
Tür ki yə nin Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi, Bey nəl xalq Türk Mə də niy-
yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY, Tür ki yə nin 
UNES CO üz rə Mil li Ko mis si ya sı və 

Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə si nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə 26-28 may ta ri xin də 
Bur sa da “Türk dün ya sı mu zey lər gö rü-
şü” ke çi ri lib.

TÜRK SOY-un tə şəb bü sü ilə 2013-cü il dən 
ke çi ri lən ənə nə vi top lan tı ya bu də fə 2022-ci 
ilin “Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” 
Bur sa ev sa hib li yi edib. “Türk dün ya sı mu-
zey lə rin də qey ri-mad di mə də ni irs” möv zu lu 
gö rü şə Tür ki yə, Azər bay can, Qa za xıs tan, 
Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan, Şi ma li Kipr, Ru si-
ya Fe de ra si ya sı nın Tu va və  Ta ta rıs tan res-
pub li ka la rı, elə cə də Ser bi ya, Ma ke do ni ya, 
Ma ca rıs tan, Əf qa nıs tan və  İraq dan mu zey 
mü tə xəs sis lə ri və rəh bər lə ri qa tı lıb lar.

Təd bir də öl kə mi zi Azər bay can Mil li Xal ça 
Mu ze yi nin di rek to ru Şi rin Mə li ko va və Mə-
də niy yət Na zir li yi Mu zey və da şı nar mə də ni 
irs sek to ru nun apa rı cı məs lə hət çi si Kə nan 
Hü sey nov təm sil edib lər.

Top lan tı da müx tə lif öl kə lər dən mu zey rəh-
bər lə ri və mü tə xəs sis lə rin ümu mi lik də 50-
dən çox mə ru zə si təq dim edi lib. Şi rin Mə-
li ko va “Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yin də 
Türk dün ya sı nın or taq mi ra sı olan xal ça çı lıq 
sə nə ti nin ya şa dıl ma sı və ta nı dıl ma sı” möv-
zu sun da çı xış edə rək, iş ti rak çı la ra öl kə mi zin 
xal ça çı lıq sə nə ti və mu ze yin fəaliy yə ti haq-
qın da mə lu mat ve rib.

Türk dün ya sı öl kə lə ri ara sın da mu zey şü-
nas lıq sa hə sin də qar şı lıq lı mə lu mat mü ba-
di lə si, təc rü bə mü ba di lə si və əmək daş lı ğı 
tə min et mək məq sə di lə təş kil edi lən gö rüş-
də TÜRK SOY Mu zey lər Bir li yi nin ya ra dıl-
ma sı is ti qa mə tin də də mü hüm ad dım atı lıb. 
Təd bi rin son gü nün də TÜRK SOY Mu zey lər 
Bir li yi nin tə sis top lan tı sı olub.

Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li-
yi Mu zey lər şö bə si nin mü di ri, Bey nəl xalq 
Mu zey lər Şu ra sı (İCOM) Tür ki yə Mil li Ko-
mi tə si nin sədr müavi ni Bü lent Gö nül taş 
TÜRKSOY-un bu tə şəb bü sü nə hər cür dəs-
tə yi ver mə yə ha zır ol duq la rı nı bil di rib. O, bir-
li yin koor di na tor lu ğu nun ca ri il üçün Tür ki yə 

tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ril mə si ni, 2023-cü il 
üçün “Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay-
tax tı” se çil miş Şu şa şə hə rin də ke çi ri lə cək 
növ bə ti ic las da Azər bay can Mə də niy yət Na-
zir li yi nə təh vil ve ril mə si ni tək lif edib. Bir li yə 
koor di na tor lu ğun növ bə ilə “Türk Dün ya sı-
nın Mə də niy yət Pay tax tı” mis si ya sı nı qə bul 
edən öl kə lər tə rə fi n dən da vam et di ril mə si 
tək li fi  də ra zı lıq la qar şı la nıb.

Top lan tı nın so nun da ra zı laş dı rı lan mə sə-
lə lər bə ya nat şək lin də ha zır la na raq iş ti rak çı-
la rın im za sı na təq dim edi lib. TÜRK SOY Mu-
zey lər Bir li yi nin növ bə ti top lan tı sı nın 2023-cü 
il də “Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” 
Şu şa şə hə rin də ke çi ril mə si qə ra ra alı nıb.
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səh. 5

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

Gəncədə “Mədəniyyət tariximizin işıqları”

Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin qu rul ma sı nın 104-cü 
il dö nü mü ilə əla qə dar Gən cə şə hə rin də Mə də niy yət üz rə 
El mi-Me to di ki və İx ti sa sar tır ma Mər kə zi (ME MİM), Gən cə 
Re gional Mə də niy yət İda rə si (RMİ) və Ba kı Şə hər Mə də-

niy yət Baş İda rə si nin Rauf Ha cı yev adı na 15 nöm rə li Mu si qi 
mək tə bi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Mə də niy yət ta ri xi mi zin işıq la rı” 
ad lı sil si lə təd bir lər təş kil edi lib.

Kon sert proq ra mı və us tad 
dərs lə rin dən iba rət sil si lə təd-
bir lər də Cüm hu riy yət döv rün də, 
ha be lə on dan əv vəl və son ra 
ya şa mış ta ri xi şəx siy yət lə rin – 
xey riy yə çi Ha cı Zey na lab din Ta-
ğı ye vin 200, şair lər Xur şid ba nu 
Na tə va nın 190, Hü seyn Ca vi din 
140, Əh məd Ca va dın 130, bəs-
tə kar lar Fik rət Əmi ro vun 100 və 

Rauf Ha cı ye vin 100 il lik yu bi ley-
lə ri qeyd edi lib.

Sil si lə tə bir lə rin da va mı ola raq 
Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sın da 
Rauf Ha cı yev adı na 15 nöm rə li 
Mu si qi mək tə bi nin şa gird-müəl lim 
kol lek ti vi, Gən cə İn cə sə nət mək-
tə bi nin şa gird lə ri, elə cə də fi  lar-
mo ni ya nın so list lə ri nin iş ti ra kı ilə 
kon sert proq ra mı təq dim olu nub.

Təd bir də Gən cə RMİ-nin rəisi 
Va sif Cən nə tov və ME MİM-in 
di rek to ru Səadət Xə ləf bəy li çı-
xış edib lər. Mu si qi li-ədə bi ge cə-
də Əh məd Ca va dın, Na tə va nın 

söz lə ri nə bəs tə lən miş mah nı lar, 
Rauf Ha cı yev və Fik rət Əmi ro-
vun əsər lə ri, ha be lə Hü seyn Ca-
vi din şeir lə ri səs lən di ri lib.

mövzunun davamı səh. 4-də

TÜRKSOY Muzeylər Birliyi Bursada quruldu
Yeni təsis olunan birliyin toplantısına gələn il Şuşa ev sahibliyi edəcək

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Mə də niy yət Na zir li yi 
sis te min də fəaliy yə tin 
və ida rə çi li yin tək-

mil ləş di ril mə si məq sə di lə 
ha zır la nan böl gə lə rə sə fər 
pla nı na uy ğun ola raq, 
na zir Anar Kə ri mov ma yın 
27-də Ağ ca bə di ra yo nun-
da olub.

Na zir ra yon da bir sı ra müəs si-
sə lə rə baş çə kib, elə cə də Ağ ca-
bə di  Re gional Mə də niy yət İda-
rə si üz rə ra yon la rın mə də niy yət 
iş çi lə ri ilə gö rüş ke çi rib.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə-
ri mov və Ağ ca bə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Ra fi l Hü-

sey nov əv vəl cə ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin abi də si ni zi ya-
rət edib, önü nə gül dəs tə si qo-
yub lar.

Son ra Anar Kə ri mov Ağ ca bə di 
ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi nə 
baş çə kib, müəs si sə nin fəaliy-
yə ti ilə ta nış olub.

Mə də niy yət na zi ri Ağ ca bə di Ra-
yon Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nə 
də ba xış ke çi rib. Na zi rə mə lu mat 
ve ri lib ki, 5000-dən çox eks po na-
tın mü ha fi  zə olun du ğu mu ze yin 
bi na sı iki mər tə bə dən, 6 eks po zi-
si ya ota ğın dan iba rət dir. Mu ze yin 
ən qə dim eks po nat la rı ara sın da 
ar xeoloq la rın ra yon əra zi sin də qa-
zın tı iş lə ri za ma nı aş kar la dıq la rı 
era mız dan əv vəl VI-V mi nil lik lə rə 
(Neolit döv rü) aid sü mük dən iy-
nə, biz və daş dan məişət əş ya la rı 
və s. möv cud dur. Mu zey də eks-
po nat lar “Tə biət”, “Ar xeolo gi ya”, 
“Et noq ra fi  ya”, “Gör kəm li şəx siy-
yət lər”, “So vet döv rü” və “Müasir 
dövr” böl mə lə ri üz rə qrup laş dı rı lıb.

davamı səh. 3-də

“Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı 
xalqlarımız üçün əsas yol istiqamətidir”

Müs tə qil lik Gü nü bi zim ən əziz bay ra mı mız dır. Bu bay ra mı 
iki qat bay ram edən əziz qar da şım Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın 
bi zim lə bə ra bər ol ma sı dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri ma yın 28-də Ba kı da ke çi ri lən 
“TEK NO FEST Azər bay can” Fes ti va lın da çı xı şı za ma nı bil di rib.

Döv lət baş çı sı qeyd edib ki, biz yax şı gün lər də də, çə tin gün lər-
də də hər za man bir-bi ri mi zin ya nın da yıq və elə et mə li yik və edə-
cə yik ki, qa baq da an caq yax şı gün lər ol sun. Tür ki yə-Azər bay can 
qar daş lı ğı, bir li yi xalq la rı mız üçün əsas yol is ti qa mə ti dir. Böl gə 
və dün ya üçün də çox önəm li fak tor dur. Tür ki yə- Azər bay can bir 
yer də nə qə dər inam la ad dım la sa, böl gə miz də sülh və ba rış o 
qə dər də möh kəm ola caq.

“Bu nu biz və bü tün dün ya İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si za ma nı 
gör dü. Tür ki yə bi zim ya nı mız da idi. Əziz qar da şım, hör mət li Cüm-
hur baş qa nı Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın mü ha ri bə nin ilk saat la rın da 
“Azər bay can tək de yil, Tür ki yə onun ya nın da dır” de mə si bi zə əla-
və güc ver di, ruh ver di, inam ver di. Azər bay can xal qı bu nu heç 
vaxt unut ma ya caq”, – de yə İl ham Əli yev vur ğu la yıb.

“Əgər iki il əvvəl kimsə mənə bu gün 
Kəlbəcərdə çay içəcəyimi desəydi...”

Ma yın 31-də Azər bay can da akk re di tə olun muş dip lo ma tik 
kor pus nü ma yən də lə ri və hər bi at ta şe lə rin Kəl bə cər ra yo nu na 
sə fə ri təş kil edi lib. Sə fə rin məq sə di dip lo mat la rı Er mə nis tan 
si lah lı qüv və lə ri nin iş ğal za ma nı Kəl bə cər də tö rət di yi bar bar lı-
ğın iz lə ri ilə ta nış et mək dir.

Nü ma yən də he yə ti nə ra yon da tö rə di lən da ğın tı la rın miq ya sı, 
apa rı lan qu ru cu luq iş lə ri ba rə də mə lu mat ve ri lib.

Xa tır la daq ki, Pre zi dent İl ham Əli ye vin tap şı rı ğı na əsa sən, xa-
ri ci dip lo ma tik kor pu sun nü ma yən də lə ri nin iş ğal dan azad edil miş 
əra zi lə rə ta nış lıq sə fər lə ri nin təş ki li da vam et di ri lir. Bu, dip lo ma tik 
kor pu sun iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rə ar tıq say ca 9-cu sə fə ri-
dir. Sə fər də 50-dən çox öl kə və 10-dək bey nəl xalq təş ki lat dan 80 
nə fər dən çox nü ma yən də iş ti rak edib.

“Əgər iki il əv vəl kim sə mə nə bu gün Kəl bə cər də çay içə cə yi mi 
de səy di, mən ona inan maz dım. Am ma biz bu ra da yıq və ça yı mı zı 
içi rik və hö ku mət tə rə fi n dən ti kil miş elekt rik stan si ya sı, da ğın al-
tın dan ke çən tu nel ki mi inf rast ruk tur ob yekt lə ri ilə ta nış olu ruq”. 

Bu söz lə ri İs railin Azər bay can da kı sə fi  ri Corc Dik jur na list lə rə 
açıq la ma sın da de yib.

davamı səh. 2-də

Sara Qədimovanın doğum günündə 
məzarı ziyarət olundu

Ma yın 31-də gör-
kəm li xa nən də, 
Xalq ar tis ti Sa ra 
Qə di mo va nın 

(1922-2005) ana dan ol ma sı-
nın 100-cü il dö nü mü ta mam 
ol du. Bu mü na si bət lə I Fəx ri 
xi ya ban da mu ğam us ta dı-
nın mə za rı zi ya rət olun du. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin 
əmək daş la rı, in cə sə nət xa-
dim lə ri sə nət ka rın mə za rı 
üzə ri nə gül dəs tə lə ri qo ya-
raq xa ti rə si ni eh ti ram la yad 
et di lər. 

Na zir li yin İn cə sə nət və 
qey ri-mad di mə də ni irs şö bə si nin mü di ri Fə rəh Aca lo va çı xış edə-
rək bil dir di ki, Sa ra Qə di mo va is te da dı ilə xal qı mı zın mə həb bə ti ni 
qa za nan bö yük sə nət kar la rı mız dan dır. Onun xa nən də ki mi ye tiş-
mə sin də Hü seyn qu lu Sa rabs ki, Se yid Şu şins ki, Xan Şu şins ki ki mi 
us tad la rın mü hüm ro lu olub. Sa ra xa nım öm rü nün 60 il dən çox 
döv rü nü mu si qi sə nə ti nə həsr edib. Xa nən də nin ifa et di yi mu ğam-
lar, mah nı lar mil li mu si qi xə zi nə mi zə qı zıl hərfl  ər lə ya zı lıb.

F.Aca lo va de di ki, 2022-ci il mə də niy yə ti miz üçün əla mət dar 
yu bi ley lər lə zən gin il dir: “Bu il mil li mə də niy yə ti mi zin in ki şa fın da 
müs təs na xid mət lə ri ol muş bir sı ra sə nət kar la rın 100 il li yi qeyd 
olu nur. On la rın qoy du ğu mi ra sı ya şat maq, gə lə cək nə sil lə rə ötür-
mək bi zim baş lı ca və zi fə miz dir”.

davamı səh. 2-də

Bölgələrdə mədəniyyət işçilərinin peşəkarlıq və 
təşəbbüskarlığının artırılması günün tələbidir

Xə bər ve ril di yi ki mi, 26-28 
may ta ri xin də Ba kı Döv lət 
Uni ver si te tin də (BDU) I Türk 
Dün ya sı Ədə biy yat və Ki tab 
Fes ti va lı ke çi ri lib.

Fes ti val Azər bay can Ya zı-
çı lar Bir li yi, Mil li Məc li sin Mə-
də niy yət ko mi tə si, Bey nəl xalq 
Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du, 
Bey nəl xalq Türk Aka de mi ya sı, 
TÜRKSOY, TÜRK PA, Ba kı Döv-

lət Uni ver si te ti, Tür ki yə Mə də-
niy yət və Tu rizm Na zir li yi Xa ric-
də Ya şa yan Türk lər və Əq rə ba 
İc ma la rı İda rə si, Yu nus Əm rə 
İns ti tu tu, İLESAM və Azər bay-
can Ya ra dı cı lıq Fon du nun təş ki-
la ti dəs tə yi ilə baş tu tub.

Ma yın 27-də fes ti val çər çi və-
sin də Tür ki yə də nəşr olun muş 
“Azər bay can dü şün cə ta ri xi” ki-
ta bı nın təq di mat mə ra si mi ke çi-
ril di. 

Ki tab Tür ki yə Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi Xa ric də ki Türk-
lər və Əq rə ba İc ma la rı İda rə si nin 
(YTB) dəs tə yi ilə işıq üzü gö rüb. 
Tür ki yə türk cə sin də ha zır la nan 
nəşr Ka ra bük Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru Ələs gər Ələs gər li nin 
(Ali As ker) el mi re dak tor lu ğu ilə 
azər bay can lı alim lər tə rə fi n dən 
ər sə yə gə ti ri lib.

davamı səh. 3-də

“Azərbaycan düşüncə tarixi” Türkiyə türkcəsində
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Firəngiz Əlizadə Prezidentin 
fəxri diplomu ilə təltif edilib

AzərbaycanBəstəkarlarİttifaqınınsədri,Xalqartisti,AMEA-nın
müxbirüzvüFirəngizƏlizadə“AzərbaycanRespublikasıPrezi-
dentininfəxridiplomu”ilətəltifedilib.

Prezident İlhamƏliyevinmayın 27-də imzaladığı sərəncama
əsasən,bəstəkarAzərbaycanmusiqimədəniyyətinininkişafında
uzunmüddətlisəmərəlifəaliyyətinəgörətəltifolunub.
Qeydedəkki,mayın28-dəFirəngizƏlizadənin75yaşıtamam

olub.O,1990-cıildərespublikanın“Əməkdarincəsənətxadimi”,
2000-ciildə“Xalqartisti”fəxriadlarınalayiqgörülüb,2007-ciildə
“Şöhrət”, 2017-ci ildə “Şərəf” ordenləri ilə təltif olunub. 2007-ci
ildəUNESCO-nun“Sülhartisti” adına,2011-ci ildəMədəniyyət
vəTurizmNazirliyinin“Zirvə”mükafatına,2016-cıildəAMEA-nın
“ÜzeyirHacıbəyli”mükafatınalayiqgörülüb.2017-ciildəsənətşü-
naslıqixtisasıüzrəAMEA-nınmüxbirüzvüseçilib.2007-ci ildən
AzərbaycanBəstəkarlarİttifaqınarəhbərlikedir.
Firəngizxanımıyubileyivədövləttəltifimünasibətilətəbrikedirik.

Audiovizual arxivin rəqəmsallaşdırılması və 
vahid bazasının yaradılması üçün

PrezidentİlhamƏliyevmayın30-da“AzərbaycanTeleviziya
vəRadioVerilişləri”QapalıSəhmdarCəmiyyətininaudiovizual
arxivmateriallarınınrəqəmsallaşdırılmasıvəvahidbazasının
yaradılmasıiləbağlıtədbirlərhaqqında”sərəncamimzalayıb.

Sərəncama əsasən, “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri”
QSC-yəməxsusAzTV,MədəniyyətTV,İdmanTV,“AzərbaycanRa-
diosu”və“BeynəlxalqRadio”nunbirəsrəyaxındövrərzindəforma-
laşmışzənginaudiovizualarxivmateriallarınınqorunubsaxlanılması,
əksərhissəsiAzərbaycanxalqınınmaddi-mənəvisərvətinəçevrilmiş
həminmateriallarınrəqəmsallaşdırılmasıvəvahidbazasınınyaradıl-
masıməqsədiləPrezidentinehtiyatfondundan1milyonmanatayrılıb.

Yubilyar bəstəkarın 75 illiyi 
münasibətilə musiqi festivalı 

Azərbaycanbəstəkarlıqməktəbiningörkəmlinümayəndəsi,
Xalqartisti,professor,AMEA-nınmüxbirüzvü,UNESCO-nun
“Sülhartisti”,AzərbaycanBəstəkarlarİttifaqınınsədriFirəngiz
Əlizadənin75illikyubileyisilsilətədbirlərləqeydedilir.Dünya
şöhrətlibəstəkarınyubileytədbirləri1-4iyuntarixindəmusiqi
festivalışəklindəkeçiriləcək.

1 iyun tarixində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində bəstəkarın
kamera əsərlərindən ibarət konsert proqramı təqdim ediləcək.
ProqramdaQaraQarayevadınaAzərbaycanDövlətKameraOr-
kestrinin(bədiirəhbərvəbaşdirijor,XalqartistiFəxrəddinKəri-
mov)müşayiəti ilə bəstəkarın kontrabas, tabla (hind zərbaləti)
vəkameraorkestriüçün“Deyişmə-II”,simliorkestrüçün“Meta-
morfoses”,solovibrafonüçün“Sirius”,soloviolonçelüçün“Oyan”
vəkameraorkestriüçün“Dance”əsərlərisəslənəcək.Konsertdə
İsveçrəvəTürkiyədəngələnsolistlərçıxışedəcəklər.
İyunun2-dəMilliKitabxanadaFirəngizƏlizadəninəsərlərivəbəstə-

karınhəyatvəyaradıcılığıhaqqındanəşrlərdənibarətsərgiaçılacaq.
İyunun3-dəM.MaqomayevadınaAzərbaycanDövlətAkademik

Filarmoniyasındabəstəkarın“NizamiCosmology”(“Nizamifəzası”)
simfonikəsəriukraynalıdirijorKirillKarabitsinrəhbərliyialtındatəq-
dimolunacaq.ƏsərdahiAzərbaycanşairi vəmütəfəkkirinin880
illiyimünasibətiləyazılıb.NizamidühasınıvəsfedənəsərinBakıda
ilkpremyerasınımusiqisevərlərsəbirsizlikləgözləyirlər.
4iyuntarixindəisəAzərbaycanDövlətAkademikOperavəBalet

TeatrındaFirəngizƏlizadənin “İntizar”operasının tamaşasınüma-
yiş olunacaq. Vətənpərvərlikmövzusunda yazılmış opera (libretto
müəllifi–akademikNərgizPaşayeva)zənginmusiqidili,dramaturji
konsepsiyası,orkestrüslubuvəorijinalsəhnə təcəssümünəmalik
əsərdir.İlkdəfə2007-ciildəsəhnəyəqoyulanvəillərsonraşanlıOr-
dumuzunqazandığıZəfərincarçısıolanoperadatorpaqlarımızıniş-
ğaldanazadedilməsiideyasıparlaqbədiiəksinitapıb.

Lalə

“Əgər iki il əvvəl kimsə mənə bu gün 
Kəlbəcərdə çay içəcəyimi desəydi...”

