
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli yev və bi rin ci xa nım 
Meh ri ban Əli ye va yan va rın 5-də 
Ba kı da “STEAM İn no va si ya Mər kə-

zi” nin açı lı şın da iş ti rak edib lər.

Elm və təh sil na zi ri Emin Əm rul la yev döv-
lə ti mi zin baş çı sı na və bi rin ci xa nı ma bu ra da 
ya ra dı lan şə rait ba rə də mə lu mat ve rib.

Bil di ri lib ki, “STEAM İn no va si ya Mər kə-
zi”nin dörd mər tə bə li  bi na sın da aviasi ya 
mə ka nı, klas sik Nyu ton, uşaq lar üçün Nyu-
ton, konf rans, oyun, konst ruk si ya, “Heure ka 
Clas sics” otaq la rı, ro bot la rın ha zır lan ma sı 
la bo ra to ri ya sı, “3D ho log ram”, VR zo na la rı 
möv cud dur.

Qeyd edək ki, müasir dün ya real lıq la rı 
gə lə cək də yük sə kix ti sas lı mü tə xəs sis lə rin 
ye tiş mə si üçün qar şı ya çox mü hüm və zi fə-
lər qo yur. Hə ya tın bü tün sa hə lə rin də iş lə rin 
ye ni dün ya dü zə ni nə uy ğun qu rul ma sı üçün 
təd ris ocaq la rın da öy rən mək ma raq lı ol ma-
lı, bi lik təc rü bə də tət biq edil mə li dir. Bu məq-
səd lə Elm və Təh sil Na zir li yi 2019-2020-ci 
təd ris ilin dən baş la ya raq Hey dər Əli yev 
Fon du nun dəs tə yi ilə “STEAM Azər bay-
can” la yi hə si nə start ve rib. STEAM – elm, 
tex no lo gi ya, mü hən dis lik, in cə sə nət və ri ya-
ziy ya tın bir ləş mə si nə ti cə sin də ye ni ide ya-
la rın real laş dı rıl ma sı, cə miy yət də müx tə lif 
prob lem lə rin həl li nə kö mək edə bi lə cək təh-
sil ya naş ma sı dır. Ha zır da öl kə mi zin bir sı ra 
mək təb lə rin də STEAM otaq la rı və mər kəz-
lə ri fəaliy yət gös tə rir.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, “STEAM Azər bay can” 
la yi hə si nin da va mı olan “STEAM İn no va si-
ya Mər kə zi”nin fəaliy yə ti or ta mək təb lər də 
ey niad lı möv cud mər kəz lə rin təd ris proq ra-
mı na gö rə fərq lə nir. Mər kə zə mü ra ciət edən 
müx tə lif yaş ka te qo ri ya sın dan olan mək-
təb li lər və tə lə bə lər XXI əsr ba ca rıq la rı nı – 
kreativ li yi, əmək daş lı ğın in ki şaf et di ril mə si ni, 
müx tə lif proq ram laş dır ma dil lə ri ni tət biq et-
mək lə müasir İKT ava dan lıq la rın dan is ti fa də 
qa bi liy yət lə ri ni yük səl də cək lər. Uşaq lar real 
hə yat prob lem lə ri ilə qar şı laş dıq da STEAM 
me to du va si tə si lə onun ra hat lıq la ən uy ğun 
həl li yol la rı nı tap ma ğa ça lı şa caq və ya ra dı cı 
ya naş ma la rı nı nü ma yiş et di rə cək lər.

Mər kə zin məq sə di şa gird lə rin po ten sialı-
nı və ma raq la rı nı cə miy yə tə xid mət işi nə 
yö nəlt mək, on la rı öy rən mə yə hə vəs lən dir-
mək dir. STEAM təd ris üsu lu müasir dövr də 
öl kə nin so sial-iq ti sa di in ki şa fın da çox bö yük 
əhə miy yə tə ma lik dir. Uşaq lar bu me tod va-
si tə si lə el min di gər sa hə lə ri ilə ya na şı, be-
yin lə ri nin məh su lu nu or ta ya qo ya bi lə cək, 
gə lə cə yin mü tə xəs sis lə ri ki mi ye ti şə cək və 
öl kə nin in ki şa fı na töh fə lə ri ni ve rə cək lər.

Mər kə zin ya ra dıl ma sı öl kə miz də elm və təh-
sil sa hə sin də ye ni lik lə rin tət bi qi nə, gənc nəs lin 
ye ni ide ya la rı nın real laş dı rıl ma sı na gös tə ri lən 
diq qə tin və ve ri lən də yə rin əya ni tə za hü rü dür.

Ba kı da “STEAM İn no va si ya Mər kə zi”nin 
açıl ma sı mü hüm təh sil və elm ha di sə si ol-
maq la ya na şı, müasir in no va si ya la ra, dün-
ya da elm və təh sil tu tum lu öl kə lər də tət biq 
olu nan təh sil ye ni lik lə ri nə öl kə mi zin nə qə-
dər açıq ol ma sı nın gös tə ri ci si dir. Mər kəz də 
həm mək təb yaş lı uşaq lar, həm də tə lə bə-
lə rin is ti fa də si üçün ki fa yət qə dər ge niş im-
kan lar var.

Mər kəz elm, tex no lo gi ya və in cə sə nə ti bir 
ara ya gə ti rə rək mul ti dis sip li nar müs tə vi də 
və fən lə ra ra sı mü na si bət lər kon tek sin də ye-
ni ide ya lar plat for ma sı nın for ma laş ma sı na 
xid mət edə cək.
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“Yeni adlar” 
layihəsində 
ötən 
mövsümün son 
musiqi axşamı

səh. 5

Bölgələrdə Həmrəylik Günü və
Yeni ilə həsr olunmuş
silsilə tədbirlər keçirilib

səh. 4

Beynəlxalq 
Muğam 
Mərkəzində 
həmrəylik 
konserti

səh. 5

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

Elm, texnologiya və incəsənət bir arada
Bakıda “STEAM İnnovasiya Mərkəzi” istifadəyə verilib

Gülnarə Xəlilovanın əl işləri
Norveçdə sərgilənəcək

Azər bay can Mil li 
Ge yim Mər kə zi nin 
rəh bə ri, mo del-
yer-di zay ner Gül-
na rə Xə li lo va nın 
“Nort hern Sto ries 
by CİZ Gİ” (“Şi mal 
he ka yə lər CİZ Gİ 
ilə”) ad lı eks po zi si-
ya sı yan va rın 7-də 
Os lo da “Deich-
man Bjor vi ka” 
mə də niy yət mər-
kə zin də təq dim 
edi lə cək.

Təd bir Os lo da kı Azər bay can Evi tə rə fi n dən təş kil olu na caq.

səh. 3

Vətəndaşların növbəti qəbulu 
Sabirabadda keçiriləcək

Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi ri və zi fə si ni mü-
vəq qə ti ic ra edən Adil Kə rim li tə rə fin dən 26 yan var 2023-cü 
il ta ri xin də Sa bi ra bad şə hə rin də ki Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
Sa bi ra bad, Saat lı, Ha cı qa bul ra yon la rı və Şir van şə hə rin dən 
olan və tən daş la rın qə bu lu ke çi ri lə cək.

səh. 2

Qərbi Azərbaycanla bağlı
elmi tədqiqatlar genişlənəcək

Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı (AMEA) Rə ya sət He yə ti-
nin qə ra rı ilə Ab bas qu lu ağa Ba kı xa nov adı na Ta rix İns ti tu tun-
da Qər bi Azər bay can ta ri xi şö bə si, Folk lor İns ti tu tun da Qər bi 
Azər bay can folk lo ru şö bə si və Nə si mi adı na Dil çi lik İns ti tu tun-
da isə To po ni mi ka şö bə si ya ra dı lıb.

səh. 3

Heydər Əliyevin xatirəsinə ən böyük 
hörmətimiz onun yoluna sədaqətimizdir

2023-cü il də biz Ulu ön də rin 100 il lik yu bi le yi ni qeyd edə cə-
yik. Hey dər Əli ye vin xa ti rə si nə ən bö yük hör mə ti miz onun 
yo lu na sə da qə ti miz dir. Biz bu yol la ge di rik və bu gün Azər-
bay can real lıq la rı, uğur lar, qə lə bə lər bu yo lun tə mə lin də 
da ya nıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri Dün ya Azər bay can lı la rı nın 
Həm rəy lik Gü nü və Ye ni il mü na si bə ti lə xal qa mü ra ciətin də de-
yib.

Xa tır la daq ki, döv lət baş çı sı 2022-ci il sent yab rın 29-da 2023-
cü ilin öl kə miz də “Hey dər Əli yev İli” elan edil mə si haq qın da sə-
rən cam im za la yıb. Sə rən cam da vur ğu la nır ki, Hey dər Əli yev 
öz xal qı nı za ma nın mü rək kəb ta ri xi-si ya si sı naq la rın dan uğur la 
çı xar mış və ar dı cıl mü ba ri zə apa ra raq onu müs tə qil li yə qo vuş-
dur muş qüd rət li şəx siy yət dir. Azər bay can xal qı ye ni əs rə və ye ni 
mi nil li yə məhz Hey dər Əli yev zə ka sı nın işı ğın da qə dəm qo yub. 
Da vam lı yük sə liş yo lun da inam la irə li lə yən müasir Azər bay can 
Hey dər Əli ye vin hə yat ama lı nın tən tə nə si dir.

Döv lət baş çı sı nın no yab rın 28-də im za la dı ğı di gər sə rən cam-
la Azər bay can Res pub li ka sın da 2023-cü ilin “Hey dər Əli yev İli” 
elan edil mə si ilə bağ lı Təd bir lər Pla nı təs diq lə nib. 

Plan da “Hey dər Əli yev İli” ilə bağ lı yer li və bey nəl xalq əhə-
miy yət li fo rum, konf rans, sim po zium, də yir mi ma sa və se mi nar-
la rın ke çi ril mə si, şə hər və ra yon lar da “Hey dər Əli yev İli”nə həsr 
olun muş müx tə lif mü sa bi qə lə rin, sər gi, fes ti val və dü şər gə lə rin, 
kon sert və ta ma şa la rın təş ki li, həm çi nin öl kə mi zin dip lo ma tik 
nü ma yən də lik lə ri tə rə fi n dən əla mət dar il lə bağ lı təd bir lə rin ke-
çi ril mə si və di gər sil si lə təd bir lər nə zər də tu tu lub.

davamı səh. 2-də

“Azərbaycanın qış gözəllikləri” 
fotosərgisi

Xə bər ver di yi-
miz ki mi, Ye ni 
il mü na si bə ti lə 
İçə ri şə hər də 

“Sehr li qa la” fes ti va lı 
ke çi ri lir. Fes ti va lın 
proq ra mı na müx tə lif 
əy lən cə li oyun lar, 
mu si qi nöm rə lə ri, 
sər gi lə rin təş ki li və 
di gər təd bir lər da-
xil dir.

Yan va rın 5-da İçə ri şə hər də ki Ba kı Fo toq ra fi  ya Evin də “Sehr-
li qa la” fes ti va lı çər çi və sin də “Azər bay ca nın qış gö zəl lik lə ri” ad lı 
fo to sər gi açı lıb. Sər gi İçə ri şə hər Mu zey Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə ər sə yə gə lib.

İçə ri şə hər Mu zey Mər kə zi nin di rek to ru Əmi nə Mə li ko va 2023-cü 
ilin ilk təd bir lə rin dən olan sər gi nin əhə miy yə tin dən da nı şıb. Bil di-
rib ki, sər gi nin təş ki lin də məq səd öl kə mi zin qış gö zəl li yi ni nü ma-
yiş et dir mək, əha li nin diq qə ti ni Azər bay ca nın tə biəti nə yö nəlt mək, 
gənc lə rin mən zə rə fo toq rafl  ı ğı na ma ra ğı nı ar tır maq və bu is ti qa-
mət də is te dad lı müəl lifl  ə rə dəs tək ol maq dır.

davamı səh. 7-də

Azad-abad Ağalıya
sənət sovqatlı səfər

Saatın zən gin dən əv vəl yu xu-
dan oyan dım. Əs lin də, heç 
yat ma mış dım da. Ağac da 
sər çə mi sa lı mür gü lə miş dim. 
Ye nə yol və onun se vinc-hə-
yə ca nı ürə yi mi ye rin dən çox-
dan oy nat mış dı.

Və də ləş di yi miz vaxt da – süb-
hün ilk işar tı sın da çat dım Qış 
par kı na. Mə nim ki mi yol hə yə-
ca nı se vin ci nə qa rı şıb üz-gö-

zün dən axan yol yol daş la rım 
ar tıq ora da idi lər. Sə hə rin qış 
sa za ğın da var-gəl edir, tez-tez 
saat la rı na ba xır dı lar...

30 de kabr – ilin-gü nün bu və-
də sin də yo lu muz uzaq-ya xın eli-
mi zə, il lər dir düş mən tap da ğın da 
in lə dik dən son ra azad nə fəs alan, 
qu ca ğı nı so nu na qə dər Və tən ba-
la la rı na açan Zən gi lan tor pa ğı na 
idi...

davamı səh. 4-də

Tarixi-mədəni irsimizə
yeni həyat verilən mərkəz

Yo la sal dı ğı mız il də Mu zey 
Sər vət lə ri və Xa ti rə Əş ya la-
rı nın El mi Bər pa Mər kə zi nin 
(MSXƏEBM) 65 ya şı ta mam 
ol du. İl ər zin də mər kəz də təş-
kil olu nan müx tə lif təd bir və 
təq di mat lar da iş ti rak et dim.

İlin so nun da da mə də ni ir si mi zə 
ye ni hə yat ve rən lə rin ça lış dı ğı bu 

qu ru ma tək-
rar baş çə kə-
rək təəs sü rat 
ya zı sı yaz-
maq qə ra rı na 
gəl dim. 

M ə r  k ə z -
də, sö zün əsl 
mə na sın da, 
zər gər də qiq-
li yi ilə iş lə yən, 
ta ri xi mi zi, mə-
də ni ir si mi zi 
se vən və ona 

həs sas lıq la ya na şan bir kol lek-
tiv ça lı şır. Kol lek tiv nə qə dər qo-
naq pər vər və gü lə rüz dür sə, bir o 
qə dər də işin də də qiq və mə su liy-
yət li dir. Çün ki on lar xal qı mı zın ço-
xəsr lik ta ri xi-mə də ni ir si, elə cə də 
sə nət əsər lə ri nin bər pa sı ilə məş-
ğul olur, rən gi ni iti rən nü mu nə lə rə 
ye ni hə yat bəxş edir lər.

səh. 6
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Laçın-Xankəndi yolunda dinc aksiya 25 gündür davam edir
Rusiyasülhməramlılarının
müvəqqətinəzarətində
kiAzərbaycanərazilərində
ermənilərtərəfindəntəbii
sərvətlərinqanunsuzistisma
rınavəaidiyyətiqurumların
həminərazilərdəmonitorin
qinəimkanverilməməsinə
etirazolaraqQHTtəmsilçiləri
nin2022ciildekabrın12də
Şuşaşəhəriyaxınlığında,
LaçınXankəndiyoluüzərin
dəbaşladıqlarıdincaksiya
davamedir.

Yanvarın 5-i ictimai fəallar və
könüllülərin də qoşulduğu dinc
aksiyanın25-cügünüidi.
Aksiya iştirakçıları humani-

tar məqsədlərlə istifadə olunan
avtomobillərin hərəkətinə heç

bir maneə törətmirlər. Rusiya
sülhməramlılarına məxsus tə-
minat-təchizat avtomobilləri La-
çın-Xankəndi yolu ilə maneəsiz
hərəkətedirlər.

İştirakçılar yolun hər iki tərə-
fində,hərəkətəmaneə törətmə-
dənüzərindəingilisvərusdillə-
rində tələblər yazılmış plakatlar
qaldırıb, şüarlar səsləndiriblər.

Onların tələbləri isə dəyişməz
olaraqqalır–ekolojiterrorason
qoymaq, sülhməramlıların mü-
vəqqətiyerləşdikləriərazilərdəki
faydalı qazıntı yataqlarının mo-
nitorinqinin aparılmasına imkan
yaratmaq.
Xatırladaqki,2022-ciildekab-

rın3-dəvə7-dəRusiyasülhmə-
ramlı kontingentinin komandan-
lığı ilə aparılmış müzakirələrin
nəticəsi olaraq İqtisadiyyat Na-
zirliyi,EkologiyavəTəbiiSərvət-
lərNazirliyi,İqtisadiyyatNazirliyi
yanındaƏmlakMəsələləriDöv-
lətXidmətivə“AzerGold”QSC-
nin mütəxəssislərindən ibarət
heyət Rusiya sülhməramlı kon-
tingentinin müvəqqəti yerləşdi-
yi Azərbaycan ərazilərində ilkin
monitorinq aparmalı idi. Lakin
sülhməramlılartərəfindənmüva-
fiqşəraittəminedilməyibvəmo-
nitorinqbaştutmayıb.

İstedadlara ilk addımlarında 
meydan açan məkan

Paytaxtdakı Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi 
əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib

AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevvəbirinci
xanımMehribanƏliyevayanvarın5dəBakıdaUşaqGənclər
İnkişafMərkəzindəəsaslıtəmirvəbərpadansonrayaradılan
şəraitlətanışolublar.

MərkəzdəyaradılanşəraitbarədəelmvətəhsilnaziriEminƏm-
rullayevdövlətimizinbaşçısınavəbirincixanımaməlumatverib.
Bildirilibki,SonaVəlixanküçəsi3ünvanındayerləşənbinada

1937-ciildəMərkəziPionerlərSarayıyaradılıb.Məqsəduşaqla-
rınasudəvaxtınısəmərəlivəməqsədəuyğuntəşkiletmək,onla-
rınbilik,bacarıqvəvərdişləriniinkişafetdirmək,məktəbdənkənar
tərbiyəişinintəşkilindəuşaqlarapraktikivəmetodikiköməkgös-
tərməkdənibarətolub.

İlkvaxtlarsarayda texnikiyaradıcılıq,bədii tərbiyə, təsvirisə-
nət, fiziki tərbiyə üzrə dərnəklər fəaliyyət göstərib. 1946-cı ildə
saraydaxoreoqrafiya,xalqçalğıalətləri,qarmon ifaçılarıvəxor
kollektivlərindənibarətmahnıvərəqsansamblıyaradılıb.Bəstə-
karQəmbərHüseynliansamblüçünməşhur“Cücələrim”mahnı-
sınıyazıb.1959-cuildəkollektiv“Cücələrim”adlandırılıb.
1961-ci ilinaprelindədünyanın ilkkosmonavtınınşərəfinəsa-

rayaYuriQaqarininadıverilib.AzərbaycanRespublikasıNazirlər
Kabinetinin18dekabr1991-ciiltarixliqərarıiləpionervəməktəb-
lilər sarayınınadıdəyişdirilib,Tofiq İsmayılovadınaRespublika
Uşaq-GənclərYaradıcılıqSarayıadlandırılıb.
NazirlərKabinetinin2016-cı il1noyabr tarixliqərarınauyğun

olaraq,TəhsilNazirliyininRespublikaEkolojiTərbiyəvəTəcrü-
bəçilikMərkəzi,RespublikaGəncTuristlərvəDiyarşünaslıqMər-
kəzivəTofiqİsmayılovadınaBakıŞəhəriUşaq-GənclərYaradıcı-
lıqSarayıbirləşdirilərəkonlarınbazasındaUşaq-Gənclərİnkişaf
Mərkəziyaradılıb,ötənilisəonapublikhüquqişəxsstatusuve-
rilib.
Fəaliyyəti dövründəminlərlə istedadlı gəncinmüxtəlif ixtisas-

larüzrəformalaşmasındamühümxidmətləriolanmərkəzinbina-
sı 2022-ci ildə əsaslı təmir edilib.Hazırda burada rəqs,musiqi
alətləri, vokal, sağlam həyat tərzi, teatr, rəssamlıq, xarici dillər,
intellektualinkişaf,elmvətexnologiya,ekoklub,psixologiya,ku-
linariyavə turizm istiqamətləriüzrə44dərnəkvar.Dərnəklərdə
1500nəfərədəkşagirdinməşğulolmasınəzərdətutulub.

Minimum aylıq əməkhaqqının məbləği artırılıb
Azərbaycandaminimumaylıqəməkhaqqınınməbləği2023
cüilyanvarın1dən345manatmüəyyənedilib.

PrezidentİlhamƏliyevyanvarın5-dəbununlabağlısərəncam
imzalayıb.
“Əhalininsosialrifahınınyaxşılaşdırılmasısahəsindəəlavətəd-

birlər haqqında” sərəncamda Nazirlər Kabinetinə 10 günmüd-
dətində əmək pensiyasının minimum məbləğinin 280 manata
çatdırılması, sosial müavinətlərin və təqaüdlərin məbləğlərinin
artırılmasıiləbağlıtəklifəriniAzərbaycanRespublikasınınPrezi-
dentinətəqdimetməktapşırılıb.
Nazirlər Kabineti həmçinin dövlət büdcəsindən maliyyələşdi-

rilən sahələrdə çalışan işçilərin aylıq tarif (vəzifə) maaşlarının
məbləğlərinin bir aymüddətində bu sərəncamın 1-ci hissəsinə
uyğunlaşdırılmasınıtəminedibAzərbaycanRespublikasınınPre-
zidentinəməlumatverməlidir.
Qeydedəkki,busərəncamadəkölkədəminimumaylıqəmək-

haqqınınməbləği300manat,əməkpensiyasınınminimumməb-
ləğiisə240manatolub.

Xalq rəssamı Salxab Məmmədov təltif olunub
Xalqrəssamı,tanınmışheykəltəraşSalxabMəmmədov80illik
yubileyiərəfəsindədövlətbaşçısıtərəfindəntəltifolunub.

