiqqə
təlayiq yer tutan söz ustalarından biri kimi
xarakterizəedib.SonraMədəniyyətMərkəzi
ninnəzdindəfəaliyyətgöstərənXalqteatrının
hazırladığıİlyasƏfəndiyevin“XurşidbanuNa
təvan”tamaşasındansəhnənümayişetdirilib.

***
Kürdəmir RMİ Beyləqan Rayon TarixDi

yarşünaslıq Muzeyində yazarlar ŞərifAğa
yarvəMübarizÖrənləgörüşkeçirilib.Təd
birdəçıxışedənRMİnin rəisiFaiqXudanlı
hər ikiyazıçınınmüasirnəsrimizdəyeriba
rədəsöhbətaçıb.

***

İsmayıllı RMİ Qobustan rayon MKSnin
Mərkəzi Kitabxanasında böyük maarifpərvər
şairMirzəƏləkbərSabirin (18621911) ana
danolmasının160illiyinəhəsredilmiş“Dindirir
əsrbizi...”adlışeirqiraətimüsabiqəsikeçirilib.
LeylaQayıbovaI,LamiyəBaxışovaII,Rəvanə
QayıbovaisəIIIyerlərəlayiqgörülüblər.

***
AğdaşRMİAğdaşrayonMədəniyyətMər

kəzivə3saylışəhərklubununbirgətəşkilat
çılığıilə28May–MüstəqillikGünüiləəlaqə
dartədbirkeçirilib.TədbirdəAğdaşşəhərvə
Ləkiqəsəbəuşaqmusiqiməktəblərininmüəl
limlərininifasındavətənpərvərruhlumusiqilər
səsləndirilib.

***
MasallıRMİninrəisiBəxtiyarQılıncov12

14maytarixindəŞuşadakeçirilənV“Xarıbül
bül” Beynəlxalq Folklor Festivalında uğurla
iştirak etmiş N.Gəncəvi adına rayon Mədə
niyyətMərkəzinin“Halay” folklorkollektivinin
üzvləriniqəbuledərəkonlaratəşəkkürnamə
lərtəqdimedib.

***
Ağcabədi RMİAğdam rayon Mədəniyyət

Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət göstərən
Qaradağlı kənd Mədəniyyət evi, MKSnin
Qaradağlı kənd kitabxanası və kənd Uşaq
musiqiməktəbininbirgətəşkilatçılığıilə“Xur
şidbanuNatəvan–190”adlıtədbirkeçirilib.

Unutmaz bu ellər qəhrəmanları...

Yubiley, görüş, müsabiqə...

QubarayonundadağyəhudilərininyığcamyaşadığıQırmızı
qəsəbədəənənəviyəhudievibərpaolunacaq.LayihəniHeydər
ƏliyevFondunundəstəyiiləABŞın,İsrailinölkəmizdəkisəfirlikləri
vəDağYəhudilərininİrsiMərkəzihəyatakeçirəcək.

Mayın 23də layihənin başlan
ması ilə əlaqədarmərasim təşkil
olunub.QəsəbədəkiDağYəhudi
ləriMuzeyininqarşısındakeçirilən
tədbirdəHeydərƏliyevFondunun
departamentdirektoru,MilliMəc
lisin deputatıSoltanMəmmədov,
Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Ziyəddin Əliyev, ABŞ və
İsrail səfirləriÖrl Litzenberqer və
CorcDikçıxışediblər.
ZiyəddinƏliyevçıxışındaQu

banın tarixi,müasir inkişafı,bu
rada yaşayan azsaylı xalqlar,
rayondakıtolerantlıqmühitihaq
qındasözaçıb.Vurğulayıbki,öl

kəmizdəkimultikulturalizmənə
nələrinin bariz nümunələrindən
birinibuqəsəbədəgörməkolar.
Heydər Əliyev Fondunun de

partament direktoru, Milli Məcli
sin deputatı Soltan Məmmədov
bildirib ki, bu gün Azərbaycan
bütünregiondasülh,əməkdaşlıq,
multikulturalizmdəyərlərini təbliğ
edir.HeydərƏliyevFonduyaran
dığıgündənAzərbaycanın tarixi,
mədəniyyəti vəmilli dəyərlərinin
dünyada təbliği ilə yanaşı, həm
ölkəmizdə,həmdəAzərbaycan
dan kənarda müxtəlif dinlərin
qardaşlığı, xalqların dostluğu ilə

bağlı çoxsaylı layihələr həyata
keçirib.S.Məmmədovqəsəbədə
reallaşacaqlayihəninəhəmiyyəti

nivurğulayaraqburanıngələcək
dəqonaqpərvərliyinbirnümunəsi
kimitəqdimolunacağınıdeyib.

ABŞ səfiri Örl Litzenberqer
Azərbaycanda mədəni müxtəlif
liyin bariz nümunəsi olacaq və
turistlərin diqqətini çəkəcək layi
hədə iştirak etməkdənməmnun
luğunu ifadə edib: “Tolerantlıq
sadəcə, birbirimizin fərqliliklərini
anlamaq deyil. Bu müxtəlifikləri
qeyd etmək və bəşəriyyətin də
yərləriolanbufərqlilikləriqucaqla
maqdır.Mənfəxrhissiduyuramki,
ABŞvəİsrailAzərbaycanındost
larıkimibuölkəninzəngintarixinə,
əsrarəngiztəbiətinə,gözəlinsan
larınadəstəkolur.HeydərƏliyev
Fonduna həm Azərbaycanda,
həmdəölkədənkənardagördüyü
işlərəgörətəşəkküredirəm...”.

İsrailinölkəmizdəkisəfiriCorc
Dikqeydedibki,Qırmızıqəsəbə
yəhudilərin vəazərbaycanlıların
birgəyaşadığıicmadır.Buradakı
icmanındünyadaoxşarıyoxdur:
“Burada yaşayan icma üzvləri
istəyirlər ki, qəsəbəyə investi
siyalar cəlb olunsun. Bütün bu
işlərdədəstəyinigöstərən tərəf
daşlaratəşəkküredirəm...”.
Tədbirin sonunda layihənin

icrası ilə bağlı məlumat verilib.
Qəsəbədə yüz ildən çox yaşı
olan yəhudi evinin bərpasının
məqsədi burada etnik və dini
mədəniyyəti qorumaq, eyni za
manda,yeniturizmimkanlarıya
ratmaqdır.

Qubada ənənəvi yəhudi evi bərpa ediləcək
Hazırladı: N.Məmmədli
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Azərbaycanbəstəkarlıqməktə

biningörkəmlinümayəndəsi,
Xalqartisti,professor,AMEA
nınmüxbirüzvü,UNESCOnun

“Sülhartisti”,AzərbaycanBəs
təkarlarİttifaqınınsədriFirəngiz
ƏIizadə...Bugünəkimionunlabir
neçəmüsahibəmizolub.Hərbiriöz
rəsmiliyivəsırfyaradıcımövzusu
iləyaddaqalıb.Budəfəkisöhbəti
mizisətamfərqlioldu.

May ayı onun hə ya tın da xü su si lə 
əla mət dar dır. Ma yın 28-də 75 il li yi ni 
qeyd edə cək. Gö rü şü müz də məhz 
bu əla mət dar ta ri xə həsr edil di yin dən 
iki saata ya xın za ma nın ne cə keç di-
yin dən xə bə rim ol ma dı. Mu si qi sa hə-
si nin prob lem lə ri, bu gün kü və ziy yə ti, 
elə cə də uzaq-ya xın unu dul maz il lə rə, 
gənc lik döv rü nə sə ya hət et dik...

Sadəcə, bəstəkar 
Firəngiz Əlizadə...

Özü nün də vur ğu la dı ğı ki mi, xa ric də 
onu təq dim edən də çox say lı ti tul la rı 
la zım ol mur. Onun adı dün ya nın bö-
yük səh nə lə rin dən, sa də cə, “bəs tə kar 
Fi rən giz Əli za də” ki mi elan edi lir...

Gö rüş dü yü müz gün də növ bə ti əsə-
ri nin prem ye ra sı ilə bağ lı çox lu təb rik 
me saj la rı al mış dı. Dün ya şöh rət li bəs-
tə kar, da hi Qa ra Qa ra yev mək tə bi nin 
la yiq li da vam çı sı, vir tuoz piano çu, di-
ri jor Fi rən giz Əli za də nin çox şa xə li ya-
ra dı cı lı ğı XXI əsr Azər bay can pro fes-
sional mu si qi si nin dün ya sə nət alə mi nə 
in teq ra si ya sın da mü hüm rol oy na yır. 
Onun mu si qi mə də niy yə ti miz adı na 
gör dü yü iş lər, hə ya ta ke çir di yi la yi hə-
lər sə yük sək təq di rə la yiq dir. 

Sə nət ka rın növ bə ti be lə dün ya əhə-
miy yət li la yi hə si bu ilin ap rel ayın da 
Bri ta ni ya pay tax tın da ger çək lə şib. Lon-
do nun möh tə şəm “Pool” kon sert za lın-
da Fi rən giz Əli za də nin sim fo nik or kestr 
üçün “Ni za mi Cos mo logy” (“Ni za mi fə-
za sı”) əsə ri nin prem ye ra sı ke çi ri lib. Uk-
ray na lı di ri jor Ki rill Ka ra bit sin rəh bər li yi 
al tın da “Bour ne mouth Symp hony Orc-
hest ra”nın (Bö yük Bri ta ni ya) ifa sın da 
bö yük triumf a ke çə rək ta ma şa çı la rın 
rəğ bə ti ni qa za nıb. Da hi Azər bay can şairi 
və mü tə fək ki ri nin 880 il li yi mü na si bə ti lə, 
xü su si ola raq bu məş hur kol lek ti vin si-
fa ri şi ilə ya zıl mış əsər Ni za mi dü ha sı nı 
vəsf edən tən tə nə li himn ki mi səs lə nib. 

Bəs tə kar bu əla mət dar ha di sə haq-
qın da de yir: 

– 2017-ci il də “Ams ter dam Ro yal Con-
certg bouw”un si fa ri şi ilə bəs tə lən miş 
“Na si mi Pas sion” (“Nə si mi ila hi lə ri”) əsə-
rim dən son ra gör düm ki, doğ ru dan da, 
bi zim nə həng şəx siy yət lə ri miz tək cə şair 
de yil lər, in san la rı yö nəl dən fi kir, dü şün-
cə sa hib lə ri dir. On lar da poezi ya, fəl sə fə, 
teolo gi ya da var. XII əsr də Ni za mi gü nəş 
və ul duz lar haq qın da ne cə ma raq lı fi kir-
lər söy lə yib. Hər də fə oxu duq ca bun lar 
mə nə tə sir edir di. Hə lə möh tə rəm Pre-
zi den ti miz İl ham Əli ye vin “Ni za mi İli” ilə 
bağ lı sə rən ca mı im za lan ma mış dı və 
mən baş la dım bu əsə ri yaz ma ğa. Ni-
za mi nin fə za haq qın da dü şün cə lə ri “İs-
kən dər na mə”, “Ley li və Məc nun” və 
di gər əsər lə rin də yer alır. “Na si mi Pas-
sion”dan fərq li ola raq bu əsər də söz 
yox dur. Ni za mi nin da hi ya nə ide ya la rı, 
dün ya ya ba xı şı və in san la ra mü na si bə ti-
ni öz ya naş mam la bu əsər də çat dır maq 
is tə dim. 2020-ci il də əsə ri baş la dım və 
2021-də ha zır idi. Pan de mi ya sə bə bin-
dən əsə rin prem ye ra sı 3-4 də fə tə xi rə 
sa lın dı. Nə qə dər ki prem ye ra ol ma yıb, 
san ki əsər hə lə bit mə yib və daima onun 
haq qın da dü şü nür sən. Elə bu sə bəb dən 
mən də be lə bir ide ya ya ran dı ki, əsər də 
tək cə sim fo nik mu si qi de yil, ora ya elekt-
ron səs lər də əla və olun sun. Si fa riş çi-
lər əv vəl çox çə tin dir de sə lər də, mən 
prem ye ra ya ha zır lı ğa ge dən də çox gö-
zəl dav ra na raq çe vik şə kil də bu mə sə lə-
ni həll et di lər. Prem ye ra çox gö zəl keç di. 
İkin ci gün isə əsər uni ver si tet şə hər ci-
yi olan Exe ter də tək rar ola raq gənc lər 
üçün səs lən di ril di. Biz bir ne çə gün ora-
da diq qət mər kə zin də ol duq. Hər kəs 
əsə ri ma raq və rəğ bət lə qar şı la mış dı. 

Fi rən giz xa nı mın bu əsə ri nin prem ye-
ra sı ilə bağ lı ma te rial lar la ta nış olan da, 
hə qi qə tən, çox ma raq lı fi kir lər lə qar-
şı laş dıq. Mə sə lən, bir in for ma si ya da 
de yi lir: “Qey ri-adi, no va tor par ti tu ra lar. 
Pub li ka müəl li fi bö yük coş qu ilə qar şı-
la dı. Sə mi mi və də rin sə nət hər za man 
din lə yi ci qəl bi nə yol ta pa bi lir...”.

Onu da qeyd edək ki, mart ayın da 
Al ma ni ya nın Maq de burq şə hə rin də Fi-
rən giz Əli za də nin sim fo nik or kestr üçün 
“Som mer-Eind ruck” (“Yay təəs sü ra tı”) 
əsə ri nin prem ye ra sı bö yük triumf a ke çib. 
Di ri jor Mi xael Hors tun rəh bər li yi al tın da 
“Mit tel deutsc he Phil har mo nie Orc hest-
ra”nın təq dim et di yi kon sert də F.Men del-
son, F.Şu bert və D.Şos ta ko vi çin əsər lə ri 
ilə ya na şı səs lə nən əsər pan de mi ya fa-
si lə sin dən son ra bu məş hur kol lek ti vin 
ye ni lən miş re per tuarı na da xil edi lə rək ta-
ma şa çı la rın bö yük ma ra ğı na sə bəb olub. 

Be şin ci ayı nı ya şa dı ğı mız 2022-ci il 
bəs tə kar üçün məh sul dar baş la yıb. 

