
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
mü va fiq sə rən ca mı ilə bu il dün ya şöh rət li 
bəs tə kar, SS Rİ və Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Xalq ar tis ti, So sialist Əmə yi 
Qəh rə ma nı, SS Rİ və Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Döv lət mü ka fat la rı laureatı Fik rət 
Əmi ro vun ana dan ol ma sı nın 100 il lik yu-
bi le yi öl kə miz də və onun hü dud la rın dan 
kə nar da tən tə nə li şə kil də qeyd olu nur. 

Bəs tə ka rın 100 il li yi nin UNES CO-nun 
2022-2023-cü il lər üz rə gör kəm li şəx siy yət-
lə rin və əla mət dar ha di sə lə rin yu bi ley lə ri 
proq ra mı na da xil edil mə si Fik rət Əmi rov sə-
nə ti nə bey nəl xalq miq yas da yük sək qiy mət 
ve ril mə si nin tə za hü rü dür.

Fik rət Əmi ro vun yu bi le yi nə həsr olun muş 
növ bə ti təd bir dün ya klas sik mu si qi si nin be-
şi yi sa yı lan Vya na şə hə rin də ke çi ri lib. Şə hə-
rin mər kə zin də yer lə şən “Kon zert haus”da, 
Avst ri ya nın ən mü kəm məl akus ti ka ya ma lik 
“Mot sart za lı”nda ke çi ri lən kon sert Vya na da-
kı Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi tə rə fi n-
dən təş kil olu nub.

Əmək dar ar tist, di ri jor Fuad İb ra hi mo vun 
rəh bər li yi ilə Vya na Aka de mik Or kest ri Fik-
rət Əmi ro vun əsər lə rin dən iba rət proq ram la 
çı xış edib. Kon sert də bəs tə ka rın ba let, sim-
fo ni ya, kon sert və ro mans ki mi rən ga rəng 
əsər lə ri nə mü ra ciət olu nub. Proq ram da ilk 
ola raq “1001 ge cə” ba le tin dən “Şəh ri za dın 
bay ra mı” ifa edi lib. Gənc ifa çı Mər ziy yə Hü-
sey no va nın səs lən dir di yi “Azər bay can el lə-
ri“ ro man sı isə xü su si ma raq la qar şı la nıb.

Fik rət Əmi ro vun ya ra dı cı lı ğın da sim fo nik 
əsər lə rin əhə miy yə ti ni nə zə rə ala raq, proq-
ram da bəs tə ka rın da hi Azər bay can şairi Ni-
za mi nin xa ti rə si nə it haf et di yi sim li or kestr 
üçün “Ni za mi“ sim fo ni ya sı səs lən di ri lib. 
Əsər ta ma şa çı la rın sü rək li al qış la rı na sə-
bəb olub.

“For te piano və or kestr üçün ərəb möv zu-
la rı əsa sın da kon sert”in ifa sın da so list ki mi 
Azər bay ca nın Xalq ar tis ti Ye ga nə Axun do-
va (for te piano) çı xış edib. Əsə rin mu si qi di li, 

me lo dik ça lar la rı, mil li mu si qi in to na si ya la rı-
nın müasir mu si qi tex ni ka la rı ilə mü kəm məl 
vəh də ti, so list və or kest rin ifa sı uğur lu mu si-
qi li ax şa mın zir və nöq tə si ni təş kil edib. 

Bə dii rəh bər və di ri jor Fuad İb ra hi mo-
vun da hi bəs tə ka rın re per tuarın dan seç di-
yi əsər lər və or kestr ilə möv zu la ra pe şə kar 
ya naş ma sı bir da ha Av ro pa din lə yi ci lə ri nə 
Azər bay can klas sik mu si qi si nin özü nə məx-
sus ifa də zən gin li yi, tex ni ki və bə dii key fi y-
yət lə ri ni nü ma yiş et di rib.
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səh. 2

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

Dövlət Film Fondunda Amaliya Pənahovanın şəxsi arxivi yaradılıb
İyu nun 15-də gör kəm li teatr və ki no 
akt ri sa sı, Döv lət mü ka fa tı laureatı, Xalq 
ar tis ti Ama li ya Pə na ho va nın (1945-2018) 
ana dan ol ma sı nın 78-ci il dö nü mü ta mam 
ola caq. 

Bu ərə fə də Azər bay can Döv lət Film Fon-
dun da akt ri sa nın şəx si ar xiv fon du ya ra dı lıb. 
Fon da sə nət ka rın 80 na dir fo to şək li, ki tab-
la rı, şəx si sə nəd lə ri, haq qın da ma te rial lar 
dərc olun muş qə zet və jur nal lar da xil edi lib. 
Ma te rial lar akt ri sa nın qı zı Ay nur Mux ta ro va 
tə rə fi n dən təq dim olu nub. 

Bu gün lər də Döv lət Film Fon dun da sə nət-
ka rın şəx si ar xiv ma te rial la rı ilə ta nış ol dum.

Qar şım da üç sə li qə li şə kil də yı ğıl mış ağ-
qa ra ha şi yə li qu tu var.  Bi rin ci qu tu şəx si sə-
nəd lər dən iba rət dir. Bir sə nət kar öm rü nün 
müx tə lif mər hə lə lə ri, bir döv rün ab-ha va sı. 
Ama li ya Pə na ho va nın do ğum şə ha dət na-
mə sin dən tut muş elm lər na mi zə di el mi də-
rə cə si, pro fes sor el mi adı, fəx ri ad la rı nın, 
“Şöh rət” və “Şə rəf” or den lə ri nin və si qə lə ri-
nə, müx tə lif ya ra dı cı təş ki lat la rın təq dim et-
di yi mü ka fat lara qə dər...

davamı səh. 3-də

Avropanın musiqi beşiyində Fikrət Əmirovun yubileyi
Vyanadakı “Motsart zalı”nda möhtəşəm konsert proqramı

Müstəqillik tariximizin otuz ili iki cilddə

İ
yu nun 8-də Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin (BDU) nəşr 
et dir di yi iki cild lik “Azər bay can Res pub li-
ka sı nın ta ri xi (1991-2021-ci il lər)” ki ta bı nın 
təq di mat mə ra si mi ke çi ri lib.

Təd bi rə mo de ra tor luq edən aka de mik 
Ra fael Hü sey nov bil di rib ki, təq di mat mə-
ra si mi nin Hey dər Əli yev Mər kə zin də ke çi-
ril mə si rəm zi mə na da şı yır. Bir xal qın ta ri-
xin də onun is tiq la lı ən mü hüm mə sə lə dir. 
1918-ci il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
qu rul du. Cüm hu riy yə tin qu ru cu la rı çox is tə-
yir di lər ki, is tiq la lı mız əbə di ol sun. Cüm hu-
riy yət hö ku mə ti cə mi 23 il ya şa dı. Azər bay-

can xal qı 70 il müs tə qil lik həs rə ti ilə ya şa dı. 
1991-ci il də Azər bay can döv lət müs tə qil li-
yi ni bər pa et di. La kin Azər bay ca nın döv lət 
müs tə qil li yi nin əbə di ol ma sı 1993-cü il də 
res pub li ka nın si ya si rəh bər li yi nə qa yı dan 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin əvəz siz xid mət-
lə ri sa yə sin də müm kün ol du. Ra fael Hü sey-
nov Azər bay ca nın bu gün dün ya da nü fuz 
qa zan ma sın da Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
fəaliy yə ti ni xü su si vur ğu la yıb.

Aka de mik təq di ma tı ke çi ri lən ki ta bın ər-
sə yə gəl mə si ni Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
bö yük uğu ru ki mi də yər lən di rib.

davamı səh. 3-də

“Çəmbərəkənd” parkı – paytaxtda 
gözoxşayan daha bir məkan

Ba kı nın Sə bail ra yo nu əra zi sin də pay taxt sa kin lə ri nin və qo-
naq la rın se vim li mə ka nı ola caq da ha bir gö zox şa yan mə kan 
– “Çəm bə rə kənd” par kı sa lı nıb. Pre zi dent İl ham Əli yev iyu nun 
8-də ye ni park da ya ra dı lan şə rait lə ta nış olub.

Ye ni park da ya şıl laş dır ma iş lə ri apa rı lıb, 1200 metr pi ya da yol-
la rı, es ta ka da üzə rin də pi ya da lar üçün 147 metr uzun lu ğun da 
kör pü sa lı nıb, şə hər mən zə rə li iki ter ras dü zəl di lib, müasir stan-
dart la ra ca vab ve rən fəv va rə in şa edi lib.

səh. 2

Azərbaycan-Pakistan əlaqələri
strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır

İyu nun 9-da Xa ri ci İş lər Na zir li yin də Azər bay can Res pub li ka sı 
və Pa kis tan İs lam Res pub li ka sı ara sın da dip lo ma tik mü na si-
bət lə rin qu rul ma sı nın 30-cu il dö nü mü mü na si bə ti lə təd bir və 
sər gi ke çi ri lib.

Təd bir də çı xış edən xa ri ci iş lər na zi ri nin müavi ni El nur Məm-
mə dov Azər bay ca nın müs tə qil li yi ni bər pa et dik dən son ra onu ta-
nı yan ilk döv lət lər dən bi ri nin Pa kis tan ol du ğu nu diq qə tə çat dı rıb. 
İki öl kə nin müx tə lif sa hə lər də əla qə lə ri nin st ra te ji tə rəf daş lıq xa-
rak te ri da şı dı ğı nı de yən na zir müavi ni Er mə nis tan-Azər bay can 
mü na qi şə si döv rün də, 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si za ma nı, elə-
cə də post mü na qi şə döv rün də Pa kis ta nın Azər bay ca na si ya si 
dəs tək gös tər di yi ni min nət dar lıq la vur ğu la yıb.

Pa kis ta nın Azər bay can da kı sə fi  ri Bi lal Ha ye çı xış edə rək iki öl kə 
mü na si bət lə ri nin ümu mi ta ri xi, di ni və mə də ni kök lə rə ma lik ol du-
ğu nu bil di rib. Öl kə lə ri miz ara sın da iki tə rəfl  i və çox tə rəfl  i çər çi və də 
sə mə rə li əmək daş lı ğın qu rul du ğu nu de yən sə fi r mü na si bət lə rin 
bun dan son ra da ha da in ki şaf edə cə yi nə ina mı nı ifa də edib.

Təd bir iş ti rak çı la rı Azər bay can-Pa kis tan dip lo ma tik mü na si bət-
lə ri nin 30 il li yi nə həsr edil miş sər gi ilə ta nış olub lar.

Bakı yayının caz havası
“Ba kı Yay Caz Gün lə ri” (Ba ku Sum mer Jazz Days) fes ti va lı pan-
de mi ya sə bə bin dən ya ran mış ikiil lik fa si lə dən son ra fəaliy yə ti-
ni bər pa edir. 

6-7 iyul ta rix lə rin də caz mu si qi si pə rəs tiş kar la rı üçün növ bə ti 
sə nət bay ra mı – 4-cü “Ba kı Yay Caz Gün lə ri” ke çi ri lə cək.

Əv vəl ki fes ti val la rın iş ti rak çı la rı nın coğ ra fi  ya sı na İs veç rə, Fran-
sa, İs rail, Gür cüs tan, ABŞ, Tür ki yə, Ma ca rıs tan, Ru si ya ki mi öl kə-
lər da xil idi. Bu la yi hə çər çi və sin də  Avic hai Ko hen, Erik Eruff  az, 
Jacky Ter ras son, Step ha ne Bel mon do, Nik West ki mi bir çox məş-
hur mu si qi çi lər Ba kı da ilk də fə çı xış edib lər.

davamı səh. 2-də

Rusiyada “Azərbaycanın rəngli yuxuları”

A.N.Ra diş şev adı na Sa ra tov Döv lət Rəs sam lıq Mu ze yin də XX 
əsr Azər bay can rəs sam la rı nın ya ra dı cı lı ğı na həsr olun muş 
“Azər bay ca nın rəng li yu xu la rı” ad lı sər gi açı lıb.

Sər gi də Ra diş şev mu ze yi nin, “Mər ca ni” Fon du nun və Mi xail 
Aref ye vin kol lek si ya sı na da xil olan rəsm əsər lə ri, qra fi  ka və xal-
ça lar nü ma yiş olu nur. Eks po zi si ya ya 35 azər bay can lı rəs sa mın, 
o cüm lə dən Sət tar Bəh lul za də, Na dir Əb dür rəh ma nov, Mi ka yıl 
Ab dul la yev, To fi q Ca va dov, Mir na dir Zey na lov, Toğ rul Nə ri man-
bə yov, Ra sim Ba ba yev, Qəy yur Yu nus və di gər lə ri nin 100-dən 
çox əsə ri da xil edi lib.

Sər gi av qus tun 31-dək da vam edə cək.

İyu   nun 10-da Ba   kı   da For   mu   la 
1 Azər   bay   can Qran-pri   si baş  -
la   nır. Pay   tax   tı   mız   da al   tın   cı də  -
fə ke   çi   ri   lən ya   rı   şın ilk gü   nü   nə 
sər   bəst yü   rüş   lər və bo   lid   lə   rin 
trek sı   na   ğı plan   laş   dı   rı   lıb.

Möv   sü   mün 8-ci sı   na   ğın   da saat 
15:00-da For   mu   la 1 pi   lot   la   rı start 
xət   ti   nə çı   xa   caq   lar. Bu ya   rış bit   dik  -
dən son   ra ye   ni   dən “əvə   ze   di   ci   lər” 
mü   ba   ri   zə   yə baş   la   ya   caq   lar. On   lar 
növ   bə   ti gün üçün sı   ra   la   rı   nı müəy  -
yən   ləş   di   rə   cək   lər. Gü   nün son ya   rı  -
şın   da For   mu   la 1 iş   ti   rak   çı   la   rı ikin   ci 
sər   bəst yü   rüş   lə   ri   ni ke   çi   rə   cək   lər.

İyu   nun 11-i və 12-si For   mu   la 
1 Azər   bay   can Qran-pri   si üçün 
əsas gün   lər   dir. Şən   bə gü   nü 
üçün   cü sər   bəst yü   rüş və sı   ra   la  -
ma tu   ru plan   laş   dı   rı   lır.

İyu   nun 12-də pi   lot   la   rın pa   ra  -
dı, açı   lış mə   ra   si   mi ola   caq. Saat 
15:00-da Qran-pri   nin star   tı ve   ri  -
lə   cək. Təx   mi   nən 2 saat   lıq ya   rı   şın 
ar   dın   ca mər   hə   lə qa   lib   lə   ri   nin mü  -
ka   fat   lan   dı   rıl   ma   sı nə   zər   də tu   tu   lub.

Bu mər   hə   lə   yə də, əv   vəl   ki ya   rış 
ki   mi, 10 ko   man   da   nın he   yə   tin   də 
20 pi   lot qa   tı   la   caq. Ba   kı tre   kin   də 
“Red Bull”un he   yə   tin   də Ser   xio 
Pe   res, Maks Fers   tap   pen, “Fer   ra  -
ri”nin he   yə   tin   də Şarl Lek   ler, Kar  -
los Sayns, “Mer   ce   des”in he   yə   tin  -
də Luis Ha   mil   ton, Corc Ras   sell, 
“Mak   La   ren”in he   yə   tin   də Da   niel 

Rik   kar   do, Lan   do Nor   ris, “Al   fa Ro  -
meo”nun he   yə   tin   də Çjou Quan   yu, 
Valt   te   ri Bot   tas, “Al   pin”in he   yə   tin   də 
Fer   nan   do Alon   so, Es   te   ban Okon, 
“Al   fa Tauri”nin he   yə   tin   də Pyerr 
Qas   li, Yu   ki Tsu   no   da, “Haas”ın he  -
yə   tin   də Ke   vin Maq   nus   sen, Mik 
Şu   ma   xer, “As   ton Mar   tin”in he   yə  -
tin   də Se   bast   yan Fet   tel, Lens St  -

roll, “Wil   yams”ın he   yə   tin   də Alek  -
san   der Al   bon və Ni   ko   las La   ti   fi  
bo   lid   lə   rin sü   rə   ti   ni yox   la   ya   caq.

Ya   rı   şın start və fi    niş xət   ti Azad  -
lıq mey   da   nın   da ola   caq. Bo   lid   lər 
Qız qa   la   sı   nın ya   nı, İçə   ri   şə   hər 
və Az   neft dairə   sin   dən keç   mək   lə 
saat əq   rə   bi   nin ək   si is   ti   qa   mə   tin  -
də 51 döv   rə vu   ra   caq   lar.

Qeyd edək ki, mar   tın 20-də 
Bəh   reyn   də start gö   tü   rən For   mu  -
la 1 möv   sü   mün   də 7 mər   hə   lə   dən 
son   ra pi   lot   la   rın mü   ba   ri   zə   sin   də 
125 xal   la “Red Bull”dan Maks 
Fers   tap   pen li   der   dir. Onu “Fer   ra  -
ri”nin pi   lo   tu Şarl Lek   ler (116 xal) 
və “Red Bull”un di   gər təm   sil   çi   si 
Ser   xio Pe   res (110) iz   lə   yir.

Ko   man   da he   sa   bın   da isə “Red 
Bull” 235 xal   la bi   rin   ci   dir. “Fer   ra  -
ri” 199 xal   la ikin   ci, “Mer   ce   des” 
134 xal   la üçün   cü   dür.

Formula 1 həyəcanı başlanır
Sürət peşəkarları Qız qalasının başına 51 dəfə dolanacaqlar
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Musiqişünas Zemfira Səfərova 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Tanınmışmusiqişünasalim,Əməkdarincəsənətxadimi,sə
nətşünaslıqdoktoru,akademikZemfiraYusifqızıSəfərova
“Şöhrət”ordeniilətəltifedilib.

PrezidentİlhamƏliyeviyunun9-dabununlabağlısərəncamim-
zalayıb.ZemfiraSəfərovaAzərbaycanmusiqişünaslığınıninkişa-
fındauzunmüddətlisəmərəlifəaliyyətinəgörətəltifolunub.
Qeydedəkki,iyunun10-daakademikZemfiraSəfərovanın85

yaşıtamamolur.
FundamentaltədqiqatlarınmüəllifiolanalimOrtaəsrrisalələrini

mətnşünaslıqcəhətdənhazırlayaraqnəşretdirib,“Azərbaycanın
musiqielmi(XIII-XXəsrlər)”kitabını,qədimmusiqiterminləri lü-
ğətinitərtibedib.
ZemfiraSəfərovanıyubileyivədövləttəltifimünasibətilətəbrik

edirik.

Türkmənistanla diplomatik əlaqələrin 
30 illiyi münasibətilə

İyunun9daAzərbaycanRespublikasıvəTürkmənistanara
sındadiplomatikmünasibətlərinqurulmasının30cuildö
nümütamamolub.BumünasibətləXariciİşlərNazirliyində
tədbirvəsərgikeçirilib.

TədbirdəçıxışedənxariciişlərnazirininmüaviniXələfXələfov
30 il ərzində iki ölkəninböyük inkişaf yolu keçdiyini qeydedib.
AzərbaycanvəTürkmənistanarasındastratejitərəfdaşlıqxarak-
terlimünasibətlərinmövcudluğunuməmnunluqlaqeydedənnazir
müaviniXələfXələfovikiölkəarasındamüxtəlifsahələrdəəmək-
daşlığadairgenişhüquqibazanınəhəmiyyətinivurğulayıb.
Türkmənistanın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Mekan

İşanquliyevikiölkənitarixi,mədənibağların,dəyərlərinbirləşdir-
diyinibildirib.HazırdaTürkmənistanvəAzərbaycanmünasibətlə-
rininyeniməzmunkəsbetdiyinibildirənsəfir,bumünasibətlərin
siyasi, iqtisadi,həmçininmədənivəhumanitarsahələrdəözünü
göstərdiyiniifadəedib.Səfirikiölkəniniştirakıiləhəyatakeçirilən
regionalvəbeynəlxalqəhəmiyyətliirimiqyaslılayihələrinTürkmə-
nistanvəAzərbaycanəməkdaşlığınınyüksəksürətləinkişafetdi-
yiningöstəricisiolduğunuqeydedib.
TədbirinsonundaiştirakçılarAzərbaycanvəTürkmənistanara-

sındadiplomatikmünasibətlərin30 illiyinəhəsredilmişsərgi ilə
tanışolublar.

Müslüm Maqomayevin yubileyinə 
həsr olunmuş konsert 

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinintəşkilatçılığıiləiyunun
7dəAzərbaycanDövlətAkademikFilarmoniyasındadünya
şöhrətlibəstəkarvəmüğənni,SSRİXalqartistiMüslümMa
qomayevinanadanolmasının80illiyimünasibətilə“Eyəziz
anam,Azərbaycan”adlıkonsertkeçirilib.

KonsertdəMüslümMaqomayevadına26saylıonbirillikMusiqi
məktəbininheyətiçıxışedib.
OrxanHəşimovundirijorluğu iləÜzeyirHacıbəyliadınaDövlət

Simfonik Orkestrinin müşayiət etdiyi proqramdaməktəbin xoru,
“Buta”qanunçalanlaransamblı,“Fantaziya”skripkaçılaransamblı,
eləcədətəhsilocağınınşagirdlərivəmüəllimləriAzərbaycanvə
xariciölkəbəstəkarlarınınəsərlərinisəsləndiriblər.
Konsertdə Müslüm Maqomayevin repertuarından mahnılar ifa

olunubvəonunhəyatındanbəhsedilənvideoçarxnümayişetdirilib.
Məktəbinbirləşmişxorunun ifasındaL.MehdiyevanınMüslüm

Maqomayevəhəsretdiyi“İthaf”əsəriböyüksənətkaraehtiramın
təcəssümükimitamaşaçılarınyaddaşındaizqoyub.