PrezidentİlhamƏliyevyanvarın3-dəbubarədəsərəncamim-
zalayıb.
Sərəncamaəsasən,Azərbaycanrəssamlıqsənətinininkişafın-

dauzunmüddətlisəmərəlifəaliyyətinəgörəSalxabİsaoğluMəm-
mədov“AzərbaycanRespublikasıPrezidentininfəxridiplomu”ilə
təltifedilib.
S.Məmmədov 1943-cü il yanvarın 4-də Şəkidə anadan olub.

Heykəltəraşınəlişləriölkəmizdə,eləcədəxaricdəucaldılıb.Ber-
lində“Xocalı”abidəsinin,NizamiGəncəvininRomaşəhərinin“Vil-
laBorghese”parkındakıabidəsinin,PolşanınQnieznoşəhərində
ucaldılmış“Dostluq”abidəsininhəmmüəllifidir.
Yaradıcılıqla yanaşı 1989-cu ildən indiki Azərbaycan Döv-

lətMədəniyyətvəİncəsənətUniversitetindəpedaqojifəaliyyət
göstərib,1999-cuildənAzərbaycanDövlətRəssamlıqAkade-
miyasında (ADRA) çalışır. 2004-cü ildənADRA-nın prorekto-
rudur.
Sənətkarıəlamətdaryubileyivədövləttəltifimünasibətilətəbrik

edirik.

Azərbaycan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə 
Ermənistanla bağlı müraciət edib 

AzərbaycantərəfiErmənistanın
azərbaycanlılarıninsanhüquqlarının
məqsədyönlüşəkildəpozulmasına
cavabolaraq,“İrqiayrıseçkiliyinbütün
formalarınınləğvedilməsihaqqında”
BeynəlxalqKonvensiya(CERD)çərçivə
sindətəcilitədbirlərgörülməsiməqsə
diləBeynəlxalqƏdalətMəhkəməsinə
ikincimüraciətinitəqdimedib.

BubarədəXariciİşlərNazirliyininMət-
buatxidməti idarəsindənbildirilib.Qeyd
olunubki,xüsusiləErmənistanın2021-ci
ildən başlayaraq Azərbaycan ərazisin-
dəminalar vəevlərdəmina tələlər yer-

ləşdirməkdə davam etdiyinə dair yeni
sübutlar mövcuddur. Ermənistan tərəfi
üçtərəfiBəyanatı(10noyabr2020-ci il)
kobud şəkildə pozaraq hərbi təxribatla-
rınıdavametdiribvə2022-ci ilinavqust
ayındanetibarənAzərbaycanda2021-ci
il Ermənistan istehsalı olan 2700-dən
çoxminaaşkaredilib.Sözügedənmina-
larınyarıdançoxuazərbaycanlıməcburi
köçkünlərinqayıtmalıolduğumülkiəra-
zilərdəaşkarlanıb.Bundanəlavə,Ermə-
nistan bu minaların və digər silahların
daşınması məqsədilə yalnız humanitar
məqsədlər üçün nəzərdə tutulan Laçın
yolundanaçıqşəkildəistifadəedir.

əvvəli səh. 1-də
Prezident İlham Əliyev Ye-

ni ilmüraciətində vurğulayıb ki,
“Şuşa İli” elan edilən 2022-ci il
ölkəmizüçünuğurluolub,qarşı-
mızdaduranbütünvəzifələricra
edilib,Azərbaycandahadagüc-
lənib.
Dövlətbaşçısıdeyib:“İkiiləv-

vəl döyüş meydanında qazan-
dığımız tarixi Qələbəmizi siyasi
müstəvidədahadamöhkəmlən-
dirdik. Bu ilin oktyabr ayında
Praqa və Soçi görüşlərində Er-
mənistanölkəmizinərazibütöv-
lüyünü və suverenliyini rəsmən
tanıdı.Hesabedirəmki,bundan
sonra Azərbaycan ilə Ermənis-
tanarasındasülhmüqaviləsinin
imzalanması üçünbütün şərtlər
təminedildivəAzərbaycantərə-
findəntəklifolunmuşməlumbeş
prinsipəsasındasülhmüqaviləsi
imzalanabilər.
Builbizhərbigücümüzüdaha

da artırmışıq, bu sahəyə daim
böyükdiqqətgöstərilir.Azərbay-
canhəmİkinciQarabağmühari-
bəsi dövründə öz hərbi gücünü
göstərmişdir,eynizamanda,mü-
haribədənkeçənikiilərzindəbiz
aparılan islahatlar nəticəsində,
yeni silahlı birləşmələrin yara-
dılması nəticəsində, silahlar və
müasirtexnikailəordumuzutəc-
hiz etməyimiz nəticəsindədaha
daböyükhərbipotensialamalik
olduq.
Bu il bir neçə hərbi əməliy-

yat keçirildi və bu əməliyyatlar
döyüş qabiliyyətimizin yüksək
səviyyədə olmasını bir daha
təsdiqlədi. Fərrux əməliyyatı,
“Qisas”əməliyyatı,eynizaman-
da,sentyabrayındaAzərbaycan
vəErmənistansərhədiistiqamə-
tində gedən toqquşmalar bizim
növbəti parlaqQələbəmizlə nə-
ticələndi. Sərhəd toqquşmaları
nəticəsindəAzərbaycan bir çox
əlverişli strateji yüksəkliklərdə
öz mövqelərini daha da möh-
kəmləndirəbilmişdir.
Avqustun26-da–nəzərdətu-

tulmuş vaxtdan xeyli əvvəl biz
Laçınşəhərinidəazadetdikvə
eynizamanda,Laçınrayonunun
ZabuxvəSuskəndlərinədəqa-

yıtdıq.Budaböyüknailiyyətdir.
ArtıqLaçınşəhərindəçoxgeniş-
miqyaslı quruculuq-bərpa işləri
aparılır.Əminəmki,biz2023-cü
ildəlaçınlılarıLaçınaqaytaraca-
ğıq,ilkkeçmişköçkünlərözdoğ-
matorpağınaqayıdacaqlar”.
Prezident 2022-ci ildə Böyük

Qayıdış Proqramının icrasına
başlanıldığını,birinci layihəkimi
Zəngilan rayonunun Ağalı kən-
dində həyatın bərpa edildiyini,
sakinlərin bir qisminin doğma
torpağa qayıtdığını diqqətə çat-
dırıb: “Bu, tarixi hadisədir.Çün-
kimüharibədən iki il keçmədən
– cəmi il yarımdan sonra biz
artıq birinci keçmiş köçkünləri
öz doğma torpaqlarına qaytar-
mışıq, onlar üçün gözəl şərait
yaratmışıq. Bu, bir daha onu
göstərir ki, dövlətimiz güclüdür
və iradəmizyerindədir.Eyniza-
manda, bu, xalqımızın böyük-
lüyünügöstərir.Onugöstərir ki,
bizim vətəndaşlarımız öz dədə-
babatorpaqlarınabağlıdır,necə
deyərlər,torpaqçəkir.Həttaheç
vaxtoyerlərigörməyəngənclər,
uşaqlar, məktəblilər böyük hə-
vəsləAğalıya qayıdıblar və bu,
birdahaxalqımızınböyüklüyünü
göstərir.Onugöstərirki,məcburi
köçkünlərqayıdışgününüsəbir-
sizlikləgözləyirlər.
BöyükQayıdışProqramıuğur-

la icra edilir. Bir neçə şəhərdə
artıqinşaatişlərigenişvüsətal-
mışdır. İlk növbədə Şuşa, eyni
zamanda, Ağdam, Füzuli, Zən-
gilan, Laçın şəhərlərində geniş

quruculuq işləri gedir, xəstəxa-
nalar, məktəblər, yaşayış bina-
larıinşaedilir.Bununlabərabər,
10-dançoxkəndinBaşplanıtəs-
diqləndi və bir neçə kəndin tə-
məlini mən şəxsən qoymuşam.
Bütövlükdə deməliyəm ki, azad
edilmiş bütün şəhərlərimizin və
qəsəbələrimizinBaşplanlarıha-
zırlandı, təsdiqləndi.Bütün işlər
Baş planlar əsasında gedəcək.
Eyni zamanda, Böyük Qayıdış
Proqramındabizimbütünplanla-
rımızözəksinitapıbvəəminəm
ki, yüz minlərlə keçmiş köçkün
yaxın gələcəkdə öz doğma tor-
pağınaqayıdacaq.
Əlbəttəki,bununlaparalelola-

raq,minatəmizləmə işləriaparı-
lır.Əfsuslarolsunki,Ermənistan
bizədəqiqminaxəritələriniver-
məyib,300-əyaxınazərbaycanlı
müharibədənsonrakıdövrdəmi-
na faciəsi nəticəsində ya həlak
olmuş,yadaağıryaralanmışdır.
Bu il biz ZəngilanBeynəlxalq

Hava Limanının açılışını etdik.
Bu, azad edilmiş torpaqlarda
ikincihavalimanıdır.Üçüncüha-
valimanıisəmaksimumikiildən
sonraistifadəyəveriləcək.
Zəngəzur dəhlizinin açılması

ilə əlaqədar genişmiqyaslı işlər
aparılır, dəmir yolları, avtomobil
yolları çəkilir. Zəngəzur dəhli-
zinin açılması mütləq olmalıdır,
Ermənistanbunuistəsədə,istə-
məsədə.Bizortayagüclüiradə
qoymuşuq, bütün işlər plan üz-
rəgedir.Bizim tələbimizəsaslı-
dır və ədalətlidir. Azərbaycanın

əsas hissəsi ilə onun ayrılmaz
hissəsi olan Naxçıvan Muxtar
Respublikası ilə bizim bağlantı-
mızolmalıdırvəolacaqdır”.
Prezidentazadedilmişərazi-

lərdə tarixi binaların, o cümlə-
dənməscidlərin bərpa edildiyi-
ni və yenidən inşa olunduğunu
davurğulayıb: “Mənbu rəqəmi
səsləndirmişdim, ermənilər iş-
ğal dövründə 67 məsciddən
65-nitamamiləyerləyeksanet-
mişlər.Onlarınbərpası,yenidən
qurulması faktiki olaraq artıq
başlamışdır və təmirə ehtiya-
cı olanməscidlər də təmir edi-
lir.Onudabildirməliyəm,bizim
diniabidələrimizin inşasıvə tə-
miri ilə bağlı əsas rolu Heydər
Əliyev Fondu oynayır. Faktiki
olaraq bütünməscidlərHeydər
Əliyev Fondunun xətti ilə yeni-
dəninşaedilir”.
Prezidentonudaqeydedibki,

2022-ci ildə regionlara 30 səfər
edib və bu səfərlərin 21-i azad
edilmiştorpaqlaraolub.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki,

bundansonradaölkəmizininki-
şafıvəyeninailiyyətlərəçatmaq
üçünbizimgüclüiqtisadiyyatımız
olmalıdır. Bu gün Azərbaycan
dünyamiqyasındanadirölkələr-
dəndirki,heçkimdəniqtisadivə
siyasicəhətdənasılıdeyil.2022-
ci ilin iqtisadi göstəriciləri post-
pandemiya dövrü üçün qənaət-
bəxşdir. İqtisadiyyat təxminən
5 faizartıb,qeyri-neftsektoru9
faizdənçoxartıb.Bununlabəra-
bər, bizim ümumi daxiliməhsu-
lumuzbu il rekordhəddə–130
milyardmanataçatıb.
“Əlbəttə, biz ümid edirik ki,

beynəlxalq donor təşkilatları öz
diqqətinibizədə istiqamətləndi-
rəcəklər.Çünkibudərəcədəbö-
yük dağıntılar tarixdə olmayıb.
Yəni,Azərbaycan böyük ekoloji
fəlakətlə, urbisidlə üzləşib. An-
caqəfsuslarolsunki,beynəlxalq
donortəşkilatlarıbizəbirmanat,
ya bir dollar kömək etməyiblər.
Nəinkidonortəşkilatları,heçkim
bizə kömək etmir, bütün bərpa
işlərini öz hesabımıza aparırıq
və aparacağıq”, – deyə İlham
Əliyevvurğulayıb.

Heydər Əliyevin xatirəsinə ən böyük hörmətimiz 
onun yoluna sədaqətimizdir

Vətəndaşların növbəti qəbulu 
Sabirabadda keçiriləcək

Mərkəziicrahakimiyyətiorqanlarıvədigərida
rəetməqurumlarırəhbərlərininşəhərvərayon
lardavətəndaşlarınqəbulucədvəlinəəsasən,
AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyətnaziri
vəzifəsinimüvəqqətiicraedənAdilKərimlitərə
findən26yanvar2023cüiltarixindəSabirabad
şəhərindəkiHeydərƏliyevMərkəzindəSabirabad,
Saatlı,HacıqabulrayonlarıvəŞirvanşəhərindən
olanvətəndaşlarınqəbulukeçiriləcək.

Vətəndaşlar21yanvar tarixinəqədərMədəniy-
yət Nazirliyinin info@culture.gov.az elektron poçt
ünvanı,(012)4933002telefonnömrəsivasitəsilə
və“WhatsApp”xidmətinə(0777147147)müra-
ciətetməkləqəbulayazılabilərlər.

Nağıl-tamaşa uşaqları sehrli aləmə aparıb
2,3və4yanvartarixlərindəHeydərƏliyevSarayındauşaqlara
nağılqəhrəmanlarınıniştirakıiləəyləncəlivəinteraktivnağılta
maşatəqdimolunub.Yeniilinsevilənpersonajlarıuşaqlarımah
nılar,rəqslər,oyunlarvəYeniilzarafatlarıiləsevindiriblər.

Uşaqlarınsevimlinağılqəhrə-
manlarıilədialoqları,millivəxa-
ricimusiqilərəhazırlanmış rəqs-
lər və sürprizlər nağıl-tamaşaya
xüsusi rəngqatıb.Maraqlı süjet
xətti ilə fərqlənən tamaşauşaq-
larısevindirib.Onlarsehrlinağıl
dünyasınasəyahətediblər.
Şənliyin xüsusi qonaqları –

Xalq artistləri FaiqAğayev,Miri

Yusif vəmüğənnilərMuradArif,
NatəvanHəbibi,AzadŞabanov
vəNadirRüstəmliuşaqlarınbay-
ramlarınıtəbrikedib,musiqihə-
diyyələrinitəqdimediblər.
Yeniilşənliklərindəuşaqlarta-

maşaçıfoyesindəŞaxtababavə
digərnağıl qəhrəmanları ilə şə-
killərçəkdiriblər.
Sarayınrəhbərliyiənənəyəsa-

diq qalaraq bu şənlikdə də Qa-
rabağmüharibəsi iştirakçılarının,
şəhidailələrininuşaqlarına,uşaq

evlərininsakinlərinəvəəlillərcə-
miyyətlərininfizikiqüsurluüzvlə-
rinətəmənnasızyerlərayırıb.
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Tolerantlığın təşviqi dövlət siyasətinin 
prioritet istiqamətlərindəndir

Prezident Milad bayramı münasibətilə pravoslav xristian icmasını təbrik edib

Məlumolduğukimi,xristiandünyasınınənböyükbay
ramıolanMilad(İsapeyğəmbərinmövludu)ikiayrı
tarixlərdəqeydolunur.Katolikvəprotestantxristianlar
MiladbayramınıQriqoriantəqviminə(1582ciildəPapa

XIIIQriqorinintəşəbbüsüilətətbiqedilənvəhazırdadünya
nınəksərölkələrininistifadəetdiyiyenitəqvim)görədekabrın
25də,pravoslav(ortodoks)xristianlarisəköhnə,Yuliantəqvimi
nəəsaslandıqlarıüçünondan13günsonra(7yanvar)bayram
edirlər.Yanvarın7dəAzərbaycandakıpravoslavxristianlarıda
Miladbayramınıqeydedəcəklər.

Prezident İlham Əliyev Milad
bayramı münasibətilə Azərbay
candakıpravoslavxristianicma
sınatəbrikməktubuünvanlayıb.
Müraciətdə vurğulanır ki, ta

rixən dostluq və qardaşlıq mü

hitinin, yüksək birgəyaşayış
mədəniyyətinin hökm sürdüyü
Azərbaycandaayrıayrıxalqların
vədinietiqadlarınnümayəndələ
riəsrlərləsülhvəəminamanlıq
şəraitində yaşamışlar. Bu gün

dünyada multikulturalizmin ün
vanlarındanbiri kimi tanınanvə
sivilizasiyalararası münasibət
lərin inkişafına əhəmiyyətli töh
fələr verən ölkəmizdə dilindən,
dinindən,millimənsubiyyətindən
asılıolmayaraq,hərkəsbərabər
hüquqvəazadlıqlaramalikdir.
Təbrikdəqeydedilirki,cəmiy

yətimizdə yüz illər boyu təşək
kül tapmışmədənimüxtəlifiyin,
yüksəkhumanizmprinsiplərinin,
zəngin tolerantlıq ənənələrinin
qorunubsaxlanılmasıvə təşviqi
Azərbaycanda həyata keçirilən
dövlətsiyasətininprioritetistiqa
mətlərindəndir.

Prezidentin təbrik məktubun
da bildirilir ki, ölkəmizin digər
etnikdini qrupları kimi, xristian
həmvətənlərimiz də öz adət
ənənələrini,dilvəmədəniyyətini
yaşadaraq ictimaisiyasi həyatı
mızın bütün sahələrində yaxın
daniştirakedir,respublikamızda
gedənböyük inkişafvəqurucu
luqprosesindəvətəndaşlıqbor
cunulayiqincəyerinəyetirirlər.
Miladbayramınıyeniliyin,paklı

ğın,mərhəmətvəxeyirxahlıqduy
ğularınınrəmziadlandırandövlə
timizin başçısı pravoslav xristian
icmasınaəlamətdargünmünasi
bətiləxoşarzularınıçatdırıb.

Niyazi haqqında virtual sərgi 
MilliArxivİdarəsitərəfindəndünyaşöhrətlidirijor,bəstəkar,
SSRİXalqartistiNiyaziyə(19121984)həsrolunmuşvirtualsərgi
hazırlanıb.

İdarədən bildi
rilib ki, S.Mümtaz
adınaDövlətƏdə
biyyat və İncəsə
nətArxivininşəxsi
fondlarının sənəd
ləri əsasında ha
zırlanan sərgi Ni
yazinin anadan
olmasının 110cu
ildönümünə həsr
olunub.
Maestronunhəmkeçmişittifaqmiqyasında,həmdəbütündün

yadaAzərbaycanmusiqisinintanıdılmasındamüstəsnaxidmətlə
riolub.Azərbaycandirijorluqməktəbininformalaşmasıvəinkişafı
dabilavasitəonunadıiləbağlıdır.Niyazidünyanınbirsıraölkələ
rininsimfonikorkestrləriniuğurlaidarəedib.
Niyazidirijorluqlayanaşı,zənginyaradıcılığamalikbəstəkarkimi

də tanınıb,birsıra janrlardadəyərliəsərləryazıb.Bəstəkarınən
məşhurəsərləriarasında“Rast”simfonikmuğamıxüsusiyertutur.
VirtualsərgiMilliArxivİdarəsininsaytındayerləşdirilib.

Qərbi Azərbaycanla bağlı 
elmi tədqiqatlar genişlənəcək

AMEA-nın üç institutunda yeni şöbələr yaradılıb
AzərbaycanMilliElmlərAkademiyası(AMEA)RəyasətHeyəti
ninqərarıiləAbbasquluağaBakıxanovadınaTarixİnstitutun
daQərbiAzərbaycantarixişöbəsi,FolklorİnstitutundaQərbi
AzərbaycanfolkloruşöbəsivəNəsimiadınaDilçilikİnstitutun
daisəToponimikaşöbəsiyaradılıb.

AMEAdan bildirilib ki, həmçinin Qərbi Azərbaycanla bağlı
müxtəlif elmi istiqamətlər üzrə tədqiqatların prioritetliyinin təmin
olunması,QərbiAzərbaycanİcmasıiləsıxəməkdaşlıqedilməsi,
QərbiAzərbaycanlabağlıtarixihəqiqətlərinbeynəlxalqmiqyasda
təbliği,xaricimütəxəssisləriniştirakıiləbeynəlxalqvərespublika
səviyyəlikonfrans,simpoziumvəseminarlarınkeçirilməsiqərara
alınıb.

***
2023cüildə“QərbiAzərbaycanİcması”İctimaiBirliyininfəaliy

yətidəgenişlənəcək.
Xatırladaqki,PrezidentİlhamƏliyevdekabrın24dəBakışə

hərindəQərbiAzərbaycanİcmasınıninzibatibinasındayaradılan
şəraitlə tanışolubvəQərbiAzərbaycandanolanbirqrupziyalı
iləgörüşüb.Görüşdəicmanıngələcəkfəaliyyəti,eləcədəQərbi
Azərbaycanlabağlı tariximədəni irsimizindahageniş təbliği ilə
bağlıfikirmübadiləsiaparılıb.
İcmanınyeniildəfəaliyyətininbiristiqamətidəötənəsrdəQərbi

Azərbaycandandeportasiyaedilənsoydaşlarımızınsiyahıyaalın
masıiləbağlıolacaq.QərbiAzərbaycanİcmasınınmətbuatkatibi
ÜlviyyəZülfiqarınbildirdiyinəgörə,prosesilkolaraq19881991ci
illərləbağlıaparılır.Butarixdədeportasiyaolunansoydaşlarımı
zınəksəriyyətihəyatdadır.Onlarınşəxsiyyətvəsiqələri(pasport),
həmçinin Ermənistan SSRdə təhsil aldıqlarına dair, eləcə də
mülkiyyətləri iləbağlı sənədləri var.Həmindövrdəazərbaycan
lılarınyaşadıqları300yaşayışməntəqəsindən150dənçoxunun
əhalisihazırdasiyahıyaalınıbvəbuistiqamətdəişdavametdirilir.
Mətbuat katibi bildirib ki, əlavə olaraq digər deportasiyalar

(1905,19181920,19481953)zamanıatababayurdlarındançı
xarılanazərbaycanlılardaqeydiyyataalınır.Sondeportasiyailə
bağlıprosesyekunlaşandansonradigər illərdəzərərgörənlərin
vəonlarınvarislərininqeydiyyatıtamşəkildəaparılacaq.