– Mə nim bü tün il lə rim ya ra dı cı lıq ba-
xı mın dan məh sul dar olub. Pan de mi ya 
mə də ni hə ya ta zər bə vur du. Mən bu 
fa si lə dən is ti fa də edib ar xi vi mi qay da ya 
sal dım, xa ric də ki əsər lə rim, ora da ya-
zı lan mə qa lə lə ri bir ara ya gə ti rə bil dim. 
Mə sə lən, Qa ra Qa ra ye vin 100 il lik yu bi-
le yin də (2018) biz bü tün dün ya da onun 
haq qın da ya zı lan nə var sa – bir sə tir lik 
cüm lə də ol sa – ta pıb yu bi le yə həsr edi-
lən ki tab ha zır la ma lı idik. Çox ax ta rış lar 
apar dıq. Çə tin idi, nə ha yət, bu işi ər sə-
yə gə tir dik... Özü mə gə lin cə, Al ma ni ya-
da haq qım da al man di lin də ki tab nəşr 
olu nub. Bun dan əla və, 70 il li yim lə bağ lı 
Tür ki yə də ki tab nəşr edi lib. Bun lar ar xi-
vim üçün də yər li ma te rial lar dır. 

– Tür ki yə de miş kən, Mer sin şə hə rin
də ça lış mı sı nız, ora da ba let də yaz
mı sı nız...
– Mer sin şə hə rin də mə nim ba le tim 

“Boş be şik”lə teatr açıl dı. Or kest rov-
ka nın ha mı sı nı özüm et miş dim. Hə min 
dövr də bir səs və for te piano var idi. Çox 
gö zəl kon sert lər ver miş dik. Hə lə o za-
man, 1993-cü il də ba rok ko fes ti va lı da 
ke çir miş dik...

Əv vəl də de miş dik axı, bu də fə tam 
fərq li söh bət edi rik: mər hə lə-mər hə lə, 
pil lə-pil lə. O da nı şır, mən isə bu söh-
bət dən çı xa rış lar edi rəm. 

Ailə 
– Atam və anam in di ki va li deyn lər 

ki mi bi zə təh sil də və ya ra dı cı yol da 
xü su si bir dəs tək gös tər mə yi bər. Biz 
qa zan dı ğı mız bü tün nailiy yət lə rə öz 
zəh mə ti miz, al nı mı zın tə ri ilə nail ol mu-
şuq. Atam Əliağa Əli za də mu si qi ni se-
vən in san idi. Müs lüm Ma qo ma yev Qo-
ri Müəl lim lər Se mi na ri ya sı nı bi ti rən dən 
so na onu Lən kə ra na gön də rir lər. Bu ra-
da “Tar ça lan oğ lan lar” an samb lı nı ya ra-
dır. Atam hə min qru pun üz vü olub. O, 
Lən kə ra nın Ki çik ba zar mə həl lə sin dən 
idi. Ulu ba bam azan oxu yan olub. Hə-
min dövr də in san lar onun sə si nə va leh 

imiş lər. Atam son ra dan Le ninq rad da 
(Sankt-Pe ter burq) ali təh sil al mış, me-
liora tor ix ti sa sı na yi yə lən miş di. Çox 
mü la yim in san idi. Biz heç vaxt onun 
uca dan sə si ni eşit mə dik. Atam Şə-
ki də iş lə yər kən anam Nə zi rə-Xə di cə 
xa nım la ailə qu rur. Biz dörd uşaq idik 
və ata mın işi ilə əla qə dar bü tün çə-
tin lik lər ana mın üzə ri nə dü şür dü. Üç 
ba cı, bir qar da şın mə həb bə ti dər sə, 
ədə biy yat, mu si qi və sə nə tə idi. Anam 
bi zə qar şı çox sərt idi. Dər si mi zə cid-
di ya na şır dı. Müəl lim lə ri miz ana ma 
qib tə edir di. O, bi zim lə bir lik də bü tün 
not la rı, dərs lə ri öy rə nir di. Bi zi baş dan-
aya ğa öz tik di yi, to xu du ğu ge yim lər lə 
bə zə yir di. Hə mi şə maest ro Ni ya zi nin 
kon sert lə ri nə ye ni pal tar da bi rin ci cər-
gə də, əlim də gül dəs tə si ilə gə lib otu-

rar dım və ha mı elə dü şü nər di ki, mən 
Ni ya zi nin qı zı yam. Bö yük ba cım Flo ra 
da bi zə ana lıq edib. Nə zə ri ni heç vaxt 
üs tü müz dən çək mə yib, dərs lə ri miz də 
bi zə yar dım çı idi. Ha zır da 82 ya şı var, 
bu gün də ana mı zı əvəz edir. İkiotaq lı 
evi miz də xoş bəxt ya şa mı şıq. 

Ha mı mız mək tə bi əla qiy mət lər lə bi-
tir mi şik. Həm or ta mək tə bi, həm də 
kon ser va to ri ya nı qı zıl me dal la bi tir dim. 
İlk mu si qi mi 7 ya şım da yaz mış dım. 
Anam mah nı nı müəl li mi mə təq dim et di 
və o, bu mah nı nı löv hə də yaz dı. Bü tün 
si nif mə nim mah nı mı oxu du və bu mə-
nə çox tə sir et miş di. Hə min gün ax şam 
süf rə sin də düz gün tə ləf üz be lə edə 
bil mə di yim qə ra rı mı ata ma de miş dim: 
“Mən kom po zi tor ola ca ğam!”. Kon ser-
va to ri ya nın nəz din də or ta ix ti sas mu si qi 
mək tə bin də təh sil al dı ğım za man bəs-
tə kar Ədi lə Hü seyn za də nin rəh bər lik 
et di yi bəs tə kar lıq dər nə yi nə ge dir dim. 
Ona va leh ol muş dum...

 
Elə hə min il lər də də bö yük ya ra dı cı lı-

ğa ge dən yo lun ilk ad dım la rı atı lır. Ədi lə 
Hü seyn za də nin ya nı na get di yi gü nü Fi-
rən giz xa nım be lə xa tır la yır:

– Hə min gün atam mə nə de di ki, 
bu gün sən ilk də fə bəs tə kar lıq dər si-
nə ge dir sən. Bu gü nü ya dın da sax la. 
Sə nin hə ya tı nın ye ni dö nə mi baş la yır. 
İn di də o səs qu la ğım da dır. Son ra kı il-
lə rim də isə atam hə mi şə mə nə de yir di 
sə bir li və sa kit ol. Tə lə bə lik il lə rim də 
müəl li mim Qa ra Qa ra yev ata ma de-
yən də ki Fi rən giz XXI əs rin mu si qi si ni 
ya zır, atam çox se vin miş di, fəxr et miş-
di. On la rın çox gö zəl mü na si bə ti var idi 
və il də bir-iki də fə gö rü şür dü lər... Hə-
ya tı mın və ya ra dı cı lı ğı mın bü tün mər-
hə lə lə rin də ça lış dım ki, gör dü yüm iş-
lə rin əsas lı ol du ğu nu sü but edə bi lim.  
Bəs tə kar lıq fəaliy yə tim də çə tin an lar 
da ya şa mı şam. Mad di cə hət dən sı xın-
tı çək di yim an lar da olub. Hə yat yol da-
şım Ca han gir ki nos tu di ya da re jis sor 
ki mi ça lı şır dı. O za man ki nos tu di ya da 
bağ lan dı... Ye ri gəl miş kən, 75 il lik yu-
bi le yim lə bağ lı film ha zır la nıb. Film də 
keç di yim bu keş mə keş li sə nət yo lum 
əks olu nub. Han sı öl kə yə iş lə mə yə 
get dim sə, ailəm lə bir lik də get dim. 

İlk də fə Tür ki yə dən də vət alan da Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı na ge də rək bu ra-
da, Bəs tə kar lıq ka fed ra sın da mə nə iş 
ve rə cək si niz sə, mən o tək li fi qə bul et-
mə yim de dim. Nə ti cə də mə lum... Bəs-
tə kar lıq dan de yil, am ma 22 il ora da or-
kestr ləş mə ix ti sa sın dan dərs de mi şəm. 

Tələbəlik 
– Gö zəl oxu mu şuq. Mən piano çu ki-

mi im ta ha nı mər hum rek to ru muz Cöv-
dət Ha cı ye vin qar şı sın da ver mi şəm. 
Hər ya rım il 45 də qi qə lik kon sert ve-
rir dik. O kon sert lər də Cöv dət müəl lim 
bü tün tə lə bə lə rin hər bi ri nin nə yə qa dir 
ol du ğu nu bi lir di. Biz çox yük sək sə-
viy yə li təh sil al mış dıq. Mən iki ix ti sas 
–   piano çu və bəs tə kar lıq fa kül tə sin də 
təh sil al mı şam. İlk müəl li mim Cöv dət 
Ha cı yev idi.

Fi rən giz xa nım da ha son ra müəl li mi-
nin məs lə hə ti ilə Qa ra Qa ra ye vin sin-
fi nə ke çir. Da hi bəs tə kar onun müasir 
mu si qi yə hə və si ni gö rür və bu yol da 
hər za man dəs tək olur. 

– 2007ci il də Fi rən giz Əli za də 
UNES COnun “Sülh ar tis ti” (“Ar tist 
for Peace”) fəx ri adı na la yiq gö rü lüb. 
Res pub li ka nın Xalq ar tis ti, AMEA
nın müx bir üz vü, pro fes sor, “Şöh rət” 
və “Şə rəf” or den lə ri, ha be lə müx tə lif 
res pub li ka və bey nəl xalq təş ki lat lar 
tə rə fin dən təq dim edil miş mü ka fat və 
me dal lar – bü tün bun lar bəs tə ka rın 
çox şa xə li fəaliy yə ti nə ve ri lən yük sək 
qiy mə tin ba riz nü mu nə lə ri dir. Am ma 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 100 il lik 
yu bi ley təd bir lə rin də bu ti tul la ra sa hib 
mə zu nun iş ti ra kı se zil mə di nə dən sə…
– Bu sualı hə min sil si lə təd bir lə rin 

təş ki lat çı la rı na ün van la maq yax şı olar-
dı.  Çox yax şı olar dı ki, BMA-nın xa ric-
də ki yu bi ley təd bir lə rin də bi zim Azər-
bay can bəs tə kar la rı nın əsər lə ri, BMA 
mə zun la rı nın əsər lə ri səs lə nər di. Yə ni 
biz dün ya nı yal nız öz mə də niy yə ti miz lə 
təəc cüb lən di rə bi lə rik...

Türkiyə və Almaniya yolu
Yu xa rı da qeyd et di yi miz ki mi, 1990-cı 

il lə rin əv vəl lə rin də onun hə ya tı nın Tür-
ki yə sə hi fə si baş la yır. Mer sin Ope ra 
və Ba let Teat rı nın açı lı şı mü na si bə ti lə 
Tür ki yə nin Mə də niy yət Na zir li yi Fi rən-
giz xa nı ma ba let yaz ma ğı si fa riş edir və 
ona bir gə əmək daş lıq üçün ha zır mü qa-
vi lə yol la yır. 1993-cü il də N.Cü mə li nin 
qə lə mə al dı ğı “Boş be şik” poema sı nın  
mo tiv lə ri əsa sın da yaz dı ğı iki pər də li ba-
le tin ilk ta ma şa sı olur. Bu teatr la uzun 
müd dət əmək daş lıq edən bəs tə kar 
Mer sin Kon ser va to ri ya sı nın ya ra dıl ma-
sın da ya xın dan iş ti rak edir. Sə nət ka rın 
50 il lik yu bi le yin də Mer sin Va li li yi tə rə-
fin dən “Fi rən giz Əli za də gün lə ri” ad lı 
mu si qi fes ti va lı təş kil olu nur.

Tür ki yə dən son ra Al ma ni ya dan iş 
tək li fi alan Fi rən giz Əli za də 12 il ya ra dı-
cı lı ğı nı Ber lin şə hə ri ilə bağ la yır. Al ma-
ni ya İn cə sə nət Aka de mi ya sın da onun 
üçün hər cür şə rait ya ra dı lır.

Söh bə ti miz za ma nı de yir ki, Al ma ni ya-
da kı us tad dərs lə ri bu gün də da vam edir. 
O, həm çi nin Sankt-Pe ter burq da ke çi ri lən 
And rey Pet rov adı na bəs tə kar la rın bey-
nəl xalq mü sa bi qə si nin mün sif ər he yə ti nə 
sədr lik edir, ey ni za man da Bey nəl xalq Ağa 
Xan Fon du nun (“Aga Khan Foun da tion”) 
eks per ti dir. Də fə lər lə fond dan iş tək li fi al-
sa da, də yər lən dir mə yib. Yə qin ki, ya xın 
gə lə cək də bu tək lif ə bağ lı qə rar ve rə cək...  

Ağa Xan Fon du Por tu qa li ya və Bö yük 
Bri ta ni ya və tən da şı olan Şah Kə rim Hü-
seyn  (Ağa Xan) tə rə fin dən tə sis edi lib. 
Fon dun 20-dək öl kə də nü ma yən də li yi 
fəaliy yət gös tə rir. Fond Fi rən giz Əli za də 
ya ra dı cı lı ğı nı Şərq in cə sə nə ti nin mə nə vi 
zən gin li yi və yük sək in tel lek tualiz mi nin 
cəl be di ci qüv və si ki mi xa rak te ri zə edir. 
2019-cu il də fon dun rəh bə ri 20-25 əsər 
din lə yir və “Na si mi Pas sion”un müəl li fi 
ilə ma raq la nır.  Fi rən giz Əli za də və əsər 
haq qın da ona mə lu mat ve ri lir. Ağa Xan 
de yir mən çox dan göz lə yir dim ki, mü-
səl man dün ya sın da be lə bir əsər or ta ya 
gəl sin. Bu sə bəb dən ilk də fə fond tə rə-
fin dən bəs tə kar lıq no mi na si ya sı tə sis 
edi lir və Fi rən giz xa nım “Aga Khan Mu-
sic Award – 2019” (creation) bey nəl xalq 
mu si qi mü ka fa tı na la yiq gö rü lür. Mü-
ka fat bəs tə ka ra Por tu qa li ya Pre zi den ti 
Mar se lo Re be lo, fon dun pre zi den ti Ağa 
Xan tə rə fin dən Lis sa bon da ke çi ri lən tən-
tə nə li mə ra sim də təq dim olu nub. 

