
1990-cı ilin 20 yan va rı Azər bay can xal-
qı nın qan yad da şı na əbə di həkk olun-
muş ta rix sə hi fə si dir. O gü nü bu gün dən 
33 il – bir qə ri nə ayı rır. Am ma il lər il lə ri, 
qə ri nə lər qə ri nə lə ri əvəz lə yib əsr lər də 
ta mam lan sa da, o gün əs la unu dul ma-
ya caq. Çün ki 20 Yan var, hər şey dən ön cə, 
Azər bay ca nın var lı ğı, su ve ren li yi ilə bağ lı 
ta rix dir və bu döv lət var ol duq ca onun la 
bir gə ya şa ya caq.

33 il ön cə Ba kı da gül lə ya ğı şı na tu tu lan 
xalq öz tor pa ğı nı, mil li hey siy yə ti ni, Azər-
bay ca nın su ve ren li yi ni, əra zi bü töv lü yü nü 
qo ru maq yan ğı sı ilə ayaq da idi. Bu yan ğı 
xal qı on dan iki il əv vəl mey dan la ra çı xar mış-
dı. Hə min iki il də o vax tın yer li və mər kə zi 
ha ki miy yət lə ri Er mə nis tan da kı də də-ba ba 
yurd la rın dan qo vu lan, Qa ra bağ da kı əzə li 
tor pa ğı na əl uza nan xal qın haqq ça ğı rı şı-
na bi ga nə qal dı ğı üçün Mey dan hə rə ka tı 20 
Yan va ra gə lib çıx dı...

1990-cı il yan va rın 20-nə ke çən ge cə so-
vet hərb ma şı nı Er mə nis ta nın Azər bay ca na 
qar şı əra zi id diası na eti raz edən, Azər bay ca-
nın su ve ren hü quq la rı nın mü da fi əsi nə qal-
xan xal qı mı za qar şı qət liam tö rət di. Bu qır ğın 
Azər bay can xal qı nı qor xut maq,  sın dır maq, 
onun mil li oya nı şı nı, Və tən tor pa ğı uğ run da 
mü ba riz li yi ni məhv et mək məq sə di da şı yır dı. 
Am ma xal qı mız hə min fa ciənin ağır lı ğı al tın-
da sın ma dı, qü ru ru nu itir mə di. Ba kı kü çə lə-
rin də ki şə hid qan la rı mil li məf ku rə mi zin oya-
nan gü nə şi nin al şə fə qi nə çev ril di. 

20 Yan var Azər bay can xal qı nın ira də si-
nin sar sıl maz lı ğı nın, mə tin li yi nin sü bu tu idi. 

Müs tə qil Azər bay can onun su ve ren li yi uğ-
run da ca nın dan ke çən lə rin xa ti rə si nə ən bö-
yük abi də ol du.

20 Yan var ilk gün dən bi zim üçün hüzn 
və qü rur gü nü olub. Tə bii ki, ilk il lər hüzn, 
kə dər, acı ağır gə lib, am ma bu gü nün mil li 
ru hu muz da ye ri Və tən öv lad la rı nın şə hid lik 
zir və si ilə hər za man ya na şı olub. 20 Yan-
var dan otuz il son ra, Azər bay ca nın sər həd-
lə ri ni bü töv edən Və tən mü ha ri bə sin də ki Zə-
fər lə bə ra bər qü rur da hüz nün önü nə keç di. 

1990-cı ilin 20 yan var ge cə si qa nı na qəl-
tan edi lən lə rin göz lə ri ar xa da qal mış dı. Çün-
ki şə ha dət yo lu na çı xar kən adı nı şüar edib 
hay qır dıq la rı Qa ra bağ dan, Və tən tor paq la-

rın dan ni ga ran get miş di lər. 2020-ci ilin 44 
gü nü otuz ilin şə hid ruh la rı nın ni ga ran çı lı-
ğı na da, Qa ra bağ həs rə ti nə də son qoy du. 
Mü zəff  ər Ali Baş Ko man da nın rəh bər li yi ilə 
rə şa dət li Or du mu zun ger çə yə çe vir di yi “Qa-
ra bağ Azər bay can dır” ni da sı, əra zi bü töv lü-
yü müz lə bə ra bər, 1990-cı ilin 20 yan va rı na 
apa ran yo lun şüarı nı da ta mam la dı.

Artıq üçüncü ildir 20 Yanvar şəhidlərinin 
xatirəsini Zəfər ruhunda yad edirik. 1990-cı 
ilin yanvar gecəsi torpağa düşənlərdən bu 
yana onun uğrunda özünü fəda edən bütün 
Vətən övladlarının, cəmi şəhidlərin ruhu 
şaddır. Vətən torpağı şəhidləri ilə ucalır. 
Vətən sağ olsun...
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səh. 5

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

20 Yanvar – əbədiyyət yolunun şəfəqi
33 il öncə Vətən, torpaq uğrunda şəhadət yoluna çıxanların ruhu şaddır

XVIII əsrə aid kazarma İstanbulun
ən böyük kitabxanasına çevrilib

Tür ki yə nin Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi İs tan bul da üç əs rə 
ya xın ta ri xi olan hər bi ka zar ma bi na sı nı (kış la) şə hə rin ən bö-
yük küt lə vi ki tab xa na sı na çe vi rib.

İs tan bu lun Əy yub sul tan ra yo nun da yer lə şən XVIII əs rə aid 
ta ri xi ti ki li tə mir-bər pa və ye ni dən qur ma iş lə rin dən son ra Ra mi 
ki tab xa na sı ki mi qa pı la rı nı zi ya rət çi lə rin üzü nə açıb.

Ey ni vaxt da 4200 nə fər (otur ma tu tu mu) oxu cu-zi ya rət çi ni 
qə bul et mək im ka nı olan bi na da uşaq ki tab xa na sı, rə qəm sal 
ki tab xa na, gənc lər ki tab xa na sı, bö yük lər üçün ki tab xa na və 
müx tə lif ix ti sas laş dı rıl mış ki tab xa na lar da da xil ol maq la çox-
say lı böl mə lər ya ra dı lıb. Komp lek sə 24 saat xid mət gös tə rən iş 
və oxu zal la rı, etüd böl mə si, qrup və fər di iş zal la rı da da xil dir.

davamı səh. 8-də

Xalqın tarixi yaddaşında
mənəvi iftixar mənbəyi

Azər bay can da kı di ni kon fes si ya la rın rəh bər lə ri 20 Yan var fa-
ciəsi nin il dö nü mü ilə bağ lı bə ya nat qə bul edib lər.

Qaf qaz Mü səl man la rı İda rə si nin yay dı ğı bə ya nat da bil di ri lir ki, 
“Qan lı Yan var” fa ciəsi Azər bay can xal qı nın ta ri xi yad da şı na də rin 
hüzn, ey ni za man da mil li qü rur, mə nə vi if ti xar mən bə yi və döv lət 
müs tə qil li yi uğ run da qəh rə man lıq sal na mə si ki mi həkk olu nub.

Bə ya nat da vur ğu la nır ki, 20 Yan var xal qı mı zın mil li müs tə qil-
lik, azad lıq uğ run da mü ba ri zə yə ha zır lıq ru hu nun və ye nil məz 

ira də si nin rəm zi dir. Hə min gün lər də so-
vet or du su nun aman sız hər bi tə ca vü-

zü nə mə ruz qa lan xal qı mız diz çök-
mə di, azad lıq əz mi ni itir mə di: “Bi zi 
müs tə qil li yə apa ran yo lun əsa sı nı 
qo yan 20 Yan var müs tə qil Azər-
bay can döv lə ti nin mil li mü ca di lə 
ta ri xi nə xal qı mı zın şə rəf və qəh-

rə man lıq sal na mə si, mil li vəh dət 
nü mu nə si, bu şə rəfl  i yo lun ilk mü-

ba ri zə si və ilk mə nə vi qə lə bə si ola raq 
həkk olun du. Er mə ni fa şist lə ri tə rə fi n dən 

iş ğal olun muş Və tən tor paq la rı uğ run da mü ba ri zə nin – Bi rin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə si, Ap rel dö yüş lə ri, Və tən mü ha ri bə si nin şə-
hid lə ri 20 Yan var şə hid lə ri nin uca mə nə viy yat yo lu nun da vam-
çı la rı dır lar”.

davamı səh. 3-də

“Bizim siyasətimiz hər zaman  
əməkdaşlığa əsaslanıb”

Xə bər ver di yi miz ki mi, Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli yev İs veç rə nin Da vos şə hə rin də Dün ya İq ti sa di Fo ru-
mun da iş ti rak edir. Döv lət baş çı sı fo rum çər çi və sin də bir sı ra 
gö rüş lər ke çi rib, də yir mi ma sa və pa nel top lan tı la rı na qa tı lıb.

Pre zi dent həm çi nin Da vos da Çi nin CGTN te le vi zi ya ka na lı na 
mü sa hi bə ve rib. Döv lət baş çı sı Azər bay can-Çin mü na si bət lə ri, 
hər iki öl kə nin iş ti rak çı sı ol du ğu iri miq yas lı kom mu ni ka si ya la yi-
hə lə ri, bu is ti qa mət də tə şəb büs lə ri ba rə də fi  kir lə ri ni bö lü şüb.

“Bi zim si ya sə ti miz hər za man, sö zün əsl mə na sın da, əmək daş-
lı ğa əsas la nıb, çün ki biz qə ti su rət də ina nı rıq ki, yal nız əmək daş lıq 
sa yə sin də uğur qa za na bi lər si niz. Nə qə dər çox yar dım et sə niz, 
bir o qə dər çox əl də edə cək si niz”, – deyə İlham Əliyev bildirib.

səh. 2

Milli özünüdərk və
milli qürur salnaməsi

Re gional mə də niy yət ida rə lə ri nin (RMİ) ta be li yin də ki 
müəs si sə lər də 20 Yan var – Ü mum xalq Hüzn Gü nü 
mü na si bə ti lə müx tə lif səp ki li təd bir lər təş kil olu nub. 
Təd bir lər də 20 Yan va rın Azər bay ca nın ye ni ta ri xin də 
ye ri, 1990-cı ilin yan va rın da baş ve rən ha di sə lə rin xal-
qı mı zın mil li özü nü dər kin də və mil li is tiq lal yo lun da ro lu 
vur ğu la nıb, so vet hərb ma şı nı nın hə min gün lər də dinc 
əha li yə qar şı tö rət di yi ci na yət lər dən ət raf lı söz açı lıb.

Sa bi ra-
bad Ra yon 
Mə də niy yət 
Mər kə zi nin 
təş ki lat çı lı ğı 
ilə N.Gən-
cə vi adı na 5 
nöm rə li şə hər 
tam or ta 
mək tə bin də 
“20 Yan var 
şa gird lə rin gö zü ilə” ad lı rəsm sər gi si təş kil edi lib. Qeyd 
olu nub ki, sər gi nin məq sə di 20 Yan var şə hid lə ri nin əziz 
xa ti rə si ni yad et mək, on la rın şü caət lə ri ni ye ni nə sil lə rə 
çat dır maq dır. Şa gird lər və tən pər vər lik ru hun da şeir lər 
söy lə yib lər, ədə bi-bə dii kom po zi si ya nü ma yiş olu nub.

davamı səh. 4-də

1990-cı ilin 20 yan va rın da əli-
qan lı so vet or du su nun Ba kı da 
dinc əha li yə qar şı hə ya ta ke-
çir di yi qır ğı nın 33-cü il dö nü mü 
ta mam ol du. Hər il ol du ğu 
ki mi, bu il də Ümum xalq Hüzn 
Gü nü mü na si bə ti lə fa ciə qur-
ban la rı nın əziz xa ti rə si nə eh ti-
ram ola raq müx tə lif təd bir lər, 
anım mə ra sim lə ri təş kil edil di. 

Təd bir lər də ta ri xi mi zə mil li qü-
rur və hüzn gü nü ki mi ya zı lan 
bu mə şum ha di sə nin sə bəb lə ri, 
xal qı mı zın müs tə qil lik və su ve-
ren lik uğ run da mü ba ri zə si ni da-
ha da alov lan dır ma sı, nə ha yət, 
haq lı mü ca di lə nin öz məq sə di nə 
nail ol ma sı – öl kə mi zin is tiq la liy-
yə ti ni əl də et mə si ilə nə ti cə lən-
di yi bir da ha vur ğu lan dı.

Yan va rın 19-da Mə də niy yət 
Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Müs-
lüm Ma qo ma yev adı na Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni-
ya sın da “Qa ra Yan var” fa ciəsi 

qur ban la rı nın xa ti rə si nə həsr 
olun muş anım kon ser ti ke çi ril di.

Mə də niy yət Na zir li yi nin əmək-
daş la rı, mə də niy yət, in cə sə nət 

xa dim lə ri və di gər qo naq la rın iş-
ti rak et di yi mu si qi ax şa mın da ilk 
ola raq şə hid lə rin xa ti rə si bir də-
qi qə lik sü kut la yad edil di.

Son ra Üze yir Ha cı bəy li adı na 
Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or-
kest ri (bə dii rəh bər və baş di ri jor 
– Xalq ar tis ti Rauf Ab dul la yev) 
və Azər bay can Döv lət Xor Ka-
pel la sı nın (bə dii rəh bər və baş 
di ri jor – Xalq ar tis ti Gül ba cı İma-
no va) mü şa yiətin də so list lər Sə-
bi nə Əsə do va (met so-sop ra no), 
An ton Ferş tandt (bas-ba ri ton), 
Əliəh məd İb ra hi mov (te nor) 
və Ni gar Ta ğı ye va (sop ra no) 
V.A.Mot sar tın “Rek vi yem d-moll 
K.626” əsə ri ni ifa et di lər.

Anım mə ra si min də təq dim 
olu nan mu si qi əsə ri 33 il ön cə 
Azər bay ca nın haqq işi uğ run da 
ca nın dan ke çən Və tən öv lad la-
rı nın unu dul maz xa ti rə si nə eh ti-
ra mın ifa də si idi.

“Şuşa üçün də, Türk dünyası üçün də
möhtəşəm bir il olacaq”

Mə lum ol du ğu ki mi, Bey nəl xalq 
Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK-
SOY-un qə ra rı ilə Şu şa şə hə ri 
2023-cü il üçün “Türk dün ya sı nın 
mə də niy yət pay tax tı” elan edi-
lib. TÜRK SOY-un baş ka ti bi Sul tan 
Raev bu il Şu şa da təş ki la tın iş ti ra kı 
ilə sil si lə təd bir lə rin ke çi ri lə cə yi ni 
bil dir di: “Şu şa da kı ənə nə vi “Xa rı-
bül bül” fes ti va lı na ya xın dan dəs tək 
ve rə cə yik, xalq sə nə ti nü mu nə lə ri-
ni bir ara ya gə ti rən təd bir lər plan-
la nıb. Ey ni za man da TÜRKSOY-
un “Türk dün ya sı nın rəs sam lar 
top lan tı sı”, “Türk dün ya sı nın şair lər 
top lan tı sı”, “Türk dün ya sı nın fo toq-
raf lar top lan tı sı”, “Türk dün ya sı nın 
hey kəl tə raş lar top lan tı sı” ki mi di-
gər bü tün ənə nə vi la yi hə lə ri ni də 
Şu şa da ger çək ləş di rə cə yik”. 

S.Raev 2023-cü ilin tək cə Şu şa 
üçün de yil, bü tün Türk dün ya sı üçün 
rən ga rəng proq ram lar la ke çə cə yi ni 
də vur ğu la dı: “Şu şa dan da ha gül lə 
səs lə ri gəl mə yə cək, mu si qi səs lə ri 
gə lə cək. Şu şa çal-ça ğır lı gün lə ri nə 

qa yı dıb, Türk dün ya sın da müx tə lif 
təd bir lər təş kil et mək lə Şu şa nın bu 
ab-ha va sı nın har mo ni ya sı nı qu ra-
ca ğıq. Sö zün əsl mə na sın da, Şu şa 
üçün də, Türk dün ya sı üçün də möh-
tə şəm bir il ola caq”.

Baş ka tib bil dir di ki, bu il ümu mi-
lik də 200-ə ya xın təd bir nə zər də tu-
tu lub: “Fev ral ayı nın son la rın da An-
ka ra da türk döv lət lə ri nin sə fi r lə ri və 
me dianın iş ti ra kı ilə təd bir lər proq ra-
mı mız təq dim olu na caq”.

ira də si nin rəm zi dir. Hə min gün lər də so-
vet or du su nun aman sız hər bi tə ca vü-

zü nə mə ruz qa lan xal qı mız diz çök-

rə man lıq sal na mə si, mil li vəh dət 
nü mu nə si, bu şə rəfl  i yo lun ilk mü-

ba ri zə si və ilk mə nə vi qə lə bə si ola raq 
həkk olun du. Er mə ni fa şist lə ri tə rə fi n dən 

Şəhidlərin xatirəsinə həsr olunan 
musiqi axşamı
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Azərbaycanla Qırğızıstan arasında 
diplomatik münasibətlərin 30 ili tamam olur

2023-cü ilin yan va rın da Azər bay can Res pub li ka sı ilə Qır ğız 
Res pub li ka sı ara sın da dip lo ma tik mü na si bət lə rin 30 ili ta mam 
olur.

Bu mü na si bət lə Qır ğız Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Sa dır Ja pa
rov Azər bay can Pre zi den ti nə mək tub gön də rib.

“Fəxr edi rəm ki, xalq la rı mız ara sın da ço xəsr lik dost luq, dil, mə
də niy yət, din və ta rix ba xı mın dan ya xın lıq tel lə ri nin möh kəm bü
növ rə si üzə rin də qu rul muş qar şı lıq lı mü na si bət lər döv lət lə ra ra sı 
və dip lo ma tik sta tus kəsb edib. Ti ca riiq ti sa di, nəq liy yatlo gis ti ka 
və mə də nihu ma ni tar sa hə lər də ötən il bi zim ap rel və okt yabr 
ay la rın da kı qar şı lıq lı sə fər lə ri mi zin ye kun la rı na əsa sən st ra te ji 
müs tə vi yə qalx mış si ya si əla qə lə ri mi zin bir gə səy lə ri miz lə əl də 
edil miş sə viy yə si ni yük sək qiy mət lən di ri rəm. Əmi nəm ki, bir gə 
səy lə ri miz sa yə sin də xalq la rı mız ara sın da dost luq mü na si bət lə ri 
bun dan son ra da in ki şaf edə cək və möh kəm lə nə cək, gə lə cək də 
də ar dı cıl xa rak ter da şı ya caq”, – de yə mək tub da bil di ri lir.

Pre zi dent İl ham Əli yev də əla mət dar il dö nü mü ilə bağ lı həm ka
rı na mək tub ün van la yıb. Mək tub da vur ğu la nır ki, iki qar daş öl kə ni 
də rin ta ri xi, mə də ni və mə nə vi kök lər bağ la yır: “Otuz il əv vəl bu 
möh kəm tə məl lər üzə rin də qu rul muş döv lət lə ra ra sı mü na si bət lə
ri mi zin xü su sən son il lər də yük sə lən xət lə in ki şaf edə rək st ra te ji 
tə rəf daş lıq sə viy yə si nə çat ma sı bö yük məm nun luq do ğu rur. Qar
şı lıq lı sə fər lər, mün tə zəm tə mas lar, müx tə lif sa hə lər də im za la nan 
sə nəd lər əmək daş lı ğı mı zın yük sək in ki şaf di na mi ka sın dan xə bər 
ve rir. Xü su si lə də ke çən il qar daş öl kə lə ri mi zə hə ya ta ke çir di yi miz 
sə fər lər iki tə rəf i əla qə lə ri mi zin key fiy yət cə ye ni pil lə yə qal dı rıl
ma sın da va cib rol oy na mış dır. Se vin di ri ci dir ki, həm Ba kı da, həm 
də Biş kek də Si zin lə apar dı ğı mız mü za ki rə lər, əl də et di yi miz ra
zı laş ma lar və im za la dı ğı mız çox say lı mü hüm sə nəd lər Azər bay
canQır ğı zıs tan tə rəf daş lı ğı nın bü tün sa hə lər də in ki şa fı na və ye ni 
məz mun la zən gin ləş mə si nə tə kan ver miş dir”.

Ukraynalı jurnalistlər 
Cəbrayıl və Zəngilanda

Bir qrup uk ray na lı jur-
na list Azər bay ca nın 
iş ğal dan azad edil miş 
Cəb ra yıl və Zən gi lan 
ra yon la rı na sə fər edib.