Tanınmış ədəbiyyatşünas alimin 
100 illiyi ilə bağlı konfrans

AMEAnınFolklorİnstitutuyanvarın24dətanınmışədəbiy
yatşünasalim,filologiyaelmləridoktoru,professorKamran
Məmmədovun(19221989)anadanolmasının100illiyinəhəsr
edilmiş“Şifahivəyazılıədəbiyyatımızıngörkəmlitədqiqatçısı”
mövzusundaelmikonfranskeçirəcək.

Bubarədəinstitutdanbildirilib.Konfransatəqdimedilənməru
zələrelektronkitabşəklindədətərtibolunacaq.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin tədqiqində, xüsusilə XIXXX

əsrlər ədəbiyyatının öyrənilməsindəKamranMəmmədovun bö
yükxidmətlərivar.O,“ƏbdürrəhimbəyHaqverdiyev”,“Qasımbəy
Zakir”,“NəcəfbəyVəzirov”,“YusifVəzirÇəmənzəminli”,“XIXəsr
Azərbaycanşeirindəsatira”,“XXəsrAzərbaycangülüşü”monoq
rafiyalarınınmüəllifidir.Alimhəmdəüçcildlik“Azərbaycanədəbiy
yatıtarixi”ninmüəllifərindənbiridir.
Kamran Məmmədov bədii yaradıcılıqla da məşğul olub və

“KamranDadaşoğlu” imzası ilə tanınıb. “Ömrün izi”, “Dünyamız
uşaqgözündə”adlıhekayələrkitabı,“Yuxusuzillər”xatirəpoves
ti,“Görkəmliyazıçılarınhəyatındandəqiqələr”kitabıoxuculartə
rəfindənmaraqlaqarşılanıb.

Xalq artistlərinin paytaxtın 
baş səhnəsində konsertləri

Heydər Əliyev Sa
rayında tanınmış
müğənni, Xalq artisti
İlqar Muradovun 65
illiyi münasibətilə ya
radıcılıq gecəsi keçi
riləcək.
Saraydan bildirilib

ki, fevralın12də təş
kil olunacaq gecədə
müğənni repertuarın
dayeralanmahnılarlamusiqisevərlərinqarşısınaçıxacaq.
Tamaşaçılar gecədə İlqar Muradovun yeni mahnıları, xalq

musiqilərivəklassikifalarıiləyanaşı,sənətdostlarınınçıxışla
rınıdəizləyəbiləcəklər.
Fevralın 1516

da isə Xalq artistləri
Eyyub Yaqubov və
Cavan Zeynallı “Big
bandsoundpro”qru
pu(bədiirəhbərFuad
Musayev) ilə birlikdə
Heydər Əliyev Sara
yında konsert verə
cəklər.
Biletləri “iTicket.az”

saytıvəşəhərinkassalarındanəldəetməkmümkündür.

“Azərbaycan multikulturalizmi” dünya universitetlərində
Dünyanınmüxtəlifölkələrindəümumi
likdə24universitetdəAzərbaycanmul
tikulturalizmifənnimagistraturapilləsin
dətədrisolunur.

Bu barədə məlumat Bakı Beynəlxalq
MultikulturalizmMərkəzinin2022ciilinye
kunlarınadairhesabatındabildirilir.
BBMM tərəfindən 2015ci ildən həyata

keçirilənlayihəçərçivəsindəhazırdaAzər
baycanmultikulturalizmifənniBolqarıstan,
Rusiya, Çexiya, Litva, İndoneziya, Gür
cüstan, Portuqaliya, Polşa, Türkiyə, İtali
ya, İsveçrə, Almaniya, Belarus, Ukrayna,
İsveç, Yaponiya, Hindistan, Rumıniya və

Braziliyanın universitetlərində magistratu
rapilləsindətədrisedilib.2022ciilərzində
11xariciölkəuniversitetində(UralFederal
Universiteti – Rusiya, Müqəddəs Kliment
Orxidski adına Sofiya Universiteti – Bol
qarıstan,AleksandrİoanKuzaUniversiteti
–Rumıniya,TarasŞevçenko adınaKiyev
MilliUniversiteti–Ukrayna,ŞriŞriUniver
siteti–Hindistan,HokkaydoUniversiteti–
Yaponiya,GadjahMadaUniversiteti – İn
doneziya, Pekin Xarici Dillər Universiteti
–Çin,ParaibaFederalUniversiteti–Bra
ziliya,VroçlavUniversiteti–Polşa,Erciyəs
Universiteti – Türkiyə) Azərbaycan multi
kulturalizmifənninintədrisidavamedib.

Azsaylı xalqlar haqqında 
10 film hazırlanıb

2022ciildəBakıBeynəlxalqMultikulturalizm
Mərkəzi(BBMM)tərəfindənAzərbaycanda
yaşayanazsaylıxalqlarınmədəniyyətinivə
tarixiniəksetdirənonsənədlifilmhazırlanıb,
televiziyavəsosialşəbəkələrvasitəsiləyayılıb.

Mərkəzin Azərbaycan multikulturalizmi ilə
bağlı müxtəlif dillərdəməqalələriABŞ, Tür
kiyə, Belçika, Almaniya, Türkmənistan, Pa
kistan, Rumıniya, İsrail, Ukrayna, İraq, Mə
rakeş, Küveyt, İordaniya və Misirin xəbər
portallarındadərcedilib.

AğdamMuğamMərkəzindəQarabağsazsözmühitininustad
sənətkarlarındanolmuşAşıqValehin(17221822)300illiyinəvə
“Qarabağdansəfəretdim”kitabınıntəqdimatınahəsredilmiş
tədbirkeçirilib.

Yazıçıpublisist, Əməkdar mə
dəniyyət işçisi Mustafa Çəmənli
ninaparıcısıolduğu tədbirdəAğ
dam Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Vaqif Həsənov,Azərbay
can Aşıqlar Birliyinin sədri pro
fessor Məhərrəm Qasımlı, kita
bınmüəllifi,filologiyaüzrəfəlsəfə
doktoru,BDUnun“DədəQorqud”
elmi tədqiqat laboratoriyasının
müdiri Almara Nəbiyeva, AMEA
Folklor İnstitutunun əməkdaşları
dosentlər İlhaməQəsəbova,Qa
lib Sayılov, Azərbaycan Dövlət

PedaqojiUniversitetininprofesso
ruMahmudAllahmanlı,AMEATa
rixİnstitutuvəBDUnunCoğrafiya
fakültəsinin əməkdaşları, aşıqlar
iştirakediblər.
Çıxışlarda Azərbaycan aşıq

sənətinin inkişafına göstərilən
dövlət qayğısından, Qarabağın
ustad aşığı Aşıq Valehin həyat
və yaradıcılığından söhbət açı
lıb. Bədii hissədə aşıqların ifa
sındaustadsənətkarınsözlərinə
yazılmışmahnılar və sazhava
larısəsləndirilib.

Aşıq Valehin 300 illiyi 
qeyd edilib

Gülnarə Xəlilovanın əl işləri 
Norveçdə sərgilənəcək

AzərbaycanMilliGeyimMər
kəzininrəhbəri,modelyer
dizaynerGülnarəXəlilo
vanın“NorthernStoriesby

CİZGİ”(“ŞimalhekayələrCİZGİ
ilə”)adlıekspozisiyasıyanvarın
7dəOsloda“DeichmanBjorvika”
mədəniyyətmərkəzindətəqdim
olunacaq.

Tədbir Oslodakı Azərbaycan Evi
tərəfindəntəşkilediləcək.
SərgidəGülnarəXəlilovanınNorveç

vəQarabağornamentləri ilə əl işləri,
ipəkyaylıqlarvəlibaslarnümayişolu
nacaq.
Qeyd edək ki, modelyerdizayne

rinkolleksiyaları indiyədəkABŞ,Bri
taniya, İsveç, Avstriya, Rumıniya,
Türkiyə, Rusiya, Çin, Qazaxıstan,
Qırğızıstanvədigərölkələrdəkeçiri
lənmodahəftələrindəvəbeynəlxalq
tədbirlərdənümayişetdirilib.

“Anamın kitabı” ingilis dilində yenidən səhnəyə çıxacaq

MədəniyyətNazir
liyininlayihəsiilə
ötənilAzərbay
canDövlətAka

demikMusiqiliTeatrında
ingilisdilindəhazırlanan
“Anamınkitabı”tamaşa
sıyanvarın13dənövbəti
dəfənümayişolunacaq.

Böyük ədib Cəlil Məmməd
quluzadənin eyniadlı pyesi
əsasında hazırlanan tamaşa
da əsas mövzu üç qardaşın
dil, din, düşüncə tərzlərinin
fərqliliyinəticəsindəaralarında
yaranan sürəkli mübahisələr
dənbəhsedir.
Günümüzlə səsləşən, dü

şündürən mövzu əsərin baş
qəhrəmanı olan Ananın tim
salında təqdim olunur. Ana
övladlarını öz millimənəvi
dəyərlərinə sahib olmağa,

anadilinəyiyələnməyəvəbir
liyə çağırır. Oğullar isə daha
çoxmüasirdünyanın tələblə
rinə cavab verməyə can atır,
nəticə etibarilə innovativ tex
nologiyalarlazənginbirmühi
tin fonundaözmillidəyərləri
ni itirməktəhlükəsi iləüzüzə
qalırlar...

Səhnə əsərinin quruluşçu
rejissoru İradəGözəlova, tər
cümə edəni Tərlan Rəsulov,
quruluşçu rəssamı Vüsal Rə
him, videomühəndisi Murad
Həsənovdur. Rəqslərin quru
luşu Xalq artisti PərvizMəm
mədrzayev və rejissor Zaur
Əliyevəaiddir.

“Rəşadətli uçuş” – şəhid pilotun xatirəsinə
Yanvarın7dəMədəniyyətNazirliyinindəs
təyiiləMüslümMaqomayevadınaAzər
baycanDövlətAkademikFilarmoniyasında
beynəlxalqmüsabiqələrlaureatı,pianoçu
ToğrulHüseynlinin“Rəşadətliuçuş”adlı
solokonsertiolacaq.

KonsertAzərbaycanHərbiHavaQüvvələri
ninpilotu,“Şücaətəgörəmedal”ilətəltifedilmiş
şəhid polkovnikleytenant RəşadAtakişiyevin
(19852019)əzizxatirəsinəhəsrolunacaq.
GecədəToğrulHüseynlidünyaklassikbəs

təkarlarınınəsərlərindənibarətmusiqinömrə
lərinisəsləndirəcək.

“Müqəddəs Məryəmin nuru” əsəri təqdim olunub

Yanvarın5dəMüqəd
dəsMəryəmAnaKatolik
Kilsəsində“Müqəddəs
Məryəminnuru”adlı

əsərintəqdimatıolub.

Tədbirdəölkəmizdəkimüxtəlif
dinikonfessiyalarınnümayəndə
ləriiştirakediblər.
Çıxış edənlər tolerantlıq nü

munəsiolanAzərbaycandamul
tikulturaldəyərlərəvəənənələrə
həssaslıqla, hörmətlə yanaşıl
dığını vurğulayıblar. Bildirilib ki,

CənubiQafqazregionununlider
dövləti olan Azərbaycan, eyni
zamandamillətlərarasıvədinlə
rarasımünasibətlərin inkişaf et
dirilməsi baxımından da nümu
nəviölkəkimixarakterizəolunur.
Ölkəmizdəmillivədinimüxtəlif
likbəzidövlətlərdənfərqliolaraq
insanlar arasında fərq yaradan
amilkimideyil,əksinə, tolerant
lıqmühitininəsaskomponentləri
olaraqçıxışedir.
Qeyd olunub ki, 1993cü ildə

xalqınçağırışıiləsiyasihakimiy

yətəqayıdanUluöndərHeydər
Əliyevin əsasını qoyduğu, milli
və dini tolerantlığı özündə əks
etdirən siyasi kurs bu gün Pre
zident İlham Əliyev tərəfindən
uğurladavametdirilir.
Sonda Müqəddəs Məryəmin

təsviri olan əsər kilsəyə hədiy
yə edilib. Qeyd edək ki, əsərin
müəllifi rəssam, sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbay
canDövlətMədəniyyətvəİncə
sənətUniversitetininbaşmüəlli
miGülarəSalayevadır.
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Bölgələrdəkimədəniy
yətmüəssisələrində31
Dekabr–DünyaAzər
baycanlılarınınHəmrəylik

GünüvəYeniilmünasibə
tiləmüxtəliftədbirlərtəşkil
edilib.

Sumqayıt Regional Mədəniy
yət İdarəsi(RMİ)Qubadlışəhər
Ə.Mehdiyev adınaUşaqmusiqi
məktəbindəDünyaAzərbaycan
lılarınınHəmrəylikGününəhəsr
olunan konsert keçirilib. İdarə
rəisi Rəşad Əliyevin də iştirak
etdiyitədbirdəməktəbinmüəllim
və şagirdlərinin ifasında musiqi
nömrələrisəsləndirilib.

***
Dünya Azərbaycanlılarının

HəmrəylikGünüvəYeniilmüna
sibətilə SabirabadRMİnin rəisi
Fərid Qurbanzadə vəMədəniy
yətİşçiləriHəmkarlarİttifaqı(Mİ
Hİ)Sabirabadrayonkomitəsinin
sədriTelmanƏzimovtərəfindən
VətənmüharibəsişəhidləriFira
van Əsgərov, Bəxtiyar Mayılov
vəElgizAbbaslınınailələriziya
rətedilib.
Təqaüddə olan mədəniyyət

işçilərinin ziyarət edilməsi ənə
nəsinəuyğunolaraquzunmüd
dətSabirabadşəhərÜ.Hacıbəyli
adına Uşaq musiqi məktəbində
müəllimvədirektorkimiçalışmış
ƏfiqəHəsənovayabaşçəkilib.

***
KürdəmirRMİKürdəmir,İmişli

vəFüzuli rayonlarınınmədəniy
yətişçilərihərbihissələrdəəsgər
və zabitlərlə görüşüb, konsert
proqramıiləçıxışediblər.
Beyləqan Rayon Heydər Əli

yev Mərkəzi və Niyazi adına
Uşaq musiqi məktəbinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Bir ovuc təbəs
süm, bir dünya işıq” adlı tədbir
keçirilib.Məktəbin,eyni zaman
da rayon Uşaqgənclər inkişaf
mərkəzinin hazırladığı rənga
rəng musiqi və rəqs nömrələri
alqışlarlaqarşılanıb.

***
İsmayıllı RMİ İsmayıllı Rayon

HeydərƏliyevadınaMədəniyyət
Mərkəzindəşəhidvəqaziailələ
rininövladlarıüçünbayramşən
liyi keçirilib. Rayon Mədəniyyət

Mərkəzində fəaliyyət göstərən
kuklateatrınınifasında“Maşavə
QocaAyı”tamaşasınümayişet
dirilib.

***
ŞəmkirRMİDaşkəsənRayon

Heydər Əliyev Mərkəzində ke
çirilən bayram tədbirində rayon
A.Mürsəlov adına 2 saylı tam
ortaməktəbinşagirdlərimüxtəlif
rəqs nümunələri və kompozisi
yalartəqdimediblər.

***
Biləsuvar RMİ Salyan Rayon

Mədəniyyət Mərkəzinin Çuxan
lıkəndFolkloreviNsaylıhərbi
hissədəkonsertproqramı iləçı
xışedib.

***
AğcabədirayonundaHəmrəy

likGünüvəYeni ilmünasibətilə
tədbirkeçirilib.RayonİcraHaki
miyyətinin başçısı Rafil Hüsey
nov və Ağcabədi RMİnin rəisi
QalibHəsənovundaiştiraketdi
yitədbirdəAğcabədişəhərUşaq

incəsənət məktəbinin hazırla
dığı rəngarəng musiqi və rəqs
nömrələri iştirakçılar tərəfindən
böyük maraq və coşqu ilə qar
şılanıb.

***

Masallı RMİ Masallı onbirillik
İncəsənət məktəbində keçirilən
tədbirdətəhsilocağınınmüəllim
vəşagirdlərininifasındakonsert
proqramıtəqdimedilib.

***
Şəki RMİnin rəisi Azər Yu

subov,MİHİ Şəki rayon komi
təsininsədriRəhmanMəmmə
dov və idarənin əməkdaşları
Vətən müharibəsi şəhidi Rə
şad Əhmədovun ailəsinə baş
çəkiblər.

BayrammünasibətiləŞəkişə
hər3və4nömrəliuşaqmusiqi
məktəblərinin bir qrup müəllim
vəşagirdişəhərBəxtiyarVahab
zadə adına istirahət parkında
konsert proqramı ilə çıxış edib
lər.

***
Bərdə RMİ və rayon Ağsaq

qallar Şurasının təşkilatçılığı ilə
BərdəRayonMədəniyyətMərkə
zindəşəhidövladlarıüçünYeni il
şənliyikeçirilib.MingəçevirDövlət
DramTeatrınınhazırladığıuşaqlar
üçünnəzərdətutulmuş“Şaxtaba
bavəŞaxtanənəninMingəçevir
Bərdəsərgüzəştləri”adlımusiqili
əyləncəlitamaşauşaqlarınböyük
marağınasəbəbolub.

***
Xaçmaz RMİ Siyəzən şəhər

Uşaq incəsənət məktəbində
bayram münasibətilə konsert
proqramı təşkil edilib. Məktəbin
xorkollektivi,nağaraçalanlaran
samblı birbirindənmaraqlımu
siqinömrələriiləçıxışediblər.
Quba Rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində keçirilən “Heydər
ƏliyevvəDünyaazərbaycanlıla
rı”adlıtədbirdəeyniadlıfilmnü
mayişolunub.

***
Ağstafa RMİnin rəisi Nurəd

din Mehdiyev, idarənin əmək
daşları və MİHİ Qazax rayon
komitəsinin sədri İsgəndərQur
banov Vətən müharibəsi şəhidi
Tahirİsmayılovunailəsiniziyarət
ediblər.

Tovuz rayon MKSnin vəAşıq
Ə.CəfərovadınaMədəniyyətMər
kəzininəməkdaşlarıVətənmüha
ribəsi şəhidləri Elburus Yusifov,
EminMahmudov,PərvizNağıyev
vəElşənMəmmədovunailələriilə
görüşüb, şəhidlərin övladlarına
bayramsovqatıhədiyyəediblər.
QazaxdakıNsaylıhərbihissə

dərayonMədəniyyətMərkəzinin
təşkilatçılığı iləkonsert keçirilib.
Hərbçilər “Göyəzən” ansamb
lı, Qazax şəhər 1 və 2 nömrəli
uşaqmusiqiməktəblərimüəllim
lərininifasındamusiqinömrələri
ninsədalarıaltındarəqsediblər.

***
Gəncə RMİ Gəncə şəhər

Uşaqincəsənətməktəbindəfor
tepiano şöbəsinin 1ci sinif şa
girdlərinin “Yeni il” adlı konserti
keçirilib.GəncəşəhərT.Hacıyev
adına2saylıUşaqmusiqimək
təbindədəbayrammünasibətilə
tədbir təşkil edilib.Məktəbin di
rektoruQahirəMəmmədovatəd
risiliərzindəfərqlənənşagirdlə
rətəşəkkürnamələrtəqdimedib.
Regional idarənin tabeliyində

fəaliyyət göstərən digər mədə
niyyət müəssisələrində də bay
ramtədbirlərikeçirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

“Bir ovuc təbəssüm, bir dünya işıq”
Bölgələrdə Həmrəylik Günü və Yeni ilə həsr olunmuş tədbirlər

əvvəli səh. 1-də

İtən izlərin ardınca
Bu, işğaldan azad olunmuş

ərazilərəüçüncügedişimidi.Am
ma yenə də ilk dəfənin həyəca
nı birəbeş artmışdı. Bu hissdə
sözsüz ki, yol yoldaşlarımın da
payıvar idi.Şüşə tərəfdəoturub
gözü yol çəkən, özünü görəcəyi
xarabalıqlara hazırlayaraq təsəlli
verən, bu əhvalı yoldaşlarına da
ötürən əslən Qarabağdan olan
rejissorSəidəHaqverdiyeva,özü
bakılıolsada,“ruhənŞuşadado
ğulmuşam”deyənaktrisaÜlviyyə
Əliyeva, Qubadlıdan 8 yaşında
çıxıb, məsum uşaqlığını da ora
da qoyub gələn, həyatı qovğa
larda keçən kukla aktyoruCavid
Telman, hər iki Qarabağ müha
ribəsində doğmalarını itirən və
buitkiləriləyaşınıbəlkədəyüzə
qatan Gülər Məlik, muncuq kimi
parıldayangözlərindəntəbəssüm
saçılan“Oyuq”çularkənardanelə
kövrəkgörünürdülərki.
DövlətGəncTamaşaçılarTeat

rının rejissoru, əslən Cəbrayıl
rayonundan olan, lakin uşaqlığı
baba yurdu Zəngilanda, Ağa
lı kəndində keçən Gülnar Hacı
yevanın isənəbəbəkləri, nədə
dilikirimirdi.Yanaqlarınasüzülən
yaşısilməyəbeləmacal tapmır
dı. Çantasından çıxardığı çox
dan saralmış şəkilləri göstərib,
hey danışırdı.Biz onueşidirdik.
Lakin kövrəlmək, qəhərlənmək,
ağlamaq istəmirdik. Yəqin bunu
heçotorpaqlardaistəmirdi.Am
ma son dedikləri ürəyimə sap
landı.O, “Ömrümbəlkə də yarı
olub. Çox şeyi tapıb itirmişəm.
Amma ömrümün 27 ilinin izinə
heçyerdərastgəlməmişəm”de
yibavtobusdandüşdü...
...Yolboyuilkpostaçatdığımız

da günəş gözlərimizi qamaşdı
racaq qədər qalxmışdı. Yolbo
yu dağıntılar arasıra boy verən
ağacların arxasında gizlənməyə
“çalışırdılar”.Əslindəisəbizonla
rıgörməməküçündahauzaqlara
–irəlibaxırdıq.Buanyadımaya
zardostumunsözləridüşdü.De
yir“Bizüçuşaqolmuşuq.Ağaclar
da evimizdən aşağıdakı bağça
mızdaidi.Qapımızqənbərdöşə
məliidi.Ammaillərsonraevimizi
tapanda mat qaldım. Düz bizim
uşaq otağımızın ortasında üç
ağac çıxmışdı. Tez qonumqon
şunun da ev yerlərinə baxdım.
Elə idi.Nəqədəruşaqvar idisə
oqədərağacsaydım.Oturubdo
yunca ağladıqdan sonra bizim
otağın yerindən çıxanheyvadan
dərib,alakalolsada,gözümətə
pirmiş kimi yedim.Mən də illər
dənhayıfımıbeləçıxdım.Özüdə
yenəözümdən.Axı,heyvayemə
yiheçvaxtsevməmişdim”.