əvvəli səh. 1-də
Diplomatbildiribki,Kəlbəcər rayonununyenidənqurulması la-

yihələrindəİsrailAzərbaycanlaəməkdaşlığahazırdır.“Düşünürəm
ki,buraböyüktərəfdaşlıqüçünyaxşıyerolabilər.Bizküləkvəgü-
nəşenerjisikimialternativenerjisahəsindəçalışabilərik.Bizhəm-
çininsu resursları iləbağlıda işləyəbilərik.Ötənay İsrailinMilli
SuŞirkəti(Mekorot)iləAzərbaycanınaidiyyətiqurumuarasındasu
resurslarıüçünstratejiplanınhazırlanmasıiləbağlırazılaşmaim-
zalandı.Buregionsuiləzəngindir.Onagörədədüşünürəmki,bu
rayonbizimbirlikdəişləməyimizüçünfantastikyerolabilər”.
Azərbaycanın gözəl və çiçəklənən Qarabağa layiq olduğunu

vurğulayanCorcDikəlavəedibki,bugünölkə irəliyəbaxırvə
dağıdılmışyerlərinbərpasınaçalışır.
“KəlbəcərAzərbaycanınənvalehedicibölgələrindənbiridir.Hə-

qiqətən,çoxgözəldir”–bunuisəBöyükBritaniyanınAzərbaycan-
dakısəfiriCeymsŞarpdeyib.
Bölgədəhəyatakeçirilən infrastruktur işlərini,yolvətunellərin

çəkilməsini, otlaqlardan heyvandarlıq üçün istifadə olunduğunu
qeydedənsəfir“Buodeməkdirki,artıqinsanlarburdadır,onlar
butorpaqlardanistifadəedirlər”deyəbildirib.
Diplomatminalardantəmizlənməprosesinədətoxunubvəəla-

vəedibki,BritaniyaAzərbaycanabuməsələdətezbirzamanda
dəstəkverib:“Buişhəmdəmaarifəndiricikampaniyalarınaparıl-
masıiləbağlıdır.BizUNİCEF-əmaliyyədəstəyiverdik.Bərdədə,
Tərtərdə,Füzulidə,Horadizdəvədigərregionlardabununlabağ-
lı kampaniyalar aparıldı.HəmçininUNDP vasitəsiləANAMA-ya
dəstəkvermişik.Britaniyalıekspertlərburadatəcrübələrinipayla-
şıblar.Bütünbuproseslərdavamedir”.

MüstəqillikGünüərəfəsində
sizinləAğalıkəndində,dirçə-
lənAğalıkəndindəgörüşü-
rük.Bununçoxböyükrəmzi

mənasıvar.BugünhərbirAzərbaycan
vətəndaşıgörürki,Azərbaycanındöv-
lətmüstəqilliyimöhkəmdir,əsaslıdır
vəxalqımızınxoşbəxtliyiüçünəsas
amildir.

Prezident İlhamƏliyevbufikrimayın27-
dəZəngilanrayonununAğalıkəndində“Ağıl-
lı kənd” layihəsinin birinci mərhələsi üzrə
açılışmərasimindədeyib.
Dövlət başçısı vəbirinci xanımMehriban

Əliyevakənddəyaradılanşəraitlətanışolub,
Ağalıkəndininsakinləriiləgörüşüblər.
GörüşdəçıxışedənPrezident İlhamƏli-

yev vurğulayıb ki, bu gün postmünaqişə
gündəliyinin formalaşmasındaAzərbaycan
özsözünüdeyirvəbusözhəlledicidir.Am-
mabununlabərabər,bizheçbirqeyri-real
tələb də irəli sürmürük. Biz Ermənistana
deyirikki,ərazibütövlüyümüzütanıyın,gə-
lin, sərhədləri müəyyən edək, hərə öz öl-
kəsində yaşasın, bir-birinin işinə qarışma-
sın. “Okiqaldı,ermənilərinAzərbaycanda
yaşamasına – istər Qarabağ bölgəsində,
istər başqa yerlərdə buməsələdə heç bir
problem yoxdur. Azərbaycan çoxmillətli,
çoxkonfessiyalı bir ölkədir. Azərbaycanda
bütünxalqlarınnümayəndələri rahatyaşa-
yırlar, bütün hüquqlardan istifadə edirlər...
Azərbaycandayaşayanermənilərinhüquq-
ları, təhlükəsizliyi Azərbaycanda yaşayan
digərxalqların təhlükəsizliyi,hüquqlarıqə-
dərönəmlidir.Buradahansısaxüsusi imti-
yazdan söhbət gedə bilməz... Ermənistan
əgərhansısaxüsusitələbirəlisürərsə,bil-
məlidirki,bizimdəbirçoxtələblərimizola
bilər. Bax, buraya çox da uzaq olmayan
məsafədə bizim qədim torpağımız Qərbi
Zəngəzurdur. Biz Ermənistana qarşı ərazi
iddiası ilə çıxış etmirik ki? Etmirik.Amma
əgəronlarbizəqarşıərazi iddiası iləçıxış
edəcəksə, biz niyə etməməliyik?”, – deyə
İlhamƏliyevbildirib.

Prezident qeyd edib ki, biz isə bundan
sonramüzəfərxalqkimiyaşayacağıq: “Biz
44 gün ərzində həm ərazi bütövlüyümüzü
bərpa etdik, həm ədaləti bərpa etdik, həm
milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Bu gün, bax,
bugözəlZəngilantorpağındahəyatqururuq.
Bax,həyatqayıdır–Zəngilana,başqayerlə-
rə,Şuşaya.Yaxşıbilirsinizki,bubölgəninin-
kişafıüçünnəqədərböyükişlərgörülür.İndi
yolboyuncagələnhərbiradamdəmiryolunu
görür, avtomobil yolunu görür. Zəngilanda
hava limanı tikilir, bu il istifadəyəveriləcək.
Artıqböyükaqroparksalınıb, ilkməhsulbu
ilgötürüləcək.ZəngilanşəhərininBaşplanı
ilə tanışoldum.Hesabedirəmki, əngözəl
variantı seçdik. Bu sahədə təcrübəsi olan
beynəlxalq şirkət Baş planı təqdim etdi və
məndedimki,Zəngilanşəhəriparkşəhərinə
çevrilməlidir...”.
Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki, Ağalı

kəndinin yenidən qurulması ötən il başla-
yıb.  İndi 200 evdən ibarət gözəl kənd sa-
lınıb. Vaxtilə bu kənddə yaşamış ailələrin
sayı200-dənçoxdur:“Onagörəyenilayihə
təqdim edildi. Əlavə 150 evin, o cümlədən
ikimərtəbəli, üçmərtəbəlimənzil tipli evlərin
inşa edilməsi nəzərdə tutulur. Məşğulluq,

məktəb, bağça, tibb məntəqəsi, bütün xid-
mətlər–“ASAN”,“DOST”,kiçikvəortabiz-
nesədəstək,hərşeyburadavar.Biroqa-
lıb ki, otuz ilə yaxın həsrət içində yaşayan
insanlar gəlsinlər, burada rahat yaşasınlar,
müzəfər xalq kimi əbədi yaşasınlar. Belə
dəolacaq.BundansonrahəmZəngilanra-
yonunda,həmdigərrayonlardainşaatişləri
dahasürətləgedəcək”.
Prezidentxatırladıbki,keçənilMüstəqillik

GünündəAğdamdaburayonunsakinləriilə
görüşüzamanıAğdamşəhərininBaşplanı
təsdiqlənmiş və şəhərin yenidən qurulma-
sıişlərinəbaşlanılmışdı.BuildəMüstəqillik
Günü ərəfəsində Zəngilanda yenidən inşa
olunmuş ilkkəndinaçılışmərasiminəqatı-
lıb:“Bununböyükrəmzimənasıvar,budur
müstəqillik, budur azadlıq. Xalqımız artıq
otuzildirki,azadxalqkimiyaşayırvəbütün
əldəedilmişnəticələr,ocümlədənşanlıQə-
ləbəmizbax, bunun təməlindədir, bumüs-
təqilliyintəməlindədir.Onagörəmüstəqillik
ənböyükdəyərimizdir,sərvətimizdir,qoru-
yuruq və əbədi qoruyacağıq. Bu gün “Bö-
yükQayıdış”dediyimizprosesəstartverildi.
“BöyükQayıdış”ınbirincikiçikaddımı,bax,
bugünatılır”.

Böyük Qayıdış Ağalı kəndindən başlayır
“Otuz ilə yaxın həsrət içində yaşayan insanlar gəlsinlər, rahat yaşasınlar...”

Xəbərverdiyimizkimi,mayın
26-daPrezidentİlhamƏliyev
vəbirincixanımMehriban
ƏliyevaZəngilanrayonun-
daİşğalvəZəfərmuzeyləri
kompleksinintəməlqoyma
mərasimindəiştirakediblər.

ZəngilanİşğalvəZəfərmuzey-
lərikompleksiİşğalmuzeyi,Zəfər
muzeyivədağıntılarıəksetdirən
Memorialparkdanibarətolacaq.
İşğalmuzeyiotuziləyaxınsü-

rənişğalzamanıZəngilanşəhə-
rinin və bölgənin məruz qaldığı
vandallığınəyanisurətdənüma-
yiş etdirilməsi məqsədi daşıyır.
Zəngilanşəhərindətörədilmişda-
ğıntılarınbir hissəsininErmənis-
tanınişğalçılıqsiyasətininümumi
mənzərəsiniəksetdirənaçıqsə-
ma altındamuzey kimi nümayiş
etdirilməsi nəzərdə tutulur. İşğal
muzeyində ətraf mühitə, bioloji
müxtəlifiyə,meşələrə, yeraltı və
yerüstü təbii ehtiyatlara ciddi zi-
yanvurmaqməqsədilə törədilən
ekoloji terror aktları barədəmə-
lumatlardadiqqətəçatdırılacaq.

Muzeyin ekspozisiyası müxtəlif
audiovəvizualtexnologiyalardan
istifadə etməklə təşkil olunacaq.
Muzeybinasının şüşədənhazır-
lanacaqfasadınınüzərindəkitəs-
virlərvənaxışlarçinaryarpağına
bənzəyəcək ki, bu da Zəngilan
şəhərinintəbiətləsıxəlaqəsinitə-
rənnümedəcək.
Zəngilanlabağlıtarixifaktların

yaradıcıüsulladağıntılarüzərin-
də əks etdirilməsi üçün xüsusi
layihəhəyatakeçiriləcək.Müxtə-
lifölkələrdəncəlbolunacaqrəs-
samlardağıntılarüzərində fərqli
divarrəsmləri(“Streetart”)yara-
dacaqlar. Beləliklə, 10 min 500
kvadratmetr sahəni əhatə edən
dağıntılardan ibarət Memorial
parkboyuncaaçıqsəmaaltında
sərgitəşkilolunacaq.

Zəngilanda yaradılacaq Zəfər
muzeyiAzərbaycan xalqının və
şanlıOrdumuzun44günlükVə-
tənmüharibəsizamanınümayiş
etdirdiyi əzmkarlıq, rəşadət və
peşəkarlığıəbədiləşdirənkomp-
leks,həmçininqazanılmışQələ-
bəni müasir təqdimat metodla-
rı ilə insanlara çatdıran məkan
olacaq.Muzeyinbinasınınçinar
meşəsini xatırladacaq fasadı
dünyada sahəsinə görə ikinci
ənböyüktəbiiçinarmeşəsiolan
Zəngilanmeşələrinəhəsroluna-
caq. Foye vizual texnologiyalar
vasitəsilə Zəfərə həsr olunan
məlumatları nümayiş etdirmək
üçün sərgiməkanı kimi istifadə
olunacaq.Muzeydə80tamaşaçı
yeriolan4Dkinoteatrdayaradı-
lacaq. Gələcəkdə burada “Zan-

gilanEarthFilmFestival”ıntəşkil
olunmasıdanəzərdətutulur.
Azərbaycanın ərazi bütövlü-

yüuğrunda canlarından keçmiş
şəhidlərimizin əziz xatirəsini
əbədiləşdirməkməqsədiləZəfər
muzeyi binasının yanında qəh-
rəmanlarımızın adlarının qeyd
olunduğu beton hasar forma-
sında “Memorial lövhə” yaradı-
lacaq.
HərikimuzeyAzərbaycanxal-

qınıniftixarvəqürurmənbəyinə
çevrilən Qələbəni indiki və gə-
ləcək nəsillərin yaddaşına həkk
edən,beynəlxalqhüquqauyğun
olaraq ərazi bütövlüyünü bərpa
etməyə nail olan Azərbaycanın
haqq səsini dünyaya çatdıran
təşviqatvə informasiyamərkəzi
olacaq.

Zəngilanda İşğal və Zəfər muzeyləri 
kompleksi necə qurulacaq?

Tarixi yaddaşı yaşadacaq ən müasir təşviqat və informasiya mərkəzi

əvvəli səh. 1-də
Azərbaycan Dövlət Mahnı və

RəqsAnsamblının bədii rəhbəri
və dirijoru,Xalq artistiAğaverdi
Paşayev bildirdi ki, Sara Qədi-
mova gənc yaşlarında solist ki-
mihəminansambldaçıxışedib:
“Sara xanımın gözəl vokal səsi
olub. Məlum olduğu kimi, bi-
zimyeddiəsasvəbirneçəəla-
vəmuğamımızvar.Saraxanım
yeganəqadınxanəndədirki,bu
muğamlarınhamısınıoxuyubvə
lentəyazdırıb”.
Sondasənətkarınoğlu, tanın-

mışmüğənniAkif İslamzadəçı-
xış edərək Sara Qədimovanın
xatirəsinəgöstərilənyüksəkeh-
tiramagörəmərasim iştirakçıla-
rınatəşəkkürünübildirdi.
Xatırladaqki,SaraBəbişqı-

zı Qədimova 31 may 1922-ci
ildə Bakı şəhərində dünyaya
gözaçıb.Uşaqlıq illəri ata-ba-
ba yurdu Qarabağda, Ağdam
rayonunun Gülablı kəndində

keçib. Kəndin sazlı-sözlü mü-
hiti, habelə dövrün görkəmli

sənətkarlarından Cabbar Qar-
yağdıoğlu, Seyid Şuşinski və

XanŞuşinskinintez-tezGülablı
kəndinə gələrək, musiqi məc-
lisləri qurmaları Sara xanımda
erkən çağlardan musiqiyə bö-
yük həvəs yaradıb. O, 20-dən
çoxölkədəAzərbaycanincəsə-
nətini uğurla təmsil edib. İran,
İndoneziya, Efiopiya və Özbə-
kistanın dövlət mükafatlarına
layiqgörülüb.
Xanəndə1954-cüildə“Əmək-

darartist”,1965-ciildə“Xalqar-
tisti”fəxriadlarınalayiqgörülüb.
1997-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə
təltifolunub.Prezidentinfərditə-
qaüdçüsüolub.12may2005-ci
ildəvəfatedib.

Nurəddin Məmmədli

Sara Qədimovanın doğum günündə 
məzarı ziyarət olundu

“Yeganə qadın xanəndədir ki, muğamlarımızın hamısını oxuyub”

Akademik Musiqili Teatrda uşaqların bayramı münasibətilə sərgi və tamaşa
1iyun–BeynəlxalqUşaqlarınMüda-
fiəsiGünümünasibətiləAzərbaycan
DövlətAkademikMusiqiliTeatrında
AzərbaycanaBirgəYardımTəşkilatı-
nın(UAFA)layihəsiəsasındayara-
dıcıtəhsilalanvəxüsusiqayğıya
ehtiyacıolan(əlilliyiolan)uşaqların
“Qarabağ”mövzusundasərgisi
keçiriləcək.

SərgininideyamüəllifiAkademikMu-
siqili Teatrın direktoru, Əməkdar incə-
sənətxadimiƏliqismətLalayev,kurato-

ruteatrınbaşrəssamıVüsalRəhimdir.
Sərginin sonunda layihədə iştirak

edənuşaqlara teatr tərəfindənhəvəs-
ləndiricidiplomlarveriləcək.
Dahasonrasərgiiştirakçılarılibretto-

su və quruluşu rejissorZəhraQuliye-
vaya aid olan “Qırmızıpapaq vəRed-
müzi”müzikliniizləyəcəklər.
Akademik Musiqili Teatr balaca ta-

maşaçılarısərgiyəvəhəmingünsaat
12:00 və 14:00-da nümayiş olunacaq
“QırmızıpapaqvəRedmüzi”müziklinə
baxmağadəvətedir.
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“Azərbaycan düşüncə tarixi” Türkiyə türkcəsində
Kitab ictimai-mədəni və ədəbi fikrimizin görkəmli 

simalarının tanıdılması məqsədi daşıyır
əvvəli səh. 1-də
Təqdimat mərasimində çıxış

edənBDU-nunrektoruElçinBa-
bayevbildirdiki,ümummilli lider
Heydər Əliyevin “Bir millət, iki
dövlət” kəlamı iki ölkə arasında
əbədi dostluğun və qardaşlığın
stratejiyolxəritəsidir.Türkiyə ilə
Azərbaycan arasındakı qardaş-
lıqmünasibətlərihazırdaənyük-
səkmüttəfiqliksəviyyəsinəçatıb.
2021-ci ilin 15 iyununda azad
Şuşadaölkələrimizarasındaim-
zalanan“ŞuşaBəyannaməsi”nin
Türkiyə-Azərbaycandostluğuna,
qardaşlığına,stratejimüttəfiqliyi-
nəucaldılmışənböyükabidədir.
Türkiyənin Azərbaycanda-

kı səfiriCahitBağcıTürkiyə və
Azərbaycanqardaşlığının“Şuşa
Bəyannaməsi” ilədahadagüc-
ləndiyini,ikiölkəarasındatarixi,
mədəni, siyasi, ədəbi bağların
daha damöhkəmlənməsi üçün
ziyalılarınüzərinəböyükməsu-
liyyət düşdüyünü dedi. Bu ba-
xımdan “Azərbaycan düşüncə

tarixi” kitabını yüksək qiymət-
ləndirən səfir Türk dünyasının
önəmlişəxsiyyətlərinindəAzər-
baycanda tanıdılmasının zəruri
olduğunubildirdi.
TəhsilnazirininmüaviniMuxtar

Məmmədov BDU-da keçirilən I
TürkDünyasıƏdəbiyyatvəKitab
Festivalının Türkiyə iləAzərbay-
can arasında yalnız ədəbi, mə-
dəniəlaqələrideyil,eynizaman-
damənəvi,tarixibağlarıdahada
möhkəmləndirdiyiniqeydetdi.
Türkiyənin sənaye və texno-

logiya naziri Mustafa Varank
“Azərbaycan düşüncə tarixi” ki-
tabının təqdimatında iştirak et-
məkdənməmnunluqduyduğunu
vurğuladı. Təqdimatın Bakıda
keçirilən “TEKNOFEST” Aero-
kosmikvəTexnologiyaFestivalı
günlərinə təsadüf etdiyini qeyd
edən nazir bildirdi ki, müasir
dövrdəsiyasət,iqtisadiyyat,təh-
sil,mədəniyyətvəbirçoxsahə-
lərdə birlikdə addımlamağımız
qardaşlığımızıngöstəricisidir.

Xaricdə Yaşayan Türklər və
Əqrəba İcmaları İdarəsinin
(YTB) rəhbəri Abdullah Eren
idarə tərəfindən hazırlanan və
2 cilddən ibarət “Azərbaycan
düşüncətarixi”kitabınınikiqar-
daşölkəningənclərinintariximi-
zi dahadərindənöyrənməsi və
təbliğibaxımındanəhəmiyyətini
qeydetdi.
Karabürk Univesitetinin pro-

fessoru, kitabın redaktoru və
həmmüəllifi Ələsgər Ələsgərli
nəşr haqqında ətrafı söz açdı.

Bildirdi ki, bütün Türk dünya-
sı “Azərbaycan düşüncə tari-
xi”ndən xəbərdar olmalı və on-
danbəhrələnməlidir.Kitabdabu
niyyətləərsəyəgətirilib.
Rəsmi hissədən sonra təqdi-

matpaneliclasladavametdi.Ki-
tabdaməqalələriyeralanmüəl-
lifərdənAMEAMilliAzərbaycan
TarixiMuzeyininicraçıdirektoru,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fər-
hadCabbarovvətarixüzrə fəl-
səfədoktoruFirdovsiyyəƏhmə-
dovanınçıxışlarıdinlənildi.
Qeyd edək ki, “Azərbaycan

düşüncə tarixi” kitabında Mirzə
Fətəli Axundzadə, Həsən bəy
Zərdabi,HacıZeynalabdinTağı-
yev,MəhəmmədƏminRəsulza-
də,ƏlimərdanbəyTopçubaşov,
NəsibbəyYusifbəyli,Fətəlixan
Xoyski, Mirzə Bala Məhəm-
mədzadə,ƏhmədbəyAğaoğlu,
ÜzeyirHacıbəyli,MirzəƏləkbər
Sabir,MəhəmmədHadi,Əhməd
Cavad,CəlilMəmmədquluzadə,
Ömər Faiq Nemanzadə, Cəfər
Cabbarlı, Hüseyn Cavid kimi
şəxsiyyətlərindüşüncədünyala-
rı,tarixixidmətlərimaraqlıdetal-
larlaoxucularaçatdırılır.
KitabaTürkiyəmədəniyyətvə

turizmnaziriMehmetNuriErsoy
tərəfindənönsözyazılıb.

Lalə

BDU ilə Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və 
İrsi Fondu əməkdaşlıq edəcək

Anlaşma memorandumu imzalanıb
BakıDövlətUni
versiteti(BDU)ilə
BeynəlxalqTürk
Mədəniyyətivə
İrsiFonduara
sındaanlaşma
memorandumu
imzalanıb.