Ayaz Salayevin “Torpaq” filminin premyerası 
İyunun14dəNizamiKinoMərkəzindətanınmışkinoşünasvə
rejissor,AzərbaycanRespublikasıKinematoqrafçılarİttifaqının
katibi,ƏməkdarincəsənətxadimiAyazSalayevin“Torpaq”
filmininpremyerasıolacaq.

TəqdimatMədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanRespublikasıKine-
matoqrafçılar İttifaqı və “Salnaməfilm” studiyasının təşkilatçılığı
iləkeçiriləcək.
Tammetrajlı sənədli ekran əsəri 1988-ci ildə soydaşlarımızın

ErmənistanSSR-dən–öztarixidədə-babatorpaqlarıolanQərbi
Azərbaycandandeportasiyasındanbəhsedir.

BakınınSəbailrayonuəra
zisindəpaytaxtsakinləri
ninvəqonaqlarınsevimli
məkanıolacaqdahabir

gözoxşayanməkan–“Çəm
bərəkənd”parkısalınıb.Pre
zidentİlhamƏliyeviyunun
8dəyeniparkdayaradılan
şəraitlətanışolub.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti-
ninbaşçısıEldarƏzizovparkda
görülən işlər barədə məlumat
verib.
Bildirilib ki, Həsən Seyidbəyli

küçəsindəistifadəsizərazidəsa-
lınmışyeniparkdayaşıllaşdırma
işləri aparılıb, 1200 metr uzun-
luğunda piyada yolları salınıb,
sakinlərin mənalı istirahəti və
asudə vaxtlarını səmərəli keçir-
mələriüçünhərcürşəraityara-
dılıb.Parkdaestakadaüzərində
piyadalarüçün147metruzunlu-
ğundakörpüsalınıb,şəhərmən-
zərəliikiterrasdüzəldilib,müasir

standartlaracavabverən fəvva-
rə inşa edilib, ərazidə iaşə ob-
yekti, sanitarqovşaqvə inzibati

binatikilib.Ərazininrelyefinəuy-
ğunolaraqsürüşməninqarşısını
almaqüçünistinaddivarıçəkilib.

Həmçininərazidəmüasir idman
və uşaq əyləncə qurğuları qu-
raşdırılıb. Ərazisi 4 hektar olan

parkınyaşıllıqsahəsinəqazonör-
tükdöşənib,50mindənçoxmüx-
təlifnövağac,kolvəgüllərəkilib.

Prezident İlham Əliyev yeni
parkdan paytaxtın mənzərəsini
seyredib.
Qeydedəkki,Prezidentİlham

Əliyevin Azərbaycanın inkişafı
iləbağlımüəyyənləşdirdiyistra-
tegiyada Bakının dünyanın ən
gözəl şəhərlərindən birinə çev-
rilməsiistiqamətindəgörüləniş-
lərinmiqyasıilbəildahadaartır.
Son illərdə paytaxt sakinlərinin
vəşəhərimizəgələnqonaqların
rahatlığına xidmət edən çoxlu
müasir sosial infrastruktur layi-
hələri icra edilib, yeni park və
xiyabanlar,istirahətguşələriya-
radılıb. Dövlətimizin başçısının
təşəbbüsü ilə paytaxtın Səbail
rayonunda salınan “Çəmbərə-
kənd”parkı daonlardanbiridir.
Burada görülən işlər ölkədə
həyata keçirilən sosial-iqtisa-
di inkişaf strategiyasının tərkib
hissəsi olmaqla paytaxtımızın
dahadagözəlləşməsinəxidmət
edir.

“Çəmbərəkənd” parkı – 
paytaxtda gözoxşayan daha bir məkan

əvvəli səh. 1-də

“Bakı Yay Caz Günləri”nin
yaddaqalankonsertlərindənbi-
ri – Oleq Lundstremin caz or-
kestrinin Dənizkənarı parkda
çıxışı təkcəpeşəkarlarındeyil,
həm də bu musiqini ilk dəfə
dinləyənlərin diqqətini cəlb et-
mişdi. Konsertlərin ictimaiyyət
üçünəlçatanolmasıvəbunun-
ladaBakıcazənənələrininge-
niş tamaşaçıauditoriyasıüçün
canlandırılması festivalın əsas
məqsədidir.
BuilkonsertlərHeydərƏliyev

Mərkəzininparkındaaçıqhava-
dakeçiriləcək.Girişsərbəstdir.
İyulun6-da festivalıamerika-

lı caz pianoçusu və bəstəkarı
EmmetKohenöztriosuiləaça-
caq.Trionun rəhbəri–Amerika
Piano Assosiasiyasının, 2019-
cu il “Amerika Pianoçuları Mü-
kafatı”nın sahibiEmmetKohen
eyni zamanda pedaqoqdur və

bütün yaş qruplarından olan
tələbələrinə dinləyici ilə ünsiy-
yətsənətiniöyrədir.O,Nyuport,
MontereyvəRotterdamdakeçi-
rilən caz festivallarında, eləcə
də Nyu-Yorkdakı Rose Hall və
VaşinqtondakıKennediMərkəzi
kimibirçoxməşhurmusiqimə-
kanlarındaçıxışedib.
İyulun 7-də proqram məşhur

İsveç-Türkiyəsaksofonçusu,bəs-
təkar,aktyor,prodüserİlhanErşa-
hinin kvartetinin çıxışı ilə davam
edəcək. Stokholmda böyüyən
və1990-cı ildənNyu-Yorkdaya-
şayanmusiqiçiWallaceRooney,
JoeLovano,JeffWilliams,Came-
ronBrown,ViktorLewiskimi ifa-
çılarla birlikdə çıxış edib.O,Ba-
kıdaTürkiyədənolancazmenlərin

çıxışedəcəyi“İstanbulSessions”
layihəsinitəqdimedəcək.
Hər iki gün festival səhnəsin-

də həmçinin Azərbaycanın caz
qruplarıyeralacaq.
Diana Hacıyeva müasir Azər-

baycan caz səhnəsinin istedadlı
nümayəndələrindən biridir. Mü-
ğənni,musiqiprodüserivəbəstəçi
kimi fəaliyyət göstərərəkmüxtəlif
heyətlərləçıxışedir.2012-ciildən
“DiHaj”adıaltındaçıxışedənmu-
siqiheyətininprodüseridir.
Firudin Həmidov gənc nəslə

aid olan caz trumpet ifaçısı və
bəndlideridir. Hazırda Azərbay-
canınəntanınmışgəncheyətlə-
rindənbiriolan“H3Collective”in
yaradıcısıvərəhbəridir.“H3Col-
lective” və F.Həmidov əsasən

eysid-caz, fank-caz, hip-hop və
digərmüasir caz istiqamətlərin-
dəçalışır.
Festival Heydər Əliyev Mər-

kəzi, Azərbaycan Mədəniyyət
Nazirliyivə“PremierLTD”şirkə-
tinintəşkilatçılığıiləhəyatakeçi-
riləcək.

Bakı yayının caz havası
4-cü “Bakı Yay Caz Günləri” keçiriləcək

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFonduvəAzərbaycanın
AvstriyadakıSəfirliyininbirgətəşkilatçılığıiləVyanada“Türk
dünyasınıbirləşdirənədəbikörpü”adlısilsilətədbirlərəstart
verilib.

İlktədbirkimiiyunun7-dəVya-
nadakı Azərbaycan Mədəniyyət
Mərkəzində (AMM) Beynəlxalq
TürkMədəniyyəti və İrsi Fondu
tərəfindən almanca nəşr olun-
muş “Azərbaycan qadın şairlə-
rinin poeziya antologiyası”nın
təqdimatıolub.MərasimdəVya-
nada akkreditə olunmuş diplo-
matik korpusun nümayəndələri,
eləcə də Avstriya ictimaiyyəti-
ninvəAzərbaycandiasporunun
təmsilçiləriiştirakediblər.
TədbirigirişsözüiləaçanAMM-

in rəhbəri LeylaQasımovaAzər-
baycan da daxil olmaqla, Türk
dünyasında qadınların cəmiyyət-
dəki rolundan söz açıb, müsəl-
man Şərqində qadınlara seçki
hüququ tanıyan ilk ölkəninAzər-
baycanolduğunudiqqətəçatdırıb.
AzərbaycanınAvstriyadakısəfiri

RövşənSadıqbəyliikiölkəarasın-
da mədəni əlaqələrə toxunaraq
türkxalqlarınınqədimdəyərlərinin
Avropada təbliğinin vacibliyindən

sözaçıb.Türkdünyasınınzəngin
mədəniyyətinin, tarixinin, irsinin
beynəlxalq miqyasda tanıdılması
istiqamətindəBeynəlxalqTürkMə-
dəniyyəti və İrsi Fondunun fəaliy-
yətini yüksək qiymətləndirən səfir
Avstriyada təşkil olunan tədbirin
əhəmiyyətiniqeydedib.
Tədbirdə çıxış edən Beynəl-

xalq Türk Mədəniyyəti və İr-
si Fondunun prezidenti Günay
Əfəndiyevabildiribki,türkxalqla-
rınıntarixindəhərzamanböyük
şəxsiyyətlərsırasındaqadınların
xüsusiyerəsahibolduğunu,on-
ların mənsub olduqları ölkənin
və xalqın taleyində böyük rol
oynadığınıgörməkmümkündür:
“Bu baxımdan,mənmüasir zə-
manəyə nəzər salarkən Türk
dünyasının öndə olan qadınla-
rındanAzərbaycanın Birinci vit-
se-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın xidmətlərini qeyd
etmək istərdim.Onun rəhbərliyi
altındahəyatakeçirilənlayihələr,

onun təşəbbüsləri və xeyirxah
əməlləri həm ölkənin daxilində,
eynizamandabeynəlxalqaləm-
dəmühümnüfuzqazanıb”.

Fondun prezidenti “Azərbay-
can qadın şairlərinin poeziya
antologiyası” haqqındaməlumat
verərək bildirib ki, kitab səkkiz
yüz illikbirdövrünədəbi ruhunu
özündədaşıyır:“Buradatoplanan
şeirlər XII əsrdən XX əsrədək
Azərbaycan ərazisində yaşamış
görkəmlişairələrinyaradıcılığına
işıq tutur. Onlar ölkəninmüxtəlif
guşələrində, o cümlədən Azər-
baycanın ayrılmaz parçası olan
Qarabağda, mədəniyyət beşiyi
olanŞuşadayaşamışşairələrdir.
Onlardan birinin –məşhur şairə
vəictimaixadimXanqızıXurşid-
banuNatəvanınbuil190illikyu-
bileyitamamolur”.
G.Əfəndiyevatədbirintəşkilin-

dəəməyikeçənbütüntərəfdaş-
lara, eləcə də yaradıcı heyətə
təşəkkürünüçatdırıb.
Antologiyanın alman dilin-

də nəşrinin ərsəyə gəlməsində
önəmli rolu olan araşdırma-
çı-yazar Orxan Aras çıxışında

hələ Orta əsrlərdə Azərbaycan
şairələrinin dövrünün ziyalı, tə-
rəqqipərvərvəaçıqfikirliinsanlar
olduqlarınıvurğulayıb.

Daha sonraAzərbaycanqadın
şairələrihaqqındasənədlifilmnü-
mayişetdirilib.Yazarvə jurnalist-
lər Ülviyyə Heydərova və Zəhra
Quliyevanın müəllifəri olduqları
sənədli filmdəAzərbaycan tarixi-
nənəzərsalınır,müxtəlifdövrlər-
də yaşamış şairələrin həyat və
yaradıcılığındanbəhsolunur.
Tədbir musiqili bədii proqramla

davamedib.XalqartistiMehriban
Zəki və avstriyalı aktrisa Sebine
Petzltərəfindənantologiyayadaxil
olan şeirlər səsləndirilib,Avstriya-
dayaşayanazərbaycanlıpianoçu
AbuzərManafzadəvəKarenDan-
ger-Manafzadənin ifasında şairə-
lərin əsərlərinə bəstələnmişmah-
nılartamaşaçılaratəqdimolunub.
Qeyd edək ki, antologiya-

daMəhsəti Gəncəvi,Ağabəyim
ağa,XurşidbanuNatəvan,Hey-
ran xanım, Ümgülsüm, Nigar
Rəfibəyli, Mirvarid Dilbazi və
başqa tanınmış azərbaycanlı
şairələrinşeirləritoplanıb.

Rok festivalının qala-gecəsi 
Azərbaycandailkdəfəkeçiriləniri
miqyaslıRokfestivalınınqalagecəsi
iyunayının11dəHeydərƏliyevSara
yınınsəhnəsindəbaştutacaq.

Sarayınmətbuat katibiAytac Bağırlı-
nınsözlərinəgörə,festivalçərçivəsində
Azərbaycan rokmusiqiçilərinin bəstələ-
rindən ibarət əsərlər səslənəcək.Musi-
qiaxşamındaPassion,FreeFromFour,
DədəBaba,OrxanEfendi,QaraDərviş,
GrooveINspires,Sadnos,CODAvəEvil
Decaykimiqruplar çıxışedəcək.Qala-
gecənin quruluşçu rejissoru Əməkdar
artistİnarəBabayevadır.Festivalınəsas
məqsədiAzərbaycandarokjanrınıntanı-
dılması,təbliğivəinkişafıdır.

London Musiqi Akademiyasının professoru BMA-da ustad dərsi keçib
LondonRoyalMusiqiAkademiyasınınpro
fessoru,trubaifaçısıKristianRiçardsÜzeyir
HacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyası
nıntələbələrinəustaddərsikeçib.

Ustad dərsində BMA-nın tələbələri Oruc
Orucov, Səid Rəsulov, Fərid Hacıyev, Timur
XındırıstanskiyvəFaiqƏlizadəÇarıNurımo-
vun “Truba üçün konsert”, Daniil Qinetsins-
kinin “Yumoreska”, “Prelüdiya”, Alfred Şnit-
kenin “Köhnəstildəsüita”,AstorPiazzolanın
“ElViaje”,VyaçeslavŞelokovun“Trubaüçün
konsert”, Anton Arenskinin  “Konsert” valsı,
CüzeppeTartininin“Trubaüçünkonsert”(ll,lll
hissələr)əsərləriüzərindəişləyiblər.
ProfessorKristianRiçardsınmetodikasıseçil-

mişəsərdənvətələbələrinifaçılıqqabiliyyətlərin-

dənasılıolaraqhərbirtələbəyəfərdiyanaşması
iləxarakterizəolunur.UstaddərsindəK.Riçards
ifazamanınəfəsidüzgünidarəetməyinüsulları
haqqındadanışıbvətövsiyələriniverib.

Türk dünyasını birləşdirən ədəbi körpü 
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Avstriyada yeni layihə həyata keçirir
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Portuqaliya Azərbaycanla daha sıx 
əlaqələr qurmaq istəyir

PortuqaliyaAzərbaycanla
müxtəlifsahələrdəəmək
daşlığındərinləşdirilmə
sindəmaraqlıdır.Bufikri
iyunun6daMoskvada
AzərbaycanınRusiyaFe
derasiyasındasəfiriPolad
Bülbüloğluiləgörüşdə
PortuqaliyanınRFdəyeni
səfirixanımMadalena
Fişervurğulayıb.

Beynəlxalqtəşkilatlarçərçivəsindəəməkdaşlığınönəminivurğu
layanxanımsəfirölkələrimizinBMTçərçivəsindəirəlisürdüklərina
mizədliklərəqarşılıqlıəsasdadəstəyinverilməsininəhəmiyyətkəsb
etdiyinideyib.
Polad Bülbüloğlu həmkarını təyinatı münasibətilə təbrik edib,

uğurlar arzulayıb. Polad Bülbüloğlu həmçinin Rusiya Federasi
yasında akkreditə edilmiş diplomatik korpusun duayeni qismində
fəaliyyəti,Moskvadatəşkiledilənmədənitədbirlərbarədəsözaçıb.
AzərbaycanPortuqaliyamünasibətlərindənbəhsedənPolad

Bülbüloğlu ikitərəfi əlaqələrin, xüsusilə turizm, mədəniyyət və
təhsilsahələrinnininkişafıüçüngenişimkanlarınolduğunudeyib.
AzərbaycansəfirihəmkarınaErmənistanAzərbaycanmünaqi

şəsinintarixi,uzunilləraparılmışdanışıqlarprosesi,BMTTəhlü
kəsizlikŞurasınınməlum4qətnaməsivədigərbeynəlxalqtəşki
latlardaqəbulolunmuşsənədlərhaqqındadanışaraq2020ciildə
AliBaşKomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləmüzəfərOrdumu
zuntorpaqlarımızıişğaldanazadetdiyinidiqqətəçatdırıb.Post
münaqişədövrüvəazadolunmuşərazilərimizdəsürətləaparılan
bərpavəyenidənqurmaişləribarədədəməlumatverilib.
Sondaportuqaliyalıdiplomatakəlağayı,HeydərƏliyevFondu

tərəfindənçapedilmiş“Zəfərsalnaməsi”və“Qarabağ işğaldan
əvvəlvəsonra”kitablarıhədiyyəedilib.

Sabirin 160 illiyi adını daşıyan kitabxanada 
qeyd edilib

Böyüksatirikşair,maarifpərvərziyalıMirzəƏləkbərSabirin
(18621911)anadanolmasının160illiyimünasibətiləşairinadı
nıdaşıyanBakışəhərkütləvikitabxanasındatədbirkeçirilib.

BakıŞəhərMədəniyyətBaş İdarəsindənbildirilibki, tədbirdə
kitabxananın direktoruAliyə Kərimova qonaqları salamlayaraq
əvvəlcəSabirsatiralarıəsasındahazırlananslaydı iştirakçılara
təqdimedib.
MilliAzərbaycanƏdəbiyyatı Muzeyinin elmi işçiləri  Zarema

AbdullayevavəRahiləSadıqovamuzeyin“Sabirguşəsi”ndənü
mayiş olunan eksponatlardan danışıb və təqdim etdiyi slaydla
muzeyəvirtualekskursiyatəşkilediblər.
CəlilMəmmədquluzadəninEvMuzeyininböyükelmi işçisiYe

ganəMəmmədovaçıxışedərəkşairin“MollaNəsrəddin”jurnalın
dakıfəaliyyətivəMirzəCəlillədostluqmünasibətlərindəndanışıb.
GəncsatirikşairƏlibəyMəmmədliSabirin “Kəndlivəaxund”

dialoq üslublu satirasını obrazlı səsləndirib. O qeyd edib ki,
M.Ə.Sabirinnədediyinidüzgünanlamaqvəanlatmaqüçünonun
əsərləriniyeninəsillərədahaçoxoxutmaq,həmçininoxuduqları
nıdoğruizahetməklazımdır.
Tədbirdəşairinnəvəsi,MirzəƏləkbərSabirFondununtəsisçisi

SevdaTahirliçıxışedərəkbildiribki,Sabiriyaşadanxalqın,millə
tinsevgisivəonaverdiyidəyəridir.

Azərbaycan və Gürcüstan kuklaçılarının 
əməkdaşlığı üçün zəmin

Xəbərverdiyimizkimi,AbdullaŞaiqadınaAzərbaycanDövlət
KuklaTeatrınınheyəti15iyuntarixindəGürcüstandasəfərdə
olub.Tbilisidəbeynəlxalqteatrfestivalındaiştirakməqsədilə
reallaşansəfərqarşılıqlıyaradıcılıqəlaqələrininperspektivləri
baxımındandaməhsuldarolub.

SəfərzamanıGürcüstanDövlətKuklaTeatrlarıBirliyiiləAzər
baycanDövlətKuklaTeatrıarasındaəməkdaşlıqmemorandumu
imzalanıb.Birliyinbədiirəhbəri,Gürcüstanıntanınmışteatrmü
təxəssisiNikolozSabaşviliiləAzərbaycanDövlətKuklaTeatrının
direktoru,Əməkdarmədəniyyətişçisi,BeynəlxalqKuklaTeatrları
İttifaqı–UNİMAnınMilliMərkəzininrəhbəriRəşadƏhmədzadə
ninimzaladığısənədişbirliyiüçünmühümzəminyaradır.
Sənəddəmüştərəklayihələrinhəyatakeçirilməsi,təcrübəmü

badiləsi, ustad dərslərinin təşkili, spesifik istiqamətlərdə qısa
müddətlitəlimlərinkeçirilməsivəs.məsələlərnəzərdətutulub.

BuildünyaşöhrətliAzər
baycanbəstəkarı,pe
daqoq,SSRİXalqartisti,
SosialistƏməyiQəhrəma

nı,Dövlətmükafatlarılaureatı
QaraQarayevin(19181982)
əbədiyyətəqovuşmasının(13
may)40cıildönümüdür.Bu
münasibətləmüxtəliftədbir
lərkeçirilir,dahimusiqiçinin
yaradıcılıqsalnaməsivərəq
lənir,onunAzərbaycanmusi
qimədəniyyətinininkişafına
verdiyitöhfələrminnətdarlıq
layadasalınır.