Qo naq lar Cəb ra yıl ra
yo nu əra zi sin də, İran la 
sər həd də ki Xu da fə rin 
kör pü sün də də çə ki liş 
edib lər. On la ra otuz ilə 
ya xın Er mə nis ta nın iş
ğa lı döv rün də bu ra da 
hə ya ta ke çi ri lən qey ri
qa nu ni fəaliy yət haq qın

da mə lu mat ve ri lib.
Jur na list lər “ağıl lı kənd” kon sep si ya sı əsa sın da ye ni dən sa lın

mış Zən gi lan ra yo nu nun Ağa lı kən di nə də ge də rək, ya ra dı lan şə
rait lə ta nış olub lar.

Yan va rın 18-də Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də (BMM) 
Xalq şairi Zə lim xan Ya qu-
bun (1950-2016) xa ti rə ge cə si 
ke çi ril di. 

BMMin dəs tə yi və “Də də 
Ələs gər Oca ğı” İc ti mai Bir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən təd
bir də əv vəl cə Zə lim xan Ya qu bun 
hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan bəhs 
edən vi deoçarx nü ma yiş olun du. 

“Də də Ələs gər Oca ğı” İBnin 
səd ri, Aşıq Ələs gə rin nə ti cə
si Xə tai Ələs gər li qeyd et di ki, 
müasir Azər bay can poezi ya sı
nın in ki şa fın da xid mət lə ri olan 
ya ra dı cı in san la rın xa ti rə si nin 
yad edil mə si, ya ra dı cı lıq la rı nın 
təb liğ olun ma sı təş ki la tın əsas 
məq səd lə rin dən dir.

Ge cə də Əmək dar ar tist, bə dii 
qi raət çi Ağa lar Bay ra mov, tən qid
çi Əsəd Ca han gir, tibb üz rə fəl sə
fə dok to ru, ya zı çıpub li sist Nağ

də li Za ma nov, Aşıq lar Bir li yi nin 
üz vü, şair Səadət Bu ta, Ya zı çı lar 
Bir li yi Qu ba böl mə si nin səd ri Ra

miz Qu sar çay lı, Mir va rid Dil ba zi 
Poezi ya Məc li si nin rəh bə ri, şair
pub li sist Gül lü El dar To mar lı, qi

raət çi, şair Zöh rə Xə li li Zə lim xan 
Ya qub ya ra dı cı lı ğı nın ide yabə dii 
xü su siy yət lə rin dən söz aç dı lar, 
xa ti rə lə ri ni di lə gə tir di lər. Şairin 
bir sı ra şeir lə ri səs lən di ril di.

Son da Z.Ya qu bun ba cı sı La lə 
Ya qu bo va təd bi rin təş ki lat çı la rı
na və iş ti rak çı la ra min nət dar lı ğı
nı bil dir di. 

Xa ti rə ge cə sin də xa nən də və 
aşıq lar Nu riy yə Hü sey no va, Zül
fiy yə İba do va, Tel li Bor ça lı, Bəh
mən Göy çə li, Ne mət Qa sım lı, 
Va qif Şı xə li yev, Təb riz Və li yev, 
Nə bi Na ğı yev, Av dı Mu sa yev, 
Ra min Qa ra yev Xalq şairi nin 
söz lə ri nə ya zıl mış mah nı la rı və 
saz ha va la rı nı ifa et di lər. 

Lalə Azəri

Xə bər ver di yi miz ki mi, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
yev İs veç rə nin Da vos şə hə rin də Dün-
ya İq ti sa di Fo ru mun da iş ti rak edir. 
Döv lət baş çı sı fo rum çər çi və sin də bir 
sı ra gö rüş lər ke çi rib, də yir mi ma sa 
və pa nel top lan tı la rı na qa tı lıb.

Yan va rın 17də Azər bay can Pre zi
den ti nin Ni der lan dın “Da men Ship yards 
Group” şir kə ti nin ic ra çı di rek to ru və 
səhm da rı Ar nout Da men, “CIS CO” şir
kə ti nin qlo bal in no va si ya lar üz rə vit se
pre zi den ti Qay Did rix, “For tes cue Fu tu re 
In dust ries” şir kə ti nin səd ri End rü Fo rest, 
“The Gold man Sachs Group Inc.” şir kə ti
nin qlo bal mə sə lə lər üz rə pre zi den ti Ca
red Ko hen ilə gö rüş lə ri olub.

Yan va rın 18də Pre zi dent İlham Əli
yev Da vos da “Kro ma tix SA” şir kə ti
nin baş ic ra çı di rek to ru Ra fik Han ba li, 
“Sig nify” (əv vəl ki adı “Phi lips Ligh ting”) 
şir kə ti nin baş ic ra çı di rek to ru Erik Ron
do lat, “Carls berg Group” şir kə ti nin pre
zi den ti və baş ic ra çı di rek to ru Kes t`
Hart, BP Qru pu nun baş ic ra çı di rek to ru 
Ber nard Lu ni ilə gö rü şüb. 

Hə min gün döv lət baş çı sı nın Lit va 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Gi ta nas 
Nause da ilə gö rü şü olub.

Gi ta nas Nause da Azər bay ca na ötə
nil ki sə fə ri ni məm nun luq la xa tır la ya raq 
Pre zi dent İl ham Əli ye vi Lit va ya sə fə rə 
də vət edib. Də və ti məm nun luq la qə bul 
edən döv lə ti mi zin baş çı sı lit va lı həm ka
rı nın öl kə mi zə sə fə ri nin iki tə rəf i əla qə
lə ri mi zin in ki şa fı ba xı mın dan əhə miy yə
ti ni vur ğu la yıb.

Söh bət əs na sın da re gional mə sə lə
lər, Er mə nis tan ilə Azər bay can ara sın da 
mü na si bət lə rin nor mal laş dı rıl ma sı və 
sülh mü qa vi lə si üz rə da nı şıq lar pro se si, 
həm çi nin Azər bay can əra zi sin də La çın
Xan kən di yo lun da baş ve rən ha di sə lər 
ba rə də fi kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev Er mə nis ta
nın bey nəl xalq ic ti maiy yə ti çaş dır maq 
məq sə di lə La çın yo lun da kı ha di sə lər lə 
əla qə dar ma ni pul ya si ya ilə məş ğul ol
du ğu nu, yo lun mül ki şəxs lər və mül ki 
tə yi nat lı yük lə rin ke çi di üçün açıq ol
du ğu nu, həm çi nin Bey nəl xalq Qır mı
zı Xaç Ko mi tə si nin xət ti ilə hu ma ni tar 
yük lə rin sər bəst hə rə kə ti nin tə min edil
di yi ni bil di rib. Döv lət baş çı sı Ru si ya 
sülh mə ram lı qüv və lə ri nin mü vəq qə ti 
yer ləş di ril di yi əra zi lə ri miz də Azər bay
ca nın tə bii sər vət lə ri nin qa nun suz is tis
ma rı na son qo yul ma sı nın və kri mi nal 
ün sür lə rin əra zi dən çı xa rıl ma sı nın va
cib li yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Gö rüş də Azər bay canAv ro pa İt ti fa
qı əla qə lə ri ilə bağ lı da fi kir mü ba di lə si 
apa rı lıb. Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın Pre zi
den ti Şarl Mi şe lin dəs tə yi ilə təş kil olu
nan Av ro pa İt ti fa qıAzər bay canEr mə
nis tan üç tə rəf i for ma tı nın Azər bay can la 
Er mə nis tan ara sın da sülh gün də li yi nin 
irə li yə apa rıl ma sı ba xı mın dan əhə miy
yə ti qeyd edi lib.

***
Yan va rın 18də Da vos Dün ya İq ti sa di 

Fo ru mu çər çi və sin də “Ye ni ener ji real
lı ğı nın is ti qa mət lən di ril mə si” möv zu sun
da də yir mi ma sa ke çi ri lib. Pre zi dent İl
ham Əli yev də yir mi ma sa da iş ti rak edib.

Hə min gün döv lət baş çı sı BMTnin 
Məs kun laş ma Proq ra mı nın (UNHA BI
TAT) ic ra çı di rek to ru xa nım Maimu na 
Mohd Şə rif ilə gö rü şüb. 

Pre zi dent İl ham Əli yev xa nım Maimu
na Mohd Şə rif ilə ötən il Ba kı da və 
Ağ dam da Mil li Şə hər sal ma Fo ru mu 
za ma nı ke çir di yi gö rüş lə ri xa tır la yıb. 
UNHA BI TATın ic ra çı di rek to ru Azər
bay ca nın da vam lı şə hər plan laş dı rıl
ma sı sa hə sin də çox yax şı nə ti cə lə ri nin 
ol du ğu nu və bu is ti qa mət də fəaliy yə ti ni 
da vam et dir di yi ni vur ğu la yıb.

BMTnin Məs kun laş ma Proq ra mı ilə 
Azər bay can ara sın da əmək daş lı ğın 
bun dan son ra da in ki şa fı və növ bə ti 
Mil li Şə hər sal ma Fo ru mu nun ke çi ril mə
si mə sə lə lə ri ət ra fın da fi kir mü ba di lə si 
apa rı lıb.

***
Yan va rın 19da Pre zi dent İlham Əli

yev Da vos da “Ada ni Group” şir kə ti nin 
tə sis çi si və səd ri Qautam Ada ni, Av ro
pa Ye ni dən qur ma və İn ki şaf Ban kı nın 
(AYİB) bi rin ci vit sepre zi den ti Yur gen 
Riq te rink ilə gö rü şüb.

Döv lət baş çı sı nın Mon te neq ro nun 
Baş na zi ri Dri tan Aba zo viç ilə gö rü
şün də iki öl kə ara sın da dost luq mü na
si bət lə ri nin ol du ğu qeyd edi lib, tu rizm, 
in ves ti si ya lar və ener ji sa hə lə rin də 
əmək daş lıq mə sə lə lə ri nə dair fi kir mü
ba di lə si apa rı lıb.

Hə min gün Azər bay can Pre zi den ti nin 
Da vos da Dün ya İq ti sa di Fo ru mu nun səd
ri Klaus Şvab və Av ro pa İt ti fa qı nın (Aİ) 
büd cə və ad mi nist ra si ya üz rə ko mis sa rı 
Yo han nes Han ilə də gö rüş lə ri olub.

Hə min gün İl ham Əli yev Da vos Dün
ya İq ti sa di Fo ru mu çər çi və sin də ke çi ri
lən “Av ra si ya Or ta Dəh li zi: Yol dan ma
gist ra la” möv zu sun da pa nel ic la sın da 
çı xış edib.

Yan va rın 19da Azər bay can Pre zi
den ti nin Xor va ti ya nın Baş na zi ri And rey 
Plen ko viç ilə gö rü şü də olub.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev Da vo sa sə fə

ri za ma nı yan va rın 17də Çi nin CGTN 
(Chi na Glo bal Te le vi sion Net work) te le
vi zi ya ka na lı na mü sa hi bə ve rib. Döv lət 
baş çı sı Azər bay canÇin mü na si bət lə ri, 
hər iki öl kə nin iş ti rak çı sı ol du ğu iri miq
yas lı kom mu ni ka si ya la yi hə lə ri, bu is ti
qa mət də tə şəb büs lə ri ba rə də fi kir lə ri ni 
bö lü şüb.

Çi nin on il əv vəl irə li sür dü yü “Bir kə
mər, bir yol” (ha zır da Or ta Dəh liz) tə
şəb bü sü haq qın da da nı şan Pre zi dent 
İl ham Əli yev bil di rib ki, bu vax tın da irə li 
sü rül müş, in di çox bö yük coğ ra fi ya
nı əha tə edən müd rik bir tə şəb büs idi: 
“Azər bay can bu tə şəb bü sə ilk gün lər
dən fəal şə kil də qo şul du və biz möv

cud ol ma yan inf rast ruk tu ra in ves ti si ya 
ya tır ma ğa baş la dıq. Be lə lik lə, bu il lər 
ər zin də, da ha də qiq de sək, son 10 il 
ər zin də biz Xə zər də ni zin də ən bö yük 
ti ca rət li man la rın dan bi ri ni, bəl kə də ən 
bö yü yü nü in şa et dik. Onun yü k aşır ma 
qa bi liy yə ti 15 mil yon ton dur və biz onu 
25 mil yon to na qə dər ar tı ra ca ğıq. Biz 
Xə zər də ni zi ilə yük lə ri da şı maq üçün 
gə mi qa yır ma za vo du nu in şa et dik.

Biz əsa sən də mir yo lu inf rast ruk tu ru na 
in ves ti si ya ya tır dıq və bu nu tək cə Azər
bay can da yox, re gion da da et dik. İn di 
isə biz bu də mir yo lu nu Ba kı dan qərb is
ti qa mə tin də ge niş lən dir mək üçün əla və 
sər ma yə ya tı rı rıq. Biz bü tün di gər la yi
hə lə ri – av to ma gist ral lar, ha va li man la rı 
ki mi la yi hə lə ri də hə ya ta ke çir mi şik. Be
lə lik lə, açıq də ni zə çı xı şı ol ma yan bir öl
kə olan Azər bay can bey nəl xalq, lo gis tik 
və nəq liy yat mər kə zi nə çev ril di”.

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, “Bir kə
mər, bir yol” tə şəb bü sü müx tə lif marş
rut lar, xü su si lə Şi malCə nub marş ru tu 
üz rə da şı ma nı fəal laş dır dı: “Əl bət tə ki, 
nəq liy yat la yi hə lə ri nə ne cə mü na si bət 
gös tər mə si öl kə lə rin st ra te gi ya sın dan 
ası lı dır. Bi zim üçün bu, iq ti sa diy ya tı mı zı 
şa xə lən dir mək və neftqaz gə lir lə rin dən 
ası lı lı ğı mı zı azalt maq üçün əsas amil
lər dən bi ri idi. De yə bi lə rəm ki, ötən il 
Azər bay can əra zi sin dən tran zit da şı ma
lar 75 faiz ar tıb... Biz müş tə rək fay da nı 
gör mə yi öy rən mə li yik. Əra zi miz dən nə 
qə dər çox yük ke çər sə, bi zim bun dan bir 
o qə dər çox fay da mız olar, bir o qə dər də 
çox iş yer lə ri miz olar. Çi nin ar tıq ye ni bir 
də mir yo lu la yi hə si nin tə şəb bü sü ilə çı xış 
et di yi ni və onu ar tıq baş la dı ğı nı bi li rəm 
– ÇinQır ğı zıs tanÖz bə kis tan. Bu la yi hə 
də bi zə, Xə zər də ni zi nə is ti qa mət lə nib. 
Bu, çox va cib əla və təc hi zat marş ru tu
dur. Or ta Dəh li zin par laq gə lə cə yi var”.

Çin te le vi zi ya sı nın müx bi ri Azər bay
can Pre zi den ti nin buil ki Da vos Fo ru mu
nun möv zu su na (“Par ça lan mış dün ya
da əmək daş lıq”) və əmək daş lı ğın çə tin 
ol du ğu ha zır kı dün ya nın ça ğı rış la rı na 
mü na si bə ti ni də so ru şub.

Pre zi dent qeyd edib ki, bə zi öl kə lə
rin am bi si ya la rı, re gion da və ya dün
ya da bir növ li der lik uğ run da mü ba ri zə, 
po ten sialın, öz po ten sialı nın düz gün 

he sab lan ma ma sı, qar şı nız da kı nın, op
po nen ti ni zin ol du ğun dan aşa ğı qiy mət
lən di ril mə si eti mad sız lı ğa, gər gin li yə 
və mü ha ri bə lə rə gə ti rib çı xa rır: “Bi zim 
si ya sə ti miz hər za man, sö zün əsl mə
na sın da, əmək daş lı ğa əsas la nıb, çün ki 
biz qə ti su rət də ina nı rıq ki, yal nız əmək
daş lıq sa yə sin də uğur qa za na bi lər si
niz. Nə qə dər çox yar dım et sə niz, bir o 
qə dər çox əl də edə cək si niz. Dün ya bu
nun üzə rin də qu ru lub”.

İl ham Əli yev bil di rib ki, si ya sət və hə
yat çox ox şar dır, çün ki si ya sət in san lar 
tə rə fin dən yü rü dü lür: “Bu suala ca vab 
ve rər kən si zin diq qə ti ni zə çat dı ra bi lə
cə yim da ha bir mi sal bi zim Qo şul ma
ma Hə rə ka tı nın səd ri ki mi səy lə ri miz
dir. Azər bay can ar tıq dör dün cü il dir ki, 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı na sədr lik edir. 
Biz yek dil lik lə se çil mi şik və bi zim sədr
li yi miz yek dil lik lə da ha bir il müd də ti nə, 
bu ilin so nu na ki mi uza dı lıb. Bu müd
dət ər zin də biz, hə qi qə tən də, nü ma yiş 
et dir dik ki, bu hə rə ka tın sə si nin eşi dil
mə yi ni is tə yi rik, biz bu hə rə ka tın dün ya 
are na sın da öz ye ri ni tut ma ğı nı is tə yi rik. 
Çün ki bö yük güc lər ara sın da qütb ləş mə 
açıqaş kar dır. Bö yük güc lə rin ma raq la rı 
ara sın da kı uçu rum ola bil sin ki, ki çil mə
yə cək. Ona gö rə də fak ti ki ola raq al ter
na tiv ki mi ya ra dıl mış, la kin son ra dan 
müəy yən mə na da po ten sialı nı itir miş 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın bö yük po ten
sialı var, çün ki öl kə lə rin bu və ya di gər 
də rə cə də ey ni keç miş lə ri var, ey ni prob
lem lə ri var. On la rın ək sə riy yə ti müs təm
lə kə olub və on lar baş qa la rı nın əsa rə ti 
al tın da ya şa ma ğın nə de mək ol du ğu nu 
bi lir lər.

Biz pan de mi ya döv rün də 80dən ar
tıq öl kə yə tib bi, hu ma ni tar və ma liy yə 
dəs tə yi gös tər mi şik. Biz bu nu kö nül lü 
ola raq, hər han sı tə mən na güd mə dən 
et dik. Biz, sa də cə, he sab et dik ki, bi zim 
be lə im ka nı mız var sa, bu nu et mə li yik. 
1990cı il lə rin əv vəl lə rin də elə dö nəm 
var idi ki, öl kə mi zin kö mə yə eh ti ya cı 
olub. O za man öl kə miz yox sul idi və bir 
çox so sial prob lem lər lə üz ləş miş di. Yə
ni, biz ka sıb lı ğın nə ol du ğu nu yax şı bil
di yi miz üçün kö mək əli mi zi uzat dıq. Bu 
ideolo gi ya üs tün lük təş kil et sə, dün ya 
da ha təh lü kə siz olar...”.

“Bizim siyasətimiz hər zaman 
əməkdaşlığa əsaslanıb”

Böyük güclər arasındakı qütbləşmənin gücləndiyi şəraitdə 
Qoşulmama Hərəkatı alternativ platformaya çevrilir

“Təəssüf doğurur...” 
Azərbaycan XİN Avropa Şurası Nazirlər 

Komitəsinin sədrinə cavab verib
Yan va rın 19-da İs lan di ya-
nın xa ri ci iş lər na zi ri, Av ro pa 
Şu ra sı Na zir lər Ko mi tə si nin 
səd ri Tor dis Kolb run Reykf yörd 
Gil fad dot ti rin (Thórdís Kolbrún 
Reykf jörd Gyl fadót tir) La çın 
yo lu ət ra fın da ya ran mış və-
ziy yət lə bağ lı yer də ki real lıq-
la rı əks et dir mə yən bə ya na tı 
təəs süf do ğu rur.

Bu ba rə də Azər bay can Xa ri ci 
İş lər Na zir li yin dən (XİN) bil di ri
lib. Qeyd edi lib ki, Azər bay ca
nın fay da lı qa zın tı ya taq la rı nın 
qa nun suz is tis ma rı nın, on la rın 
qey riqa nu ni şə kil də Er mə nis ta
na da şın ma sı və yal nız hu ma
ni tar məq səd lər üçün nə zər də 
tu tul muş La çın yo lun dan suiis
ti fa də hal la rı nın qar şı sı nın alın
ma sı tə lə bi ilə La çın yo lun da 
dinc eti raz la ra bu cür mü na si bət 
an la şı lan de yil. Azər bay can əra
zi sin də qey riqa nu ni iq ti sa di və 
hər bi fəaliy yə tə qar şı eti raz lar 
Azər bay can və tən daş la rı nın hü
qu qu dur və bu na hör mət lə ya
na şıl ma lı dır. Bu ki mi bə ya nat lar 
böl gə də sülh və əminaman lı ğa 

töh fə ver mə mək lə ya na şı, gər
gin li yin art ma sı na gə ti rib çı xa rır.