Bu gün Fi rən giz Əli za də Azər bay can 
Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın səd ri ki mi ça lı şır 
ki, bu sa hə də həm yaş lı, həm də gənc 
bəs tə kar lar diq qət dən kə nar da qal ma sın. 
O, hə lə 1979-cu il də, gənc ikən ilk də fə 
müəl li mi Qa ra Qa ra yev tə rə fin dən na mi-
zəd li yi irə li sü rü lə rək it ti fa qa ka tib se çil-
miş di. Hə min dövr lər də baş ve rən bə zi 
ha di sə lə ri də Fi rən giz xa nım bir az acı, 
bir az köv rək, bir qə dər də özü nə məx sus 
gü lüş lə ya da sa lır. Gənc bəs tə ka ra qar-
şı o za man kı haq sız lıq la ra in cə qəlb li bir 
qa dı nın tab gə tir mə si nin möh tə şəm son-
lu ğu nun bu gün şa hi di olu ruq. Xa ric də ki 
kon sert lə ri nə də vət edi lən həm kar la rı-
nın ona qar şı mü na si bə ti, özü nə məx sus 
“müs bət” təb rik lə ri onu bu yol da da ha da 
mə tin edib, irə li lə mə yə, bö yük nailiy yət lər 
qa zan ma sı na yol açıb. Rəh bər lik et di yi 
qu rum da gənc lə rə öz kö mə yi ni əsir gə mə-
yən yu bil yar ple num, konf rans və fes ti val-
la rın ke çi ril mə si ni ənə nə yə çe vi rə bi lib. 

Söh bə ti miz əs na sın da Fi rən giz xa nım 
“Şu şa İli”ndə gö rü lə cək iş lər dən də söz 
açır. De yir ki, Bəs tə kar lar İt ti fa qı ola raq 
gənc bəs tə kar la rın şan lı Zə fə ri mi zə həsr 
et dik lə ri əsər lə rin mü sa bi qə si ni təş kil et-
dik. Al tı əsər se çi lə rək Mə də niy yət Na-
zir li yi nə təq dim olu nub: “Am ma hə lə də 
bu əsər lər səs lən di ril mə yib. Dü zü, bi zim 
sim fo nik or kest ri miz ol ma dı ğı üçün bu 
əsər lə ri səs lən dir mək im ka nı mız yox dur. 
Biz ba car dı ğı mız qə dər la yi hə və təd bir-
lər real laş dır ma ğa ça lı şı rıq...”. 

Son da isə diq qə tə çat dır maq is tər dik 
ki, dün ya şöh rət li bəs tə ka rı mı zın yu bi le-
yi tən tə nə ilə qeyd edi lə cək. İyun ayın da 
müx tə lif kon sert sa lon la rın da yu bi le yə 
həsr olun muş mu si qi fes ti va lı çər çi və-
sin də sil si lə təd bir lər ke çi ri lə cək. Mu si qi-
se vər lə ri bəs tə ka rın ka me ra və sim fo nik 
əsər lə ri, haq qın da ya zı lan ki tab lar və bu 
gü nə ki mi bu ra xı lan kom pakt disk lə rin 
təq di ma tı, sim fo nik or kestr üçün “Ni za mi 
fə za sı” əsə ri nin Ba kı təq di ma tı göz lə yir. 
Bu təd bir lə rə qa tı lan lar Fi rən giz Əli za-
də nin fü sun kar mu si qi si ilə ya na şı, onun 
Azər bay can bəs tə kar lıq mək tə bi üçün 
yaz dı ğı ye ni bir ta ri xin sə hi fə si ni də və-
rəq lə miş ola caq lar...

Biz də “Mə  də  niy  yət” qə  ze  ti  nin kol -
lek  ti  vi ola  raq gör  kəm  li bəs  tə  ka  rı  mı  zı 
yu  bi  le  yi  mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edir, ona 
möh  kəm can  sağ  lı  ğı, ye  ni ya  ra  dı  cı  lıq 
uğur  la  rı ar  zu  la  yı  rıq.  

Lalə Azəri

“Mədəni gənclik” “Ölülər”i alqışladı
Gənclərinteatramarağınıartırmaq,onlardasəhnəsənətlərinəsevgi
yaratmaqüçünuğurladavamedən“Mədənigənclik”layihəsiişti
rakçılarıbudəfəAkademikMilliDramTeatrındaolublar.Tələbələr
mayın20dəlayihəçərçivəsindəCəlilMəmmədquluzadənin“Ölülər”
əsəriəsasındahazırlananeyniadlıtamaşayabaxıblar.

Teat rın bə dii rəh bə ri və di rek to-
ru, Xalq ar tis ti Azər Pa şa Ne mə-
to vun qu ru luş ver di yi ta ma şa da 
gör kəm li bəs tə kar Qa ra Qa ra ye-
vin vax ti lə bu səh nə əsə ri üçün 
yaz dı ğı mu si qi ye ni ver si ya da təq-
dim edi lir. Mə də niy yət Na zir li yi nin 
si fa ri şi ilə ha zır la nan səh nə əsə-
ri nin el mi məs lə hət çi si aka de mik 
İsa Hə bib bəy li dir.

Şeyx Nəs rul la hı Xalq ar tis ti Nu-
rəd din Meh di xan lı, Kef i İs gən də-
ri Əmək dar ar tist Anar Hey bə tov 
oy na yır. Di gər rol la rı Xalq ar tist-
lə ri La lə zar Mus ta fa ye va, Ra fiq 
Əzi mov, Ha cı İs ma yı lov, Ka zım 
Ab dul la yev, Sa bir Məm mə dov, Əli 
Nur, Əmək dar ar tist lər As lan Şi rin, 

El şən Rüs tə mov, El xan Qu li yev, 
Mə za hir Cə li lov, Ka zım Hə sən qu-
li yev, Mir zə Ağa bəy li, Mət ləb Ab-
dul la yev, akt yor lar El çin Əfən di, 
Ra min Şı xə li yev, Vü sal Mus ta fa-
yev, Ca nə li Ca nə li yev, El nur Qə-
di rov, Rüs təm Rüs tə mov, Xə di cə 
Nov ruz lu, Lə man İma no va, Ra da 
Nə si bo va və Fi ru zə Ba la ye va mə-
ha rət lə can lan dı rıb lar.

Xro no met ra jı 130 də qi qə olan 
səh nə əsə rin də rəsm lə rin qu ru lu-
şu Azər Pa şa Ne mə to va məx sus-
dur.

Əsər də ki mə nə vi əsa rət, fa na tizm 
və cə ha lət bö yük cə sa rət lə akt yor la-
rın ifa sın da özü nə məx sus ça lar lar la 
açı lır. Ya ra dı cı he yət Cə lil Məm məd-

qu lu za də dü şün cə lə ri ni yük sək mə-
ha rət lə ifa edə rək, möv hu mat və ca-
hil li yin poetik və dra ma tik löv hə lə ri ni 
tə cəs süm et di rə bi lir lər.

“Mə də ni gənc lik” la yi hə si nin iş ti-
rak çı la rı ta ma şa dan ön cə Aka de-
mik Mil li Dram Teat rı nın səh nə ar-
xa sı ilə də ta nış olub lar. Gənc lər, 
be lə cə, ta ma şa ilə ya na şı ümu-
mən teatr pro se si ba rə də təəs sü-
rat əl də edib lər.

Onu da qeyd edək ki, ma yın 
24-də “Mə də ni gənc lik” la yi hə si-
nə Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Mu si qi li Teat rı ev sa hib li yi edib. 
Tə lə bə lər re jis sor Sa mir Qu la-
mo vun qu ru lu şun da “Pa ris Notr 
Da ma it haf” ta ma şa sı na ba xıb lar. 
La yi hə nin da va mı ola raq gənc lər 
teatr möv sü mü nün so nu na dək 
da ha bir ne çə səh nə nü mu nə si ni 
iz lə yə cək lər.

Dünyanın bizdən daha yaxşı tanıdığı bəstəkar
Firəngiz Əlizadə: “Tələbəlik illərimdə müəllimim Qara Qarayev atama deyəndə ki 

Firəngiz XXI əsrin musiqisini yazır, atam çox sevinmişdi, fəxr etmişdi...”

Dövlət Uşaq Filarmoniyası 
30 illiyini konsertlə qeyd edir

BuilAzərbaycanDövlət
UşaqFilarmoniyasının
30illikyubileyitamam
olur.Mayın25dəbu
münasibətləyubiley
konsertikeçiriləcək.

“Şu şa, biz gəl dik” ad lı 
kon sert də Döv lət Uşaq 
Fi lar mo ni ya sı nın “Şəms” 
uşaq xo ru, vo kal sin-
fi, “Mu si qi li uşaq teat rı”, 
müx tə lif yaş qrup la rın-
dan iba rət rəqs kol lek-
ti vi, “Sə dəf” xalq çal ğı 
alət lə ri an samb lı və so-

list lər rən ga rəng mu si qi nöm rə lə ri ilə çı xış edə cək lər. Bun-
dan baş qa, “Ba ca rıq lı əl lər” rəsm dər nə yi nin sər gi si də nü-
ma yiş olu na caq.

Proq ram da Azər bay can, rus və Av ro pa bəs tə kar la rı nın 
əsər lə ri, elə cə də xalq mah nı və rəqs lə ri səs lə nə cək.
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Erkən çağlardan yaradıcılığa

maraq göstərənMirzəBalamət
buatda publisistik yazılarla çıxış
edir, şeirləri işıq üzü görür. Orta
məktəbi bitirdikdən sonra Bakı
PolitexnikTexnikumunaqəbulolu
nur.Həmin ilMirzəBalanınatası
vəfatedir.Başsızqalanailəmaddi
çətinliklə üzləşir. O, ailəni dolan
dırmaqüçünanasınaköməkedir,
hərçətinliyəqatlaşır.Eynizaman
daBakıdamüxtəlifictimaimədəni
təşkilatlarlaəlaqəqurur.Keçirilən
toplantılarda fəal iştirak edir. Hə
min tədbirlərin birində görkəmli
dramaturqCəfərCabbarlıiləqar
şılaşır. Bu tanışlıq sonralarmöh
kəməqidədostluğunaçevrilir.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

nin1915ciildənnəşrolunan“Açıq
söz”qəzetindənəməkdaşlıqtəklifi
alır.Dövrimətbuatlaəlaqələrinige
nişləndirir,xüsusilə“Bəsirət”qəze
tindəpublisistyazılarlamüntəzəm
çıxış edir. Şəhərdə müsəlmanlar
arasında məzhəblə bağlı nifaq
salmaq istəyənləri tənqid atəşinə
tutur.C.Cabbarlı iləbirlikdə “İttifa
qimütəllimin” və “QafqazTələbə
lərinin Mərkəzi Komitəsi” təşkilat
larının qurulmasında və təşkilatın
idarəolunmasındafəaliştirakedir.
Onunyüksəkfəallığınəzərəalına
raq təşkilatların “Gənclər sədası”
qəzetininredaktorutəyinedilir.

M.B.Məhəmmədzadə 1918
ci ilin əvvəlində Tifis şəhərinə
gedir. Burada həftəlik, sonra
isəaydaikidəfəişıqüzügörən
“Gənclər yurdu” jurnalını nəşr
etdirir. O, Tifisdə olarkən “İki
inqilabarasında”kitabıçapolu
nur.
Tanınmışziyalıvə ictimaixa

dim Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətinin yaranmasını ürəkdən
alqışlayır, yeni respublikanı
istəməyən qüvvələri məqalə
lərində tənqid edirdi. M.B.Mə
həmmədzadə 1918ci ilin 7
dekabrındaCümhuriyyət parla
mentinin açılışında C.Cabbar
lı ilə birlikdə stenoqrafçı kimi
fəaliyyət göstərmişdi. Profes
sor Asif Rüstəmli araşdırma
sında yazır: “Mirzə Bala AXC
Parlamentində siyasi debatları
izlədikcə,hərbirfirqənümayən
dəsinin çıxışlarından süzülən
mənanı,məkri, hiyləni duyduq
caazad,müstəqilölkəninözgə
təsirləri, əsarəti altına düşmüş
siyasətçisininbədbəxt,mağmın
halınaacıyırdı.Müəllifhəm itti
hadçıların,həmdəsosialistlərin
demokratik cümhuriyyət quru
luşu haqqında yanlışmövqedə
olduğunutənqidedirdi”.

M.B.Məhəmmədzadə eyni
zamanda Cümhuriyyətin rəsmi
orqanıolan“Azərbaycan”qəze
tinin yayın müdiri kimi o illərdə
hərtərəfisiyasi fəaliyyətgöstər
mişdi.1919cu ilsentyabrın17
də Mirzə Balanın “Bakı uğrun
damübarizə”pyesiAzərbaycan
DövlətTeatrıtərəfindəntamaşa
yaqoyulmuşdu.
Azərbaycan 28 aprel 1920ci

ildəbolşevikRusiyasıtərəfindən
işğal edilir. Mənən ruhdan dü
şən, sarsılan yazıçı bir müddət
işsizqalır.SonraAzərbaycanAli
Xalq Təsərrüfatı Şurasında tər
cüməçilik,Bakınınmüxtəlifmək
təblərindəmüəllimlik edir. Dövri
mətbuatla da əlaqəsini kəsmir.
“Yeniyıldız”jurnalındaAzərbay
cantarixinədairsilsiləməqalələr
dərc etdirir. 1922ci ildə “Azər
baycantürkmətbuatı”adlıkitabı
işıqüzügörür.
Həmin ərəfədə xalqlarınmilli

mənəvi dəyərlərinə qənim kəsi
lənbolşeviklərmillidüşüncə tə
rəfdarlarınıntəqibinəbaşlayırlar.
Şübhəli görsənənhər kəshəbs
edilir.1923cüildə“İstiqlal”qəze
tininmətbəəişçilərivəredaksiya
heyəti də saxlanılır. Vəziyyəti
belə görənMirzə Bala 1924cü

ilinmayındaCənubiAzərbayca
nınƏnzəlişəhərinəgedir.Sovet
kəşfiyyatıonutəqibedir.Bundan
xəbərtutanMirzəBalabirmüd
dət Tehran, Təbriz və Sulduz
şəhərlərində gizli fəaliyyət gös
tərir. Kəskin məqalələrlə “Yeni
Qafqasiya” jurnalındaçıxışedir.
O,1927ciildəİranıtərkedərək
İstanbulagedir.BuradaM.Ə.Rə
sulzadənin yaxın silahdaşına
çevrilərək “Azəritürk”, “Odlu
yurd”, “Azərbaycan yurd bilgi
si” jurnallarında sovet siyasətini
tənqid edən yazılar dərc etdirir.
SənədləriniİstanbulUniversiteti
ninHüquqfakültəsinəverir.Eyni
zamanda Azərbaycan mühacir
lərinin nəşriyyat işinə rəhbərlik
edir.M.Ə.Rəsulzadənin1930cu
il avqustun 7də nəşr etdirdiyi
həftəlik “Bildiriş” qəzetində ya
zılar çap etdirir. SSRİyə qarşı
Türkiyədə mübarizə aparılması
qadağan edilən sövdələşməyə
əsasən, 1931ci ildəRəsulzadə
Türkiyənitərkedir.Bunagörədə
qəzetinredaktorluğuonahəvalə
olunur.Ancaqonundaredaktor
luğuuzunçəkmir.Qəzetbağla
nırvəodaİstanbulutərkedir...
M.B.Məhəmmədzadə uzun

müddət Avropanın bir neçə şə

hərində mühacirət həyatı yaşa
yır.Qəzetvəjurnallaraməqalələr
göndərir. Varşavada “Milli Azər
baycanhərəkatı.MilliAzərbaycan
“Müsavat” Xalq Firqəsinin tarixi”
adlıəsəriniyazır.Əsər1938ciil
də Berlində “Qurtuluş” jurnalının
mətbəəsindəçapolunur.IIDünya
müharibəsibaşlanandao,Varşa
vanıtərkedirvəİstanbulaqayıdır.
Burada“Türkvəİslamensiklope
diyası”redaksiyasındaişədüzəlir.
“AzərbaycantarixindətürkAlbani
yası” adlı (1951) əsərini qələmə
alır. 1954cü ildə yenidən Alma
niyayaqayıdanM.B.Məhəmməd
zadə1959cuilədəkAlmaniyanın