Qeyriixtiyarievlərinxarabalıqla
rındanucalanağaclarısaydım.Bir,
iki,üç,dörd...hə,deməkbuevdə
dörduşaqolub.Təpədəkievinye
rində isəyeddiağacsaydım.Ma
şallah, böyük ailə olublar dedim
ürəyimdə. Sonra duruxdum. İlahi,
görəsənhamısısağdılar?!İtibbat
dımbusualınağırlığında.
Füzulinin, Cəbrayılın həndə

vərindənötüb“Zəngilan”yazılan
lövhəyəçatdıq.Yuvasındanuçu
şanbalarılarıkimilövhənidövrə
yəaldıq.Sonrayolumuzadavam
etdik.Birazgetmişdikki,qatıdu
man çökdü. Özüm üçün bunun
mistik izahını tapmışdım: quru

lan, gözəlləşən, əvvəlki şanına
qayıtmaq istəyən Zəngilanda,
onun ağayanaAğalısında işğal
dan qalan viranəlikləri görməyi
mizifələkdəistəmir,yəqin.
Özüdəburada ruhun real tə

səlliləri daha çoxdur. Götürək
yolumuzun sağında bizi taZən
gəzuraaparacaqdəmiryolu xət
tini,sağdasürətlimagistralyolda
tamamlama işləri aparan texni
kalarıngurultusunu.
Dumanın“icazə”verdiyiməsa

fədənqaynarhəyat–həryanda
binəsi qoyulan tikililər, minadan
təmizlənərək əkinbiçin üçün
şumlananərazilərgözoxşayır.

Dağıntıların altından 
çıxan arzular

Ağalıkəndinəburulanyolunüs
tündəki təpə kənd qəbiristanlığı
olub.Vəhşidüşməningoreşənki
mi uçurubdağıtdığıməzarlıq, bü
növrəsiqalanevlərinyerlərinəbax
dıqcanifrətinölçüsünüdəitirirsən.
Yol yoldaşım Səidənin özün

dənqeyriixtiyaripıçıltı ilədediyi
“Narahat olma, elimobam. Sən
yenəcənnətədönəcəksən.Yenə
oevlərtikiləcək.Onlarıniçərisin
dəgəlinlərətoyxınasıyaxılacaq,
uşaqların gülüşləri cingildəyə
cək,yenəçinarlarıngövdəsiba
lacaların gizlənqaç yeri olacaq”
arzususükutupozdu.

Xarakterinə xas yumorla ba
yaqdanduruxanCavid“İnşallah,
təzəyolaçılsın,Qubadlımızage
dim, görün nə edəcəm. İlk işim
sürəthəddinkeçibbütünradarla
radüşmək,yolpolisləriiləmüba
hisəolacaq”deyibgüldü.
Yolboyu əhvalımızı qaldırmaq

üçünoxuduğumuzvəsoyuğarəğ
mənaçdığımızpəncərələrdənsa
rıboz çöllərə səpdiyimiz nəğmə
lər – “Yaşa, Azərbaycan!”, “Can
Qarabağ”,“Şuşanındağları”,“Xu
dayar təsnifi”... ilə uzaqdan yaşıl
damlıevlərinəinkidüşmənə,həm
də bütünlükdə dünyaya meydan
oxuduğuAğalıyaçatdıq.

Sayma, ötən illəri...
Əzəmətlialaqapıdanmənəgörə

dünyanın ən gözəl kəndinə daxil
oluruq.Kəndinmərkəzindəkimey
dana toplaşan xoşbəxt sakinlərə
bir göz qırpımında qaynayıbqa
rışırıq. Kəndin uşağından ahılına
deməkolarki,hamımeydandaidi.
Aləlvan geyinmiş uşaqlar, bay
ram libaslarına bürünmüş böyük
lər,kəndininzibatibinalarınınaçıq
pəncərələrindənboylanangənclər
necəməsudgörünürlər.
Onların sevincinə şərik olmaq

üçün gələn teatr, səhnə, sənət
təmsilçilərilapsevincəkidilər.
Düz27 ildənsonrakəndinYe

ni il təntənəsində,elbayramında
onlardaiştirakedəcəkdilər.
Məlumatüçündeyimki,dekab

rın30daZəngilanrayonununAğalı

kəndində DünyaAzərbaycanlıları
nınHəmrəylikGünüvəYeniilbay
ramı münasibətilə tədbir keçirildi.
BayrammərasimiŞərqiZəngəzur
iqtisadirayonunadaxilolanCəbra
yıl,QubadlıvəZəngilanrayonların
daAzərbaycanRespublikasıPrezi
dentinin Xüsusi nümayəndəliyi və
“ŞərqiZəngəzuriqtisadirayonunda
1saylıBərpa,Tikintivəİdarəetmə
Xidməti”publikhüquqişəxstərəfin
dəntəşkiledilmişdi.
Xidmətin İctimaiyyətlə əlaqələr

şöbəsininmüdiriİlhamiyyəRzaiş
tirakçılarısalamlayaraqbutədbirin
illərsonrabirarayagəlib,birlikdə
bayram yaşayan hər kəsin çox

dankı arzusu olduğunu dedi. Ye
nidən qurulan, öz əzəli şöhrətinə
qayıdanyurdyerlərimizdəbeləse
vincdoluilləryaşamağıarzuladı.
Şaxta baba və Qar qız,Azər

baycan Dövlət Kukla Teatrının
aktyor truppasının üzvləri və
teatrın nəzdindəki “Oyuq” teatr
studiyasının istedadlı vokalçıları,
Gənc Tamaşaçılar Teatrının və
FüzuliDövlətDramTeatrınınakt
yorları,BakıDövlətSirkininsehr
bazlarınıniştirakıiləyaddaqalan,
maraqlıbayramproqramıtəqdim
olundu. Kəndin balaca sakinləri
nəbayramhədiyyələriverildi.

Gəz, gör...
Fürsət tapıb kəndi başdan

ayağagəzəbildim.Xatırladımki,
Ağalıdahələki66ailəyaşayır.

Bir və ikimərtəbəli, ənmüasir
texnologiya ilə inşaedilmişbina
larıiləsakinlərinixtiyarınaverilən
Ağalı kəndinin səliqəli küçələrini
gəzdikcə özünü tam başqa bir
məkanda, inkişaf etmiş Avropa
şəhərlərindən birində təsəvvür
edirsən. Bu sakitlik və gözəllik
içində yolda çəkilmiş velosiped
xətti ilə başıaşağı yeriyirdim ki,
qışgünəşindəyanaqlarıközərən
yumrusifətoğlanqənşərimdəda
yanıb “Xala, səkiynən gedin.Az
qalasizivuracaqdım.Burabizim
üçündü” deyib velosipedini sü
rətləndirmək üçün ayaqlarını işə
saldı. Balaca bacısı da onun izi

ilə. Bu an bayaqdan eşitmək is
tədiyim səsə döndüm. “A bala,
əylən, gəl bir stəkan çay iç” ça
ğırışınabənd imişkimiaçıqdar
vazayayanaşdım.Ayaqlarıgüclə
sözünəbaxanyaşlıqadınmehri
bantəbəssümüiləirəlilədi.“Orda
durma,yaddöyülsənki,keçiçəri”
deyibərkiləqolumatoxundu.
Tanışolduq.Mariyanənəkən

də ilk köçənlərdəndir. Gəncliyini,
eveşiyini, özü demiş “olubola
cağını” illər əvvəl burada qoyub
canınıgötürübçıxmışdı.Şirinşi
vəsi ilə deyir: “Şükür, qocalıqda
daolsa,qayıdıbgəldimkəndimə.
Odure,oyalınbaşındakıdədəm
evininxarabalıqlarıdı,baxotəpə
dəki qəbiristanlıqda da doğma
larım yatır. Kor qalmış ermənilər
qəbirləri də dağıdıblar. Neynək,
şükürki,qayıtdımyurduma.Bala,
hərilölərəm,mənidəqəribdəfn
edərlər deyib ağlayırdım. Deyir
dim,yaRəbb,macalveryurduma
qayıdım.İndidayölübeləməkis
təmirəm.Düşməninacığınahələ
burdaxeyli yaşayacam.Bax,or
daəkdiyimağaclarınbarındanda
yeyəcəm,inşallah.Baxmaemə
nimyaşlıgörünməyimə,hələsağ
lamam.Yaş demişkən, bir əmim
arvadı vardı. Deyirdik bu gün
ömrünütapşırar,sabahaçıxmaz.
Ay başına dönüm, arvad buriya
gələndən dirçəlib. İncəvardan o

qadabalasıdaçıxıbgedib.Bənə
bilmişdün,yurdbelədida.Biziqə
ribliköldürürdü...”.O,qırışmışəl
lərinigöyəqaldırıbşükürelədi.İs
rarlaetdiyiçaydəvətinə“növbəti
dəfəgələndəmütləq”vədiiləsağ
oldeyibyolumadavametdim.
Bir az getmişdim ki, ana qa

zın üstümə fısıldaması ilə heç
bilmədim özümü hansı qapıya
atdım.Cəsur qazməni evinpil
ləkəninəqədərqovdu.Səsimizə
çıxanevsahibəsi “Qorxma,heş
zadeləməz.Eləbilirbalasınadə
yəssən” deyib qazı qovdu.Hiss
elədim, gülmək istəyirdi, sadə
cə, mən inciməyim deyə özünü
zorla saxlamışdı. Azca dodağı
mınqaçmağınıgörübqəşşelədi.
QazlarınsahibəsiMətanətxanım
özüdəmətanətli,güclüqadındır.
Dördoğlunutəkbaşınaböyüdüb.
Həyat yoldaşını erkən itirsə də,
köçkün kimi yerləşdikləri Sum
qayıtdakı yataqxanada onlara
yoxluğu hiss etdirməmək üçün
gecəgündüzçalışıb.
İndi oğlanlarının Ağalı kəndin

dəki evlərində (hamısı evlidir)
pöhrələnən ağaclara qulluq edir,
göygöyərtisəpir,toyuqcücəsax
layır.Deyir“Eləbilirəmtəzəgəlin
gəlmişəm. Özüm Laçındanam.
Xalamoğlubukənddən idideyə
bura gəlin gəldim. Düşməni xar
olsun,  yurdumuzu dağıdıb, bizi
didərgin etdi. Nə təzə gəlinliyim
qaldı, nə sevincim. İndi elə bili
rəmoçağımaqayıtmışam.İnsan
gəncliyi, xoşbəxt günləri geridə
qoyammır. Şükür bu günümüzə.
Nəvələrimlə, övladlarımla, gəlin
lərimlə doğma yurdumuzda bər
qərarolub,istərburada,istərqə
riblikdə uyuyan doğmalarımızın
ruhlarınşadedəcəyik”.

Gedək ki yenə qayıdaq
TədbirinardıncaŞərqiZəngəzur

iqtisadirayonunadaxilolanCəbra
yıl,QubadlıvəZəngilanrayonların
daAzərbaycanRespublikasıPrezi
dentinin Xüsusi nümayəndəliyinin
gülərüz, səbirli və işinin peşəkar
əməkdaşı Cahid bəy bizi gördü
yümüzvəgələcəkdəgörəcəyimiz,
hazırdaişgedənsahələrlətanışet
di.Kəndinməktəbi,uşaqbağçası,
istehsalat sahələri və “ağıllı kənd”
Ağalının idarəetmə mərkəzində
olduq. “Arximed” qurğusuna baş
çəkib,çayınkənarındaxeylidolaş
dıq.Onunbugününvəgələcəyin
işləri iləbağlıürəklədanışdıqlarını
bu yazıya sığışdıra bilməsəm də,
Ağalıdan çıxanda keçirdiyim hiss
ləriərzetməyəçalışaram:bukən
dintimsalındaişğaldanazadbütün
yurdyerlərimizbeləgözəl,bənzər
sizvəabadolacaq...

Həmidə Nizamiqızı 
Bakı-Zəngilan-Bakı

Azad-abad Ağalıya sənət sovqatlı səfər
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böyük hamisi
İllərin xronikasından...
Ümum mil li li der Hey dər Əli yev 
bö yük si ya sət də ol du ğu bir 
qə ri nə dən ar tıq dövr də, doğ-
ma xal qı nın ta le yin də ta ri xi rol 
oy na maq la bə ra bər, mə də ni 
ir si mi zin qo run ma sı və 
zən gin ləş di ril mə si, 
mil li in cə sə nə-
tin, ədə biy ya tın 
in ki şa fı, res pub-
li ka da mə də-
ni-maarif işi nin 
qa baq cıl sə-
viy yə də təş ki li 
sa hə sin də də 
müs təs na xid-
mət lər gös tə rib. 

Hey dər Əli ye vin mə də niy yə tə ge niş an lam da diq qət və qay ğı sı 
onun döv lət xa di mi ki mi fəaliy yə ti nin bü tün mər hə lə lə rin də – so-
vet Azər bay ca nı na rəh bər lik et di yi il lər də, Mosk va da, SS Rİ rəh-
bər li yin də ça lış dı ğı vaxt da və müs tə qil Azər bay ca na onil lik pre zi-
dent li yi döv rün də ta ri xin yad da şı na çox say lı sə hi fə lər lə ya zı lıb. O, 
hər za man və hər yer də Azər bay can mə də niy yə ti nin bö yük ha mi-
si olub. Bu nun la bağ lı il lə rin xro ni ka sın dan seç di yi miz mə qam la rı 
“Hey dər Əli yev İli”nə töh fə ola raq diq qə ti ni zə təq dim edi rik...

***
1969-cu il 18 sent yabr

Hey dər Əli ye vin Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi ki mi fəaliy-
yə tə baş la ma sın dan (14 iyul 1969-cu il) iki ay son ra res pub li ka nın 
əsas mət bu or qa nı – “Kom mu nist” qə ze ti nin 50 il li yi qeyd edi lib. 
Tən tə nə li yı ğın caq da nitq söy lə yən Hey dər Əli yev res pub li ka da 
mət bu iş lə bə ra bər, mə də ni-maarif işi nin təş ki lin dən də söh bət açıb.

1969-cu il 1 no yabr
Azər bay can Döv lət Uni ver si te ti nin (in di ki BDU) 50 il li yi nə həsr 

olun muş tən tə nə li yı ğın caq da nitq söy lə yən Hey dər Əli yev res-
pub li ka nın ilk ali mək tə bi nin xal qın mə də ni tə rəq qi sin də ro lu nu 
xü su si vur ğu la yıb.

“...Azər bay ca nın bu bi rin ci ali mək tə bi doğ ma xal qın mə nə vi 
dir çə li şin də, onun iq ti sa diy ya tı nın və mə də niy yə ti nin tə rəq qi sin də 
elə bö yük, elə nə cib rol oy na mış dır ki, uni ver si te tin 50 il li yi əsil 
ümum xalq tən tə nə si nə çev ril miş dir.

...Azər bay can xal qı nın par laq və ori ji nal mə də niy yə ti nin ən yax-
şı ənə nə lə ri Azər bay can Döv lət Uni ver si te tin də in ki şaf et di ril miş-
dir. Məş hur fi  lo sof Ə.Bəh mən ya rın və mü tə fək kir-şair Ni za mi nin, 
ri ya ziy yat çı-ast ro nom Nəs rəd din Tu si nin və da hi li rik şair Fü zu-
li nin, Or ta əsr lə rin bö yük ali mi F.Rə şi dəd di nin və üs yan kar şair 
Nə si mi nin, ta rix çi Ba kı xa no vun və realist ya zı çı M.F.Axun do vun, 
gör kəm li sa ti rik lər dən M.Ə.Sa bi rin, C.Məm məd qu lu za də nin və bir 
çox baş qa la rı nın ad la rı bu mə də niy yə tin ço xəsr lik ta ri xi nin bə zə-
yi dir.

...1919-cu il də, Azər bay ca nın ic ti mai dairə lə rin də uni ver si tet 
aç maq haq qın da mə sə lə mü za ki rə olun duq da bə zi lə ri şəkk gə-
ti rib de yir di lər ki, bu iş baş tut ma ya caq dır, yax şı sı bu dur gənc lə ri 
xa ri ci öl kə lə rin ta nın mış uni ver si tet mər kəz lə rin də təh sil al ma ğa 
gön də rək. Bu gün biz hə min inam sız la ra de yə bi lə rik ki, dörd qi tə-
nin el çi lə ri təh sil al maq üçün Azər bay ca na gə lir lər...”.

1970-ci il 3 mart
Le nin və Döv lət mü ka fa tı laureatı İqor Moise ye vin rəh bər lik et-

di yi SS Rİ Döv lət Aka de mik Xalq Rəqs An samb lı Ba kı da Ümu mit-
ti faq in cə sə nət fes ti va lı çər çi və sin də qa la-kon sert ve rib. Hey dər 
Əli yev tən tə nə li mu si qi ax şa mın da iş ti rak edib.

1970-ci il 19 iyun 
Azər bay can SSR Elm lər Aka de mi ya sı Rə ya sət He yə ti nin ic la-

sın da nitq söy lə yən Hey dər Əli yev res pub li ka da el mi fəaliy yət və 
alim lə rin qar şı sın da du ran və zi fə lər dən bəhs edib.

1970-ci il 16 av qust
Hey dər Əli yev SS Rİ-nin apa rı cı ədə bi or qa nı olan “Li te ra tur na-

ya qa ze ta”ya mü sa hi bə sin də Azər bay can ədə biy ya tı nın zən gin 
ta ri xin dən də söz açıb.

1970-ci il 2 okt yabr
Sov. İKP MK-nın Baş ka ti bi L.İ.Brej ne vin Azər bay ca na sə fə ri ilə 

əla qə dar Ba kı da ke çi ri lən tən tə nə li ic las da nitq söy lə yən Hey dər 
Əli yev res pub li ka da mə də niy yə tin in ki şa fı, mə də ni-maarif sa hə-
sin də əl də olu nan nə ti cə lə ri də diq qə tə çat dı rıb.

1971-ci il 10 mart
Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı nın XX VIII Qu rul ta yın da he-

sa bat mə ru zə si ilə çı xış edən Hey dər Əli yev mə də niy yət sa hə sin-
də ki nailiy yət lər lə ya na şı, prob lem lər üzə rin də də ət rafl  ı da ya nıb.

“...İn di res pub li ka da 2 min dən ar tıq klub, mə də niy yət sa ra yı və 
evi, 7242 küt lə vi ki tab xa na, mək təb və ida rə ki tab xa na sı, 2 min 
ki no qur ğu su, 37 mu zey var dır. Bu nun la bir lik də mə də ni-maarif 
ocaq la rı nın bö yük im kan la rın dan hə lə lik heç də ta ma mi lə is ti fa də 
edil mir. Mə də niy yət Na zir li yi və onun yer li or qan la rı tə rə fi n dən ya-
rıt maz rəh bər li yin nə ti cə si dir ki, əha li ara sın da, xü su sən kənd də 
və şə hər tip li qə sə bə lər də mə də ni-maarif işi zəif gö rü lür. Klub lar-
da, mə də niy yət ev lə rin də və sa ray la rın da ça lı şan iş çi lə rin ço xu 
xü su si ha zır lıq keç mə miş dir...

Ötən dövr də Azər bay ca nın ədə biy yat və in cə sə nət xa dim lə ri 
bö yük mü vəff  ə qiy yət lər qa zan mış lar. Ədə biy ya ta və in cə sə nə-
tə gənc qüv və lər gəl miş və on la rın bir ço xu öz lə ri ni ya ra dı cı lıq 
nöq te yi-nə zə rin dən ka mil əsər lər lə ta nıt mış lar. Ya zı çı la rın bir çox 
ki tab la rı rus di lin də, so vet öl kə si nin və so sialist döv lət lə ri nin baş-
qa xalq la rı nın dil lə rin də bu ra xıl mış dır. Res pub li ka bəs tə kar la rı nın 
ya ra dı cı lı ğı ge niş şöh rət qa zan mış dır. Azər bay can rəs sam la rı nın 
gö zəl əsər lə ri dün ya nın on lar ca öl kə sin də nü ma yiş et di ril miş dir. 
Ar tist lə ri miz öl kə nin teatr səh nə lə rin də və est ra da la rın da, ha be lə 
xa ri ci öl kə lər də çı xış et miş lər...

La kin ya ra dı cı zi ya lı la rı mız qar şı sın da du ran və zi fə lər də bö yük-
dür və bu na gö rə də biz on la ra qar şı da ha tə ləb kar ol ma lı, ya ra dıl-
mış əsər lə rə tən qi di ya naş ma lı yıq. Gör mə mək ol maz ki, biz də hə lə 
də bir çox mi ya nə, qey ri-bit kin, sö nük, bə zən də ide ya ca yet kin ol-
ma yan əsər lər mey da na çı xır. Be lə əsər lə rə ədə biy ya tın və in cə-
sə nə tin de mək olar, bü tün sa hə lə rin də rast gəl mək olur... Bəs tə-
kar la rı mı zın işin də xü su sən ope ra jan rı sa hə sin də bir çox qü sur lar 
var dır. Biz çox dan dır ki, yax şı ye ni ope ra lar din lə mi rik. Bəs tə kar-
lıq və ifa çı lıq sa hə sin də də qəh rə man lıq və və tən daş lıq mo tiv lə ri 
müəy yən də rə cə də zəifl  ə miş dir... Bu iş də çox vaxt li be ra liz mə və 
prin sip siz li yə yol ve rən bə dii tən qi din də təq si ri az de yil dir...”.