İyunun 7dəAzərbaycanMu
siqi Mədəniyyəti Dövlət Muze
yininfilialıolanQaraQarayevin
EvMuzeyindəgerçəkləşənkon
sertdəgörkəmlibəstəkarınxati
rəsinəehtiramınifadəsiidi.
Musiqi Mədəniyyəti Dövlət

Muzeyinin direktoru, Əməkdar
mədəniyyət işçisiAllaBayramo

vaçıxışedərəkQaraQarayevin
əbədiyaşar irsyaratdığınısöylə
di. Bildirdi ki, dahi bəstəkar XX
əsrin bəşəriyyətə bəxş etdiyi
böyükşəxsiyyətlərdənbiridir.O,
musiqimizdəgələcəyəyeniyollar
açannovatorsənətkarolub.Par
laqmusiqisi, çoxşaxəli fəaliyyəti
vəalovlupublisistikasıAzərbay

can,eləcədədünyamusiqisinin
inkişafınatəsirgöstərib.
QaraQarayevinEvMuzeyinin

direktoru,sənətkarınqızıZüley
xa BağırovaQarayeva çıxışın
dabəstəkarınmusiqininmüxtəlif
janrlarında birbirindən dəyərli,
rəngarəng əsərlər yaratmasın
dan danışdı. Diqqətə çatdırdı
ki,QaraQarayevgörkəmlibəs
təkar olmaqla bərabər, həmdə
zəngin dünyagörüşünə, ensik
lopedikbiliyə, fəlsəfiümumiləş
dirmələrəmalikalim,mütəfəkkir
idi.O,dünyamusiqielmininson
nailiyyətlərini böyük dəqiqliklə

öyrənmiş, ədəbiyyat və teatrın
dabilicisinəçevrilmişdi.
Çıxışlardan sonra konsert

proqramıtəqdimedildi.
XalqartistiÜlviyyəHacıbəyo

va (fortepiano)QaraQarayevin
“6 uşaq pyesi”, Əməkdar artist
Fəridə Məmmədova, beynəl
xalqmüsabiqələrlaureatlarıMa
hir Tağızadə (vokal) bəstəkarın
“Çılğınqaskoniyalı”müziklindən
parçalar, beynəlxalq müsabi
qələr laureatı Səbinə Quliyeva
(violin)vəBakıMusiqiAkademi
yasınındosentiNərgizSalmanlı
(fortepiano) “Adajio” əsərini ifa
etdilər.
Sonra Ülviyyə Hacıbəyova

Q.Qarayev sənət məktəbinin
yetirmələrindənİsmayılHacıbə
yovun“Albomdansəhifələr”,Fə
rəc Qarayevin “Cənab BiLayn
– ekssentrik” və digər əsərləri
səsləndirdi.
Bütün ifalar alqışlarla qarşı

landı.
Çıxışvəifalarmuzeyinkollek

siyasıəsasındahazırlanmışQa
raQarayevinhəyatvəyaradıcı
lıqyolunuəksetdirənslaydşou
iləmüşayiətolundu.

Savalan Fərəcov

əvvəli səh. 1-də
TədbirdəçıxışedənBDUnun

rektoru, layihənin rəhbəri vəki
tabın elmi məsləhətçisi Elçin
Babayev müstəqil Azərbaycan
Respublikasının tarixini özündə
sistemli, əhatəli, etibarlı tarixi
mənbələr əsasında əks etdirən
nəşrinelmiictimaiyyət,tarixçilər,
politoloqlar tərəfindən rəğbətlə
qarşılanacağınaəminliyini bildi
rib.
Rektor vurğulayıbki,ötənəs

rin90cıillərindəəldəediləndöv
lət müstəqilliyi hər birimiz üçün
ən böyük sərvətdir.Azərbaycan
dövləti xüsusilə müstəqilliyin ilk
illərində kifayət qədər çətin və
keşməkeşli mərhələlərdən ke
çərək, dayanıqlı iqtisadi inkişaf
yolunaqədəmqoyub,iriregional
layihələrintəşəbbüskarına,əsas
icraçısınaçevrilib.Vətənmüha
ribəsindəqazanılantarixiQələbə
iləərazibütövlüyünü, tarixiəda
ləti bərpa etməsi Azərbaycanın
regionda və dünyada nüfuzunu
dahadayüksəldib.
BDUnun rektoru daha sonra

deyib:“UluöndərHeydərƏliyev
hər zaman tariximizin obyek
tiv, etibarlı mənbələr əsasında,
ciddi tarixşünaslar tərəfindən
yazılmasını vacib hesab edirdi.

Müdriksiyasətçibuistiqamətdə
elmvətəhsilictimaiyyətininqar
şısındamühümvəzifələrqoyub,
prioritet hədəfər müəyyənləş
dirmişdi.Ümidedirikki, ikicild
də nəşr olunan “Azərbaycan
Respublikasının tarixi (1991
2021)” kitabı həmin vəzifələrin
yerinə yetirilməsinə böyük töh
fələr verəcək. Kitabın Qarabağ
Zəfərindənsonraərsəyəgəlmə
si olduqca əlamətdar və qürur

vericidir. Azərbaycan tarixinin
son30illikdövrünə,dövlətimi
zinvəxalqımızınmüstəqillikvə
azadlıq uğrunda keçdiyi yola,
müasir dövrdəmisli görünmə
miş sürətli inkişafına, xüsusilə
Qarabağ Zəfəri və onun siya
si nəticələrinə müfəssəl şəkil
dətoxunanbukitabtariximizin
daha dolğun və ətrafı əks et
dirilməsi istiqamətində atılmış
ilk addımlardan biridir. Xoş

bəxtik ki,BDUnunnəşr etdiyi
bukitabtariximizinyüksəlişvə
zəfərmərhələsi ilə yekunlaşır.
Prezident, müzəfər Ali Baş
KomandanİlhamƏliyevinrəh
bərliyiiləyüksəlişvəZəfərtari
ximizisədavamedir...”.
Tədbirdə çıxış edən təh

sil nazirinin müavini Firudin
Qurbanov diqqətə çatdırıb ki,
müasirAzərbaycanıntarixivə
təndaşların,xüsusəngənclərin

formalaşmasındamühüməhə
miyyətə malikdir. Bir ildən bir
qədər çoxdur ki, Azərbaycan
tarixiQələbə qazanıb, torpaq
larını işğaldan azad edib. Bü
tünbunlarınkitabdayeralma
sı,gənclərinbunlarıöyrənməsi
vacibdir.
AzərbaycanRespublikasının

insanhüquqlariüzrəmüvəkkili
(ombudsman)SəbinəƏliyeva,
Milli Məclisin Beynəlxalq mü

nasibətlər və parlamentləra
rası əlaqələr komitəsinin sədri
Səməd Seyidov, Milli Məclisin
Müdafiə, təhlükəsizlik və kor
rupsiya ilə mübarizə komitə
sinin sədri, BDUnun kafedra
müdiri Ziyafət Əsgərov, Milli
Məclisin Ailə, qadın və uşaq
məsələləri komitəsinin səd
ri, BDUnun kafedra müdiri,
professor Hicran Hüseynova,
Milli Məclisin deputatı, BDU
nun kafedra müdiri, akademik
Nizami Cəfərov, Xarici İşlər
NazirliyiMətbuatxidmətiidarə
sinin rəisi Leyla Abdullayeva,
Milli Azərbaycan Tarixi Muze
yinindirektoru,akademikNailə
Vəlixanlı kitabın əhəmiyyətin
dən bəhs ediblər. Nəşrin xari
cidillərətərcüməolunmasının,
təhsil müəssisələrində tədris
edilməsinin vacibliyi vurğula
nıb.
Tədbirin sonunda çıxış edən

kitabın müəllifi – tarix elmləri
doktoru, professor, AMEAnın
müxbir üzvü,millət vəkili Musa
Qasımlı nəşrin ərsəyə gəlmə
sində dəstəyə görə BDU rəh
bərliyinə təşəkkür edib. Bildirib
ki,tarixyalnızxronologiyaüçün
deyil, həm də öyrənib ibrət al
maqüçündür.

Müstəqillik tariximizin otuz ili iki cilddə
“Tarix yalnız xronologiya üçün deyil, həm də öyrənib ibrət almaq üçündür”

əvvəli səh. 1-də
Hərbirsənədbiryaradıcıqa

dın taleyinin, sənət uğurlarının
nişanəsidir.
İkinciqutudamaraqlısənəd

lərlə zəngindir. Burada aktrisa
haqqında yazılan qəzet və jur
nal məqalələri, saytlarda dərc
edilənmateriallarvəfotoşəkillər
(kompakt disk formatında) top
lanıb.1960cıillərinortalarından
– Amaliya xanımın səhnə və
ekran uğurlarının şöhrəti geniş
yayılmağa başlayandan vəfatı
nadək, həttaondan sonramət
buatda dərc olunan materiallar
dabuqutudayeralıb.Bunların
arasındamüxtəlifvaxtlarda“Mə
dəniyyət” qəzetində dərc olun
muş materiallar üstünlük təşkil
edir.
Qəzetsəhifələrindərastgəldi

yim,sənətkarındilindənverilmiş
“Sənət amansızməkandır”, “Bir
aktrisakimixoşbəxtəmonagörə
ki,dramaturqlaryeniəsərlərində
mənimüçünhərzamanrolyazır
dılar” fikirləri zamanında Amali
yaxanımınnəqədərtələbatlıvə
sevilən səhnə və ekran siması
olduğunu göstərir. “Qobustan”
dərgisində aktrisa haqqında yer
alan yazılar da diqqətimi çəkir.
Qovluqdaaktrisayahəsrolunan
vəözününifasındayaddaşakö
çürülmüş şeir və mahnılar da
(CDformatında)yeralıb.
Bir neçə qovluqdan iba

rət üçüncü qutuda teatrşünas,
Əməkdar incəsənətxadimi,pro
fessorİlhamRəhimlininaktrisaya
həsretdiyi“Səhnəsehrininsirda
şı”monoqrafiyası(2005),Əmək
dar mədəniyyət işçisi, jurnalist
Telli Pənahqızının aktrisanın
həyatyoldaşı,aktyor,Xalqartis
tiYusifMuxtarovdanbəhsedən

“Səsin xifəti” (2012), Əməkdar
mədəniyyət işçisi Rafiq Rəhim
linin sənətkar haqqında “Teatr
kraliçası”(2005)kitablarıvar.
Daha bir qovluq isə Amaliya

xanımın özünün müəllifi olduğu
“Obrazın yaranma prosesində
aktyor yaradıcılığında ikinci pla
nıntəcəssümvasitələri”monoq
rafiyasıdır.Monoqrafiyasənətka
rındoktorluqdissertasiyasıdır.
Amaliya Pənahovanın arxiv

fondu ilə tanışlıq üçün yaratdığı
şəraitəgörəDövlətFilmFondu
nun direktoru,Əməkdar incəsə
nətxadimiCəmilQuliyevətəşək
küredibməkandanayrılıram.
Ancaqaktrisanınzənginyara

dıcılıqyolu,canlandırdığıobraz
lar isə kino lenti kimi gözümün
önündən getmir. Rol aldığı ta
maşalarda, filmlərdə izlədiyim,
dahasonralargörüşdüyüm,mü
sahibəaldığımsənətkarhaqqın
da, onun arxivi barədə keçmiş
zamanda bəhs edəcəyimi ağlı
magətirməzdim...

Amaliya Pənahova 1945ci
ildə Gəncə şəhərində anadan
olub.1966cı ildəM.Əliyevadı
naAzərbaycanDövlətTeatrİns
titutunun Dram və kino aktyor
luğu ixtisasını bitirib. 1964cü
ildənteatrvəkinodabeşyüzdən
artıqobraz yaradıb. 1974cü il
də“Əməkdarartist”,1985ciildə
isə “Xalq artisti” fəxri adlarına
layiq görülüb, “Şöhrət” (1995),
“Şərəf”(2013)ordenləri ilə təltif
olunub.
Onun aktrisa kimi teatr sev

gisi bir başqa, kino sevgisi isə
tamam fərqli idi deyir, sənətşü
naslar.Eləbusəbəbdəndəob
razları daima maraqla qarşıla
nırdı.
Sənətkar həmçinin bacarıq

lırejissorkimidəözünüsınadı.
43illiksənətfəaliyyətidövründə
12televiziyavəteatr tamaşası
naquruluşverdiki,bunlarında
əksəriyyəti lentəalınıb,hazırda
televiziyanın “qızıl fond”unda
saxlanılır.

O həm də teatr təşkilatçısı
idi. 1992ci ildəBakı Bələdiyyə
Teatrını yaradan aktrisa teat
ra orta və yaşlı nəsil aktyorları
cəmetmişdi.Dahasonralar isə
Azərbaycan Dövlət Mədəniy
yət və İncəsənət Universiteti
nin professoru kimi dərs dediyi
tələbələrin əksəriyyətinə Bakı
BələdiyyəTeatrının səhnəsində
meydanvermişdi.
30ayaxınfilmdəbirbirindən

maraqlı rollar oynayan aktrisa,
biroqədərfilmidəsəsləndirib,
obrazlarıntəsirgücünüdahada
artırıb.
2018ci ilin 8noyabr tarixin

də dünyasını dəyişən aktri
sa yaratdığı obrazlarla özünə
əbədiömürqazanıb.O,eləbil
aktrisa doğulmuşdu. Müsahi
bələrininbirindəbelədemişdi:
“Görünür,hərbiradamın tale
yi,eləcədəsənətihələdünya
ya gəlməzdən əvvəl müəyyən
olunur...”.

Lalə Azəri

Əbədiyaşar musiqilər 
müəllifi

Qara Qarayevin vəfatının 40 illiyinə 
ithaf olunan növbəti musiqi axşamı

Dövlət Film Fondunda Amaliya 
Pənahovanın şəxsi arxivi yaradılıb
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ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)
ŞəkişəhərHeydərƏliyevMərkəzin
dəşəhərUşaqincəsənətməktəbinin
təşkilatçılığıilə“Rəqsbirdünyadır”adlı

tədbirkeçirilib.ŞəkiRMİninrəisivəzifə
sinimüvəqqətiicraedənTərlanNəsibov
çıxışedərəkrəqsinəhəmiyyətindən
danışıb.TədbirŞəkişəhərUşaqincəsə
nətməktəbirəqskollektivininçıxışlarıilə
davamedib.

***
Sumqayıt RMİ-nin əhatə etdiyi Qubad-

lı rayonF.HüseynovadınaMahmudlukənd
Uşaqmusiqiməktəbində “Şuşa İli”çərçivə-
sində hesabat konserti keçirilib. Konsertdə
məktəbin şagird və müəllimlərinin ifasında
rəngarəngmusiqinömrələrisəsləndirilib.

***
LənkəranRMİOqtayKazımiadınaAstara

şəhərUşaqmusiqiməktəbində“Azərbaycan
bayrağıŞuşadadalğalanır!”adlıtədbirkeçi-
rilib. Məktəbin müəllim və şagirdlərinin ifa-
sındaxalqvəbəstəkarmahnıları,millirəqs-
lərimizifaolunub,şeirlərsəsləndirilib.

***

SabirabadRMİ Sabirabad şəhər Ü.Hacı-
bəyliadınaUşaqmusiqiməktəbində “Şuşa
təranələri” adlı fortepiano ixtisası üzrə sinif
konsertikeçirilib.Konsertdəşagirdlərtərəfin-
dənmüxtəlifsəpkiliəsərlərifaolunub.

***
Masallı RMİCəlilabad rayonHeydərƏli-

yev Mərkəzi və rayon Mədəniyyət Mərkə-
zinin birgə təşkilatçılığı ilə “ƏzizŞuşa, sən
azadsan!”mövzusundainşayazımüsabiqə-
sikeçirilib.MüsabiqədəCəlilabadşəhər1,7,
8saylıtamortaməktəblərinşagirdləriiştirak
edib.

***

Xaçmaz RMİ Qusar rayon Mədəniyyət
Mərkəzinin Düztahir kənd Folklor evində
“Adət-ənənələrimizin beşiyi – Şuşa” möv-
zusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə bədii öz-
fəaliyyət kollektivlərinin üzvləri, gənc oğlan
və qızlardan ibarət rəqs qrupları konsert
proqramıtəqdimediblər.

***
Biləsuvar RMİ Salyan rayon Mədəniyyət

MərkəzininÇuxanlıkəndFolklorklubu“Şu-
şa İli”nəhəsrolunankonsertproqramı təş-

kil edib. Konsertdə Folklor klubu, həmçinin
Qarabağlı kəndDiyarşünaslıqevi vəAşağı
Kürkəndklubununansamblıvəsolistlərişən
mahnılarsəsləndiriblər.

***

İsmayıllıRMİvəŞamaxıRayonİcraHaki-
miyyətininbirgətəşkilatçılığıilə“Ruhumuzun
ünvanı–Şuşa”adlı tədbirkeçirilib.Şamaxı
rayonHeydərƏliyevadınaparkdatəşkilolu-
nantədbirdərayonunicrabaşçısıTahirMəm-
mədov,RMİ-ninrəisiElçinNəcəfov,idarəvə
müəssisələrinrəhbərlərivəəməkdaşları,şə-
hidailələri,rayonictimaiyyəti iştirakediblər.
Şamaxı Xalq teatrının əməkdaşları, aşıqlar
qrupu,müğənnilərEldənizMəmmədov,Xə-
taiHacıyev,NisbətSadrayeva,RəvanQaça-
yevvəbaşqalarınıniştirakıiləədəbi-musiqili
kompozisiyatəqdimedilib.

***
AğstafaRMİAğstafarayonHeydərƏliyev

MərkəzivərayonMKS-ninbirgətəşkilatçılı-
ğıilə“Mədəniyyətinbeşiyi–Şuşa”adlıbədii
qiraətmüsabiqəsininseçimmərhələsikeçiri-
lib.Müsabiqədərayonortaümumtəhsilmək-
təblərindən15şagirdiştirakedib.

Müasir tariximizin dönüş nöqtəsi – 
Milli Qurtuluş Günü

15İyun–MilliQurtuluşGünümüstəqildövlətçiliyimizinqurtu
luştarixidir.ButarixiyaradanisəAzərbaycanınmüstəqilliyinin
qorunubsaxlanmasında,möhkəmlənməsindəmüstəsnarol
oynayanuluöndərHeydərƏliyevolub.Böyükdövlətxadimi
nin1993cüilin15iyunundasiyasihakimiyyətəqayıdışımüasir
tariximizindönüşnöqtəsinəçevrildi.MilliQurtuluşGünühəril
ölkəmizdətəntənəiləqeydolunur.

Ağcabədi RMİ Ağ-
cabədi rayon Heydər
Əliyev Mərkəzində
“Qurtuluş salnaməsi”
adlı tədbir keçirilib.
Rayon İcra Hakimiy-
yətinin əməkdaşları
Rahilə Şükürova və
Əli Əhmədov, Ağca-
bədi rayon Heydər
Əliyev Mərkəzinin di-
rektor səlahiyyətlərini

icraedənRövşanəƏliyevavədigərlərininçıxışlarıdinlənilib.Na-
tiqlərəlamətdargünündövlətçiliktariximizdəyerindəndanışıblar.
Qeydolunubki,HeydərƏliyevinyenilməziradəsi,uzaqgörənliyi,
fədakarlığıonubütündünyaazərbaycanlılarınınlideriedib,ömür
yoludoğmaVətənəxidmətnümunəsinəçevrilib.

***
Masallı RMİ Ma-

sallı rayon Heydər
Əliyev Mərkəzi, ra-
yonİcraHakimiyyəti,
YAP Masallı rayon
təşkilatı, “Masallı
Gənclər Evi” sosial
xidmət müəssisə-
si və rayon Gənclər
və İdman İdarəsinin
birgə təşkilatçılığı ilə
Milli Qurtuluş Günü-

nəhəsrolunmuşinşayazımüsabiqəsikeçirilib.Rayonümumtəhsil
məktəblərişagirdlərininiştiraketdiyimüsabiqədəNargiləTağıyeva
I,FidanAbdullayevaII,AygülŞirəliyevaIIIyerlərəlayiqgörülüblər.

Müxtəlif səpkili xəbərlər
SumqayıtRMİnin
tabeliyindəfəaliy
yətgöstərənŞuşa
DövlətRəsmQa
lereyasıtərəfindən
BakışəhəriSabunçu
rayonununKür
dəxanıqəsəbəsi
ərazisindəkiyeni
yaşayışmassivində
fəaliyyətgöstərən

ŞuşarayonQuşçularkəndUşaqmusiqiməktəbindəsərgisa
lonununaçılışıkeçirilib.TədbirdəSumqayıtRMİninrəisiRəşad
Əliyevçıxışedib.

SumqayıtRMİ-nintabeliyindəfəaliyyətgöstərənAbşeronrayon
MehdiabadqəsəbəUşaqmusiqiməktəbininkamançaixtisasıüz-
rə5-cisinifşagirdiMəhəmmədNəzərliTürkiyədəkeçirilənonlayn
beynəlxalqmusiqimüsabiqəsindəIIyerəlayiqgörülərəkdiplomla
mükafatlandırılıb.Məhəmmədimüsabiqəyə hazırlayanmüəllimi
TünzaləƏzizovatəşəkkürnaməilətəltifedilib.