MünxenşəhərindəABŞınyarat
dığıSSRİniöyrənməinstitutunda
Qafqazbölməsininmüdiri vəzifə
sində işləyir.Eynizamanda insti
tut tərəfindənnəşrolunan “Azər
baycan dili” adlı siyasi jurnalın
redaktoruolur.İnstitutdaikiilelmi
şuranınsədri,ikiildəsədrmüavi
nivəzifəsiniicraedir.Seminarvə
konfranslar keçirərək kommunist
ideologiyasının SSRİməkanında
törətdiyi cinayətlər haqda dünya
ictimaiyyətinəməlumatverir.
Onun“Proletarədəbiyyatımil

liyyətçiədəbiyyatınvahidcəbhə
siqarşısında”,“Ədəbihakimiyyət
qovğası”,“Azəritürkədəbiyyatı
nındünənivəbugünü”,“Müasir
Azərbaycan şairləri”, “Romantik
və realist cərəyanların müca
diləsi”, “Milli dil və milli kültür”,
“CəfərCabbarlı”,“MirzəƏləkbər
Sabir”,“Sovetdilsiyasətininbu
günküsəhifəsi”,“DədəQorqud”,
“Milli dastanlarımıza dair” və s.
məqalələrində ədəbiyyatımızın
dünənivəbugünüiləbağlıfikir
ləridiqqətçəkir.
Ömrü mühacirətdə keçən, ta

riximizdəvəqəlbimizdəmillimü
barizkimiheykəlləşənMirzəBala
Məhəmmədzadə8mart1959cu
ildəİstanbuldavəfatedib,Qara
caəhmədməzarlığındadəfnolu
nub.

Savalan Fərəcov

İstiqlal mübarizəmizin mühacir ədibi

Xeyliyazdım,sonrapozdum.Bilmədimnecəbaşlayım.
Hissləriminecəifadəeləməyimoyana,hansısözləbaş
layacağımıdaqoydumdaştərəziyə.Sonrabütünemosiya
vədağınıqfikirləriminəlayağınıyığıb,özümətoxtaq

lıqverdim:bunədir,eləbilbirincidəfədiryazıyazırsan.Səfər
təəssüratıdırda,hamıkimisəndəbirikifotopaylaşıb,üçdörd
damcıdagözyaşıtökübtoxtamısan...

Özümüsonuncudəfənəvaxt
belədanladığımvəbundanxoş
bəxt olduğum yadıma gəlmə
di.Axırki, tapdım.Heçbirbədii
təsvirə,bəlağətəehtiyacyoxdur.
Sadəcə yazacam, özü də nəyi
necəhissetdimsə...
Telefonumun mesaj blokunda

“Şuşaya festivala birgünlük sə
fər... Şəxsiyyət vəsiqənizin sü
rətinigöndərin”yazısınıgörmək
böyüksəadət idi.Düzü,heçbir
mesajıbuqədərgözləyib,buqə
dər sevinməmişdim. Səfərə ge
dəcəyimgündənöncəkiikigünü
də əlavə etsək, buna ömrümün
Şuşa günləri də demək olar.
ÇünkiŞuşaxəyalımınbiraddım
lığında,mənisəruhənonsuzda
oradaidim.
Paxıl adam deyiləm, amma

Şuşaya gedib, oradan xoşbəxt
liksaçançöhrələrigördükcə,ya
zılan yazıları oxuduqca özümü
onlarınyerinəqoyubkeşkələrio
qədərsadalamışamki.
...Nəhayət,yoladüşürük.Ta

nıyantanımayan hər kəs bir
anın içindəyüz ilindoğmasına
çevrilir.Eləbilbiravtobusdolu
qayğısız uşaq illər əvvəl oldu
ğu kimi (çoxunun düşərgə xa
tirələrini bir də orada eşitdim)
yay düşərgəsinə gedirik. Artıq
yaşı 50ni adlamış adamların
Şuşa yolunda şuşalı xatirələri
nidilləndirdikcə,hərdetalıbelə
xırdalıqla xatırladıqca ötən bu
illərərzindənəqədərəzabçək
dikləriiləindikisəadətvəhəyə
canlarınıgötürqoyetdim.Yenə
qazanclı onlar idi. Axı sevgili
şəhəri məndən əvvəl görmüş
dülər.

Barmağıma batan 
tikan kimi

İşğaldan azad olunmuş əra
zilərə, daha doğrusu, nəzarət
buraxılış məntəqəsinə çatanda
avtobusdan düşdük. Yolun sa
ğındakı boz torpaqda qızaran
təklaləniqoparıb,bağrımabas
dım. Sözün həqiqi mənasında,
anasınınsözünəqulaqasmayan
uşaqərköyünlüyüilə(yolyoldaş
larımdanbirioralardaminaolar,
yoldan qırağa çıxma desə də,
mənçoxdanəlimidalayanqan
qallardan dadmışdım) özümü
otluğa vurdum. Mənə qoşulan
biriki yol yoldaşıma ləzzət ilə
yediyim qanqalın dadı barədə
dil tökdüm.Həttaonlardanbiri
nin “Nə fərqi var, qanqaldı da.

Bizimkənddəbundandahabö
yükolurdu...”deməsinəacıqlan
dımda.MənəgörəFüzulidə,xa
rabaya dönmüş kəndin küskün,
dağınıq damlarına, yurd yerləri
nəgedənyoldabitənqanqalye
diyiməndadlısıdi.Həmdəbar
mağımabatanvəhələdəorada
qalantikanarəğmən...
Bəlkə yolboyu sağımızda və

solumuzda bağrı yarılmış insan
kimiməğrurdayanmağaçalışan
evlərinqalıqlarına,arabirdikələn
inadkardivarlarınabaxıbyanıb
yaxıldığımdan hisslərim korşal
mış, ağrı hissim itmişdi. Amma
izahı bu da deyildi. Xarabaya
çevrilmişevlərinbinəsindəpöh
rələnənnövnövmeyvəağacla
rı, salxımlanmış söyüdləri sanki
adamısəxavətvəmehribanlıqla
bağrına basmaq istəyirdi. O an
mənəeləgəldiki,yanındanhəs
rətlə keçdiyimiz, yaxınlaşmağa
ehtiyat etdiyimiz, düşmən tələsi
minaucbatındanayaqbasmağa
qorxduğumuz (hələ ki) həyət
lərin xarabalıqları bizdən daha
narahat,dahaqəmgin,dahaqə
hərlidir.
Özümə söz vermişdim. Doğ

ma elləri xarabaya döndərən
düşməni lənətləmədən gedə
cəkdim o yolu. Şuşaya, mü
qəddəs ziyarətə getdiyim üçün
içimdə kin saxlamayacaqdım.
Bağışla,Şuşa,ammabacarma
dım.Füzulininvirankəndlərinin,
sakinləri ilə yanaşı xatirələrinin
də pərənpərən düşdüyü evlə
rinin yanından ötərkən içimdəki
nifrəteləpüskürdüki,özümdən
asılı olmayaraq, dilimdə lənət
“bitdi”...

Könlüm keçir 
Qarabağdan

...Yenidən həyat gələn, yeni
dən tikilən, yenidən bina edilən
Füzulininlövhələrini,dahason
ra Xocavəndin işğaldan azad
edilmiş kəndlərini geridə qoyub
Şuşaya bir addımda yaxınlaşı
rıq.
Yollarıirəlilədikcə,üzüyuxarı–

Şuşaadlızirvəyəqalxdıqcaən
ginliklərdəitibbatdım.“Bilmədim
nəedim”ifadəsiburadaözünün
həqiqətmöhürünüvurdu.Sözün
bütünmənalarındatəsvirlərigö
zümətəpirdim.Sıldırımqayalar,
laləli düzlər, sıx meşələr, əlvan
təpələrvəhşidüşmənindağıtdığı
yurd yerlərini gizlətməyə çalışsa
da,onlardaözhəqiqətinideyirdi.

Sahiblərinin yolunu gözləmək
dən gözlərinə qan “daman” ev
lər,üzünüküləyətutaneyvanlar,
taybatay açılan bacalar, insan
ayağınahəsrətdəniziitənyollar,
cığırlarhərmaşın, insansəsinə
diksinirmiş,sevinirmişkimibam
başqaidi.
YolboyuqəhrəmanVətənoğul

larının divarlarda həkk etdikləri
müqəddəsizlər–“Şəhid,qisasın
alındı!”, “Biz gəldik!”, “Qarabağ,
azadlığınmübarək!”,“Vətən,sən
bizimsən!”...kimişüarları,oigid
lərinadlarını,bölükləri,elobaları
barədəqeydlərinioxuduqcadün
ya gözündə o yazını yazan əs
gərinəliboydaolur.Ürəyinonun
titrək barmaqlarına qoşulub, bu
səadəti yaşadanminlərləşəhidi,
qaziniVətəndaşınaadbaadyaz
maq,həkketmək,qarşısındatə
zimetməkistəyir.

Yasəmənlər açanda...
Şuşalövhəsigöründü.Bayaq

dansəssəsəverənyolyoldaşla
rımeləbillaloldular.Aradan23
dəqiqə keçmişdi ki, əllər dillən
di – əvvəl yanaqlardan süzülən
yaşları,sonrahıçqırtınınhənirin
dəntərləmişşüşələrisildi,alınlar
avtobusunaynalarınasöykəndi.
Ürəyində “səs salan” adamların
“Şükür,artıqŞuşadayıq!”sözləri
göyqurşağınadönüb,yağışdan
sonra durulan səmada parılda
yırmışkimibərqvurdu.
Uzun yol gəlmiş yorulmaz

adamlarbirbirinəamanvermə
yənuşaqlarsayağıavtobusdan
tökülübətrafadağıldılar.Məndə
sevimliyasəmənlərimətərəf.
Məncə,dünyanınəngözəl,ən

ətirli, ən zərif yasəmənləri məhz
Şuşadaaçır.Məndənəvvəlsəfər
edən dostlarım “Axtarmağa eh
tiyac yoxdu, Şuşada hər yer ya
səməndir”demişdilər.Haqlıidilər.
Yolboyu hər yerdə yasəmən çi
çəklərinaziləgülümsəyirdi.Bağa
bağbanındanicazəsizgirəndəcəl
uşaqkimibir dəstə yığdım,bağ
rımabasdım.Okivarqoxuladım,
nazladım,əzizlədim.İndiyəqədər
fərqinə varmadığım “Xatırlayar
san məni” mahnısındakı “Yasə
mənləraçanda”iləbaşlayanmis
ralarızümzüməetdim.Eləbildim
şairnəvaxtsabumahnınıməhz
buanüçünyazıb:Şuşaüçün,Şu
şadaaçan,onungözəlliyininisba
tınabəzəkolangülləriüçün.

Xarıbülbül, incimə!
İndi gələk bizi buraya valeh

vəvaqifedənminbirsəbəbdən
birinə–Azərbaycanınmədəniy
yət paytaxtı Şuşada keçirilən V
“Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor
Festivalına. Mayın 14də, festi
valınsongünündəqoynunaaldı
biziŞuşa.
Qarabağın incisi olan Şuşa

özünə qayıdan müasir siması,
Cıdır düzünü bəzəyən ecazkar
muğamı ilə birgə müxtəlif xalq
ların musiqisinə qoşulub onun
görüşünə gələn xeyli qonağa
qucaqaçmışdı.
Başdanbaşamusiqi, tamaşa,

sənət səhnəsini  andıran şəhə
rin,deməkolarki,hərbucağında
insanlardolaşır,yaddaşına,ürə
yinə, gözünə, könlünə Şuşanı
həkkedirdi.

Cıdırdüzündə,Vaqifinməqbə
rəsində,AşağıvəYuxarıGövhər
ağaməscidlərininhəndəvərində,
Şuşa qalasında, xan qızı Natə
vanın evində, bulağında, eləcə
də festival konsert və nümayiş
lərinin olduğu Cıdır düzündəki
böyük səhnədə, şuşalıların Tut
bağı kiçik səhnədə, dahi Üze
yir Hacıbəylinin EvMuzeyinin
qalıqları arasında olarkən, mə
həllələri dolaşarkən “dünyanın
mərkəziməhzŞuşadır”eyforiya
lıtəyinbirandaaksiomaçevrildi
mənimüçün...

Festivala fərqli ölkələrdən
gələn ifaçıların Şuşanın ilahi
musiqisinə qarışan sədasına
qoşularkən, zəngin proqramlı
konsertdəkiçıxışlarıizlərkənŞu
şada olduğum qısa zamanı bir
dəonudinləməküçünayırmağa
çalışdım.

Divanə dərviş kimi
Kiçik səhnədəki konsertin tut

bağını başına alan sədalarının
müşayiətində hər notunda, hər
ladında, hər melodiyasında ru
humuzaaramverən,laylaçalan,
sənətininəbədiyaşarlığınatəzim
elətdirən Üzeyir Hacıbəylinin
EvMuzeyinindağıntılarıarasın
da tapdım özümü. Mamır bas
mışdaşlar, indiindi izbilindirən
cığırlar, doğmalarının nəfəsinə,
ayaq səsinə, hənirtisinə indiin
disevinənyollar,daşlar,divarlar,
keçidləreləgözəlidiki.
Muzeyinsütunları, inadla,qü

rurla, məncə, həm də böyük
ümidlədağılmayan, tökülməyən
sütunları arasında dayandım.
Mənə elə gəldi ki, bax, məhz
burada simfonik orkestr  “Araz
barı”nı ifa edir, azca irəlidə, pil
ləkənlərinsağındakıtutağacının
altındamuğamüçlüyü“Qarabağ
şikəstəsi”ni oxuyur. Lap yuxarı
dakı guşədə kimsə “Sevgili ca
nan”ınısəsləyir.Yergöylərzəyə
gəlir,“Koroğlu”operasınınuver
türası əzəmətini bir dəburadan
bəyan edir... Çərçivələri qalmış
sınıq pəncərənin pərdələri kü
ləyin tərkində havalanır və içə
ridən eynəkli kişi təbəssümlə
pianonundillərinətoxunur.“Sən
siz”inisonuncudəfəgözdənke
çirir,notdəftərindənəisədüzəliş
edibyenəzərifbarmaqlarınışir
mayıdillərətoxundurur...
Dağılmışpilləkənlərləqalxıram.