Azər bay can XİN möv zu ilə 
bağ lı bun dan əv vəl ki bə ya nat la
rı nı xa tır la da raq bir da ha diq qə
tə çat dı rır ki, gu ya La çın yo lu nun 
“bağ lan ma sı”, böl gə də “hu ma
ni tar fə la kət” ya ran dı ğı ba rə də 
id dialar əsas sız dır: “Ötən müd
dət ər zin də Ru si ya sülh mə ram
lı kon tin gen ti nin və Bey nəl xalq 
Qır mı zı Xaç Ko mi tə si nin (BQXK) 
kon voy la rı nın, er mə ni tə ci li tib
bi ma şın la rı da xil ol maq la 800ə 
ya xın nəq liy yat va si tə si nin heç 
bir ma neə ol ma dan yol dan keç
mə si bir da ha sü but edir ki, yol 
bağ lı de yil. Bu nun la ya na şı, yer
li sa kin lə rin is ti fa də si üçün mal
la rın tə da rü kü və ya zə ru ri tib bi 
xid mət lə rin gös tə ril mə si ilə bağ lı 
heç bir ma neə möv cud de yil dir. 
Həm çi nin də fə lər lə bə yan et di yi
miz ki mi, Azər bay can hö ku mə ti 
er mə ni sa kin lə ri nin üz lə şə bi lə
cə yi bü tün hu ma ni tar eh ti yac la rı 
ope ra tiv şə kil də həll et mə yə ha
zır dır. Öz lə ri ni er mə ni sa kin lə rin 
nü ma yən də lə ri ki mi təq dim edən 
şəxs lə rin er mə ni sa kin lə rin yol

dan is ti fa də si nə ma ne ol maq la 
sü ni şə kil də hu ma ni tar böh ran 
ya rat maq cəhd lə ri ba rə də də da
nıl maz fakt lar möv cud dur.

Av ro pa Şu ra sı Na zir lər Ko mi tə
si nin səd ri tə rə fin dən öz ev lə rin
dən köç kün düş müş yüz min lər lə 
azər bay can lı nın acı na caq lı hu
ma ni tar və ziy yə ti nə, bey nəl xalq 
hu ma ni tar hü qu qu açıq şə kil də 
po zan Er mə nis ta nın hər bi ci na
yət lə ri nə, Və tən mü ha ri bə sin dən 
son ra 282 azər bay can lı nın mi na 
qur ba nı ol ma sı ilə nə ti cə lə nən 
və La çın yo lun dan suiis ti fa də ilə 
əra zi lə ri miz də 2021ci il Er mə
nis tan is teh sa lı mi na lar yer ləş dir
mək lə da vam edən mi na təh did
lə ri nə mü na si bət bil di ril mə mə si 
də sual do ğu rur. Bu növ bə ti də fə 
iki li stan dart və se lek tiv ya naş
ma nın gös tə ri ci si dir.

Av ro pa Şu ra sı Na zir lər Ko mi tə
si nin səd ri ni qə rəz siz ol ma ğa, böl
gə də sülh və əminaman lı ğa xə ləl 
gə ti rə cək hə rə kət lər dən və açıq la
ma lar dan çə kin mə yə ça ğı rı rıq”.

Xa tır la daq ki, 2022ci il de kab
rın 12dən Azər bay ca nın QHT 
nü ma yən də lə ri, ic ti mai fəal lar və 
kö nül lü lər Ru si ya sülh mə ram lı la
rı nın mü vəq qə ti nə za rə tin də olan 
La çınXan kən di yo lun da, Şu şa 
şə hə ri ya xın lı ğın da dinc ak si ya 
ke çi rir lər. Ak si ya nın əsas tə lə bi 
Ru si ya sülh mə ram lı la rı nın mü
vəq qə ti nə za rə tin də ki Azər bay can 
əra zi lə rin də er mə ni lər tə rə fin dən 
tə bii sər vət lə rin qa nun suz is tis ma
rı na son qo yul ma sı və Azər bay ca
nın aidiy yə ti qu rum la rı nın hə min 
əra zi lər də mo ni to rin qi nə im kan 
ya ra dıl ma sı dır. Yan va rın 20si 
dinc ak si ya nın 40cı gü nü dür.

“Aşıqtək sinəmə saz almağım var...”
Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun xatirə gecəsi keçirildi
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Azərbaycanxalqınınsu

verenlikvəmüstəqillik
yolundamübarizəsin
dətarixibaşlanğıcvə

Vətənövladlarınınbuyolda
ilkşəhidlikzirvəsiolan20
Yanvarın33cüildönümü
ölkəninmədəniyyətmüəs
sisələrindəsilsilətədbirlərlə
qeydolunur.

Yanvarın 18-də Azərbaycan
MilliKitabxanasında20Yanvarın
ildönümünə həsr olunan tədbir
keçirilib. Əvvəlcə Azərbaycanın
müstəqilliyi uğrunda canından
keçən şəhidlərimizin xatirəsi bir
dəqiqəliksükutlayadedilib.
Anım tədbirində 33 il öncə,

1990-cı ilin 20 yanvarında keç-
miş SSRİ rəhbərliyinin əmri ilə
Bakı şəhərinə yeridilən qoşun
hissələrinin Azərbaycan xal-
qına qarşı törətdiyi qırğından
bəhs edilib. Bildirilib ki, o gecə

Azərbaycanın qəhrəman övlad-
ları vətənin suverenliyi uğrunda
canlarını verdilər. Çıxışlarda o

da vurğulanıb ki, 20Yanvardan
otuz il sonra həmin şəhidlərin
qəhrəmanlıqyolunudavametdi-

rənVətənoğullarıAzərbaycanın
işğalaltındakıtorpaqlarınıcanla-
rı-qanlarıbahasınaazadetdilər.
TədbirzamanıpaytaxtınXətai

rayonunun 7 nömrəli ortamək-
təbişagirdlərininifasındaşeirlər
səslənib, 20 Yanvarla bağlı sə-
nədlifilmnümayişolunub.Uşaq-
larakitablarhədiyyəedilib.
Dahasonratədbiriştirakçıları

MilliKitabxanatərəfindənhazır-
lanmışelektronməlumatbazası
və 20 Yanvar hadisəsinə həsr
olunanənənəvikitabsərgisi ilə
tanış olublar. Sərgidə yanvarın
20-nə keçən gecə baş verən
hadisələri əks etdirən kitablar
və dövri mətbuat səhifələrində
dərcolunanməqalələrnümayiş
edilib.

Milli Xalça Muzeyində “Yaşayan sevgi” 
Yanvarın17dəAzərbaycanMilliXalçaMuzeyində“Yaşayan
sevgi”adlıtədbirkeçirilib.

Azərbaycantarixinəhüznvəqürursəhifəsikimiyazılan1990-cı
ilin20Yanvarınahəsrolunantədbirdəbugününxalqımızınmüs-
təqillikmücadiləsindəmüstəsnayeriolduğuvurğulanıb.
33ilöncə

Bakıdadinc,
əliyalıninsan-
larınüzərinə
yeridilənsovet
ordubirləşmə-
lərinin,zirehli
texnikaların
qarşısından
çəkilməyən,
ölkəmizin
suverenliyivə
ərazibütövlü-
yüuğrundacanındankeçənVətənövladlarınındastanaçevrilən
qəhrəmanlığındanbəhsedilib.

İstiqlal Muzeyində sərgi 
Xalqımızıntarixinəqəhrəmanlıqsəhifəsikimidaxilolan20Yanva
rın33cüildönümüiləəlaqədaryanvarın18dəAzərbaycanİstiqlal
Muzeyində“Unutmadıq,xatırladırıq,yaşadırıq!”adlısərgiaçılıb.

Tədbirdə
Azərbaycan
xalqınınmilli
oyanışından,
azadlıqvə
müstəqillikmü-
cadiləsindən
bəhsedilib.
“Aytam”

UşaqlarınMə-
dəniMaarifən-
dirilməsiİcti-
maiBirliyinin
vəRespublikaUşaq-GənclərİnkişafMərkəzininistedadlıüzvləri
tərəfindənədəbi-bədiikompozisiyalartəqdimedilib.
Sondatədbiriştirakçılarımuzeyinfondlarındaqorunubsaxlanı-

lan,şəhidlərəməxsusşəxsiəşyalarınnümayişolunduğusərgiilə
tanışolublar.

Üzeyir bəyin evində anım tədbiri
Keçmişsovetdövlətininhərbmaşınının1990cıilin20yanvar
gecəsiBakıdahəyatakeçirdiyiqırğıninsanlıqəleyhinəənağır
cinayətlərdənbirikimibəşərtarixindəqarasəhifəolaraqqala
caq.HəmingecəAzərbaycanınsuverenliyiuğrundaşəhadətə
yürüyənlərinəbədiməkanı–Şəhidlərxiyabanıhərbirazərbay
canlıüçünmüqəddəsandyerinəçevrilib.Nəsillərdəyişəcək,
lakinVətənoğullarınınxatirəsiürəklərdəəbədiyaşayacaq.

Yanvarın19-daÜzeyirHacıbəylininEv-Muzeyində20Yanvarın
33-cüildönümüiləbağlıanımtədbirindəbufikirlərbirdahavur-
ğulanıb.MuzeyindirektoruSərdarFərəcovun,muzeyəməkdaş-
larınınçıxışlarıdinlənilib,20Yanvarahəsrolunmuşsənədlifilm
nümayişetdirilib.

“Unutmayaq, unutdurmayaq!”
Yanvarın19daLeopoldvəMstislavRostropoviçlərinEvMu
zeyindəAbdullaŞaiqinMənzilMuzeyiiləbirlikdə20Yanvar
hadisələrinin33cüildönümünəhəsrolunmuş“Unutmayaq,
unutdurmayaq!”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdəmuzeylərin
əməkdaşları,ZərifəƏliyevaadınaliseyinmüəllimvəşagird
kollektiviiştirakediblər.

L.vəM.Rost-
r o po v i ç l ə r i n
Ev-Muzeyinin
icraçı rəhbəri
Günay Əliye-
va 1990-cı ilin
20 yanvar ta-
rixində  sovet
ordu hissələri-
nin xalqımıza
qarşı həyata
keçirdiyi hərbi
cinayətlərdən
danışıb.Qeydolunubki,dünyaşöhrətlimusiqiçiMstislavRost-
ropoviç (1927-2007)xalqımızınbaşınagətirilənbəlalarabiganə
qalmayıb,doğmaşəhəriBakıyahərgəlişindəŞəhidlərxiyabanı
vəqaçqındüşərgələrinidavamlıziyarətedib.
AbdullaŞaiqinMənzil-MuzeyinindirektoruÜlkərTalıbzadə“Qa-

raYanvar”hadisələrininşahidikimixatirələrinibölüşüb:“Bugün
biz20Yanvarhadisələrinəhəsrolunmuştədbirihəmdəruhyük-
səkliyiiləqeydedirik.ÇünkiAliBaşKomandan,Prezidentİlham
ƏliyevinrəhbərliyiiləşanlıOrdumuztorpaqlarımızıdüşməntap-
dağındanazadedib.Lakinbizxalqımızınbaşınagətirilənbəlaları,
şəhidlərimiziheçvaxtunutmamalıyıq”.
Tədbirin bədii hissəsində Abdulla Şaiqin Mənzil-Muzeyinin

nəzdində fəaliyyət göstərən “Vətən” yaradıcılıq dərnəyinin üzv-
ləritərəfindən20YanvarşəhidləriİlhamvəFərizəninnakamailə
həyatınahəsrolunan“Bireşqhekayəsi”adlıpoetikkompozisiya
nümayişetdirilib,vətənpərvərlikruhluşeirlərsəsləndirilib.
SondaRostropoviçlərinev-muzeyitərəfindən“Vətən”yaradıcı-

lıqdərnəyininüzvlərinətəşəkkürnamələrtəqdimedilib.

Rus Dram Teatrında “Mənim savaşım” 
Yanvarın20dəAzərbaycan
DövlətAkademikRusDram
TeatrınınsəhnəsindəXalq
artistiAleksandraNikuşinanın
“Mənimsavaşım”adlımono
tamaşasıtəqdimolunacaq.
Səhnəəsərininnümayişi
Azərbaycantarixininhüznvə
qürursəhifəsiolan20Yanvarın
33cüildönümünəithafedilib.

MonotamaşaAleksandraNikuşi-
nanınmüəllifiolduğuşeirlər–“Bu,
mənimdəsavaşımdır”adlıpoetik
silsiləəsasındasəhnələşdirilib.
2021-ciildə,AzərbaycanınVətənmüharibəsindətarixiZəfərinin

ildönümümünasibətiləhazırlanansəhnəəsərininquruluşçurejis-
soruXalqartistiAleksandrŞarovski,musiqitərtibatçısıƏməkdar
mədəniyyət işçisiVladimirNeverov,geyimüzrərəssamıƏmək-
darmədəniyyət işçisiOlqaAbbasova,dekorasiyaüzrə rəssamı
ƏməkdarmədəniyyətişçisiAleksandrFyodorovdur.

Xalqın tarixi yaddaşında mənəvi iftixar mənbəyi 
əvvəli səh. 1-də

Bəyanatdadiqqətəçatdırılırki,multikulturalAzərbaycanınmüs-
təqildövlətçiliyi,ərazibütövlüyüuğrundaşəhidolmuşlarsırasında
müxtəlifdinvəmillətlərəmənsubvətəndaşlarımızvardır.20Yan-
varda,VətənmüharibəsindəAzərbaycanınmüstəqilliyi vəərazi
bütövlüyüuğrundaölkədəkixristianlar,yəhudilər,digərmillətvə
dinmənsublarıAzərbaycanxalqıiləbirgəmübarizəmeydanında
olmuşlar.Çoxmillətli, çoxkonfessiyalıAzərbaycancəmiyyətiVə-
tənuğrundacanındankeçənMübarizlərləbərabər,Aqarunovlar,
Yakovlevlər, Polovinkolar, Senyuşkinlər, habelə Larisa, Yefimi-
çev,Meeroviçkimirus,yəhudi,ukraynalıvədigərmillətləritəmsil
edənqəhrəmanövladları ilədəfəxredir.Şəhidlikimanın,əqidə
vəamaluğrundamübarizəninənyüksəkzirvəsidir.
Bəyanatı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam

Allahşükür Paşazadə, RomaKatolik KilsəsininAzərbaycandakı
apostolprefekturasınınordinarisiYepiskopVladimirFekete,Rus
Pravoslav Kilsəsinin Bakı vəAzərbaycan Yeparxiyasının katibi
ArximandritAleksiyNikonorovAzərbaycandakıDağyəhudiləriic-
masının rəhbəriMelihYevdayev,BakıdakıAvropayəhudiləri ic-
masınınrəhbəriAleksandrŞarovski,Alban-udixristiandiniicma-
sınınsədriRobertMobiliimzalayıblar.

Şəhidlərin xatirəsi 
Əlyazmalar İnstitutunda da yad olunub

Yanvarın19daAMEA
MəhəmmədFüzuliadına
Əlyazmalarİnstitutunda
20Yanvar–Ümumxalq
HüznGününəhəsrolu
nantədbirkeçirilib.

Tədbirdə çıxış edən ins-
titutun direktoru akademik
TeymurKərimli20Yanvarın
Azərbaycan tarixindəki ye-
rindənsözaçıb.Bildiribki,33ilöncəBakıdatörədilənbuqırğınsovet
imperiyasınınAzərbaycanxalqınaqarşıməqsədlisiyasətinintərkib
hissəsiidi.Vurğulanıbki,20YanvarnəticəetibariləAzərbaycanxal-
qınınmüstəqillikuğrundaapardığımübarizəninzirvəsioldu.
AnımtədbirindədahasonrainstitutunicraçıdirektoruPaşaKəri-

mov,əməkdaşlardanelmikatibƏzizağaNəcəfov,başelmiişçiTahi-
rəHəsənzadə,şöbəmüdiriƏkrəmBağırov,böyükelmiişçiNovruz
Bəkirovçıxışediblər.“20Yanvartariximizinqürursəhifəsidir”mövzu-
sundakitabsərgisinəbaxışkeçirilib.

Milli Kitabxanada 20 Yanvarın 
ildönümünə həsr olunan tədbir 

Vətən övladlarının xatirəsi 
ürəklərdə əbədi qalacaq
RespublikaUşaqKitabxa
nasının2saylıfilialıvə265
nömrəliortaməktəbinbirgə
təşkilatçılığıiləyanvarın18də
“QaraYanvar”ın33cüildö
nümünəhəsredilmiş“And
yerimiz”adlıtədbirkeçirilib.

Anım tədbirində Azərbayca-
nınsuverenliyiuğrundacanları-
nıqurbanetmişVətənövladları
haqqında şagirdlərə  məlumat
verilib, onların əziz xatirəsinin
xalqımızınyaddaşındanheçvaxt
silinməyəcəyibildirilib.Qeydolu-
nubki,Azərbaycanınmüstəqillik

tarixi 33 il əvvəl elə bu gündən
başlayıb.
Bakınınənyüksəkyerindəhər

birazərbaycanlıüçünmüqəddəs
andyerinəçevrilmişbirxiyaban
var.Bu,20Yanvarqurbanlarının
vəErmənistanınhərbitəcavüzü-
nəqarşı döyüşlərdəqəhrəman-
casına həlak olan oğul və qız-
larımızın dəfn edildiyi Şəhidlər
xiyabanıdır.Hərilminlərləinsan
onların əziz xatirəsini ehtiramla
yad etmək üçün buranı ziyarət
edir. Nəsillər dəyişəcək, lakin
Vətənövladlarınınxatirəsiürək-
lərdəəbədiyaşayacaq.

SonraXətairayonu265nöm-
rəliməktəbinşagirdlərininifasın-
da şeirlər səsləndirilib və Res-
publika Uşaq Kitabxanasının 2

saylı filialının hazırladığı kitab
sərgisinəbaxışkeçirilib.Sərgidə
20Yanvarhadisələriniəksetdi-
rənkitablardayeralıb.

33 il öncə baş verənləri geniş 
auditoriyaya çatdırmaq üçün...
Xəbərverdiyimizkimi,“AzərbaycanXəzər
DənizGəmiçiliyi”QSCnin(ASCO)təşəb
büsüəsasındaxalqımızınhüznvəqəh
rəmanlıqsalnaməsiolan1990cıilin20
yanvarhadisələrivəbuhadisələrzamanı
şücaətgöstərmişdənizçilərimizhaqqında
filmçəkilib.

“20Yanvarda doğulanlar” adlı bədii-sənəd-
li filmin ssenarisi hadisələrin iştirakçısı olmuş
dənizçilərinaçıqlamalarıvəxatirələriəsasında
yazılıb.Həmçininssenarininərsəyəgəlməsin-
dəodövrüntarixçiləri,peşəkarssenaristlərvə
hərbiekspertlərdəyaxındaniştirakediblər.
Ekranişininəsasqayəsiotuzüçiləvvəlşər

qüvvələrəyoxdeyib,Azərbaycanınmüstəqil-
liyinəcanları-qanlarıbahasınanailolanxalqı-
mızın,ocümlədəndənizçiləringöstərdiyişü-
caətigenişauditoriyayaçatdırmaqvəgələcək
nəsillərəötürməkdənibarətdir.
Quruluşçu rejissoru Elxan Cəfərov olan

filmin ssenari müəllifəri Lalə Əliyeva, Ya-
vərRzayev, təsvir rejissorlarıGintsBerzinış,
Nadir Mehdiyev, quruluşçu rəssamı Mamu-
kaEsadze,başprodüserləriTuralİbrahimov,
Mehman Mehdiyev, icraçı prodüseri Aydın
Hacıyevdir.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 
üzv dövlətlərlə əməkdaşlığı gücləndirir

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsi
FondununprezidentiGünayƏfən
diyevaAnkarayasəfəriçərçivəsin
dəTürkiyəninbirsıraqurumlarında

görüşlərkeçirib.

Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya
Agentliyinin(TİKA)başqanıSərkanKaya-

lariləgörüşdəGünayƏfəndiyevarəhbərlik
etdiyitəşkilatıntürkxalqlarınınqədimmə-
dəni-mənəvi dəyərlərinin qorunması, bey-
nəlxalq miqyasda tanıdılması və gələcək

nəsillərə ötürülməsi üzrə fəaliyyətindən
sözaçıb.Fonduntürkdövlətləriiləyanaşı,
digərölkələrdədəhəyatakeçirdiyi layihə-
lərhaqqındaməlumatverilib.
TİKA başqanı Sərkan Kayalar fondun

türkdövlətlərinəməxsuszənginmədəniy-
yətin təbliği yönündə fəaliyyətini yüksək
qiymətləndiribvəbuistiqamətdəəməkdaş-
lığahazırolduğunubildirib.