***
AğstafaRMİ-ninrəisiNurəddinMehdiyevAşıqƏsədRzayev

adınaTovuzşəhərUşaqmusiqiməktəbivəQazaxşəhər2nöm-
rəliUşaqmusiqiməktəbininpedaqojikollektivləri iləgörüşke-
çirib.

Şabranda yazıyaqədərki dövrə aid 
gil jetonlar aşkarlanıb

ŞabranrayonununAygünlükəndiərazisindəkieramızdanəv
vəlIVminilliyinsonu–IIIminilliyinəvvəlinəaidÇaqqallıqtəpə
abidələrkompleksindəarxeolojiqazıntılarınnövbətimərhələ
sinəbaşlanılıb.

AMEA-nın Ar-
xeologiya,Etnoqrafi-
ya vəAntropologiya
İnstitutu Şabran ar-
xeoloji ekspedisiya-
sının rəhbəri, tarix
üzrə fəlsəfə doktoru
SəfərAşurovbildirib
ki,hazırdaarxeoloq-
larIÇaqqallıqtəpədə
qazıntı işləri aparır-
lar. Əsas məqsəd

mədənitəbəqənisonaqədəröyrənməkvətəpəninilkməskunlaş-
madövrünümüəyyənləşdirməkdir.
Buradaqədimyaşayışyerləriötənəsrin70-ci illərindəqeydə

alınıb.2016-cı ildəaparılanarxeolojiqazıntılarzamanıÇaqqal-
lıqtəpədə5minilliktarixəmalikqazmaevləraşkarlanıb.Tapıntı-
larŞimaliQafqazdanSuriyaya,FələstinəqədərgedibçıxanKür-
Arazmədəniyyətinəaiddir.EramızdanəvvəlIVminilliyinsonu–III
minilliyin əvvəlinə aid edilən abidə bu vaxta kimiAzərbaycanın
şimal-şərqindəaşkarlananvə tədqiqatlaraparılanənqədimya-
şayışməskənidir.
EkspedisiyanınüzvüFidanƏliyevadeyibki, qazıntı işləri za-

manıtapılanmateriallarınəksəriyyətikeramikadır.Budaabidənin
tarixinimüəyyənləşdirməyəköməkedənəsasamillərdəndir.Ke-
ramikanümunələrininəksəriyyətiüzərindəyarımşarformalıqulp-
larıolansaxsıməmulatlardır.BuisəErkənTuncdövrününəsas
əlamətisayılır.
Qazıntılarzamanıəksəriyyətindəoxucluqlarıolançaxmaqda-

şındanalətlərdəaşkarlanıb.Budasübutedirki,eradanəvvəlIV
minilliyinsonu–IIIminilliyinəvvəlindəburadayaşayanyerliəhali
əkinçilikvəmaldarlıqlayanaşı,ovçuluqladaməşğulolub.
EkspedisiyanındigərüzvüSevincHüseynovabildiribki,Çaq-

qallıqtəpədəqazıntılarzamanıaşkarlananənəhəmiyyətli tapın-
tılardanbiridəelmiədəbiyyatdatokinadlandırılangiləşyalardır.
Tokinləryazıyaqədərkidövrdəmübadilədəistifadəolunangildən
hazırlanmışxüsusijetonlardır.ErkənTuncdövrünəaidbuəşyala-
raindiyədəkAzərbaycandayalnızNaxçıvanMuxtarRespublikası
ərazisindəkiMaxtatarixiabidəsindərastgəlinib.TokinlərÇaqqal-
lıqtəpəninyerləşdiyiərazidəilkininzibatiidarəetmənin,yənidöv-
lətçilikənənələrininmövcudolduğunusübutedir.
Çaqqallıqtəpə abidələr kompleksində arxeoloji qazıntılar iyun

ayınınsonunadəkdavamedəcək.

Mədəniyyət paytaxtımız – ruhumuzun ünvanı

Azad torpaqlara aparan yollar

QarabağvəŞərqiZəngəzuriqtisadi
rayonlarıərazisindəicraolunan
infrastrukturlayihələrindənŞükür
bəyliCəbrayılHadrutavtomobil

yolununtikintisiişlərisürətlədavam
etdirilir.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyindən bildiriblər ki, uzunluğu 39,7
km olan yol başlanğıcını Hacıqabul-Minci-
van-Zəngəzur dəhlizi magistralının Cəbra-
yılrayonununŞükürbəylikəndindənkeçən
hissəsindən götürməklə Xocavənd rayo-
nununHadrut qəsəbəsinə qədər uzanır. 4
hərəkət zolaqlı olmaqla I texniki dərəcəyə
uyğun inşa edilən yol boyu 14 km-lik his-
sədəasfalt-betonörtüyünündöşənməsivə
suniqurğularıninşasıyekunlaşmaqüzrədir.
25.7km-likhissədəisəyolyatağınınvəyol
əsasının inşası, yol yatağı hazır olan his-
sələrdəyoləsasınıntikintisivəhamarlayıcı

layasfalt-betonörtüyünündöşənməsiişləri
icraolunur.Yolun2,19,20,27,31və39-cu
km-likhissələrində6avtomobilkörpüsünün
inşasıdalayihəüzrədavametdirilir.
Azadolunmuşərazilərdəicraolunandaha

bir infrastrukturu layihəsiuzunluğu44.5km
təşkiledənBərdə-Ağdamavtomobilyoludur.
Itexnikidərəcəyəuyğun(4hərəkətzolaqlı)
yolun5-44.5-cikm-likhissələrindətorpaqiş-
ləribitib.Asfalt-betonörtükhazırdayolun20
km-likhissəsində(25-44-cükm-lik)döşənir.
Layihəüzrə3yerdənəzərdətutulanyerüstü
piyadakeçidlərinintikintisiüçünhazırlıqişlə-
riaparılır.Bundanbaşqa,yolun25və40-cı
km-likhissəsində inşaolunan91.3və18.2
metruzunluğamalikkörpülərininşasıyekun-
laşıb.

***
Horadiz-Ağbənddəmiryolununikincimər-

hələsi üzrə işlər də davam edir. Uzunluğu
110,4kilometrolanyoluntikintisiüçmərhə-
ləüzrəhəyatakeçirilir.Artıq ikincimərhələ-
dəişlərgörülür.İkincimərhələninbaşlanğıcı
Prezident İlhamƏliyev tərəfindən 26may-
da təməli qoyulan Soltanlı stansiyasından
(Cəbrayılrayonu)başlayır.
Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-dən bil-

dirilib ki, layihəyə əsasən yol boyunca 9
stansiyanın (Horadiz,Mərcanlı, Mahmudlu,
Soltanlı,Qumlaq,Həkəri,Mincivan,Bartaz,

Ağbənd),3tunelin,41körpünün,7yolötürü-
cünün,300-əyaxınsünimühəndisqurğusu-
nun,rabitəvəişarəverməsisteminin,elektrik
təsərrüfatınıntikintisiplanlaşdırılır.
Yolda tikinti işləri üç mərhələdə həyata

keçirilir.Birincimərhələyolun30kilometrlik
hissəsini əhatə edir. Bumərhələ üzrə işlə-
rin90 faiziyekunlaşıb.Hazırda55kilometr
uzunluqda olan ikinci – ən böyük mərhələ
Soltanlı, Qumlaq (Cəbrayıl rayonu), Həkəri
vəMincivan(Zəngilanrayonu)stansiyalarını
əhatəedir.
Aparılanbuişlərminatəmizləməprosesiilə

bərabər yerinə yetirilir.Hazırda yolun 85 ki-
lometrlikhissəsiminalardantamamilətəmiz-
lənib.ÜçüncümərhələisəMincivandanBar-
taz-Ağbəndistiqamətindəolacaqki,budayol
üzrə25,4kilometrlikhissəniəhatəedəcək.

BeyləqanrayonuOrtaƏlinəzərlikən
dindəşəhidlərinxatirəsinəabidə
inşaolunub.“Dirimizəsgərdir,ölü
müzşəhid”adlıabidədə1civə2ci

Qarabağmüharibələrindəvə2016cıilin
ApreldöyüşlərindəşəhidolanOrtaƏli
nəzərlikəndindən7qəhrəmanşəhidin
fotolarıəksolunub.Çıxışlardanməktəb
lilərinifasındaqəhrəmanlara,Vətənə
həsredilənşeirlərsəsləndirilib.

***
Balakən rayonununTalalar kəndindəVə-

tən oğullarının xatirəsini əbədiləşdirmək
məqsədilə abidə-bulaq kompleksi inşa edi-
lib. Kompleksdə Birinci Qarabağ və Vətən
müharibəsindəşəhidlikzirvəsinəucalanTa-
lalar kəndindən 18 şəhidin xatirə lövhələri
yerləşdirilib.TədbirdərayonİcraHakimiyyə-
tinin başçısı İslamRzayev çıxış edərək 44
günlük Vətən müharibəsində şanlı Zəfərin
şəhidlərimizincanı,qazilərimizinqanıbaha-
sınaqazanıldığınısöyləyib.AzərbaycanAğ-
saqqallarŞurasınınsədrmüavini,professor
Vahid Novruzov Ordumuzun qüdrətindən,
hərbçilərimizindöyüşlərdəgöstərdikləriqəh-
rəmanlıqlardan, xalqla ordunun birliyindən
bəhsedib.
Mərasimdəməktəblilərin ifasındaVətənə,

şəhidlərimizəhəsrolunanşeirlərsəsləndiri-
lib,ədəbi-bədiikompozisiyalarnümayişetdi-
rilib.

***

Gəncə RMİ Gəncə şəhər Heydər Əliyev
MərkəzivəGəncəşəhərMKS-nin16nömrəli
kitabxanafilialı“Şəhidlərşərəf,qeyrətzirvəsi-
dir”mövzusundaVətənmüharibəsininşəhidi
HəsənBayramovunailəsiiləgörüşkeçirib.

***
SumqayıtRMİSumqayıtşəhərN.Nərima-

novadınaMədəniyyətMərkəzininMədəniy-
yət evi Vətənmüharibəsi şəhidləri Emil İs-
gəndərov,EltunƏliyev vəElvinNovruzova
həsrolunan “Vətənocaqdırsa,şəhidlərod-
dur”adlıədəbi-bədiigecətəşkiledib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Vətən ocaqdırsa, şəhidlər oddur...

Xəbərverdiyimizkimi,Azərbaycan
Respublikasınıninsanhüquqlarıüzrə
müvəkkili(ombudsman)tərəfindənbuil
dəənənəviolaraq18may–18iyuntarix
lərindəölkəmizdə“İnsanhüquqlarıaylığı”
elanolunub.Aylıqçərçivəsindəbölgələr
dəfəaliyyətgöstərənmədəniyyətmüəssi
sələrindəsilsilətədbirlərtəşkiledilir.

GəncəRMİGoranboy rayonHeydərƏli-
yevMərkəzi, rayonMərkəziKitabxanasıvə
Goranboy Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan cəmiyyətində
insanhüquqları”mövzusundaseminarkeçi-
rilib.Çıxışlardan sonra iştirakçılar  kitabxa-
nanıntəşkiletdiyi“Hüquqlarımızıbilək”baş-
lıqlıkitabsərgisinəbaxıblar.
Ağdaş RMİ Zərdab rayon MKS-nin Mər-

kəziKitabxanasıvəZərdab rayonUşaqvə
ailələrədəstəkmərkəzininbirgə təşkilatçılı-
ğı ilə“Hüquqlarımızımüdafiəedək!”başlığı
altındatədbirkeçirilib.ZərdabrayonHeydər
ƏliyevMərkəzindədəmövzuiləbağlıtədbir
təşkiledilib.“HeydərƏliyevvəinsanhüquq-
ları”mövzusundaməruzədinlənilib.

SabirabadRMİŞirvanşəhərHeydərƏli-
yevMərkəzi, Şirvan Dövlət RəsmQalere-
yası, şəhər Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi və
şəhər İcraHakimiyyətininbirgə təşkilatçılı-
ğıilə“HeydərƏliyev–hüquqvəidarəetmə
sisteminimöhkəmləndirən lider”adlı tədbir
keçirilib.TədbirçərçivəsindəŞirvanDövlət
Rəsm Qalereyası dərnək üzvlərinin insan
hüquqlarımövzusundaəsərlərinəbaxışke-
çirilib.

ŞəkiRMİQaxrayonMKS-ninAğçaykənd
kitabxanasında“Hüquqlarımızıbiləkvəözü-
müzümüdafiəedək!”mövzusundadiskussi-
yakeçirilib.“İnsanhüquqlarınədir?”,“Uşaq
haqlarısözləşməsi”və “Uşaqlarınqorunma
haqqıvardır”adlıanimasiyaçarxlarınüma-
yişolunub.
Sumqayıt RMİ Xızı rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində “İnsan və vətəndaş hüquqları”
adlımaarifəndiricitədbirkeçirilib.

İnsan hüquqları: ləyaqət və bərabərlik



www.medeniyyet.az

№44 (1917)
10 iyun 2022 sənət 5

Ö
lkəsinə,vətəninə,xalqına,dövlətinəxidmətedənhərkəsvətəndaşsayı
lır.Ammaeləinsanlardavarki,onlaryalnızözölkəsində,özdövlətində
deyil,dünyamiqyasındatanınırlar.Beləşəxsiyyətləriisəfədakarvətən
daşadlandırmaqolar.Çünkionlaryalnızözhəyatınıdeyil,xalqınınadı

nınucalığını,dövlətinin,vətəninindünyadatəmsilolunmasınıdüşünərəkdaim
fədakarlıqlaçalışırlar.AzərbaycanbəstəkarlıqməktəbinitəmsiledənFirəngiz
Əlizadəməhzbeləsimalardandır.OhəmAzərbaycanın,həmdədünyanın
tanıdığısənətkardır.

AzərbaycanınXalqartisti,UNESCO-
nun“Sülhartisti”,AMEA-nınmüxbirüz-
vü, “Şöhrət”və “Şərəf”ordenləri, “Ağa
Khan Music Awards-2019” mükafatı
laureatı, professor, Azərbaycan Bəs-
təkarlar İttifaqının sədri. Bir adın qar-
şısındabuqədər titullarınolması, təbii
ki,fədakarvətəndaşlığın,yüksəkəyarlı
sənətkarlığın, şərəfi, ləyaqətli bir şəx-
siyyət olmağın bariz nümunəsidir. Bu
sadalananyüksəkfəxriadlarınarxasın-
dazərifsimalı,gözəlqəlbli,bütünvarlı-
ğıiləxalqınabağlıolanböyükvətəndaş
dayanır.O,sələfərininyolunu,əməllə-
rinilayiqincədavametdirməyibacaran,
eyni zamanda musiqi sənətində yeni
yollaraçanFirəngizƏlizadədir.
Azərbaycanmusiqisini dünya səviy-

yəsində təbliğvə təmsiledənFirəngiz
Əlizadə geniş yaradıcılıq irsi ilə daim
məşhur musiqiçilərin diqqətini cəlb
edib. Onun əsərləri həm vətənində,
həmdəuzaqölkələrdətanınaraqmüa-
sir Azərbaycan musiqisinin inikasına
çevrilib.Bəstəkarınözünəməxsusfərdi
üslubu xalq yaradıcılığından, muğam
sənətindənbəhrələnərəkonlarımüasir
musiqielementləriiləqovuşdurmaqba-
carığınıntəzahürüdür.BuyazıdaFirən-
gizƏlizadəyaradıcılığının təhlilinəyer
versək, onda mövzudan  uzaqlaşmış
olarıq.Çünkibəstəkarınyaradıcılığıvə
ictimaifəaliyyətiçoxgenişdir.Bizimisə
məqsədimiz onun yubiley günlərinin
ümumişərhiniverməkdir.

31may – 4 iyun tarixlərində Firən-
giz Əlizadənin yubileyi ilə əlaqədar
gerçəkləşən musiqi festivalı mədəni
həyatda geniş rezonans doğurdu. Bu
günlərdə müxtəlif musiqi ocaqlarında
bəstəkarın əsərləri səsləndi, onunla
görüşlər keçirildi. Bütün bunlar Firən-
gizxanımın fədakar fəaliyyətininbəh-
rəsidir. Bu fəaliyyətin bariz nümunəsi
mayın 20-dəAzərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqındatəqdimolunansənədlifilm-
dədəözəksinitapıb.RejissorCahan-
gir Zeynalov tərəfindən çəkilmiş film-
dəunikal kadrlar, FirəngizƏlizadənin
dünyasəhnələrindəkiçıxışları,dünya-
nıngörkəmlimusiqiçilərininbəstəkarla
görüşləri,onunhaqqındadəyərli fikir-
ləritəqdimolunur.
Mayın25-dəRostropoviçlərinev-mu-

zeyində bəstəkarla musiqi ictimaiyyə-
tiningörüşükeçirildi.Buradadabəstə-
karın geniş yaradıcılıq irsindən söhbət
açıldı, gənc musiqiçilər öz ifalarını sə-
nətkara ərməğan etdilər. Tədbirdə Fi-
rəngizxanım“DədəQorqud”Cəmiyyəti
tərəfindən“Mehribanana”ordeniilətəl-
tifolundu.
28May –AzərbaycanınMüstəqillik,

Firəngizxanımınisədoğumgünü.Döv-
lətbaşçımızİlhamƏliyevmayın27-də
imzaladığı sərəncamla Firəngiz Əliza-
dəmusiqimədəniyyətimizininkişafında
uzunmüddətlisəmərəlifəaliyyətinəgö-
rə“AzərbaycanRespublikasıPreziden-
tininfəxridiplomu”ilətəltifedildi.

31 may – Firəngiz Əlizadənin yubi-
leyinə həsr olunan musiqi festivalının
ilk günü Azərbaycan Bəstəkarlar İtti-
faqında elmi konfrans keçirildi. Tanın-
mış musiqi xadimləri, musiqişünas və
pedaqoqlarbəstəkarınmusiqi irsindən
bəhs etdilər, onun zəngin yaradıcılıq
fəaliyyətindən,ŞərqvəQərb,millilikvə
müasirlik,ənənəvənovatorluğunoriji-
nalşəkildəsintezedilməsinəəsaslanan
üslubxüsusiyyətlərindəndanışdılar.
Festival çərçivəsində iyunun 1-də

Beynəlxalq MuğamMərkəzində bəstə-
karınəsərlərindənibarətkonsertbirçox
maraqlı cəhətlərlə yadda qaldı. Qara
QarayevadınaDövlətKameraOrkestri-
ninvəsolistlərinifasındaFirəngizƏliza-
dənin dünyanınməşhur konsert salon-
larındasəslənənəsərləritəqdimolundu.
Onudaqeydedəkki,birneçəsolistxa-
ricdəngələnmusiqiçiləridi.OnurÖzkan
(kontrabas, Türkiyə), Margis Kuplais
(violonçel, İsveçrə).Konsertdəmüxtəlif
illərdəyazılanəsərlər ifaolundu: “Met-
hamorfosis” (Simliorkestrüçün,2002),
“Sirius”(Solovibrafonüçün,2015),“De-
yişmə II” (Kontrabas, tabla və kame-
ra orkestri üçün, 2005), “Oyan!” (Solo
violonçelüçün,2005),“Dance”(Kamera
orkestriüçün,2016).
Festivalçərçivəsindəiyunun2-dəMilli

Kitabxanadabəstəkarlagörüşvəonun
yaradıcılıq sərgisi keçirildi. Bu yaradı-
cılıq sərgisində Firəngiz xanımın Qara
Qarayev haqqında və digər kitabları,
eynizamandamüxtəlifmüəllifərinonun
həyatvəyaradıcılığındanbəhsedənki-
tablarısərgiləndi.Təqdimatınənönəmli
cəhətiFirəngizƏlizadəninməşhurdün-
ya şirkətləri tərəfindən buraxılan audio
vəvideodiskləri idi.Bəstəkaröz şəxsi
arxivində saxlanılan və dünya şirkətlə-
rində qorunan bu disklərin yazılma ta-
rixindən ətrafı danışdı. Sərgidə xarici
musiqişünaslarındabəstəkarhaqqında
kitabları vardı. Tədbirdə Almaniyadan
gələn Qabriel Teşner də çıxış edərək
Firəngizxanımındünyamusiqisindəro-
lundanvəəhəmiyyətindənsözaçdı.
Festivalın3iyuntarixiyenədətama-

şaçıları bəstəkarınmusiqisi ilə baş-ba-
şaqoydu.HəmigünAzərbaycanDövlət
AkademikFilarmoniyasındaÜ.Hacıbəyli
adına Dövlət Simfonik Orkestrinin mü-
şayiəti ilə solistlərin ifasında maraqlı
əsərlər təqdimolundu.Tədbirigirişsö-
züiləaçanAzərbaycanRespublikasının
mədəniyyətnaziriAnarKərimovbəstə-
karıölkərəhbərliyiadındantəbriketdi.