Bu münasibət-
lə mayın 27-də
BDU-da keçirilən
mərasimdə çıxış
edən rektor Elçin Babayev qeyd edib ki, davamlı əməkdaşlı-
ğın təminatı olacaqmemorandum hər iki qurum üçünmühüm
əhəmiyyətdaşıyır: “BeynəlxalqTürkMədəniyyətivə İrsiFondu
dövlət əhəmiyyətli və beynəlxalqmiqyaslı proqramlar vasitəsi-
ləmaddivəmənəvidəyərlərimizinmühafizəedilməsi,dünyada
tanıdılması,gəncnəsləaşılanmasısahəsindəböyüktəcrübəyə
malikdir. İmzalanacaqmemorandumçərçivəsində türkxalqları-
nınmədəniirsinintəbliği,görkəmlişəxsiyyətlərininyubileylərinin
qeydolunmasıməqsədiləbirgəkonfrans,simpoziumvəsərgilə-
rinkeçirilməsi,universitetinsonuncukurstələbələriüçünfondda
1-3aylıqistehsalattəcrübələrinintəşkili,Türkdünyasınamühüm
töhfələrverəntədqiqatişlərininaparılmasındafərqlənəntələbə-
lərətəqaüdünayrılması,BDU-dafondundəstəyiilə“Türkdünya-
sıelmiaraşdırmalarmərkəzi”ninyaradılmasıvədigərəməkdaş-
lıqistiqamətlərinəzərdətutulur”.
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondununprezidentiGü-

nayƏfəndiyevadamemorandumunrəhbərliketdiyiqurumüçün
əhəmiyyətiniqeydedib:“Fondunəsasfəaliyyətistiqamətlərindən
biridətəhsildir.MüxtəlifuniversitetlərdəTürkdünyasımərkəzlə-
ri şəbəkəsi yaratmaq istəyirik.BDU iləbirgəyaradılacaq “Türk
dünyasıelmiaraşdırmalarmərkəzi”dəbuməqsədəxidmətedə-
cək.Fondunəsasməqsədi türkxalqlarınıdahadayaxınlaşdır-
maq,tariximizi,ədəbiyyatvəmədəniyyətimizitəbliğetməkdir”.
GünayƏfəndiyevaqeydedibki,fondeynizamandaTürkdün-

yasıuniversitetlərininşəbəkəsiniyaratmağaçalışır.
Dahasonra ikiqurumarasındaanlaşmamemorandumuimzala-

nıb.SənədiBDU-nunrektoruElçinBabayevvəBeynəlxalqTürkMə-
dəniyyətivəİrsiFondununprezidentiGünayƏfəndiyevaimzalayıblar.
Sondaqarşılıqlıolaraqxatirəhədiyyələritəqdimedilib.

Tələbələrin Qara Qarayevin xatirəsinə 
musiqi töhfəsi

BuildünyaşöhrətliAzərbaycanbəstəkarı,pedaqoq,SSRİXalq
artisti,SosialistƏməyiQəhrəmanı,Dövlətmükafatlarılaureatı
QaraQarayevin(19181982)vəfatının(13may)40cıilidir.

Mayın27-də
BeynəlxalqMu-
ğamMərkəzində
AzərbaycanDövlət
Mədəniyyətvə
İncəsənətUni-
versiteti(ADMİU)
Tələbəkamera
orkestrininQara
Qarayevinxatirə-
sinəhəsrolunmuş
konsertikeçirildi.
GecədəADMİU-nun rektoru, professorCeyranMahmudova,

incəsənətxadimləri,digərqonaqlariştirakedirdilər.
TədbirdəçıxışedənmusiqişünasSaraTimurovaQaraQara-

yevinAzərbaycanmusiqimədəniyyətinin inkişafındamüstəsna
rolundansöhbətaçdı.Bildirdiki,görkəmlibəstəkarınzənginya-
radıcılığınındərinliklərinəgetdikcəyeniçalarlar,yenisənətkarlıq
məziyyətləriaşkaraçıxır.
Dahasonrasözmusiqiyəverildi.İlkolaraqorkestrin(bədiirəh-

bərSüleymanBabakişizadə)ifasındaQaraQarayevin“Klassik
süita”sısəsləndirildi.
Dahasonrabəstəkarın“Simlialətlərüçünkvartettino”su(Ba-

kıdailk ifa)təqdimedildi.MusiqiaxşamınaAzərDadaşovun“3
nömrəlisimfoniya”sıiləyekunvuruldu.
Bütünifalaralqışlarlaqarşılandı.

Nurəddin

Mayın27dəHeydər
ƏliyevSarayında
Gənclərvəİdman
Nazirliyinindəstəyi,

MədəniyyətNazirliyinintəş
kilatçılığıilə“Zəfərtarixi”adlı
musiqilibədiigecəkeçirildi.

Vətən müharibəsi qazilərinin
də səhnəyə çıxdığı, 28 May –
MüstəqillikGününəhəsrolunan
konsertDövləthimnininsəslən-
dirilməsiiləbaşladı.
İlkolaraqsəhnəyəçıxanƏmək-

dar artist Lalə Məmmədova və

qazi Hacıbaba Abdurrahmanov
A.Babayevin “Nazəndəsevgilim”
mahnısını səsləndirdilər. Araz
Fətəliyevin ifasında Azərbaycan
xalqmahnısı“Sarıgəlin”tamaşa-
çıların diqqətini sarayın səhnəsi-
nədahadərindənbağladı.
Daha sonra qazilərin təqdim

etdiyiS.Rüstəmovun“Oxu,tar”,
xalqmahnısı“Laçın”,HərbiHa-
vaQüvvələriorkestrininifasında
qazi-bəstəkar Vüqar Məmməd-
zadənin “Zəfər marşı”,  eləcə
dəsazhavaları,millirəqslərimiz
paytaxtımızın baş səhnəsində

toplanan minlərlə tamaşaçının
sürəkli alqışları ilə qarşılandı.
XanəndəRəvanəQurbanovavə
qaziMəbudƏhmədovunduetin-
də Bəhram Nəsibovun “Qara-
bağ”mahnısıgecəyəxüsusibir
ovqat bəxş etdi. 25 qazinin çı-
xış etdiyi musiqili-bədii gecədə
həmçinin vətənpərvərlik ruhun-
daşeirlərsəsləndirildi.
AzərbaycanMilli Konservato-

riyası, Azərbaycan Dövlət Mə-
dəniyyət və İncəsənət Univer-
siteti, Ü.Hacıbəyli adına Bakı
MusiqiAkademiyası,A.Zeynallı
adınaMusiqiKolleci,C.Hacıyev
adına 3 nömrəli Musiqi məktə-
bi, BakıXoreoqrafiyaAkademi-
yasınınməzunvətələbləriolan
qazilər konsert boyu sənət və
vətənanlamınıbirortamdatəq-
dim etdilər. Haqq savaşımızın

od-alovundan keçən sənətçiləri
S.Rüstəmov adına Azərbaycan
Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Or-
kestri,F.ƏmirovadınaAzərbay-
canDövlətMahnı vəRəqsAn-
samblı (başdirijor–Xalqartisti
AğaverdiPaşayev),HərbiHava
Qüvvələrinin orkestri (orkestrin
rəisi,hərbidirijorMarifSəlimov)
vəADMİU-nuntələbəheyətibö-
yükşövqləmüşayiətedirdi.
Layihənin rəhbəri və icraçısı

Nərmin İsgəndərova, rejissoru
Tərlan Rəsulov, məsləhətçi re-
jissoruƏməkdarincəsənətxadi-
miHafizQuliyevdir.Böyüksevgi
və maraqla qarşılanan musiqi-
li-bədii gecə xeyriyyə məqsədi
daşıyırdı və biletlərin satışın-
danəldəolunanvəsait“YAŞAT”
Fondunaianəolunacaq.

L.Azəri

əvvəli səh. 1-də
Rayonun Kəhrizli kəndinə

gələn nazir burada görkəmli
yazıçı-dramaturq, publisist və
ictimaixadimCəlilMəmmədqu-
luzadəninhəyatvəamalyoldaşı
Həmidə xanım Cavanşir-Məm-
mədquluzadənin  (1873-1955)
ev-muzeyindəolub.Qeydedilib
ki, ev-muzey onunmənsub ol-
duğuocağa–Cavanşirlərnəs-
linə məxsus tarixi binada yer-
ləşir. Bu binaHəmidə xanımın
vəfatından sonra əvvəlcə orta
məktəb, sonra musiqi məktəbi
kimi fəaliyyət göstərib. 2005-ci
ildən Ağcabədi Rayon Tarix-
Diyarşünaslıq Muzeyinin filialı
statusunda Həmidə Məmməd-
quluzadəninEv-Muzeyinə çev-
rilib.
Muzeydə Həmidə xanımın

atası, Qarabağ xanlığının və
Şuşa şəhərinin əsasını qoyan
Pənahəli xanın nəticəsi tarix-
çi, şair Əhməd bəy Cavanşi-
rin (1828-1903) tərcümeyi-hal
sənədləri, nadir fotoları və əl-
yazmaları qorunub saxlanılır.
MuzeydəeynizamandaHəmi-
dəxanımlaəlaqəliçoxsaylışə-
killər,məktublar,xatirəəşyaları
vənadirəl işlərinümayişetdi-
rilir.
AnarKərimovÜzeyirHacıbəy-

liadınaAğcabədişəhərUşaqin-
cəsənətməktəbininfəaliyyətiilə
də yaxındanmaraqlanıb.Qeyd

edilibki,1965-ci ildəUşaqmu-
siqiməktəbikimifəaliyyətəbaş-
layan təhsilocağı1986-cı ildən
Üzeyir Hacıbəyli adına Uşaq
incəsənətməktəbikimiişinida-
vametdirir.Hazırdaməktəbdə8
ixtisasüzrə(fortepiano,tar,qar-
mon,kamança,nağara,xanən-
dəlik, rəssamlıq, xoreoqrafiya)
121müəllim354şagirdintəhsili
iləməşğulolur.
Ağcabədi rayon Mərkəzləş-

dirilmiş Kitabxana Sisteminin
(MKS) Mərkəzi Kitabxanasına
baxışkeçirənnazirmüəssisədə
fəaliyyətintəşkiliiləmaraqlanıb.

Sonra həmin binada fəaliyyət
göstərənAğcabədiDövlətRəsm
Qalereyasıilətanışlıqolub.
Ağcabədi şəhər Üzeyir Ha-

cıbəyli adına Qarabağ Muğam
Mərkəzinə gələn nazirə məlu-
mat verilib ki, mərkəzin qış və
yay konsert zalları mövcuddur.
50 şagirdin təhsil aldığı mədə-
niyyətocağında24nəfərmüəl-
lim səs və tar ixtisasları üzrə
tədrisaparır.
Səfərçərçivəsindəmədəniyyət

naziriAğcabədişəhərindəkiyer-
li əhəmiyyətli memarlıq abidəsi
olan məscidə, parkda yerləşən

II Dünya müharibəsində həlak
olmuş həmvətənlərimizin xatirə
abidəsinə baş çəkib.Anar Kəri-
movhəmin parkdadəfn edilmiş
44günlükVətənmüharibəsişə-
hidlərinin məzarlarını da ziyarət
edib,üzərinətərçiçəklərdüzüb.
SonraYaqubMəmmədovadı-

naAğcabədi rayonMədəniyyət
Mərkəzində Anar Kərimovun
Ağcabədi,Ağdam və Laçın ra-
yonlarında fəaliyyət göstərən
mədəniyyət işçiləri ilə görüşü
keçirilib.Görüşdənazirliyinmə-
suləməkdaşlarıda iştirakedib-
lər.

Nazir çıxış edərək bildirib ki,
bölgəyə səfərinin əsas məqsə-
di mədəniyyət müəssisələrinin
fəaliyyəti ilə tanış olmaq, möv-
cud imkanları müəyyənləşdir-
mək, mədəniyyət və incəsənət
sahəsində fəaliyyət göstərən
şəxsləri nazirliyin prioritetləri
və qarşıya qoyulan məqsədləri
barədə yerində məlumatlandır-
maqdır. Eyni zamanda həmin
şəxslərin nazirlik tərəfindən
aparılanislahatlarabirbaşacəlb
edilərək mədəniyyət sahəsinin
inkişafınatöhfəverməsidəəsas
məqsədlərdəndir.

Anar Kərimov Prezident, Ali
BaşKomandan İlhamƏliyevin
rəhbərliyi ilə şanlıOrdumuzun
işğaldan azad etdiyi ərazilər-
dəgenişbərpavəyenidənqur-
ma işlərinin həyata keçirildiyi-
ni diqqətə çatdırıb.Qeyd edib
ki, azad olunmuş ərazilərdə
eyni zamanda genişmiqyaslı
mədəni quruculuq işləri aparı-
lır: “Mədəni zənginliklər diya-
rı olan əzəli yurd yerlərimizə
mədəniyyətingeriqaytarılması
prosesibizlərisevindirir.Buis-
tiqamətdə həyata keçirilən la-
yihələrə Mədəniyyət Nazirliyi
də öz töhfəsini verməyə çalı-
şır.Ölkəmizinmədəniyyət icti-
maiyyətidəbuprosesdə,təbli-
ğat-təşviqatişlərindəyaxından
iştiraketməlidir”.
Görüş zamanı regionun mə-

dəniyyət müəssisələrində möv-
cudolanproblemlərdənsözaçı-
lıb, onların həlli yolları ilə bağlı
təklifərdinlənilib.
AnarKərimovbölgələrdəmə-

dəniyyət işçiləri arasında peşə-
karlıq səviyyəsinin, təşəbbüs-
karlığınartırılmasınınçağımızın
vacib tələbi olduğunu diqqətə
çatdırıb.
Nazirçıxışınınsonundaprob-

lemlərin aradan qaldırılması,
müəssisələrin daha səmərəli
fəaliyyətinin təşkili iləbağlımü-
vafiqtapşırıqvətövsiyələrinive-
rib.

Bölgələrdə mədəniyyət işçilərinin peşəkarlıq və 
təşəbbüskarlığının artırılması günün tələbidir

“Zəfər tarixi” – 
xeyriyyə konserti 
Musiqi gecəsi incəsənət ustaları ilə 

qazilərin maraqlı dueti kimi yaddaşlara yazıldı 

Beynəlxalq Türk Akademiyasının Qarabağ haqqında 
kitab-albomunun təqdimatı 

BDUdakeçirilənTürkDünyasıƏdəbiyyatvə
KitabFestivalıçərçivəsindəBeynəlxalqTürkAka
demiyasının(BTA,mənzilqərargahıNurSultan
şəhərindəyerləşir)qazaxdilindənəşretdiyi“Qa
rabağ:Azərbaycanınincisi–tarixi,mədəniyyəti,
təbiəti”kitabalbomununtəqdimatıkeçirilib.

BTA-nınvitse-prezidentiFüzuliMəcidlitədbirin
məqsədivəkitab-albombarədəməlumatverib.
O,ilkdəfəbirbeynəlxalqtəşkilattərəfindənQa-
rabağlabağlıfundamentalnəşrərsəyəgətirdiyi-
nidiqqətəçatdırıb.
Tədbirdə AMEA Folklor İnstitutunun direktoru,

akademik Muxtar İmanov, Azərbaycan Yazıçılar

Birliyinin sədrmüavini RəşadMəcid, qazaxıstanlı
şairGülnazFayzullavədigərqonaqlarçıxışediblər.
TədbirinsonundaiştirakçılarBTA-nınnəşrləri-

ninsərgiləndiyistendlətanışolublar.
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28 May – Müs tə qil lik Gü nü, ilk Cüm hu riy yə ti mi zin 104 ya şı bu 
il da ha bö yük coş qu ilə qeyd olun du. Böl gə lər də ki mə də niy yət 
müəs si sə lə rin də də müx tə lif təd bir lər ke çi ril di, ta ri xi mi zin Cüm
hu riy yət sal na mə si ye ni dən və rəq lən di. 

Kürdəmir Regional Mədəniy
yətİdarəsi(RMİ)Kürdəmirrayon
Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilat
çılığıilə28May–MüstəqillikGü
nünəhəsrolunmuş“Odürəkli,od
nəfəslidiyarım”adlıtədbirkeçiri
lib.MədəniyyətMərkəzinin bədii
özfəaliyyət kollektivləri və Uşaq
incəsənət məktəbinin şagirdləri
tərəfindən təqdimedilənkonsert
proqramıalqışlarlaqarşılanıb.

***
Gəncə RMİ Gəncə şəhər

Heydər Əliyev Mərkəzi və MKS
nin16nömrəlikitabxanafilialı“Tar
iximizinənşanlıvəparlaqsəhifəsi”
mövzusunda tədbir keçirib.
TədbirdəGəncəşəhər13nömrəli
tamortaməktəbinşagirdləribədii
kompozisiyailəçıxışediblər.
Regional idarənin tabeliyində

fəaliyyət göstərən bir sıra
mədəniyyətmüəssisələrində də
əlamətdar günlə bağlı tədbirlər
təşkilolunub.

***
SumqayıtRMİnintabeliyində

ki Sumqayıt şəhəri Q.Qarayev
adına 1 nömrəli Uşaq musiqi
məktəbi “28 May” Mədəniyyət
evindəMüstəqillikGününəhəsr
olunan“Şuşalıyurdum”adlıhe
sabatkonsertikeçirib.Konsertdə
məktəbin şagirdlərindən ibarət
xor kollektivi və uşaq ansamblı
maraqlıvərəngarəngmusiqilər
ləçıxışediblər.Konsertdənson
ra çıxış edən idarə rəisi Rəşad
Əliyev 1918ci ildə müsəlman
Şərqində ilk dünyəvi demokra
tikdövlətolanAzərbaycanXalq
Cümhuriyyətinin tarixindən söh
bətaçıb.
Sumqayıt şəhər MKSnin

MərkəziUşaqKitabxanası və1
nömrəlitamortaməktəbinbirgə
təşkilatçılığıilə“Dövlətçiliktarixi
mizinşərəflisəhifəsi”adlıoxucu
konfransıkeçirilib.

***

İsmayıllı RMİ İsmayıllı ra
yon Heydər Əliyev Mərkəzində
“Müstəqilliyimiz əbədidir” möv
zusunda məktəblilər arasında
inşa yazı müsabiqəsi keçirilib.
Müsabiqədə ümumtəhsil mək
təblərinin30ayaxınşagirdiişti
rakedib.

***
SabirabadRMİSabirabad ra

yon Heydər Əliyev Mərkəzində
keçirilən tədbirdə mərkəzin di
rektoruRənaHacızadəvədigər
qonaqlar çıxış edərəkAzərbay
canXalqCümhuriyyətininyaran
ması və dövlətçilik tariximizdə
qoyduğuizdənsözaçıblar.
Şirvan şəhər Uşaq musiqi

məktəbindəMüstəqillik Gününə
həsr olunmuş hesabat konserti
keçirilib.

Şirvan Şəhər TarixDiyarşü
naslıq Muzeyində “İnsanlara
hürriyyət, millətlərə istiqlal” adlı
məktəblərarası bilik yarışı ke
çirilib.Yarışda2,5,9,11və16
nömrəliməktəblərinşagirdləriiş
tirakediblər.

***

Lənkəran RMİnin təşkilatçılı
ğı ilə şəhərin Mədəniyyət Mər
kəzində “Müstəqilliyimizin Şuşa
zirvəsi”adlıtədbirkeçirilib.Lən
kəran RMİnin rəisi Şahin Şah
bazov qeyd edib ki, Müstəqillik
Günüşanlı tariximizəqızıl hərf
lərləhəkkolunmuş,hərbirazər

baycanlınınqürurmənbəyiolan
gündür.Dahasonratədbirbədii
hissə ilədavamedib.Sonda iş
tirakçılar Mədəniyyət Mərkəzi
rəssamlıqdərnəyiüzvlərininvə
tənpərvərlik mövzusunda rəsm
əsərlərindənibarətsərgiilətanış
olublar.

***

Bərdə RMİ Bərdə şəhər 1
nömrəli Uşaq incəsənət mək
təbində “Vətənim Azərbaycan”
adlısolokonsertkeçirilib.Bərdə
RMİninrəisiVəsiləMöhsümova
AzərbaycanXalqCümhuriyyəti
ninyaranmasındanvə fəaliyyəti
dövründə görülən işlərdən söz

açıb.KonsertdəUşaqincəsənət
məktəbinin IIsinifşagirdiNuray
Əlisoyunifasındarəngarəngmu
siqinömrələrisəsləndirilib.

***
Şəki RMİ Şəki şəhər Heydər

ƏliyevMərkəzindəMüstəqillikGü
nünəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.

ŞəkişəhərUşaq incəsənətmək
təbininkonsertproqramımaraqla
qarşılanıb.
Zaqatala rayonHeydərƏliyev

Mərkəzindəkeçirilənelmipraktik
konfransda Müstəqillik Gününə
həsrolunanfilmnümayişetdirilib.

***
Ağcabədi RMİ Ağdam rayon

CabbarQaryağdıoğluadına1say
lı Uşaq musiqi məktəbində Müs
təqillikGünümünasibətiləkonsert
proqramıtəşkilolunub.Konsertdə
məktəbinmüəllimvə şagirdlərinin
ifasındamusiqinömrələrivəşeirlər
səsləndirilib.

***
Şəmkir RMİ Daşkəsən rayon

MərkəziKitabxanasınınUşaqşö
bəsində “Tariximizinparlaqsəhi
fəsi”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdə
Müstəqillik Gününə həsr olun
muşsərginümayişetdirilib.

***
Biləsuvar RMİ Salyan rayon

HeydərƏliyevMərkəzində“Müs
təqillikGünüAzərbaycantarixinin
şanlı,parlaqsəhifəsidir”adlıtəd
birkeçirilib.

Sizin gününüzdür, uşaqlar!
1 iyun Bey nəl xalq Uşaq la rın Mü da fiəsi Gü nü dür. 1949cu il də 
Bey nəl xalq De mok ra tik Qa dın lar Fe de ra si ya sı nın Pa ris də 
ke çi ri lən konq re sin də tə sis olu nan gün 1950ci il dən dün ya 
miq ya sın da qeyd olu nur. Əla mət dar gün lə bağ lı öl kə miz də də 
hər il müx tə lif təd bir lər ke çi ri lir.