***
GünayƏfəndiyevaTürkiyəAliTəhsilŞu-

rasının (YÖK) rəhbəri Erol Özvarla görü-
şündə ümumtürk mədəni irsinin dərindən
öyrənilməsi və tanıdılması yönündə ayrı-
ayrıölkələrinelm,alitəhsilmüəssisələriilə
əlaqələrədəböyükönəmverdiklərinivur-
ğulayıb.BuxüsusdaTürkiyəninBursaUlu-
dağUniversitetiilədəmemorandumimza-
landığıdiqqətəçatdırılıb.
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFon-

dunun həyata keçirdiyi layihələri təqdir
edənErolÖzvarümumtürkdəyərlərininöy-
rənilməsi vəaraşdırılmasınamaarifocaq-
larının cəlb olunmasını yüksək qiymət-
ləndirib, bu istiqamətdə təşkilat ilə ortaq
işbirliyininönəminətoxunub.

“Mədəniyyət kodu – Şuşa” 
Layihə Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində təqdim olunub
AzərbaycanMusiqiMədəniyyətiDövlət
Muzeyi“Musiqihəvəskarlarıklubu”nun
yeniildəilktədbiri2023cüildəŞuşa
şəhərinin“Türkdünyasınınmədəniyyət
paytaxtı”elanedilməsinəhəsrolunub.

Yanvarın18-dəmuzeydə“Mədəniyyətko-
du–Şuşa”adlılonqridlayihəsinintəqdimatı
olub.LayihəötənilQHT-lərəDövlətDəstə-
yiAgentliyininqrantıhesabına“İctimaiyyətlə
Əlaqələrin İnkişafına Kömək” İctimai Birliyi
tərəfindənhəyatakeçirilib.
Muzeyin direktoru Əməkdar mədəniy-

yətişçisiAllaBayramovanıngirişsözündən

sonramuzeyin nəzdində fəaliyyət göstərən
Qədim musiqi alətləri ansamblının solisti,
ƏməkdarartistNuriyyəHüseynovavəBül-
büladınaOrtaİxtisasMusiqiMəktəbimüəl-
limlərinin ifalarındamusiqiproqramı təqdim
olunub.
Sonra ictimai birliyin sədri, Bakı Slavyan

Universitetinin professoru Şəlalə Həsəno-
va layihə haqqında məlumat verib. Bildirib
ki,yenimediaməhsuluolanlonqridŞuşanın
zənginmədəniyyətininyığcammətnlər, foto-
lar,videoçarxlarvəmusiqikompozisiyalarıilə
məcmuhaldatəqdimatıdır.Layihəüzrə“Şuşa
məhəllələri”,“Qarabağərazisindəalbankilsə-

ləri” interaktiv xəritələri, “Şuşalımusiqiçilərin
qızılnəsli”adlıinfoqrafikahazırlanıb.
Tədbirdə sənətşünaslıqüzrə fəlsəfədok-

toruNigarAxundova,digərçıxışedənlərla-
yihəiləbağlıfikirlərinibölüşüblər.
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Şir van şə hə rin də ki Hey dər 
Əli yev Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə B.As la nov adı na 16 say lı tam 
or ta mək təb də ke çi ri lən “Şə hid-
lər vü qa rı mız, qü ru ru muz dur!” 
möv zu sun da ta rix dər sin də 20 
Yan var haq qın da sə nəd li fi lm 
gös tə ri lib. Şə hər Mə də niy yət 
Mər kə zin də isə re jis sor-sse na-
rist Fi ru zə xa nım Ab ba so va nın 
ha zır la dı ğı “Qa na dö nən qə-
rən fi l lər” ad lı ta ma şa nü ma yiş 
olu nub. Səh nə əsə rin də so vet 
or du su nun Ba kı da tö rət di yi qət-
liam və bu na zə min ya ra dan ha-
di sə lər əks olu nub.

Saat lı Döv lət Rəsm Qa le-
re ya sın da təş kil olu nan anım 
təd bi rin də “20 Yan var qan yad-
da şı mız dır!” ad lı rəsm sər gi si 
nü ma yiş et di ri lib.

***
Sum qa yıt RMİ. Sum qa yı tın 

Ta ri xi Mu ze yi və şə hər Nə ri man 
Nə ri ma nov adı na Mə də niy yət 
Mər kə zi nin “Dost luq” Mə də-
niy yət evi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Qa ra Yan var”ın 33-cü il dö-
nü mü ilə əla qə dar anım təd bi-
ri ke çi ri lib. Qeyd olu nub ki, bu 
ta rix həm şə hid lə rin anım gü-
nü, həm də Azər bay ca nın əra-
zi bü töv lü yü uğ run da mü ba ri zə 
apa ran xal qı mı zın bir lik, fəxr və 
şə rəf gü nü dür. Çı xış lar dan son-
ra qo naq lar fa ciə qur ban la rı nın 
mu ze yin fon dun da mü ha fi  zə 
olu nan fo to şə kil lər və rəsm sər-
gi si nə ba xıb lar.

Sum qa yıt MKS S.Vur ğun adı-
na Mər kə zi Ki tab xa na nın Uşaq 
şö bə si 5 nöm rə li or ta mək tə bin 
müəl lim və şa gird lə ri nin iş ti ra kı 
ilə “Şə hid anı lar, Və tən ta nı nar” 
ad lı təd bir təş kil edib. 

***
İs ma yıl lı RMİ. Qə bə lə Ra yon 

Mə də niy yət Mər kə zin də “20 
Yan var hə qi qət lə ri nin dün ya 
ic ti maiy yə ti nə çat dı rıl ma sın da 
Ümum mil li li der Hey dər Əli ye-
vin ro lu” möv zu sun da təd bir 
ke çi ri lib. Çı xış lar da Ulu ön də rin 
döv lə ti miz, xal qı mız qar şı sın-
da kı xid mət lə rin dən da nı şıb lar. 

Qeyd olu nub ki, Ümum mil li li-
der 20 Yan var fa ciəsi ni xal qı-
mı za qar şı tö rə dil miş bə şə ri ci-
na yət ad lan dı rıb. Məhz Hey dər 
Əli ye vin ira də si ilə 20 Yan var 
fa ciəsi öz si ya si-hü qu qi qiy mə-
ti ni alıb.

Şa ma xı Hey dər Əli yev Mər-
kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ra yon 
Mə də niy yət Mər kə zin də ke çi ri-
lən təd bir də şa gird lə rin ifa sın da 
kom po zi si ya nü ma yiş olu nub.

***

Şə ki RMİ. Şə ki Şə hər Hey-
dər Əli yev Mər kə zin də ke çi ri lən 
təd bir də 1990-cı ilin 20 yan va-
rın da so vet or du su nun xal qı mı-
za qar şı tə ca vü zün dən söz açı-
lıb. M.F.Axund za də adı na Şə ki 
Şə hər Mə də niy yət Mər kə zin də 
ke çi ri lən anım təd bi rin də çı xış 
edən lər də  hə min mə şum ge-
cə də baş ve rən lər haq qın da da-
nı şıb lar. 20 Yan var ha di sə lə ri ni 
əks et di rən vi deoma te rial nü ma-
yiş olu nub.

Qax ra yon MKS-nin Ağ çay 
kənd ki tab xa na sın da “Həm 
hüzn, həm də qü rur gü nü müz” 
ad lı təd bir təş kil olu nub. Çı xış-
lar da 20 Yan va rın Azər bay can 
xal qı nın ta ri xin də, sa də cə, acı ilə 
xa tır la na caq bir gün ki mi de yil, 
ey ni za man da xal qı mı zın şan və 
şə rəf gü nü ol du ğu vur ğu la nıb. 
Son da təd bir iş ti rak çı la rı “Azad-
lı ğa ge dən yo lun zir və si” ad lı fi l-
mi iz lə yib lər. 

Oğuz Ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də “Azər bay ca nın qəh-
rə man lıq və qü rur gü nü” baş lı-
ğı al tın da ke çi ri lən təd bir də 20 
Yan var fa ciəsin dən bəhs edən 

vi deoçarx və “Qan yad da şı mız” 
ad lı sər gi nü ma yiş olu nub.

***
Ağ ca bə di RMİ. Ağ ca bə di ra-

yon Hü sü lü kənd Uşaq mu si qi 
mək tə bin də ke çi ri lən anım təd bi-
rin də çı xış edən lər Və tən öv lad-
la rı nın əli qan lı so vet or du su nun 
qar şı sın da mə tin da yan ma sı, 
mil li azad lıq və su ve ren lik uğ-
run da ca nın dan keç mə yə ha zır 
ol duq la rı nı sü bu ta ye tir dik lə ri ni 
diq qə tə çat dı rıb lar. 

Ağ dam Ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də ke çi ri lən təd bir də 20 
Yan var fa ciəsi nə həsr olun muş 
fi lm nü ma yiş et di ri lib.

***
Bi lə su var RMİ. Bi lə su var Ra-

yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
“20 Yan var fa ciəsi ta ri xi mi zin şə-
rəf və qəh rə man lıq sə hi fə si dir” 
möv zu sun da təd bir ke çi ri lib. Əv-

vəl cə gənc rəs sam la rın əl iş lə-
rin dən iba rət sər gi yə ba xış olub. 
Çı xış edən lər fa ciənin baş ver mə 
sə bəb lə ri, xal qı mı zın mil li ruh və 
mü ba ri zə əz min dən, Ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin ha di sə lə rə si ya-
si-hü qu qi qiy mət ver mə sin dən, 
mü zəff  ər Ali Baş Ko man dan İl-

ham Əli ye vin rəh bər li yi al tın da 
44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin-
də ki Qə lə bə də gənc lə rin qəh rə-
man lı ğın dan söz açıb lar. Son da 
“Qan la rı ilə azad lıq das ta nı ya-
zan lar” ad lı vi deoçarx nü ma yiş 
et di ri lib.

***
Ağ daş RMİ. Zər dab Ra yon 

Hey dər Əli yev Mər kə zi və GİKM 
Zər dab nü ma yən də li yi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə “20 Yan var ha di-
sə lə ri nə ilk hü qu qi qiy mə tin ve ril-
mə si Hey dər Əli ye vin si ya si ira-
də si nin nə ti cə si dir” möv zu sun da 
təd bir ke çi ri lib.

***

Ağs ta fa RMİ. Ağs ta fa Ra yon 
Hey dər Əli yev Mər kə zin də ke çi ri-
lən təd bir də çı xış edən lər 1990-cı 
ilin 20 yan va rı nın həm hüzn gü nü, 
həm də Azər bay ca nın əra zi bü-
töv lü yü uğ run da mü ba ri zə apa ran 
xal qı mı zın bir lik, fəxr və şə rəf gü-
nü ol du ğu nu diq qə tə çat dı rıb lar.

Qa zax Ra yon Mər kə zi Ki tab-
xa na sın da təş kil edi lən təd bir də 
“Qan la rı ilə azad lıq das ta nı ya-
zan lar – 20 Yan var şə hid lə ri” ad lı 
vi deoçarx nü ma yiş olu nub.

Qa zax Döv lət Rəsm Qa le re ya-
sın da ke çi ri lən anım təd bi rin də isə 

dər nək üzv lə ri nin möv zu ilə bağ lı 
rəsm əsər lə ri nü ma yiş et di ri lib.

***
Kür də mir RMİ. Kür də mir Ra-

yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
ke çi ri lən təd bir də vur ğu la nıb ki, 
so vet re ji mi 20 Yan var da xal qı-
mı zın ira də si ni qan la boğ ma ğa 
ça lış sa da, azad lıq və su ve ren lik 
uğ run da mü ba ri zə nin ye ni  mər-
hə lə yə keç mə si o za man SS Rİ 
rəh bər li yin dən is te fa ya gön də-
ri lən və xü su si təz yiq al tın da 
Mosk va da ya şa yan Hey dər Əli-
ye vin bu pro se sə fəal qo şul ma-
sın dan son ra xü su si vü sət alıb.

***
Gən cə RMİ. Gən cə şə hər 

MKS-nin 2 say lı ki tab xa na fi  lialı 
“Qan yad da şı mız” ad lı təd bir ke-
çi rib. 20 Yan var şə hid lə ri nin əziz 
xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad 
edil dik dən son ra “Qa ra Yan var”a 
həsr olu nan rəsm və “Hüzn və 
şə rəf gü nü” ad lı ki tab sər gi lə ri 
nü ma yiş olu nub.

Go ran boy Ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zin də “Zə fə ri mi zin ilk qa-
ran quş la rı” ad lı konf rans ke çi ri lib. 
“20 Yan var – qan yad da şı” ad lı vi-
deoçarx nü ma yiş olu nub. Təd bir 
iş ti rak çı la rı “Mil li ira də mi zin zə-

fər çal dı ğı gün!” baş lıq lı ki tab və 
rəsm sər gi si ilə ta nış olub lar.

Re gional ida rə nin ta be li yin də-
ki di gər mə də niy yət müəs si sə lə-
rin də də 20 Yan va ra həsr olu nan 
anım təd bir lə ri təş kil edi lib.

***

Ma sal lı RMİ. Ma sal lı Ra yon 
Mər kə zi Ki tab xa na sın da “20 Yan-
var – Zə fə rə apa ran yol” möv-
zu sun da təd bir ke çi ri lib. Qeyd 
olu nub ki, 20 Yan var fa ciəsi xal qı-
mı zın azad lıq mü ba ri zə si nin rəm-
zi dir. Azər bay can xal qı bu mü-
ba ri zə də qəh rə man lıq gös tər miş 
oğul və qız la rı nın şü caəti ni daim 
yük sək qiy mət lən di rir, on la rın ru-
hu na eh ti ram gös tə rir və xa ti rə si-
ni hər za man uca tu tur.

Ni za mi Gən cə vi adı na Ma sal lı 
Ra yon Mə də niy yət Mər kə zin də 
“Qi sas” ad lı ədə bi-bə dii kom po-
zi si ya təq dim edi lib. Ma sal lı Xalq 
teat rı nın re jis so ru Cə ma ləd din 
Əli ye vin qu ru luş ver di yi səh nə 
işin də Ma sal lı Döv lət Re gional 
Kol le ci nin tə lə bə lə ri iş ti rak edib lər.

Yar dım lı Ra yon Mər kə zi Ki tab-
xa na sın da şə hər 1 say lı tam or ta 
mək tə bin şa gird lə ri nin iş ti ra kı ilə 
ke çi ri lən anım təd bi rin də 20 Yan-
var fa ciəsi ni əks et di rən fo tos tend 
və ki tab sər gi si nü ma yiş et di ri lib.

Cə li la bad Döv lət Rəsm Qa le-
re ya sı və 4 say lı şə hər klu bu nun 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə sər gi ke çi-
ri lib. Sər gi də şə hər 1, 2, 7 və 8 
say lı mək təb lər dən şa gird lə rin əl 
iş lə ri təq dim olu nub.

***
Xaç maz RMİ. Xaç maz Ra yon 

Mər kə zi Ki tab xa na sı nın oxu za-
lın da təş kil olu nan “İs tiq lal ta ri xi-
mi zin şə hid lik zir və si” ad lı anım 
təd bi rin də ki tab xa na nın fəal oxu-
cu la rı 20 Yan var fa ciəsi nə həsr 
olun muş şeir lər söy lə yib lər.

Qu ba Ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zi, ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
və Gənc lə rin İn ki şaf və Kar ye ra 
Mər kə zi Qu ba nü ma yən də li yi nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən təd-
bir də “Qan lı Yan var” fi l mi nü ma yiş 
olu nub, qo naq lar sər gi yə ba xıb lar.

Qu ba ra yon MKS-nin Mər kə zi 
Ki tab xa na sı Uşaq şö bə si nin təş-
ki lat çı lı ğı ilə “Hey dər Əli yev və 
20 Yan var hə qi qət lə ri” ad lı rəsm 
və ki tab sər gi si ke çi ri lib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Milli özünüdərk və milli qürur salnaməsi
20 Yanvarın 33-cü ildönümü yerlərdə müxtəlif tədbirlərlə qeyd olunur

Qurama sənətini yaşadanlar

Hic ran Əh mə do va As ta ra ra yo-
nu nun Pen sər kən din də ya şa yır. 
El-oba da hör mət sa hi bi olan bu 
xa nım iyir mi il dən çox dur xal qı mı-
zın qə dim el sə nə ti – qu ra ma ilə 
məş ğul dur. Tək bir iy nə dən is ti fa də 
et mək lə müx tə lif par ça his sə lə ri ni 
bir-bi ri nə bir ləş di rib, in sa nı hey rə tə 
sa lan sə nət nü mu nə lə ri ya ra dır. 

Üçün cü qrup əlil olan Hic ran xa nı-
mın əl iş lə ri müx tə lif sər gi lər də, mü sa-
bi qə lər də nü ma yiş olu nub, öl kə mi zə 
gə lən tu rist lə rin diq qə tin dən ya yın-
ma yıb. O, 2013-cü il də Ba kı da Mu zey 

Mər kə zin də ke çi ri lən de ko-
ra tiv-tət bi qi sə nə ti fes ti va-
lın da iş ti rak edib, hə min il 
beş əl işi Pa ris də Azər bay-
can mə də niy yə ti gün lə rin-
də nü ma yiş edi lib. Qu ra ma 
us ta sı 2015-ci il də Ba kı da 
əlil lə rin IX sər gi-mü sa bi qə-
sin də dip lom la təl tif olu nub.

Söh bət əsa sın da Hic ran 
xa nım bil dir di ki, bu tik mə nö-
vü əv vəl lər par ça ya qə naət 
məq sə di lə is ti fa də olun sa 

da, son ra lar gö zəl bir bə dii sə nət kar lıq 
nö vü nə çev ri lib: “Qu ra ma çox diq qət tə-
ləb edən bir in cə sə nət dir. Bu ra da əsa-
sən rəng li par ça lar iş lə ni lir. On la rı kə sib 
müəy yən for ma ya sa lı ram. Kə sim edər-
kən diq qət li ol ma lı san. Çün ki ani bir diq-
qət siz lik bü tün əmə yi he çə en di rər. Ki çik 
qur ma la rım ən azı üç gün vaxt apa rır. 
Am ma bö yük əl iş lə ri nin ha zır lan ma sı 
bə zən üç aya qə dər çə kir. Sə nə tim dən 
zövq alı ram və ru hum din cə lir. La zı mi 
şə rait olar sa, bu sə nə ti gənc nəs lə də 
hə vəs lə öy rə də rəm...”.

Zəfər Orucoğlu
Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Azadlığın doğum günü – 20 Yanvar
Hər şe yin bir baş lan ğı cı var. 70 il uyu du ğu si ya si qəf lət dən 
ayıl mış xalq əzab lı, keş mə keş li, elə cə də şə rəf li bir yo lun 
baş lan ğı cın da idi. Onu nə va hi mə li tank la rın sə si, nə ge cə nin 
dü zə ni ni po zan gül lə ya ğı şı, nə də ar tıq əl dən düş müş, son 
nə fə si ni ve rən im pe ri ya nın qə zə bi qor xu dur du. Bu xalq on da 
bir yum ruq ki mi bir ləş mə yin nə ol du ğu nu an la dı, uşa ğın dan, 
qo ca sın dan, qa dı nın dan ası lı ol ma ya raq bir ama la su sa dı – 
Azad lıq. O şax ta lı yan var ge cə si müs tə qil lik, öz ta le yi ni özü 
həll et mək iq ti da rın da ol maq is tə yi çı xart dı in san la rı kü çə lə rə. 
Əli ya lın, si lah sız in san lar doğ ma şə hə ri si nə lə ri ilə, əl lə ri ilə 
im pe ri ya quz ğun la rın dan qo ru ma ğa ça lış dı. 

70 il inan mış dı o im pe ri ya ya, onun 
Qı zıl Or du su na. Am ma bu sehr bir 

ge cə də yox ol du. Keç miş So vet 
Or du su nun 1990-cı il yan va rın 

20-nə ke çən ge cə Azər bay-
can xal qı na qar şı hə ya ta ke-
çir di yi hər bi tə ca vüz in san lı ğa 
qar şı tö rə dil miş ən ağır ci na-
yət lər dən bi ri ki mi ta ri xin sə hi-

fə si nə ya zıl dı. Ba kı ya ye ri dil miş 
or du ya xü su si tap şı rıq ve ril miş və 

bu tap şı rıq qəd dar lıq və vəh şi lik lə 
hə ya ta ke çi ril miş di. İlk o ge cə an la dı 

bu mil lət ta ri xi ger çə yi. 70 il onu “bö yük qar daş” id diası ilə mən-
gə nə də sax la mış So vet İt ti fa qı xal qın azad lıq sə si ni si lah gü cü-
nə bo ğur du... 