Əslində, ayaqlarım məni ora –
yuxarı aparır. “İçəri girməyin,
təhlükəlidir”sözlərinədiksindim.
Ortayaşlı kişi “Sizi başa düşü
rəm,ammabirazehtiyatlıolmaq
lazımdır” deyib üzünü çevirdi.

Sadəlövhuşaqkimi“Narahatol
mayın,buradaminayoxdur,ba
yaqdan neçə yerdəANAMAnın
qeydini görmüşəm” dedim. Nə
cavabım, nə həyəcanım onun
üçün maraqlı deyildi. O da bir
çoxlarıkimiözaləmində idi.Be
lə olmasaydı, mənim “Deyəsən,
sizdəsəsküydənqaçıbŞuşailə
başbaşaqalmaq istəmisiz”söz
lərimə “Hələ buna nail olmamı
şam”kimimənəgörəkobud,özü
nəgörəsəmimicavabverməzdi.
Özözümə“Yaxşısıbudur,baş

alıb gedim” deyib aşağıməhəl

ləyə düşdüm. Bu dəm önümə
çıxanəsgərlərin“Təkgəzməyin,
itərsiniz”təlimatınadabirazəda
ilə “Məncə, burada itmək dün
yanın ən gözəl itməyidir” deyib
daş döşəmələrlə aşağı endim.
Sağvəsolumdakısahibinigöz
ləyən evlər, açıq, daha doğru
su,sınmışşüşəbəndlər,kandarı
paslanmış darvazalar, onların
arxasındakı göz qamaşdıran
yasəmənlər, təzəcə çiçəkləmiş
heyva ağacları, gülünü tökmüş
ərik,gilasbudaqlarıadama“Gəl,
qonağımızol”deyirdi.
Şuşanıevev,küçəküçə,mə

həlləməhəllə gəzmək lazımdı,
məncə.Onaqulaqasmaq,onun
ağrılarını, sevincini duymaq
üçün.Biznəedirik,bəs?Gedib
onasöykənib,onuözümüzəda
yaqedibağlayır,gileylənir,dərd
ləşirik, sözsovumuzu deyirik.
“Əlayağına”düşübyalvaryaxar
edirik,başına,daşına, izinədo
lanırıq. Onun bizə nə dediyini,
darıxmağını necə izahını duy
muruq, görmürük. Eləcə özü
müzdəndanışırıq,özümüzüdin
lədib,özümüzüdanışdırırıq.
Amma yox, Şuşa xoşbəxtdir,

qürurludur,məmnundur.Axı,illər
əvvəl qoynundan qoparılan ba
lalarıyenidənonundizinindibin
dədir. İndi Şuşada doğulando
ğulmayan, fərqli yoxdur, minlər,
milyonlar şuşalıdır. Mənim kimi
ömründə Şuşanı görməyənlər
dəeləbilirgöbəyiburadakəsilib,
gözü burada açılıb, dili burada
söztutub.
Özüm üçün izahını tapmamı

şamdeyəsizədəaçmasınıverə
bilmirəm.Amma mənə elə gəl
di ki, Şuşanın sehri, sirri məhz
cəzbetmə qüvvətindədir. O sirr
ki,külliixtiyardaonunəlindədir.
Butəslim,butabeçilikdünyanın
bütünazadlıqlarındangözəlmiş,
vallah.
Düşünürəm ki, bu mənada

“Şuşa,sənazadsan!”deyənhər
kəs həmdə özü azaddır.Daha
doğrusu, azad şəhərdə azad
olan,əslində,bizik.

Səndən doymadım ki...
Xalqımızın ümummilli liderinin

Şuşahaqqındaməlumkövrəkçı
xışındabircümləvar.“ŞuşaAzər
baycanın gözüdür”. Bəli, orada
olduqdan sonraanladımki, doğ
rudanda,bu,belədir.Əgər insa
nındünya ilə rabitəsigözüdürsə,
VətənimindəgözüŞuşadır.
Həmfestivalkonsertlərinibirdə

Şuşadan izləmək,həmdə2019
cu ildə mənfur düşmənlərimizin
Cıdır düzündə rəqs etməklə ha
mımızın sinəsinə çəkdiyi dağın
əvəziniçıxmaqüçünüzüTopxana
meşəsinəsarıqolqaldırdım,ağı
nabozuna baxmadan, musiqinin
ahənginə, tamaşaçıların fərqinə
varmadan yorulub əldən düşün
cəyədəkoynadım.Oradakıonlar
laşuşalıya,Şuşaqonağına,Şuşa
sevdalısınaqoşulubbirlikvəbəra
bərlik nümunəsi olan “Yallı”mızın
sədalarıaltındadövrəvurdum.
Xoşbəxtlik qəhqəhələrimusiqi

ninsədalarınaqarışıbsıldırımlara
səpələndikcə, batan günəşin şə
fəqləridağlarınarxasındanyuxarı
dırmaşdıqca,şişqayalarınənson
nöqtəsindəkiparıltıgözlərimiziqa
maşdırdıqca hisslər dəli atın tər
kindəkiçaparaoxşayırdı.Apaydın
səmada “Min şükür, ilahi!”, “Sağ
ol,əsgərqardaşım!”,“Eşqolsun,
müzəfərordu!”,“Şuşa,sənisevi
rəm!”sədalarıcingildəyirdi.
Ürəkdən deyilən bu sözlərin

heç birində “Görüşənədək” yox
idi. Çünki heç kim getmək, onu
tərketməkistəmirdi.Odurki,“Yo
la düşmək vaxtıdır” xəbərdarlığı
nağılıyarımçıqkəsilmişuşaqkimi
hamınıküsdürdü.Cıdırdüzündən
üzüaşağıkönülsüzkönülsüz,büd
rəyəbüdrəyədüşənqonaqlarhələ
heç oradan çıxmamış, daşından
doyub, torpağından ayrılmamış
onunüçündarıxmağabaşlamışdı.

Şuşada axşamlar 
yanar ulduzlar

Saatsəkkiztamamdır.BizŞu
şanı tərk edirik. Arxamızda qa
lanşəhərəsarıboylanaboylana
ona yenidən qovuşmaq üçün
qarşıdakı zamanı adlamağa,
günlərisaymağabaşlayırıq.
Şair necə demişdi? “Şuşada

axşamlar yanar ulduzlar, On
lardan gözəldir gəlinlər, qızlar”.
Yox, vallah,  mənə görə Şuşa
onlarınhamısındangözləldi,zə
rifdi,məsumduvəsafdı.
...Şuşahaqqındayazmaqbö

yük işdir. Onu təsvir, tarixinə,
mədəniyyətinə, taleyinə, keçmi
şinətəşviqüçüngərəkbaşqabir
ruhqatındaolasan.Cariməsəl
lərdənarınıb,Şuşa ilə təkqala
san.Buçoxluğun içində isəbu,
elədəasandeyil.
Odurki,məndəbeləbəraətve

rim özümə: Əziz Şuşa, sənə qo
vuşdum, bağrıma basdım. Qaldı
qulaqverib,qoynundasənivəsfet
mək.Qoy,bucızmaqara“Qoynu
nagirməyəqalmışdırbiraz,Könül
fərəhlənibeylədi pərvaz,Ölməyib
görəydim seyrini hər yaz, Səndə
varözgəbir lətafət,Şuşa”nınqəl
bimdəoxunançoxilliknisgillinəğ
məsinin nəqəratı olsun. Növbəti
görüşgünümüzüipləçəkirəm...

Həmidə Nizamiqızı 
Bakı-Şuşa-Bakı

Əslində,  azad  olan  bizik...
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25 may 1936 – Ba kı So ve ti ya nın da Sim fo nik kon sert lər ida rə-
si nin ba za sın da Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı ya ra dı lıb. Fi lar-
mo ni ya nın yer ləş di yi bi na 1912-ci il də “İc ti mai top lan tı lar üçün yay 
bi na sı” ola raq in şa edil miş di. 1920-ci il də təş kil edi lən Azər bay can 
Döv lət Sim fo nik Or kest ri, di gər mu si qi kol lek tiv lə ri bu ra da çı xış 
edir di və 1936-cı il də fi  lar mo ni ya da bir ləş di ril di. 1937-ci il də bəs-
tə kar Müs lüm Ma qo ma ye vin və fa tın dan son ra Azər bay can Döv lət 
Fi lar mo ni ya sı na onun adı ve ril di.

25 may 1991 – Xalq rəs sa mı Hü seyn Əlir za oğ lu Əli yev 
(22.4.1911 – 1991) və fat edib. “Kom mu nist” qə ze tin də (in di ki “Xalq 
qə ze ti”) rəs sam iş lə yib. Əsa sən qra fi  ka ilə məş ğul olub, mən zə rə 
us ta sı ki mi ta nı nıb.

26 may 1877 – Maarif çi-alim Mir zə Mə həm mə də li Tər bi yət 
(1877 – 17.1.1940) Təb riz də do ğu lub. Şə hər də ye ni tip li “Tər bi-
yət” məd rə sə si və ki tab xa na açıb. Azər bay can mə də niy yə ti ta ri-
xi ni əha tə edən “Da niş mən da ni-Azər bay can” en sik lo pe dik top lu-
su nun müəl li fi  dir.

26 may 1894 – Ədə biy yat şü nas, pub li sist Və li Məm məd hü seyn 
oğ lu Xu lufl  u (1894-1938) Şəm kir ra yo nu nun Xu lufl  u kən din də do ğu-
lub. 20-ci il lər də Azər bay can da la tın qra fi  ka lı əlif ba nın tət bi qin də ak tiv 
fəaliy yət gös tə rib, Dil, Ədə biy yat və İn cə sə nət İns ti tu tu nun di rek to ru 
iş lə yib. “El aşıq la rı” top lu su nu tər tib edib. Rep res si ya qur ba nı dır.

26 may 1914 – Xalq ya zı çı sı İl yas Mə həm məd oğ lu Əfən di yev 
(1914 – 3.10.1996) Fü zu li şə hə rin də ana dan olub. “Sö yüd lü arx”, 
“Kör pü sa lan lar”, “Dağ lar ar xa sın da üç dost” və s. ro man la rın, po-
vest və he ka yə lə rin, Azər bay can dra ma tur gi ya sın da ye ni mər hə lə 
təş kil edən pyes lə rin (“Ata yev lər ailə si”, “Sən hə mi şə mə nim lə-
sən”, “Mah nı dağ lar da qal dı”, “Şeyx Xi ya ba ni”, “Hökm dar və qı zı” 
və s.) müəl li fi  dir.

26 may 1938 – Şair Adil Rə sul (1938-1997) Şa ma xı şə hə rin də 
ana dan olub. Şeir lə ri nə mah nı lar (“Li man da”, “Gəl” və s.) bəs tə lə nib.

27 may 1906 – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru Sol tan Ba ba oğ lu Da-
da şov (1906-1969) Ba kı da ana dan olub. Ope ra və Ba let Teat rın-
da qu ru luş çu re jis sor iş lə yib, Aş qa bad teat rın da M.Ma qo ma ye vin 
“Şah İs ma yıl” ope ra sı nı ta ma şa ya qo yub.

27 may 1906 – Ya zı çı-dra ma turq Şəm səd din Bəh lul oğ lu Ab-
ba sov (1906-1975) Xı zı  ra yo nu nun Sa yad lar kən din də do ğu lub. 
Ope ra və Ba let Teat rı nın, Ba kı Ki nos tu di ya sı nın di rek to ru olub, ki-
nos se na ri lər ya zıb.

27 may 1926 – Xalq şairi, na sir Söh rab Ta hi ri (Söh rab Əbül fəz 
oğ lu Ta hi ri; 1926 – 4.5.2016) Cə nu bi Azər bay ca nın As ta ra şə hə-
rin də do ğu lub. 1946-cı il də so vet Azər bay ca nı na kö çüb. Poema-
lar, ro man və po vest lər müəl li fi  dir. Ki tab la rı: “Və tən lə sev gi ara sın-
da”, “Qon şu qı zın mək tub la rı”, “Əma nət” və s. 

27 may 1956 – Xalq şairi Sə məd Vur ğun (Sə məd Yu sif oğ lu Və-
ki lov; 21.3.1906 – 1956) və fat edib. 20-dən çox poema nın, “Va qif”, 
“Fər had və Şi rin” və s. mən zum dram la rın, dil lər əz bə ri olan şeir lə rin 
müəl li fi  dir. Azər bay can Ya zı çı lar İt ti fa qı nın səd ri (1941-1948) olub.

27 may 1993 – Ba kı da bö yük şair-dra ma turq Hü seyn Ca vi din 
abi də si nin açı lı şı ke çi ri lib. Hü seyn Ca vid adı na park da ucal dı lan 
abi də nin müəl li fi  Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Ömər El da rov dur.

27 may 2008 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi El şad Hey bət oğ lu 
Qu li yev (23.1.1941 – 2008) və fat edib. 1983-1990-cı il lər də Döv lət 
Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə si nin səd ri iş lə yib.

Dünya
25 may 1803 – Ame ri ka şairi, fi  lo sof Ralf Vol do Emer son (1803-

1882) ana dan olub. 
25 may 1905 – Uk ray na ya zı çı-dra ma tur qu, aka de mik, döv lət xa-

di mi Alek sandr Yev do mi ko viç Kor ney çuk (1905-1972) ana dan olub.

26 may 1822 – Fran sız ya zı çı sı Ed mon de Qon kur (Ed mond 
Huot de Gon court; 1822-1896) ana dan olub. Ya zı çı Jül de Qon ku-
run (1830-1870) bö yük qar da şı dır. Fran sa nın ədə biy yat üz rə Qon-
kur mü ka fa tı (Prix Gon court) on la rın şə rə fi  nə tə sis edi lib.