AğstafaRMİQazaxrayonMədəniyyətMərkəzivəMKSninbir
gətəşkilatçılığı iləşəhidövladları ilə“Bizdünyayabəzəyik”adlı
görüştəşkilolunub.

***
MasallıRMİMasallırayonHeydərƏliyevMərkəzindəfəaliyyət

göstərənrəsmdərnəyişagirdlərininuşaqlarınbayramımünasibə
tiləəlişlərindənibarətsərgitəşkilolunub.

***
SumqayıtRMİSumqayıtşəhərHeydərƏliyevMərkəzindəVə

tənmüharibəsişəhidlərininövladlarının iştirakı ilə“Bugünsizin
gününüzdür,uşaqlar!”adlı tədbir keçirilib.TədbirS.Vurğunadı
naMərkəziKitabxananınUşaq şöbəsi, 2 nömrəliUşaqgənclər
inkişafmərkəzi,Mədəniyyət İşçiləriHəmkarlar İttifaqıSumqayıt
şəhərkomitəsininbirgətəşkilatçılığıiləgerçəkləşib.Kitabxananın
UşaqşöbəsininmüdiriYeganəHüseynovavədigərçıxışedənlər
əlamətdargünhaqqındaməlumatverib,ölkəmizdəşəhidövladla
rınagöstəriləndiqqətvəqayğıdanbəhsediblər.

MEMİM-in təşkilatçılığı ilə 
Gəncədə ustad dərsləri 

Mə də niy yət üz rə El miMe to
di ki və İx ti sa sar tır ma Mər kə
zi nin (ME MİM) təş ki lat çı lı ğı ilə 
Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş 
İda rə si nin Rauf Ha cı yev adı
na 15 nöm rə li on bi ril lik Mu
si qi mək tə bi nin müəl lim lə ri 
ma yın 27də Gən cə Re gional 
Mə də niy yət İda rə si nin (RMİ) 
ta be li yin də ki Zə rif Qa yı bov 
adı na 5 nöm rə li Mu si qi mək
tə bin də tar, ka man ça, vo kal 
və for te piano ix ti sas la rı üz rə 
us tad dərs lə ri ke çib lər.

DərslərMədəniyyətNazirliyinin “Uşaqmusiqi, incəsənət, rəs
samlıq,muğam,aşıqməktəbvəmərkəzlərinin fəaliyyətinin tək
milləşdirilməsiüzrəFəaliyyətPlanı”nauyğunolaraqtəşkiledilib.
Musiqi məktəbinin müəllimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi Tamilla

Məmmədovanınfortepianoixtisasıüzrəkeçirdiyiustaddərsigörkəmli
bəstəkarRaufHacıyevin100illiyinəhəsrolunub.XXəsrAzərbaycan
musiqimədəniyyətinəmühüm töhfələr vermişRaufHacıyevin çox
şaxəliyaradıcılığındandanışanmüəllimdərsprosesindəbəstəkarın
uşaqmusiqiməktəblərindətədrisolunanəsərlərinitəhliledib.
Növbətiustaddərsivokal ixtisasıüzrəaparılıb.MehribanHü

seynovanın apardığı dərs Azərbaycanın dünya şöhrətli bəstə
karı Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr olunub. Dərs prosesində
bəstəkarın vokal yaradıcılığındanbəhsedənmüəllimmahnı və
romanslardaobraz,mövzu,fakturatipivəharmonikdilinzəngin
liyindəndanışıb.Bildiribki,F.Əmirovunəsərləriözəlvanlığı,oriji
nallığıvəxəlqiliyiiləAzərbaycanmusiqixəzinəsinizənginləşdirib.
FəridQuliyevin tar ixtisası üzrə ustaddərsi isəməşhur şairə

XurşidbanuNatəvanahəsr olunub.Müəllim şagirdlərəNatəvan
haqqındagenişməlumatveribvəxüsusiolaraqdiqqətəçatdırılıb
ki,builAzərbaycanPrezidentininsərəncamıiləşairəninanadan
olmasının190illiyiölkəmizdəgenişşəkildəqeydedilir.
Svetlana Əliyevanın kamança ixtisası üzrə ustad dərsində

AzərbaycanDövlətHimnininmətnininmüəllifi,istiqlalşairiƏhməd
Cavadınhəyatvəyaradıcılığındanbəhsolunub.Diqqətəçatdırılıb
ki,builƏhmədCavadınanadanolmasının130illiyidir.Prezident
İlhamƏliyevinmüvafiqsərəncamıiləədibinyubileyinəhəsrolun
muşsilsilətədbirlərkeçirilir.
RaufHacıyevadına15nömrəliMusiqiməktəbinindirektoruSe

vilƏləkbərovabildiribki,ustaddərslərininkeçirilməsindəməqsəd
məktəblərdə təlimtərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi, təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, şagirdlərin yaradıcılıqbacarıqlarının
düzgün istiqamətləndirilməsi, müəllimlərə metodiki köməkliyin
göstərilməsindənibarətdir.

Xalq Cümhuriyyəti – tariximizin parlaq səhifəsi

Mədəniyyət paytaxtımız – Qarabağın incisi

Gən cə RMİnin tə şəb bü sü və dəs tə yi, 
Gən cə şə hər Uşaq in cə sə nət mək tə bi 
və Sa mux ra yon Qa ra ye ri qə sə bə Uşaq 
mu si qi mək tə bi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni
ya sın da “Qa ra bağ süita sı” ad lı mu si qi li 
ədə bibə dii kom po zi si ya təq dim olu nub. 

Goranboy rayon MKSnin Uşaq şöbəsi
Heydər Əliyev parkında “Qarabağın incisi
–Şuşa”adlımusiqiliədəbibədiigecətəşkil
edib.Tədbirdə iştirakedən2saylı tamorta
məktəbin şagirdlərinin ifasında “Şuşa kori
feylərini tanıyaq”, “Şuşa fatehləri” adlı səh
nəciklər,hərbivətənpərvərlikruhundayazıl
mışşeirlər,mahnılar,“Xarıbülbül”,“Şuşanın
dağları”,“QarabağAzərbaycandır!”adlırəqs
kompozisiyasıtəqdimolunub.

***
AğstafaRMİQazax rayonHeydərƏliyev

Mərkəzindəkeçirilən“Şuşabizimmillisərvə
timizdir” mövzusunda tədbirdə mədəniyyət
paytaxtımız haqqında şeirlər səsləndirilib,
ədəbibədiikompozisiyatəqdimolunub.

***
XaçmazRMİQusarrayonMKSnintəşkilat

çılığıiləQusarşəhərN.NərimanovadınaMər
kəziparkda“Şuşabizimmədəniyyətimizin,ta
riximizinrəmzidir”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdə

kitabxanaçılar, fəal oxucular və mədəniyyət
işçilərinin iştirakı ilə ədəbibədii kompozisiya
nümayişetdirilib.

***
AğdaşRMİnin təşkilatçılığı ilə “Şuşa,sən

azadsan!” adlı ümumrayon tədbiri keçirilib.

AğdaşRayon İcraHakimiyyəti başçısınınbi
rincimüaviniİsmayılYusifzadəvəAğdaşRMİ
ninrəisiSəxavətMəmmədovunda iştiraket
diyi tədbirdə şəhər Uşaq musiqi məktəbinin
müəllimlərindənibarətansamblınvəAğdaşra
yonPirəzəkəndFolklorevinin“Teşti”kollektivi
ninifaları,millimətbəxvəxalçaçılıqnümunələ
ri,MingəçevirDövlətDramTeatrıaktyorlarının
ifasındaXurşidbanuNatəvanlaAleksandrDü
manıngörüşsəhnəsindənibarətkompozisiya
nümayişetdirilib.

***
ŞəkiRMİBalakən rayonUşaq incəsənət

məktəbində“Şuşa,sənazadsan!”adlıkon
sertproqramıkeçirilib.KonsertdəŞəkiRMİ
ninrəisivəzifəsiniicraedənTərlanNəsibov
çıxışedib.

Hazırladı: N.Məmmədli

“Şu şa İli” təd bir lə ri çər çi və sin də Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı (BMA) və Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə ma yın 27də Şu şa şə hə rin də kon sert proq ra mı təq
dim olu nub.

28May –Müstəqillik Gününə
həsrolunankonsertdəƏməkdar
artist,əslənşuşalıolanFuadİb
rahimovun dirijorluğu ilə “Baku
ChamberOrchestra”vəsolistlər,

“Naznazı” muğam qrupu çıxış
edib.
Şuşadaxidmətedənhərbçiləri

mizüçünnəzərdətutulanbayram
tədbirində, həmçinin BMAnın

prorektorları–Əməkdarmüəllim,
professorNərminəQuliyeva,Xalq
artisti,professorYeganəAxundo
va,eləcədəmədəniyyətvəincə
sənətxadimləriiştirakediblər.
KonsertinsolistləriXalqartisti,

BMAnın professoru Gülnaz İs
mayılova(vokal),XalqartistiMa
likMansurov (tarzən),Əməkdar
artist Anar Şuşalı (vokal), Cə
lal Kərimov (vokal), beynəlxalq
müsabiqələr laureatıNəzrinAs
lanlı, televiziyamuğammüsabi
qələrinin iştirakçıları və qalibləri
GülnarQüdrətli,NüşabəKərim
li,Günay İmamverdiyeva,Mirəli
Sarızadəolub.
Proqramda Ü.Hacıbəylinin

“Arazbarı”,F.Əmirovun“1001ge
cə” baletindən “Şəhrizadın bay
ramı”, A.Məlikovun “İki qəlbin
dastanı”baletindən“Komdeninar

zuları”,Q.Qarayevin“İldırımlıyol
larla” baletindən rəqs, Niyazinin
“Qaytağı”simfonikəsərivə“Arzu”
romansı, C.Cahangirovun “Tey
murunnəğməsi”,V.Adıgözəlovun
“Qərənfil”, S. Ələsgərovun “Və
tənimdir”, C.Cahangirovun “Qa
rabağ”, E.İbrahimovanın “Şuşa”
mahnıları, Niyazinin işləməsində
“Qaragilə”xalqmahnısı,eləcədə
“Sarıbülbül”, “Qoygülümgəlsin”
xalq mahnıları, “Şahnaz” təsnifi,
“Qarabağşikəstəsi”yeralıb.
Proqramın başa çatmasına

azqalmışmusiqiçilərinhərarətli
milli rəqsmelodiyaları ilə tama
şaçılarırəqsədəvətetməsibay
ramtədbirinəxüsusirəngqatıb.
Bayram konserti tamaşaçıların
ayaq üstə alqışlarla qarşıladığı
M.Maqomayevin  “Azərbaycan”
mahnısıiləbaşaçatıb.

Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin kollektivi 
Masallı və Cəlilabadda 

Qa ra Qa ra yev adı na 
Mər kə zi İn cə sə nət 
Mək tə bi (MİM) tə rə
fin dən 2627 may 

ta rix lə rin də Ma sal lı ra yo
nun da “Şu şa İli” çər çi və sin də 
kon sert proq ra mı və us tad 
dərs lə ri ke çi ri lib.

Mayın 26da Masallı şəhər
onbirillik İncəsənət məktəbin
də və Cəlilabad rayon Uşaq
incəsənət məktəbində Mərkəzi
İncəsənət Məktəbinin tədris iş
ləri üzrə direktormüaviniMən
surə Quliyeva (fortepiano) və

müəllimlər Nurlan Cəfərli (tar),
Becan Hüseynov (qarmon),
Türkay Məlikova (xanəndə) tə
rəfindənustaddərslərikeçirilib.
Masallışəhəronbirillikİncəsə

nət məktəbində keçirilən ustad
dərslərindəYardımlırayonUşaq
incəsənətməktəbininmüəllimvə
şagirdkollektividəiştirakedib.
Ustaddərslərikollektivlərtərə

findənmaraqlaqarşılanıb.
Mayın 27də Nizami Gəncəvi

adınaMasallırayonMədəniyyət
Mərkəzində Mərkəzi İncəsənət
Məktəbinin “Şuşa İli”münasibə
tiləkonsertproqramıkeçirilib.

Masallı Regional Mədəniyyət
İdarəsinin (RMİ) rəisi Bəxtiyar
Qılıncov qarşılıqlı əməkdaşlığa
görəMİMindirektoru,Əməkdar
artistƏzizQarayusifliyəminnət
darlığını bildirib, idarənin adın

dan hədiyyə təqdim edib. Əziz
Qarayusifli göstərilən qonaq
pərvərliyə görəRMİnin rəhbər
liyinə,MasallırayonMədəniyyət
Mərkəzininkollektivinəvətədbir
iştirakçılarınatəşəkküredib.

Şuşada bayram konserti
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Rostropoviçlərin ev-muzeyində 
Firəngiz Əlizadənin yubileyi qeyd edilib

Leopold və Ms  tis  lav Rost 
ro  po  viç  lə  rin EvMu  ze  yin  də 
Azər  bay  can Bəs  tə  kar  lar 
İt  ti  fa  qı  nın səd  ri, Xalq ar  tis  ti, 

pro  fes  sor Fi  rən  giz Əli  za  də 
nin 75 il  li  yi tən  tə  nə  li şə  kil  də 
qeyd olu  nub.

MuzeyinicraçırəhbəriGünay
Əliyeva,Əməkdarincəsənətxa
dimi, musiqişünas Zemfira Qa
farova çıxış edərək bəstəkarı
yubileymünasibətilətəbrikedib,
onunAzərbaycanmusiqimədə
niyyətinə verdiyi əvəzsiz töhfə
lərdənsözaçıblar.
 “Azərbaycandünyası” jurna

lının təsisçisi, “Dədə Qorqud”
milli fondunun rəhbəri Eldar İs
mayılov yubilyar bəstəkarı fon
dun “Mehriban ana” ordeni ilə
təltifedib.
Sonra konsert proqramı təq

dimedilib.Prezident təqaüdçü
ləri, beynəlxalq və respublika
miqyaslımüsabiqələrlaureatları

Ş.Ağazadə, Ş.Rəsulova, N.Hə
sənli,A.Rüstəmzadə Rostropo
viçlərinevmuzeyininəməkdaşı,
Prezidenttəqaüdçüsü,bəstəkar
Vüqar Məmmədzadənin “Kvar
tetüçünyazılmışəsər”ini,Azər
baycan Milli Konservatoriyası
tərkibində İncəsənət Gimnazi
yasının şagirdləri – beynəlxalq
müsabiqə laureatları Nuranə

Salamova və Fərid Zeynalov
Q.Qarayevin “Prelüd”, K.De
bussinin“Sevincadası”,X.Zey
nalovanın  “Qarabağ süitası”,
F.Şopenin“Etüd”,F.Sayın“Kara
toprak”əsərləriniifaediblər.
Tədbirdə Paris şəhərində

keçirilmiş M.Rostropoviç adı
na violonçel müsabiqəsindən,
M.Rostropoviçin Azərbaycan

Dövlət Akademik Filarmoniya
sında F.Əlizadənin “İthaf” əsə
rinə dirijorluq etdiyi konsertdən
görüntülərinolduğuqısafilmnü
mayişolunub.
Qonaqlar muzeyin fondunda

F.Əlizadəninyaradıcılığıiləbağ
lı olan eksponatların (“İntizar”
operasının bukleti, “Habilsaya
ğı”əsərininnotlarıvəproqramı,
“Kronos Quartet”ansamblının
ifasında “Muğamsayağı” opera
sınındiski,afişavəs.)yeraldığı
“İncibəstələr”adlısərgiilətanış
olublar.
Göstərilən diqqətə görə min

nətdarlığını bildirən Firəngiz
Əlizadə Rostropoviçlərin ev
muzeyininonunüçünxüsusibir
məkan olduğunu söyləyib: “Biz
fəxredirikki,beləbirdahiməhz
Bakıdadünyayagəlib.Ölkəmizə
gələnbütüngörkəmlimusiqiçilər
M.Rostropoviçin doğulduğu bu
evi ziyarət edirlər. İnanıram ki,
bundansonradabeləolacaq”.

Milli Dram Teatrında 
“Zəfər yolu”nun premyerası 

Azər bay can Döv lət Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə si nə həsr olu nan “Zə fər yo lu” ta ma şa sı nın 
prem ye ra sı olub.

Mayın28dəilknümayişikeçiriləntamaşanınmüəllifivəquruluş
çurejissoruXalqartistiAzərPaşaNemətov,rəssamıƏməkdarmə
dəniyyətişçisiİlhamElxanoğlu,bəstəkarıXalqartistiSiyavuşKəri
mi,rejissoruEmilƏsgərov,rejissorassistentiNərminHəsənovadır.
Səhnə əsərindəXalq artistləriNurəddinMehdixanlı,ƏliNur,

ƏməkdarartistlərHicranNəsirova,ElxanQuliyev,MətanətAta
kişiyeva,MirzəAğabəyli,ElnarQarayev,AnarHeybətov,Ayşad
Məmmədov,MətləbAbdullayev,ElşənRüstəmov,RəşadBəxti
yarov,aktyorlarElçinƏfəndi,XədicəNovruzlu,RadaNəsibova,
İlahəHəsənova, İlyasƏhmədov,AfətMəmmədova,AylinHəşi
mova,ElsevərRəhimov,CorcQafarov,Turalİbrahimov,Ramin
Şıxəliyev,ElnurQədirov,CümşüdZeynalov,CavidanNovruzvə
VüsalMustafayevçıxışedirlər.
Dövlətsifarişiiləhazırlanantamaşanınpremyerasındamədə

niyyətvəincəsənətxadimləri, ictimaiyyətnümayəndələri,şəhid
ailələrininüzvləriiştirakediblər.

Gənc xanəndənin ilk solo konserti
Bey nəl xalq Mu ğam Mər
kə zin də (BMM) VI Mu ğam 
Te le vi zi ya Mü sa bi qə si nin 
Qranpri mü ka fat çı sı, mər
kə zin so lis ti Al ma xa nım 
Əh məd li nin so lo kon ser ti 
ke çi ri lib. 

2829 may tarixlərində
gerçəkləşənkonsert28May
– Müstəqillik Gününə həsr
olunub.
Anşlaqlakeçənkonsertproqramındarəngarəngrepertuartəq

dimedəngəncifaçımuğamlar,xalqvəbəstəkarmahnıları,türk
musiqisindənnümunələrsəsləndirib.
AlmaxanımƏhmədlipeşəkarlıqla,yüksəkduyumvəhəssas

lıqlaifaetdiyimusiqinömrələriilətamaşaçılarınkönlünüoxşayıb.
Xanəndəninqəlblərəxitabedənifasıtamaşaçılarınguralqışları
iləqarşılanıb.
Musiqidəistedadınənmühümgöstəricilərindənbiridə,sözsüz

ki,ifaçınınoxuduğuəsəriduymasıdır.Gəncsolistinmuğammu
siqisinivəxalqmahnılarımızıdərindən,bütünruhu iləduyaraq
təqdimetməsionunilksolokonsertininuğurlualınmasındaəsas
roloynayıb.

Lalə

Fikrət Əmirov adına 
“Gənc istedadlar” müsabiqəsi

Fik rət Əmi ro vun 100 il lik yu bi le yi haq qın da Azər bay can Res pub
li ka sı Pre zi den ti nin sə rən ca mı dün ya şöh rət li bəs tə ka rı mı zın 
ir si ni təb liğ,  təd qiq və təd ris edən lə rə bu is ti qa mət lər də ye ni 
la yi hə lər hə yat ke çir mək üçün zə min ol du. Fik rət Əmi rov mu si
qi si in san la ra mə nə vi zövq aşı la maq la, mə nə vi qi da ver mək lə 
ba həm, həm də mu si qi təd ri si üçün çox əhə miy yət li yük sək 
bə dii də yə rə ma lik dir. Ba la ca mu si qi çi lər onun əsər lə ri ni ifa et
mək lə mil li ir si mi zə da ha də rin dən bağ la nır lar. “İr si mi zin təd qi qi 
və təb li ği” İc ti mai Bir li yi nin hə ya ta ke çir di yi Fik rət Əmi rov adı na 
“Gənc is te dad lar” mü sa bi qə si də bu məq sə də xid mət edir di.

QeyriHö
kumət Təşki
latlarınaDöv
lət Dəstəyi
Agentliyinin
maliyyə yar
dımıiləreala
şan layihə
çərçivəsində
2526 may
tarixlər ində
F.Əmirovadı
na 6 nömrəli
onbirillikİncəsənətməktəbindəkeçirilənmüsabiqəyəBakışəhəri
üzrə916yaşaralığında60ayaxınşagirdqatılmışdı.
MəktəblilərinçıxışlarınıƏməkdarmüəllim,professor,F.Əmirov

adınaməktəbindirektoruAdiləYusifova (sədr),Əməkdar incə
sənətxadimi,professorTelmanHacıyev,Əməkdarmüəllim,pro
fessorFirəngizHacıyeva,ƏməkdarartistlərNuriyyəHüseynova,
Təranə Əliyeva, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Nərgiz Kən
gərli,Ü.HacıbəyliadınaBMAnınelmitədqiqatlaboratoriyasının
əməkdaşıFidanNəsirovavə“İrsimizintədqiqivətəbliği”İctimai
Birliyinin sədri kimi bu sətirlərinmüəllifinin yer aldığımünsifər
heyətiqiymətləndirdi.
MüsabiqədəQranprimükafatınıS.Ələsgərovadına1nömrəli

İncəsənətməktəbininVsinifşagirdiİnciHəsənliqazandı.Bun
danəlavə,F.Əmirovadına6nömrəli İncəsənətməktəbi,R.Ha
cıyevadına15saylıMusiqiməktəbi,T.Quliyevadına12nömrəli
Musiqiməktəbi,Ə.Bakıxanovadına 6 nömrəliMusiqiməktəbi,
A.Məlikovadına11nömrəliİncəsənətməktəbivə33nömrəliMu
siqiməktəbini təmsil edəngənc istedadlarmüsabiqədə1ci (5
nəfər),2ci (4nəfər) və3cü (3nəfər) yerlərə layiqgörüldülər.
Dahaüçşagirdfəxrifərmanlatəltifolundu.
Onudaqeydedəkki,müsabiqəninməhzFikrətƏmirovunadı

nıdaşıyanməktəbdəkeçirilməsitəsadüfideyil.Buildahibəstə
karın100illiyiiləbərabər,butədrisocağınında60yaşıtamam
olur.Beləcə,yubileyinyubileyəqarışdığı ildə“Gənc istedadlar”
müsabiqəsidəbir tarixəçevrildi.Əminikki,bumüsabiqəonun
iştirakçısıolmuşhərbirşagirdinyaddaşındaqalacaq.
SondalayihəninhəyatakeçməsinəyaradılanşəraitəgörəF.Əmi

rovadına6nömrəlionbirillikİncəsənətməktəbininrəhbərliyinəvə
kollektivinətəşəkkürümüzübildiririk.