20 Yan var dan bir yol al dı Azər bay can xal qı. Ba şı na nə lər gəl di, 
nə lər ya şa dı bu il lər də. Mən fur, məkr li, ikiüz lü ha va dar la rı na ar xa-
la nan er mə ni tə ca vüz kar la rı tor paq la rı mı zı iş ğal et mə yə baş la dı. 
Ta rix səh nə sin də gö rün mə miş Xo ca lı soy qı rı mı tö rə dil di, 1 mil-
yon dan ar tıq in san doğ ma yurd-yu va la rın dan köç kün düş dü, oba-
oba, el-el yurd la rı mız düş mən cay na ğı na keç di, Şu şa, Kəl bə cər, 
La çın, Ağ dam, Cəb ra yıl, Fü zu li, Zən gi lan, Qu bad lı tor paq la rı 28 il 
öz hə qi qi sa hib lə ri nin qa yı da ca ğı gü nü göz lə di... Və o gün gəl di.

20 Yan var dan azad lı ğa yol alan xalq 2020-ci ilin pa yı zın da var 
gü cü nü top la ya raq, Ali Baş Ko man da nı na gü və nə rək aya ğa qalx-
dı. Qa mə ti ni dü zəlt di, igid oğul la rı nı ha ray la dı və 30 il ər zin də 
can la rın dan keç miş min lər lə şə hi di mi zin qi sa sı nı al maq, Və tə ni ni 
düş mən dən tə miz lə mək, Qa ra ba ğı azad et mək üçün bir yum ruq 
ki mi bir ləş di. 20 Yan var gü nü boy nu nu şə hid mə zar la rın da bük-
müş qə rən fi l lər də qa mə ti ni di kəlt di, şə hid lə rin baş da şın da kı şə-
kil lər dən göz lə ri gül dü. O gün Azad lı ğın do ğum gü nü idi. Bu gün 
o Azad lı ğı mı zın ya şı nın üs tü nə yaş gə lən gün dür. Gün gə lə cək, 
gö zü nün içi nə dik bax dı ğı mız, vü qa rı na ar xa lan dı ğı mız o Azad lıq 
yüz il lik lə ri ar xa da qo ya caq, am ma onun do ğum gü nü nü ha mı xa-
tır la ya caq...

Dilrubə İsmayılova

Tariximizin qəhrəmanlıq salnaməsi

Nax çı van MR Rəs sam lar Bir li yi nin 
Bəh ruz Kən gər li adı na sər gi sa-
lo nun da “Ta ri xi mi zin qəh rə man-
lıq sal na mə si – 20 Yan var ” ad lı 
sər gi açı lıb.

Bir li yin səd ri Əmək dar rəs sam 
Ül viy yə Həm zə ye va, Nax çı van 
Döv lət Uni ver si te ti İn cə sə nət fa-
kül tə si nin de ka nı Ca vid İs ma yı-
lov, Nax çı van Müəl lim lər İns ti tu-
tu İn cə sə nət ka fed ra sı nın mü di ri 
Hə bi bə Al lah ver di ye va təd bir də 
çı xış edib lər. Vur ğu la nıb ki, sər-
gi də nü ma yiş et di ri lən rəsm əsər-
lə rin də xal qı mı zın Və tə nin mü-
da fi əsi nə qalx ma sı, əda lət siz li yə 
qar şı öz haqq sə si ni ucalt ma sı 
mo tiv lə ri öz ək si ni ta pıb.

Son ra sər gi yə ba xış olub. Sər gi də 
mux tar res pub li ka da fəaliy yət gös tə-
rən 12 rəs sa mın pla kat, port ret və di-
gər janr lar da yağ lı və su lu bo ya ilə iş-
lə dik lə ri 36 rəsm əsə ri nü ma yiş olu nur.

70 il inan mış dı o im pe ri ya ya, onun 
Qı zıl Or du su na. Am ma bu sehr bir 

ge cə də yox ol du. Keç miş So vet 
Or du su nun 1990-cı il yan va rın 

fə si nə ya zıl dı. Ba kı ya ye ri dil miş 
or du ya xü su si tap şı rıq ve ril miş və 

bu tap şı rıq qəd dar lıq və vəh şi lik lə 
hə ya ta ke çi ril miş di. İlk o ge cə an la dı 

“Worldchefs” prezidenti
Şuşada yemək hazırlayıb

Xə bər ver di yi miz ki mi, Döv lət Tu rizm Agent li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə öl kə mi zə gə lən Dün ya Ku li na ri ya 
Təş ki lat la rı As so siasi ya sı nın (“Worldc hefs”) pre zi-
den ti To mas Quq ler Şu şa şə hə ri nə də sə fər edib.

Yan va rın 18-də qo naq Şu şa da “Gül lə lən miş hey kəl-
lər”, Şu şa qa la sı, Bül bü lün Ev-Mu ze yi və Cı dır dü zü ilə 
ta nış olub. Ona Qa ra bağ mət bə xi nə aid bo ya na lı aş 
və mil li mət bə xi mi zin lə ziz nü mu nə si olan “şah plov”un 
ha zır lan ma sı nü ma yiş et di ri lib. 

To mas Quq ler Şu şa şə hə rin dən il ham la na raq kreativ 
re sept lə, ba lıq, to yuq əti, mey və və tə rə vəz dən is ti fa-
də et mək lə, “Şu şa lı” adı nı ver di yi ye mək də ha zır la yıb.

Qusar teatrında anım tamaşası
Qu sar Döv lət 
Ləz gi Dram Teat-
rın da 20 Yan va-
rın 33-cü il dö nü-
mü ilə əla qə dar 
ye ni səh nə əsə ri 
ha zır la nıb. Ra fiq 
Sə mən də rin 
“Şə hid lər” ki ta bı 
əsa sın da ha zır-
la nan ta ma şa ya 
teat rın di rek to ru Faiq Qar da şov qu ru luş ve rib.

Qu sar Mə də niy yət Sa ra yı nın səh nə sin də nü ma yiş et di-
ri lən ta ma şa da 1990-cı il yan va rın 20-nə ke çən ge cə xal-
qı mı zın ya şa dı ğı fa ciə ək si ni ta pıb. Səh nə əsə rin də 30-a 
ya xın akt yor rol alıb.
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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 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...

İllərin xronikasından (5)
1972-ci il 15 may

Azər bay can KP MK-nın ple nu mu. Bi rin ci ka tib Hey dər Əli ye vin 
ple nu mun da kı  mə ru zə sin dən:

“...Mə də niy yət də mil li və bey nəl mi ləl xü su siy yət lə rin qar şı lıq lı 
əla qə si prob lem lə ri ni bü tün təb li ğat va si tə lə ri ilə ge niş izah et mək 
çox va cib dir, gös tər mək la zım dır ki, mil li lik an la yı şı nın özü də yi şir 
və zən gin lə şir, cə miy yət lə bir lik də in ki şaf edir... 

...Res pub li ka nın zəh mət keş lə ri şə hər və kənd lə ri abad laş dı rır, 
ya şıl laş dı rır lar. On lar bu işə bö yük zəh mət sərf edir, ya ra dı cı lıq la 
ya na şır, doğ ma öl kə yə əsil mə həb bət lə ri ni ifa də edir lər... Rəs sam-
lar və ar xi tek tor lar it ti faq la rı şə hər və kənd lə rin tər ti ba tın da ya xın-
dan iş ti rak et mə li dir lər. Ye ri gəl miş kən, onu da de mək la zım dır ki, 
ya ra dı cı lıq təş ki lat la rı mız yu bi ley su ve nir lə ri nin ha zır lan ma sın da 
da ha çox fəal lıq gös tər mə li, ən baş lı ca sı isə, bu işə tə ləb kar lıq-
la ya naş ma lı dır lar. Təəs süf ki, hə min mə mu la tın tər ti ba tın da çox 
vaxt zövq süz lü yə, hət ta xal tu ra ya yol ve ri lir...”.

1972-ci il 6 iyun
Hey dər Əli yev Ba kı da Nə ri man Nə ri ma no vun abi də si nin açı lı şın-

da nitq söy lə yib.
“...Nə ri man Nə ri ma nov bir si ya si rəh bər və təş ki lat çı ki mi özü nün 

bü tün is te da dı, qəl bi nin bü tün hə ra rə ti ilə xal qa xid mət et miş dir...
Nə ri man Nə ri ma nov küt lə lər ara sın da iş apar maq dan çox bö yük 
həzz alır, xalq la daim ün siy yət də ol ma ğa bö yük eh ti yac hiss edir di.

...Nə ri man Nə ri ma nov bu gün də bi zim lə dir. O özü nün nə həng 
qa mə ti ilə bu ra da qo ca man Xə zə rin dal ğa la rı üzə rin də uca lır, in qi la-
bi vu ruş ma lar da şöh rət qa zan mış qəh rə man Ba kı da uca lır...”.

1972-ci il 29 iyun
Ba kı da Nə ri man Nə ri ma no vun 100 il lik yu bi le yi qeyd edi lib. 

Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli ye vin yu bi ley də ki 
mə ru zə sin dən:

“...Nə ri man Nə ri ma no vun ic ti mai mə də ni-maarif çi lik, son ra lar isə 
in qi la bi fəaliy yə ti Ba kı da ge niş lən miş di... Əmək çi küt lə lə ri maarifl  ən-
dir mək əz mi, in san la ra xid mət et mək ki mi nə cib bir ar zu su ha di sə lə ri 
də rin dən ba şa düş mə si, is te dad və ba ca rı ğı onu Azər bay can de mok-
ra tik və ic ti mai-si ya si fi  kir nü ma yən də lə ri nin ön cər gə si nə çı xart dı.

O il lər də N.Nə ri ma nov “Na dan lıq”, “Na dir şah” və di gər bə dii əsər-
lə ri ni yaz mış, Azər bay can və rus dil lə ri ni öy rən mək üçün dərs lik lər 
və dərs və sait lə ri ya rat mış dı, pe da qo ji iş lə fəal bir su rət də məş ğul 
olur, Azər bay can di lin də qə zet və jur nal lar bu rax maq, teat rı in ki şaf 
et dir mək yo lun da ad dım lar atır dı... Ki tab xa na la rın, mu zey lə rin və di-
gər mə də ni-maarif ocaq la rı nın ya ra dıl ma sı na çox əmək sərf et miş dir.

N.Nə ri ma nov xal qı ta ri xi in ki şa fın hə rə kət ve ri ci qüv və si he sab 
edir di... O ya zır dı: “Güc bir lik də dir... Sel güc lü olub içi nə atı lan ağır 
daş la rı çox asan lıq la di yir lə yir, özü nə yol açır; ta rix öz bil di yi ni edir...”.

1972-ci il 16 av qust
SS Rİ-nin apa rı cı ədə bi or qa nı olan “Li te ra tur na ya qa ze ta”da Hey-

dər Əli yev lə mü sa hi bə dərc olu nub. Mü sa hi bə dən si tat:
“...Azər bay can neft çi lə ri nin qəh rə man lı ğı, əf sa nə vi Neft daş la rı, 

Xə zər sa hi lin də ki Sum qa yıt, Azər bay ca nın pam bı ğı və neft ava dan lı-
ğı, kim ya məh sul la rı və xal ça la rı, ipə yi və mey və si, alim lə ri mi zin kəşf-
lə ri, ya zı çı la rı mı zın, bəs tə kar la rı mı zın, rəs sam la rı mı zın əsər lə ri – res-
pub li ka mı zın hü dud la rın dan uzaq lar da şöh rət qa zan mış bu kəşfl  ər 
və əsər lər xal qı mı zın nailiy yət lə ri nin yal nız qı sa si ya hı sı dır...”.

1972-ci il 28 av qust
Hey dər Əli yev So vet İt ti fa qı nın müx tə lif şə hər lə rin də ki ali təh sil 

ocaq la rı na qə bul ol muş azər bay can lı gənc lər qru pu nu qə bul edib.

1972-ci il 5 sent yabr
Hey dər Əli yev Azər bay can bəs tə kar la rı nın V qu rul ta yın da iş ti rak 

edib.

1972-ci il 3 okt yabr
Azər bay can da RSFSR ədə biy yat və in cə sə nət gün lə ri nin tən tə nə li 

açı lı şı mə ra si mi ke çi ri lib. Hey dər Əli yev mə ra sim də nitq söy lə yib.
“...Ru si ya mə də niy yə ti ta ri xin də Qaf qaz xü su si yer tu tur. Rus və 

dün ya ədə biy ya tı nın qı zıl fon du na hə mi şə lik da xil olan bir sı ra il ham lı 
əsər lər bu di ya ra həsr olun muş dur. Qaf qaz tə biəti nin əzə mə ti bu ra da 
ya şa yan məğ rur, azad lıq se vən xalq la rın xa rak te ri ilə hey rə ta miz bir 
ahəng dar lıq ya ra dır. V.Q.Be lins ki yaz mış dı: “Puş ki nin sa yə sin də Qaf-
qaz o za man dan bə ri rus lar üçün yal nız ge niş, zən gin azad lıq öl kə si 
ol maq eti ba rı ilə de yil, həm çi nin tü kən məz poezi ya, qay nar hə yat və 
cə sa rət li xə yal öl kə si ol muş dur”. Bu ta ma mi lə Azər bay ca na da aid dir...

Da hi rus şairi M.Y.Ler mon tov Azər bay ca nın ta ri xi ilə ya xın dan 
ma raq lan mış və Azər bay can di li ni yük sək qiy mət lən dir miş di. O, 
dos tu Ra yevs ki yə yaz mış dı: “Azər bay can di li ni öy rən mə yə baş la-
mı şam, fran sız di li Av ro pa da zə ru ri ol du ğu ki mi, bu dil də bu ra da 
və ümu miy yət lə, Asi ya da zə ru ri dir”.

Azər bay ca nın mə də niy yət xa dim lə ri də bö yük, qüd rət li və azad 
rus di li ni öy rən mə yin bö yük əhə miy yə ti ni daim qeyd et miş lər. Rus 
di li Azər bay can da maarif və mə də niy yə tin in ki şa fın da mü hüm rol 
oy na mış dır...”.

1972-ci il 10 okt yabr
Hey dər Əli ye vin Azər bay can da RSFSR ədə biy yat və in cə sə nət 

gün lə ri nin ba şa çat ma sı na həsr olun muş yı ğın caq da kı nit qin dən:
“...Ru si ya xalq la rı nın ədə biy yat, in cə sə nə ti nin ürək dən se vil di yi 

və yax şı ta nın dı ğı Azər bay can da hə lə heç za man bu ədə biy yat və 
in cə sə nət be lə ge niş və hər tə rəfl  i təm sil olun ma mış dı...

... Bu gün lər bir da ha ay dın gös tər di ki, mə də niy yət lə rin qar şı lıq lı 
tə si ri və qar şı lıq lı su rət də zən gin ləş mə si, hə ya tı mı zın qa nu nu na 
çev ri lən bu pro ses lər cə miy yə tin mə nə vi hə ya tın da çox bö yük rol 
oy na yır...”.

Hazırladı: V.Orxan
(davamı var)

Kinostudiyada Eldar Quliyevin “yaradıcılıq otağı”
“Azərbaycanfilm” görkəmli kino xadimlərinin xatirəsini yaşadır

Cə fər Cab bar lı adı na “Azər-
bay can film” ki nos tu di ya sı 
tə rə fin dən vax ti lə bu ra da 
fəaliy yət gös tər miş ta nın mış 
ki no xa dim lə ri nin iş otaq la-
rı nın “ya ra dı cı lıq ota ğı ”na – 
mu zey gu şə si nə çev ril mə si ilə 
bağ lı iş lər hə ya ta ke çi ri lir. 

İn di yə qə dər Ra sim Oca qov, 
Hü seyn Se yid za də, To fi q Ta ğı-
za də, Hə sən Se yid bəy li ki mi gör-
kəm li ki no re jis sor la rın “ya ra dı cı lıq 
otaq” la rı bu şə kil də tər tib edi lib.

Sö zü ge dən ənə nə üz rə Azər-
bay can ki no su ta ri xin də məx su si 
ye ri olan re jis sor, sse na rist, Xalq 

ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
El dar Qu li ye vin (1941-2021) do-
ğum gü nü (18 yan var) ərə fə sin-
də ki nos tu di ya da sə nət ka rın “ya-
ra dı cı lıq ota ğı” ya ra dı lıb.

Azər bay can Döv lət Film Fon-
du nun kol lek ti vi isə El dar Qu li-
ye vin do ğum gü nün də onun mə-
za rı na baş çə kib, xa ti rə si ni yad 
edib. 

El dar Qu li yev “Bir cə nub şə-
hə rin də”, “Ba bək”, “Ni za mi”, “Gü-
müş göl əf sa nə si”, “Nə gö zəl dir bu 
dün ya...”, “Gi rov”, “Dər vi şin qeyd-
lə ri” – ümu mi lik də 20-dən çox fi l mə 
qu ru luş ve rib. Sə nət kar gənc ki ne-
ma toq raf çı lar nəs li nin ye tiş di ril mə-
si üçün də əmə yi ni əsir gə mə yib.

Lalə

“Heydər Əliyev İli”

Qan yad da şı mı za əbə di 
həkk olu nan 20 Yan va-
rın 33-cü il dö nü mü nü 
ta ma ma oldu. Xal qı-

mı zın hüzn lə bə ra bər qəh-
rə man lıq, mil li qü rur sə hi fə si 
olan “Qan lı Yan var” ötən il lər-
də bir çox sə nət əsər lə ri ilə 
də yad daş la ra kö çüb.

Xalq ola raq ru hu mu zun, mil li 
mən li yi mi zin sı nan dı ğı və bu ta-
ri xi sı naq dan əyil mə dən çıx dı ğı 
20 Yan va rın ma hiy yə ti ni ya şa-
dan təs vi ri sə nət, mu si qi əsər-
lə ri, ədəbi nümunələr, fi lm lər 
ya ra dı lıb. Bütün bu yaradılanlar  
xal qın azad lıq uğ run da mü ba ri-
zə sal na mə si dir.

***
20 Yan va rın mil li ruh da ağ rı-

acı sı da, xal qı mü ba riz li yə səs-
lə yən ma hiy yə ti də da ha çox 
mu si qi də ifa də olu nub. Bəs tə-
kar la rı mız bu möv zu da yüz dən 
çox əsər ya ra dıb lar. Hə lə 1990-
cı il də Cöv dət Ha cı yev “Şə hid-
lər” sim fo ni ya sı nı bəs tə lə di. 
“Şə hid lər” ad lı baş qa bir sim fo-
ni ya nın müəl li fi  isə Oq tay Ka zı-
mi ol du. Ha cı Xan məm mə dov 
1990-cı il də Əzi zə Cə fər za də-
nin söz lə ri nə so list və xalq çal ğı 
alət lə ri or kest ri üçün bəs tə lə di yi 
“Əlim də sa zım ağ lar” əsə ri ni 20 
Yan var şə hid lə ri nə it haf et di.

Azər Rza ye vin “Ba kı – 90” 
sim fo ni ya sı, To fi q Ba kı xa no vun 
“Hu ma yun” sim fo nik mu ğa mı, 
Ra miz Mus ta fa ye vin “Bu qan 
yer də qa lan de yil”, “Haqq sə nin-
lə dir”, “Azər bay can” vo kal-sim-
fo nik poema la rı, Mo bil Ba ba ye-
vin “Ağ la ma, tor pa ğım, ağ la ma” 
kan ta ta sı, Ay dın Əzim Kə ri moğ-
lu nun or kestr üçün “Qətl gü nü”, 
Sər dar Fə rə co vun “Ma təm ha-
ray la rı” sim fo nik löv hə si, Məm-
məd Qu li ye vin xor və or kestr 
üçün, Faiq Sü cəd di no vun for te-
piano üçün, Sev da İb ra hi mo va-
nın ba ri ton səs və or kestr üçün 
vo kal sim fo nik “Və tən şə hid lə ri-
nə”, Ca van şir Qu li ye vin xor üçün 
“Şə hid lər”, Arif Mir zə ye vin or-
qan üçün “Yan var mər si yə lə ri”, 
Aq şin Əli za də nin “Ana tor paq” 
oda sı, Va sif Adı gö zə lo vun “Qa-
ra bağ şi kəs tə si”, “Qəm kar va nı” 
ora to ri ya la rı və baş qa əsər lər də 
xal qı mı zın ba şı na gə ti ri lən mü si-
bət lər, şə hid lə ri mi zin ru hu na eh-
ti ram ifa də olun du.