Hazırladı: V.Orxan

(davamı var)

Mə də niy yət Na zir li yi nin 
2022-ci ilin mart ayın-
dan hə ya ta ke çir di yi 
“Ye ni ad lar” la yi hə si-

nin pa yız-qış möv sü mü ba şa 
çat dı. Müs lüm Ma qo ma yev 
adı na Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da 
möv sü mün so nun cu kon ser ti 
de kab rın 29-da ke çi ril di.

Mu si qi ax şa mı nın ta ma şa çı la rı 
ara sın da Pre zi dent Ad mi nist ra si-
ya sı Hu ma ni tar si ya sət, dias por, 
mul ti kul tu ra lizm və di ni mə sə lə-
lər şö bə si nin mü di ri Fə rəh Əli-
ye va, mə də niy yət və in cə sə nət 
xa dim lə ri, mu si qi se vər lər var dı.

Kon sert də Üze yir Ha cı bəy li adı-
na Azər bay can Döv lət Sim fo nik 
Or kest ri nin (di ri jor: Əmək dar ar-
tist Fuad İb ra hi mov) mü şa yiəti ilə 
gənc is te dad lar – res pub li ka və 
bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureat-
la rı Nəz rin As lan lı (violin) və Əli 
Məm mə dov (piano) çı xış et di lər. 

Nəz rin As lan lı nın ifa sın da Y.Si-
be liusun “Violin və or kestr üçün 
kon sert”i, Əli Məm mə do vun ifa-
sın da isə S.Rax ma ni no vun “Pia-
no və or kestr üçün 3 say lı kon-
sert”i al qış lar la qar şı lan dı.

***
Nəz rin As lan lı Sum qa yıt da 

ana dan olub. 2001-ci il də Ba kı 
şə hə ri 6 say lı İn cə sə nət mək-

tə bi nə da xil olub, 2009-cu il dən 
təh si li ni Bül bül adı na Or ta İx ti sas 
Mu si qi Mək tə bin də da vam et di-
rib. 2012-2016-cı il lər də Üze-
yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 

Aka de mi ya sın da violin ix ti sa sı 
üz rə ba ka lavr pil lə sin də, son ra 
isə ma gistr pil lə sin də təh sil alıb.

2012-ci il də Tür ki yə nin Ədir nə 
şə hə rin də ke çi ri lən Mi mar Si nan 
adı na bey nəl xalq mü sa bi qə də III 
də rə cə li dip lo ma la yiq gö rü lüb. 
2014-cü il də Ru si ya nın Vol qoq-
rad şə hə rin də “Del fi  Oyun la rı” 
mü sa bi qə sin də dip lom alıb və 
Vol qoq rad Fi lar mo ni ya sı Döv lət 
Sim fo nik Or kest ri nin mü şa yiəti 
ilə so lo çı xış edib. 2015-ci il də 
Nor ve çin Ber gen şə hə ri nin Mu-
si qi Aka de mi ya sı ilə Ü.Ha cı bəy li 
adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı-
nın bir gə təş kil et di yi la yi hə çər-
çi və sin də həm Azər bay can, həm 
də Nor veç də sim fo nik or kest rin 
ver di yi kon sert lər də kon sert-
meys ter qis min də iş ti rak edib. 
2016-cı il də TÜRK SOY-un dəs-
tə yi ilə ke çi ri lən “Av ra si ya nın 
səs lə ri” mu si qi la yi hə si çər çi və-
sin də təş ki la tın Gənc lik Ka me ra 
Or kest ri nə də vət alıb və or kest-

rin he yə tin də Tür ki yə, İn gil tə rə, 
İta li ya, Al ma ni ya, Pol şa və s. öl-
kə lər də səh nə yə çı xıb. 

N.As lan lı 2020-ci il də uğur lu 
fəaliy yə ti nə gö rə Gənc lər Mü ka-

fa tı na la yiq gö rü lüb. 2022-ci il də 
Ba kı Ka me ra Or kest ri ilə Ken-
ne di Mər kə zin də (ABŞ) “Voice 
of orc hid” xey riy yə kon ser tin də 
çı xış edib. 

***
Əli Məm mə dov Ba kı da ana-

dan olub. 2007-ci il dən Bül bül 
adı na Or ta İx ti sas Mu si qi Mək-
tə bin də for te piano ix ti sa sı üz rə 
Əmək dar müəl lim Ədi lə Rə hi-
mo va nın, bəs tə kar lıq ix ti sa sı üz-
rə isə Pi kə Axun do va nın sin fi n də 
təh sil alıb. 2015-ci il dən eti ba rən 
ba ka lavr sə viy yə si üz rə təh si li ni 
ABŞ-da, “Man hat tan Sc hool of 
Mu sic”də da vam et di rib. Ta nın-
mış piano çu, pro fes sor Fillp Ke-
vin onu öz sin fi n də təh sil al ma ğa 
də vət edib. Bu ra da yük sək nə ti-
cə lər əl də et di yi nə gö rə “Har cid 
and He le ne Sc hoen berg” tə-
qaüdü nə la yiq gö rü lüb və təh si-
li ni adı çə ki lən təh sil müəs si sə-
si nin ma gist ra tu ra sə viy yə sin də 
da vam et di rib.

2010-cu il də N.Əli ver di bə yov 
adı na gənc ifa çı la rın mü sa bi qə-
sin də for te piano no mi na si ya sın-
da I ye rə la yiq gö rü lüb. 2012-ci 
il də Uk ray na da ke çi ri lən gənc 

bəs tə kar la rın “Pen ta Ton” bey-
nəl xalq mü sa bi qə si nin laureatı 
olub. 2014-cü il də İn gil tə rə nin 
Nyu kasl şə hə rin də piano çu la rın 
mü sa bi qə sin də öl kə mi zi təm sil 
edib. 2016-cı il də öl kə baş çı sı-
nın mü va fi q sə rən ca mı ilə Pre-
zi den tin xü su si tə qaüdü nə la yiq 
gö rü lüb və adı Azər bay ca nın 
gənc is te dad la rı nın “Qı zıl ki ta-
bı”na ya zı lıb.

***
Qeyd edək ki, “Ye ni ad lar” la yi-

hə si müasir Azər bay can ifa çı lıq 
sə nə ti nin in ki şa fı na, bu sa hə də 
ye ni is te dad lı nəs lin ta nın ma sı-
na, par laq ifa çı la rın ye tiş mə si nə 
dəs tək məq sə di lə hə ya ta ke çi ri-
lir. Gənc ifa çı la rın ta nın mış di ri-
jor la rın rəh bər li yi al tın da sim fo-
nik, ka me ra və xalq çal ğı alət lə ri 
or kestr lə ri ilə kon sert lə ri nin ke-
çi ril mə si on la rın sə nət yo lun da 
in ki şa fı na mü hüm zə min ya ra dır.

Nurəddin

“Yeni adlar” layihəsində ötən 
mövsümün son musiqi axşamı

Dün ya Azər bay can lı la rı nın Həm rəy lik Gü nü mü na si bə ti lə de-
kab rın 30-da Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də (BMM) “Və tən dən 
Və tə nə” ad lı kon sert proq ra mı təş kil edi lib.

Kon sert proq ra mı nın bə dii rəh-
bə ri Xalq ar tis ti Mən sum İb ra hi-
mov, re jis so ru Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi Ha fi z Qu li yev dir.

Kon sert də mu ğam mü sa bi qə-
lə ri nin qa lib və laureat la rı, mu-
ğam ix ti sa sı üz rə təh sil alan gənc 
xa nən də lər çı xış edib lər. İfa çı la rı 
BMM-in so lis ti Rə şad İb ra hi mo-
vun rəh bər li yi ilə mu ğam inst ru-
men tal an samb lı mü şa yiət edib.

Mə həm məd hü seyn Şəh ri yar, 
Sü ley man Rüs təm, Məm məd 
Araz və di gər şair lə rin söz lə ri nə 
bəs tə lən miş və tən pər vər lik mah-

nı la rı, həm çi nin Üze yir Ha cı bəy-
li, Müs lüm Ma qo ma yev, Xan 
Şu şins ki, Ca han gir Ca han gi rov, 
Şə fi  qə Axun do va, Əli Sə li mi nin 
mu si qi lə ri səs lə nib.

Kon sert də Ay tən Mə hər rə mo-
va, aşıq Sa mi rə, Yu sif Sa dı qov, 
Həs rət Əziz li, Ədi lə Əli ye va, Sə-
dəf Bu da qo va, El se vər Mu ra dov, 
Gü nay İmam ver di ye va, Ba bək 
Şu şa lı, Ca vid Hü seyn Təb ri zi, 
Çin giz Meh di pur, Sa hənd Mə-
za hi ri, Nər min Qu li ye va və di gər 
gənc xa nən də lə rin ifa la rı ta ma-
şa çı la rın al qış la rı ilə qar şı la nıb.

“Heydər Əliyev İli”

Fortepiano, orqan və klavesin...
BMA-nın kafedrasının 70 illiyi 

konsertlə qeyd edilib
Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
(BMA) For te piano, or qan və kla ve sin ka fed ra sı nın 70 
il li yi kon sert lə qeyd edi lib.

BMA-nın bö yük za lın da ka fed ra nın mü di ri pro fes sor 
Afaq Rüs tə mo va nın bə dii rəh bər li yi ilə təş kil edi lən (28 
de kabr) kon sert də Azər bay can və xa ri ci öl kə bəs tə kar la-
rın əsər lə ri səs lən di ri lib.

Xalq ar tis ti, pro fes sor Xu ra man Qa sı mo va və mu si qi-
şü nas, BMA-nın do sen ti Xa ti rə Hə sən za də ka fed ra nın 
ta ri xin dən söz açıb, yu bi ley lə əla qə dar həm kar la rı nı təb-
rik edib lər.

Kon sert də Xalq ar tist lə ri Ül viy yə Ha cı bə yo va, Gül naz İs-
ma yı lo va, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Kə ma lə Ney ma no va, 
Əmək dar müəl lim Adi lə Mailo va, do sent lər Dil şad Əli ye va, 
To fi  yə Ca va do va, Ay nur Xə li lo va, İd ris Zey na lov, Əmək dar 
ar tist Ni gar Mə li ko va və BMA-nın di gər əmək daş la rı, elə cə 
də qo naq ifa çı lar – Rə şid Beh bu dov adı na Döv lət Mah nı 
Teat rı nın so lis ti, Əmək dar ar tist Ay nur İs gən dər li, Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti Atəş 
Qa ra yev, “Mu ğam” te le vi zi ya mü sa bi qə si nin qa li bi Ba bək 
Şu şa lı, ha be lə BMA-nın tə lə bə lə ri çı xış edib lər.

“Cadenza” 2022-yə “Kiçik dəniz küçəsi” ilə
yekun vurub

“Ca den za” or kest ri 
(bə dii rəh bər Tür kər 
Qa sım za də) ötən ilə 
Bey nəl xalq Mu ğam 
Mər kə zin də “Ki çik 
də niz kü çə si” ad lı 
kon sert proq ra mı ilə 
ye kun vu rub.

Kon sert də Ta hir İbi-
şo vun “Hal qa”, “Şə kil 
dəf tə rin dən təs vir lər, 
Səid Qə ni nin “Ada jio”, 
“Pro yek si ya lar”, Ayaz 
Qəm bər li nin “İl ğım”, “Ki-
çik də niz kü çə si”, Tür kər Qa sım za də nin 
“Zikr”, “G.Rix te rin üç fo to-rəs mi üçün 
mu si qi” əsər lə ri səs lən di ri lib. So lo piano 
üçün ya zıl mış əsər lər Hu may Qa sım-
za də, Fə qan Hə sən li, Za kir Əsə do vun 
ifa sın da din lə yi ci lə rə təq dim olu nub. 

Kon sert də ilk də fə səs lə nən “Şə kil 
dəf tə rin dən təs vir lər”i bəs tə kar Ta hir 
İbi şov şair Sə lim Ba bul laoğ lu nun tür-

ki yə li fo toq raf İl yas Göç mə nin fo to su-
na yaz dı ğı “Təs vi rə it haf” şeiri əsa-
sın da bəs tə lə yib. Əsər so list İs la ma 
Ab dul la ye va nın ifa sın da ma raq la qar-
şı la nıb. Səid Qə ni nin “Ada jio”su da bu 
kon sert də ilk də fə ifa olu nub.

Proq ram da səs lə nən sək kiz əsər 
Azər bay can bəs tə kar lıq mək tə bi nin 
ən ye ni nü mu nə lə rin dən dir.

“Əbədi duet” – balet əfsanələri haqqında
fi lm nümayiş etdirilib

Ba kı da kı Rus Evin də Azər bay can ba let sə nə ti nin əf sa nə vi 
ar tist lə ri, ailə cüt lü yü Çim naz Ba ba ye va və Vla di mir Pletn-
yo vun hə yat və ya ra dı cı lı ğı na həsr edil miş “Əbə di duet” ad lı 
sə nəd li-bioq ra fik fil min ilk nü ma yi şi olub.

Ru si ya İn for ma si ya-Mə də niy-
yət Mər kə zi nin mət buat xid mə-
tin dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, 
Rus Evi nin rəh bə ri İrek Zin nu rov 
xü su si lə gənc nəs lin mil li ba let 
ta ri xi ni öy rən mə si nə də yər li töh-
fə olan fi l mi ər sə yə gə ti rən lə rə 
tə şək kü rü nü bil di rib.

Fil min ide ya müəl li fi  Çim naz 
Ba ba ye va nın şa gird lə rin dən bi ri 
– ba let ar tis ti Sa mir Sə mə dov-
dur. O, fi lm də na dir ar xiv ma te-

rial la rın dan is ti fa də edib.
Xalq ar tis ti, məş hur ba le ri na, 

Döv lət mü ka fa tı laureatı Çim-
naz Məm məd qı zı Ba ba ye va 
23 de kabr 1946-cı il də Ba kı da 
do ğu lub. 1964-1977-ci il lər də 
Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti 
olub, da ha son ra teatr da ba let-
meys ter ki mi fəaliy yət gös tə rib. 
23 de kabr 2019-cu il də və fat 
edib.

Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa-
tı laureatı Vla di mir Ni ko la ye viç 
Pletn yov 8 de kabr 1946-cı il də 
Göy çay da ana dan olub. Aka-
de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 
ba let ar tis ti olub, Ba kı Xo reoq-

ra fi  ya Mək tə bin də dərs de yib. 
21 fev ral 1988-ci il də dün ya sı nı 
də yi şib.

Rus di lin də ha zır la nan fi lm 
Azər bay can və in gi lis dil lə ri nə 
dubl yaj edi lib.

Beynəlxalq Muğam Mərkəzində
həmrəylik konserti

İllərin xronikasından...
Ümum mil li li der Hey dər Əli yev 
bö yük si ya sət də ol du ğu bir 
qə ri nə dən ar tıq dövr də, doğ-
ma xal qı nın ta le yin də ta ri xi rol 
oy na maq la bə ra bər, mə də ni 
ir si mi zin qo run ma sı və 
zən gin ləş di ril mə si, 
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TarixənAzərbaycanasəfəretmişsəyyah,tacir,yazıçıvəşair
lərVətənimizintariximədənizənginliklərihaqqındafaktları
qələməalıblar.Sonradanhəminfaktlarınyeraldığıkitablar
yaxınuzaqkeçmişimizitədqiqetməkistəyənlərüçünmənbə

rolunuoynayıb.

BeləmənbələrdənbiridəFyo
dor Alekseyeviç Deminskinin
1903cü ildə Tifis şəhərindəki
K.P.Kozlovskinin mətbəəsində
“İmperiyaRusCoğrafiyaCəmiy
yəti Qafqaz şöbəsinin qeydləri”
rubrikasıaltındaçapolunan“Ba
kı Quberniyası Şamaxı qəzası
nınQəbiristanpolissahəsihaq
qındabəziməlumatlar”kitabıdır.
BəsF.A.Deminskikimdirvəne
cə olub ki, Qobustan haqqında
kitabyazıb?
DeminskiXIXəsrinəvvəllərin

də o zamankı Bakı Quberniya
sının Şamaxı qəzasında sahə
pristavı vəzifəsində çalışıb. O,
buqədimdiyarıkəndbəkəndgə
zir.Bölgəhaqqında,onuncoğra
fiyası, tarixi və etnoqrafiyası ilə
bağlıməlumatəldəedir.Topladı
ğı bumaterialları sonralar kitab
şəklindəçapetdirir.
Deminskihəmdəxalqarasın

da Mərəzə adı ilə tanınan (ha
zırdabubölgəQobustanrayonu

adlanır)ərazihaqqındaməlumat
verir.Maraqlıcəhətodurki,Azər
baycandakifayətqədərməşhur
olanQobustantoponimini“qəbi
ristan” şəklində traktovka edib.
Müəllifyazır: “...Qəbiristansözü
qəbirlərolanyerdeməkdir.Doğ
rudan da, bu yerlərin istər dü
zənlik,istərsədədağlıqolanhis
sələrindəbugünümüzədəkgəlib
çatançoxlusaydaqədimvətari
xi bəlli olmayan daşlar, qəbirlər
var”.Pristaveyni zamandaonu
da göstərir ki, bu ərazilər yerli
sakinlər arasında ən qədim za
manlardan ərazi planlarında və
xəritələrində olduğu kimi “çala
çuxurlu, dərətəpəli yer” məna
sınıverən“qobu”və“stan”,yəni
çoxlu qobular olan əraziməna
sındaişlənməkdədir.
“BakıQuberniyası Şamaxı qə

zasının Qəbiristan polis sahəsi
haqqındabəziməlumatlar” kitabı
əsasənüçhissədən ibarətdir.Ki
tabdaQobustan rayonunun fiziki

və iqtisadi coğrafiyası, etnoqrafi
yası, toponimika və ekologiyası
haqqında maraqlı elmi məlumat
toplanıb. Həmçinin Böyük Qaf
qaz,Lənbəgizdağsilsilələri,Şah
dağ, Babadağ yüksəklikləri, eyni
zamanda bu ərazidən axıb ke

çənPirsaatçay,Qozluçay,Ataçay,
Cəngiçay, Sumqayıtçay, habelə
bulaqlar – Qırxbulaq, Qələndər
bulağı, Nabur bulağı, Böyük bu
laq,Kiçikbulaq,Xaltavabulağıvə
digər şirin su mənbələri, qayna
malar,Şərqdətaqədimzamanlar
dansuanbarıkimiistifadəolunan
ovdanlar və kəhrizlər haqqında
müfəssəl bilgilər verilib. Müəllifin
təkbaşına topladığı çoxillik tədqi
qat işininməhsuluolanbukitab
daQobustanıntəbiisuhövzələri,
içməli su mənbələrinin tutumu,
perspektivi və yerli əhəmiyyəti,
çayların sahilboyu relyefi, geolo
ji xüsusiyyətləri, landşaftı barədə
genişvəəhatəliməlumatverilib.
Kitabın ən maraqlı bölmələ

rindən biri də yerli köçəri hey
vandarların – tərəkəmə və pa
darların həyat və məişəti ilə
bağlı faktlardır. Nəşrdə bu ba
rədə müəllif, demək olar ki, öz
şəxsi tədqiqatlarına, müşahi
dələrinə, görüböyrəndiyi adət

ənənələrə,yaylaqqışlaqhəyatı
naəsaslanıb.Birsözlə,o,böyük
bir səylə köçəri heyvandarların
məişətininbütünincəliklərinius
talıqlaqələməalabilib...
Qobustan kəndlərindən söz

açanmüəllif buradakı ərəbmən
şəli elatlar barədə də məlumat
verib.KitabdaQobustanınmüasir
dövrümüzədəkgəlibçatanbirçox
yaşayış məskənləri, o cümlədən
Ərəbqədim, Ərəbuşağı, Ərəbşal
baş,Ərəbşamlıkimiyaşayışmən
təqələri, burada yaşayan insan
ların məşğuliyyəti, dünyagörüşü,
adətənənələribarədəzəngintəd
qiqat materiallarına rast gəlmək
olur.Bumateriallarınçoxumüəllif
tərəfindəntoplansada,onlarınbir
qismitarixçiN.Zeydlisin“BakıQu
berniyası”adlıkitabındakıfaktlara,
Qanstqauzenin, akademik Do
mun,ÖvliyaÇələbivədigərlərinin
əsərlərinəistinadənqələməalınıb.
120ilbundanəvvəlçapolunan

kitabdabirvaxtlarRusiyanınmər

kəziquberniyalarındanQafqaza,
ocümlədənAzərbaycanasürgün
olunan molokanlar barədə də
məlumatlarvardır.F.A.Deminski
nin yazdığına görə, molokanlar
Qobustanda çar Yekaterina za
manındanməskunlaşıblar.Astra
xanka,Qızmeydan,Xılmilli,Dzer
jinovka, Rus Mərəzəsi, Kirovka,
Maryovka,Çuxuryurdmolokanla
rınsıxməskunlaşdıqları yaşayış
məntəqələriolub.
Onudaqeydedəkki,kitabda

tarixihadisələr,əfsanəvə rəva
yətlər,folklornümunələri,qədim
inancvəetiqadlarlaəlaqədarda
xeylirəngarəngfaktlarəksinita
pıb. Bu materialların içərisində
yerli əhalinin yüz illər boyu ina
nıbetiqadetdikləripirvəziyarət
gahlar haqqında daməlumatlar
yer alıb. Bunlardan Qobustan
ərazisindəkiPirmərəz,SofuHə
mid,DiriBabavədigər ziyarət
gahlarıgöstərməkolar.
“BakıQuberniyasıŞamaxıqə

zasının Qəbiristan polis sahəsi
haqqında bəzi məlumatlar” ki
tabı elmi və tarixi baxımdan bu
gün də əhəmiyyətini saxlamaq
dadır.