Səadət Təhmirazqızı 
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Əs lən Ba kı dan olan, ha zır da 
Lon don da ya şa yan dün ya 
şöh rət li sk rip ka ifa çı sı, di ri jor 
Dmit ri Sit ko vets ki bu gün lər də 

pay tax tı mı zın qo na ğı ol du. Mə də niy
yət Na zir li yi nin tə şəb bü sü və təş ki lat
çı lı ğı ilə 1520 may ta ri xin də Ba kı da 
“Dmit ri Sit ko vets ki ilə gö rüş lər” ad lı 
sil si lə təd bir lər ke çi ril di. 

Musiqiçi ilə görüşlər yaddaşlara unu
dulmazməqamlarlayazıldı.DmitriSitko
vetski iləgörüşlərbitsədə,təəssüratlar
vəyarananəlaqələrqarşıdaəməkdaşlıq
üçün yeni üfüqlərin olduğunu göstərdi.
Ustad dərsləri və mühazirələrdə gənclərin
iştirakı, sənətkarın dəyərli məsləhətləri bi
zimdədiqqətimizicəlbetdi.
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət

Muzeyindəmaestroiləgörüşdəiştirakedib
onudinləməyimizeynizamandamusiqitari
xi,Bakınınmusiqimühitiiləbağlıtəəssürat
larımızıyeniləmişoldu.
Həmin gün Dmitri Sitkovetski iştirakçıları

skripka ifaçılığının “qızıl dövrü”nə səyahətə
dəvətetdi.AvstriyaəsilliAmerikabəstəkarı,
skripkaçı,XXəsrinəntanınmışifaçılarından
olan F.Kreysler, Y.Heyfets və Y.Menuxinin
sənətşöhrətihaqqındamaraqlıməlumatları
diqqətə çatdırdı. Həmçinin violin ifaçılarının
nadir audioyazılarını səsləndirərək onların
ifatexnikalarınımüqayisəetdivəKreyslerin
səslənməgözəlliyi,Heyfetsintexnikimükəm
məlliyi,Menuxinindinamikasındansözaçdı...
Görüşdəmaestroimkantapıbsuallarımızı

dacavablandırdı.

– Sk rip ka ifa çı la rı na nə lə ri töv si yə edər di
niz?
– Əsas sevgi və qəlbin hərarətidir. İfaçı

sənətini sevməli vəböyüksevgi iləyanaş
malıdır. Bir də o alətə təkcə, belə demək
mümkünsə,çörəkağacıkimibaxmamalıdır.

Musiqiduyumu,müəyyənhazırlıqsəviyyəsi
dəmütləqdir.İfazamanıtexnikiməsələlərlə
yanaşı,bədiitərəfdəhəmişədiqqətmərkə
zində olmalıdır. Elə bir az əvvəl sizinlə üç
dahinin ifalarını dinlədik. Bu ifaları təqdim
etməkdədəməqsədimsadaladıqlarımıgös
tərmək idi.Gənclər texniki baxımdandaha
sadəəsərlərimənimsədikdənsonramürək
kəbəsərlərəkeçidetməlidirlər.

– Tə lə bəm de yə bi lə cə yi niz ad lar var mı? 
–Kiminləsə fərdiməşğul olmamışam.Sa

dəcə, istiqamətverdiyimadlarvarki,bugün
onlarla fəxr edirəm. İndi buradayam, sabah
başqabirşəhərdə.Onagörədəmənyalnızis
tiqamətveribyoladüşənmüəllimlərdənəm.Bu
baxımdanAzərbaycandandirijorFuadİbrahi
movumisalçəkəbilərəm.Onunlafəxredirəm.

– Se vim li bəs tə kar la rı nız...
– Çoxdur. İ.S.Bax, S.Prokofyev, D.Şos

takoviç, M.Ravel və başqaları. Əsərini ifa
etdiyim hər bir bəstəkarı həmin məqam
da sevirəm.Bəzəndüşünürəmki,mənbu
bəstəkarauyuşabilmərəm,ammaalətiəli
məalıbifayabaşladığımməqamdanhəmin
bəstəkarısevməyəbaşlayıram.

– Do ğul du ğu nuz şə hər lə əla qə lə ri niz dən 
da nı şar dı nız...

– Bakı ilə daim yaradıcılıq əlaqələri
saxlayıram.Buradaçoxlumusiqiçidost
larım var. Azərbaycanda təşkil edilən
musiqi festivallarının daimi iştirakçısı
yam. Elə bu gün sizinlə sağollaşandan
sonraFuadİbrahimovlaulubabalarımın
ruhunuyadetməküçünailəqəbiristanlı
ğınabaşçəkəcəyəm.

– Mü ha zi rə za ma nı ana nız, dün ya şöh
rət li piano çu Bel la Da vi do vi çin Ba kı xa ti
rə lə rin dən də söz aç dı nız...
–AnamBakıdasonuncudəfə2001ci

ildəolub.Onungəncliyivəənxoşxatirə
ləriBakıiləbağlıdır.Hazırda94yaşıvar

vəNyuYorkdayaşayır.Bilirsinizki,babam–
anamın atasıM.N.DavidoviçAzərbaycanın
görkəmli cərrahı vəƏməkdar həkimi olub.
Hərgəlişimdəonudayadedirəm.AnamBa
kıyagələcəyimibiləndəmənədedi:“Oğlum,
Bakıyamənimdəgözlərimləbax!”.Bune
çəgündəçalışıramki,ənxoşmünasibətivə
sevginiburadananamaaparabilim...

– Uşaq lı ğı nı zı ne cə xa tır la yır sı nız?
–Bakıdadoğulsamda,Moskvadaböyümü

şəm.Ammabugünəkimiuşaqlıqillərim,Bakı
küçələrindəkigəzintilərimgözlərimönündədir.
Mənimüçünənönəmlisihəmyerliləriminsev
gisiniduymaqvəonlaraqarşılıqlıcavabver
məkdir.Yəni bu sevgini qarşılıqlı bölüşmək.
Sizə maraqlı bir nüansı deyim. YARATda
görüşümünmövzusu anamın sənətinə həsr
edilmişdi.Anamsanki həmingünvətənində
onunxatırlanmasınıhissedib.Evdəkömək
çisimənəzəngedibdediki,uzunillərfasilə
dənsonraanamhəmingünroyalınarxasına
keçərəkifaetməyəbaşlayıb.Onavideozəng
edibşəhərivəsevdiyiXəzərigöstərdim...

– Si zə ye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la yı rıq. 
–Məndəbirneçəsaatınızısərfedibməni

dinlədiyinizəgörətəşəkküredirəm.
L.Azə ri

Buraya gələcəyimi biləndə anam dedi: 
“Oğlum, Bakıya mənim gözlərimlə də bax!”

Dmitri Sitkovetski: “İfaçı sənətini sevməli və onu təkcə çörək ağacı hesab etməməlidir”

Musiqi məktəblərinin yaradıcılıq hesabatları

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin 33 nöm rə li Mu si qi mək
tə bi “Şu şa İli” və 28 May – Müs tə qil lik Gü nü nə həsr olun muş 
“Cən nə tim Qa ra bağ” ad lı he sa bat kon ser ti ilə çı xış edib. Kon
sert də mək tə bin müx tə lif ix ti sas lar üz rə şa gird lə ri Azər bay can 

və xa ri ci öl kə bəs tə kar la rı nın əsər lə ri ni səs lən di rib lər.

BaşidarəninrəisiİbrahimƏli
yev tədbir iştirakçılarını Müstə
qillik Günü münasibətilə təbrik
edərəkməktəbinkollektivinəye
niyeninailiyyətlərarzulayıb.

MəktəbindirektoruNəzifəƏli
yeva tədbirdə iştirak edən hər
kəsətəşəkkürünübildirib.

***

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş
İdarəsiningörməqüsurluuşaq
larüçün38nömrəlionbirillikMu
siqiməktəbiAzərbaycanDövlət
Mahnı Teatrında “Şuşa İli”nə
həsrolunmuşkonsertproqramı
təqdimedib.
Tədbirdə idarənin rəisi İbra

him Əliyev, uşaq musiqi və in
cəsənətməktəblərininrəhbərləri

vəictimaiyyətnümayəndələriiş
tirakediblər.
Konsertdəməktəblilərdəniba

rətxorvəansamblınifasıtama
şaçılar tərəfindənmaraqla qar
şılanıb.

***
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş

İdarəsi Arif Məlikov adına 11
nömrəli onbirillik Musiqi mək
təbinin yaranmasının 65 illiyinə
və28May–MüstəqillikGününə
həsrolunmuşkonsertkeçirilib.
M.Maqomayev adına Azər

baycan Dövlət Akademik Filar
moniyasında təşkil olunan kon
sertdə Samir Şahbəddinovun
rəhbərliyi altındaməktəbinxalq
çalğı alətləri orkestrinin mü
şayiəti ilə şagirdlər F.Əmirov,
T.Quliyev, Q.Qarayev, F.List,
F.Şopen,V.Monti kimiAzərbay
can və xarici ölkə bəstəkarları
nınəsərləriniifaediblər.

Elmi Bərpa Mərkəzində tələbələr üçün istehsalat təcrübəsi 

Mu zey Sər vət lə ri və Xa ti rə Əş ya la rı nın 
El mi Bər pa Mər kə zin də Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni
ver si te ti nin Mu zey şü nas lıq, ar xiv işi 

və abi də lə rin qo run ma sı ix ti sa sı üz rə IV kurs 
tə lə bə lə ri üçün is teh sa lat təc rü bə si təş kil 
olu nub.

Növbəti təcrübə kursunda bərpaçırəssam
CəfərƏliquliyevtələbələrəAzərbaycanrəng
karlığının qədim və zəngin tarixəmalik olan

əsasnövləri,onlarınbədiiestetikxüsusiyyət
ləri və bərpası haqqında ətraflıməlumat ve
rib.
Dərs zamanı tələbələrə eksponatın bərpaya

daxilolduqdansonravizualmüayinəsi,kimyəvi
və texnoloji analizləri, bərpaçının gündəliyində
apardığı qeydləri, eksponata uyğun bərpama
terialseçilməsi,bioloji,mexanikizədələnmələrin
müəyyənləşdirilməsi,eləcədətətbiqolunankim
yəviüsullarətrafıizaholunub.
İstehsalattəcrübəsimayın31dəbaşaçatıb.
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Ta rix də hökm dar xa nım la rı nın adı-
na ucal dı lan xey li tür bə, məs cid, 
sa lı nan bağ və ya zı lan ki tab lar 
var: Nax çı van da Mö mi nə xa tın, 

Hin dis tan da Tac Ma hal tür bə lə ri, 
Ba bil də (in di ki İraq əra zi si) Se mi ra-
mi da nın as ma bağ la rı və s. Mö cü zə 
he sab edi lən mə kan lar dan bi ri İran-
da Qa car lar səl tə nə ti nin hökm da rı 
Fə tə li şa hın xa nı mı Ağa bə yim ağa-
nın adı nı da şı yan “Və tən ba ğı”dır... 

“Şu şa nın si ma la rı” rub ri ka sın da bu də-
fə Qa ra bağ xa nı İb ra him xə lil xa nın qı zı, 
şairə, dip lo mat, hic ran, nis gil sim vo lu 
Ağa bə yim ağa haq qın da söz aça ca ğıq. 

1780-ci il də Şu şa nın Xan kən di kən-
din də dün ya ya göz açan Ağa bə yim 
ağa nın ək sər hökm dar öv lad la rı ki mi, 
tə lim-tər bi yə si və təh si li nə cid di diq qət 
ye ti ri lir. Ərəb və fars dil lə ri ni mü kəm-
məl öy rə nir. Er kən çağ lar dan poezi ya-
ya ma raq gös tə rir. 

İb ra him xə lil xa nın müs tə qil si ya sə ti 
Teh ran da Qa car lar sa ra yın da bir mə na-
lı qar şı lan mır. Ağa Mə həm məd şah Qa-
car xa nı itaətə də vət edir. An caq müs-
bət ca vab al mır. Bu na gö rə də 1797-ci 
il də ikin ci də fə (bi rin ci hü cum 1795-ci 
il də ol muş du) Qa ra ba ğa hü cum edir. 
Sa ray dan çıx ma mış de yir ki, əgər bu 
sə fər dən ge ri dön mə səm, qar da şım 
oğ lu Fə tə li mə ni əvəz edər. O, hə min 
il Şu şa şə hə rin də qət lə ye ti ri lir. Şa hın 
qar da şı oğ lu Fə tə li Qa car xa nə da nın 
şa hı elan edi lir. İb ra him xə lil xan Fə tə li 

şa hın şərt lə ri ni qə bul edir. Şah “hər iki 
tə rə fi n xa tir cəm li yi üçün” İb ra him xə lil 
xan dan qı zı Ağa bə yim ağa nı hə rəm xa-
na sı na gön dər mə si ni is tə yir. Xan bu ni-
ka ha ra zı lıq ve rir. Se vim li qı zı nı Qa car 
xa nə da nı nın hökm da rı Fə tə li şa ha ərə 
ve rir. 1801-ci il də xid mət çi lə ri ilə bir lik-
də Teh ra na gön də rir. 

De yi lən lə rə gö rə, Ağa bə yim ağa sa-
ra ya da xil olar kən Fə tə li şa hın qar şı-
sın da baş əy mir. Ona şa hın hü zu run-
da ol du ğu nu xa tır la dır lar. O, “Elə mən 
özüm də şah qı zı yam” de yir.

Ağa bə yim ağa qı sa za man da bi li yi, 
ba ca rı ğı ilə sa ray da hör mət qa za nır. 
An caq ta le yi ilə heç cür ba rış mır. Da nı-
şıb gül sə də, kön lü açıl mır. Və tən həs-
rə ti ilə şeir lər ya zır. Fə tə li şah onu həd-
dən ar tıq se vir. An caq Ağa bə yim ağa 
toz-tor paq lı Teh ran da Qa ra ba ğın tə miz 
ha va və yar paq xı şıl tı sı na həs rət qa lır. 
Bu nu şah da hiss edir. Hə qi qi aşiq, və-
fa lı hökm dar ki mi onun kön lü nün açıl-
ma sı, üzü nün gül mə si üçün Qa ra ba-
ğın züm rüd me şə lə ri nin ət ri ni Teh ran 
şə hə ri nin mər kə zi nə gə ti rir. Şu şa nın 
əs ra rən giz tə biəti nin gül və çi çək lə rin-
dən “Və tən ba ğı” ad lı bir bağ sal dı rır. 
Ağa bə yim ağa gə zin ti yə çı xar kən Şu-
şa nı xa tır la yır. Də rin dən bir ah çə kir və 
do lux su nur. Onu mü şa yiət edən sa ray 
xid mət çi lə ri bu hə yə ca na təəc cüb edir-
lər. Ağa bə yim ağa son ra ya zır:

“Və tən ba ğı” al-əl van dır,
Yox üs tün də xa rı bül bül.
Nə dən hər ye rin əl van dır,
Kök sün al tı sa rı, bül bül.

Be lə de yir lər ki, “Və tən ba ğı”n da xa-
rı bül bül gü lü tək rar-tək rar əkil sə də, bit-
mir. Şah sə bə bi ni so ru şur. De yir lər ki, 
bu gül sə rin tə biət bit ki si dir. Çox is ti də 
in ki şaf et mir... 

Ağa bə yim ağa ha ra get sə, bö yük hör-
mət lə qar şı la nır və se vi lir. Hət ta sa ray-
da “Şah ba nu” lə qə bi ilə ta nı nır. İra nın 
si ya si-mə də ni hə ya tı ilə ma raq la nan 
ilk qa dın he sab edi lir. Ta rix çi lər Fə tə li 
şa hın şah lıq döv rün dən, sa ray mü na-
qi şə lə rin dən bəhs edər kən Ağa bə yim 
ağa nın da adı nı çə kir lər. Qeyd edi lir 
ki, Ağa bə yim ağa gö zəl ol maq la bə ra-
bər, sa vad lı, ba ca rıq lı və və tən pər vər 
bir qa dın olub. Şah bu nu yax şı bil di yi 
üçün bə zi cid di döv lət iş lə rin də onu da 
din lə yib. Ağa bə yim ağa sa ray da in gi lis 
və fran sız dil lə ri ni öy rə nir. Sa ra ya gə lən 
əc nə bi səy yah və dip lo mat lar la söh bət-
lər də iş ti rak edir. 1811-ci il də Fran sa 
im pe ra to ru nun ar va dı ilə gö rü şür.  Ey ni 
za man da Ru si ya ça rı I Alek sand rın xa-
nı mı ilə də mək tub la şır. Ru si ya ça ri ça sı 
Ağa bə yim xa nı ma bu məz mun da mək-
tub gön də rir: “Ey bə yim, siz öz müd rik li-
yi niz lə mər hə mət li şa hın ikin ci zöh rə si, 
ta le ul du zu ol muş su nuz...”. 

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, Ağa-
bə yim ağa İrə van xa nı nın qar da şı “Sa rı 
As lan” lə qəb li yüz ba şı Hə sən xa nın rus 
əsir li yin dən qur ta rıl ma sı üçün də bö-
yük səy gös tə rib. Mən bə də gös tə ri lir 
ki, 1812-ci il də İn gil tə rə sə fi  ri Qor Ouz li 
İran da da nı şıq lar apa rır. Sə fi  rin xa nı mı 
da öl kə nin bi rin ci xa nı mı ilə gö rüş mək 
is tə yir. Hə min gö rü şü in gi lis səy yah-dip-
lo ma tı Ceyms Mo ri yer be lə təs vir edir: 
“Kra li ça Ağa ba cı nın taxt da otur du ğu bö-
yük bir sa ra ya gir mə si üçün sə fi  rin qa-

dı nı na bə ləd çi lik et di lər. Onun əy nin də ki 
ge yim Qa car döv lə ti nin eh ti şa mı nı gös-
tə rir di. Kra li ça nın əy nin də ki pal tar la rın 
qı zıl düy mə lə ri pa rıl da yır dı. Kra li ça nın 
üzə rin də o qə dər qı zıl, ləl-ca va hi rat var 
idi ki, o, sər bəst hə rə kət edə bil mir di”. 
Sa ray da kı gö rüş də sə fi  rin xa nı mı Ağa-
bə yim ağa ya İn gil tə rə kra li ça sı adın dan 
qiy mət li ətir hə diy yə edir.

Mən bə lər də Ağa bə yim ağa nın “Tu ti” 
tə xəl lü sü ilə şeir lər yaz dı ğı da bil di ri lir. 
Onun fars ca şeir lə ri “Di va ni-Ba ci” adı ilə 
ta nı nır. Hət ta qeyd olu nur ki, “Qa ra bağ 
şi kəs tə si”nin də müəl li fi  məhz Ağa bə-
yim ağa dır. Onun gü nü mü zə gə lib ça tan 
Və tən həs rət li bir ba ya tı sın da de yi lir: 

Əzi zi yəm, Qa ra bağ,
Şə ki, Şir van, Qa ra bağ.
Teh ran cən nə tə dön sə,
Yad dan çıx maz Qa ra bağ!

Ağa bə yim ağa həm də ağır tə biət-
li in san ki mi sa ray söz-söh bət lə rin dən 
uzaq ol sun de yə çox vaxt imam za də 
Qa sım məq bə rə sin də ki hüc rə sin də 
tən ha qa lıb. İl lər son ra ata sı İb ra him xə-
lil xa nın və ailə üzv lə ri nin Qa ra bağ da 
rus lar tə rə fi n dən aman sız lıq la qət lə ye-
ti ril di yi ni eşi dir. Bu xə bər dən bərk sar-
sı lır və uzun müd dət özü nə gə lə bil mir. 
Vax ti lə Qa ra bağ dan gə tir di yi xid mət çi-
lə ri ilə Qum şə hə ri nə kö çür.

Ta ri xin yad da şın da məğ rur şairə, hu-
ma nist mə li kə, sa vad lı dip lo mat ki mi 
qa lan Ağa bə yim ağa İb ra him xə lil qı zı 
Ca van şir 1832-ci il də və fat edib, Qum 
şə hə rin də dəfn olu nub. 

Savalan Fərəcov

Ağabəyim ağa və onun “Vətən bağı”

“Bu ra nın ge cə si ilə gün dü zü ara sın da kı fərq mə nim üçün çox ma-
raq lı dır. Ba xın, quş lar cəh-cəh vu rur, ada mı da rıx ma ğa qoy mur, 
əh val-ru hiy yə si ni də yi şir. Yə qin ge cə si da ha səs siz olar” de dim.

Ba yaq dan mə ni mü şa yiət 
edən və çox say lı, bir qə dər də 
sa də lövh sual la rı ma ca va bı qı-
zır qa nan hər bi qul luq çu muz 
na ra hat, bir az da qə tiy yət lə 
“Ək si nə, bu ra nın ge cə lə ri da ha 
səs-küy lü olur” de yib ya rı sı da-
ğı dıl mış iri dar va za nın düz qar-
şı sın da da yan dı.

Ya ğış dan son ra ya ra nan göl-
mə çə yə dü şən ək si nə ba xa-ba-
xa “Bu ra da ge cə lər eşit di yim 
səs lə ri öm rü mün axı rı na dək 
unut ma ya cam. Ba şa dü şür süz, 
heç ki mə izah da edə bil mi rəm 
e. İn di de yə cək si niz ki, daş-di-
va rın ara sın da qal maq dan ha-
va la nıb yə qin. Am ma, val lah, 
bu, be lə de yil. Ge cə lər bu ra-
dan elə va hi mə li səs lər gə lir ki, 
adam az qa lır di var la rı yum ruq-
la sın” de yib du rux du.