Xal qı mı zın qan lı ha di sə lər də 
ya şa dı ğı kə də ri Azər Da da şov 
“20 Yan var” xor, so list və sim-
fo nik or kestr üçün 9 say lı sim-
fo ni ya, Fuad Ca va dov “Qa ra 
Yan var”, Azad Za hid “Məd hiy yə” 
əsər lə rin də əks et di rib lər. Bu sı-
ra ya Na zim Qu li ye vin “Şə hid lər”, 
İl ham Qu li ye vin “İl ham və Fə ri-
zə” ope ra la rı nı, Za bi tə Məm mə-
do va nın so list, xor və or kestr 
üçün “Ele gi ya”sı, və bir çox baş-
qa nü mu nə lə ri də əla və et mək 
olar.

Emin Sa bi toğ lu Bəx ti yar Va-
hab za də nin söz lə ri nə “Şə hid lər 
ağı sı” mah nı sı nı yaz dı. Va sif Adı-
gö zə lov 1991-ci il də Fik rət Qo ca-
nın “Bir şər qi de” şeiri nə mu si qi 

bəs tə lə di. Oq tay Rə cə bov Məm-
məd İs ma yı lın söz lə ri nə “Qa na 
dö nən qə rən fi l lər”, Meh ri ban Əh-
mə do va Məm məd Ara zın söz-
lə ri nə “Ana mil lət, ata mil lət, ağ-
la ma”, Nə ri man Əzi mov Hik mət 
Mah mu dun söz lə ri nə “Mə nim şə-
hid ba cım, şə hid qar da şım” mah-
nı la rı nı yaz dı lar. İl ham Ab dul la ye-
vin Dön mə zin söz lə ri nə yaz dı ğı 
“20 Yan var”, Ru hən giz Qa sı mo-
va nın “Şə hid oğul la ra” mah nı la rı 
da xal qı mı zın Qa ra Yan var dər di-
nə ha ray çək di.

Bəs tə kar la rın mü ra ciət et dik lə ri 
janr və üs lub lar müx tə lif ol sa da, 
bu əsər lə rin ma hiy yə ti bir dir. 20 
Yan var yal nız ümum xalq kə də-
ri de yil, həm də haqq yo lun dan 
dön məz lik, mü ba riz lik, ye nil məz-
lik mü cəs sə mə si dir. Bu əsər lər 
həm də xal qın öl məz ru hu nun 
ifa də si ol du.

***

20 Yan var dan son ra şair lə ri-
miz, ya zı çı la rı mız qə lə mə sa rı-
la raq xal qı mı zın fər ya dı nı, ey ni 
za man da onun mü ba riz ru hu nu 
dün ya ya çat dı rıb lar. Bu əh val, 
bu ça ğı rış Bəx ti yar Va hab za də, 
Məm məd Araz, Qa bil, Nə bi Xəz-
ri, Fik rət Qo ca, Ca bir Nov ruz, 
Xə lil Rza Ulu türk, Zə lim xan Ya-
qub, Mə di nə Gül gün, Məm məd 
As lan, Şah mar Ək bər za də, Nüs-
rət Kə sə mən li, elə cə də bu gün 

də ya zıb-ya ra dan Anar, El çin, 
Çin giz Ab dul la yev, Sa bir Rüs-
təm xan lı və bir çox baş qa qə ləm 
sa hib lə ri nin ya zı la rın da, şeir-
lə rin də, pub li sis tik əsər lə rin də 
ək si ni ta pıb. Xal qı mı zın ba şı na 
gə ti ri lən bu mü si bə tin gə lə cək 
nə sil lər tə rə fi n dən unu dul ma ma-
sın da, yad da çı xa rıl ma ma sın da 
bu əsər lə rin bö yük ro lu var. Bu 
əsər lər dən səh nə tə cəs sü mü-
nü ta pan lar (ya zı çı-dra ma turq 
Ta ma ra Və li ye va nın “Mə nim ağ 
gö yər çi nim” pye si müx tə lif teatr-

lar da səh nə ləş di ri lib) da olub. 
Bu bə dii əsər lər də şə hid lə rin öl-
məz li yi ni və mü qəd dəs li yi ni vəsf 
edən ob raz lar ya ra dı lıb. 

***
Ta ri xi mi zin 20 Yan var sə hi fə-

si Azər bay can ki no xa dim lə ri nin 
də çox mü ra ciət et di yi möv zu lar-
dan dır. Ha di sə lə rin baş ver di yi 

hə min ge cə ki noope ra tor la rı mız 
bir qru pu ölü mü gö zə ala raq bu 
qət liamı ek ra nın yad da şı na kö-
çür müş lər. Müx tə lif il lər də len tə 
alı nan “Azad lı ğa ge dən yol lar”, 
“Qəsd”, “Ma təm”, “Şə hid lər dən 
şə hid lə rə”, “Ba kı da in san ovu”, 
“Şə hid lər və qa zi lər”, “Şə hid lik 
zir və si”, “Cə nub da Şi mal kü lə yi” 
və di gər sə nəd li fi lm nü mu nə lə-
rin də hə min ki nox ro ni ka dan da 
is ti fa də edi lib. “Azad lı ğa ge dən 
yol lar” sə nəd li fi l min də 20 Yan-

var sü jet xət ti nin əsa sı nı təş kil 
edir. Bu sı ra ya “Xa ti rə lər də ya-
şa nan ömür”, “Və tən qey rə ti”, 
“Mən evə qa yı dı ram” fi lm lə ri ni 
də əla və et mək olar. 

***
Azər bay can təs vi ri sə nət us-

ta la rı 1990-cı ilin 20 Yan va rı na 
həsr olun muş çox say lı əsər lər 
ya ra dıb lar. Bu möv zu da əsər-
lər də tək cə fa ciə de yil, həm də 
xal qın qəh rə man lıq ru hu nun 
nü ma yi şi əsas mo tiv lə ri təş kil 
edir.

Mi ka yıl Ab dul la ye vin rəng lə rin 
har mo ni ya sın dan yo ğu ru lan “Na-
kam la rın dəf ni” əsə ri nə ta ma şa 
et dik cə, hə qi qə tən, öz xal qı nın 
qəh rə man lı ğın dan qü rur du yur-
san. Ka mil Nə cəf za də nin “20 
Yan var” rəng kar lıq tab lo su nu isə 
bu möv zu da çə kil miş ən tu tum lu 
əsər say maq olar. Əy yub Hü sey-
no vun “Ba kı da 20 Yan var fa ciəsi” 
tab lo su isə xal qı mı zın tuş gəl di-
yi bə la la rın təs vi ri sə nət də ək si 
ba xı mın dan du yu la sı əhə miy yət 
kəsb edir. Sa ra Ma na fo va nın 
çək di yi “Qa ra gül lər” əsə rin də isə 
fa ciəyə rəm zi-dü şün dü rü cü mü-
na si bə tin ifa də si ni gör mək müm-
kün dür. Ey yub Məm mə dov isə 
şa hi di ol du ğu qan lı olay la ra bə dii 
mü na si bə ti ni “Qan lı şən bə gü nü”, 
“Ko men dant saatı” və “Hə dəf” 
tab lo la rın dan iba rət “Yan var ha-
di sə lə ri” ad lı trip ti xin də ifa də edib.

Rəng kar lar Ey zam Şı xə li yev 
“Fa ciə”, İl ham Ən və roğ lu “Xe yir 
və Şər” əsə rin də Yan var ge cə-
si nin ağ rı la rı nı yad da qa lan bə dii 
bo ya lar la təs vir edib lər. Tün za lə 
Məm məd za də nin ipək üzə rin də 
çək di yi “Fər yad” əsə rin də bir ne çə 
bu ta nın ifa də li for ma sı ilə fa ciənin 
ya şan tı la rı şər ti-rəm zi həl li ni ta-
pıb. Tət bi qi sə nət us ta la rın dan 
Fəx rəd din Əli ye vin iriöl çü lü “20 
yan var” xal ça sı, Adil Şı xə li ye vin 
“Qa ra Yan var” qo be le ni, Rauf Əb-
dül hü sey noğ lu nun “Fa ciə ge cə si” 
möv zu nun de ko ra tiv-şər ti ifa də si 
ba xı mın dan diq qət çə kir.

Hey kəl tə raş lıq sa hə sin də ilk nü-
mu nə elə fa ciənin baş ver di yi il də 
Gən cə şə hə rin də ya ra dı lıb. Onun 
müəl li fi  işə us ta sı Səid Rüs təm dir. 
Ba kı da 20 Yan var mey da nın da 
ucal dı lan çox fi  qur lu tunc kom po-
zi si ya nın müəl lifl  ə ri isə Azad Əli-
yev və Ca van şir Da da şov dur. Bu 
əsər də şən bə ge cə si tö rə di lən 
qan lı ci na yə tə qar şı dinc əha li nin 
eti ra zı yad da qa lan plas tik tu tum da 
ifa də olu nub. Bu qə bil dən əsər lər 
sı ra sın da Arif Qa zı ye vin “Fər yad” 
və “Şə hid ana sı”, Fuad Sa la ye vin 
“Qıl kör pü sü”, Məm məd Rə şi do-
vun “Da şın göz yaş la rı” və s. hey-
kəl tə raş lıq nü mu nə lə ri ni də qeyd 
et mək olar.

***
Bu gün öl kə miz də elə bir mə-

də niy yət oca ğı yox dur ki, ora da 
xal qı mı zın qan lı yad da şı na çev-
ril miş 20 Yan var la bağ lı əsər lər 
ol ma sın. Bü tün bun lar bir da ha 
onu gös tə rir ki, il lər keç sə də, 
xal qı mız 20 Yan var fa ciəsi qur-
ban la rı nın o qan lı ge cə də nü ma-
yiş et dir di yi əz mi, mü ba riz li yi heç 
vaxt unut ma ya caq.

Sənətdən yaddaşa köçən

20  YANVAR20  YANVAR

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-

Mədəniyyətimizin
böyük hamisi

“Muğam axşamları” 
davam edir

Yan va rın 17-də Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zi nin (BMM) 
“Mu ğam ax şam la rı” la yi hə-
si nin növ bə ti kon ser ti təq dim 
olun du. 

Mu si qi ax şa mın da ötən il ger-
çək lə şən VIII “Mu ğam” Te le vi zi-
ya Mü sa bi qə si nin qa lib lə ri Fuad 
Əziz za də, Ül kər Ab dul la ye va və 
Daş qın Kür çay lı tə rə fi n dən “Ba-
ya tı-kürd” və “Qa tar” mu ğam la rı 
səs lən di ril di. Gənc xa nən də lə rin 
uğur lu çı xış la rı ta ma şa çı la rın al-
qış la rı ilə qar şı lan dı. 

Xa nən də lə ri tar da Rə şad İb-
ra hi mov, ka man ça da Təb riz Yu-
su bov, qa nun da Əmək dar ar tist 
Çi na rə Hey də ro va, ba la ban da 
Rə fael Əs gə rov, na ğa ra da Səy-
yar Tey mu rov, bas-tar da Ni had 
Qə dir li mü şa yiət edir di. 

Mu ğam sə nə ti mi zin tü kən məz 
səl tə nə tin dən hə min ge cə gənc 
xa nən də lə rin pa yı na dü şən göv-
hə ri ifa çı lar in cə lik lə, mə su liy-
yət lə təq dim et mə yə ça lış dı lar.  
Xa nən də lə rin uğur lu çı xış la rı ta-
ma şa çı lar da də rin təəs sü rat lar 
ya rat dı. 

Qeyd edək ki, VIII “Mu ğam” 
Te le vi zi ya Mü sa bi qə si laureat la-
rı nın növ bə ti çı xış la rı 2 fev ral – 

Gənc lər Gü nü nə həsr olu na caq. 
Kon sert fev ra lın 1-də BMM-də 
təş kil edi lə cək.
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Kino təhsili olsa da, rejissorlar onu “görmədilər”
Əməkdar artist Sevil Xəlilovanı xatırlayarkən...

Azər bay can teatr sə nə ti nin hər za man yad daş lar da ya-
şa ya caq si ma la rı var. Ta ma şa çı ola raq bə zən bu sə nət 
adam la rı nın ad la rı nı bil mə sək be lə, on la rın ek ran dan 
boy la nan ba xış la rı diq qə ti mi zi çə kir, dü şün dü rür...

Uşaq yaş la rım dan te le vi zi ya 
ta ma şa la rın da öz zə rifl  i yi, qey ri-
adi ba xı şı və du ru şu ilə ma ra ğı mı 
cəlb edən bir akt ri sa var dı. Ötən 
əs rin 80-ci il lə rin də bir sı ra te le ta-
ma şa lar da, elə cə də Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Dram Teat rı nın 
səh nə sin də bu akt ri sa nın bir-bi-
rin dən fərq li ob raz la rı hə lə də 
göz lə rim önün dən get mir. Əmək-
dar ar tist Se vil Xə li lo va nı 70 il li yi 
mü na si bə ti lə ya da sal dıq. 

1953-cü ilin 10 yan va rın da Ba-
kı da dün ya ya göz açan Se vil Rza 
qı zı Xə li lo va ilk sə nət təh si li ni 
C.Cab bar lı adı na “Azər bay can-
fi lm” ki nos tu di ya sı nın nəz din də ki 
akt yor luq kur sun da (1969-1970) 
alıb. 1970-ci il də M.Əli yev adı na 
Azər bay can Döv lət İn cə sə nət 
İns ti tu tu nun Ki no akt yor lu ğu fa-
kül tə si nə da xil olub. 

Tə lə bə ikən müəl li mi Hə sə-
na ğa Sa la yev ona Aka de mik 
Dram Teat rın da Na zim Hik-
mə tin “Şöh rət və ya unu du lan 
adam” psi xo lo ji dra mı əsa sın da 
ha zır la dı ğı ta ma şa da rol (Pro-
fes so run qı zı) ve rib. Prem ye ra-
sı 23 de kabr 1973-cü il də olan 
bu ta ma şa tə lə bə-akt ri sa ya po-
pul yar lıq gə ti rib. Ona gö rə də 
1974-cü il də gör kəm li re jis sor, o 
dövr də “Azər bay can fi lm” ki nos-
tu di ya sı nın di rek to ru olan Adil 
İs gən də ro vun kur su nu bi ti rən 
Se vil Xə li lo va Aka de mik  Dram 
Teat rı nın trup pa sı na da xil edi lib. 

Ya ra dı cı lı ğı nın ilk il lə rin də 
dra ma tik və li rik-dra ma tik səp ki li 
gənc qız rol la rı nı oy na yan akt ri-
sa təd ri cən xa rak te rik, psi xo lo ji 
ba xım dan çox qat lı, bir qə dər 
mü rək kəb sə ciy yə li per so naj la-
rı ifa et mə yə baş la yıb. Səh nə də 
hə mi şə can lı və çe vik gö rü nən 
Se vil Xə li lo va həm də sə li qə si 
və sə riş tə si ilə se çi lib.

2002-ci il də “Əmək dar ar tist” 
fəx ri adı na la yiq gö rü lən Se-
vil Xə li lo va ya rat dı ğı ob raz lar la 
sə nət se vər lə rin qəl bin də ya şa-
yır. Onun “Ata yev lər ailə si”ndə 
Meh ri can (İ.Əfən di yev), “Ha cı 
Qa ra”da So na (M.F.Axund za-
də), “Şər qin sə hə ri”ndə Na ta-
şa (Ə.Məm məd xan lı), “Ya ğış lı 
ge cə”də Auş ra (R.Kaş kauas), 

“Ötən ilin son ge cə si”ndə 
Gü la rə (Anar), “Yol lar 
gö rü şən də” ta ma şa sın-
da Ra hi də (R.Qa sı mo-
va), “Mü sa bi qə”də Se vinc 
(A.Qəh rə ma nov) və s. ob raz-
la rı akt ri sa nın sə nət tər cü me yi-
ha lı nın yad da qa lan ör nək lə ri dir. 

Pe şə kar ki no təh si li ol sa da, 
re jis sor lar nə dən sə onu “gör-
mə di lər”. Cə mi bir fi lm də (“Biz 
qa yı da ca ğıq”, 2007) epi zo dik 
rol da çə kil miş di...

...Se vil Xə li lo va 58 ya şı nın ta-
ma mı na 4 gün qal mış – 6 yan-
var 2011-ci il də hə ya ta vi da 
edib.

***
Sə nət dost la rı onu sa kit, 

dərd-sə ri ni heç kim sə yə söy lə-
yib na ra hat et mə yən sə mi mi bir 
in san ki mi xa tır la yır lar.

Al tay Məm mə do vun “Ki şi lər” 
pye si nin te le vi zi ya ta ma şa sın da 
akt ri sa nın tə rəf-mü qa bi li ol muş 
Xalq ar tis ti İl ham Na miq Ka-
mal: “Dram teat rı nın səh nə sin-
də onun la bir çox ta ma şa lar da 
çı xış et miş dik. Səh nə də ifa sı 
hər za man rəğ bət do ğu rur du. 
“Ki şi lər” te le vi zi ya ta ma şa sın da 
mə nim hə yat yol da şım – Sə li-
mə ob ra zın da çı xış edir di.  Bu 
ro lu da çox gö zəl oy na mış dı. İs-
te dad lı akt ri sa ol maq la bə ra bər, 
təm kin li, in san la ra qar şı is ti qan-
lı və sə mi mi idi. Bir da nıl maz 
fakt var ki, akt yor və akt ri sa hə-
mi şə re jis sor dan ası lı olur. Ona 
gö rə də gə rək bu ba xım dan bir 
az bəx tin gə tir sin. Bu mə na da 
dü şü nü rəm ki, Se vil xa nı mın 

sə nə tin dən, ya ra dı cı lı ğın dan, 
po ten sialın dan is tər Azər bay-
can teat rı, is tər sə də ki no su 
ye tə rin cə is ti fa də edə bil mə-
di. San ki bəxt ul du zu ye tə rin cə 
par la ma dı. On da həd dən ar tıq 

tə biilik var idi ki, bu hal ki no da 
uğur la is ti fa də edi lə bi lər di. Se-
vi li hə mi şə xoş duy ğu lar la yad 
edi rəm”. 

***
Xalq ar tis ti Ha cı İs ma yı lov: 

“Yax şı ya dım da dır, 70-ci il lər-
də bi zim lə teat ra gə lən lər dən 
bi ri də Se vil idi. Onun adı çə ki-
lən də hər za man ilk ola raq ya-
dı ma bir ha di sə dü şür. O vaxt 
bi zim teatr da Na zim Hik mə tin 
“Şöh rət və ya unu du lan adam” 
ta ma şa sı ha zır la nır dı. Vax ti lə 
hə min ta ma şa da baş ro lu ifa 
et miş gör kəm li akt yo ru muz Hə-
sə na ğa Sa la yev bu ta ma şa nı 
re jis sor ki mi ha zır la yır dı. Səh nə 
əsə rin də Se vil Xə li lo va mə nim 

sev gi lim ob ra zı nı – Pro fes so run 
qı zı nı ya ra dır dı. Bu ta ma şa da 
unu dul maz bir səh nə miz var dı. 
Ya ğış ya ğır və biz çə ti rin al tın-
da bir-bi ri miz lə söh bət edi rik. 
Çox ma raq lı bir səh nə idi. Onun 
uzun qa ra, çi yin lə ri nə tö kü lən 
saç la rı var dı. Bir gə oy na dı ğı mız 
hə min səh nə ni bu gü nə ki mi 
unu da bil mi rəm. Son ra dan bir 
çox ta ma şa lar da ey ni səh nə ni 
bö lüş dük. “Ki şi lər” te le vi zi ya ta-
ma şa sın da da bir gə oy na mı şıq. 
Rol la rı nı çox gö zəl ifa edir di. 
“Ata yev lər ailə si” ta ma şa sın-
da kı ob ra zı da unu dul maz dır.
O, bir akt ri sa ki mi çox sa kit in-
san idi. Heç ki min işi nə qa rış-
maz dı. Məşq lə rə, ta ma şa la ra 
sa kit gə lib, sa kit də ge dər di. 
Bir gə ça lış dı ğı mız il lər də bir 
də fə ol sun, sə si nin to nu nu 
ucalt dı ğı nı eşit mə dim. Ha mı ya 
hör mət lə ya na şır dı. Son ra dan 

xəs tə lik onu üz dü və bu xəs tə-
lik lə də dün ya sı nı də yiş di. Al lah 
rəh mət elə sin”.