26 may 1842 – Gür cü ya zı çı sı və şairi Geor gi Se re tel li (1842-1900) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “İlk ad dım”, “Asi mat xa la”, “Boz qurd” və s.

26 may 1904 – Türk şairi və mü tə fək ki ri Nə cib Fa zil Qı sa kü rək 
(1904 – 25.5.1983) ana dan olub.

27 may 1840 – İtal yan bəs tə ka rı və sk rip ka çı sı Nik kol lo Pa qa ni-
ni (1782-1840) və fat edib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

25-27 mayXatirə təqvimi

Pay taxt teatr la rı, on la rın üs lu bu, re per tuarı, yax şı ta nı dı ğı mız 
trup pa la rı, po ten sialı na bə ləd ol du ğu muz re jis sor la rı nın 
işi ni, söz süz ki, da vam lı iz lə yib fi kir lə ri mi zi bö lü şü rük. Am ma 
pay taxt dan kə nar da fəaliy yət gös tə rən teatr müəs si sə lə ri ilə 

bağ lı bu nu ürək lə de mək elə də asan de yil. Sə bəb lər dən bi ri 
də teatr la rı bir ara ya gə ti rən qast rol, fes ti val və sə fər lə rin az lı ğı-
dır. Bü tün bun la rı nə zə rə ala raq, Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın 
ma yın 19-20-də Ba kı da ta ma şa nü ma yi şi xə bə ri nə ürək dən 
se vin dim...

Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Mu si qi li Teat rı nın səh nə sin də 
nü ma yiş olu nan iki his sə li “Ca vad 
xan” ta ma şa sı seyr çi sa rı dan qıt-
lıq çək mə di. Qo ca man Gən cə 
teat rı hə vəs kar la rı, əsas eti ba-
ri lə də gən cə li lər sev dik lə ri Ca-
vad xa nın (1748-1804) – Gən cə 
xan lı ğı nın so nun cu hökm da rı nın 
ger çək şöh rə ti nin işı ğı na hə vəs lə 
top laş mış dı lar. Ta ri xi dram pər-
də lər açı lan dan ar tıq özü haq-
qın da il kin rə yi ifa də et di: biz sırf 
klas sik dram gö rə cə yik.

Ya zı çı-dra ma turq Nü şa bə 
Əsəd Məm məd li nin ey niad lı 
əsə ri əsa sın da səh nə ləş di ri lən 
ta ma şa ya Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Əs gər Əs gə rov qu ru luş 
ve rib. Də vət li re jis sor la bir lik də 
re jis sor ki mi El şad Əh mə dov da 
əlin dən gə lə ni edib. Səh nə əsə-
ri nin qu ru luş çu rəs sa mı Mir zə 
Meh di, mu si qi tər ti bat çı sı Sev-
da Əli ye va, ge yim üz rə rəs sa mı 
Ley la Əli ye va idi.

Ta ri xi hə qi qət lə rin bə dii tə xəy-
yül də fərq li mü ba di lə olun du-
ğu ta ma şa da Ca vad xan ro lu nu 
Əmək dar ar tist El xan Yu nis, onun 
hə yat yol da şı Mə lək ni sə xa nım 
ro lu nu isə Xalq ar tis ti Pər va nə 
Qur ba no va oy na yır dı. Di gər rol-
la rı Əmək dar ar tist lər İl ham Hü-
sey nov (Si sianov), Ra miz Və li-
yev (İm pe ra tor), Nov ruz Cə fə rov 
(Məm məd ki şi), Sa la mul la İs ma-
yı lov (Axund), elə cə də akt yor lar 
Mu rad Mey fə li yev (Hü seyn qu lu 
ağa), Rus lan Hü sey nov (Portn ya-
gin), Gü nay Cab ba ro va (Ay sel), 
Emil Sal ma nov (Or xan bəy), Se-
vinc Hü sey no va (Gül qön çə), Akif 
Sə fə rov (Şair), Zə mi nə Cə fə ro va 
(Sa la tın) və baş qa la rı ifa edir di lər.

Onu da de yim ki, ikin ci-üçün cü 
də rə cə li rol la rı ifa edən lə rin ək sə-
riy yə ti hə vəs kar lar – teat rın nəz-
din də ki “İkin ci nə fəs” stu di ya sı nın 
ye tir mə lə ri idi. Am ma pe şə kar 
akt yor lar la hə vəs kar lar ara sın da 
fərq, de mək olar ki, hiss olun ma-
dı. Yax şı hal ki mi vur ğu lan ma lı bu 
mə qa mı di gər böl gə teatr la rı na, 
əsa sən də ye ni nə sil akt yor və 
akt ri sa sa rı dan böh ran ya şa yan 
sə nət ocaq la rı na da tət biq et mək 
olar. De mə li, qo ca man, pe şə kar 
yer li səh nə, sə nət xa dim lə ri ni işə 
cəlb et mək lə ya rar lı trup pa for ma-
laş dır maq olar və de di yim ki mi, 
Gən cə teat rı nın nü mu nə sin də bu, 
elə də əl çat maz ar zu de yil. Da-
ha çox se vin di yim mə qam məhz 
hə min rol la ra dubl yor la rın ol ma sı 
idi. Bu da de mə yə əsas ve rir ki, 
ta ma şa qu ran re jis so run akt yor 
sa rı dan çə tin li yi ol ma ya caq. Bu 
mə na da “Ca vad xan”ın gənc he-
yə ti ma raq lı, ba xım lı, di na mik və 

rən ga rəng oyun la rı ilə yad da qal-
ma ğı, da ha doğ ru su, pe şə kar və 
ti tul lu akt yor lar la ya rı şa bi lə cək lə-
ri ni də gös tər di lər. 

Ta ri xi şəx siy yət lə rin və real ha-
di sə lə rin əks olun du ğu əsər lə rə 
ve ri lən qu ru luş lar da təs vir və onun 
plas tik həl li zə ru ri dir. Bu həm di na-
mi ka nı ar tı rır, həm es te tik ba xım-
dan ümu mi təs vi rə ay rı bir özəl lik 
qa tır, həm də akt yor la rın plas ti-
ka sı nı, nitq və oyun tex ni ka la rı ilə 
bə ra bər fi  zi ki im kan la rı nı da qı sa 
və tə sir li nü ma yiş et di rir. Nə dən sə, 
ya ra dı cı he yət bu na elə də önəm 
ver mə miş və bu nun əvə zin də Ca-
vad xa nın mü tə ma di əlin də sax la-
dı ğı qı lın cı nı, de mək olar ki, əy nin-
dən çı xar ma dı ğı zi re hi ni, sa də cə, 
rek vi zit ki mi gör müş dü. Hər çənd 
həm El xan Yu nu sun, həm də onun 
tə rəf-mü qa bil lə ri nin bu nu ifa də li 
nü ma yiş et di rə bi lə cək fi  zi ki im-
kan la rı var dı. Qı sa ca sı, bu ağır və 
mətn ba xı mın dan yük lü ta ma şa da 
təs vir çi lik dən qaç maq əvə zi nə ona 
plas ti ka da ver mək uğur lu olar dı.

***
Bu mə qam da da ha bir nüan sa 

diq qət çək mək is tə yər dim. Ta ma-
şa bo yu müəl li fi n Ca vad xa na və 
onun ya şa dı ğı döv rə bö yük sev-
gi və eh ti ra mı nın şa hi di ol duq və 
dü şü nü rəm ki, bu, çox nor mal dır. 
Pyes də cə rə yan edən ha di sə lər 
ümu mən Gən cə nin son mü qa-
vi mə ti ni – hə min ağır və qəh rə-
man lıq la do lu dö nə mi əha tə edir. 
Azad lıq ama lı uğ run da gö zü nü 
qırp ma dan öv lad la rın dan be lə ke-
çən qə tiy yət li, əzm kar və mü ba riz 
Ca vad xa nın tim sa lın da ümu mən 
Gən cə və gən cə li lə rin mə tin ob-
ra zı nı, ümu mi ləş miş port re ti ni gö-
rə bi li rik. Müəl li fi n psi xo lo ji realizm 
üs lu bun da ər sə yə gə tir di yi əsər də 
xalq ola raq ba şı mı za gə ti ri lən bə-
la la rın fərq li və çox ağır de tal lar 
üzə rin dən ana li zi də var. Biz bu-
ra da güc lü, mü ba riz, və tən se vər 
ki şi və qa dın ob raz la rı nı, xal qı nın, 
el-oba sı nın azad lı ğı uğ run da hə-
yat ad lı şi rin ne mət dən gö zü yu-

mu lu vaz ke çən gənc li yin si ma sı nı 
se zi rik. Səh nə əsə rin də qorx maz 
və dö yüş kən Ca vad xan və ailə si, 
ümu mən gən cə li lə rin tim sa lın da 
pə rən-pə rən olun ma sı na, xan lıq la-
ra bö lü nə rək par ça lan ma sı na rəğ-
mən ye nə də bir ol maq, mü ba ri zə 
apar maq is tə yən xal qın ümu mi ağ-
rı və dərd lə ri də ön pla na çı xır. 

Bun lar öz ye rin də. Am ma Ca-
vad xan, onun müba ri zə si haq qın-
da mə lu mat lı adam lar da bir çox 
sual lar qar şı sın da qal mış dı. Ümu-
miy yət lə, ta ri xi dra mı ta ma şa ya çe-
vir mək is tə yən re jis sor və ya ra dı cı 
he yət müəl lif qə dər mə sə lə yə möv-
zu və ide ya ya həs sas ya naş ma lı, 
yal nız qar şı sın da kı mətn dən ası lı 
qal ma ma lı dır. Bu mə na da dü şü nü-
rəm ki, nə Ca vad xan, nə onun hə-
yat və dö yüş yo lu, nə də Gən cə və 
ət raf əra zi lə rin in san la rı nın ha lı-hə-
ya tı bu səh nə işin də özü nün ta ri xi 
və bə dii iza hı nı dol ğun tap ma yıb. 

Yə ni biz müəl li fi n ta ri xi ha di sə lər-
lə tə xəy yü lü ara sın da kı ke çid lər də 
aya qüs tü do laş dıq. Əs lin də, bu nu 
qu ru luş həl li ilə ta raz la maq olar dı. 
Am ma re jis sor mə sə lə nin tam şəx-
siy yət for mu lu üzə rin də da ya nır və 
biz yal nız qəh rə man la rın ay rı-ay rı-
lıq da fa ciəsi ni gö rü rük.

Klas sik ta ma şa – adı üs tün də 
– sırf klas sik həll is tə yir. Bu həm 
tər ti ba ta, mu si qi həl li nə, ge yi mə, 
mi zan la ra, həm də səh nə lər ara-
sın da kı ke çid lə rə aid dir. Mə sə-
lən, İm pe ra to run sa ra yı ilə Ca vad 
xa nın ima rə ti, qır ğı na ve ril miş 
kənd li lər lə xan sa ra yı nın qa ro vul 
dəs tə si, kən din axun du ilə şairi, 
ümu miy yət lə, həl lin mu si qi si ilə 
tər ti ba tı ara sın da müt ləq bir ra-
bi tə qur ma lı san. O ra bi tə ki, biz 
səh nə də an sambl işi gö rək və ilk 
səh nə dən ko lo rit, məişət, hə yat 
tərz lə ri ara sın da tə səv vü rü mü zü 
qüv vət lən di rər. Doğ ru dur, mu si-
qi həl lin də, xü su sən şi fa hi xalq 
ədə biy ya tın dan seç mə lər də, ba-
ya tı və ox şa ma lar da bu ta raz lıq 
sax la nıl ma ğa ça lı şıl mış dı. Am ma 
bu ra da da mo tiv lə qəh rə man lar, 
ha di sə lə rin iş ti rak çı la rı ara sın-
da ra bi tə siz lik özü nü gös tə rir di. 
Ümu miy yət lə, dram ilə fa ciə ara-
sın da in cə fər qi duy maq və mi za-
na oturt maq asan mə sə lə de yil.

***
Gə lək ta ma şa nın əv və lin də-

ki səh nə lə rə – kənd lə rə hü cum 
nə ti cə sin də öl dü rü lən ya xın la rı-
nı ağ la yan sa də in san la ra. Bi zim 
xalq ola raq ağ rı nı, kə də ri, se vin-
ci, təəs sü fü ifa də üçün şüuru mu-
za otu ruş muş təs vir for ma la rı var. 
Bu ra da kə dər lə dö züm, bit kin lik 
və mü ba riz lik hə mi şə ta raz lıq da 
olur. Bu təs vir də isə biz gah ha-
di sə ye ri nə gə lib ağır sar sın tı sı-
nı ifa də edən Ca vad xa na sö nük 
eti raz ilə güc nü ma yi şi ni, gah da 
qa dın lı-ki şi li ağ laş ma nı gör dük. 
Düz dür, bu ra da nə ti cə ola raq oğ-
lu öl müş qa dı nın əri nin si la hı na 
sa rıl ma sı, onu Ca vad xa na ver-
mə si də öz ək si ni ta pır. Am ma 
bu, ağ la ma lar fo nun da sö nük qa-
lır. Yə ni biz qi ya mə ti gör sək də, 
qi sas his si ni se zə bil mi rik.

Ümu miy yət lə, ta ma şa da qə ri bə 
bir tə za da da köks ötür dük: göz 
yaş la rı, ça rə siz lik, məğ lu biy yə tə 
fo kus lan ma əsas plan da idi. Yə-
ni ilk rep li ka lar dan biz ta ma şa çı 
ola raq ar tıq han sı aqi bət lə rast-
la şa ca ğı mı zı bi lir dik. Re jis sor nə 
akt yo ru na, nə də ta ma şa çı sı na 
ha di sə, sə bəb, nə ti cə və onun 
eff  ek ti ilə bağ lı dü şün mə yə ica zə 
ver mir. Bu min val la biz Ca vad xan 
baş da ol maq la heç bir ob ra zın 
da xi li üs ya nı na və bə raət çır pın tı-
sı na şa hid ol ma dıq. Hər çənd akt-
yor lar əsər dən və ümu mən pro to-
tip lə rin dən irə li gə lən for ma laş mış 
təəs sü ra tı bə zən tə sir li, bə zən də 
yük lü pa fo sa qa tıb ta ma şa çı ya 
ötür mək ya rı şın da idi lər. De di yim 
ki mi, ta ma şa çı dan akt yo ra səh nə 
işi nin ən sar sıl maz və yə qin həm 
də tək ra bi tə si Ca vad xan fak to ru 
idi. Qa lan bü tün nəs nə lər – qu ru-
luş həl li, tər ti bat və akt yor oyu nu 
onun ar xa sın ca do la şır dı.