KonsertproqramınaFirəngizxanımın
“Nağıllar”(Böyüksimfonikorkestrüçün,
2002,Bakıdailkifa),“Mərsiyə”(Violon-
çel və simfonik orkestr üçün konsert,
2002), “İntizar” operasından Ananın
ariyası, “NizamiCosmology” (Simfonik
orkestrvəelektronsəsləriüçün,2021,
Bakıda ilk ifa) əsərləri daxil edilmişdi.
Xalq artisti Fəxrəddin Kərimovun diri-
jorluğuiləsəslənənbuəsərlərinsonun-
cusu ilk dəfə ifa olunan “Nizami Cos-
mology” idi. Nizami poetik dünyasının
Firəngiz Əlizadə musiqisi ilə vəhdəti
kamil sənətkarlığın ifadəsidir.  Bəstə-
kar bu əsəri ilə klassik Azərbaycan
poeziyasının musiqidə təcəssümünün
yüksək peşəkarlıqla tərənnümünə nail
olub.
Festivalın sonuncu günü – iyunun

4-də Azərbaycan Dövlət Akademik
Opera və Balet Teatrında bəstəkarın
“İntizar”operasınıntamaşasıoldu.Xal-
qımızın30ilintizarındaolduğuyurdyer
həsrətinin vüsalını bəstəkar hələ bir
neçəilbundanəvvəlözoperasındaağ

atlı oğlanın simasında təqdimetmişdi.
Onunmöhtəşəmvəümiddolumusiqisi
sankimübarizxalqın–AliBaşKoman-
danımızınvərəşadətliOrdumuzunVə-
tən müharibəsində Qələbə sorağının
carçısıdır. Operanın belə möhtəşəm
musiqi ilətamamlanması,yəniepiloqu
sankieləyubileytədbirlərinindəkulmi-
nasiyasıoldu.Eləbizdəbumöhtəşəm-
liyinsədalarıaltındafestivaliştirakçıla-
rınınvəsənətsevərlərinbəstəkaraolan
ürək sözlərini və arzularını belə ifadə
edirik.
DaimyaradıcılıqaxtarışındaolanFi-

rəngiz Əlizadə bu gün də ənənəsinə
sadiqdir.O,Azərbaycanı–doğmaVə-
tənini böyükməhəbbətlə sevir və ona
şərəfə xidmət edir. İnanırıq vəəminik
ki,onunəsərlərininsədasıbundanson-
radadünyanınənməşhurkonsertsa-
lonlarından gələcək. Belə sənətkarın
hərbiruğurueləxalqın,vətəninuğuru
deməkdir.

Səadət Təhmirazqızı 
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Musiqi məktəbinin yekun konserti
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininL.vəM.Rostropoviçlər
adına21nömrəlionbirillikMusiqiməktəbiBeynəlxalqMuğam
Mərkəzindətədrisilininyekunuiləbağlıhesabatkonsertiverib.

İdarədənbildirilibki,konsertdəməktəbinmüəllimvəşagirdləri
Azərbaycanvəxariciölkəbəstəkarlarınınəsərlərinisolo,eləcə
dəansambllaifaediblər.TədbirdəSəbailRayonİcraHakimiyyəti
başçısınınmüaviniKəmaləHəşimova,Başidarəninrəisiİbrahim
Əliyev,musiqivəincəsənətməktəblərininrəhbərləri,ictimaiyyət
nümayəndələriiştirakediblər.
“Şuşa İli”çərçivəsindəbaş tutanhesabatkonsertişagirdlərin

parlaqçıxışlarıvətamaşaçıalqışlarıiləyaddaqalıb.

Xalq artisti və belaruslu sənətşünas 
Lənkəran teatrında

Tanınmışaktyor,Xalqartisti,PrezidentmükafatçısıVidadiHə
sənovvəBelarusdangələnsənətşünasOlqaKlipiyunun5də
LənkəranDövlətDramTeatrındaolublar.

Sənətocağınınyaradıcılıqfəaliyyəti,mövcudşəraitiiləyaxın-
dantanışolanqonaqlargəncrejissorTərlanAbdullayevinquru-
luşundaİlqarFəhminin“Şahnamə”(“Qanlınamə”)pyesiəsasın-
dahazırlanantamaşanınməşqprosesinidəizləyiblər.
Daha sonra teatrın yaradıcı kollektivi ilə görüşənV.Həsənov

vəO.Kliptamaşanınməşqləribarədəfikirlərinisöyləyib,tövsiyə-
lərinibildiriblər.
TeatrındirektoruTofiqHeydərovvəaparıcısəhnəustası,Xalq

artisti,PrezidenttəqaüdçüsüQabilQuliyevkollektivadındanqo-
naqlaradəyərlifikirlərinəgörəminnətdarlıqlarınıçatdırıblar.

“Qarınqulu” ilk tammetrajlı 
animasiya filmimiz olacaq

Ölkəmizin
animasi
yafilmləri
tarixində
ilkdəfə
“Qarın
qulu”adlı
tammetrajlı
animasiya
filmitəqdim
ediləcək.
Bubarədə

MədəniyyətNazirliyiAudiovizualvəinteraktivmediaşö
bəsininsektormüdiriRüfətƏliyevməlumatverib.

Ölkəmizdəuşaqfilmlərininistehsalınındahaçoxdiqqət-
dəsaxlanılmasınınvacibliyindəndanışanR.Əliyevbusa-
həyə yenimütəxəssislərin cəlb edilərək bütün istehsalat
prosesinin Azərbaycanda aparılmasının prioritet məsələ
olduğunuvurğulayıb: “Animasiya filmlərininhazırlanması
prosesindətexnikiimkanlarAzərbaycandaistədiyimizkimi
olmadığınagörəbizbuişitamamlamaqüçünlayihənixa-
riciölkələrəgöndərməlioluruq.Ammaməqsədimizbuişi
tamolaraqAzərbaycandatəşkiletməkdir”.
Sektormüdirihazırdaanimasiyasahəsiüzrəölkəmiz-

də20-yəyaxınpeşəkarmütəxəssisinolduğunudiqqətə
çatdırıb.Bildiribki,hazırda “Qarınqulu” tammetrajlıani-
masiya filmi ilə bağlımüvafiq işlər görülür: “Layihə da-
vametdikcə,buprosesdəiştirakedənlərinsayıdahada
artacaq. Ümid edirəm ki, bu, ölkəmizdəmüvəfəqiyyət-
li layihəolacaqvəhəmçininfilmi tanınmışaktyorlarımız
səsləndirəcək”.

Musiqi tariximizə yazılan festival

Almaniyalı qonaq Rostropoviçlərin muzeyində
Almaniyanındünyaca
məşhur“HansSikorski”
musiqinəşriyyatıFirəngiz
Əlizadəiləəməkdaşlıq
edərək,onunyaradıcılı
ğınıtəbliğedir.Bugün
lərdəbəstəkarınyubileyi
münasibətiləBakıdake
çirilənmusiqifestivalında
“HansSikorski”nəşriy
yatınınnümayəndəsi,
bəstəkarvərepertuar
meneceriQabrielTeşner
dəiştirakedib.

Qonaq səfər zamanı
Leopold və Mstislav Rost-
ropoviçlərin Ev-Muzeyini də ziyarət
edib. Muzeyin ekspozisiyası ilə ma-
raqla tanış olan Qabriel Teşner Ms-
tislavRostropoviçvəFirəngizƏlizadə
kimi görkəmli insanların doğulduğu
şəhərdəolduğuüçünqürur hissi ke-
çirtdiyinibildirib.
Muzeyin direktoru Günay Əliyeva

qonağaMstislavRostropoviçinAlma-
niyadaçıxışları,KronberqAkademiya-
sındafəaliyyətinədairkitablar,orada
adına keçirilən musiqi festivallarının

proqramları, maestronun “Deutsche
Grammofon”da işıq üzü görən, ifa-
lardan ibarət albomları barədə ətraf-
lı məlumat verib. M.Rostropoviç və
F.Əlizadə kimi iki böyük musiqiçinin
dostluğu, yaradıcılığı, eyni zamanda
nəşriyyat evinin fəaliyyəti və görülə-
cəklayihələrətrafındamaraqlısöhbət
aparılıb.
SondaQabrielTeşnerxoşvəsəmi-

miqarşılanma,maraqlıekskursiyaya
görəminnətdarlığınıbildirib.

“Mədəni gənclik” layihəsində “O olmasın, bu olsun”

MədəniyyətNazirliyi
nin“Mədənigənclik”
layihəsinəqoşulan
tələbəgənclərAzər

baycanDövlətAkademik
MusiqiliTeatrındanövbətita
maşayabaxıblar.İyunun7də
teatrdaÜzeyirHacıbəylinin
“Oolmasın,buolsun”musiqili
komediyasınümayişolunub.

Tamaşanın quruluşçu rejis-
soru Xalq artisti, rejissor Cən-
nət Səlimova, quruluşçu dirijo-
ru Əməkdar incəsənət xadimi
Nazim Hacıəlibəyov, quruluşçu
rəssamı Əməkdar rəssam İs-
mayıl Məmmədov, xormeysteri
ƏməkdarartistVaqifMəstanov,
dirijoru Əməkdar incəsənət xa-
dimiFəxrəddinAtayev,quruluş-

çu baletmeysterləri Əməkdar
artistlərZakirvəYelenaAğayev-
lər, konsertmeysteri Fidan Ba-
bayeva, rejissor assistenti Se-
vincMəmmədovadır.

Səhnə əsərində rollarıƏmək-
dar artistlər Şövqi Hüseynov,
ƏzizağaƏzizov,ƏləkbərƏliyev,
NahidəOrucova,NadirXasiyev,
aktyorlar Möylə Mirzəliyev, Ay-

dan Həsənova, Şaban Cəfərov,
Hüseyn Əlili, Elxan İsmayılov,
ƏliməmmədNovruzov,Elməddin
Dadaşov,TəranəƏliyeva, Fərid
Rzayev, Cəbrayıl Cəbrayılov,
ƏliKərimov,MuradƏliyev,Rüs-
təmRüstəmov,Rahib vəNuray
Məmmədzadələrifaediblər.
Qeyd edək ki, bundan öncə

“Mədəni gənclik” layihəsi çər-
çivəsində Akademik Musiqili
Teatrda Viktor Hüqonun “Pa-
risNotr-Dam”əsərininmotivləri
əsasında rejissor Samir Qula-
movun quruluşunda hazırlanan
“ParisNotr-Damaithaf”tamaşa-
sıgöstərilmişdi.
Yeri gəlmişkən, iyunun 11-də

teatrda “O olmasın, bu olsun”
tamaşasının daha bir nümayişi
olacaq.

“Golden Kids Awards – 2022” nominasiyaları üzrə 
təltif mərasimi keçirilib

NizamiKinoMərkəzində“AzərbaycanKönüllüləri”İctimaiBirliyinintəş
kilatçılığıiləsaycadördüncüdəfə“GoldenKidsAwards–2022”uşaq
nominasiyalarıüzrəmükafatlandırmamərasimikeçirilib.

“AzərbaycanKönüllüləri”İctimaiBirliyinin(AKİB)prezidentiİmaməddin
Quliyev layihənin istedadlıuşaqlarvəgənclərüçünmotivasiyaxarakteri
daşıdığınıvurğulayaraqiştirakçılarayeniuğurlararzulayıb.
AKİB-ninMədəniyyətvəincəsənətdepartamentininrəhbəriÜlviyyəBə-

birlidəlayihənin“Şuşaİli”çərçivəsindəkeçirildiyinivurğulayaraqhərkəsə
öztəşəkkürünübildirib.
Qala-gecəninaparıcılarıCeyhunHəsənlivəElnarəSadıqova22nomi-

nasiyaüzrəmükafatlarıtəqdimetməküçünqonaqlarıvəqaliblərisəhnəyə
dəvətedib.MükafatlandırmamərasimindəMilliMəclisindeputatları,Mə-
dəniyyətNazirliyininəməkdaşları,dövlətvəQHTnümayəndələri,mədə-
niyyətvəictimaiyyətxadimləriiştirakediblər.
AKİB-ninMədəniyyətvəincəsənətdepartamentinintəsisetdiyi“Golden

KidsAwards”müsabiqəsi2018-ci ildənkeçirilir.Layihəninməqsədi5-16
yaşadəkuşaqvəgənclərinyaradıcı inkişafına, istedadvəbacarıqlarının
üzəçıxmasınadəstəkolmaqdır.
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Yurduhəmdəonunsakinindənxəbəralarlar.Tarixəyazılan
larqədəryazılmayanlardamaraqlıolur.Elinmədənimə
nəvizənginlikləriniöyrənən,davamlışəkildətəbliğedənlə
rinzəhmətiyüksəktəqdirəlayiqdir.Əgərbuel,bumahalon

illərləmədənimirasqənimibədnamermənilərinişğalıaltında
qalıbsa,beləcəfakeşaraşdırıcılarınmissiyasınındəyərqiyməti
birəbeşartır...

Müsahibimizmədəniyyətpay
taxtımızda doğulub böyüyən,
Vətənimizin bu dilbər guşəsini
tariximədəni və etnoqrafik ba
xımdan davamlı araşdıran ta
nınmış yazıçıpublisist, “Şuşa”
qəzetinin redaktoru Vasif Quli
yevdir.O,50ildənartıqdırarxiv
lərdəŞuşavəQarabağlabağlı
araşdırmalar aparır, əzəli yurd
yerlərimizin tarixi şəxsiyyətləri,
məşhur nəsilləri, Şuşanın et
noqrafiyası iləbağlı 30danar
tıqkitabınmüəllifidir.
Vasifmüəllimlə “Şuşa” qəze

tininredaksiyasındagörüşürük.
İşmasasınınüzərindəçoxsaylı
arxivmateriallarıvəkitablarvar.
Azərbaycan və rus dillərində
“Mehmandarovlar”kitabıdiqqə
timiziçəkir.Eləsöhbətimizədə
bu məşhur nəsillə bağlı sualla
başlayırıq.

– Va sif müəl lim, Meh man da
rov la rın şə cə rə si haq qın da 
ki tab həm də Qa ra bağ hə qi
qət lə ri nin ifa də si ba xı mın dan 
tu tar lı mən bə dir...
– Azərbaycanın görkəmli sü

lalələrindənolanMehmandarov
larbarədəqələməaldığımkitab
40 ildənartıqdövrdəapardığım
axtarışların məhsuludur. Əldə
etdiyimzənginmateriallarvəna
dir tapıntılar əsasındaQarabağ
tarixinin ictimaisiyasi və etnik
mədəni irsinin nadir bir parçası
olanməşhur bir nəsil haqqında
mükəmməl bir tarixçə yaratma
ğanailoldum.Uzunillərmüxtəlif
qaynaqlardanailəarxivivəəsas
arxivlərdən, rusdilli və anadil
li mətbuat səhifələrindən tapıb
topladığımmateriallar bu kitab
da yer alıb. Rejissor, Əməkdar
incəsənət xadimiYavərRzayev
hazırdabukitabəsasında tam
metrajlısənədlifilmüzərindəiş
ləyir.BugünMehmandarovların
Şuşadakı evi restavrasiya edi
lir. Restavrasiya işləri bitdikdən
sonrafilminŞuşailəbağlıkadr
larıdalentəalınacaq.

– Azad Şu şa ya il lər son ra qa
yı dı şı nız ne cə ol du? Təəs sü
rat la rı nız ma raq lı dır.
–Ötənilinmayayındabirqrup

şuşalımədəniyyətxadimiilə“Xa
rıbülbül”festivalınagetdik.Desəm
ki, heç bir təəssüratım olmadı,
bəlkə də inanmayacaqsınız.

Çünkibu28ildəmənsankihər
günŞuşadaolmuşam.Mənar
xivdə işləyən adamam. Gün
düzlər arxivdə Şuşa ilə bağlı
araşdırma aparır, axşamlar isə
yazırdım.Qeyriadibirhissya
şamadım. Düzdür, adam ba
xanda pis olur, köhnəŞuşa ilə
indiki Şuşa arasında fərq var.
Ermənilər, demək olar ki, şə
həri dağıdıblar. Şəhərin əsas
müsəlmanlar (azərbaycanlılar)
yaşayanhissəsidağıdılıb.Şuşa
ikihissədənibarətidi.Onudao
vaxt ruslar gələndə ayırmışdı
lar. Müsəlmanlar yaşayan mə
həllə ikincihissə,ermənilərya
şayanməhəllə isəbirincihissə
adlanırdı. İdarələr, müəssisələr
birincihissədə idi. İndisalamat
qalan binalar əsasən şəhərin
birinci hissəsindədir. İkinci his
səninəksərtarixiabidələrinida
ğıdıblar.QurğuşunlatikilənHacı
Qulununmalikanəsi,Zöhrabbə
yovlarınmalikanəsivəs.Ürəyim
açılmırdı,ammabunlarınhamı
sını qələmə aldığım üçün adi
yanaşırdım.Çünki yaşamışdım
bugördüklərimi.19051906cıil
ermənimüsəlman davasından
yazdığım məlumatlarla gördü
yümmənzərələreyniidi.

– Ataba ba evi ni zi gö rə bil di
niz mi?
–Mən Şuşadan 15 yaşımda

çıxmışam. Beş il Xankəndidə
yaşadıqdan sonra Bakıya gəl
mişəm. Nənəmgilin, bacıları
mın,qardaşımıneviŞuşadaidi.
Bacımgilin eviXanqızı bulağı
nınqarşısındaidi.İndioradüm
düzdür. Ermənilər oradan yol
çəkiblər. Nənəmgilin evi sala
mat idi.Həyətbacasıdayerin
də.Dəmirdarvaza28ildəaçıl
mayıb.Həyətəgirdimevəkeçə
bilmədim.Uşaqlığımoradakeç
diyi üçün kövrəldim. Babamın
evi tarixi abidə deyildi. Amma
tarixiabidələrindağıdılmasıpis
təsiredir.

– Uzun il lər dir Şu şa ilə bağ
lı araş dır ma lar apa rır, ya zı lar 
ya zır sı nız. Şu şa nın ən az təd
qiq olu nan sa hə si han sı dır?
–Bir fikrimi də çatdırmaq is

tərdim. 2030 il əvvəl Şuşanın
tarixi ilə çox az sayda insan
məşğulolurdu.Buiki ilərzində
o qədər Şuşadan yazan tarix

çivəaraşdırmaçıortalığaçıxdı
ki. Əksər məlumatların bəzən
yanlış, bəzən də köçürmə ol
duğunudeyəbilərəm.Bilməyən
adamlar Şuşanın, Qarabağın
tarixindən məqalələr yazırlar.
Birmüddət əvvəlmənim kitab
larımdan plagiat köçürmələrin
qarşısıalındı.ÖtənilisəAZƏR
TAC informasiya agentliyi belə
bir təşəbbüsləmüraciətetdi ki,
yazdığım məlumatlar və infor
masiyalarhəftədəbirdəfədərc
edilsin. Söhbət mənim yazım
dan deyil, məlumatın düzgün
lüyündən gedir. Yazdığım mə
lumatlararxivmateriallarıdırvə
dəqiqrəqəmlərdir. İstəyimodur
ki,səhvməlumatlarolmasın...
Tədqiq olunmayan sahələ

rəgəlincə isə,belədeməkolar
ki, hər sahəsi tədqiq olunub
amma natamam. Tədqiq olun
mayan sahələr də var. Firudin
ŞuşinskiovaxtŞuşahaqqında
yazarkən ən çox mədəniyyət,
musiqi sahəsini qələmə alıb.
Məsələn, sovet vaxtı elmi işlər
yazılıb – “Şuşada sənayenin
inkişafı”,  “Şuşa inqilabmərkə
zidir”vəs.Ammamənhazırda
kompleksşəkildə“Şuşanıntari
xi”adlıkitabüzərindəişləyirəm.
Bukitabdanəyazılabiləcəksə,
hamısını toplamağa çalışıram.
Bir şəhərin və kəndin tarixini
yazandagərək elə yazasan ki,
əhatəli olsun.HazırdaŞuşanın
bünövrəsininqoyulmasıgünün
dən–1750ci il iyunun20dən
tutmuş2022ci ilə qədər bütün
hadisələri toplamağa çalışdım.
Min səhifəlik, böyük formatda
kitabın ilin sonuna kimi hazır

olması nəzərdə tutulub. Bu ki
tabdaŞuşatəbiətindəntutmuş,
sənayesinə,musiqisindəndağı
nadaşınaqədərqeydedilib.

– Ni yə Şu şa nın bü növ rə si 
məhz 20 iyun da qo yu lub? 
– Bu tarixə mənim şəxsi ya

naşmam var. Tarixçilər mənimlə
razı olmasalar da, tarixə geniş
ekskursiya etmədən deyərdim
ki,Nadirşahböyüksərkərdəol
sada,səhvləriçoxdur.Onunşah
seçilməsinəQarabağbəylərbəy
liyirazıdeyilmiş.Şahseçildikdən
sonra bəylərbəyliyi ləğv edir və
parçalayır. 1747ci il iyunun 20
dəNadirşahöldürülürvəeləalı
nırki,Pənahəlixanrəmziməna
da bəylərbəyliyin ləğv edilməsi,
birhissəsiningürcülərəverilməsi
acığınaŞuşanınbünövrəsiniiyu
nun20dəqoyur.

– Şu şa, Qa ra bağ haq qın da ki
tab la rı nız dan da nı şaq...
–Gördüyünüz ikicildlik“Şuşa

nəğmələri” kitabımı 1976cı il
dəntoplamağabaşlamışdımvə
25iləbitirdim.6cildolacaq.Bu
kitabdaŞuşahaqqındayazılan
şeirlərvəpoemalardayeralıb.
25iləikicild,1800səhifə.Daha
4cilddənəşrolunmalıdır.Bunu
onagörə deyirəmki,mədəniy
yətin, sənətin inkişafı baxımın
danŞuşanıçoxzamanTəbrizlə
müqayisə edirlər. Amma mən
Təbrizhaqqındakitababaxdım
vəgördümki,Şuşanınzənginli
yidahamöhtəşəmdirvəheçdə
ondangeriqalmır.