***
Aka de mik Mil li Dram Teat rı-

nın trup pa mü di ri El nur Məm-
mə dov da Se vil xa nı mı işıq lı 
xa ti rə lər lə yad edir. Bil di rir ki, 
akt ri sa ilə ta nış lı ğı hə lə trup pa 
mü di ri iş lə məz dən əv və lə tə sa-
düf edir: “Se vil xa nı mı 1998-ci 
il dən ta nı yır dım. O za man tə-
lə bə idim. Se vil xa nım bi zə hər 
za man ana nə va zi şi ilə ya na-
şar dı. Onu da qeyd edim ki, bi-
zim dip lom ta ma şa mız da ana 
ob ra zı nı oy na mış dı. Hə min 
dövr in di kin dən çox fərq li idi. 
Biz Hə sə na ğa Tu ra bo vun kur-
su nun tə lə bə lə ri idik və teat ra 
gə lən də özü müz dən yaş lı nəs-
lə hör mət əla mə ti ki mi əgər 
gör kəm li sə nət kar la rı mız bu-
fet də olur du sa, heç vaxt ora ya 
da xil ol maz dıq. Se vil xa nım da 
bu nu bil di yi üçün bi zə qay ğı ilə 
ya na şar, öz qrim ota ğın da ça-
ya qo naq edər di... Se vil xa nı-
mın hə yat yol da şı Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə-
nət Uni ver si te tin də dərs de yir di 
və bir qız la rı var dı. Son ra dan 
teatr da trup pa mü di ri ça lış dı-
ğım za man lar da da onun la gö-
zəl mü na si bət lə ri miz olub. 10 
il dən çox müd dət də onun bir 
də fə də məş qə ge cik mə yi nin 
şa hi di ol ma dıq”. 

***
Vax ti lə te le vi zi ya da nü ma yiş 

olu nan bu ta ma şa lar bu gün sə-
nət se vər lə rə təq dim olun sa, or-
ta və yaş lı nə sil iz lə yi ci lər teatr 
sal na mə mi zin diq qə tə la yiq nü-
mu nə lə ri ni bir da ha xa tır la yar, 
dün ya sı nı də yiş miş sə nət kar la-
rı mı zı unut maz lar. Bu həm də 
ye ni nə sil lə rin səh nə sə nə ti mi-
zin keç mi şi ilə ta nış lı ğı üçün 
für sət olar. Çün ki bu ta ma şa lar-
da sə nət ta ri xi mi zin si lin mə yən 
im za la rı ək si ni ta pıb... 

Lalə Azəri

15 il hərbi xidmətdə olmuşdu,
amma yazıçı kimi tanındı

Azər bay can ədə biy ya tı və sa ti rik mət buatı nın in ki şa fın da 
özü nə məx sus ye ri olan gör kəm li ədib lə ri miz dən bi ri də na şir, 
dra ma turq, yu mo ris tik no vel la və he ka yə lər müəl li fi Sey fəd din 
Dağ lı dır. Özü nə məx sus ya ra dı cı lıq üs lu bu olan ədi bin qə lə-
min dən çı xan  hər bir əsər oxu cu la rın qəl bi nə yol ta pıb. Ya zı çı-
nı və fa tı nın 40-cı il dö nü mü mü na si bə ti lə ya da sal dıq.

Sey fəd din Əliağa oğ lu Ab ba sov (Sey fəd din Dağ lı) 27 av qust 
1921-ci il də Xı zı da dün ya ya göz açıb. Ki çik yaş da ana sı Qə mər 
xa nım və fat edir. Döv lət qul luq çu su olan ata sı tez-tez eza miy-
yət lə rə get di yi üçün Sey fəd din ata ba ba sı Bəh lul ki şi nin hi ma-
yə sin də qa lır. Ata sı ikin ci də fə ailə hə ya tı qur sa da, o, ye nə də 
ba ba sı nın ya nın da ya şa yır. 

Bir müd dət son ra ailə si Ba kı şə hə-
ri nə kö çür. O da or ta təh si li ni Ba kı-
da alır. Bə dii ya ra dı cı lı ğa da elə or ta 
mək təb il lə rin dən baş la yır. An caq 
onun da gənc li yi qan lı-qa da lı il lə-
rə tə sa düf edir. 1941-ci il də mü-
ha ri bə baş la yan da Sey fəd din də 

so vet or du su sı ra la rı na ça ğı rı lır. 
Öm rü nün on beş ili hər bi xid mət də 
ke çir. “Or du” qə ze tin də ədə bi iş çi, 
“Di vi zi ya” qə ze ti nin re dak to ru olur. 
1944-1946-cı il lər də so vet qo şun 
his sə lə ri nin tər ki bin də İran da xid-

mət ke çir.
Sey fəd din Ab ba sov jur na-

lis ti ka ya 1938-ci il də çap olu-
nan ma raq lı fel ye ton lar la gə-
lir. Əsər lə ri ilk gün dən ge niş 

oxu cu ma ra ğı na sə bəb olur. II Dün ya mü ha ri bə si döv rün də fel ye-
ton la rı və sa ti rik he ka yə lə ri “Və tən uğ run da” jur na lın da, “Ədə biy yat 
qə ze ti”, Təb riz də çı xan “Və tən yo lun da” qə zet lə rin də dərc olu nur.

Sey fəd din Dağ lı 1952-1956-cı il lə rə Le nin adı na Mosk va Hər-
bi-Si ya si Aka de mi ya sı nın Re dak tor luq fa kül tə si nin mü da vi mi 
olub. 1956-cı il də Mosk va da təh si li ni ba şa vu ran dan son ra or du 
sı ra la rın dan tər xis olu nur və Ba kı ya qa yı dır. Bu ra da jur na list və 
ədə bi fəaliy yə ti ni da vam et di rir. O, 1956-1959-cu il lər də Döv lət 
Ra dio Ko mi tə si nin baş re dak to ru, Ba kı te le vi zi ya stu di ya sı nın 
baş re dak to ru və sədr müavi ni iş lə yir. “Azər bay can fi lm” ki nos-
tu di ya sın da sse na ri re dak si ya he yə ti nin üz vü, “Ya zı çı” nəş riy ya-
tın da re dak tor ki mi də fəaliy yət gös tə rir. Bü tün bun la ra rəğ mən 
bə dii ya ra dı cı lıq fəaliy yə tin dən də qal mır. Xü su si lə “Kir pi” jur na lı 
ilə ya xın əmək daş lıq edir. Onun fəaliy yə ti nin bö yük bir mər hə lə-
si elə bu jur nal la bağ lı olub. 1959-cu il dən 1976-cı ilə dək “Kir pi” 
jur na lı nın baş re dak to ru və zi fə sin də ça lı şır.

Sey fəd din Dağ lı nın ya ra dı cı lı ğın da sa ti rik üs lub xü su si lə se-
çi lib. Ya şa dı ğı cə miy yə tin ey bə cər lik lə ri onun tən qid hə də fi  idi. 
Ya zı çı nın ədə bi qəh rə man la rı hə yat dan gö tü rü lüb. Ya rat dı ğı hər 
bir ob ra zın öz bə dii xü su siy yət lə ri var. Yu mo ris tik po vest və he-
ka yə lə ri oxu cu da mə na lı gü lüş ya ra dıb. Ona gö rə də sü jet xət ti, 
qu ru lu şu, ifa də tər zi və di li nin sa də li yi ge niş oxu cu küt lə si tə rə-
fi n dən ma raq la qar şı la nıb. Mə sə lən, müəl li fi n “Sa biq lər” əsə ri nin 
qəh rə man la rı və zi fə lə rin dən uzaq laş dı rıl mış na zir lər dir. Onun 
tən qid ob yekt lə ri “Kir pi” jur na lın da dərc et dir di yi ya zı lar da da ha 
da konk ret lə şir. Əl bət tə, bun lar ya zı çı ya xey li vaxt ba şağ rı sı ol sa 
da, o, tut du ğu yol dan çə kin mə yib. 

Sey fəd din Dağ lı nın 1948-ci il də “Də niz kəş fi y yat çı sı” ad lı ilk 
ki ta bı işıq üzü gö rüb. “Adı sə nin, da dı mə nim”, “Ay dın lı ğa doğ-
ru”, “Mən zi li niz mü ba rək”, “Tə zə gə lin”, “Köl gə lər pı çıl da şır” 
pyes lə ri, “Ba har oğ lu”, “Mə şəl”, “Kə cil qa pı sı”, “Sa biq lər” və s. 
ki tab la rı ge niş oxu cu ma ra ğı na sə bəb olub. Pyes lə ri Aka de mik 
Mil li Dram Teat rı, Mu si qi li Ko me di ya Teat rı və Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rın da də fə lər lə ta ma şa ya qo yu lub. 

Onu da qeyd edək ki, Sey fəd din Dağ lı ya ra dı cı lı ğa şeir lə baş-
la yıb, bir çox sa ti rik şeir lə ri nə mu si qi də ya zı lıb. Bun la rın içə ri sin-
də Ca han gir Ca han gi ro vun bəs tə lə di yi, mü ğən ni Mir zə Ba ba ye vin 
oxu du ğu “Çay çı” mah nı sı bu gün də din lə yi ci lə rin kön lü nü ox şa yır. 

Əmə yi yük sək qiy mət lən di ri lən ya zı çı Azər bay can SSR Döv lət 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb, res pub li ka Ali So ve ti nin fəx ri fər ma nı 
ilə təl tif olu nub. Əsl mü ka fa tı isə ya ra dı cı lı ğı na olan ümum xalq 
mə həb bə ti, ki tab la rı nın se vi lə rək oxun ma sı və pyes lə ri nin öl kə-
nin apa rı cı teatr la rın da ta ma şa ya qo yul ma sı olub.

Əsər lə ri bir çox dil lə rə tər cü mə olu nan ədib 18 yan var 1983-cü 
il də, 62 ya şın da və fat edib.

S.Fə rə cov

Bir müd dət son ra ailə si Ba kı şə hə-
ri nə kö çür. O da or ta təh si li ni Ba kı-
da alır. Bə dii ya ra dı cı lı ğa da elə or ta 
mək təb il lə rin dən baş la yır. An caq 
onun da gənc li yi qan lı-qa da lı il lə-
rə tə sa düf edir. 1941-ci il də mü-
ha ri bə baş la yan da Sey fəd din də 

so vet or du su sı ra la rı na ça ğı rı lır. 
Öm rü nün on beş ili hər bi xid mət də 
ke çir. “Or du” qə ze tin də ədə bi iş çi, 
“Di vi zi ya” qə ze ti nin re dak to ru olur. 
1944-1946-cı il lər də so vet qo şun 
his sə lə ri nin tər ki bin də İran da xid-

mət ke çir.

zər bay can teatr sə nə ti nin hər za man yad daş lar da ya-
şa ya caq si ma la rı var. Ta ma şa çı ola raq bə zən bu sə nət 

va), “Mü sa bi qə”də Se vinc 
(A.Qəh rə ma nov) və s. ob raz-
la rı akt ri sa nın sə nət tər cü me yi-
ha lı nın yad da qa lan ör nək lə ri dir. 

Pe şə kar ki no təh si li ol sa da, 
re jis sor lar nə dən sə onu “gör-
mə di lər”. Cə mi bir fi lm də (“Biz 
qa yı da ca ğıq”, 2007) epi zo dik 

...Se vil Xə li lo va 58 ya şı nın ta-
ma mı na 4 gün qal mış – 6 yan-

hə ya ta vi da 

Bu il gör kəm li maarif xa di mi, pe da qoq, ədə biy yat şü nas və 
pub li sist Fi ri dun bəy Kö çər li nin (1863-1920) ana dan ol ma sı-
nın 160 il li yi dir. O, döv rün ədə bi-mə də ni mü hi ti ni diq qət də 
sax la maq la ya na şı, bu mü hit də ki pro ses lə rə zə ru ri is ti qa-

mət ve rən nü fuz lu zi ya lı ki mi də ta nı nıb. Yu bi ley mü na si bə ti lə 
maarif çi ali min hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın da bə zi ma raq lı 
fakt la rı oxu cu la ra təq dim edi rik. 

Şəhid maarifçi
Fi ri dun bəy Kö çər li 1863-cü 

il yan va rın 26-da Şu şa da do-
ğu lub. Şə hər də ki Mir zə Kə rim 
Mün şi nin məd rə sə sin də və rus 
mək tə bin də təh sil alıb. Son-
ra təh si li ni Za qaf qa zi ya (Qo ri) 
Müəl lim lər Se mi na ri ya sın da 
da vam et di rib. Mə zun ol duq-
dan son ra İrə van gim na zi ya sı 
və Qo ri Müəl lim lər Se mi na ri ya-
sın da dərs de yib. 1906-cı il də 
se mi na ri ya nın Azər bay can böl-
mə si nin Qa za xa kö çü rül mə si nə 
nail olub və öm rü nün so nu na-
dək ona rəh bər lik edib. 

Azər bay can ədə biy ya tı ta-
ri xi nin el mi prin sip əsa sın da 
öy rə nil mə sin də Fi ri dun bə yin 
mü hüm xid mət lə ri olub. Ali min 
1911-ci il də nəşr olu nan “Mir-
zə Fə tə li Axun dov” ki ta bın da 
ilk də fə ola raq Şər qin ilk bö-
yük dra ma tur qu nun ta le yi nə 
və bən zər siz sə nə ti nə sis tem li 
şə kil də işıq tu tu lub. Bir il son ra 
öl kə mi zin müx tə lif böl gə lə ri nin 
şi fa hi söz xə zi nə si ni əks et di-
rən “Ba la la ra hə diy yə” ki ta bı 
işıq üzü gö rüb. Onun 1913-cü 
il də bö yük zəh mət he sa bı na 
ta mam la dı ğı “Azər bay can ədə-

biy ya tı ta ri xi ma te rial la rı” ad lı 
üç cild lik ki ta bın da isə qə dim 
dövr lər dən XX əs rin əv vəl lə-
ri nə dək bö yük bir mər hə lə nin 
ədə biy ya tın dan bəhs olu nur. 
O, həm çi nin çox say lı dərs lik lə-
rin ha zır lan ma sı, re dak tə si və 
zən gin ləş di ril mə si nə də öz töh-
fə si ni ve rib. 

Fi ri dun bə yin xal qı nın el mi, 
təh si li, mə də niy yə ti, di li uğ run-
da fə da kar xid mət lə ri er mə ni 
mil lət çi lə ri nin ra hat lı ğı nı əlin dən 
al mış dı. On lar be lə bir mil lət fə-
daisi ni ara dan gö tür mək üçün 
yol ara yır dı lar. Nə ha yət, 1920-ci 
il də Gən cə də onun gül lə lən mə-
si nə – ədə bi sus du rul ma sı na 
nail ol du lar...

Haqqında ilk monoqrafi ya
F.Kö çər li haq qın da ilk mo noq-

ra fi k əsə ri mər hum aka de mik 
Bə kir Nə bi yev ya zıb. Doğ ru dur, 
Bə kir Nə bi ye və qə dər Ş.Qur ba-
nov, F.Qa sım za də, A.Za ma nov, 
C.Xən dan və baş qa təd qi qat-
çı lar müəy yən araş dır ma lar 
apa rıb ki tab ça və mə qa lə lər 
ya zıb lar. La kin B.Nə bi yev həm-
kar la rın dan fərq li ola raq F.Kö-
çər li nin da ha dol ğun və ət rafl  ı 
şə kil də təd qi qi nə nail olub. 

“Balalar
şad olacaq...”

F.Kö çər li nin fi k rin-
cə, uşaq dün ya sı çox 
zən gin dir. Uşaq lar da 
poetik du yum çox güc-
lü dür. On la rın tə fək kü-
rü ya zı çı tə fək kü rü nə 
uy ğun dur. Ona gö rə də 
Fi ri dun bəy gənc nəs li 
düz gün tər bi yə et mək, 
və tə nə, xal qa, ana di li-
nə mə həb bət duy ğu la rı 
oyat maq üçün uşaq la rı 
hə lə ki çik yaş la rın dan 
şi fa hi ədə biy yat nü mu-
nə lə ri ilə ta nış et mə yi 
il kin tər bi yə üsul la rın-
dan sa yır və bu nu va-
li deyn lə rə məs lə hət 
gö rür dü. Tə sa dü fi  de-
yil ki, 1912-ci il də çap 
et dir di yi şi fa hi xalq ədə biy ya tı 
nü mu nə lə ri nə “Ba la la ra hə diy-
yə” adı ver miş di. O, məc muənin 
mə ra mı nı be lə ifa də et miş di: “Bu 
məc muəni hər kəs oxu sa – bö-
yük, ya ki çik – onun qəl bi açı lıb 
xən dan ola caq dır. Ba la lar şad 
ola caq bu sə bə bə ki, on da dərc 
olu nan əsər lə rin cüm lə si on la rın 
dün ya sın dan dır”. 

“Nadanlıq” dramını
niyə tənqid etmişdi?

F.Kö çər li təh lil et di yi əsər lə ri 
hə ya ti lik, xəl qi lik, xa rak ter lə rin 
can lı, ti pik, di lin tə bii, gü lü şün 

mə na lı ol ma sı ba xı mın dan qiy-
mət lən di rir di. Nə ri man Nə ri-
ma no vun “Na dan lıq” dra mı 
haq qın da ya zır dı: “Dörd pər də li 
“Na dan lıq” ko me di ya sın da tam 
və bit kin əsə rin mə ziy yət lə ri 
yox dur. Bu ra da kənd li hə ya tı-
nın müx tə lif tə rəfl  ə ri sol ğun təs-
vir olu nur. Ha di sə lər ara sın da kı 
hə rə kət bir-bir ilə çox ağır bağ-
la nır. Bu isə əsə rin məz mu nu nu 
ar dı cıl su rət də na ğıl et mə yi xey-
li çə tin ləş di rir”.

N.Nə ri ma nov son ra lar hə min 
tən qid lə rin fay da sı haq qın da de-
miş di: “Düz 20 il bun dan mü qəd-
dəm, mən “Na dan lığ”ı ya zıb mey-

da na bu rax dım. Məş hur 
mü hər rir lə ri miz dən bi ri, 
rə fi  qi miz Fi ri dun bəy Kö-
çər li “Na dan lığ”ı rus di lin-
də tən qid et di, ya ra maz 
bir şey he sab edib ya za-
nı nı, yə ni mə ni la zı mın ca 
çu buq la dı. Oxu yan de-
yir di, “Na dan lığ”ı ya zan 
da ha əli nə qə ləm gə rək 
gö tür mə sin. Fə qət onun 
çu buq la ma ğı “Na dir 
şah”ın mey da na gəl mə-
si nə sə bəb ol du”.

13 məktuba
24 cavab...

F.Kö çər li nin çox möh-
kəm əla qə sax la dı ğı, 
fay da lı tən qid və məs lə-
hət lə ri ilə ya ra dı cı lı ğı na 
tə sir gös tər di yi ya zı çı-

lar dan bi ri də Ab dul la Şaiq olub. 
A.Şaiqin oğ lu, gör kəm li tən qid-
çi, aka de mik Ka mal Ta lıb za də 
“Fi ri dun bəy Kö çər li nin Ab dul la 
Şaiqə mək tub la rı” mə qa lə sin-
də ya zır dı ki, A.Şaiqin ar xi vin-
də F.Kö çər li nin 13 mək tu bu var. 
A.Şaiq isə ona 24 mək tub ya zıb.

A.Şaiqə gön dər di yi mək tub-
la rın bi rin də Fi ri dun bəy ya zır: 
“Bi zim bu əs ri şum da ağ zı nı açıb 
iki kəl mə söz da nış ma ğa da izn 
ver mir lər... Gö rək bir vaxt olar, 
bi zim də ağ zı mız açı lar, dərd lə-
ri mi zi açıq söy lə yə rik”.

F.Kö çər li nin ar xi vin də müasir-
lə rin dən al dı ğı mək tub la rın si-

ya hı sı sax la nı lır. Bu mək tub la-
rın ümu mi sa yı 900-ə ya xın dır. 
Bu ra dan ay dın et mək olur ki, 
F.Kö çər li döv rü nün de mək olar 
ki, bü tün gör kəm li azər bay can lı 
zi ya lı la rı, maarif və mə də niy yət 
xa dim lə ri ilə mək tub la şır mış.

“Oxuyub başa düşmək 
olmur...”

F.Kö çər li nin ədə bi, el mi və 
pub li sis tik ir sin də ana di li mə sə-
lə si əsas yer tu tur. Xal qın ta ri xin-
də di lin ro lu nu yük sək qiy mət lən-
di rən ədi bin “Mol la Nəs rəd din” 
jur na lın da “Ana di li” ad lı mə qa-
lə si çap olu nur. O, mə qa lə sin də 
təəs süfl  ə bil di rir di: “İn di qə zet-
lə ri mi zin və jur nal la rı mı zın di li-
ni oxu yub ba şa düş mək ol mur. 
Ana di li öy rət mək üçün ya zı lan 
tə lim ki tab la rı mız elə bir çə tin 
dil də ya zı lır ki, on la rın va si tə si-
lə ana di li ni an caq unut maq olar. 
Üç-dörd yüz sə hi fə li tə li mi-qi raət 
ki tab la rı mız da “ata”, “ana”, “yax-
şı” ki mi çox iş lə nən və əziz söz lər 
dər man üçün be lə ax ta rıl sa ta-
pıl maz... Hər mil lə tin özü nə məx-
sus ana di li var ki, onun məx su si 
ma lı dır. Ana di li mil lə tin mə nə vi 
di ri li yi dir, hə ya tı nın ma yə si mən-
zi lə sin də dir. Ana nın sü dü bə də-
nin ma yə si ol du ğu ki mi, ana nın 
di li də ru hun qi da sı dır, hər kəs öz 
ana sı nı və və tə ni ni sev di yi ki mi, 
ana di li ni də se vir”.