Ca vad xa nın qon şu xan lıq la ra 
müt tə fi q lik və kö mək üçün mü-
ra ciəti, Si siano vun mək tu bu na 
vu ruş ilə ca va bı, er mə ni lə rin xə-
ya nət kar lı ğı, sa də azər bay can-
lı qı zı Gül qön çə və ta ma şa nın 
di gər qa dın ob raz la rı nın qəh-
rə man lı ğı, Gən cə xa nı nın son 
nə fə si nə dək apar dı ğı mü ba ri zə 
təs vi ri fak ta əsas lan dı ğın dan tə-
sir li idi. Bə zi akt yor oyun la rın-
da kı heç bir tə sir ya rat ma yan 
pa fos və oyun üzə rin də oyu nu, 
de ko ra si ya və rek vi zit lər də ki iza fi  
təs vir çi li yi, xü su sən hə rə kət li rek-
vi zit lə rin akt yor lar la “yo la get mə-
mə si”ni nə zə rə al ma saq, ma raq lı 
ta ma şa ya bax dıq. 

Dü şü nü rəm ki, zən gin ta ri-
xi və əzə mət li ye ni bi na sı olan 
Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın 
Ba kı qast rol la rı da ənə nə vi hal 
ala caq və biz da ha ye ni və ma-
raq lı səh nə nü mu nə lə ri ni iz lə-
yə cə yik...

Həmidə Nizamiqızı

Dram ilə faciə arasında 
fərqi axtara-axtara...

Xə bər ver di yi miz ki mi, “Azər bay-
ca nım” V Res pub li ka Uşaq Rəsm 
Fes ti va lı çər çi və sin də elan olun muş 
mü sa bi qə ba şa ça tıb.

Mə də niy yət Na zir li yi, Təh sil Na zir li yi, 
“Azər bay can Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri” 
QSC, Xə tai Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, Azər-
bay can Rəs sam lar İt ti fa qı və Nax çı van Rəs-
sam lar Bir li yi nin dəs tə yi, Azər bay can Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sı və Xə tai Sə nət Mər kə zi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən ənə nə vi mü sa bi qə 
“Şu şa İli”nə töh fə ola raq elan olu nub.

Say ca be şin ci mü sa bi qə ötən il lər də ol du-
ğu ki mi, üç yaş ka te qo ri ya sı (11 ya şa qə dər, 
11-16 və 16-21 yaş) üz rə ke çi ri lib və hər ka-
te qo ri ya üz rə ay rı ca sər gi lər təş kil edi lib.

Mü sa bi qə yə se çil miş əsər lər 18-21 may ta-
ri xin də ke çi ri lən Xə tai Sə nət Mər kə zin də nü-
ma yiş olu nub.

Qeyd edək ki, “Azər bay ca nım” V Res-
pub li ka Uşaq Rəsm Fes ti va lı çər çi və sin də 
mü sa bi qə nin məq sə di uşaq, ye ni yet mə və 
gənc lə rin ya ra dı cı lı ğı nı sti mul laş dır maq, bə-
dii zöv qü nü in ki şaf et dir mək, Azər bay can xal-
qı nın mə də niy yə ti ni, şan lı Azər bay can əs gə-

ri nin qəh rə man lı ğı nı, iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lə rin mə də ni ir si ni təb liğ et mək dir.

Ye kun sər gi lər də Xə tai Sə nət Mər kə zi-
nin di rek to ru Za hid Əvə zov, la yi hə yə dəs tək 
ve rən qu rum la rın  təm sil çi lə ri çı xış edə rək 
ürək söz lə ri ni ba la ca rəs sam lar la bö lü şüb lər. 
Sər gi lə ri Xə tai Sə nət Mər kə zi nin so sial me-
dia he sab la rı, həm çi nin Azər bay can Döv lət 

Rəsm Qa le re ya sı so sial me dia he sab la rı və 
in ter net say tı (www.az gal lery.az) va si tə si lə 
də iz lə mək müm kün dür. 

Hər yaş qru pu üz rə ən yax şı 10 rəs min 
müəl li fi  fes ti va la də vət olu na caq. Fes ti val 27-
28 may ta rix lə rin də Xə tai Sə nət Mər kə zin də 
ke çi ri lə cək. İş ti rak çı la rı dip lom və hə diy yə lər-
lə mü ka fat lan dı rı la caq.

BXA-da rəqslərin musiqi tərtibatını
əks etdirən kompakt disklərin təqdimatı 

Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sın da (BXA) aka de mi ya nın 
kon sert meys te ri, ta nın mış for te piano ifa çı sı, pe da qoq Sev da 
Axun do va nın klas sik, xalq-səh nə və Azər bay can rəqs lə ri nin 
mu si qi tər ti ba tı nı əks et di rən kom pakt disk lə ri nin təq di ma tı və 
si nif kon ser ti ke çi ri lib. Kom pakt disk lə ri Azər bay can da xo reoq-
ra fi ya sa hə sin də ilk də fə ər sə yə gə ti ri lib.

Təq di mat da BXA-nın bə dii rəh bə ri, rek tor və zi fə si ni mü vəq qə-
ti ic ra edən, Əmək dar ar tist Nailə Məm məd za də, aka de mi ya nın 
müəl lim və tə lə bə he yə ti, elə cə də Mə də niy yət Na zir li yi İn cə sə nət 
və qey ri-mad di mə də ni irs şö bə si nin mü dir müavi ni Sa ra Tey mu ro-
va, mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri iş ti rak edib lər.

BXA-nın rek tor və zi fə si ni mü vəq qə ti ic ra edən Nailə Məm məd-
za də iş ti rak çı la rı sa lam la ya raq təd bi rin əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb. 
Qeyd edib ki, Sev da Axun do va nın bu tə şəb bü sün dən xo reoq ra fi  ya 
sə nə tin də ça lı şan hər kəs bəh rə lə nə cək. N.Məm məd za də Sev da 
Axun do va ya gə lə cək fəaliy yə tin də uğur lar ar zu la yıb.

Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin do sen ti, sə nət şü nas lıq 
üz rə fəl sə fə dok to ru, bəs tə kar Gül nar Ver di ye va, BXA-nın tam or ta 
təh sil pil lə si nin di rek to ru Bə şa rət Hü sey no va, aka de mi ya nın apa rı cı 
müəl li mi, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Rim ma Məm mə do va çı xış edə-
rək Sev da Axun do va nın pe şə kar key fi y yət lə rin dən söz açıb, onun 
Azər bay can xo reoq ra fi  ya təh si li ta ri xin də et di yi ye ni li yi al qış la yıb lar.

Son ra BXA-nın tam or ta təh sil pil lə si nin şa gird lə ri və ba ka lavr 
pil lə si üz rə təh sil alan tə lə bə lə ri nin ifa sın da Azər bay can, rus və 
Av ro pa bəs tə kar la rı nın əsər lə ri təq dim olu nub. 

P.Çay kovs ki nin “Şel kun çik” ba le tin dən va riasi ya, F.Əmi ro vun 
“Tak ka da”, “Hey ra tı” zər bi- mu ğa mı, A.Skr ya bi nin “Etüd”, Ə.Mus-
ta fa za də nin “Əks-sə da”, Q.Qa ra ye vin sim fo nik qra vür lə rin dən 
“Sə ya hət”, C.Ha cı ye vin “Bal la da”, elə cə də Sev da Axun do va nın 
xalq rəqs lə ri üzə rin də tər tib et di yi rəqs va riasi ya la rı müəl li fi n for te-
piano da mü şa yiəti ilə təq dim edi lə rək al qış lar la qar şı la nıb. 

Son da kom pakt disk lər BXA-nın əmək daş la rı na və qo naq la ra 
hə diy yə olu nub.

“Azərbaycanım” festivalı çərçivəsində
müsabiqənin sərgiləri açılıb



Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Qalib Qasımov və 
qalereyanın kollektivi Elnur Hüseynova anası 

İbrahimova Səbirə Cəlal qızının
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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MƏDƏNİYYƏT

ParisdəkiAzərbaycan
MədəniyyətMərkəzində
“Şuşaİli”çərçivəsində
“Qarabağ”muğamqru

pununkonsertiolub.

Azər bay ca nın Fran sa da kı Sə
fir li yi və UNES CO üz rə Mil li Ko
mis si ya sı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə ger çək lə şən kon sert də Pa ris
də akk re di tə olun muş dip lo ma tik 
kor pu sun nü ma yən də lə ri, mə də
niy yət xa dim lə ri, dias por və yer li 
ic ti maiy yə tin təm sil çi lə ri iş ti rak 
edib lər.

Kon sert dən əv vəl Azər bay ca
nın Fran sa da kı sə fi ri Rəh man 
Mus ta fa yev Şu şa nın Azər bay
ca nın mə də niy yət pay tax tı ol
ma sın dan söz açıb, 2022ci ilin 
öl kə miz də  “Şu şa İli” elan edil
di yi ni diq qə tə çat dı rıb. Bil di rib 
ki, Qa ra ba ğın ta cı Şu şa nın otuz 
ilə ya xın sü rən iş ğal dan son ra 
azad edil mə si Azər bay ca nın Və
tən mü ha ri bə sin də ta ri xi Qə lə
bə si nin zir və si idi. Qeyd olu nub 
ki, Azər bay can xalq mu si qi si nin 
in ki şa fın da Şu şa şə hə rin də ye
ti şən xa nən də və mu si qi şü nas
la rın müs təs na xid mət lə ri olub. 
Şu şa nın xa nən də lə ri bü tün Qaf
qaz da, Mər kə zi Asi ya da, Ya xın 

və Or ta Şərq öl kə lə rin də məş hur 
olan mu ğam ifa çı lı ğı mək tə bi ya
ra dıb lar. Bu gün də mu ğam ifa
çı la rı mız bu sə nə ti dün ya da ta
nı dır lar.

Son ra Xalq ar tis ti, xa nən də 
Mən sum İb ra hi mo vun rəh bər li yi 
ilə “Qa ra bağ” mu ğam qru pu nun 
kon ser ti təq dim olu nub. Xalq ar
tis ti El çin Hə şi mov (tar), Əmək

dar ar tist El nur Əh mə dov (ka
man ça), Əmək dar ar tist Kam ran 
Kə ri mo vun (na ğa ra) mü şa yiəti 
ilə Mən sum İb ra hi mov və mu
ğam mü sa bi qə si nin qa li bi Gül zar 
Fə rə co va “Rast”, “Ba ya tı Şi raz”, 
“Se gah” mu ğam la rın dan par ça
lar, “Azər bay can gö zə li”, “Şu
şa nın dağ la rı”, “Qa ra bağ”, “Ya
şa, mə nim xal qım!” mah nı la rı nı 

ifa edib lər. “Uşaq Av ro vi zi ya – 
2021” mü sa bi qə si nin iş ti rak çı sı 
So na Əzi zo va “Şu şam mə nim” 
mah nı sı nı oxu yub.

Pa ris də ko ro na vi rus pan de
mi ya sın dan son ra ilk mu ğam 
kon ser ti ni din lə dik. Kon sert 
möh tə şəm idi. 

Bu fi kir lə ri kon sert dən son
ra Fran sa nın Azər bay can da kı 
sa biq sə fi ri JanPyer Gün yüt 
AZƏR TACa mü sa hi bə sin də 
söy lə yib.

Azər bay can da ça lış dı ğı vaxt
lar da öz iqa mət ga hın da teztez 
mu ğam kon sert lə ri təş kil et di yi
ni bil di rən dip lo mat de yib: “Mu
ğa mı çox se vi rəm. Mu ğam ən 
qə dim və çə tin, elə cə də mü
rək kəb mu si qi dir. Mu ğam dün
ya mu si qi si nin in ci si, özə yi dir. 
Hin dis tan dan tut muş Mə ra ke şə 
qə dər bü tün öl kə lər də mu ğam 
ifa olu nur. An caq mu ğam yal nız 
Azər bay can da aka de mik ləş di ri
lib, yə ni el mi əsas da nə sil dən
nəs lə ötü rü lür...”.

“Şuşa İli” çərçivəsində 
Parisdə muğam axşamı

“Gənclərə dəstək” layihəsinin İzmir konsertləri

M ədəniyyətNazirliyinintəşki
latçılığıiləAzərbaycanDövlət
AkademikFilarmoniyasının
“Gənclərədəstək”layihəsinin

iştirakçılarıTürkiyəninİzmirşəhərində
konsertveriblər.Konsertlərlayihənin
“Şuşaİli”nətöhfəsiolaraqtəşkiledilib.

Ma yın 17də İz mir Ege Uni ver si te ti Döv
lət Türk Mu si qi Kon ser va to ri ya sın da təq
dim olu nan kon sert proq ra mı dün ya şöh rət li 
Azər bay can bəs tə ka rı, əs lən şu şa lı olan Fik
rət Əmi ro vun 100 il li yi nə həsr edi lib. Proq
ram da Fik rət Əmi ro vun əsər lə ri ifa olu nub.

Kon sert də so list lər – res pub li ka və bey nəl
xalq mü sa bi qə lər laureat la rı, Pre zi dent tə qaüd
çü lə ri nin çı xış la rı bö yük ma raq la qar şı la nıb.

“Gənc lə rə dəs tək” la yi hə si iş ti rak çı la rı nın 
“Şu şa İli” çər çi və sin də da ha bir kon ser ti İz mir
də ki Suat Ta şer Sə nət Mər kə zin də ke çi ri lib.

Kon sert də res pub li ka və bey nəl xalq mü sa bi
qə lər laureat la rı Nur la nə Ab dul la za də (vo kal), 
Züm rüd Məm mə do va (xa nən də), Zə mi nə Ba
ba ye vaYal çın (qa nun), Nu ra nə Əli ye va (piano), 
El çin Hə təm li (tar), Su rə Rü fət (violin), həm çi nin 
Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın baş müəl
li mi, Pre zi dent mü ka fat çı sı, Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Fi lar mo ni ya sı Xalq çal ğı alət lə ri or

kest ri nin qa nun ifa çı sı Na tə van Hə sə no va və 
onun tə lə bə lə ri İl ka nə Cə fə ro va, Təh mi nə Əli
xa no va, Ül viy yə Da da şo va, Zil hic cə İs ma yı lo va 
çı xış edib lər. Bü tün iş ti rak çı la rı piano da Əmək
dar ar tist Nər giz Əli ye va mü şa yiət edib.

Kon ser tin so nun da Züm rüd Məm mə do va
nın ifa sın da səs lə nən “Qa ra bağ şi kəs tə si” 
sü rək li al qış lar la qar şı la nıb.