Savalan Fərəcov

Qarabağın və İrəvanın tarixi 
“İrs/Erbe” jurnalında

“İrs”beynəlxalqjurnalınınalmandilindənəşri–“İrs/Er
be”ninyeninömrəsiçapdançıxıb.Nəşrdəəksərmate
riallarənənəviolaraqAzərbaycanınqədimtarixinəvə
mədəniirsinəhəsrolunub.

Nəşrinbaş redaktoruMu
sa Mərcanlının ön sözündə
Azərbaycan torpaqlarının
erməniişğalındanazadedil
məsindən sonra aparılan
bərpaquruculuq işlərindən,
bu torpaqların sakinlərinin
doğma yurdlarına qayıdışı
nın başlanmasından bəhs
edilir.
Azərbaycanın Almaniya

dakı səfiri Nəsimi Ağayevin
məqaləsi ikiölkəarasındakı
diplomatik əlaqələrin bərpa
sının30illiyinəhəsrolunub.
DiplomatikiəsrəvvəlAlma
niyanın indiki BadenVür
temberq federal torpağın
dan insanlarınAzərbaycana
köçməsindən söz açaraq,
bunun xalqlarımız arasında
tarixi təmasınbaşlanğıcı ol
duğunuvurğulayır.
Potsdamdan olan publi

sist Matthias Volk bu nöm
rədə dərc edilmiş yazıda
Berlində soydaşımız Sev
da Badaliurinin rəhbərliyi
altında fəaliyyət göstərən
“Xarıbülbül” Azərbaycan
mədəniyyət evi haqqında
kı təəssüratlarını bölüşür,

burada keçirilənmusiqi ax
şamlarındansöhbətaçır.
Nəşrdə ən diqqətçəkən

yazılardanbirimoskvalı jur
nalist Andrey Vasilyevin
azadedilmişŞuşadanhəm
yerlisi, fotoqraf Sergey Kiv
riniləbirgəhazırladığı“Şuşa
dəftərçəsindənqeydlər”adlı
reportajdır. Şuşanın 270 il
liyinə həsr edilmiş yazıda
müəllifPənahəlixantərəfin
dən şəhərin əsasının necə
qoyulmasından, Qarabağ
xanlığınınsiyasətindənbəhs
edir, həmçinin vaxtilə Qa
rabağ torpaqlarını da əha
tə edən qədim Azərbaycan
dövləti–QafqazAlbaniyası
nıntarixindənsözaçır.Qeyd
olunurki,MiladdansonraIV
əsrdəQafqazAlbaniyasında
xristianlıqqəbuledilibvəbu
səbəbdən də Qarabağda,
onunətrafındakilsəvəmo
nastırlar inşa edilib. Yazıda
XIX əsrin birinci yarısında
RusiyatərəfindənQarabağa
köçürülənermənilərinqədim
albanməbədləriniözadları
na çıxmaq cəhdlərindən də
bəhsolunur.

TarixelmləridoktoruRiz
van Hüseynovun məqaləsi
isə azərbaycanlıların tarixi
şəhəriİrəvanahəsrolunub.
Qeyd edilir ki,Azərbaycan
Səfəvilər dövlətinin quru
cusu I Şah İsmayılın əmri
ilə1511ciildəburadaqala
inşa etdirən sərkərdə Rə
vanqulu xanın adı verilmiş
(RəvanqalasınınadıAzər
baycandilininQərbdialek
tinəuyğunolaraqsonradan
İrəvan formasını alıb) tikili
getdikcə böyüyərək stra
teji əhəmiyyətli şəhərə, bir
qədər sonra isə xanlığa
çevrilib. 1827ci ildə Rusi
yanın İrəvanxanlığını zəbt
etməsindən sonra buraya
köçürülən ermənilər rus
çarlarınınhavadarlığıaltın
da tədricən şəhərin Azər

baycan tarixini əks etdirən
məscidlərini,bazarvəmey
danlarını, sonradan sərda
rın (xanın) sarayını, bütöv
müsəlmanməhəllələrini və
nəhayət, İrəvan qalasını
dağıtmış,yerindəyenibina
vəmeydanlarinşaetdirmiş
lər.
“İrs/Erbe” jurnalının yeni

nömrəsində, həmçinin Sə
nubərDostiyevanınSəfəvilər
dövründə ölkəmizə yol tap

mış və bu gün Azərbaycan
Milli Muzeyində saxlanılan
Avropa pul sikkələri haqqın
daməqaləsi,GülrənaQaca
rın Azərbaycan realist rəs
samlıqməktəbininyaradıcısı
BəhruzKəngərlininhəyatvə
yaradıcılığı haqqında oçer
ki, Sabina Tumanskayanın
Azərbaycanın müalicə su
mənbələrindən danışan re
portajıvədigəryazılaralman
oxucularınaölkəmizitanıdır.

Rus müəllif 120 il öncə Qobustan 
rayonu haqqında nə yazmışdı?

Qarabağ abidələri 
tədqiq olunacaq

AMEAnınMemarlıqvəİncəsənətİnstitutun
da2023cüildə“AzərbaycanRespublikasının
işğaldanazadedilmişərazilərinəBöyükQayı
dışadairIDövlətProqramı”naəsasənQara
bağbölgəsindəolanabidələrdətədqiqatişləri
aparılacaq.Tədqiqatlar2026cıilədəkdavam
edəcək.

Bubarədəməlumat verən institutunMemarlıq
abidələrininqorunmasıvəbərpasıproblemlərişö
bəsininmüdirimemarlıqüzrəfəlsəfədoktoru,do
sentRahibəƏliyevaqeydedibki, tədqiqat işləri
çərçivəsindəabidələrininventarlaşdırılması,pas
portlaşdırılmasıiləyanaşı,diqqətdənkənardaqa
lan,dövlətqeydiyyatınaalınmayanyeniabidələrin
siyahısıdahazırlanaraqaidiyyətidövlətorqanla
rınatəqdimolunacaq.BöyükQayıdışadairIDöv
lətProqramıüzrəaparılantədqiqatlarınnəticələri
həmkitabşəklindəçapolunacaq,həmdəelektron
şəkildəsaytlardayerləşdiriləcək.
2022ciildəgörülənişlərdənbəhsedənalimbil

dirib ki, tədqiqatlar əsasənAzərbaycanınmemar
lıq irsinin qorunmasının mədəni turizm konteksti
ətrafındaolub.BusahədəAzərbaycanda tarixivə
mədəniyyətqoruqlarıtədqiqolunub.Azərbaycanın
QafqazAlbaniyasımemarlıq irsinin qorunması və
idarəolunmasıməsələləriüzrə,mədəniturizminin
kişafı iləbağlı tədqiqatlaraparılıb.Abşerondamə
dəni turizm vəmemarlıq irsi,Azərbaycanın şimal
bölgəsində memarlıq abidələri üzrə araşdırmalar
aparılıb,mədəniturizmkontekstiətrafındatədqiqat
laryerinəyetirilib.İnstitutunəməkdaşlarıhəmtəd
qiqatişləriətrafında,həmdəbuilüçünçoxaktual
olanQarabağabidələrinin tədqiqi,onlarınbərpası
iləbağlıbirsıraməqalələrçapetdiriblər.Ocümlə
dənxaricijurnallardadərcolunanməqalələrəsasən
“Şuşaİli”nəvəQarabağabidələrinəhəsrolunub.

YolasaldığımızildəMu
zeySərvətlərivəXatirə
ƏşyalarınınElmiBərpa
Mərkəzinin(MSXƏEBM)

65yaşıtamamoldu.İl
ərzindəmərkəzdətəşkil
olunanmüxtəliftədbirvə
təqdimatlardaiştiraketdim.
İlinsonundadamədəniir
simizəyenihəyatverənlərin
çalışdığıbuqurumatəkrar
başçəkərəktəəssüratyazısı
yazmaqqərarınagəldim.

Mərkəzdə, sözün əsl məna
sında, zərgər dəqiqliyi ilə işlə
yən, tariximizi, mədəni irsimizi
sevənvəonahəssaslıqlayana
şanbirkollektivçalışır.Buradakı
işgüzarmühit,səmimiabhava,
xoş münasibət, əməkdaşların
işlərinə sevgisi diqqətəlayiqdir.
Kollektivnəqədərqonaqpərvər
vəgülərüzdürsə,biroqədərdə
işlərində dəqiq və məsuliyyət
lidirlər. Çünki onlar xalqımızın
çoxəsrlik tariximədəni irsini,
eləcə də sənət əsərlərinin bər
pasıiləməşğulolur,dolmasını,
rəngini itirən nümunələrə yeni
həyat bəxş edirlər. Bəllidir ki,
arxeoloji qazıntılar nəticəsində
hər il yeniyenimədəniyyətnü
munələri aşkara çıxarılır.Onla
rınbəzilərinin,eləcədəmuzey
lərdə saxlanılan eksponatların
da bir qisminin zamanzaman
bərpaya ehtiyacı yaranır. Bu
baxımdan Muzey Sərvətləri və
Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa
Mərkəzinin fəaliyyəti çox va
cibdir. Bu kollektivin gördüyü
işinəhəmiyyəti həmdəmərkə
zin yaranmasının 60cı ilində
(2017)PrezidentİlhamƏliyevin
müvafiq sərəncamı ilə bir qrup
əməkdaş Azərbaycan bərpaçı
lıq sənətinə verdikləri töhfələrə
görə“Əməkdarmədəniyyətişçi
si”fəxriadıilətəltifediliblər.

Hər dəfə mərkəzə daxil olar
kən burada çalışan əməkdaş
ların ağ xalatda eksponatlar
üzərindəişlədiyinigörəndəgöz
lərimönündəhəkiminbir insanı
müalicə edərək həyata qaytar
masıprosesicanlanır.Onlarda
tarixyadigarlarınıbərpaetməklə
eksponatlarınömrünüuzatmağa
nailolurlar.
Hazırda mərkəzdə Elmi təd

qiqat, Rəngkarlıq, Qrafika və
Tətbiqi incəsənət olmaqla dörd
şöbə fəaliyyət göstərir. Hər şö
bənindəözünəməxsus işüsulu
var.Sahəsioqədərdəböyükol
mayan bu mərkəzdə əməkdaş
lar birbiri ilə çox mehriban və
səmimidavranırlar.Böyüktablo,
yaxudhərhansı eksponatdaxil
olandabirbirinəyerverir,şərait
yaradırlar.Bugünmuzeylərimiz
də maraqla baxdığımız bir çox
tarixiirsnümunəsiməhzbukol
lektivinzəhmətisayəsindəziya
rətçilərətəqdimolunur.
Mərkəzin yaranma tarixi, iş

prosesi barədə MSXƏEBMin
direktoru Əməkdar mədəniyyət
işçisiZərifəMəlikova iləsöhbə

timizdə hər zaman kollektivdən
razılığınıeşitmişəm.Eləkollektiv
dədirektordanməmnunluqedib.
Gənckadrların işlərinəsevgi ilə
yanaşması, peşəkarların səbir
ləöztəcrübələrinibölüşməsibu
kollektivdəuğurlu işlərin ərsəyə
gəlməsininəsassəbəbidir.Hətta
təqaüdə çıxanəməkdaşlar belə
teztezmərkəzəbaşçəkirvəöz
tövsiyələriniəsirgəmirlər.
Elmi Bərpa Mərkəzi respubli

kanın 225 aparıcı, ev, rayon ta
rixdiyarşünaslıq və s. muzey
müəssisələriüçünbərpaxidməti
göstərir. Bu illər ərzindəmərkəz
tərəfindən 30 minə yaxın müx
təlifnövmuzeyəşyasıbərpavə
konservasiya edilib. Bunların sı
rasında tikmə, geyim, parça nü
munələri, xalçavəxalçaməmu
latları, bədii metal nümunələri,
keramika, ağacəşya və işləmə
lər, musiqi alətləri, arxeoloji qa
zıntılardanəldəolunmuşəşyalar
və s. vardır. Son iki ildə isə bu
rada çalışan bərpaçıların işi iki
qat sevinc və kədərlə yüklənib,
desək, yanılmarıq. İlk növbədə,
44 günlük Vətən müharibəsin

dəki Qələbəmizdən sonra bər
paçılar şəhidlərimizə məxsus
əşyaları da bərpa edirlər ki, bu,
onlarüçünqürurvericiolduğuqə
dər,həmdəhüznyaradır.Digər
tərəfdən isə torpaqlarımız azad
edildikdən sonraŞuşa vəQara
bağaməxsusminlərlə eksponat
bərpaedilərəkaidiyyətiüzrətəh
vil verilib.Təkcə yola saldığımız
“Şuşaİli”ndəmərkəzdərayonvə
şəhərmuzeylərinəməxsus2073
eksponatınbərpaprosesihəyata
keçirilib.Bueksponatlarınhərbiri
bərpayadaxilolduğuzamanözü
iləmaraqlı informasiyalar gətirir.
Eksponatlar barədə əldə edilən
yeniinformasiyalarsonradanaid
olduğusahəüçünyenisübutlara
vətarixifaktlaraçevrilir.
Hərbireksponatbərpaprose

sindəbir sıramərhələlərdənke
çirilərəkhəyataqaytarılır.Ekspo
natlaryuyulubtəmizlənir,müxtəlif
məhlullarlaüzərindəişləməapa
rılır,müvafiqrəngvəsaplarseçilir
vəs.Əməkdaşlarmuzeysərvət
lərinin orijinallığına xələl gəlmə
sindeyə işlərini zərgərdəqiqliyi,
böyüksəbirvəsevgiiləgörürlər...

Bərpa üçün gətirilmiş hər hansı
sənət nümunəsi və ya əşya, ilk
növbədə, dezinfeksiya olunur,
onun adına elmi pasport açılır,
gətirildiyivəziyyətdə fotosuçəki
lir.Mərkəzinalim,sənətadamları
vəmütəxəssislərdən ibarət Elmi
bərpa şurası bərpaçılara zəru
ri tövsiyələr verir. Mütəxəssislər
bərpa metodunu müəyyənləşdi
rəndən sonra bərpaçılar həmin
əsər üzərində işə başlayırlar.
Daxil olan məmulata müdaxilə
etməkqətiqadağandır.Eləbuna
görədəbəzənbərpaprosesiay
larla,illərlədavamedir.Hərhansı
birəşyanınsıradançıxmışhesab
edilməsiüçünbərpaçılarrəyver
məlidirlər.Əgəreksponat70faiz
dən çox zədələnibsə, yalnız bu
zamanrəyyazmağaicazəverilir.
Buradaxilolantikmələriyenidən
yaşatmaqüçünparçayapışqanı,
sapvəs.bəzənxariciölkələrdən
əldəedilir.
Əgərəvvəllərmərkəzdəmusi

qialətlərinin təmiri zamanı tək
cəgörünüşünbərpasınadiqqət
yetirilirdisə,hazırdaalətlərinsə
sinin orijinallığına önəm verilir.

Bugünlərdə(28dekabr)Milliİn
cəsənət Muzeyində Xurşidbanu
Natəvanın190illiyimünasibətilə
açılansərgidəmərkəztərəfindən
bərpa olunan Xan qızına məx
susgeyimnümunələridətəqdim
edilirdi. Tədbirdəmərkəzin elmi
işlərüzrədirektormüavini İranə
İbrahimova bizimlə söhbətində
dedi ki, bu işlə məşğul olanlar
genişdünyagörüşünə,dərinbili
yəmalikolmalı,ənəsasıisəsə
nətisevməlidir.Eksponatlarmu
zeydənəqədəryaxşımühafizə
olunsada,vaxtözsözünüdeyir.
Nə vaxtsaeksponatların bərpa
yaehtiyacıyaranır.
Qeyd edək ki, respublika

mızda muzey sərvətlərinin el
mi bərpasına başlanılması XX
əsrin 50ci illərinə təsadüf edir.
MSXƏEBMin əsası profes
sional bərpaçırəssam Fərhad
Hacıyev tərəfindən qoyulub. O,
1957ciildəR.Mustafayevadına
Dövlət İncəsənət Muzeyində ilk
bərpa emalatxanasını açıb. 80
ci illərdə emalatxanaya mərkəz
statusuverilib vəbədii irsingə
ləcək nəsillərə çatdırılmasında
mühüm rol oynayan bərpaçılar
birarayagəliblər.
Hazırda Elmi Bərpa Mərkəzi

dünyanın bir sıra ölkələrindəki
bənzər qurumlarla və bu sahə
də çalışan sənətkarlarla əlaqə
lər qurub, təcrübə mübadiləsi
aparır. Mərkəz həmçinin ICOM
(Beynəlxalq Muzeylər Şurası)
vəICCROM(MədəniSərvətlərin
Mühafizəsi və Qorunması üzrə
BeynəlxalqMərkəz)kiminüfuzlu
təşkilatlarlaəməkdaşlıqedir.
Respublikamızdafəaliyyətgös

tərənmuzeylərinkolleksiyalarına
daxilolanmaddimədəniyyətnü
munələrinin,sənətəsərlərininvə
tarixi əhəmiyyət daşıyan ekspo
natlarıntaleyietibarlıəllərdədir...

Lalə Azəri

Tarixi-mədəni irsimizə yeni həyat verilən mərkəz

Tanınmış nəsimişünas haqqında kitab işıq üzü görüb
Görkəmliədəbiyyatşünasalim,İmadəd
dinNəsimiirsinintədqiqatçısı,Əməkdar
elmxadimi,professorCahangirQəhrə
manov(19271995)haqqındaxatirələrin
yeraldığıkitabçapdançıxıb.

“CahangirQəhrəmanovxatirələrdə–95”
adlıkitabAMEAMəhəmmədFüzuliadına
Əlyazmalar İnstitutuElmi şurasınınqərarı
iləişıqüzügörüb.Qeydedəkki,C.Qəhrə

manovuzunillərAzərbaycanEAnınRes
publikaƏlyazmalarFondundaçalışıb,fon
dundirektoruolub.
NəşrintərtibçisiinstitutunÇapkitablarının

tədqiqişöbəsininbaşelmiişçisi,tarixelmləri
doktoru,professorTahirəHəsənzadə,elmi
məsləhətçisi Əlyazmalar İnstitutunun baş
direktoruakademikTeymurKərimli, redak
toruinstitutunelmikatibifilologiyaüzrəfəl
səfədoktoru,dosentƏzizağaNəcəfzadədir.
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№1 (1970)
6 yanvar 2023 7 Azərbaycan

3 yan var 1907 – Məş hur piano çu, Xalq ar tis ti, pro fes sor Köv kəb 
Ka mil qı zı Sə fə rə li ye va (1907 – 27.6.1985) ana dan olub. Azər bay-
can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da (in di ki Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı) 
dərs de yib, kon ser va to ri ya nın nəz din də Or ta ix ti sas mu si qi mək tə-
bi nin (ha zır da Bül bül adı na mək təb) di rek to ru olub.

3 yan var 1944 – Əmək dar rəs sam Arif Qən di oğ lu İs ma yı lov 
(1944 – 9.10.2014) ana dan olub.

4 yan var 1932 – Gör kəm li ya zı çı, dra ma turq, pub li sist, na şir Cə-
lil Hü seyn qu lu oğ lu Məm məd qu lu za də (22.2.1869 – 1932) və fat 
edib. Realist he ka yə lə ri, po vest lə ri, dram əsər lə ri (“Də li yı ğın ca ğı”, 
“Ana mın ki ta bı”, “Ölü lər”) ilə Azər bay can ədə biy ya tı na töh fə lər ve-
rib. 1906-1932-ci il lər də (fa si lə lər lə) nəşr et dir di yi “Mol la Nəs rəd din” 
jur na lı ilə Azər bay can da sa ti rik jur na lis ti ka nın əsa sı nı qo yub.

4 yan var 1946 – Sa ti rik şair, “Mol la Nəs rəd din” ədə bi mək tə bi nin 
gör kəm li nü ma yən də si Əli Nəz mi (Əli Mə həm məd oğ lu Məm məd-
za də; 1878-1946) və fat edib. Ki tab la rı: “Si jim qu lu na mə”, “Sa ti ra 
mər mi lə ri” və s. 

4 yan var 1946 – Xalq ar tis ti Ra fael Mə lik oğ lu Da da şov (1946 
– 16.3.2020) Za qa ta la da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
səh nə sin də, fi lm lər də (“Bəxt üzü yü”, “Mə nim ağ şə hə rim”), te le vi zi-
ya ta ma şa la rın da (“Or dan-bur dan”, “Göz hə ki mi” və s.) yad da qa lan 
rol lar oy na yıb.

4 yan var 1983 – Ta nın mış rəs sam İb ra him Sə fi  (İb ra him Qa far 
oğ lu Sə fi  yev; 1898-1983) İs tan bul da və fat edib. Nax çı van da do ğu-
lub. Tür ki yə də ya şa yıb-ya ra dıb. Ata tür kün port re ti ni çə kən ilk rəs-
sam lar dan bi ri dir.

4 yan var 2000 – Xalq ar tis ti So fi  ya Bə şir qı zı Bə sir za də (Və zi-
ro va; 28.2.1918 – 2000) və fat edib. 1938-ci il dən Aka de mik Dram 
Teat rın da çı xış edib. “Şə rik li çö rək”, “Ro meo mə nim qon şum dur”, 
“Yol əh va la tı” və s. fi lm lər də çə ki lib. 

4 yan var 2021 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Nailə Ağa-
ba la qız Mir məm məd li (23.5.1961 – 2021) və fat edib.

5 yan var 1884 – Ope ra mü ğən ni si, teatr xa di mi Əh məd Bə şir 
oğ lu Ağ dams ki (Bə dəl bəy li; 1884 – 1.4.1954) Şu şa da do ğu lub. 
Azər bay can teat rın da azər bay can lı akt ri sa la rın ol ma dı ğı vaxt lar da 
ta ma şa lar da qa dın rol la rı nı (o cüm lə dən “Ley li və Məc nun”da Ley-
li) oy na yıb. 1934-cü il dən pe da qo ji fəaliy yət lə məş ğul olub, Ağ daş 
mu si qi mək tə bin də tar müəl li mi iş lə yib.