Yal nız bu an ha ra da ol du-
ğu mun əməl li cə fər qi nə va rıb 
“Yə qin iş gən cə gö rən qız-gə-
lin lə rin, oğul-uşaq la rın ha ra yı-
dır. Tə bii, ha mı mız bu nu hiss 
edi rik” de yən də sö zü mü kəs di. 
Qa ra din məz gənc qa lın qa ra 
qaş la rı nı ça ta raq “Yox, ki şi-
lə rin inil ti si nə, ba ğır ma maq 
üçün səs lə ri ni boğ maq la rı na, 
ağ rı dan, əzab dan hay qır ma ğa 
ox şa yır” de yib mə ni va rım dan 
yox elə di. Bu an onun dağ gü-
nə şin dən yan mış üzün də ki xır-
da göz lə ri nin, on la rın için də ki 
hid dət və kə də rin bö yük lü yü nü 
kəşf et dim. 

O, bi zi mü şa yiət üçün ye ni dən 
önə keç di, biz də ar xa sın ca...

Heyrət içində
Fo toq ra fı mız Hə bib fo toapa-

ra tı nı işə sa la la raq özü nə məx-
sus yan ğı ilə “Cən nə tin cə hən-
nə mi be lə olur muş, yə qin” de yib 
ilk kad rı “tut maq” üçün bir gö zü-
nü qı yıb, apa ra tı nı üzü nə ya xın-
laş dır dı.

Aman Al lah, haq lı idi, ba yaq-
dan min bir gö zəl söz lər lə vəsf 
edib, əzə mə ti nə məf tun ol du ğu-
muz Şu şa nın, cən nət mə ka nın 
cə hən nə mi dir bu ra. Adı gə lən də 
sü mük lə rin sı zıl da yıb, əsəb lə rin 
ta rı ma çə kil di yi Şu şa həbs xa na-
sı.

O həbs xa na ki, ora da yüz lər-
lə azər bay can lı ve ri lən iş gən cə-
lər dən, gör dük lə ri qey ri-in sa ni 
mü na si bət dən, ağ rı nın şid də-
tin dən, mə ruz qal dıq la rı zül mün 
miq ya sın dan hər gü nü, Al la hın 
ver di yi hər gü nü on dan ölüm di-
lə mək lə ke çi rib lər.

Əsir qız-gə lin lə ri miz hər an öz-
lə ri nə qəsd et mək üçün plan lar 
qu rub lar. İgid Və tən oğul la rı mız 
dö zül məz fi  zi ki və mə nə vi iş gən-
cə lə rə tab laş ma ya raq, əl-qol la-
rı bağ lı ola-ola na qis düş mə nin 
üzə ri nə atı lıb lar. Be lə cə sən gər-
də igid lik nü ma yiş lə ri ni, gi rov-
luq da, doğ ma və tən də düş mən 
əsir li yin də də da vam et di rib lər.  

“Mən yazacam”
Şu şa ya hə lə yo la düş mə miş-

dən de miş dim ki, müt ləq ora da 
baş çə kə cə yəm. Çün ki Bi rin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə sin də əsir, 
gi rov gö tü rül müş soy daş la rı mı-
zın za man-za man eşit di yi miz 
xa ti rə lə rin də lə nət lən miş bir yer 
də var dı – Şu şa həbs xa na sı...

Düz dü, son ra ani tə rəd düd də 
et dim. Ha zır de yil dim bəl kə də. 
Mə sə lən, əsir lik dən qur tu lan la rın 
xa ti rə lə rin də təs vir et dik lə ri iş gən-
cə ka me ra la rı nı, cə za me xa nizm-
lə ri ni, daş-qa laq yer lə ri ni gör mək 
mə nə ağır gə lir di. Məhz bu an 
içim dən bir sı zıl tı keç di. Əl-aya ğım 
uyuş du, do daq la rım əs di. Son ra 
özü mü top la yıb, yol yol da şı mız 
olan di gər həm ka rı ma qə tiy yət lə 
“Ora dan re por ta jı mən ya za cam” 
de dim. Ra zı laş dıq və Şu şa həbs-
xa na sı na apa ran daş dö şə mə li 
yol la aya ğı mız dan daş sal la nıb-
mış ki mi ağır-ağır üzüaşa ğı en dik.

Mü va fi q ica zə dən, nə za rət çi-
lər lə dialoq dan son ra çə ki liş ilə 
gə zin ti yə şə rait ya ra dıl dı.

“Özləri ilə daş 
gətirirdilər”

Həbs xa na nın hə yə ti nə da xil 
olar kən açıq qa pı lar dan gə lən kif 
qo xu su mə ni qar sıt dı. Özü mü o 
ye rə qoy ma yıb 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə si döv rün də top zər bə-
lə rin dən nis bə tən da ğı lan mü ha-
fi  zə di var la rı nı gös tə rib “Sağ ol, 
əs gər, qi sa sı mı zı qi ya mə tə qoy-
ma dın” de yib qə hər lən dim.

Bə ləd çi mi zin düş mən haq qın-
da kı la yiq li təs vir-ca va bın dan 
son ra sa ğa, həbs xa na nın hə yə-
ti nə bu rul duq. Gi riş his sə də ki su 
ho vu zu nun, be lə de mək müm-
kün sə, gə zin ti ye ri nin ya nın da 
özüm qəs dən da yan ma dım. Elə 
bil dim ar xa mız ca ye nə bir sü rü 
düş mən gə lir. Azər bay can lı əsir 
və gi rov la ra ta ma şa et mək, söy-
mək, döy mək, daş qa laq et mək 
üçün sı ra la nıb.

Qeyd. “Şu şa həbs xa na sı 1848-
ci il də çar Ru si ya sı döv rün də in şa 
olu nub. Həbs xa na Şu şa qa la sı-
nın şərq tə rə fi n də yer lə şir və qa-
la nın aşa ğı di var la rı həbs xa na ya 
söy kə nir. SS Rİ döv rün də qa pa lı 
tip li cə za çək mə müəs si sə si ki mi 
fəaliy yət gös tə rib. Həbs xa na nın 
in şa sı za ma nı qa la di var la rı nın 
bir his sə si və mü da fi ə qül lə lə-
ri həbs xa na di var la rı ki mi is ti fa də 
edi lib. Bu za man Şu şa qa la sı nın 
Ağoğ lan qa pı sı həbs xa na ya gi riş 
ki mi də yiş di ri lə rək ye ni dən for ma-

laş dı rı lıb. Şu şa həbs xa na sı nın 99 
ka me ra sı olub ki, bun la rın 96-da 
dus taq lar qa lıb, 3-ü isə cə ri mə 
ota ğı ki mi is ti fa də olu nub...”. 

...1992-93-cü il lər də Şu şa 
həbs xa na sın da əsir sax la nı lan 
həm və tən lə ri mi zin qan don du ran 
xa ti rə lə ri ni din lə yən də məhz bu 
his sə – “fəv va rə nin ya nı” de dik lə ri 
əra zi yad da şı ma ox ki mi bat mış-
dı. Ve ri lən iş gən cə lər içə ri sin dən 
ən çox bu al çat ma, əz mə, in cit mə 
for ma sı üz müş dü on la rı. Keç miş 
əsir lər dən bi ri “Av to bus lar la er-
mə ni qa dın la rı, mək təb li lə ri gə lir 
və bi zi söy mək dən, döy mək dən, 
da şa bas maq dan zövq alır dı lar. 
Əs lin də, yer də daş-kə sək ol mur-
du. Hər gün özü mü zə tə miz lət di-
rir di lər. Am ma mə nə ma raq lı gə-
lir di ki, bu uşaq lar, yaş lı qa dın lar 
daş la rı ha ra dan çı xar dıb atır lar. 
Son ra öz ara mız da da nı şar kən 
bil dik ki, öz lə ri ilə gə ti rir lər. İn di yə 
qə dər mə nə ağ rı ve rən məhz o 
hiss dir. İn san nə qə dər xəs tə və 
nə qə dər az ğın ol ma lı dır ki, kö-
mək siz ada mı vur maq üçün ci-
bin də, çan ta sın da daş gəz dir sin” 
de miş di. 

Həbs xa na nın sax la ma yer lə-
rin dən – daş yı ğı nı müx tə lif tə-
yi nat lı ti ki li lə ri önün dən ötər kən 
tor paq sa hə si – çə pər lən miş 
əra zi diq qə ti mi cəlb et di. Yam ya-
şıl, göz ox şa yan sa hə yə keç dim. 
Ya şıl lı ğın düz or ta sın da bir to pa 
la lə aç mış dı. Al qır mı zı la lə lə rin 
lə çək lə ri xə fi f me hin tə si rin dən 
bir-bir qo pub ot la ra to xu nur du. 

Bü tün bu gö zəl li yin – ma vi sə-
ma nın al tın da kı ya şıl ilə qır mı-
zı nın har mo ni ya sın da ye nə qa-
nım qa ral dı, əh va lım təlx ol du. 
Mə nə elə gəl di ki, məhz bu la-
lə lər za ma nın da bağ rı qan olub, 
bü tün əza la rı bir-bi rin dən ay rı-
la caq qə dər dö zül məz ağ rı la ra 
tab la şan adam la rın ürək, göz 
rəsm lə ri dir.

Lə nət şey ta na, ye nə ya nıl-
ma mış dım. Bir-iki ad dım ar xa-
ya ge dən də ağ zı açıq be ton-
lan mış də rin lik diq qə ti mi çək di. 
Qey ri-ix ti ya ri mü şa yiət çi mi zə 
bax dım. Bu də fə bir-bi ri mi zi 
söz süz an la dıq. Düz tə yin et-
miş dim, bu ya şı la bü rün müş 
tor pa ğa za ma nın da çox qan 
ax mış, er mə ni nə za rət çi lə rin 
əy lən cə ye ri olan bağ ça da çox 
can la ra qı yıl mış dı...

Bacasız kamera, 
qaranquş yuvası,

gülü qurumuş dibçək
İş ğal il lə rin də əsir və gi rov la-

rın sax la nıl dı ğı ka me ra la rın ol-
du ğu ti ki li yə da xil olu ruq. Zül-
mət dən bir cüt qa ran quş pı rıl tı 
ilə çö lə uçur.

Dəh liz bo yu ye rə tö kü lən əş-
ya la ra ili şə-ili şə irə li tə lə si rik: top 
zər bə si nin qa lın mü ha fi  zə di va-
rı nın kün cün də aç dı ğı ki çik də-
lik dən şı ğı yan gü nəş işı ğı nın al-
tı na. Yal nız bu za man ha mı mız 
də rin dən nə fəs al dıq. Qə ri bə dir, 
həm də ey ni vaxt da ba şı mı zı 
qal dı rıb, nə zər lə ri mi zi işıq nöq-
tə si nə zil lə dik. Gö zü nü qı yan 
hərb çi miz “Bi zim əsir lə ri məhz 
bu ra da, bu so yuq və qa ran lıq 
yer də sax la yıb lar, əc lafl  ar. Düz-
dü, bu ra on suz da so yuq olan 
yer dir. Am ma bir zər rə işı ğın, 
ha va nın ol ma dı ğı yer də in san 
sax la maq olar?” de yib qey ri-ix ti-
ya ri ca vab göz lə yir miş ki mi üzü-
mü zə bax dı.

Haq lı idi, qa lın lı ğı 70 san ti-
metr, bə zi yer lə rin də isə 1 metr 
olan buz tut muş di var lar da in-
san çə tin isi nər. Hə min gün 
Şu şa gü nə şi nin da ha sə xa vət li 
ol ma sı na rəğ mən,  üşü düm. Çi-
yin lə ri mi çə kib te le fo nun işı ğın-
da di var la ra ta ma şa elə mə yə 
baş la dım. Bir za man lar gü nah-
sız azər bay can lı əsir və gi rov la-
rın qan la rı nın ya xıl dı ğı di var lar-
da in di baş qa iz lər var idi. Cə sur 
Azər bay can əs gə ri nin əl iz lə ri. 
Azər bay ca nın hər böl gə si nin, 
hər şə hə ri nin, hər ma ha lı nın 
adı, o tor paq lar da ye ti şən ye nil-
məz oğul la rı nın ad la rı bə zə miş-
di di var la rı...

Uzun dəh li zin so lun da kı ka-
me ra lar dan bi ri nə da xil ol duq. 
Da ğıl mış otaq da kı su kra nı nın 
ya nın da bir dib çək diq qə ti mi 
çək di. Gü lü çox dan qu ru yan qa-
ba so lan ümid lə ri ni sığ dır ma ğa, 
bu nun la on la ra can ver mə yə 
ça lı şan in sa nı gö züm də can-
lan dır maq is tə dim. Am ma ba-
car ma dım, da ha doğ ru su, bu na 
ma cal tap ma dım.

Nə fə sim kə si lir di. Özü mü dəh-
li zə at dım, ağır də mir qa pı nı da 
qey ri-ix ti ya rı ar xam dan çırp dım. 
Bil mi rəm ni yə, am ma mə nə elə 
gəl di ki, məhz bu ka me ra da 
sax la nı lıb na mu su na xə ləl gəl-
mə sin de yə ca nı na qı yan Di la-
və ri miz, So na mız, Ya qu tu muz...

Könüllü məhbus
Bir ne çə də qi qə nin için də 

həbs xa na nı əzab için də do laş-
dım. Do laş dıq ca da düş mə nə 
ki nim bi rə- beş art dı. Göz lə rim 
önü nə əzab çə kən mə sum üz-
lər, yaş lı göz lər, pə ri şan saç lar 
gəl di. Özüm dən ası lı ol ma ya-
raq, ba yaq dan di var la ra sürt-
mək dən toz-tor paq ol muş əl-
lə ri mi qu laq la rı ma apar dım. 

Ha ra yı Şu şa dağ la rın da cin gil-
də yən qa dın la rın sə si ni eşit-
mə mək, kör pə lə rin qış qır tı sı nı 
duy ma maq üçün ovuc la rım la 
qu laq la rı mı tı xa dım. Elə bil dim 
ba şım çat la ya caq, bə bək lə rim 
çu xu run dan çı xa caq.

Özü mü çö lə nə vaxt at dı ğı mı 
xa tır la mı ram. Nə fə si mi də rib, 
bə ləd çi mi zin ar xa sın da di gər 
kor pu sun hə yə ti nə keç dim. So-
nun cu bi na idi. Həbs xa na rəh-
bər li yi nin öz lə ri üçün dü zəl dik-
lə ri xid mə ti otaq lar bu ra day dı. 
İçə ri gir mək is tə yən də aya ğı ma 
nə isə iliş di. Əyi lib ba xan da tap-
da lan mış er mə ni hərb çi pa pa ğı 
ol du ğu nu gö rüb, di kəl dim. Da-
ba nı mı ye rə bərk ba sıb, tap-
da la dım. Ürə yim so yu ma dı, 
tə pik lə gö rün məz ye rə – tax ta 
yı ğı nı nın ar xa sı na at dım. Be lə-
cə, on lar dan qa lan so nun cu izi 
də be lə itir mək is tə dim. Bu an 
gö züm də mir-dü mü rün qa laq-
lan dı ğı ye rə atıl mış ti kiş ma şı-
nı na sa taş dı. Öz-özü mə “Bu nun 
bur da nə işi var” sualı nı ver-
dim. Bə ləd çi miz “Əc lafl  ar, il lər 
ər zin də bi zim ev lə ri mi zi bir-bir 
gə zə rək, əl lə ri nə ke çən lə ri si ço-
vul ki mi da şı yıb lar. Yə qin bu da 
on lar dan bi ri dir”  de yən də köh-
nə ti kiş ma şı nı na tə rəf get dim, 
to zu nu si lib, ar xa sın da kı dairə vi 
də mir qa pa ğa bax dım. O ma-
şın dan nə nəm də də var idi. Ək-
sər qa dın lar məhz hə min ki çik 
löv hə yə ad la rı nı yaz dı rır dı lar. 
Bu nu bil di yim dən tez pas lan mış 
də mi ri çe vir dim. Nə isə qeyd var 
idi, am ma oxu ya bil mə dim, da-
ha doğ ru su, cəhd elə mə dim, lap 
doğ ru su, is tə mə dim...

Bir dualıq
“Al lah kim sə ni bağ lı qa pı lar 

ar xa sın da, ça rə siz qoy ma sın” 
de yib ge ri yə – gəl di yi miz əsas 
gi ri şə ya xın laş dım.

Ki tab lar dan, in ter net por-
tal la rın dan haq qın da az-çox 
mə lu mat olan bu ta ri xi ti ki li yə, 
yad da şı mız da qa ra ya ra ya dö-
nən Şu şa həbs xa na sı na bir 
də kə nar dan boy lan dım. On-
lar la həm və tə ni mi zin əsir lik 
za ma nı baş la rı na gə ti ri lən lər, 
qü rur la rı na sı ğış dı rıb, dil lə ri nə 
gə ti rə bil dik lə ri, qi ya mə tə qə-
dər unut ma ya caq la rı nı yad da-
şı mın o üzün də qoy maq üçün 
həbs xa na nın hə yə ti nə bir də 

göz gəz dir dim. Su kra nı na ya-
xın la şıb əl-üzü mü yu dum. Be-
lə cə, üz-gö zü mə ho pan kə də rin 
ki ri ni çı xar ma ğa ça lış dım. İs tə-
dim qa pı da kı qa lib Azər bay can 
əs gər lə ri, həbs xa na di var la rın-
dan aşa ğı da – “sülh mə ram lı çə-
ti ri al tı na” sı ğı nıb hə lə də bi zə 
qar şı düş mən çi li yin dən qal ma-
yan la rın möv qe lə ri ni bir an be lə 
nə za rət siz qoy ma yan igid lə ri-
miz mə ni qəm gin, bit kin gör mə-
sin lər. Hə, xal qı mı zın bir də “Ay 
dost, vay düş mən” sö zü də var, 
axı. Bu nu ya dı ma sa lıb ya ğı tə-
rə fə qan rı la raq, qa lib əda sı, bö-
yük qü rur ilə gü lüm sə dim...

Həmidə Nizamiqızı
Foto: Həbib Hüseynov

Cənnəti cəhənnəmə döndərən xatirələr

Şuşanın simaları

Nə fə sim kə si lir di. Özü mü dəh-

ar xa sın da, ça rə siz qoy ma sın” 
de yib ge ri yə – gəl di yi miz əsas 
gi ri şə ya xın laş dım.

tal la rın dan haq qın da az-çox 
mə lu mat olan bu ta ri xi ti ki li yə, 
yad da şı mız da qa ra ya ra ya dö-
nən Şu şa həbs xa na sı na bir 
də kə nar dan boy lan dım. On-
lar la həm və tə ni mi zin əsir lik 
za ma nı baş la rı na gə ti ri lən lər, 
qü rur la rı na sı ğış dı rıb, dil lə ri nə 
gə ti rə bil dik lə ri, qi ya mə tə qə-
dər unut ma ya caq la rı nı yad da-
şı mın o üzün də qoy maq üçün 
həbs xa na nın hə yə ti nə bir də 

Bir zamanlar günahsız 
azərbaycanlı əsir və girovların 
qanlarının yaxıldığı divarlarda 

indi başqa izlər var idi. 
Cəsur Azərbaycan əsgərinin 
əl izləri. Azərbaycanın hər 

bölgəsinin, hər şəhərinin, hər 
mahalının adı, o torpaqlarda 
yetişən yenilməz oğullarının 

adları bəzəmişdi divarları...
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1 iyun 1920 – Xalq ar tis ti Ra xil So lo mo nov na Ginz burq (1920 
– 6.12.1995) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat-
rı nın akt ri sa sı olub.

1 iyun 1936 – Xalq ar tis ti, di ri jor Nə ri man Ab bas qu lu oğ lu Əzi mov 
(1936 – 19.11.2016) Gən cə də do ğu lub. Azər bay can Te le vi zi ya sı və 
Ra diosu nun Səid Rüs tə mov adı na Xalq çal ğı alət lə ri or kest ri nin bə-
dii rəh bə ri və baş di ri jo ru olub.

1 iyun 1939 – Ali So ve tin Rə ya sət He yə ti Azər bay can Döv lət 
Ümu mi Ki tab xa na sı na (in di ki Mil li Ki tab xa na) M.F.Axund za də nin 
adı nın ve ril mə si ba rə də qə rar qə bul edib. Elm lər Aka de mi ya sı nın 
bi na sın da yer lə şən ki tab xa na 1961-ci il də in di ki bi na sı na (ar xi tek tor 
Mi ka yıl Hü sey nov) kö çüb. 1962-ci il də bi na da M.F.Axund za də nin 
büs tü (hey kəl tə raş İb ra him Zey na lov) qo yu lub.  

1 iyun 1940 – Əmək dar rəs sam Ən vər Əs gər oğ lu Əs gə rov 
(1940-2014) Qə bə lə ra yo nun da ana dan olub. Ab şe ro nun ko lo ri ti, 
sə na ye mən zə rə lə ri ilə bağ lı tab lo la rın, na tür mort la rın müəl li fi  dir.

1 iyun 1943 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Arif İz zət oğ lu Hə bi bi 
(1943 – 21.1.2021) ana dan olub. “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın-
da re jis sor as sis ten ti, dubl yaj re jis so ru, Dubl yaj şö bə si nin mü di ri 
iş lə yib.

1 iyun 1944 – Əmək dar ar tist Mü ba riz Əli xan oğ lu Pa şa yev (1944 
– 31.8.2006) Zən gi lan ra yo nun da do ğu lub. İrə van Döv lət Azər bay-
can Dram Teat rı nın, Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm-
lər də (“Qə rib cin lər di ya rın da”, “Dan te nin yu bi le yi” və s.) çə ki lib. 

1 iyun 1950 – Əmək dar ar tist Ta ni lə Ay sa yev na Əh mə ro va (1950 
– 4.8.2015) Ba kı da ana dan olub. Film lər də yad da qa lan ob raz lar 
ya ra dıb: “Se vinc bux ta sı” (Ley la), “Qa yı na na” (Sev da), “Üze yir öm-
rü” (Üze yi rin ana sı) və s. 