Təd bi rin koor di na tor la rı – Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın re jis so

ru, mu si qi şü nas Ay la Kə ri mo vaZə kə riy yə və 
Ege Uni ver si te ti Döv lət Türk Mu si qi Kon ser
va to ri ya sı nın dok to ran tı, qa nun ifa çı sı Zə mi
nə Ba ba ye vaYal çın, həm çi nin bü tün ifa çı lar 
dip lom və tə şək kür na mə lər lə təl tif olu nub lar. 

İz mir Xalq Təh si li Mər kə zi nin di rek to ru 
Suat Kork maz “Gənc lə rə dəs tək” la yi hə si
nin təş ki lat çı la rı na, Azər bay can Mə də niy yət 
Na zir li yi nə və Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Fi lar mo ni ya sı na tə şək kü rü nü bil di rib.

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

319 il əv vəl...
27 may 1703-cü il də Ru si ya ça rı I Pyot run əm ri ilə Ne va ça yı sa

hi lin də SanktPe ter burq şə hə ri nin tə mə li qo yu lub. 10 il son ra şə hər 
Ru si ya im pe ri ya sı nın ye ni pay tax tı elan edil di.

212 il əv vəl...
25 may 1810-cu il də Ar gen ti na da İs pa ni ya müs təm lə kə çi li yi nə 

qar şı üs yan baş la yıb. Ta ri xə “May üs ya nı” ki mi dü şən mü ha ri bə 16 
il sür dü və Ar gen ti na nın tam müs tə qil li yi ilə nə ti cə lən di. 25 may bu 
öl kə nin mil li bay ra mı ki mi qeyd olu nur.

195 il əv vəl...
26 may 1827-ci il də Ru si yaİran mü ha ri bə si (18261828) ge di

şin də rus qo şun la rı Azər bay ca nın Nax çı van şə hə ri ni iş ğal edib lər. 
Bun dan son ra Ru si ya or du su İrə va na, ar dın ca isə Təb riz, Ur mi ya və 
Ər də bi lə da xil ol du. Mü ha ri bə 1828ci il də Azər bay ca nın Nax çı van 
və İrə van xan lıq la rı nın Ru si ya ya bir ləş di ril mə si ilə ba şa çat dı.

157 il əv vəl...
25 may 1865-ci il də Ame ri ka da və tən daş mü ha ri bə si (Şi malCə

nub mü ha ri bə si) ba şa ça tıb. Dörd il sü rən mü ha ri bə Şi mal  ştat
la rı nın qə lə bə si ilə ye kun la şıb. Cə nub ştat la rı Şi ma lın dik tə si ni (o 
cüm lə dən qul dar lı ğın ləğ vi) qə bul et mə li ol du lar. Mü ha ri bə də hər iki 
tə rəf dən ümu mi lik də 360 min in san hə lak ol muş du.

104 il əv vəl...
26 may 1918-ci il də Tif is də Za qaf qa zi ya Sey mi nin son ic la sı ke

çi ri lib. Gür cü he yə ti Za qaf qa zi ya nı va hid döv lət də bir ləş dir mə yin 
qey rimüm kün ol du ğu nu bil di rə rək fe de ra si ya dan çı xıb. Sey min bu
ra xıl ma sı, Za qaf qa zi ya Fe de ra tiv Res pub li ka sı nın ləğ vi ba rə də qə
rar qə bul olu nub. Hə min gün Gür cüs ta nın müs tə qil li yi elan edi lib. 
Za qaf qa zi ya Fe de ra si ya sı nın cə mi bir ay möv cud ol ma sı nın əsas 
sə bəb lə rin dən bi ri er mə ni tə rə fin həm Azər bay ca na, həm də Gür
cüs ta na əra zi id diala rı idi.

27 may 1918-ci 
il də Za qaf qa zi ya 
Sey mi nin sü qu tun
dan son ra qu ru
mun azər bay can lı 
de pu tat la rı Tif is də 
föv qə la də ic las ke
çi rə rək Azər bay ca
nın mü vəq qə ti Mil li 
Şu ra sı nı ya ra dıb
lar. Azər bay ca nın 
ilk par la men ti ki mi fəaliy yə tə baş la yan 44 nə fər lik Mil li Şu ra nın səd ri 
Mə həm məd Əmin Rə sul za də, müavi ni Əh məd bəy Ağa yev se çi lib. 
Bir gün son ra Mil li Şu ra Azər bay ca nın müs tə qil li yi ni elan et di.

102 il əv vəl...
25 may 1920-ci il də Gən cə də Azər bay ca nın so vet ləş mə si nə qar

şı üs yan baş la yıb. Üs ya na Ca vad bəy Şıx lins ki, Mir zə Mə həm məd 
Qa car və Ca han gir bəy Ka zım bə yov rəh bər lik edir di. Bol şe vik lər üs
ya nın ya tı rıl ma sı üçün şə hə rə əla və or du his sə lə ri ye ri dib lər. Gən
cə də ya şa yan er mə ni lər rus la rın or du su na kö mək edir di lər. Üs yan 
ma yın 31də qəd dar lıq la ya tı rıl dı.

76 il əv vəl...
25 may 1946-cı il də İor da ni ya döv lət müs tə qil li yi ni (İor da ni ya Ha

şi mi Kral lı ğı) əl də edib. 1918ci ilə dək (4 əsr) Os man lı im pe ri ya sı nın 
tər ki bin də olan İor da ni ya Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə si nin ye ku nu ola
raq Bri ta ni ya nın pro tek to rat lı ğı na keç miş di. 1921ci il də Tran sior da
ni ya əmir li yi ki mi nis bi özü nüida rə əl də et miş di.

30 il əv vəl...
27 may 1992-ci il də Azər bay can Par la men ti “Azər bay can Res

pub li ka sı nın Döv lət Him ni haq qın da” qa nun qə bul edib. 1919cu il də 
bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin şair Əh məd Ca va dın söz lə ri nə yaz dı ğı 
“Azər bay can mar şı” Döv lət him ni ki mi təs diq edi lib.

17 il əv vəl...
25 may 2005-ci 

il də Ba kıTbi li si
Cey han bo ru kə
mə ri nin Azər bay
can his sə si nə 
nef tin vu rul ma sı 
ilə bağ lı mə ra sim 
ke çi ri lib. Sən gə çal 
ter mi na lın da ger
çək lə şən mə ra
sim də Azər bay can, 
Gür cüs tan, Tür ki yə, Qa za xıs tan pre zi dent lə ri, ABŞın ener ge ti ka 
na zi ri iş ti rak edib lər. 2006cı ilin ma yın da neft Tür ki yə nin Ara lıq də
ni zi sa hi lin də ki Cey han li ma nı na ye tiş di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Vyanada “Odlar 
yurdunun sədaları” 
Beynəlxalq müsabiqənin finalı keçirilib 

əvvəli səh. 1-də
AMMin rəh bə ri Ley la Qa

sı mo va gənc is te dad la rın üzə 
çı xa rıl ma sı na zə min ya ra dan 
mü sa bi qə yə qar şı da kı il lər də 
uğur lar ar zu la yıb və Azər bay
can mu si qi si ni ta nıt ma ğa xid mət 
edən bu ki mi la yi hə lə rin dəs tək
lə nə cə yi ni de yib.

Mün sif ər he yə ti nin fəx ri səd ri, 
Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın rek to ru, Xalq 
ar tis ti Fər had Bə dəl bəy li bil di rib 
ki, mü sa bi qə klas sik mu si qi ifa
çı lı ğı nın in ki şa fı na mü hüm töh fə
dir. O, bü tün fi nal çı la rın yük sək 
pe şə kar lıq nü ma yiş et dir di yi ni 
vur ğu la yıb və Azər bay can bəs
tə kar la rı nın əsər lə ri ni ən yax şı 
ifa edən mu si qi çi lə ri də təq dir 
edib.

Mün sif ə rin qiy mət lən dir mə
si nə gö rə, He li Kanq (Cə nu bi 
Ko re ya) bi rin ci, An na Le ye rer 
(Avst ri ya) ikin ci və Qri qo rios 
İoan nou (Yu na nıs tan) üçün cü 
ye ri tu tub lar. Mü sa bi qə də Azər
bay can bəs tə kar la rı nın əsər lə
ri nin ən yax şı ifa sı na gö rə Alek
san der Ma ria Vaq ner (Al ma ni ya) 
və Qri qo rios İoan nou xü su si mü
ka fa ta la yiq gö rü lüb lər.

Mü ka fat lan dır ma mə ra si min
dən son ra qa lib lər kon sert proq
ra mı ilə çı xış edib lər. Qri qo rios 
İoan nounun ifa sın da Üze yir 
Ha cı bəy li nin “Sən siz“ ro man sı 
və Alek san der Ma ria Vaq ne rin 
ifa sın da To fiq Qu li ye vin “Cə mi
lə nin al bo mu” (for te piano üçün 
12 pyes) əsə ri xü su si ma raq do
ğu rub.

Qeyd edək ki, “Od lar yur du nun 
sə da la rı” bey nəl xalq mu si qi si bu 
ilin yan va rın da elan olu nub. Ötən 
dövr ər zin də Avst ri ya da ya şa yan 
mu si qi çi lər Abu zər Ma naf za də, 
Aria Tor kan bouri, Ja lə Rə su lo va, 
mu si qi şü nas lar Kə ma lə Əh mə
do va və Fə rəh Ta hi ro va, elə cə 
də mün sif ər he yə ti mü sa bi qə nin 
real laş ma sın da ya xın dan iş ti rak 
edib lər.

Fi na lı on layn və can lı ifa dan 
iba rət olan mü sa bi qə nin mün sif

lər he yə tin də Xalq ar tis ti Fər had 
Bə dəl bəy li ilə ya na şı Xalq ar tis ti 
Yu sif Ey va zov, Əmək dar ar tist lər 
Rə na Rza ye va və İs lam Ma na
fov, əs lən ba kı lı pro fes sor Oleq 
Mar şev, pro fes sor Şte fan Möl ler 
ki mi mu si qi çi lər yer alıb.

Təş ki lat çı lar mü sa bi qə yə ma
ra ğı nə zə rə ala raq növ bə ti il lər
də for te piano ifa çı lı ğı ilə ya na şı, 
vo kal və di gər no mi na si ya la ra 
da yer ve ril mə si ni nə zər dən ke
çi rə cək.

2127maytarixindəTürkiyəPrezidentAdministrasiyasınıntəşki
latçılığı,TürkiyəMədəniyyətvəTurizmNazirliyinindəstəyiiləbir
sıraölkələrdə“Türkmətbəxihəftəsi”keçirilir.

La yi hə çər çi və sin də ma yın 21
də Ba kı da kı Yu nus Əm rə İns ti tu
tun da türk mət bə xi nin təq di ma tı
na həsr olun muş təd bir və “Türk 
mət bə xi” ki ta bı nın təq di ma tı ke
çi ril di. Təd bir Tür ki yə Mə də niy
yət və Tu rizm Na zir li yi və Ba kı 
Yu nus Əm rə İns ti tu tu nun bir gə 
əmək daş lı ğı çər çi və sin də ger
çək ləş di. 

Qeyd edək ki, türk mət bə xi nin 
lə ziz ne mət lə ri ni bir ye rə top la
yan ki tab Tür ki yə nin bi rin ci xa nı

mı Əmi nə Ər do ğa nın tə şəb bü sü 
ilə ər sə yə gə lib.

Ba kı da kı Yu nus Əm rə İns ti tu
tu nun rəh bə ri Sel çuk Ka ra kı lıç 
qo naq la rı sa lam la ya raq ins ti
tu tun dün ya nın 70 öl kə sin də 
fəaliy yət gös tər di yi ni de di. Bil dir
di ki, məq səd Tür ki yə nin mə də
niy yə ti ni, ədə biy ya tı nı, mət bə xi ni 
bey nəl xalq aləm də da ha ge niş 
ta nıt maq dır. Qi da mə də niy yə ti 
türk lər üçün ta rix bo yu for ma
la şan fəl sə fi bir mə də niy yət dir. 

Tür ki yə nin fərq li böl gə lə rin də bu 
mət bəx zən gi lə şə rək də yi şib və 
in ki şaf edib.

Tür ki yə nin Azər bay can da kı 
sə fi ri Ca hit Bağ cı “Türk mət bə xi 
həf tə si”nin əhə miy yə tin dən söz 
aç dı. Bil dir di ki, biz mət bə xi mi
zi dün ya ya ta nıt ma ğa ça lı şı rıq. 
Mət bəx mə də niy yə ti dün ya da 
önə çıx mış ən po pul yar mə də
niy yət lər dən bi ri dir. Dip lo mat 
Tür ki yə də ən çox po pul yar ye
mək lər haq qın da mə lu mat ve
rə rək qi da lan ma mə də niy yə ti nin 
in san hə ya tın da önə min dən da
nış dı. 

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko
mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va 
türk mət bə xi nin təb li ği is ti qa mə
tin də gö rü lən iş lə rin əhə miy yə ti
ni qeyd et di: “Biz baş qa öl kə lə rə 
sə fər edər kən gö rü rük ki, türk 
mət bə xi ilk beş li yə da xil olub. 
Bu is ti qa mət də qar daş Tür ki yə 
bö yük iş lər gö rüb. Türk mət bə xi 

ha mı mı zın mət bə xi dir. Azər bay
can da da bu is ti qa mət də mü hüm 
iş lər gö rü lür. Azər bay ca nın Bi rin
ci vit sepre zi den ti Meh ri ban Əli
ye va nın tə şəb bü sü və dəs tə yi ilə 
bir sı ra mət bəx nü mu nə lə ri miz 
UNES COnun Qey rimad di mə
də ni irs si ya hı sı na da xil edi lib...”. 

Təd bir də da ha son ra Dün ya 
İs lam Ku li na ri ya Bir li yi və Azər
bay can Mil li Ku li na ri ya As so
siasi ya sı nın pre zi den ti Ta hir Əm
ras la nov, Mil li Məc li sin de pu ta tı 
Vü qar İs gən də rov çı xış et di lər.

Çı xış lar dan son ra qo naq lar 
mət bəx də türk us ta la rı nın iş lə ri 
ilə ta nış ol du lar və İs tan bul men
yu su nun müx tə lif təam la rı nın 
da dı na bax dı lar. 

Qeyd edək ki, “Türk mət bə xi 
həf tə si” çər çi və sin də Gən cə şə
hə rin də də təd bir və “Türk mət
bə xi” ki ta bı nın təq di ma tı ger çək
lə şib.  

LaləAzəri

Xalqı dünyada tanıdan 
həm də onun yeməkləridir

“Türk mətbəxi həftəsi”ndə Bakıda təqdimat
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