5 yan var  1887 – Tar zən, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Mir zə Mən-
sur Mə şə di Mə lik oğ lu Mən su rov (1887 – 30.6.1967) аnаdаn оlub. 
Qə zəl və qoş ma lar ya zıb. Ta nın mış tar zən lər Ən vər Mən su ro vun 
ata sı, Bəh ram Mən su ro vun əmi si dir.

5 yan var 1910 – Ədə biy yat şü nas Məm mə da ğa Sul tan oğ lu Sul-
ta nov (1910 – 19.1.1991) Cə nu bi Azər bay ca nın Ər də bil şə hə rin də 
do ğu lub. “Kə li lə və Dim nə” ki ta bın dan şeir lə ri, Fü zu li nin, Nə si mi nin 
fars ca yaz dı ğı əsər lə ri di li mi zə tər cü mə edib.

5 yan var 1924 – Azər bay ca nın ilk epiq raf çı qa dın ali mi, ta rix elm-
lə ri dok to ru, AMEA-nın müx bir üz vü  Mə şə di xa nım Sə dul la qı zı Ne-
mə to va (1924 – 26.12.2016) Ba kı da ana dan olub. 6 cild lik “Azər-
bay ca nın epiq ra fi k abi də lə ri nin top lu su”nu tər tib edib.

5 yan var 1927 – Ya zı çı Əl fi  Səh lik oğ lu Qа sımоv (1927 – 
12.3.1985) Ağ dam ra yo nu nun Po lad lı kən din də ana dan olub. “Toy 
ge cə si”, “Adi lə nin ta le yi” ro man la rı nın, “Mə ni qı na ma yın”, “Qız bu-
run da tək mə zar” po vest lə ri və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

6 yan var 1893 – Xalq ar tis ti Pyotr Bo ri so viç Yu din (1893-1977) 
ana dan olub. 1946-cı il dən Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rın da 
akt yor ki mi fəaliy yət gös tə rib.

6 yan var 1907 – Gör kəm li akt yor, SS Rİ Xalq ar tis ti İs ma yıl Yu sif oğ-
lu Da ğıs tan lı (Ha cı yev; 1907 – 1.4.1980) Qax ra yo nu nun Zər nə kən-
din də do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. “Sə bu hi” (Mir zə 
Fə tə li), “Qa tır Məm məd” (Fə tə li xan Xoys ki) və s. fi lm lər də çə ki lib.

6 yan var 1914 – Əmək dar ar tist Nə ci bə Mə cid qı zı Beh bu do va 
(1914-1999) Tifl  is də ana dan olub. Tifl  is Azər bay can teat rın da, Mu-
si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb, fi lm lə rə çə ki lib.

6 yan var 1938 – Gör kəm li şair Mi ka yıl Müş fi q (Mi ka yıl Əb dül qa dir 
oğ lu İs ma yıl za də; 5.6.1908 – 1938) dün ya sı nı də yi şib. Rep res si ya 
qur ba nı olan şair pan tür kizm və mil lət çi lik də it ti ham edi lə rək gül lə lə nib.

6 yan var 1962 – SS Rİ Xalq ar tis ti Mər ziy yə Yu sif qı zı Da vu do va 
(8.12.1901 – 1962) və fat edib. Həş tər xan da do ğu lub, 1920-ci il də 
Ba kı ya gə lə rək Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb. “Bəx ti yar”, “Bir 
mə həl lə dən iki nə fər” və s. fi lm lər də çə ki lib. Gör kəm li akt yor və re-
jis sor Ab bas Mir zə Şə rif za də nin hə yat yol da şı dır.

7 yan var 1919 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki noope ra tor, re-
jis sor Vla di mir Yev gen ye viç Kon ya gin (1919-2002) ana dan olub. 
“Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da 100-dək sə nəd li fi lm çə kib, Döv-
lət mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

8 yan var 1903 – Azər bay can teat rı nın ta nın mış si ma la rın dan olan 
Ül vi Rə cəb (Ül vi Rə cəb Mol la oğ lu Şa şıq za də; 1903-1938) Ba tu mi ya-
xın lı ğın da kı Ca niv ri kən din də do ğu lub. 1922-ci il dən Tifl  is də ki Azər bay-
can teat rın da çı xış edib. 1925-ci il də Ba kı ya gə lib və Aka de mik Dram 
Teat rın da iş lə mə yə baş la yıb. Sta lin rep res si ya la rı nın qur ba nı olub.  

8 yan var 1920 – Xalq ar tis ti, gör kəm li akt ri sa Ley la Ağa lar qı zı 
Bə dir bəy li (1920 – 23.11.1999) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb, “Ar şın mal alan” (1945), “Gö rüş”, “Onun bö-
yük ürə yi”, “Dər viş Pa ri si part la dır” və s. fi lm lər də çə ki lib. Azər bay-
can və SS Rİ Döv lət mü ka fat la rı na la yiq gö rü lüb.

8 yan var 2022 – Əmək dar ar tist Nov ruz Ya qub oğ lu Əli yev (Nov-
ruz Qar tal; 1.3.1947 – 2022) və fat edib. Aka de mik Mu si qi li Teat rın 
akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib. 

9 yan var 1936 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Asim Rza qu lu 
oğ lu Qu li yev (1936 – 25.5.2012) Ba kı da do ğu lub. Sum qa yıt da kı 
“Sülh gö yər çi ni” abi də si nin həm müəl li fi  dir 

9 yan var 1991 – “Mo lod yoj Azer bayd ja na” qə ze ti nin xü su si müx-
bi ri Sa la tın Əs gə ro va (1961-1991) La çın ra yo nun da er mə ni si lah lı 
qüv və lə ri tə rə fi n dən qət lə ye ti ri lib. Ölü mün dən son ra Azər bay ca nın 
Mil li Qəh rə ma nı adı na la yiq gö rü lüb. 

9 yan var 2016 – Xalq şairi Zə lim xan Yu sif oğ lu Ya qub (21.1.1950 
– 2016) və fat edib. Mil li Məc li sin de pu ta tı (1995-2005), Azər bay can 
Aşıq lar Bir li yi nin səd ri (2008-2016) olub.

Dünya
3 yan var 1929 – İtal yan ki no re jis so ru Ser co Leone (Ser gio Le-

one; 1929-1989) ana dan olub. 

4 yan var 1785 – Al man folk lor çu su, fi  lo loq Ya kob Qrim (Ja cob 
Lud wig Karl Grimm; 1785-1863) ana dan olub. 

4 yan var 1960 – Fran sız ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
(1957) laureatı Al ber Kam yu (Al bert Ca mus; 7.11.1913 – 1960) av-
to mo bil qə za sın da hə lak olub.

5 yan var 1921 – İs veç rə ya zı çı-dra ma tur qu Frid rix Dür ren matt 
(Fried rich Jo sef Dür ren matt; 1921-1990) ana dan olub.

5 yan var 1932 – İtal yan ya zı çı sı, fi  lo sof və ta rix çi Um ber to Eko 
(Um ber to Eco; 1932 - 20.2.2016) ana dan olub.

6 yan var 1872 – Rus bəs tə ka rı Alek sandr Ni ko la ye viç Skr ya bin 
(1872 – 27.4.1915) ana dan olub.

7 yanvar 1925 – İngilis yazıçısı Cerald Darrel (Gerald Malcolm 
Durrell;  1925-1995) anadan olub.

8 yanvar 1910 – Məşhur rus balerinası, SSRİ Xalq artisti Qalina 
Sergeyevna Ulanova (1910 - 1998) anadan olub.

8 yanvar 1935 – Amerika müğənnisi, aktyor Elvis Presli (Elvis 
Aaron Presley; 1935 – 16.8.1977) anadan olub

9 yanvar 1890 – Çex yazıçı-dramaturqu Karel Çapek (Karel Ca-
pek; 1890-1938) anadan olub.

Hazırladı: V.Orxan

3-9 yanvarXatirə təqvimi

Animasiya Assosiasiyasının saytı
fəaliyyətə başlayıb 

Azər bay can Ani ma si ya As so siasi ya sı nın say tı - www.ani ma.az 
fəaliy yə tə baş la yıb. As so siasi ya nın əsas məq sə di Azər bay can 
ani ma si ya ki no su nun in ki şa fı na yar dım et mək dir. Bu məq səd-
lə as so siasi ya yer li və bey nəl xalq la yi hə lər, fes ti val lar, təd ris 
proq ram la rı, konf rans lar və di gər təd bir lər hə ya ta ke çi rir.

Təş ki lat həm çi nin ani ma si ya va si tə si lə uşaq lar da, ye ni yet-
mə lər də və bö yük lər də kreativ li li yi təş viq et mək, ani ma si ya 
stu di ya la rı na, ani ma si ya pe şə kar la rı na və hə vəs kar la ra dəs-
tək ol maq, mil li ani ma si ya ma raq la rı nı mü da fi ə et mək və mil li 
ani ma si ya nı Azər bay can da və xa ric də təb liğ et mə yi qar şı sı na 
hə dəf qo yub.

Sayt Azər bay can və in gi lis dil lə rin də fəaliy yət gös tə rir.

“Azərbaycanın qış gözəllikləri” fotosərgisi
əvvəli səh. 1-də

Təd bi rin ku ra to ru, fo toq raf Rüs-
təm Hü sey nov və fo toq raf Ay dın 
Meh di yev sər gi də iş ti rak edən 
həm kar la rı nı təb rik edib lər. Vur-
ğu la nıb ki, la yi hə nin ide ya sı adə-
tən is ti möv süm mən zə rə lə ri ni 
əks et di rən sər gi lə ri zi ya rət edər-
kən ya ra nıb. Dü şü nü lüb ki, hə min 
sər gi lər də qış mən zə rə lə ri ni də 
əks et di rən fo to la rın yer al ma sı 
da ha ma raq lı ola bi lər. Bü tün bu 
gö zəl lik lər diq qət dən ya yın ma yıb 
və ge niş ic ti maiy yə tə təq dim olu-
nub.

Sər gi nin təş ki lin də məq səd 
öl kə mi zin qış gö zəl li yi ni nü ma-
yiş et dir mək, elə cə də gənc lə rin 
mən zə rə fo toq rafl  ı ğı na ma ra ğı nı 
ar tır maq və bu is ti qa mət də is te-
dad lı müəl lifl  ə rə dəs tək ol maq dır. 
Azər bay ca nın qış gö zəl lik lə ri ni 
fo to ka me ra nın yad da şı na kö çü-
rən fo toq rafl  ar, çə tin ha va şə raiti-
nə bax ma ya raq, və zi fə borc la rı-
nı sev gi və ruh yük sək li yi ilə ic ra 
edib lər. 

“Azər bay ca nın qış gö zəl lik lə ri” 
fo to sər gi si yan va rın 12-dək da-
vam edə cək.

Milli Kitabxananın əməkdaşları
Türkiyədə treninqlərə qatılıblar

Azər bay can Mil li Ki tab xa-
na sı nın el mi iş lər və ki tab-
xa na-in for ma si ya xid mə ti 
üz rə di rek tor müavi ni Ədi bə 
İs ma yı lo va nın rəh bər li yi ilə 
bir qrup mü tə xəs sis Tür ki-
yə Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi ki tab xa na la rı nın 
təc rü bə si ni öy rən mək və 
mü va fiq tre ninq lər də iş ti rak 
et mək üçün An ka ra da olub.

Tre ninq lər Mə də niy yət Na zir li yi 
şə bə kə si nə da xil olan ki tab xa na-
lar da Av to mat laş dı rıl mış Ki tab xa na 
İda rəet mə Sis te mi nin (AKİS) tət bi-
qi ilə əla qə dar təş kil edi lib.

Tür ki yə Mil li Ki tab xa na sın da 
həm təş ki la ti iş lər lə, həm də xalq 
ki tab xa na la rın da av to mat laş dır-
ma proq ra mı nın tət bi qi təc rü bə si 
ilə bağ lı tə lim lər ke çi ri lib, ay rı-ay-
rı ki tab xa na la rın bu is ti qa mət də 
gör dü yü iş lər lə ye rin də ta nış lıq 
olub. Ey ni za man da “Ko ha” Av to-
mat laş dı rıl mış Ki tab xa na Sis te mi 
haq qın da mü za ki rə lər apa rı lıb və 

sis te min üs tün lük lə ri haq qın da fi -
kir lər söy lə ni lib.

Tür ki yə Mil li Ki tab xa na sın da 
“Ko ha” Av to mat laş dı rıl mış Ki tab-
xa na Sis te mi ilə əla qə dar Azər-
bay can Mil li Ki tab xa na sı nın mü-
tə xəs sis lə ri nə təc rü bi məş ğə lə lər 
ke çi ri lib.

Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın 
əmək daş la rı eza miy yə müd də tin-
də Tür ki yə Pre zi den ti Ad mi nist ra-
si ya sı nın Mil lət Ki tab xa na sın da, 
Qa zi Uni ver si te ti Ki tab xa na sın da 
və di gər ki tab xa na lar da da iş pro-
se si ilə ya xın dan ta nış olub lar.

Nizami Gəncəvi Vəqfi  və Bakı Yunus Əmrə 
İnstitutu əməkdaşlıq edəcək

2022-ci il də bir ya şı nı 
ta mam la yan Ni za-
mi Gən cə vi Vəq fi ye ni 
il də fəaliy yə ti ni da ha 
da ge niş lən dir mək 
niy yə tin də dir.

Ni za mi Gən cə vi Vəq fi  
ilə Ba kı da kı Yu nus Əm rə 
İns ti tu tu ara sın da əmək-
daş lıq haq qın da me mo-
ran dum da bu məq sə də 
xid mət edə cək. Sə nə di 
Ni za mi Gən cə vi Vəq fi  nin 
di rek to ru Rə fi  Qur ba nov 
və Ba kı Yu nus Əm rə İns-

ti tu tu nun di rek to ru Sel çuk Ka ra kı lıç im za la yıb lar.
Me mo ran dum da iki qar daş öl kə ara sın da mə də ni və el mi əla-

qə lə rin güc lən di ril mə si, türk xalq la rı nın ta ri xi, or taq mə də ni ir-
si, ədə biy ya tı, adət-ənə nə lə ri, elə cə də müasir mə də niy yə ti nin 
təd qiq və təb li ği is ti qa mə tin də bir gə fəaliy yət lər nə zər də tu tu lur. 
Ey ni za man da Türk dün ya sı nın ta ri xi şəx siy yət lə ri ni, ədib və 
mü tə fək kir lə ri ni, xü su si lə Yu nus Əm rə və Ni za mi Gən cə vi ir si ni 
da ha ge niş audi to ri ya ya ta nıt maq üçün bir gə səy gös tə ri lə cək. 
Bu əmək daş lıq çər çi və sin də xü su si la yi hə lə rin, or taq nəşr lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si də nə zər də tu tu lur.

Rəs sam lar tə rə fin dən ya ra dı-
lan hər bir əsə rin ifa də et di yi 
bir-bi rin dən fərq li mə na lar 
olur. Bu əsər lər san ki onu 
ər sə yə gə ti rən müəl lif lə rin 
di lin dən da nı şır. Haq qın da 
söz aça ca ğı mız rəs sam Ley la 
Əli ye va nın əsər lə rin də də 
be lə özü nə məx sus ya naş ma 
ay dın şə kil də hiss olu nur.  

Hə lə lap ki çik yaş la rın dan in-
cə sə nə tə, əsa sən də rəs sam lı ğa 
bö yük ma ra ğı olan Ley la nın  bu 
sa hə yə olan mey li ni gö rən va li-
deyn lə ri, ələl xü sus da nə nə si sez-
miş di. O, beş ya şı olar kən Ley la-
nı rəs sam lıq dərs lə ri al maq üçün 
Pioner lər evi nə apa rır. Bu sa hə də 
tə səv vü rü for ma la şan ba la ca qız-
cı ğaz da ha son ra rəs sam-müəl lim 
Sa dıq Ba ğı ro vun ema lat xa na sın-
da sə nə tin sir lə ri nə yi yə lə nir. Ar tıq 
rəs sam ola ca ğı na qə ti ola raq qə-
rar ve rir. Or ta təh si li ni ba şa vur-
duq dan son ra 1979-cu il də Əzim 
Əzim za də adı na Rəs sam lıq Mək-
tə bi nə da xil olur. 

Tə lə bə lik il lə rin də ta nın mış 
müəl lim lər dən dərs lər alır, özü nü 
pe şə kar rəs sam ki mi ye tiş dir mək 
üçün dur ma dan ça lı şır dı. İs te dad lı 
gənc 1983-cü il də təh si li ni bi tir dik-
dən son ra qə rar ve rir ki, rəs sam-
lıq la ya na şı, bu sa hə ilə əla qə li 
olan ikin ci bir ix ti sa sa yi yə lən sin. 
Be lə lik lə, in di ki Azər bay can Me-
mar lıq və İn şaat Uni ver si te ti nin 
Me mar lıq fa kül tə si nə da xil olur. 
Bu ra da da uğur la təh si li ni ba şa 
vu ran Ley la Əli ye va ya ra dı cı lı ğı-
na rəs sam ki mi da vam et mə yi se-
çir. Bir müd dət son ra Azər bay can 
Rəs sam lar İt ti fa qı na da üzv olur. 

Onun er kən ya ra dı cı lıq dövr-
lə ri nə nə zər ye tir sək gö rə rik ki, 
Əzim Əzim za də adı na Rəs sam-
lıq Mək tə bin də təh sil al dı ğı dövr-
lər də sırf realizm cə rə ya nın da 
əsər lər ya rat ma ğa üs tün lük ve rir. 
Yo rul ma dan ya ra dı cı lıq ax ta rış la-
rı nı da vam et di rən rəs sam da ha 
son ra realizm dən sür realizm, ku-
bizm cə rə yan la rı na ke çid edir. O, 
de mək olar ki, ya ra dı cı lı ğı nın 25 
ilin dən ço xu nu sırf bu cə rə yan da 
əsər lər ya rat ma ğa həsr edib. 

İki fər di sər gi si ke çi ri lən rəs sa-
mın tab lo la rı iz lə yi ci lər tə rə fi n dən 
bö yük ma raq la qar şı la nıb. Müx tə-
lif möv zu la ra mü ra ciət edə rək da-
ha çox hə yat da baş ve rən ma raq lı 
ha di sə lər dən tə sir lən di yi əsər lə ri 
ya ra dır. Mi sal ola raq pan de mi ya 
döv rün də möv cud şə rait lə bağ lı 
“Dün ya nın so nu”, İkin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı mız ta ri-

xi Zə fə rə həsr et di yi “Pa rad. Sal-
yut. Qə lə bə” ad lı kə tan üzə rin də 
ak ril, yağ lı bo ya tex ni ka sın da təs-
vir et di yi əsər lə ri gös tər mək olar.

Rəs sa mın ma raq lı əsər lə rin-
dən bir ne çə si nə nə zər ye ti rək. 
Kə tan üzə rin də yağ lı bo ya tex-
ni ka sı ilə təs vir et di yi tab lo sun da 
üç üz lü, bir göz lü in san təs vir lə ri 
diq qə ti cəlb edir. O, bu əsə ri va-
si tə si lə in san la rın hə ya tı tam gör-
mə di yi ni, ya şa dıq la rı hə ya ta bir 
göz lə bax dıq la rı fi k ri ni çat dı rır. 

Növ bə ti əsə rin də nar gü lü 
yar paq la rın da iki in san si ma sı-
nı təs vir edib. Bi ri yu xa rı, di gə ri 
isə aşa ğı ba xan in san təs vir lə ri 

va si tə si lə o, bir tə rəf də hə lə ya-
şa ma hə və si, hə ya ta ümid lə ri 
olan, di gər tə rəf də isə hə yat dan 
tam ola raq ümi di ni üzən və baş 
ve rən çə tin lik lər al tın da əzi lən in-
san la rın hiss və duy ğu la rı nı əks 
et dir mə yə ça lı şıb. Rəs sa mın kə-
tan üzə rin də yağ lı bo ya tex ni ka-
sı ilə təs vir et di yi “Mas ka şou” 
ad lı sil si lə əsər lə ri də ma raq lı dır.

Ya ra dı cı lıq əh va li-ru hiy yə si nə 
güc lü tə sir edən ya ğış lı ha va-
lar da ro man tik emo si ya la ra qa-
pı la raq il ham lan dı ğı nı söy lə yən 
Ley la Əli ye va rəs sam lıq dan əla-
və me mar lıq, ti kiş, to xu cu luq, di-
zayn iş lə ri ni də gö zəl ba ca rır.  

2014-cü il də Toğ rul Nə ri-
man bə yov As so siasi ya sı nın və 
Əmək dar rəs sam Əs mər Nə-
ri man bə yo va nın tə şəb bü sü ilə 
əsər lə ri Pa ris də, Luvr Mu ze yin də 
ənə nə vi “Art Shop ping” sər gi sin-
də nü ma yiş olu nub. 2017-ci il də 
hə min mu zey də rəs sa mın əl iş lə-
ri ikin ci də fə sər gi lə nib. İs te dad lı 
rəs sam sə nət se vər lə rə ilk sər gi-

sin də realizm və sür realizm, ikin ci 
sər gi sin də isə sür realizm və ku-
bizm cə rə yan lı əsər lə ri ni təq dim 
edib. 2019-cu il də “Ba kı Crys tal 
Hall”da ke çi ri lən sa tış sər gi sin də 
Ley la Əli ye va nın da iki əsə ri sər-
gi lə nib, on lar dan bi ri sa tın alı nıb. 
Rəs sa mın əsər lə ri müx tə lif şəx si 
kol lek si ya lar da sax la nı lır.