– Nəsr əsər lə ri ni də top la maq 
fik ri niz var?

–4546iləvvəlnəzmibaşla
dım. Toplamaq bir az çətindir.
AylarlaMilliKitabxanadavəar
xivlərdəoluram.

– Şu şa həm də Azər bay can 
el mi nə gör kəm li si ma lar bəxş 
edib...
– Şuşanın təxminən 500 ali

mivar.Onlardan35iakademik,
200nəfərəqədərielmlərdokto
ru vəs.Balacabir şəhərdəaz
qala hər ev bir neçəalim,mu
siqiçi bəxş edib Azərbaycana.
Məsələn, unudulmaz Rəşid
Behbudovgilin ailəsi – atası,
qardaşı,bacısı,özü,bacısıoğlu
vəqızı.Belənümunələrçoxdur.

– Ba yaq söh bə ti miz za ma nı 
qeyd et di niz ki, Dağ lıq Qa ra
bağ Mux tar Vi la yə ti nin ya ran
ma sı Şu şa nın in ki şa fı na ma
ne ol du... 

–İlkolaraqonudeyimki,Şu
şanınəhalisiənçox43min800
nəfərolub.Burəqəm1917ciilə
aiddir. 1992ci ildə şəhər işğal
ediləndə13minəhalisivardı.Ni
yəbeləazaldı?Sovethökuməti
quruldu və bəyxan şəhərində
öldürülənlər, sürgün edilənlər
oldu. 1923cü ildə qondarma
qurum yaradılandan sonra süni
surətdəazərbaycanlılarburadan
azaldılmağa başlanıldı. İkincisi
isə vilayətin inzibati mərkəzi ilk
əvvəl Şuşa şəhəri oldu, daha
sonraermənilərintəkidiiləXan
kəndinəverildi.Şuşadakıbütün
sənaye müəssisələri Xankəndi
dəki zavodfabriklərin filialı kimi
işləyirdi.Busəbəbdənmənfitə
sirlər çox oldu. İndi deyəcəyim
bufaktıqəzetdədəbirdəfəçap

etmişəm.1957ciildəXalqartisti
BülbülSSRİAliSovetinindepu
tatı idi. Həmin vaxt da Şuşaya
Turşsumineralsukəməriçəkilir.
ErmənilərMoskvayayazırlar ki,
niyəsuXankəndinədeyil,Şuşa
ya çəkilir. Bülbül gedir Xankən
dinəvəmüşavirədəbuməsələ
nihəlletməyəçalışır.Ermənilər
iddiaedirlərki,kurortşəhəriadı
Xankəndinə verilməlidir. Bülbül
çıxışı zamanı bir kəlmə iləmə
sələni həll edir. Deyir su bura
çəkilsin,kurortşəhəriadıdabu
ra verilsin.Mən razı.Amma bir
sualımacavabveringörümŞu
şanınhavasınıharasaaparmaq
mümkündür?Bununladaməsə
ləhəllolunur...

– Ha zır da han sı möv zu lar da 
ki tab lar üzə rin də iş lə yir si niz? 
–Əvvəldədəqeydetdiyimki

mi, Şuşa və Qarabağ tarixi ilə
bağlı 30dan artıq kitabım nəşr
olunub. Onlardan 10u tərcü
mədir,20si isəmüəllifiolduğum
kitablardır.Çoxşadamki,redak
toruolduğumvəsonradanAzər
baycan dilinə tərcümə etdiyim
“KöhnəŞuşa”kitabınaBirincivit
seprezidentMehribanxanımƏli
yevaönsözyazıb.QarşıdaŞu
şahaqqındabirneçəcildlikkitab
nəzərdə tuturam. İki min nəfər
şuşalı elm, ədəbiyyat və mədə
niyyətxadimininfəaliyyəti,şəhə
rin tarixində rolu haqqında yaz
maqolar.Onlardan,deməkolar,
təkmusiqisahəsiüzrə1000dən
artıqməqaləm,oçerkvəensiklo
pedikyazımdərcolunub.“Şuşa”
qəzetininhərnömrəsində“Qara
bağ ensiklopediyası” başlığı ilə
məlumatlardərcedirik.

– Bəs “Şu şa İli”nə əsas töh fə
niz nə ola caq?
– Əsas məqsədim “Şuşanın

tarixi”kitabımıvə52ildirüzərin
də işlədiyim “Qarabağ ensiklo
pediyası”nınəşretdirməkdir.Bir
də Pənahəli xan haqqında sə
nədlitarixi romanımıbitirib çap
etdirməkarzusundayam.

– Si zə, bu yo rul maz fəaliy yə
ti niz də uğur lar və can sağ lı ğı 
ar zu la yı rıq.
–Təşəkküredirəm.

Lalə Azəri

“Şuşada az qala hər ev Azərbaycana 
bir neçə alim, musiqiçi bəxş edib”

Vasif Quliyev: “Hazırda “Şuşanın tarixi” adlı kitab üzərində işləyirəm. 
Bu kitabda nə yazıla biləcəksə, hamısını toplamağa çalışıram”

Sovetdövründəmürtəcerejimin
qılıncınınhərikiüzükəsəndəmilli
tarixiyaddaşıoyatmaq,xalqınkimliyi
barədəonunqulağınanələrsəpı

çıldamaqböyükvətəndaşlıqmissiyası
deməkidi.Şair,ədəbiyyatşünas,publi
sist,professorQasımQasımzadəbelə
yazarlardanidi.Onunpoeziyasıəsrlərlə
azadlığatamarzıqalanxalqınduyğu
düşüncəsininifadəsikimisəslənir.

QasımXansuvaroğluQasımzadə23iyun
1923cü ildə indiki Qubadlı rayonunun Xo
camsaxlıkəndindədünyayagözaçıb.Ataba
basıəslənZəngəzurmahalından(Qarakilsə
kəndi) olub. Ailə 1918ci ildəAzərbaycanın
Zəngəzurmahalındaerməniquldurlarınınbu
elinköklüsakinlərinəqarşıqırğınlar törətdiyi
vaxtQubadlıyapənahgətirib.
QasımortatəhsilinibaşavurubŞəkiPe

daqoji Texnikumuna qəbul olunur. Məzun
olduqdan sonra Kəlbəcərdə orta məktəb
müəllimi,YevlaxRayonXalqMaarifiŞöbə
sindəmetodistişləyir.Alitəhsilalmağıqar
şısınaməqsədqoyangəncQasım1950ci
ildəAzərbaycanDövlətUniversitetininFilo
logiyafakültəsinibitirir.
Ədəbiyaradıcılığadahəmin illərdəbaş

layır, şeirlər qələmə alır. O həm də elmə
maraqgöstərir.AzərbaycanElmlərAkade
miyasının aspiranturasında oxuyur.Ancaq
insanlarınkeçmişiniqurdalayan,atayagörə
övladı,övladagörəatanıcəzalandıranso
vetrejimiQasımQasımzadənidənəzarətə
götürür.Təqiblərəməruzqalmasınınsəbəbi
babası Şahsuvar bəyin vaxtilə Xalq Cüm
huriyyətindəməmur işləməsi idi.Bunagö
rə onu aspiranturadan çıxarmaq istəyirlər.
EyniəsaslaxalqdeputatıolananasıArəstə
xanımdamandatdanməhrumedilir.Lakin
odövrdəAliSovetinsədriolanNəzərHey
dərovonumüdafiəedir,gənc tədqiqatçıya
qarşıqaldırılanməsələyəxitamverilir.
QasımQasımzadə“Ədəbiyyatvəincəsə

nət”qəzetindəişədüzəlir,dövrimətbuatda
şeirləri, ədəbitənqidi məqalələri dərc olu
nur.19571963cüillərdəhəminqəzetinre
daktorukimifəaliyyətgöstərir.SonraAzər
baycan EAnın Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutuna qayıdır. Sovet ədəbiyyatı tarixi
şöbəsininmüdirivəzifəsindəçalışır.Onlarla
elmlərnamizədi(fəlsəfədoktoru)vəelmlər
doktorununyetişməsindəəməksərfedir.

Araşdırmalardan məlum olur ki, Qasım
Qasımzadənin elmi və ədəbi yaradıcılığı
həmişə birbirini tamamlayıb.Onun poezi
yasında torpağaməhəbbət, bahar təravəti
duyulub.Mərhumədəbiyyatşünas,tənqidçi,
professor Yaşar Qarayev yazırdı: “Qasım
Qasımzadəşeirləriniürəkqanıiləbənövşə
yarpağınayazırdı.OnunşeirləriniAzərbay
canhaqqındayazılmışənyaxşışeirlərsı
rasınadaxiletməyəhaqqverəndəbudur”.
Şairin mətbuatda ilk şeiri 1944cü ildə

“Kommunist” qəzetindədərcedilib. “Vəfasız
olmaz”adlıhəminşeiroxucumarağınasəbəb
olur.Bundanruhlanangəncşairböyüksəylə
çalışır.“Bizimkənd”adlıilkkitabı1951ciildə
“Uşaqgəncnəşr”dəçapdançıxır.Sonrakıillər
də“Ürəkdöyüntüləri”,“Songörüş”,“Nəğmə
liürəklər”, “Bənövşəyarpağı”, “İsmət”, “Aşıq
gördüyünüçağırar”,“Getdim,gördüm,düşün
düm”,“İnsanminilyaşardı”,“Keçmənamərd
körpüsündən”,“Dağlarburaxmırməni”,“Daş
dankeçənsöz”,“Səndənayrılalı”,“Ədəbiyya
tımız,mənəviyyatımız”vəs.kitablarıişıqüzü
görüb. Şeirləri bir sıra xarici dillərə tərcümə
edilib,Polşa,Bolqarıstan,Türkiyə, İraq, İran
vəs.ölkələrdəçapolunub.
QasımQasımzadəqələminitərcüməsa

həsindədəsınayıb.M.Tursunzadənin“Hin
distanballadası”,“Asiyanınsəsi”,M.Mirşə
kərin “Qızıl qışlaq”, İ.Noneşvilinin “Qonaq
gəlinGürcüstana”əsərləriniruscadanAzər
baycandilinətərcüməedib.

Həyatınçətinsınaqlarındankeçənşairtə
mizadınıvəşəxsiyyətinihəmişəqorumağa
çalışıb.Təbiətindəkikeyfiyyətonunyaradı
cılığındadadiqqəticəlbedir.

Sən dən ay rı lan da, dağ lar, ca van dım,
İn di gö rü şü nə qo ca gəl mi şəm.
Qay ğı lar üs tü mə düş dü – ta lan dım,
Üzü mə üz tu tub bor ca gəl mi şəm.

Onun kövrək qəlbinin dərinliyindən gələn
poetikdüşüncələrindəbirkədərhüznduyulur.
Buhüznüixtiyarıözəlindəolmayanxalqının
taleyiiləbağlıidi.QasımQasımzadənigənc
lik illərindən Vətənin müstəqillik və azadlıq
problemləri düşündürüb. H.Cavidin azadlıq
haraylayanşeirləriniteztezdiləgətirib.Türk
şairlərindənƏ.HamidvəT.Fikrətinkitabların
dan söhbət açıb.HəttaOsmanlı ləhcəsində
yazdığıbirşeiriçəkinmədənmüəlliminəoxu
yur.“Marşirəli,eytürkəsgəri!”misralarıiləbi
tənbubədiiparçanıdinləyənmüəllimdeyir:
“Başınıbəlayasalma,yazıqsan!”.
“Ədəbiyyatvəincəsənət”qəzetininredak

toruolduğuvaxtlardaXəlilRzanınməşhur
“Azadlığıistəmirəm...”şeirini“Afrikanınsə
si”adıaltındadərcedir.RəsulRzanın“Qı
zılgülolmayaydı”(MikayılMüşfiqəhəsrolu
nub)poemasınıdaqorxmadan“Ədəbiyyat
vəincəsənət”qəzetindəçapedib.
Qasım Qasımzadə “Günəş”, “Neyin əf

sanəsi”, “Çərkəz oğlu” əsərlərində xalqının
azadlıqarzularındanürəkağrısıiləsözaçıb.
Şeirlərivəpublisistikməqalələriilədüşmənə
layiqlicavablarverib.İnsanlarıvətən,xalqvə
azadlıquğrundamübarizəyəsəsləyib.“Çər
kəz oğlu” əsərində çərkəzlə qarşılaşan rus
generalı deyir: “Sultan sizi həmişəlik bizə
bağışlayıb. Gəlin xoşluqla qılıncınızı yerə
qoyun və təslim olun. Bundan hiddətlənən
çərkəzoğlugeneraladeyir:“Çərkəzoğlunə
çara,nədəki, sultanaqulolmaz.Qılıncını
daqınınaqoymaz.Əgəruçanquşututabil
sən,ondamənidətutabilərsən...”.
Sadəlik, təbiilikvəmüdriklikmücəssəmə

si,şairqəlblialim,ədəbiyyatvurğunuQasım
Qasımzadə28iyul1993cüildəvəfatedib.

Savalan Fərəcov

“Şeirlərini ürək qanı ilə 
bənövşə yarpağına yazırdı...”

Ruhulla Axundovu Şah bulağı əvəzlədi...
Xəzər rayonunda bir sıra küçələrin 

adları dəyişdirilib
BakıŞəhərİcraHa
kimiyyətibaşçısının
müvafiqsərəncamı
iləpaytaxtınXəzər
rayonununqəsəbələ
rində10küçəninadı
dəyişdirilib.Küçələrə
İqtisadiyyatNazirliyi
yanındaƏmlakMə
sələləriüzrəDövlət
Xidmətitərəfindən
təqdimolunmuş
sxemlərəuyğunola
raqyeniadlarverilib.

Mərdəkanqəsəbəsində20ciMərdəkanküçəsibundansonra
yazıçıdramaturqƏnvərMəmmədxanlınınadınıdaşıyacaq.
ZirəqəsəbəsindəBünyadSərdarov(inqilabçıbolşevik)küçəsi

ƏbdülağaCavadov(neftçialim)küçəsiadlandırılıb.
Binəqəsəbəsində2030cuillərdəsovetAzərbaycanınınrəh

bərlərindənolmuşQəzənfərMusabəyovunadınıdaşıyanküçə
yəneftçihəkimHəsənağaƏliyevinadıverilib.
Həmin qəsəbədə Serqo Orconikidze (Azərbaycanda sovet

hakimiyyətininqurucularındanbiri) küçəsiƏlirzaBayramzadə
nin(energetik,mühəndis)adınıdaşıyacaq.
Binə qəsəbəsində Azərbaycanda sovetləşmənin aparıcı si

malarındanolmuşDadaşBünyadzadənin(ilkmaarifkomissarı,
respublikaXalqKomissarları Sovetinin (hökumət) sədri) adını
daşıyanküçəisəŞahbulağı(?)adlandırılıb.
BuzovnaqəsəbəsindəSəmədağaAğamalıoğlu(Azərbaycan

XalqCümhuriyyətiParlamentininüzvü,sovetləşmədənsonrailk
xalqtorpaqkomissarı)küçəsinəədəbiyyatşünasGülruxƏlibəy
lininadıverilib.
HəminqəsəbədəkidahabirküçəninadındaisəRuhullaAxun

dovu(2030cuillərdəpartiyasovetxadimi,Azərbaycandalatın
qrafikalıəlifbayakeçidintəşkilatçılarındanbiri)ədəbiyyatşünas
ƏzizMirəhmədovəvəzedəcək.
ŞüvəlanqəsəbəsindədəRuhullaAxundovunadıküçədəngö

türülüb.HəminküçəyəQafurMəmmədovun(SovetİttifaqıQəh
rəmanı)adıverilib.
TürkanqəsəbəsindəinqilabçıXanlar(Səfərəliyev)küçəsius

tadxanəndəAğaxanAbdullayevinadınıyaşadacaq.
ŞağanqəsəbəsindəkiMəşədiƏzizbəyov(26Bakıkomissarla

rındanbiri)küçəsinəgörkəmliaktrisaSəfurəİbrahimovanınadı
verilib.
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11 iyun 1892 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si Alek sandr Alek sand-
ro viç Droz dov (1892 – 15.6.1968) Omsk da (Ru si ya) ana dan olub. 
1935-ci il dən Azər bay can Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb. Azər-
bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da dərs de yib.

11 iyun 1913 – Gör kəm li akt ri sa, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq 
ar tis ti Hö kü mə Ab ba sə li qı zı Qur ba no va (1913 – 2.11.1988) Ba kı da 
do ğu lub. 1938-ci il dən öm rü nün so nu na dək Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da ça lı şıb, xa rak te rik ob raz la rın par laq ifa çı sı olub. “Al maz”, 
“Onu ba ğış la maq olar mı?”, “İn san məs kən sa lır” fi lm lə rin də çə ki lib. 

11 iyun 1923 – Əmək dar rəs sam Mah mud Əzi za ğa oğ lu Ta ğı yev 
(1923-2001) Ba kı da ana dan olub. So vet ti ki li lə ri ni təs vir edən tab-
lo la rın, port ret jan rın da (“Də də Qor qud”, “Sə məd Vur ğun”) əsər lə rin 
müəl li fi  dir.

11 iyun 2020 – Xalq ar tis ti, xa nən də Tey mur Ağa xan oğ lu Mus-
ta fa yev (10.4.1939 – 2020) və fat edib. 1964-cü il dən Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub.

12 iyun 1928 – Xalq ya zı çı sı İsa Mus ta fa oğ lu Hü sey nov (Mu-
ğan na; 1928 – 1.4.2014) Qa zax ra yo nu nun Mu ğan lı kən din də (ha-
zır da Ağs ta fa ra yo nu) do ğu lub. Ta ri xi və fəl sə fi  ro man la rı (“Məh şər”, 
“Ya nar ürək”, “İdeal” və s.) ya zı çı ya bö yük şöh rət gə ti rib. “Ul duz lar 
sön mür”, “Tü tək sə si”, “Nə si mi” və s. fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  dir. 

12 iyun 1932 – Xalq ar tis ti Ha cı ba ba Ağar za oğ lu Ba ğı rov (1932 
– 4.10.2006) Ba kı da ana dan olub. 1962-ci il dən Mu si qi li Ko me di ya 
Teat rın da ça lı şıb, 1996-2006-cı il lər də teat ra rəh bər lik edib. Çə kil-
di yi fi lm lər: “Ul duz”, “Qa nun na mi nə”, “Onun bə la lı sev gi si”, “Al ma 
al ma ya bən zər” və s.

12 iyun 1977 – Əmək dar ar tist Məm məd kə bir Ha cı oğ lu Kə ri mov 
(1906-1977) və fat edib. Şə ki Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub. 

13 iyun 1927 – Ta nın mış ka man ça ifa çı sı, Əmək dar ar tist Tə lət 
Sol tan oğ lu Ba kı xa nov (1927 – 30.5.2000) Ba kı da ana dan olub. “O 
ol ma sın, bu ol sun” fi l min də çə ki lib.

13 iyun 1944 – Əmək dar ar tist, ta nın mış ar fa ifa çı sı Çi çək Məm-
məd hü seyn qı zı Rza ye va (1944 – 15.9.2021) Ba kı da do ğu lub. 50 
il dən çox Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest rin də ar fa ifa çı sı olub.

13 iyun 1993 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, akt yor, re jis sor Məm-
məd Əli oğ lu Əli li (7.11.1898 – 1993) və fat edib. “Ögey ana”, “Dağ-
lar da dö yüş” və s. fi lm lə rin 2-ci re jis so ru olub, “Də li Kür”, “Nə si mi” 
fi lm lə rin də çə ki lib.

14 iyun 1888 – İc ti mai-si ya si xa dim, pub li sist Ca mo bəy Ha cıns ki 
(1888-1942) ana dan olub. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti hö ku mə-
tin də na zir pos tu tu tub. So vet döv rün də mə də niy yət və maarif sa-
hə sin də ça lı şıb, rep res si ya olu nub.

14 iyun 1902 – İlk azər bay can lı hey kəl tə raş qa dın Zi vər Nə cəf qu-
lu qı zı Məm mə do va (1902 – 22.4.1980) Ba kı da ana dan olub. Gör-
kəm li mə də niy yət xa dim lə ri nin  (Ü.Ha cı bəy li, Ə.Əzim za də), hərb çi 
və əmək qəh rə man la rı nın hey kəl və büst lə ri ni ya ra dıb.

14 iyun 1926 – Xalq ar tis ti, tar zən Hə bib Əb dül hü seyn oğ lu Bay-
ra mov (1926 – 15.8.1994) ana dan olub. 1941-ci il dən Əh məd Ba-
kı xa no vun rəh bər lik et di yi xalq çal ğı alət lə ri an samb lın da ça lı şıb, 
1973-cü il dən kol lek ti vin bə dii rəh bə ri olub. 

15 iyun 1918 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti Ha cı Da daş oğ lu Xan məm-
mə dov (1918 – 7.4. 2005) Dər bənd də do ğu lub. “Bir də qi qə” ope ret-
ta sı nın, po pul yar mah nı la rın (“Get mə, aman dı”, “Qur ban ol du ğum” 
və s.) müəl li fi  dir. Fi lar mo ni ya nın di rek to ru, Döv lət Mah nı və Rəqs 
An samb lı nın bə dii rəh bə ri olub.