1 iyun 1953 – Əmək dar ar tist, teatr və ki no akt yo ru Ömür Mə lik 
oğ lu Na ğı yev (1953 – 31.12.2013) ana dan olub. 30-dan çox fi lm də 
çə ki lib. Ba kı Bə lə diy yə Teat rın da, Rus Dram Teat rın da ça lı şıb.

2 iyun 1979 – Ta nın mış ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi Hü seyn Əli oğ lu Se yid za də (15.10.1910 – 1979) və fat edib. “O 
ol ma sın, bu ol sun”, “Də li Kür”, “Ye nil məz ba tal yon” və s. fi lm lə rə 
qu ru luş ve rib.

2 iyun 2013 – Mil li təs vi ri sə nə ti mi zin gör kəm li nü ma yən də-
si, Azər bay ca nın və  SS Rİ-nin Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fat la rı 
laureatı Toğ rul Fər man oğ lu Nə ri man bə yov (7.8.1930 – 2013) Pa-
ris də və fat edib. Pas si qə bi ris tan lı ğın da dəfn olu nub.

3 iyun 2006 – Xalq ar tis ti, ta nın mış teatr və ki no akt yo ru Mi ka-
yıl Mir zə (Mi ka yıl Şah və ləd oğ lu Mir zə yev; 1.1.1947 – 2006) və fat 
edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də, te le vi zi ya ta-
ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

3 iyun 2006 – Xalq ar tis ti, ta nın mış vo kal ifa çı sı, akt yor Mo bil Sal-
man oğ lu Əh mə dov (10.9.1931 – 2006) və fat edib. 40 ilə ya xın Mu-
si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb, ta ma şa lar da əsas rol la rı ifa edib.

Dünya
1 iyun 1804 – Rus bəs tə ka rı Mi xail İva no viç Qlin ka (1804-1857) 

ana dan olub. “İvan Su sa nin”, “Rus lan və Lüd mi la” ope ra la rı nın 
müəl li fi  dir.

1 iyun 1850 – Türk ya zı çı sı Şəm səd din Sa mi (1850-1904) ana-
dan olub. İlk türk ro ma nı sa yı lan “Taaş şuk-ı Ta lat və Fit nat” əsə ri nin 
müəl li fi , türk di li lü ğə ti nin tər tib çi si dir.

1 iyun 1926 – Ame ri ka akt ri sa sı, mü ğən ni Me ri lin Mon ro (Ma rilyn 
Mon roe – əsl adı Nor ma Jean Mor ten son; 1926-1962) ana dan olub.

1 iyun 1929 – Hind akt ri sa sı Nər giz (əsl adı Fa ti mə Rə şid; 1929-
1981) ana dan olub. “Ava ra”, “Cə nab 420” və s. fi lm lər də yad da qa-
lan ob raz lar ya ra dıb.

2 iyun 1840 – İn gi lis ya zı çı sı, şair To mas Har di (Tho mas Hardy; 
1840-1928) ana dan olub.

2 iyun 1904 – Tar zan haq qın da fi lm lər də baş ro lun ifa çı sı ki mi 
ta nı nan ame ri ka lı Con ni Vays mül ler (Johnny Weiss mul ler; 1904-
1984) ana dan olub. Məş hur id man çı üz gü çü lük üz rə beş də fə Olim-
pi ya çem pionu olub.

2 iyun 1988 – Dün ya şöh rət li hind akt yo ru və re jis so ru Rac Ka-
pur (Raj Ka poor; 14.12.1924 – 1988) və fat edib. Film lə ri: “Ava ra”, 
“Cə nab 420” (akt yor), “San qam”, “Bob bi”, “Ab dul la” (re jis sor) və s.

3 iyun 1875 – Fran sız bəs tə ka rı Jorj Bi ze (Geor ges Bi zet - Ale-
xand re-Ce sar-Leopold Bi zet; 25.10.1838 – 1875) və fat edib. Ope-
ra la rı: “Kar men”, “Ca mi le”, “Mər can ax ta ran lar” və s.

3 iyun 1924 – Yə hu di əsil li çex-al man ya zı çı sı, fi  lo sof Frans Kaf ka 
(Franz Kaf ka; 3.7.1883 – 1924) və fat edib. Əsər lə ri:  “Bir xa nı mın 
xü la sə si”, “İtaət kar la söh bət”, “Çev ril mə”, “Qəsr”, “Kənd hə ki mi” və s.

3 iyun 1963 – Türk şairi, ya zı çı-dra ma turq Na zim Hik mət (15.1.1902 
– 1963) Mosk va da və fat edib. Si ya si ba xış la rı na gö rə 1951-ci il də 
SS Rİ-yə mü ha ci rət et miş di. Əsər lə ri əsa sın da “Ya şa maq gö zəl dir, 
qar da şım”, “Bir mə həl lə dən iki nə fər” (“Azər bay can fi lm”), “Mə həb bə-
tim mə nim, kə də rim mə nim” (SS Rİ-Tür ki yə) fi lm lə ri çə ki lib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

1-3 iyunXatirə təqvimi

Ki no tə sa düf lə ri sev mir. 
Sə nə tə bağ la nan la rı, 
se və rək üz tu tan la rı isə 
yad daş lar da, qəlb lər-

də ya şa dır, ki no da ke çən 
ömür lə ri mil yon la rın əziz 
xa ti rə si nə çe vi rir. Əmək dar 
ar tist Ta ni lə Əh mə ro va-
nın (1950-2015) film lər də 
ya rat dı ğı rol la rı da çox say lı 
ki no se vər lə rin diq qə tin dən 
ya yın mır, xa ti rə si əziz tu tu-
lur, anı lır...

Özü nə məx sus ifa tər zi nə, ya-
ra dı cı lıq təq di ma tı na gö rə yad-
daş lar da kök sa lan akt ri sa nın 
do ğum gü nün də ömür yo lu na, 
həm çi nin həm kar la rı nın xa ti rə-
lə rin də ya ra dı cı lı ğı na nə zər sa-
lı rıq.

Məsum simalı xanım 
Ta ma şa çı yad da şın da da ha 

çox “Qa yı na na” ki no ko me di-
ya sın dan mə sum si ma lı xa nım 
(Sev da) ki mi qa lan Ta ni lə Əh-
mə ro va hə lə ki çik yaş la rın dan 
sə nət sev da lı sı olub. 1950-ci il 
iyu nun 1-də Ba kı nın Sa bun çu 
qə sə bə sin də dün ya ya göz açan 
gə lə cə yin akt ri sa sı or ta mək təb-
də oxu yar kən mək tə bin dram 
dər nə yin də çı xış edib. 1972-ci 
il də Döv lət Teatr İns ti tu tu na (in-
di ki AD MİU) da xil olub, teatr, 
ki no sə nə ti nin sir lə ri ni öy rə nib. 
İns ti tu tu 1977-ci il də bi tir dik dən 
son ra hə min il dən “Azər bay can-
fi lm”də akt ri sa ki mi fəaliy yə tə 
baş la yıb.  

Ki no da de bü tü (Nər giz) “Üzü 
kü lə yə” (1977) fi l min də olub. 
Xə zər də ni zi nin çirk lən mə sin-
dən, quş la rın qo run ma sın dan, 
gənc lə rin tə bii sər vət lə rə qay ğı 
ilə ya naş ma sın dan və on la rın 
mə nə vi ka mil li yin dən bəhs edən 
fi lm də Ta ni lə Əh mə ro va ya ra dı-
cı lıq qis mə ti nə dü şən ilk ek ran 
per so na jı nı sə mi mi, inan dı rı cı 
ifa tər zi ilə təq dim edib, bu nun la 
da növ bə ti ki no ob raz la rı nın ar-
dı cıl lı ğı na zə min ya ra dıb.  

Fil min qu ru luş çu re jis so ru 
Əb dül Mah mu dov akt ri sa ilə 
olan ya ra dı cı lıq işi ni be lə xa-
tır la yır: “Üzü kü lə yə” fi l mi nin 
çə ki liş lə ri Lən kə ran da apa rı lır-
dı. Ta ni lə xa nı mı çə ki liş mə ka-
nı na bir müd dət tez apar dım. 
O, şə hər li ba sı nı də yi şib ba-
lıq çı li ba sı ge yin di və bir ne-
çə müd dət çə ki liş qru pu muz la 
bir lik də ba lıq çı bri qa da sı ilə 
ça lış dı. Ora da mən də, di gər 
he yət üzv lə ri də, Ta ni lə xa nım 
da ba lıq çı lar la bir lik də iş lə yir, 
to ru çək mə lə ri nə, müəy yən iş-
lə ri nə kö mək edir dik. Bir gün o 
gü lüm sə yə rək “mən ar tıq ro lu 
oy na ma ğa tam ha zı ram, de-
mək olar ki, pe şə kar ba lıq çı ol-
mu şam” de di. 

Onu da qeyd edim ki, Ta ni lə 
xa nı mın xa hi şi nə əsa sən onun 
üçün ay rı ca məşq vax tı tə yin 
et miş dim. Ha zır lıq döv rü bit dik-
dən son ra çə ki liş mey dan ça sı-
na çı xan da o, ro lu tam  mə nim-
sə miş di və çox iş lə yir di. Be lə cə, 
Ta ni lə Əh mə ro va ki no da ilk də fə 
baş ro la çə kil di”. 

Nailiyyət dövrü 
70-ci il lə ri Ta ni lə Əh mə ro va 

üçün nailiy yət döv rü ad lan dır-
maq olar. “Üzü kü lə yə” fi l min-
dən son ra akt ri sa Ra sim İs ma-
yı lov, El dar Qu li yev və Hü seyn 
Sey di za də ki mi pe şə kar ki ne-
ma toq raf çı la rın fi lm lə ri nə də vət 
al dı, uğu ru na uğur qat dı. 

Gör kəm li ki no re jis sor Hü seyn 
Se yid za də nin “Qa yı na na” ki no-
ko me di ya sın da kı Sev da ob ra-
zı akt ri sa nın şöh rə ti ni da ha da 
ar tır dı. Əb dül Mah mu do vun xa-
ti rə lə ri akt ri sa haq qın da kı mə lu-
ma tı mı zı ge niş lən di rir: “Ta ni lə-
nin si ma sın da ana dan gəl mə bir 
mə sum luq var idi. Se yid za də yə 
də məhz be lə gö rü nüş lü akt ri sa 
la zım idi. Am ma çox tə ləb kar ol-
du ğun dan tə rəd düd edir di. Bir 
gün mən dən so ruş du ki, sən cə, 
Ta ni lə ni baş ro la çək mək olar, 
ya yox. De dim, mən çək dim, 
ol du, ina nın ki, Sev da ro lu elə 
məhz Ta ni lə xa nım üçün dür. 
Be lə lik lə də, o, Sev da ro lu na 
təs diq lən di...”.

 “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di-
ya sın da is teh sal olu nan 10-dan 
ar tıq fi lm də (“Əla və iz”də Ba ğı-
ro va, “İlıq də niz də buz par ça-
sı”nda gə lin, “Qə ri bə adam”da 
Ay tən, “Tə lə”də Rü ba bə Ba ba-
ye va və s.) iri li-xır da lı rol oy na-
yan akt ri sa hər bir per so na jı nı 

özü nə məx sus ça lar lar la ya rat-
dı, yad daş la ra yaz dı. Akt ri sa-
nın ya ra dı cı lıq qis mə ti nə dü şən 
ob raz lar ge nişp lan lı ol ma sa da, 
per so naj la rın hə yat möv qe yi ni, 
dü şün cə tər zi ni, psi xo lo gi ya sı nı 
realist səp ki də çat dır dı, ta nıt dı. 

Hə ya ta, dü şün cə lə rə, in san 
mü na si bət lə ri nə ob raz la rı va si-
tə si ilə mü da xi lə et mə yi ba ca ran 
akt ri sa nın uğur lu rol la rın dan bi ri 
də “Şir ev dən get di” fi l min də-
ki Şə fi  qə müəl li mə dir. O, ki çik-
plan lı ro lun təf si rin də pe da qo ji 
fəaliy yət üçün uşaq psi xo lo gi ya-
sı nın in cə lik lə ri nə bə ləd ol ma-
ğın la büd lü yü nü, baş lı ca şərt 
ol du ğu nu in cə nüans lar la gös-
tə rib, təb liğ edib.  

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
ki no re jis sor El xan Cə fə rov akt-
ri sa nı bö yük sev gi his si ilə yad 
edir: “Ta ni lə xa nım la ilk də fə 
“Se vinc bux ta sı” (1977) fi l mi nin 
çə ki liş lə ri za ma nı gö rüş mü şəm. 
Film də o, baş qəh rə man Na zi-
min sev di yi qa dı nı (Ley la) oy na-
yır dı, mən isə su sa tan oğ lan ro-
lu nu (Ata moğ lan) can lan dı rır dım. 

Elə hə min an dan o mə nim yad-
da şım da mə sum si ma lı, zə rif, 
həs sas bir xa nım ki mi qal mış dı. 
On da mən uşaq idim, bu xa nı-
mın kim li yi ni o qə dər də dərk 
et mir dim. Am ma son ra lar ba şa 
düş düm ki, Ta ni lə xa nı mın Azər-
bay can ki no sun da özü nə məx-
sus ye ri var. 

Ta le elə gə tir di ki, “Se vinc 
bux ta sı” fi lm in dən son ra hə min 
il “Şir ev dən get di” fi l min də biz 
tə rəf-mü qa bil ol duq. Mən baş 
rol olan Rüs təm ob ra zı nı, o isə 
Şə fi  qə müəl li mə ro lu nu can-
lan dı rır dı. Uzun il lər keç dik dən 
son ra biz ki nos tu di ya da tə sa-
dü fən rast laş dıq. Onu da qeyd 
edim ki, hə min vaxt ki nos tu di-
ya nın ak tiv döv rü de yil di. Bir 
qa dın qar şım da da yan dı və “El-
xan, sa lam, mə ni ta nı ma dın?” 
de di. On da mən ar tıq bir ne çə 
fi l mə çə kil miş dim, ins ti tu tu bi-
tir miş dim, re jis sor luq fəaliy yə-
ti mə  baş la mış dım. “Sö zün dü-
zü, ta nı ya bil mə dim” de yə eti raf 
et dim. “Mən Ta ni lə xa nı mam” 
de di. Onun bu sö zün dən son-
ra, ta nı ma dı ğım, əs lin də isə 
uşaq lıq il lə ri min xoş xa ti rə lə ri 
ilə bağ lı olan bu in sa nı və ya-
xın keç mi şi mi köv rək hiss lər lə 
xa tır la dım, ki nos tu di ya nın hə-
min il lər də ki qay nar ab-ha va-
sı göz lə rim önün də can lan dı. 

Uşaq lı ğım dan in cə, zə rif, gö zəl 
xa nım ki mi ta nı dı ğım, gö rüş dü-
yü müz də isə san ki pe şə dən, 
ya ra dı cı lıq dan kə nar da qal mış 
bir xa nı mı gör düm və da xi li bir 
sar sın tı ke çirt dim. Mən Ta ni lə 
xa nı ma köv rək duy ğu lar la ba-
xır dım. Çün ki ki nos tu di ya nın 
ak tiv döv rün dən son ra tə nəz-
zü lə uğ ra dı ğı döv rü gör mək 
ha mı mı za pis tə sir et miş di. 
Mən, tə bii ki, son ra ona “əl bət-
tə, Ta ni lə xa nım, si zi ta nı yı ram, 
ya dım da sı nız” de dim. Bu söz-
lər dən son ra onun göz lə ri işıq-
lan dı. O göz lər də keç mi şin də 
bö yük uğur la ra im za at mış bir 
in sa nın in cə sə nə tin ar xa plan-
da qal dı ğı, ki nos tu di ya da fi lm-
lə rin az çə kil di yi bir dövr də mə-
yus lu ğu nu gör düm. Bu mə nə 
çox tə sir elə di. 

Hə min söh bət dən son ra biz 
onun la ki nos tu di ya da bir-iki də-
fə ye nə gö rüş dük. Hət ta plan-
laş dır mış dım ki, fi lm çə kən də 
müt ləq Ta ni lə xa nı ma mü ra ciət 
edim. Am ma de yir lər, sən say-
dı ğı nı say, gör fə lək nə sa yır. 

Ta ni lə  xa nım qı sa bir müd dət-
dən son ra dün ya sı nı də yiş di. 
Dü şü nü rəm ki, onun ya ra dı cı lıq 
nis gi li dün ya dan köç mə si nə bi-
la va si tə zə min ya rat dı. Al lah ona 
rəh mət elə sin. O, mə nim üçün 
zə rif, nə cib, gö zəl və həs sas bir 
xa nım idi, ola raq da qa lır...”.

“Se vinc bux ta sı” fi l min də Ley-
la ro lu nun təf si rin də hə ya tı çə-
tin lik lər, mə şəq qət lər içə ri sin də 
ke çən, qar şı laş dı ğı çə tin lik lə rə 
güc lə tab gə ti rən sa də ev xa nı-
mı nın ümu mi ləş di ril miş ob ra zı nı 
gö rü rük. Ro lun təf si rin də dövr 
ha di sə lə ri nin gər gin li yi ni, ic ti mai 
bə ra bər siz li yi, mü rək kəb mü na-
si bət lə rin üs tün lük təş kil et di yi ni, 
ağır, çə tin mü hit də puç olan ta-
le lə rin kə də ri ni, nis gi li ni iz lə yi rik, 
du yu ruq. Ob ra zın fər di cə hət lə-
ri ni, hə yat möv qe yi ni çat dır ma 
im ka nı ge niş ol ma sa da, akt ri-
sa nın inan dı rı cı təq di ma tı ya ra-
dı cı lıq mü na si bə ti nin də qiq li yi ni, 
ro lu na ya naş ma mə su liy yə ti nin 
cid di li yi ni təs diq lə yir. 

Ek ran per so naj la rı na mə su-
liy yət lə ya naş ma tər zi ni Ta ni lə 
xa nı mın “İşa rə ni də niz dən göz-
lə yin” ta ri xi-bioq ra fi k fi l min də 
oy na dı ğı qa dın su rə tin də də 
gö rü rük. Döv rü nün real lı ğın da, 
çə tin, ağır du rum da məhv olan 
ta le lər, puç olan ar zu lar Ta ni lə 
Əh mə ro va nın fi lm də can lan dır-
dı ğı qa dın su rə ti nin üzə rin də 
cəm lə nib. Ob raz da kö mək siz, 
əlac sız pro to ti pin nis gil li ömür 
yü kü nü, çı xıl maz  hə yat tər zi-
ni mə sum, kə dər li ba xış la rın da 
du yu ruq, hiss edi rik. 

Çox çəkilsəydi, daha 
gözəl rollar yaradardı 
O, sə nət də uğur la rı nı ta mam-

la ma dan, ya ra dı cı po ten sialı nı 
is tə di yi ki mi nü ma yiş et dir mə dən 
hə yat dan get di. Əmək dar mə də-
niy yət iş çi si, ki no re jis sor, akt yor 
Na dir Əz məm mə do vun fi  kir lə ri 
də akt ri sa ilə bağ lı dü şün cə lə-
ri mi zi təs diq lə yir: “İşa rə ni də-
niz dən göz lə yin” fi l min də Ta ni lə 
xa nım la iş lə mi şəm. Bax ma ya-
raq ki, fi lm də ki ro lu ki çikp lan lı idi, 
ye nə də  ro lu nu mə ha rət lə oy na-
dı, xa rak te ri ni də qiq lik lə çat dır dı. 
Çə ki liş mey dan ça sı na gə lən də 
biz akt yor lar la ün siy yət qu rur-
duq. An caq Ta ni lə xa nım, de mək 
olar ki, heç kim lə ün siy yət qur-
mur du. Çox təm kin li, sa kit in san 
idi. Son ra lar bil di yi miz ki mi, 90-
cı il lər də ki nos tu di ya bağ lan dı, 
hə rə bir iş lə məş ğul ol du, bi zim 
bir-bi ri miz dən xə bə ri miz ol ma dı. 
İl lər son ra isə  eşit dik ki, o, dün-
ya sı nı də yi şib. Dü şü nü rəm ki, 
ya ra dı cı lıq dan kə nar da qal ma ğı 
da onun sağ lam lı ğı na mən fi  tə-
si ri ni gös tər di. Tə əs süf edi rəm 
ki, onu fi lm lə rə çox çək mə di lər. 
Əl bət tə ki, çox çə kil səy di, da ha 
gö zəl rol lar ya ra dar dı...”.

Ta nilə Əh mə ro va uzun sü-
rən xəs tə lik dən son ra 4 av qust 
2015-ci il də dün ya sı nı də yi şib...

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Tamamlanmayan uğur sahibi

“Qarabağın incisi – Şuşa” 
Tarix Muzeyində rəsm və əl işləri 

müsabiqəsinin sərgisi

AMEA Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yin də “Qa ra ba ğın in ci si – 
Şu şa” möv zu sun da II Res pub li ka rəsm və əl iş lə ri sər gi si nin 
açı lış mə ra si mi ke çi ri lib.

Mu zey dən bil di ri lib ki, Azər bay ca nın böl gə lə rin dən müx tə lif 
yaş qrup la rın dan olan ya ra dı cı şəxs lər öz əl iş lə ri ilə iki ka te qo-
ri ya – təs vi ri in cə sə nət və tət bi qi sə nət üz rə mü sa bi qə də iş ti rak 
edib lər. 

Mün sifl  ər he yə ti nin üzv lə ri – mu ze yin baş di rek to ru, aka de mik 
Nailə Və li xan lı, Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın ka ti bi, Xalq 
rəs sa mı Ağaəli İb ra hi mov, mu ze yin Təs vi ri ma te rial lar fon du nun 
mü di ri Nar da nə Yu si fo va, Əmək dar mə də niy yət iş çi si, mu ze yin 
bər pa çı-rəs sa mı Gül şən Ha cı ye va və Azər bay can Döv lət Teatr 
Mu ze yi nin di rek tor müavi ni Na zim Məm mə dov tə rə fi n dən sər gi-
də nü ma yiş olu nan əl iş lə ri də yər lən di ri lib. 