Uzun il lər dir sə nət ba ca rı ğı nı 

ye ni nə sil lər lə də bö lü şən Ley la 
Əli ye va ha zır da 5 nöm rə li Uşaq-
Gənc lər İn ki şaf Mər kə zin də pe da-
qo ji fəaliy yət lə məş ğul olur, ba la ca 
fi  dan la rı bö yük sev gi ilə rəs sam 
ki mi ye tiş di rir. Rəs sam Və tən mü-
ha ri bə sin dən son ra şə hid öv lad la-
rı na tə mən na sız dərs de mə yi də 
özü nə borc bi lib. Pa ris də Əs mər 
Nə ri man bə yo va və sə fi r li yi mi zin 
nü ma yən də si Ay tən Mu ra do va ilə 
bir gə la yi hə ha zır la ya raq 14 şə hid 
öv la dı nın sər gi si ni təş kil edib. 

Ziyarət Cabarova
Azərbaycan Dövlət Rəsm 

Qalereyasının böyük elmi işçisi

Əsərləri müəllifin dilindən danışır 
Rəssam-müəllim Leyla Əliyevanın yaradıcılıq yolu haqqında

Fikrət Əmirovun 100 illiyi ilə bağlı pianoçular müsabiqəsi başa çatıb

Ü
ze yir Ha cı bəy li adı na 
Ba kı Mu si qi Aka-
de mi ya sın da (BMA) 
Fik rət Əmi ro vun 100 

il li yi nə həsr olun muş 
təd bir lər çər çi və sin də ke-
çi ri lən gənc piano çu la rın 
mü sa bi qə si ba şa ça tıb.

Ki çik və bö yük yaş qrup la-
rı üz rə ke çi ri lən mü sa bi qə nin 
bə dii rəh bə ri BMA-nın rek-
to ru Xalq ar tis ti, pro fes sor 
Fər had Bə dəl bəy li, mün sifl  ər 

he yə ti nin səd ri Müs lüm Ma-
qo ma yev adı na Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni-
ya sı nın di rek to ru Xalq ar tis ti, 
pro fes sor Mu rad Adı gö zəl za-
də, təş ki lat ko mi tə si nin səd ri 
BMA-nın pro rek to ru Xalq ar-
tis ti, pro fes sor Ye ga nə Axun-
do va dır.

Mü sa bi qə də ilk üç ye rin qa-
lib lə ri nə dip lom lar, şə hər və 
ra yon lar dan mü sa bi qə yə qa-
tı lan iş ti rak çı la ra isə ser ti fi  kat-
lar təq dim olu nub.



Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın rəh bər li yi və kol lek-
ti vi teat rın akt yo ru Vü qar Məm mə də li ye və ata sı 

Əhməd Məmmədəliyevin
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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6 yanvar 2023  son səhifə “Anadolu atəşi” möhtəşəm şou ilə

yenə “yandıracaq”
Tür ki yə nin dün ya ca məş hur  “Ana do lu atə şi” rəqs an-
samb lı ye ni dən Ba kı da səh nə yə çı xa caq. Kol lek tiv fev ra lın 
8-də “Ba ku Crys tal Hall”da möh tə şəm rəqs şousu təq dim 
edə cək.

An  samb  lın 
şou proq  ra -
mı  na yük  sək 
pe  şə  kar  lıq -
la ifa olu  nan 
şux və oy  naq 
rəqs  lər, türk 
folk  lo  ru, dün  ya 
xalq  la  rı  nın 
rəqs  lə  rin  dən 
nü  mu  nə  lər, 
səh  nə  ləş  di  ril -
miş rəqs kom -
po  zi  si  ya  la  rı, 
qı  lın  coy  na  dan  la  rın, na  ğa  ra  ça  lan  la  rın mə  ha  rət  li çı  xış  la  rı, ha  be  lə 
rən  ga  rəng səh  nə tər  ti  ba  tı, so  lo nöm  rə  lər, küt  lə  vi dra  ma  tik səh  nə -
lər da  xil  dir.

Qeyd edək ki, 2002-ci il dən qast rol sə fər lə ri nə baş la yan an-
sambl bü tün dün ya nı gə zir. “Ana do lu atə şi”nin şousu nu 45 öl kə-
də 100 mil yon dan çox ta ma şa çı iz lə yib. An sambl Azər bay can da 
da bir ne çə də fə möh tə şəm proq ram la çı xış edib və bö yük rəğ bət 
qa za nıb.

Mahsun Kırmızıgül 17 ildən sonra
Bakıda konsert verəcək

Fev ra lın 12-də Ba kı Konq res Mər kə zin də tür ki yə li mü ğən ni, 
bəs tə kar Mah sun Kır mı zı gü lün kon ser ti ke çi ri lə cək.

Məş hur sə-
nət çi 17 il lik fa-
si lə dən son ra 
ye ni dən Azər-
bay can pay-
tax tın da se vi-
lən ifa la rı ilə 
pə rəs tiş kar la rı 
qar şı sı na çı xa-
caq.

Qeyd edək 
ki, son il lər mu-
si qi dən da ha 
çox ki no sa hə-
sin də fəaliy yə ti və uğur la rı ilə ad çı xa ran Mah sun Kır mı zı gül axı-
rın cı də fə Ba kı da 2017-ci ilin fev ra lın da olub. O, re jis so ru ol du ğu 
və əsas rol lar dan bi ri ni oy na dı ğı “Mö cü zə” fi l mi nin qa la-ge cə sin də 
iş ti rak et miş di.

O vaxt jur na list lə rin Azər bay can da fi lm çək mək ba rə də sualı na 
ca va bın da sə nət çi bil dir miş di ki, əgər be lə bir niy yə ti ol sa, bu, mil-
yon çu Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye vin hə ya tı haq qın da ek ran əsə ri 
ola bi lər. Çün ki onun hə ya tı dün ya ki no klas si ka sı ara sın da yer 
ala bi lə cək bir hə yat he ka yə si dir.

Fonoqramla oxumaq qadağan edilib –
Qırğızıstanda

Ye ni il dən Qır ğı zıs tan da ar tist lə rə fo noq ram la oxu maq qa da-
ğan edi lib. Qır ğız Res pub li ka sı nın mə də niy yət, in for ma si ya, 
id man və gənc lər na zi ri Al tın bek Mak su tov bu nun la bağ lı əmr 
im za la yıb.

2023-cü il 
yan va rın 1-dən 
qüv və yə mi nən 
əm rə əsa sən, 
Qır ğı zıs tan da 
ar tist lə rə küt-
lə vi təd bir lər də 
və bü tün döv lət 
mə də ni-maarif 
müəs si sə lə rin-
də fo noq ram 
al tın da çı xış 
et mək qa da-
ğan olu nur.

Fo noq ram la bağ lı qa da ğa teatr lar da, fi  lar mo ni ya və kon sert zal-
la rın da, ki no teatr, klub, mu zey və ki tab xa na lar da, elə cə də id man 
müəs si sə lə rin də ke çi ri lən təd bir lə rə şa mil edi lir.
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MƏDƏNİYYƏT

342 il əv vəl...  
3 yan var 1681-ci il də çar Ru-

si ya sı və Os man lı im pe ri ya sı 
(Krım xan lı ğı da Os man lı tə rə fi n-
də ol maq la) ara sın da mü ha ri bə-
nin (1672-1681) ye kun la rı na dair 
Bax ça sa ray sül hü im za la nıb. 
Mü qa vi lə yə gö rə, tə rəfl  ər ara sın-
da sər həd Dnepr ça yı bo yun ca 
müəy yən lə şib. Ru si ya Krı mı ələ 
ke çir mə yə mü vəff  əq ol ma yıb. 
Krım bir əsr son ra (1873) Ru si-
ya ya bir ləş di ril di.

219 il əv vəl...  

3 yan var 1804-cü il də Gən-
cə xa nı Ca vad xan oğ lu ilə bir-
lik də ge ne ral Pa vel Si siano vun 
baş çı lıq et di yi rus qo şun la rı ilə 
dö yüş də qəh rə man ca sı na hə-
lak olub. Ca vad Şah ver di xan 
oğ lu 19 il (1785-1804) Gən cə-
nin xa nı olub, Azər bay ca nın 
ta ri xin də cə sur sər kər də ki mi 
qa lıb. Çar Ru si ya sı nın Gən cə ni 
zəbt et mə si ilə Azər bay ca nın di-
gər xan lıq la rı nın iş ğa lı na da yol 
açıl mış ol du.  

182 il əv vəl...  
1 yan var 1841-ci il də Ru si ya 

im pe ri ya sın da ye ni in zi ba ti is la hat 
haq qın da qa nu na (çar I Ni ko lay 
tə rə fi n dən 10.04.1840 ta ri xin də 
im za lan mış dı) əsa sən, Cə nu-
bi Qaf qaz mər kəz Tifl  is ol maq la 
İme re ti qu ber ni ya sı na və mər kəz 
Şa ma xı ol maq la Kas pi (Xə zər) vi-
la yə ti nə bö lü nüb. Kas pi vi la yə ti nə 
Şa ma xı, Şu şa, Nu xa, Lən kə ran, 
Ba kı, Qu ba, Dər bənd qə za la rı da-
xil idi. Azər bay ca nın Ye li za vet pol 
(Gən cə), Qa zax, Ba la kən və Nax-
çı van böl gə lə ri İme re ti qu ber ni ya-
sı nın tər ki bi nə da xil edil di.

94 il əv vəl...  
1 yan var 1929-cu il də Azər-

bay can da ərəb əlif ba sın dan la tın 
qra fi  ka lı əlif ba ya ke çid baş la nıb. 
Bu bə rə də ilk töv si yə qə ra rı 5 yan-
var 1921-ci il də Azər bay can SSR  
Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı tə rə fi n-
dən qə bul edil miş di. 1926-cı il də 
Ba kı da ke çi ril miş Ümu mit ti faq 
Tür ko lo ji Qu rul tay da da la tın qra fi -
ka lı əlif ba ya ke çid dəs tək lən miş di.

93 il əv vəl...  
5 yan var 1930-cu il də SS-

Rİ-nin si ya si rəh bər li yi (Ümu-
mit ti faq Kom mu nist Par ti ya sı 
Mər kə zi Ko mi tə si) kol xoz laş ma 
haq qın da qə rar qə bul edib. Kol-
xoz qu ru cu lu ğu pro se si öl kə 
əra zi sin də (o cüm lə dən Azər-
bay can da) rep res si ya lar la, 
1 mil yo na ya xın ada mın qol-
ço maq adı ilə dam ğa la na raq 
sür gün edil mə si ilə mü şa yiət 
olun du. Küt lə vi kol xoz laş ma nın 
nə ti cə si ola raq 1931-1933-cü 
il lər də SSRİ-də ac lıq dan yüz 
min lər lə in san öl dü.

83 il əv vəl...  
1 yan var 1940-cı il də Azər-

bay can SSR-də la tın qra fi  ka-
lı əlif ba dan ki ril (rus) qra fi  ka lı 
əlif ba ya ke çid ger çək lə şib. Bu 
ba rə də gös tə riş 1939-cu il də 
SS Rİ rəh bə ri Sta lin tə rə fi n dən 
ve ril miş, hə min il iyu lun 11-də 
Azər bay can SSR Ali So ve ti bu-
nun la bağ lı qa nun qə bul et miş-
di.

32 il əv vəl...  
5 yan var 1991-ci il də Ba kı nın 

Da ğüs tü mə də niy yət və is ti ra hət 
par kın da (in di ki Şə hid lər xi ya ba nı-
nın əra zi si) 20-ci il lər də Azər bay-
ca na rəh bər lik et miş S.M.Ki ro vun 
hey kə li sö kü lüb. Ya rım əs rə ya xın 
bu ra da “qə rar tu tan” abi də Azər-
bay can da so sializ min tən tə nə si nin 
tə cəs sü mü idi. Hey kə lin gö tü rül-
mə si ilə bağ lı mə lu mat da əsas ki mi 
“tex ni ki sə bəb” – əra zi nin sü rüş mə 

zo na sın da ol ma sı gös tə ri lir di. Ger-
çək də isə bu, Azər bay ca nın so vet 
sis te mi ilə vi da laş ma sı na işa rə idi.

31 il əvvəl...  
6 yanvar 1992-ci ildə Gür-

cüstanda dövlət çevrilişi baş 
verib. Prezident Zviad Qamsax-
urdia ölkədən qaçıb.

29 il əv vəl...  
6 yan var 1994-cü il də Qa ra-

bağ da Er mə nis tan iş ğal çı qo şun-
la rı ilə mü ha ri bə də əks-hü cu ma 
ke çən Azər bay can Si lah lı Qüv və-
lə ri nin his sə lə ri Fü zu li ra yo nu nun 
Aşa ğı Yağ lı vənd, Kə rim bəy li və 
Şü kür bəy li kənd lə ri ni azad edib, 
Ho ra diz qə sə bə si nə za rət al tı na 
alı nıb.

Hazırladı: V.Orxan

To kionun Me qu ro ra yo-
nun da yer lə şən “Na ka 
Me gu ro TRY” mə də niy yət 
mər kə zin də “Şu şa İli”nə 

və 31 De kabr – Dün ya Azər-
bay can lı la rı nın Həm rəy lik 
Gü nü nə həsr olu nan kon sert 
ke çi ri lib.

Azər bay can-Ya po ni ya Dost-
luq Mər kə zi nin Dias por la İş üz rə 
Döv lət Ko mi tə si və bu öl kə də-
ki sə fi r li yi mi zin dəs tə yi ilə təş kil 
et di yi təd bi rə türk, öz bək, rus 
ic ma sı nın üzv lə ri, Cə nu bi Azər-
bay can dan olan soy daş la rı mız, 
elə cə də yer li ic ti maiy yət nü ma-
yən də lə ri də qa tı lıb lar.

Təd bir də çı xış edən Azər bay-
ca nın Ya po ni ya da kı sə fi  ri Gür sel 
İs ma yıl za də 2022-ci il də iki öl kə 
ara sın da dip lo ma tik mü na si bət-
lə rin qu rul ma sı nın 30-cu il dö nü-
mü nün ta mam ol du ğu nu diq qə tə 
çat dı rıb. 2020-ci ilin Və tən mü ha-
ri bə sin də ki Zə fə rin xa ric də ya şa-
yan azər bay can lı la rın həm rəy li yi-
ni da ha da güc lən dir di yi ni de yən 
dip lo mat Ya po ni ya da kı soy daş-
la rı mı zı öl kə mi zin ma raq la rı və 

uğur la rı mı zın təb li ği is ti qa mə tin-
də da ha fəal ol ma ğa ça ğı rıb.

İki hiss dən iba rət olan kon-
ser tin bi rin ci his sə sin də ya pon 
piano çu Yu sey İnuinin ifa et di yi 
“Xu da yar təs ni fi ”, caz men Ya ma-
mo to Kyo ko nun oxu du ğu “Ay La-
çın” mah nı sı, azər bay can lı rəq-
qa sə Di la rə Qa zı ye va və ya pon 
İgit No za ki nin bir lik də oy na dı ğı 
“Naz elə mə”, “Ləz gin ka”, ha be-

lə “Otan tik Bun ka” qru pu nun ifa-
sın da “Nəl bə ki”, “Ağ çi çək” və s. 
rəqs lər al qış lar la qar şı la nıb.

Kon ser tin ikin ci his sə sin də Di-
la rə Qa zı ye va nın ifa sın da “Uzun-
də rə” rəq si, Ya po ni ya da Azər bay-
can-türk sim li alət lə ri nin ma hir 
ifa çı sı ki mi ta nı nan Ki yo şi Ohi ra-
nın rəh bər lik et di yi qru pun ifa sın-
da “Ru ha ni” aşıq ha va sı, “Su dan 
gə lən sür mə li qız”, “Gi zir oğ lu 

Mus ta fa bəy” xalq mah nı la rı, “Kə-
lə bək Lo tus” qru pu nun ifa sın da 
Azər bay can rəqs lə rin dən iba rət 
po pur ri təq dim edi lib və sü rək li 
al qış lar la mü şa yiət olu nub.

Təd bi rə ye kun vu ran dias por 
təş ki la tı nın rəh bər lə ri Xə lil Kə-
lən tər və Vü qar Ağa yev ye ni təq-
vim ili nin bü tün dün ya ya sülh və 
əmin-aman lıq gə tir mə si ni ar zu-
la yıb lar.

Tokioda azərbaycanlı və yapon 
sənətçilərin həmrəylik konserti

Bri ta ni ya Mu ze yi və Afi na da kı Ak ro pol Mu ze yi il lər dən bə ri 
mü ba hi sə si da vam edən  Par fe non mər mər abi də lə ri mə-
sə lə sin də, de yə sən, bir ra zı lı ğa gə lə bi lib lər. “Bloom berg”in 
mə lu ma tı na gö rə, tə rəf lər tez lik lə Par fe non abi də lə ri nin Bri ta-

ni ya dan Yu na nıs ta na qay ta rıl ma sı ilə bağ lı sa ziş im za la ya caq lar.  

An tik döv rün möh tə şəm ar-
xi tek tu ra komp lek si – Afi  na Ak-
ro po lun da kı Par fe non mər mər 

abi də lə ri ilə bağ lı Yu na nıs tan 
və Bri ta ni ya ara sın da mü ba hi sə 
XIX əsr dən da vam edir.

Bu abi də lər 1802-ci il də Os-
man lı da kı in gi lis sə fi  ri To mas 
Brüs El gi nin iş ti ra kı ilə Afi  na dan 
Lon do na apa rı lıb. O dövr də Yu-
na nıs tan Os man lı im pe ra tor lu ğu-
nun tər ki bin də idi və sə fi r bu nun 
üçün Os man lı Sul ta nın ica zə si ni 
al mış dı. Bu əsər lər 1816-cı il də 
in gi lis hö ku mə ti tə rə fi n dən sa tın 
alın dıq dan son ra Bri ta ni ya Mu ze-
yin də nü ma yiş olu nur.

O vaxt dan bə ri yu nan tə rə fi  də-
fə lər lə abi də lə ri qay tar maq üçün 
cəhd edib. XX əs rin 80-ci il lə rin də 
mü ba hi sə iki öl kə ara sın da dip lo-
ma tik konfl  ik tə gə ti rib çı xar mış dı. 

2017-ci il də Av ro pa Ko mis si-
ya sı da bu mə sə lə yə qa rış mış, 
bir nə ti cə ha sil ol ma mış dı. Çün ki 
Av ro pa Ko mis si ya sı nın “Üzv döv-
lət lə rin əra zi sin dən qey ri-qa nu ni 
ola raq ix rac olu nan mə də ni ob-
yekt lə rin qay ta rıl ma sı haq qın da” 
15 mart 1993-cü il ta rix li di rek ti vi 

yal nız hə min il dən son ra baş ver-
miş bu cür əməl lə rə şa mil edi lir 
və ge ri yə qüv və si yox dur.

2021-ci il də isə Bri ta ni ya nın Baş 
na zi ri Bo ris Con son qə ti şə kil də 
bil dir miş di ki, Bri ta ni ya Mu ze yin-
də sax la nı lan 2500 il lik Par fe non 
mər mər lə ri Yu na nıs ta na qay ta rıl-
ma ya caq. O qeyd et miş di ki, yu-
nan xal qı nın bu mə sə lə ilə bağ lı 
hiss lə ri ni ba şa dü şür, la kin mər-
mər lə rin qa nu ni sa hi bi Bri ta ni ya-
dır. Par fe non abi də lə ri Lord El gin 
tə rə fi n dən hə min dövr də qüv və də 
olan qa nun la ra uy ğun şə kil də əl də 
edi lib. O vaxt Yu na nıs ta nın Baş 
na zi ri Ki riakos Mit so ta kis mər mər-
lə rin Afi  na ya qay ta rıl ma sı əvə zin-
də Lon do na əhə miy yət li əsər lər 
ver mə yə ha zır ol duq la rı nı de miş di.

Ma raq lı dır ki, bir müd dət əv vəl 
“The Ti mes” qə ze tin də bu möv-
zu da Lon don sa kin lə ri ara sın da 
bir sor ğu nun nə ti cə lə ri nə əsa sən 
dərc olu nan ya zı da res pon dent-
lə rin ya rı sı nın abi də lə rin Afi  na ya 
qay ta rıl ma sı na tə rəf dar ol du ğu 
qeyd edil miş di.

V.Ka mal

Britaniya Parfenon abidələrini 
Yunanıstana qaytaracaqmı?

Moskvada rəssam soydaşımızın “Nar dastanı”
Ye ni il və 31 De kabr – Dün ya Azər bay can lı la rı nın Həm rəy lik Gü nü 
ərə fə sin də Mosk va da, Xalq Tə sər rü fa tı Nailiy yət lə ri Sər gi si nin (XTNS) 
“Azər bay can” pa vil yo nun da Azər bay ca nın və Ru si ya nın Əmək dar 
rəs sa mı Əs gər Məm mə do vun “Nar das ta nı” ad lı sər gi si açı lıb.

Sər gi də mil li ko lo rit li na tür mort-
lar, port ret lər və Mosk va vi la yə ti-
nin pey zaj la rı nü ma yiş et di ri lir.

Pa vil yo nun di rek to ru Səadət 
Qə di ro va sər gi ba rə də söh bət 
aça raq de yib: “İs te dad lı rəs sam 
Əs gər Məm mə do vun ma raq lı 
ta le yi var. Hə ya tın sı naq la rı ilə 
üz ləş di yi in san lar is te dad lı olur. 
Biz “Azər bay can” pa vil yo nun da 
Əs gər Məm mə do vun na ra həsr 
edil miş sər gi si ni açı rıq. Nar bə-

rə kət və sər vət rəm zi dir. Mə nim 
fi k rim cə, nar də nə lə ri nin bir-bi ri-
nə bağ lı lı ğı biz azər bay can lı la rın 
ha mı sı üçün bir lik rəm zi dir”.

Rəs sam Əs gər Məm mə dov 
Qa ra bağ da uşaq lıq il lə ri ni xa tır-
la ya raq qeyd edib ki, sim vo lizm 
ba xı mın dan nar azər bay can lı-
la rın hə yat tər zi ni ifa də edir. O 
de yib: “Bu na gö rə də ya ra dı-
cı fəaliy yə ti min son il lə ri ni na ra 
həsr et mi şəm”.

Xronoqraf

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
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