15 iyun 1924 – Xalq şairi Hü seyn Arif (Hü seyn za də Hü seyn Ca-
mal oğ lu; 1924 – 14.9.1992) Qa zax ra yo nun da do ğu lub. “Ba har gə lən-
də”, “Söy lə, ya dın da mı?”, “Qo ca lan de yi ləm” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. 
Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin ya ra dı cı sı və rəh bə ri (1984-1992) olub.

15 iyun 1933 – Şair Zül fü qar Qod man lı (Zül fü qar Mən sur oğ lu Əli-
yev; 1933-1998) Ma sal lı ra yo nu nun Qod man kən din də ana dan olub.

15 iyun 1934 – Şair, ədə biy yat şü nas Hü seyn Kür doğ lu (Hü seyn 
Hə sən oğ lu Alı şa nov; 1934-2003) La çın ra yo nu nun Mol la məh məd li 
kən din də do ğu lub. 

15 iyun 1945 – Xalq ar tis ti Ama li ya Əliş qı zı Pə na ho va (1945 – 
8.11.2018) Gən cə də do ğu lub. 1964-cü il dən Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da ça lı şıb. 1992-ci il də Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nı ya ra dıb. “Ar-
xa dan vu ru lan zər bə”, “Qə rib cin lər di ya rın da”, “Ba bək”, “Göz lə mə-
ni”, “Ca vad xan”  və s. fi lm lər də çə ki lib. Mil li Məc li sin de pu ta tı (2000-
2005), Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru olub.

Dünya
11 iyun 1864 – Al man bəs tə ka rı, di ri jor Ri xard Şt raus (Ric hard 

St rauss; 1864-1949) ana dan olub.
11 iyun 1899 – Ya pon ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 

laureatı (1968) Ya su na ri Ka va ba ta (1899-1972) ana dan olub. “Da-
ğın na lə si”, “Köh nə pay taxt” ro man la rı nın müəl li fi  dir.

11 iyun 1910 – Fran sız də niz səy ya hı, fo toq raf, ix ti ra çı Jak İv 
Kus to (Jac ques-Yves Cous teau; 1910-1997) ana dan olub.

12 iyun 1921 – İs pan re jis so ru Luis Qar sia Ber lan qa (Luis Gar cia 
Ber lan ga Mar ti; 1921-2010) ana dan olub. Sa ti rik ki no nun gör kəm li 
nü mu nə lə ri olan “Xoş gəl mi si niz, cə nab Mar şall”, “Pla si do”, “Cəl lad” 
və s. fi lm lə ri çə kib.

13 iyun 1865 – İr land şairi və dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı (1923) laureatı Vil yam Yits (Wil liam But ler Yeats; 1865-
1939) ana dan olub.

14 iyun 1811 – Ame ri ka ya zı çı sı Har riet Bi çer-Stou (Har riet Eli za-
beth Beec her-Sto we; 1811-1896) ana dan olub. “Tom da yı nın dax-
ma sı” ro ma nı 20-dən çox di lə tər cü mə olu nub.

14 iyun 1835 – Yə hu di əsil li piano çu və di ri jor, pe da qoq Ni ko lay 
Qri qor ye viç Ru binş teyn (1835-1881) ana dan olub. Mosk va Kon ser-
va to ri ya sı nın qu ru cu la rın dan bi ri dir.

15 iyun 1843 – Nor veç bəs tə ka rı, di ri jor Ed vard Qriq (Ed vard Ha-
ge rup Grieg; 1843-1907) ana dan olub. “Per Günt” süita sı, 600-dən 
çox mah nı və ro man sın müəl li fi  dir.

15 iyun 1946 – Məş hur yu nan mü ğən ni si De mis Rus sos (Ar te-
mios Ven touris Rous sos; 1946 – 25.1.2015) Mi si rin İs gən də riy yə 
şə hə rin də do ğu lub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

11-15 iyunXatirə təqvimi

Xatirələrimizdəki oyuncaqlar sənət əsərlərində

Bu ya xın lar da ənə nə ha lı nı al mış 
rəsm sər gi lə rin dən fərq li, ori ji nal 
bir eks po zi si ya ilə ta nış ol dum. 
Hər za man sə nət əsər lə ri nin 

də ru hu ol du ğu na, on la rın oyun-
caq ol ma dı ğı na inan mı şam. Am ma 
bu o de mək de yil ki, oyun caq lar 
sə nət əsə ri ola bil məz. Xə tai Sə nət 
Mər kə zi nin və Azər bay can Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən “Xa ti rə lər də qa lan oyun-
caq lar” uşaq ya ra dı cı lıq mü sa bi qə si 
bu ide ya ya ba riz nü mu nə dir.

Cə miy yət ic ti mailəş miş üzv lər va si tə-
si lə öz gə lə cə yi ni tə min edir, za man la 
da vam lı lıq qa za nır. Oyun lar və oyun caq lar 
bə şə riy yə tin ən kök lü ün siy yət və qar şı lıq lı 
əla qə va si tə si ki mi mə na qa zan mış dır. An-
caq oyu nun ən mü hüm ele men ti olan oyun-
caq sə na ye ləş mə nə ti cə sin də əm təə ha lı na 
gəl di. Fərd lər hər za man oyu nun ak tiv sub-
yek ti ol duq la rı hal da ənə nə vi kom mu ni ka si-
ya tex no lo gi ya la rı nın, xü su sən də te le vi zi ya 

və ki no nun tək lif et di yi oyun lar qar şı sın da 
pas siv ob yek tə çev ril di lər. 

Son dövr lər də Xə tai Sə nət Mər kə zi uşaq-
la rın ya ra dı cı, in tel lek tual in ki şa fı na töh fə 
ve rən, res pub li ka mı zın şə hər və ra yon la-
rın da fəaliy yət gös tə rən mək təb, li sey və 
dər nək lə rin iş ti ra kı ilə çox say lı mü sa bi qə və 
sər gi lə rə təş ki lat çı lıq edir. Bu ba xım dan “Xa-

ti rə lər də qa lan oyun caq lar” mü sa bi qə si 
uşaq la rın is te dad la rı nı, həm çi nin in tel-
lek tual ba ca rıq la rı nı, on la rın po ten sialı-
nı kəşf et mək üçün ye ni für sə tə çev ril di 
de sək, ya nıl ma rıq.    

Bu ilin yan va rın da elan edi lən mü sa-
bi qə nin mart ayın da ke çi ri lən ye kun sər-
gi sin də 900-ə ya xın nü mu nə (oyun caq) 
yer alıb. Xa tır la daq ki, Xə tai Sə nət Mər-
kə zi və Azər bay can Döv lət Rəsm Qa-
le re ya sı nın la yi hə si olan mü sa bi qə nin 
ke çi ril mə si nə Mə də niy yət Na zir li yi, Təh-
sil Na zir li yi, “Azər bay can Te le vi zi ya və 
Ra dio Ve ri liş lə ri” QSC, Xə tai Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, Azər bay can Rəs sam lar İt-
ti fa qı, Ba kı Döv lət Sir ki dəs tək gös tə rib. 

Bu cür mü sa bi qə və sər gi lə rin ke çi ril mə si, 
uşaq la rın ya ra dı cı qa bi liy yə ti ni, so sial ak tiv-
li yi ni ar tı ran təq di rə la yiq ad dım lar ol maq la 
bə ra bər, həm də ye ni ənə nə lər for ma laş dı-
rır, də yər lər ya ra dır. 

Elçin Hüseynli
Azərbaycan Dövlət

Rəsm Qalereyasının şöbə müdiri

Ki no xa rak ter lə ri se vir. 
Ek ran ob raz la rı nı mil-
yon la ra sev di rən lə ri də 
məş hur laş dı rır, sev di-

rir. Azər bay can ki no sun da 
özü nə məx sus ya ra dı cı lıq 
tər zi nə gö rə se çi lən, se vi lən 
akt yor la rı mız dan bi ri də res-
pub li ka nın Əmək dar ar tis ti 
To fiq Mir zə yev dir. Ya ra dı cı lıq 
fil moq ra fi ya sı zən gin olan 
akt yor ar tıq ne çə il lər dir 
doğ ma Ba kı dan uzaq da ya-
şa sa da, həm kar la rı da, ki-
no se vər lər də onu unut mur. 
Ta nın mış akt yo run ana dan 
ol ma sı nın 90 il li yi ərə fə sin-
də onun sə nət dün ya sı nı 
göz önün də can lan dır maq, 
elə cə də həm kar la rı nın xa ti-
rə lə rin də bir da ha oxu cu la ra 
ta nıt maq is tə dik.

Möv zu ya keç məz dən ön cə 
yu bil ya rı – “Mos fi lm”, “Dov jen ko” 
stu di ya la rın da is teh sal olu nan 
fi lm lər də rol alan, “Azər bay can-
fi lm” Ki nos tu di ya sın da 27 fi lm-
də müx tə lif xa rak ter li ob raz lar 
ya ra dan, 10-dan ar tıq sə nəd li 
te le vi zi ya fi l mi nin sse na ri müəl-
li fi  və re jis so ru, 1 ani ma si ya fi l-
mi nin sse na ri müəl li fi  olan To fi q 
Mir zə ye vi təb rik edir, can sağ lı ğı 
ar zu la yı rıq.

İstedadlı ifaçı
İs te dad lı do ğul maq xoş bəxt-

lik dir sə, onu məh sul dar iş əm-
sa lı na çe vir mək iki qat xoş bəxt-
lik dir. Yad da şı mız da dra ma tik 
rol lar ifa çı sı ki mi qa lan To fi q Mir-
zə yev, seç di yi mu si qi sə nə ti ni 
ya rım çıq qoy ma ğa məc bur ol sa 
da, ta le yi nə ya zı lan məş hur luq 
mə su liy yə ti ni ya şa ma ğa, sə nət 
uğu ru nu ta mam la ma ğa nail olur. 

Azər bay can Döv lət Kon ser va-
to ri ya sı nın klar net sin fi  ni bi ti rən 
To fi q Mir zə yev bir müd dət ifa çı 
ki mi ta nı na raq gör kəm li di ri jor 
və bəs tə kar Ni ya zi nin rəh bər li yi 
al tın da Döv lət Sim fo nik Or kest-
ri nin tər ki bin də çı xış edir. Hə lə 
gənc yaş la rın dan klas sik mu si qi 
ilə ya na şı, caz la da ma raq la nır. 
Azər bay ca nın məş hur caz men-
lə ri ilə caz mu si qi lə ri də ifa edir, 
on lar la bir lik də bir sı ra öl kə lər-
də qast rol sə fər lə rin də olur. La-
kin ifa çı lı ğı səh hə tin də (ağ ci yər) 
müəy yən fə sad lar ver di yi nə gö-
rə hə kim lər ona mu si qi dən ay rıl-
ma ğı məs lə hət gö rür. Be lə olan 
hal da is te dad lı in san ki no da ya-
ra dı cı lıq uğu ru nu da vam et di rir.    

Musiqidən kinoya
To fi q Mir zə yev ki no ya da bö-

yük sev gi ilə gə lir. Mosk va da 
Mər kə zi Te le vi zi ya nın re jis sor-
luq kurs la rı nı bi tir dik dən son ra 
Ba kı ya qa yı da raq Azər bay can 
Te le vi zi ya sın da bir sı ra port ret 
fi lm lər çə kir, həm çi nin gör kəm li 
ki no re jis sor la rın qu ru luş ver di yi 
fi lm lər də (Rü fət – “Uşaq lı ğın son 
ge cə si”, əc nə bi mü ğən ni – “Ən 
va cib mü sa hi bə”, Tey mur – “İs-
tin taq”, apa rı cı – “Üze yir öm rü”, 
Ta hi rov – “Me zo zoy əh va la tı” və 
s.) xa rak te rik rol lar ya ra dır. Akt-
yo run hər za man diq qət mər kə-
zin də olan ki no fəaliy yə ti ni həm-
kar la rı nın bə ləd çi li yi ilə iz lə yi rik.   

***
Əmək dar mə də niy yət iş çi si, 

bir çox fi lm də ikin ci re jis sor ki mi 
ça lı şan Akif Rüs tə mov: “To fi q 
Mir zə ye vin ki no da de büt ro lu 
gör kəm li ki no re jis sor Arif Ba ba-
ye vin qu ru luş ver di yi “Uşaq lı ğın 
son ge cə si” (1968) fi l min də ki 
Rü fət ob ra zı dır. Arifl  ə To fi q ya-
xın dost idi lər. Hə min vaxt lar da 
da To fi q mu si qi çi ki mi çox ta nı-
nır dı, əsl in cə sə nət ada mı idi. 

Zi ya lı lı ğı na, is te da dı na gö rə 
şə hə rin sa yı lıb-se çi lən lə ri sı ra-
sın da idi. Eti raf edim ki, ilk də-
fə onu gö rən də qü rur lu, mə də ni 
dav ra nı şı, xa ri ci akt yor la ra bən-
zə yən si ma sı mə nə çox xoş tə-
sir ba ğış la dı. Hə min il lər də çə ki-
lən fi lm lər də pe şə kar akt yor lar la 
ya na şı, möv zu ya uy ğun gə lən 
in san la rı da çə kir di lər. Arif müəl-
lim də bu üsul dan is ti fa də edir-
di. Mə sə lən, sö zü ge dən fi lm də 
Xos rov Ab dul la ye vi Mosk va dan 
(akt yor Si ya vuş Şə fi  ye vin məs-
lə hə ti ilə) Məc nun ro lu na də vət 
et di. O, Mosk va Döv lət Sir kin də 
jonql yor, il lü zionist iş lə yir di, Si ya-
vuş Şə fi  yev isə hə min vaxt lar da 

Ba kı Sir kin də fəaliy yət gös tə rir di. 
Sü rü cü ro lu nu can lan dı ran Ra-
fi q Ta ğı yev ma ğa za mü di ri, To fi q 
Mir zə yev isə ta nın mış mu si qi çi 
idi. Gö rün dü yü ki mi, fərq li pe şə 
sa hib lə ri nin və To fi q Mir zə ye vin 
inan dı rı cı ifa sı fi l min uğu ru na 
uğur qat dı.  

Ta le elə gə tir di ki, To fi q Mir zə-
yev lə “Nə si mi” fi l mi nin çə ki liş lə ri 
za ma nı da gö rüş dük. Gör kəm li 
ki no re jis sor Hə sən Se yid bəy-
li To fi  qi fi lm lər dən ta nı yır dı və 
Döv lət bəy ro lu na onu sı naq çə-
ki li şi et mə dən təs diq lə di. Fil min 
çə ki liş lə ri nə ha zır lıq döv rün də 
To fi q müəl lim lə iki ay məşq et-
di. Çə ki liş lər dən əv vəl onun hə-
yə can ke çir di yi hiss olu nur du, 
am ma bu nu ka me ra qar şı sın da 
gös tər mir di. Bir kad ra üç dubl-
dan çox çə kil mir di. İşi nə mə su-
liy yət lə ya naş dı ğın dan Hə sən 
müəl lim rol üçün nə la zım idi sə 
To fi q müəl lim dən alır dı, hə mi şə 
on dan ra zı qa lır dı. 

Bəl kə də o, mu si qi çi ol du ğu 
üçün tə biət eti ba ri lə sa kit in san-
dır. Ya dım da dır, fa si lə za ma nı 
hə mi şə mu si qi haq qın da da nı-
şır dı. Onun bir də fə də ol sun sə-
si ni qal dır dı ğı nı, nə dən sə na ra zı 
qal dı ğı nı gör mə mi şəm...”.

***
Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar 

İt ti fa qı nın ka ti bi, ki no re jis sor Oleq 
Sə fə rə li yev: “To fi q Mir zə yev pe-
şə kar akt yor, gö zəl dost və gö zəl 
in san dır. Onu qu ru luş ver di yim 
“Əl vi da, cə nub şə hə ri” fi l min də 
çək mi şəm. Bax ma ya raq ki, bir-
gə iş lə di yi miz vaxt dan 16 il ötür, 
am ma ye nə də işi miz haq qın da 
gö zəl xa ti rə lə rim, dü şün cə lə rim 

var. Onu da qeyd edim ki, To fi q 
Mir zə yev hə lə so vet dö nə min də 
çə ki lən fi lm lə ri miz də ki no mu zun 
zi ya lı si ma sı nı ta ma şa çı la ra ta-
nıt dı ran akt yor dur və hər bir işi-
nə hə mi şə bö yük mə su liy yət lə 
ya na şır”.  

***
Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 

ki noope ra tor Kə nan Məm mə-
dov: “Gö zəl akt yor, gö zəl in san, 
əsl zi ya lı To fi q Mir zə yev lə çox-
dan ta nı şam və dost lu ğu muz 
hə lə də da vam edir. O, ha zır da 
İs rail də ya şa yır, am ma Ba kı ya 
gə lən də gö rü şü rük. To fi q çox 
ma raq lı in san dır. Onun la ün siy-

yət də ol maq mə nim üçün xoş-
dur. Caz mu si qi sin dən da nı şan-
da bu sa hə yə aid olan bir çox 
mə lu mat la rı on dan alı rıq. Mən 
To fi  qi iki fi lm də – ki no re jis sor lar 
Ra sim Oca qo vun “Təh mi nə” və 
To fi q İs ma yı lo vun “Xü su si və ziy-
yət” fi lm lə rin də çək mi şəm. To fi q 
Mir zə yev bir akt yor ki mi ma te-
rialı çox öy rə nən, on dan tə ləb 
olu nan dra ma tur ji ma te rialın in-
cə li yi ni son də rə cə ba şa dü şən 
akt yor dur.

“Təh mi nə” fi l min də Mux tar ob-
ra zı həcm eti ba rı lə ki çik ol sa da, 
apa rı cı rol dur. Film də To fi q lə çox 
gö zəl çə ki liş lə ri miz ol du və onun 
oy na dı ğı epi zod fi lm də ba xım lı  
epi zod lar dan bi ri ki mi alın dı.

Ümu miy yət lə, To fi q Mir zə yev 
çox də qiq in san dır. Çə ki li şə gə-
lən də on dan, bir də fə də ol sun, 
mət ni bil mi rəm sö zü nü eşit mə-
dim. Də qiq bi lir di ki, on dan nə 
tə ləb olu nur və qı sa məşq dən 
son ra da çə ki li şə baş la yır dıq. 
Heç vaxt çə ki liş lə rə ge cik məz di, 
vax tın da gə lib qrim lə nir di, çə ki-
liş lə rə baş la yar dıq. Bu na gö rə 
də onun la iş lə mək mə nim üçün 
ma raq lı idi...”.

Heç vaxt özünü məşhur 
aktyor kimi aparmırdı
Əmək dar ar tist El xan Yu ni-

sin sə nət kar haq qın da kı fi  kir lə ri 
dü şün cə lə ri zən gin ləş di rir: “To-
fi q müəl lim lə “Kə nar adam lar” 
fi l mi nin çə ki liş lə ri za ma nı gö-
rüş düm. Mən hə min fi lm də baş 
rol lar dan bi ri ni (Rus lan) can lan-
dı rır dım, o isə və kil ro lu nu oy-
na yır dı. O, ta nın mış, hör mət li 
bir akt yor idi, mən sə ilk də fə idi 
ka me ra qar şı sın da du rur dum. 

Be lə məş hur akt yor la tə rəf-mü-
qa bi li ol maq mə nim üçün həm 
şə rəfl  i idi, həm də mə su liy yət-
li. To fi q müəl lim lə an caq çə ki liş 
mey dan ça sın da gö rüş sək də, in-
sa ni key fi y yət lə ri nə də bə ləd olur-
dum. Heç vaxt özü nü məş hur akt-
yor ki mi apar mır dı. Sa də, sə mi mi 
xü su siy yət lə ri mə nə ra hat lıq gə ti-
rir di. Mü la yim, sə mi mi key fi y yət lə-
ri nə gö rə də onun la iş lə mək asan 
idi. To fi q Mir zə yev ün siy yət cil, ra-
hat in san, tə rəf-mü qa bi li ki mi isə 
ol duq ca pe şə kar akt yor dur”.

İndi də onu çəkmək olar
Kə nan müəl li min bə ləd çi li yi ilə 

da vam edi rik: “Xü su si və ziy yət” 
fi l mi gər gin sü jet li bir fi lm dir. Baş 
rol lar da Si ya vuş As lan və To fi q 
Mir zə yev çə ki lib lər. To fi q hə min 
fi lm də mü hən dis Də mir ro lu nu 
oy na yır. Film şəx si hə yat da baş 
ve rən ro man tik mü na si bət lər lə 
ya na şı, dra ma tik si tuasi ya lar la 
do lu iş hə ya tı nın çə tin li yi ni də əks 
et di rir. Fi liz kom bi na tın da qə za 
baş ve rir. Hər iki qəh rə man çə tin 
və ziy yə tə dü şür, tu nel də qal ma-
ğa məc bur olur lar. Föv qə la də və-
ziy yət dən çı xış yo lu nu ax tar dıq ca 
da fər di xü su siy yət lə ri or ta ya çı xır. 
Be lə lik lə də, on la rın ara sın da olan 
zid diy yət li mü na si bət lə rə, hə yat 
möv qe lə ri nə ay dın lıq gə ti ri lir. 