Se çi lən əl iş lə ri nin müəl lifl  ə ri fəx ri fər man lar la təl tif olu nub lar. 
Mü sa bi qə nin bü tün iş ti rak çı la rı na ser ti fi  kat ve ri lib.

La yi hə nin rəh bə ri və ku ra to ru mu ze yin əmək da şı Ay nur Ba-
ba ye va dır.

Xa tır la daq ki, mü sa bi qə yə rəsm və əl iş lə ri nin qə bu lu fev ra lın 
24-dən baş lan mış dı.

Sabirin 160 illiyi münasibətilə kitabxanaların virtual təqdimatları

Ma yın 30-da bö yük 
şair, mü tə fək kir, 
maarif çi Mir zə Ələk-
bər Sa bi rin (1862-

1911) ana dan ol ma sı nın 160 
il li yi ta mam ol du. 

Mil li ədə biy yat da tən qi di 
realiz min ya ra dı cı la rın dan bi ri 
ki mi ge niş şöh rət qa zan mış şair 
bə dii fi  kir də hu ma niz min və de-
mok ra tik ide ya la rın, mil li oya nış 
və dir çə li şin ən fə da kar car çı-
la rın dan dır. O, türk-mü səl man 
dün ya sın da sa ti rik şeirin qüd-
rət li təm sil çi si ki mi ta nı nır.

M.Ə.Sa bir ço xəsr lik poezi-
ya mı zın par laq ənə nə lə ri ni la-
yi qin cə ya şat maq la bə ra bər, 
ədə biy ya tı mı zı ic ti mai məf ku rə 
ba xı mın dan da ha da zən gin-
ləş di rən söz us ta sı ki mi ge niş 
şöh rət ta pıb. “Mol la Nəs rəd din” 

jur na lı ət ra fın da for ma laş mış 
ədə bi cə rə ya nın apa rı cı si ma-
la rın dan olan mü tə fək kir şairin 
yük sək is te dad la ya rat dı ğı əsər-
lə rin baş lı ca möv zu su nu mə-
nə vi safl  ı ğa, mə də ni yük sə li şə 
və maarifl  ən mə yə ça ğı rış təş kil 
edib.

Şairin 160 il lik yu bi le yi nin ke-
çi ril mə si ilə əla qə dar Mə də niy-
yət Na zir li yi nin təd bir lər pla nı na 
mü va fi q ola raq M.F.Axund za də 
adı na Azər bay can Mil li Ki tab-
xa na sı “Mir zə Ələk bər Sa bir – 
160” ad lı vir tual sər gi ha zır la yıb. 
Sər gi də M.Ə.Sa bir haq qın da 
fo to lar, onun müəl li fi  ol du ğu və 
haq qın da ya zı lan ki tab lar, döv ri 
mət buat sə hi fə lə rin də dərc edil-
miş mə qa lə lər nü ma yiş olu nur.

***
Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa-

na sı bö yük şairin 160 il li yi mü-
na si bə ti lə vi deoma te rial və bib-
lioq ra fi k ic mal ha zır la yıb. 

Vi deoma te rial da gör kəm li ədi-
bin hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın-
da ge niş mə lu mat ve ri lib, əsər lə-
rin dən nü mu nə lər təq dim olu nub. 
Bu ra da gör kəm li şəxs lə rin Sa bir 

haq qın da söy lə dik lə ri də yər li fi -
kir lər, ədi bin mü tə rəq qi fi  kir lə ri də 
yer alıb. Ma te rial da məhz Sa bi rin 
si ma sın da mol la nəs rəd din çi sa ti-
rik şeir mək tə bi nin for ma laş ma sı, 
məş hur “Hop hop na mə”nin tək cə 
Mir zə Ələk bər Sa bi rin yox, bü töv-
lük də “Mol la Nəs rəd din” sa ti rik 
şeir mək tə bi nin uca lı ğı nı gös tə-
rən də yər li bir kül liy yat ol ma sı 
vur ğu la nıb.

Azər bay can və rus dil lə rin də 
tər tib edi lən bib lioq ra fi k ic mal da 
M.Ə.Sa bi rin müəl li fi  ol du ğu və 
haq qın da ya zı lan  20-dən çox 
ki ta bın qı sa xü la sə si və gö rün-
tü lə ri təq dim edi lib. 

Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa-
na sı Sa bi rin 160 il lik yu bi le yi ilə 
əla qə dar ge niş elekt ron ba za 
üzə rin də iş lə yir. Elekt ron ba za 
ya xın za man lar da in ter net is ti-
fa də çi lə ri nə təq dim olu na caq.



“İncil”in dilimizə tərcüməsinin 
XVII əsrə aid nüsxəsi 

İsveçdə“İncil”inAzərbaycandilinətərcüməsininXVIIəsrəaid
nüsxəsiaşkaredilib.

Matfeyvəİohanın“İncil”in tərcüməsi latınşrifti ilə fransızdilinin
orfoqrafiyasına uyğun olaraq İsfahanda yazıya alınıb. Əlyazma
1680-ciillərdəMoskvadaolmuşisveçlisəyyahYohanQabrielSpar-
venfeldtərəfindənəldəedilib.NadirtarixiəlyazmahazırdaUppsala
Universitetininkitabxanasındasaxlanılır.
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MƏDƏNİYYƏT

“Festival başa çatsa da, qardaşlığımız 
davam etdiyinə görə xoşbəxtik”

“TEKNOFEST Azərbaycan” çərçivəsində 
konsert proqramları da təşkil olunub

Xəbərverdiyimizkimi,26-29maytarixindəBakıda
“TEKNOFESTAzərbaycan”AerokosmikvəTexnologi-
yaFestivalıkeçirilib.Festival“BakuKristalHall”vəonun
ətrafında–DənizkənarıbulvarərazisindəAzərbaycan

RəqəmsalİnkişafvəNəqliyyatNazirliyi,TürkiyəSənayevə
TexnologiyaNazirliyivə“TürkiyeTeknolojiTakımı”–T3Vəqfi
tərəfindəntəşkilolunub.SelçukBayraktarınrəhbərliketdiyiT3
Vəqfinintəşəbbüsüilə2018-ciildənkeçirilənfestivalbuililk
dəfəTürkiyədənkənardareallaşıb.

Dördgünərzindəmüxtəlifno-
minasiyalardayarışmalar, təqdi-
matlarvəBakısəmasındarəngli
görüntülər yaradan möhtəşəm
uçuşşoularıiləyaddaqalanfes-
tival konsert proqramı ilə başa
çatıb.

Bağlanışmərasimindərəqəm-
salinkişafvənəqliyyatnaziriRə-
şadNəbiyev, “Baykar”şirkətinin
texnikidirektoruSelçukBayrak-
tarçıxışediblər.
“Həyatımıza məna qatan

“TEKNOFEST Azərbaycan”ın

sonudur. Festival yekunlaşdığı
üçün təəssüfənsəkdə, qardaş-
lığımızdavametdiyinəgörəxoş-
bəxtik”,–deyəSelçukBayraktar
vurğulayıb.

Gələcəkdə “TEKNOFEST”in
yenidən Bakıda, Şuşada keçiri-
ləcəyini deyən S.Bayraktar əmin
olduğunu bildirib ki, festivalda
qazanılan təcrübələrAzərbaycan
gəncliyinəköməkolacaq,gənclər
buistiqamətdəözfəaliyyətinibun-
dansonradadavametdirəcəklər.
“28maydaAzərbaycanınMüstə-
qillikGününüqeydetdik.29may
isəİstanbulunfəthinin569-cuildö-
nümüdür.Bütünşəhidlərimizirəh-

mətləanırıq,ruhlarışadolsun”,–
deyəS.Bayraktarsöyləyib.
O diqqətə çatdırıb ki, növbə-

ti “TEKNOFEST”avqustayında
Türkiyənin Samsun şəhərində
keçiriləcək.
Sondafestivalınbağlanışımü-

nasibətilə konsert proqramı və
lazerşoutəqdimolunub.
Qeyd edək ki, festival çərçi-

vəsində daha bir konsertmayın
28-də,MüstəqillikGünümünasi-
bətilətəşkilolunub.“BakuKristal
Hall”dabaştutankonsertdəgecə
boyu təqdim olunan rəngarəng

musiqilər və estrada nömrələ-
riminlərlə izləyiciyəxüsusi zövq
yaşadıb. Proqramda “Rast” qru-
pununsolisti,ƏməkdarartistLa-
miyəKərimova, “Natiq” ritmqru-
pu, “Mirvari” rəqs qrupu, Dilarə
Kazımova, Samira Ali Maryam,
Xəyyam Nisanov, Mehin Hüm-
bətova, SevdaYəhyayeva, İlqar
Xəyal,AzərinTağıyeva,Tünzalə
Ağayeva,RöyaAyxanvəZülfiy-
yəXanbabayevaçıxışediblər.

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

176 il əv vəl...
3 iyun 1846-cı il dəABŞqoşunlarıMeksikailəmüharibədəYerba-

Buenaşəhəriniələkeçiriblər.ŞəhərinadıdəyişdirilərəkSan-Fransis-
koelanedildi.Həminvaxtkiçikşəhərdəminəyaxınadamyaşayırdı.

102 il əv vəl...
3 iyun 1920-ci il dəbolşe-

vikişğalınamüqavimətgös-
tərənNurupaşanınbaşçılığı
altında Xalq Cümhuriyyəti-
nin ordu hissələri Şuşa şə-
həriniələkeçiriblər.Onların
üzərinə XI rus ordusunun
əlavə birləşmələri göndəri-
lib. Sayca qat-qat çox olan
rus qoşunları Levandovs-
kininkomandanlığıaltındaiyunun15-dəŞuşanıyenidənişğalediblər.
MilliordununazsaylıhissələriCəbrayılqəzasınageriçəkiliblər.İyunun
sonundabubölgəbolşeviklərinnəzarətinəkeçdi.

84 il əv vəl...
2 iyun 1938-ci il dəAzərbaycanda ilkmülkiaviasiyadəstəsi təşkil

olunub.Bakıda ilkaviasiyaməktəbi1915-ci ildəyaradılmış,1923-cü
ildəBakı-Tbilisimarşrutuiləilkmülkiaviasiyaxəttiaçılmış,1933-cüildə
Binədəilkhavalimanıistifadəyəverilmişdi.1938-ciildəilkmülkiaviasi-
yadəstəsiuçuşlarabaşladı.PrezidentİlhamƏliyevin2006-cıil18may
tarixlisərəncamıilə2iyunAzərbaycandamülkiaviasiyaişçilərininpeşə
bayramıgünüelanolunub.

72 il əv vəl...
1 iyun 1950-ci il də ilk dəfə Beynəlxalq Uşaqları Müdafiə Günü

qeyd olunub. Əlamətdar gün 1949-cu ildə Beynəlxalq Demokratik
QadınlarFederasiyasınınParisdəkeçirilənkonqresindətəsisolunub.
Bundanəlavə,1956-cıildənuşaqlarlabağlıdahabirgün,BMTtərəfin-
dəntəsisedilən20noyabr–DünyaUşaqGünü(UniversalChildren’s
Day)dəqeydolunur.

69 il əv vəl...
2 iyun 1953-cü il də Bö-

yükBritaniyaKraliçasıIIEli-
zabetin tacqoymamərasimi
keçirilib.O,1952-ciilinəvvə-
lində atası VI Georqun və-
fatından sonra kraliça elan
edilsədə,tacqoymamərasi-
mi16aygec təşkilolundu.
70 ildir Britaniya taxtında
oturan II Elizabet dünyanın
ənuzunömürlümonarxıdır.

60 il əv vəl...
1-2 iyun 1962-ci il də Rostov vilayətinin (Rusiya)Novoçerkassk

şəhərindəSovetİttifaqıtarixindəənböyüksosialxarakterliiğtişaşlar-
danbiribaşverib.Qiymətləringörünməmişşəkildəqalxması(1961-ci
ilpulislahatındansonra)ayrı-ayrıyerlərdəetirazlardoğurmuşdu.No-
voçerkasskşəhərinəfəhlələrinkütləvietirazınıyatırmaqüçünqoşun
hissələriyeridiblər.Toqquşmanəticəsindəşəhərin24sakinihəlakol-
muşdu.Sovettarixininört-basdıretdiyihadisəyalnız80-ciillərinson-
larındagenişictimaiyyətəbəllioldu.

33 il əv vəl...
3 iyun 1989-cu il dəÇininpaytaxtıPekindəkiTyananmenmeydanın-

daaprelayındandavamedənfasiləsiztələbəmitinqlərihərbigücləyatır-
dılıb.Milyonayaxıntələbəninetirazaksiyasınıdağıtmaqüçünmeydana
tanklaryeridilib.Qeyri-rəsmiməlumatlaragörə,meydandamindənçox
adamhəlakolmuşdu.

30 il əv vəl...
3 iyun 1992-ci il də Azərbaycan Respublikası BMT-nin təhsil,

elm,mədəniyyəttəşkilatıolanUNESCO-yaüzvqəbuledilib.1996-
cıildəUNESCOvəAzərbaycanarasındaəməkdaşlıqhaqqındame-
morandumimzalanıb.

26 il əv vəl...
3 iyun 1996-cı il dəRusiya,Azərbaycan,Gürcüstan,Ermənistan

prezidentləriBorisYeltsin,HeydərƏliyev,EduardŞevardnadze,Le-
von Ter-Petrosyan Kislovodsk şəhərində “Qafqazdamillətlərarası
barışıq,sülh,iqtisadivəmədəniəməkdaşlıquğrundaBəyannamə”
imzalayıblar.Busənədlə“Qafqazdördlüyü”formatınınəsasıqoyu-
lub.Ammaonunrealömrüolmadı.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

“Qızıl palma budağı” “Kədər üçbucağı”na verildi
Kann kinofestivalının mükafatçıları

Xəbərverdiyimizkimi,17-28may
tarixində75-ciKannBeynəlxalqFilm
Festivalıkeçirilib.COVİD-19pan-
demiyasısəbəbindən2020-ciildə
keçirilməyən,2021-ciildəisəməhdud
formatdatəşkilolunanAvropanın
ənnüfuzlukinomüsabiqəsibudəfə
ənənəvitəmtəraqlagerçəkləşib.

Yubiley festivalının əsas müsabiqə
proqramında 21 film yer alıb. Filmləri
fransalıaktyorvərejissorVinsentLindo-
nunsədrliketdiyimünsifərheyəti–rejis-
sorlarƏsgərFərhadi (İran),CeffNikols
(ABŞ),YoakimTrier(Norveç)vəLadjLy
(Fransa)vədördaktrisa–britaniyalıRe-
beccaHall,hindistanlıDeepikaPaduko-
ne,isveçliNoomiRapace,italyanJasmi-
neTrincadəyərləndiriblər.
Kannkinofestivalınınbaşmükafatına

–“Qızılpalmabudağı”naİsveçrejisso-
ruRubenEstlundun “Kədər üçbucağı”
filmi layiq görülüb. Ekran əsəri İsveç,
Fransa,Almaniya,Britaniyakinematoq-
rafçılarınıniştirakıiləərsəyəgəlib.
Qran-pri(“Gümüşpalmabudağı”)mü-

kafatını fransız xanım rejissorKlerDe-
ni “Günorta ulduzları” filminə (Fransa,
ABŞ,Panama)görəvəbelçikalırejissor
LukasDont“Yaxın”filminə(Belçika,Ni-
derland,Fransa)görəqazanıb.

Kann kinofestivalının dəyərinə görə
üçüncü təltifi sayılan “Jürimükafatı”na
daikiekranəsəri–PolşarejissoruYe-
jiSkolimovskinin“İa”(Polşa,İtaliya)və
belçikalıFeliksvanQruningen iləŞar-
lottaVandermersin“Səkkizdağ”(Belçi-
ka,İtaliya)filmlərilayiqgörülüb.
Bundanəlavə,ənyaxşırejissura(Pak

ÇxanUk,CənubiKoreya,“Ayrılmaqqə-
rarı” filmi),ənyaxşı ssenari (Misirəsilli
İsveçrejissoruTarikSalehin“Göylərdən
gələnoğlan”filmi)üçünmükafatlartəq-
dimolunub.
ƏnyaxşıkişirolunagörəSonKanHo

(CənubiKoreya,“Broker”filmi),ənyax-
şıqadınrolunagörəFransadayaşayan
İranəsilliaktrisaZar(Zəhra)Amirİbrahi-
mi(İsveç,Danimarka,FransavəAlma-
niyanın birgə istehsalı olan “Müqəddəs
hörümçək”filmi)mükafatlandırılıblar.
Kannkinofestivalının75illiyişərəfinə

xüsusimükafatı“TorivəLokita”filminə
görəbelçikalıDardenqardaşları (rejis-
sorvəssenaristlərJanPyerDardenvə
LükDarden)qazanıblar.
Builki Kann festivalının fəxri “Qızıl

palmabudağı”(kinosahəsindəxidmət-
lərəgörə) iləamerikalıaktyor, rejissor,
prodüserForestVitakervəHollivudul-
duzuTomKruztəltifolunublar.

V.Kamal

Los-Ancelesdə Azərbaycanın Müstəqillik Günü

AzərbaycanınMüstəqil-
likGünüvəAzərbay-
can-ABŞdiplomatik
münasibətlərinin

qurulmasının30illiyiLos
Ancelesdəqeydolunub.
AzərbaycanınLos-Anceles-
dəkiBaşKonsulluğutərəfin-
dənkeçiriləntədbirdəsiyasi
xadimlər,rəsmilər,müxtəlif
xariciölkələrindiplomatları,
Azərbaycanicmasınınüzv-
ləri,həmçinintürk,yəhudi,
Pakistan,Koreya,İranvə
digəricmalarınrəhbərləri
iştirakediblər.

Mərasimdə çıxış edən Azər-
baycanınbaşkonsulu,Los-An-
celes konsulluq korpusunun
duayeni (sədri) NəsimiAğayev
Azərbaycan tarixində olduqca
əlamətdar hadisə olan ilk res-
publikamızın tarixi haqqında
məlumat verib. Azərbaycan-
ABŞ münasibətlərinin son 30

ildə inkişaf etdiyini qeyd edən
diplomat, bir çox strateji sahə-
lərdə ölkələrimiz arasında sıx
tərəfdaşlıqmünasibətlərininya-
randığını və bu münasibətlərin
ortaq dəyərlərə və maraqlara
söykəndiyinivurğulayıb.
ABŞ Dövlət Departamenti-

nin Los-Anceles Ofisinin re-
gionaldirektoruQreçenFranke

(Gretchen Franke) bütün azər-
baycanlıları Müstəqillik Günü
münasibətilə təbrik edib. O,
ötənson30ildəAzərbaycanilə
ABŞ-ınsıxtərəfdaşlaraçevrildi-
yini qeyd edərək, ölkələrimizin
Avropada enerji təhlükəsizliyini
təşviq etdiyini, qarşılıqlı ticarət
vəinvestisiyalarınartdığınısöy-
ləyib.

Sonra çıxış edən Yuta sena-
toru Cin Deyvis (Gene Davis)
AzərbaycanınABŞüçünönəm-
li strateji tərəfdaş olduğunu və
son illərdəABŞ-ınYuta ştatı ilə
güclü münasibətlərin yaradıldı-
ğını vurğulayıb. O, Yuta Senatı
və Nümayəndələr Palatasının
Azərbaycanın Müstəqillik Günü
ilə bağlı qəbul etdiyi bəyanna-
mənibaşkonsulatəqdimedib.
Los-Anceles Protokol Xidmə-

tininrəhbəriLurdesSaab(Lour-
des Saab) da Azərbaycan xal-
qını və azərbaycanlı icmasını
bayrammünasibətilətəbrikedib.
Tədbirdə baş konsulluğun

MüstəqillikGünüiləbağlıhazır-
ladığı qısa film və milli geyim-
lərimiz nümayiş etdirilib, xalq
mahnıları ifa edilib, LəmanMu-
sayevanın ifasında Azərbaycan
xalqrəqsləritəqdimolunub.Qo-
naqlar Azərbaycan mətbəxinin
ləziz təamları vəşirniyyatlarının
dadınabaxıb,müxtəlif nəşrlərlə
tanışolublar.

“Xarıbülbül və Qarabağ”
Milli geyim kolleksiyası 
Osloda nümayiş etdirilib

Mayın29-daNorveçinpaytaxtıOslodatanınmış
modelyer,AzərbaycanMilliGeyimMərkəzinin
rəhbəri,sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoruGül-
narəXəlilovanın“XarıbülbülvəQarabağ”adlı
milligeyimkolleksiyasınümayişetdirilib.Təq-
dimatNorveçAzərbaycanlılarıGənclərTəşkilatı
(NAYO)vəOsloAzərbaycanEvinintəşkilatçılığıilə
gerçəkləşib.

Oslonun“Cosmopolite”səhnəsindənümayişetdi-
rilənkolleksiyanıntəqdimatıAzərbaycanınMüstəqil-
likGününəvə“Şuşaİli”nəhəsrolunub.
Buil50illikyubileyiniqeydedənmodelyer“Xarı-

bülbül vəQarabağ” kolleksiyasınınNorveçdə təq-
dimatınıəlamətdarhadisəadlandırıb.“Bütünyara-
dıcılıqfəaliyyətimboyuhəmişəmillidəyərləritəbliğ
etməyə,Azərbaycanmilli geyim ənənələrini qoru-
yub saxlamağa və inkişaf etdirməyə çalışmışam.
Bizimgözəlmədəniyyətimiz,adət-ənənələrimizbü-
tündünyadatanınmalıdır”,–deyəGülnarəXəlilova
bildirib.
Xatırladaq ki, bundanəvvəlG.Xəlilovanın kollek-

siyalarımodahəftələrindəvəbeynəlxalqtədbirlərdə
Türkiyə,Rusiya,Çin,Avstriya,Rumıniya,BöyükBri-
taniya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, ABŞ,
Bolqarıstan, İsveçvədigərölkələrdəuğurla təqdim
olunub.

Lalə
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