Na tu ra çə ki liş lə ri əsa sən Daş-
kə sən də olub. Ay ya rım ki no 
eza miy yə tin də ol mu şuq və To-
fi q Mir zə yev lə əsa sən o za man 
dost laş dıq. Onun la bağ lı çə ki liş-
lər əsa sən ye rin al tın da, tu nel-
də ol du. Kadr lar dan da gö rün-
dü yü ki mi, or da akt yor lar üçün, 
həm çi nin To fi q Mir zə yev üçün 
müəy yən çə tin lik lər var idi. Am-
ma bu na bax ma ya raq o, hə mi şə 
de yir di ki, siz na ra hat ol ma yın, 
nə et mək, ne cə et mək la zım dır 
de yin, mən ha zı ram. 

To fi q mə nim xət ri mi çox is tə yir-
di, bu nu da hə mi şə qeyd edir di. 
Biz onun la rol və epi zod lar haq-
qın da uzun-uzun söh bət edir dik. 
Hə mi şə mə nə de yir di ki, Kə nan, 
mə nə aid olan kadr la rın, epi zod-
la rın çə kil mə sin də mə nə çox kö-
mək edir sən. Tu nel de ko ra si ya sı-
nın müəy yən bir his sə si ni Ba kı da 
met ro nun ti ki lən stan si ya la rı nın 
bi rin də çək dik, qə za səh nə si ni 
isə ki nos tu di ya nın pa vil yo nun da.  

To fi  qin Si ya vuş As lan la da 
ma raq lı mü na si bə ti var idi. On lar 
bir-bir lə ri nə çox hör mət edir di lər. 
Ara la rın da olan xoş mü na si bə-
tin pro to tip lə rə heç bir aidiy yə ti 
yox idi. Çün ki hə rə si öz ro lu nun 
şəx sin də müəl lifl  ə rin ide ya sı nı 
da şı yır dı. 

To fi q Mir zə yev haq qın da çox 
söz de mək olar. Təəs süf edi rəm 
ki, mən onun la an caq iki fi lm də 
iş lə dim. 90 ya şı nı qeyd edən 
sə nət dos tu ma can sağ lı ğı ar zu-
la yı ram. Dü şü nü rəm ki, ca zi bə-
li fak tu ra sı na, si fət qu ru lu şu na, 
özü nə məx sus jest lə ri nə gö rə 
elə in di də onu çək mək olar...”. 

Şəhla ƏMİRLİ
kinoşünas

Kinoya  yaraşan  sima

Milli İncəsənət Muzeyi balacaları dəvət edir
Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin təs vi ri sə nə ti mi zin 
öl məz ko ri fey lə ri nin ya ra dı cı lı ğı nı ya şat maq və ye ni nəs-
lə ta nıt maq məq sə di lə ger çək ləş dir di yi “Bə dii löv hə lər” 
la yi hə si nin iyun ayı üz rə  qəh rə ma nı Xalq rəs sa mı Sət tar 
Bəh lul za də dir.

Mu zey ay ər zin də us tad dər si proq ra mın da ba la ca la rı Sət tar 
Bəh lul za də nin “Nax çı van dağ la rı” tab lo su ilə ya xın dan ta nış ol-
ma ğa və əsə rin “step by step” imi ta si ya sı nı ya rat ma ğa də vət 
edir.

Uşaq lar us tad dər sin də fər di üs lu bu və ori ji nal dəs ti-xət ti ilə 
se çi lən sə nət ka rın ya ra dı cı lı ğı nı təd qiq edə cək və rəs sa mın 
bən zər siz tə biət löv hə lə ri ilə ta nış ola caq, is ti-so yuq rəng lə ri ta-
nı ya caq, ye ni rəng lər əl də et mə yi öy rə nə cək, elə cə də mu ze yin 
eks po zi si ya sın da sər gi lə nən sə nət əsər lə ri ni gör mək für sə ti əl də 
edə cək lər.

Mu zey bü tün az yaş lı sə nət se vər lə ri “Bə dii löv hə lər” la yi hə sin-
də iş ti rak et mə yə də vət edir. İş ti rak üçün ön cə dən qey diy yat dan 
keç mək xa hiş olu nur.
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Dünyacaməşhurka
mançaifaçısıMark
EliyahuyenidənAzər
baycanagəlir.İsrailli

musiqiçi“Sevgihaqqında”
(“Aboutlove”)adlıturne
çərçivəsindəiyunun19da
HeydərƏliyevSarayında
çıxışedəcək.

Musiqiçibudəfədəvirtuozifa
sı iləxüsusiabhavayaradaraq
tamaşaçılaragözəlsənətzövqü
bəxşetməkniyyətindədir.
MarkEliyahu1982ciildəMa

haçqalada (Dağıstan) yəhudi
ailəsində doğulub. 1989cu il
də ailəsi İsrailə köçüb. Musiqi
məktəbindəskripkaixtisasıüzrə
təhsil alıb, eyni zamanda Şərq
musiqi alətlərinə (saz, kaman
ça) böyük maraq göstərib. 16
yaşında ilk dəfəustadsənətkar
HabilƏliyevinifasınıdinlədikdən
sonra kamançada peşəkar şə

kildə ifaetməyiöyrənməkqəra
rına gəlir.Azərbaycana gələrək

ƏməkdarartistƏdalətVəzirovun
rəhbərliyi ilə kamança sənətini

öyrənir, Xalq artisti Habil Əliye
vin ifalarınıcanlıdinləyir,ondan
daməsləhətlər alır.Musiqiçi bu
günə qədər Habil Əliyevin ona
hədiyyə etdiyi kamançada ifa
edir.
Mark Eliyahu təkcə musiqiçi

deyil, həmdəmultikulturalizmin
vəsülhüntəmsilçisidir.Onunya
radıcılığı poetikliyi və zərifiyinə
görəfərqlənir.Oözincəmusiqi
si,həmçininfərqliifaçılıqtərziilə
coğrafi sərhədləri və dil baryer
lərini, eləcədədini fərqləri ara
dan qaldıraraq, dünyaya nikbin
mesaj çatdırır. Sevginin ümum
bəşəridiliolanmusiqivasitəsilə
M.Eliyahuinsanlarınqəlbinəyol
tapabilib.

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

633 il əv vəl...
15 iyun 1389-cu il də 

Kosovo düzündə (indiki
KosovonunpaytaxtıPrişti
nayaxınlığında)başverən
tarixi döyüşdə SultanMu
radın başçılığı iləOsman
lı qoşunları serb knyazı
Lazarın ordusunu məğlub
edib.DöyüşdənsonraSul
tanMuradserbMiloşObiliç
tərəfindənsuiqəsdedilərəköldürülsədə,buqalibiyyətOsmanlının
Balkanlardatəxminən5əsrsürənhökmranlığınınbaşlanğıcıoldu.

226 il əv vəl...
13 iyun 1796-cı il dəAzərbaycanınşimaltorpaqlarınayürüşedən

generalV.ZubovunkomandanlığıaltındakırusqoşunlarıBakınıələ
keçiriblər.İşğaluzunçəkmədivəIIYekaterinanınölümündənsonra
taxtaçıxanoğluIPavelordunugeriçağırdı.Ruslar1797ciilinmar
tındaBakınıtərketdilər.Birneçəildənsonra(1804)RusiyanınAzər
baycananövbətivəbudəfəuzunmüddətliişğalçılıqyürüşübaşladı.

216 il əv vəl...
12 iyun 1806-cı il dəŞuşayaxınlığındakıXanbağındaQarabağ

xanıİbrahimxəlilxanCavanşirailəüzvlərivəyaxınlarıiləbirlikdə
rus hərbçiləri tərəfindən qətlə yetirilib.Mayor Lisaneviçin dəstə
sixanınçadırlarınabasqınedərəkümumilikdə17nəfəriöldürüb.
Ruslarbirilöncə(14may1805)QarabağxanıiləbağlananKürək
çaymüqaviləsinəbelə“əməl”etdilər.

103 il əv vəl...
14 iyun 1919-cu il də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Par

lamentiölkədəhərbivəziyyətelanedib.BaşnazirNəsibbəyYu
sifbəylininrəhbərliyi iləDövlətMüdafiəKomitəsinə(11 iyundaya
radılmışdı) Muğandakı bolşevik təmayüllü qiyamı və ermənilərin
QarabağvəZəngəzurdakısilahlıçıxışlarınıyatırmaqüçünfövqəla
dəsəlahiyyətlərverilib.

102 il əv vəl...
12 iyun 1920-ci il də Panamakanalınınaçılışıolub.CənubivəŞi

maliAmerikanıayırankanalıntikintisihələXVIəsrdəgündəməgəl
mişdi.1901ciildəPanamanıKolumbiyanınəlindənalanABŞBritani
yailəbirlikdəkanalıntikintisinəbaşlayıb.81,6kilometruzunluğunda
olankanalyalnız1990cıillərdəPanamadövlətininnəzarətinəverildi.

88 il əv vəl...
13 iyun 1934-cü il dəBakıdaAzərbaycanyazıçılarınınIqurultayı

başlanıb.İyunun17dəkdavamedənqurultaydaAzərbaycanYazı
çılarİttifaqıyaradılıb.Ovaxtadəkyazıçılarayrıayrıədəbibirliklərdə
fəaliyyətgöstərirdilər.

82 il əv vəl...
15 iyun 1940-cı il də sovet qoşunlarıBaltikyanı ölkələrə daxil

olub.ÜçgünsürənanneksiyaəməliyyatıLatviya,LitvavəEsto
niyanınSSRİyəbirləşdirilməsiilənəticələndi.İşğalbirilöncə(23
avqust1939)AlmaniyailəSSRİarasındabağlanmışməxfisazişə
(“MolotovRibbentroppaktı”)əsasənhəyatakeçirilmişdi.

76 il əv vəl...
14 iyun 1946-cı il də 

Cənubi Azərbaycanda
(Təbriz) Seyid Cəfər Pi
şəvərinin rəhbərlik etdiyi
Azərbaycan Milli Höku
məti süqut edib. 1945ci
ilin 12 dekabrında (21
Azərhərəkatı)elanedilən
soltəmayüllüPişəvərihö
kumətinəbölgədəkisovet
qoşunları tərəfindəndəstək vardı. Lakin IIDünyamüharibəsinin
başaçatması iləsovetqoşunlarıbölgəni tərketdilərvəMilliHö
kumətəqarşıİranşahrejimitərəfindənrepressiyalarbaşlandı.Bir
qrupməsləkdaşıiləsovetAzərbaycanınamühacirətedənPişəvəri
buradamüəmmalıavtomobilqəzasında(1947)həlakoldu.

29 il əv vəl...
15 iyun 1993-cü il dəMilliMəclisin iclasındatəşkilatiməsələyə

baxılıb.PrezidentƏbülfəzElçibəyintəklifiilədeputat,NaxçıvanAli
MəclisininsədriHeydərƏliyevparlamentinsədriseçilib.Parlament
dəçıxışedənHeydərƏliyevAzərbaycanıağırböhrandançıxarmaq
üçünəlindəngələniedəcəyinibildirib.HeydərƏliyevinhakimiyyətə
qayıdışıAzərbaycanınmüstəqilliktarixindəyenidövrünbaşlanğıcı
oldu.1997ciildə(27iyun)MilliMəclis15iyunuMilliQurtuluşGünü
elanetdi.

27 il əv vəl...
14 iyun 1995-ci il dəŞamilBasayevinbaşçılığıiləçeçendəstələri

StavropoldiyarınınBudyonnovskşəhərinəhücumedərəkyüzlərlə
sakinigirovgötürüblər.Rusiyafederalqüvvələrionlarızərərsizləş
dirməyəçalışsalarda,qırğınınqarşısınıalmaqmümkünolmayıb.
150dənçoxadamhəlakolub.Dəstəsişəhəritərketməyəmüvəfəq
olanŞ.Basayev2006cıildəöldürüldü.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

“National Geographic” 
mətbəximiz haqqında

Amerikanın“NationalGeog
raphic”jurnalındaAzərbay
canmətbəxinəhəsrolun
muşməqalədərcolunub.

Müəllif Emili Luş
yazdığı məqalədə
Azərbaycanmətbə
xinin yeməklərinin
rəngarəngliyindən
və zənginliyindən
sözaçır.Qeydolu
nurki,Azərbaycanı
əhatəedəndoqquz
iqlim qurşağı in
sanlara çoxlu təzə
məhsullar, o cüm
lədən şaftalı, nar,
alma,əncir,zəfəran
və şirin bibərlə tə
minedir.
Azərbaycan mətbəxinin şahı olan

zəfəranladəmlənmişplovhərməcli
sin yaraşığıdır. Bununla bərabər şış
kababları,dolmavəsoyuqsalatlarda
təqdimedilir.Bunlarıçoxvaxtbirstə
kanAzərbaycanşərabıvəyaşərbəti,
limon, şəkər, zəfəran və təzə mey
vələrdən hazırlanmış təravətləndirici
sərinləşdiriciiçkimüşayiətedir.Məc
lislərənənəviolaraqbirdilimlimonla
içilən və armudu stəkanlarında təq
dimedilənçaylatamamlanır.
Müəllif paytaxt Bakıda yeməklər

içindəndüşbərəniseçib.Qeydolunur
ki,düşbərətürkmənşəliyeməkdirvə
italyanmətbəxinin rəmzi olan tortel
liniyə bənzəyir. Düşbərə ölkənin hər
yerində yeyilir, lakin paytaxt Bakıda
xüsusiləməşhurdur.

Daha sonra qeyd olunur ki, Lən
kəranın ən məşhur qida ixracı olan
ləvəngi qoz, kişmiş, soğan, sumaq,
yaşıl alça və narşərabın qarışığı ilə

doldurulmuş balıq və ya toyuqdan
ibarətdir.Şəkibölgəsinəgəldikdəisə,
müəllif pitini belə təsvir edir: “Pitinin
adıonunhazırlandığıvəsüfrəyəve
rildiyi gil qabdan götürülüb”. Daha
sonra qeyd olunur ki, Naxçıvan böl
gəsi “qovurma”adlananyeməklə ta
nınır. Sürhüllü isəQaxın dağlıq böl
gəsinəaiddir.
Məqalədə həmçinin bildirilir ki,

Azərbaycanın şah plovu ən azı 40
regional reseptə uyğun hazırlanır.
Sonda qeyd olunur ki, hər bölgənin
öz formasıvə içliyi iləseçilənkətəsi
var, lakin bu zəngin kalorili yeməyin
ən çox sevilən növü Azərbaycanın
cənubqərbindəkiQarabağbölgəsin
dəngəlir.

Şanxay Beynəlxalq Film Festivalı 
ləğv edilib

Çində pandemiya geri qayıdır
Dünyanınböyükbirhissəsindəpandemiyanıntədri
cənbaşaçatdığınınelanolunduğu,həyatınnormal
axaraqayıtdığı,ocümlədənbeynəlxalqfestivalvə
müsabiqələrinənənəviformatdatəşkilolunduğubir
vaxtdaÇindəprosesləryenidənəksistiqamətdəget
məyəbaşlayıb.

Çinin ən nüfuzlu
kino forumu –Şan
xayBeynəlxalqFilm
Festivalı koronavi
rus pandemiyasının
yenidən baş qaldır
ması səbəbindən
ləğvedilib.Məlumat
verilirki,sayca25ci
Şanxay Beynəlxalq
Film Festivalı bir il
sonraya – 2023cü
iləertələnib.

“Yeni koronavirus epidemiyasının təsiri ilə əlaqədar
təşkilatkomitəsi2022ciiliniyunayınaplanlaşdırılan25
ciŞanxayBeynəlxalqFilmFestivalınınnövbətiiləkeçi
rilməsinəqərarverib”,deyətəşkilatçılarbildirib.
Maraqlıdırki,Şanxaykinofestivalıhəttapandemiyanın

qızğındövrüsayılan2020ci ildəbelə ləğvolunmamış
vəproqramıixtisaredilərək,həmçinintədbirlərinbirqis
mionlaynrejimdəolsada,25iyul–2avqusttarixlərin
dəkeçirilmişdi.Bu,COVİD19pandemiyasınınilkilində
dünyaüzrəkinoteatrlardanümayişitəşkiledilənyeganə
beynəlxalqfestivalidi.FilmlərŞanxayın29kinoteatrın
dagöstərilmişdi.
Qeyd edək ki, Şanxay Beynəlxalq Film Festiva

lı 1993cü ildənkeçirilir.Festivalınmünsifərheyətinə
müxtəlifvaxtlardadünyaşöhrətlikinematoqrafçılarda
xilolub.

V.Kamal

Kamançada “Sevgi haqqında”
Məşhur ifaçı Mark Eliyahu Bakıda çıxış edəcək

Bolqarıstanda Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi

Bolqarıstanınqədimşəhərlə
rindənolanSozopolda“Soleil”
11ciBeynəlxalqFrankofoniya
FestivalıçərçivəsindəAzər
baycanmədəniyyətigecəsi
təşkiledilib.

FestivalçərçivəsindəBakıSlav
yan Universitetinin Müqəddəs
Kliment Oxridski adına Sofiya
Universitetinin nəzdində fəaliyyət
göstərənAzərbaycan dili vəmə
dəniyyəti mərkəzi tərəfindən şə

hərdəki Etnoqrafiya muzeyində
“Odlar yurdubolqar uşaqlarının
gözüilə”adlırəsmsərgisiaçılıb.
Tədbiri giriş sözü ilə açan

festivalın direktoruAleksandri
na İsaylova Azərbaycanın bir
neçəilardıcılolaraqfestivalda
aktiv iştirak etdiyini qeyd edə
rək Azərbaycanı əks etdirən
sərginin festivalın qonaqları
arasında çox böyük maraq do
ğurduğunusöyləyib.
Sofiya Universitetinin nəzdin

dəkiAzərbaycandilivəmədəniy
yətimərkəzininmüdiriSofiyaŞı
qayevaMitreska məlumat verib
ki, rəsmsərgisindəötən ilAzər
baycan müstəqilliyinin bərpası
nın30cuildönümümünasibətilə
təşkiledilmişmüsabiqədə iştirak
etmişuşaqlarınəl işlərinümayiş
olunur. Qeyd olunub ki, bolqar
uşaqlarAzərbaycanınrəngarəng

adətənənələrini, mədəniyyətini
ənənələrini rəsmlərdə əks etdir
məyəçalışıblar.Mərkəzinmüdiri
bu ilAzərbaycan vəBolqarıstan
arasındadiplomatikmünasibətlə
rin30illikyubileyininqeydedildi
yinidədiqqətəçatdırıb.
Bildirək ki, Bolqarıstanın So

zopol şəhərində Frankofoniya
festivalı2011ci ildənkeçirilirvə
müxtəlif ölkələrin mədəniyyətini
bolqar xalqına, xarici qonaqlara
nümayişetdirir.

DahiAzərbaycanşairi
NizamiGəncəvinin
Almaniyadaişıqüzü
görmüş“LeylivəMəc

nun”əsəriFrankfurtşəhə
rindəki“Veltenlezer”kitab
evindətəqdimolunub.Kitab
AzərbaycanDövlətTərcü
məMərkəzitərəfindənnəşr
edilib.

Dövlət Tərcümə Mərkəzindən
bildirilib ki, tədbiri giriş sözü ilə
tanınmışalim,VürtsburqUniver
sitetininprofessoruZiqlindeHart
man açaraq Nizami Gəncəvinin
zəngin ədəbi irsindən, dünya
ədəbiyyatınabəxşetdiyiəsərlərin
dərinfəlsəfəsindəndanışıb.
Mayns Universitetinin pro

fessoru, tanınmış türkoloqalim
Hendrik Boeshoten Nizami ya
radıcılığının özünəməxsusluğu,
ideya və məna aktuallığı baxı
mındanbugünləsəsləşməsiba
rədəfikirləriniaçıqlayıbvətədbir
iştirakçılarının mövzu ilə əlaqə
darsuallarınıcavablandırıb.

Naşir Hans Jürgen Maurer çı
xışında dahi şairin milli mənsu
biyyəti ilə bağlı əsl həqiqətlərin
dünyaya yayılmasında bu səp
kili layihələrin əhəmiyyətini qeyd

edib:“Əslhəqiqət isəondan iba
rətdir ki, Nizami Azərbaycanın
hazırda ikinci böyük şəhəri olan
Gəncədə anadan olub, heç vaxt
doğmaşəhərindənkənaraçıxma

yıb,yalnızoradayazıbyaradıbvə
eləGəncədədədəfnolunub.Mən
özüm də Azərbaycanda olarkən
dahişairinGəncədəkiməqbərəsi
niziyarətetmişəm”.
Tədbirin sonunda alman akt

yorStefanBittoun“LeylivəMəc
nun”poemasındanparçalarsöy
ləyib.
“Leyli və Məcnun” poemasını

alman dilinə tanınmışmütərcim
RudolfQelpketərcüməedib.La
kinilkdəfə1963cüildəSürixdə
işıq üzü görmüş kitabda əsərin
müəllifi“farsşairi”kimiqeydolu
nub. Əsərin 2021ci ildə Azər
baycanDövlətTərcüməMərkəzi
tərəfindən Almaniyada işıq üzü
görmüş yeni nəşri ilə “Leyli və
Məcnun” alman oxucu auditori
yasınaAzərbaycanşairiNizami
ninəsəriolaraqtəqdimedilib.

Nizaminin “Leyli və Məcnun”u 
Frankfurtda təqdim olunub
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