Hazırladı:
Nurəddin Məmmədli

“Ana dili millətin mənəvi diriliyidir”Firidun bəy Köçərli – 160
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21 yan var 1907 – Ta nın mış ta rix çi və iq ti sad çı, aka de mik Əli-
söh bət Sum bat oğ lu Sum bat za də (1907 – 22.1.1992) Ba kı nın 
Əmir can kən din də do ğu lub. Azər bay can xal qı nın et no ge ne zi nə 
dair təd qi qat əsər lə ri nin müəl li fi  dir.

21 yan var 1924 – Məş hur bəs tə kar, Xalq ar tis ti Şə fi  qə Qu-
lam qı zı Axun do va (1924 - 26.7.2013) Şə ki də do ğu lub. Azər bay-
can da ope ra (“Gə lin qa ya sı”) yaz mış ilk qa dın bəs tə kar dır. “Ev 
bi zim, sirr bi zim” ope ret ta sı nın, po pul yar mah nı la rın (“Meh ri ban 
olaq”, “Nə dən ol du” və s.), ro mans la rın müəl li fi  dir.

21 yan var 1950 – Xalq şairi Zə lim xan Yu sif oğ lu Ya qub (1950 – 
9.1.2016) Gür cüs ta nın Bol ni si ra yo nu nun Kə pə nək çi kən din də do-
ğu lub. “Kön lü mün sə si”, “Yo lum el dən baş la nıb”, “Od al dı ğım ocaq-
lar”, “Şairin ta le yi” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. 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.

21 yan var 2000 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti Sü ley man 
Əy yub oğ lu Ələs gə rov (22.2.1924 – 2000) və fat edib. “Ul duz”, 
“Özü müz bi lə rik”, “Mil yon çu nun di lən çi oğ lu” ope ret ta la rı, “Ba ha-
dır və So na”, “Sol ğun çi çək lər” ope ra la rı, “Ba ya tı-Şi raz” sim fo nik 
mu ğa mı və di gər mu si qi əsər lə ri nin müəl li fi  dir.

21 yan var 2008 – Azər bay can vo kal sə nə ti nin ta nın mış nü-
ma yən də si, SS Rİ Xalq ar tis ti Lüt fi  yar Müs lüm oğ lu İma nov 
(17.4.1929 – 2008) və fat edib. Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb, 
ope ra lar da baş par ti ya la rı ifa edib, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
pro fes so ru olub.

21 yan var 2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can ic ti mai 
fi k ri nin gör kəm li nü ma yən də si, maarif çi və ya zı çı-pub li sist Əli 
bəy Hü seyn za də nin ana dan ol ma sı nın 150 il li yi ilə bağ lı sə rən-
cam im za la yıb.

21 yan var 2021 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Arif İz zət oğ lu 
Hə bi bi (1.6.1943 – 2021) və fat edib. “Azər bay can fi lm”də re jis sor 
as sis ten ti, dubl yaj re jis so ru iş lə yib.

22 yan var 1892 – Gör kəm li bo ya kar və qra fi  ka us ta sı Bəh ruz 
Şi rə li bəy oğ lu Kən gər li (1892 – 7.2.1922) Nax çı van da ana dan 
olub. Əsər lə rin də Və tə nin gö zəl lik lə ri ni (“Ge cə mən zə rə si”, “İlan 
da ğı” və s.) tə rən nüm edib. “Qaç qın lar” sil si lə si (1918-1921) er-
mə ni lər tə rə fi n dən ta ri xi yurd la rın dan qo vu lan soy daş la rı mı zın 
ta le yi nin bə dii ini ka sı dır.

22 yan var 1926 – Na sir, pub li sist, tər cü mə çi Məm mədr za Ab-
dul la oğ lu Afi  yət (Mə rən di; 1926-1995) ana dan olub. 

22 yan var 2008 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can da 
Olim pi ya Hə rə ka tı və İd man Mu ze yi nin ya ra dıl ma sı haq qın da” 
sə rən cam im za la yıb.

22 yan var 2018 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Xan mu-
sa Mu sa xan oğ lu Mu sa yev (1922-2018) və fat edib. Şa ma xı nın 
Şam lı kən din də ana dan olub. 

23 yan var 1878 – Əmək dar ar tist, teatr xa di mi, re jis sor Yu nis 
Nu ri (Yu nis Ha cı Sü ley man oğ lu Sü ley ma nov; 1878 – 5.1.1950) 
İrə van da do ğu lub. İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rı nın ya-
ra dı cı la rın dan bi ri olub.

23 yan var 1927 – Xalq ar tis ti, ta nın mış rəq qas Bö yü ka ğa (Mir-
məm məd) Mir cə fər oğ lu Məm mə dov (1927 – 17.1.2017) ana dan 
olub. Fi lar mo ni ya nın Mah nı və Rəqs An samb lı nın so lis ti olub. 
“Cü cə lə rim” rəqs an samb lı na rəh bər lik edib. 

23 yan var 1935 – Dra ma turq, şair Ca han gir Ata ki şi oğ lu Məm-
mə dov (1935-2008) ana dan olub. “Hə yə tim mə nim, hə ya tım mə-
nim”, “Məs mə xa la da yım dır” və s. pyes lə rin müəl lif dir.

23 yan var 1941 – Əmək dar in cə sə nət xa dim El şad Hey bət oğ-
lu Qu li yev (1941 – 27.5.2008) Cə li la bad şə hə rin də ana dan olub. 
1983-1990-cı il lər də Döv lət Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi-
tə si nin səd ri iş lə yib. Sə nəd li fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  dir.

23 yan var 1946 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Hə sə-
na ğa Əf ra si yab oğ lu Adı gö zəl za də (1946 – 29.4.2018) ana dan 
olub.

23 yan var 1949 – Əmək dar ar tist, tar zən Hə mid Şa mil oğ lu 
Və ki lov (1949-2020) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Mil li Kon ser-
va to ri ya sı nın pro fes so ru olub. 

24 yan var 1905 – Ədə biy yat şü nas alim Məm məd ka zım Ələk-
bər li (1905-1938) Dər bənd şə hə rin də ana dan olub. BDU-nun 
rek to ru, Azər bay can Ya zı çı lar İt ti fa qı ida rə he yə ti nin ilk səd ri 
olub. Rep res si ya qur ba nı dır.

24 yan var 1909 – Xalq ar tis ti, pro fes sional təh sil al mış ilk 
azər bay can lı di ri jor lar dan Əş rəf Hə sən oğ lu Hə sə nov (1909 – 
9.8.1983) Şə ki də ana dan olub.

24 yan var 1921 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Ey-
yub Əliağa oğ lu Məm mə dov (1921 – 27.8.1994) Ba kı da ana dan 
olub. Ə.Əzim za də adı na Döv lət Rəs sam lıq Mək tə bin də müəl lim, 
di rek tor (1965-1975) iş lə yib.

24 yan var 1922 – Aşıq Şa kir (Şa kir Şah ver di oğ lu Ha cı yev; 
1922 – 10.4.1979) ana dan olub.

24 yan var 2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li ki no re jis-
sor, Xalq ar tis ti To fi q Ta ğı za də nin 100 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si 
haq qın da sə rən cam im za la yıb.

Dünya 
21 yan var 1861 – Fran sız re jis so ru, dün ya ki ne ma toq ra fı-

nın ba ni lə rin dən bi ri Jorj Mel yes (Ma ries-Geor ges-Jean Me lies; 
1861-1938) ana dan olub. 1897-ci il də ya rat dı ğı “Star Film” stu di-
ya sın da qı sa met raj lı fi lm lər çə kib.

21 yan var 1906 – SS Rİ Xalq ar tis ti, məş hur ba let meys ter İqor 
Alek sand ro viç Moise yev (1906 – 2.11.2007) ana dan olub.

22 yan var 1729 – Al man klas sik ədə biy ya tı nın ba ni si, dra ma-
turq, in cə sə nət nə zə riy yə çi si Qot hold Ef raim Les sinq (Gott hold 
Eph raim Les sing; 1729-1781) ana dan olub.

22 yan var 1788 – İn gi lis şairi Corc Qor don Bay ron (Geor ge 
Gor don By ron; 1788 – 19.4.1824) ana dan olub.

22 yan var 1898 – Rus re jis so ru, ki no nə zə riy yə çi si Ser gey Mi-
xay lo viç Ey zenş teyn (1898-1948) ana dan olub.

23 yan var 1783 – Fran sız ya zı çı sı, XIX əsr də realist ro man 
jan rı nın ba ni lə rin dən bi ri An ri Ma ri Sten dal (Ma rie-Hen ri Bey le 
– Stend hal; 1783-1842) ana dan olub. “Qa ra və qır mı zı”, “Parm 
sa ki ni” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

23 yan var 1930 – Sent-Lu si ya (Ka rib də ni zin də ada-döv lət) 
şairi və dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı laureatı 
(1992) De rek El ton Vol kot (De rek Al ton Wal cott; 1930 – 
17.3.2017) ana dan olub. 70-ci il lər də ABŞ-a kö çüb.

23 yan var 1989 – İs pan sür realist rəs sa mı Sal va dor Da li (Sal-
va dor Fe li pe Ja cin to Da li i Do me nech; 11.5.1904 – 1989) və fat 
edib. Sür reali zi min ba ni lə rin dən bi ri dir.

24 yan var 1732 – Fran sız dra ma tur qu Pyer Bo mar şe (Pier-
re-Augus tin Ca ron de Beaumarc hais; 1732-1799) ana dan olub. 
“Se vil ya bər bə ri”, “Fi qa ro nun ev lən mə si” ko me di ya la rı nın müəl-
li fi  dir.

24 yan var 1776 – Al man ya zı çı sı Ernst Teodor Vil helm Ama-
dey Hof man (Ernst Theodor Ama deus Hoff  mann; 1776-1822) 
ana dan olub. “Bi rə lər hökm da rı” ro ma nı, “Şel kun çik və si çan lar 
kra lı” na ğı lı (P.Çay kovs ki na ğıl əsa sın da “Şel kun çik” ba le ti ni ya-
zıb) və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

24 yan var 1901 – SS Rİ Xalq ar tis ti, ki no re jis sor Mi xail İliç 
Romm (1901-1971) ana dan olub. “Adi fa şizm” sə nəd li fi l mi ilə 
xü su si lə ta nı nıb.

Hazırladı: V.Orxan

21–24 yanvarXatirə təqvimi

Ta nın mış fır ça us ta sı, Əmək-
dar rəs sam Həm zə Ab dul la-
yev həm vi zual, həm də kon-
sep tual ba xım dan in no va tiv 
xa rak te rə bü rü nən ya ra dı cı lıq 
fəaliy yə ti ilə se çi lir. Tə xəy yül 
ilə ya xın dan səs lə şən, onun la 
pa ra lel har mo ni ya ya ra dan 
bü tün möv zu lar kə tan üzə rin-
də bir ne çə ra kurs dan ba xıl-
mış şə kil də ger çək ləş di ri lə rək 
öz es te tik də yə ri ni vur ğu la ya 
bi lir. Həm mil li li yə, həm ənə-
nə vi li yə, həm də zə ma nə yə 
əsas la nan bu bə dii təc rü bə, 
ilk növ bə də, rəng ka ra, öz 
dəst-xət ti nin ma hiy yə ti ni dərk 
et mək də yar dım cı olan əsas 
mə sə lə lər dən dir. 

Rəs sa mın təs vir lə rin də ki “in-
qi la bi” me tod lar daim hə rə kət də 
ola nı, di na mi ka nı, za ma nın tə si-
ri nə mə ruz qa la nı və ən önəm li si 
öz xa ti rə lə ri ilə bir gə duy ğu la rın-
dan qay naq la nan fər di dün ya-
nı məx su si şə kil də önə çı xar dır. 
Bə zən bo ya ilə ko bud, bə zən də 
ye tə rin cə zə rif rəf tar edən rəs-
sa mın dol ğun pa lit ra sı onun hər 
za man həm real, həm də fəl sə fi  
ba xı şı nın mü rək kəb li yi ni özün də 
eh ti va edir, xaotik kom po zi si ya-
la rı nın da şı yı cı sı funk si ya sı nı ye-
ri nə ye ti rir. Bü tün bun lar gös tə rir 
ki, Həm zə Ab dul la yev biz dən, 
sa də cə, düz, ya xud ar dı cıl ba xış 
bu caq la rı ilə tab lo su na nə zər ye-
tir mə yi mi zi is tə mir. O hər bir ele-
men ti elə yer ləş di rir ki, ba xış la-
rı mız səh nə nin üzə rin də fır la nıb 
onu mə nim sə yə bi lir. Müəl li fi n 
in san fi  qur la rı çox ma raq lı dır. 
Onun in san ob raz la rı seh ri ni və 
qə ri bə li yi ni qo ru ya raq həm mi-
niatür sə nə ti mi zə, həm də XXI 
əs rin mo der nist sə nət cə rə yan-
la rı nın tə ləb lə ri nə ca vab ve rir. 
Rəs sa mın qa lın fır ça vu ruş la rı, 
çox qat lı və fak tu ra lı bo ya tə bə-
qə lə ri, qey ri-müəy yən for ma la rı 
bə sit ka te qo ri ya la ra sığ ma yan 
müasir və avan qard sə ciy yə yə 
ma lik dir. Bu əsər lər də rəng və 
for ma bir-bi rin dən ay rıl ma yan, 
ümu mi har mo ni ya nın bə dii gü cü-
nü ar tı ran və də qiq ləş di rən, kom-
po zi si ya nı zən gin və dol ğun gös-
tə rən, tə zad ton lar dan qi da la nan 
əsas ün sür lər dir. 

Həm zə Ab dul la ye vi mü cər rəd 
rəs sam ad lan dı ra bi lə rik mi? Fik-
rim cə, xeyr. Çün ki onun ifa də 
et mək is tə di yi ide ya və dü şün cə-
lə ri fan tas tik alə mə de yil, bir ba şa 
real lı ğın özü nə əsas la nır. Kom-
po zi si ya qur ma mə ha rə ti ni tünd 
ko lo rit se çim lə ri ilə in teq ra si ya 
edən rəs sa mın təs vir lə rin də nə-
zə rə çar pan baş qa bir xü su siy yət 
işıq dır. İşıq və rən gin vi zual real-
lı ğa aşı la dı ğı də qiq lik və ob yek tiv 

ba xış kom po zi si ya la rı ta mam-
la yan amil lər ara sın da öz ye ri ni 
ta pa raq sə nət ka rın bə dii ifa də 
di li nin ən güc lü “si la hı na” çev ri lir. 
Emo sional eksp res siv duy ğu nu 
özün də da şı yan sə nət nü mu nə-
lə ri nin təl qin ener ji si rəs sa mın 
dü şün cə müs tə vi sin dən ər sə yə 
gə lə rək ya ra dı cı lıq qa bi liy yə ti lə 
sin te zə uğ ra yır.

Onun əsər lə ri nə, ob raz və mo-
tiv lə ri nə hop muş doğ ma Ab şe ron 
bir baş qa gö zəl li yə və mis ti ka ya 
ma lik dir. “Ke çib get miş Ab şe ron” 
sil si lə si, “Ab şe ron”, “Qum luq da 
ev”, “Sa hil”, “Də ni zə ge dən yol”, 
“Ba lıq çı nın evi” və s. əsər lə ri Ab-
şe ro nun ru hu nu və ahən gi ni da-
şı ya raq onu özü nə məx sus tərz-
də təm sil edir lər. Bu əsər lər də 
ən va cib mə qam mil li ruh lu ça-
lar üzə rin də kök lə nən rəs sa mın 
uşaq lıq il lə ri ni də bu təs vir lər içə-
ri sin də giz lət mə si dir.

Rəs sa mın Ab şe ron möv zu lu 
əsər lə rin də Ab şe ron sə nət mək tə-
bi nin gör kəm li nü ma yən də lə ri nin 
ro lu var. On lar dan bi ri elə Bu zov-
na da ta nış ol du ğu Mir ca vad Ca-
va dov dur. Dü şün sək ki, sə nət ka-
rın yol gös tə rə ni ma hir fır ça us ta sı 

Mir ca vad Ca va dov olub, onun üs-
lu bu nun fərq li ciz gi lə ri nin və cə sa-
rət li ov qa tı nın tə sa dü fi  ol ma dı ğı nı 
an la ya rıq. Həm zə Ab dul la ye vin 
ob raz la rı na nə zər ye tir sək, o, doğ-
ma tor pa ğın sa kin lə ri ni həm bir qə-
dər adi ləş di rə rək təs vir edir, həm 
də on la ra in di vi dual lıq aşı la yır. 
Onun ob raz la rı mil li ruh lu, müasir 
gör kəm li ol maq la ya na şı, həm də 
ak tual dır lar. Rəs sa mın ya rat dı-
ğı ob raz lar bir ba xım dan ha mı-

mız üçün ta nış dır. “To ra düş müş 
adam lar”, “Vaxt və adam lar”, “Qız 
port re ti”, “Ro mans ax şa mı”, “Də niz 
sa hi lin də qız”, “Güz gü qar şı sın da”, 
“Qa dın qa val la”, “Or kestr”, “Fə nər-
çi”, “Kar van ba şı”, “Sır ğa lı qız”, “Qa-
ra at lı ov çu”, “Qır mı zı də və” və s. 
əsər lər bu qə bil dən dir. Sə nət ka rın 
tə səv vü rü nə ti cə sin də əya ni lə şən, 
ge niş ümu mi ləş dir mə lər lə həll olu-
nan ob raz lar da bə dii es te ti ka hiss 
olun maq da dır. Rəs sa mın tə xəy yü-
lü nün is ti qa mə ti ob raz la rı nın ru hu 
və emo sional kim li yin də kont rast 
ya ra da raq on la rı da ha da də rin-
ləş di rir. Onun ob raz la rı nın bə dii 
es te ti ka sı sı xı cı, so yuq rəng lər lə 
bü tün ləş mir. Sə nət ka rın bə dii ifa-
də tər zi nin mis tik aura sı işıq se li ilə 
tac lan dı rı lır. Müəl lif bə dii ax ta rış la rı 
sı ra sı na ob raz la rı va si tə si lə in san-
la rın hə yat da “var ol maq” qa yə si ni 
müəy yən ləş dir mə yi əla və et mə yi 
də unut mur. 

Rəs sa mın ya ra dı cı lı ğın da qa-
dın ob raz la rı na da ge niş yer ve ri-
lib. Bu qa dın lar ol duq ca ma raq lı, 
sə riş tə li və zə rif bir bi çim də təs vir 
olu nur lar. Onu da qeyd et mək is-
tə yi rəm ki, Həm zə Ab dul la ye vin 
ob raz la rın da “qa car üs lu bu”nun 
da iz lə ri ni gör mək müm kün dür. 
Sə nət ka rın ba xış bu ca ğın da var 
olan qa dın ob raz la rı bə zən əsas, 
bə zən də ikin ci də rə cə li rol oy-
na yır lar. Rəs sa mın qa dın ob-
raz la rı nın tə mə lin də həm mil li lik, 
həm də müasir lik da ya nır. Onun 
qa dın la rı bə zən utan caq, bə zən 
şıl taq, bə zən müd rik, bə zən kə-
dər li, bə zən isə ni ga ran dır lar. 

Həm zə Ab dul la ye vin hiss və 
hə yə ca nı nı azad şə kil də ifa də et-
di yi di gər mü hüm möv zu lar dan 
bi ri də xal qı mı zın ba şı na gə ti ri lən 
mü si bət lər dir. Qə zəb və emo-
sional şaş qın lıq hiss lə ri nin yük sək 
də rə cə də us ta lıq la ifa də olun du-
ğu “Yan dı rıl mış və tən” və “Xo ca lı 
1992 – gül lə lən miş in san lar” tab-
lo la rı nı bu na mi sal çə kə bi lə rik. 
Hər iki əsər ilk ba xış dan bi zə qa-
ran lıq pa lit ra sı ilə iz ti rab, ağ rı və 
kə dər hiss lə ri aşı la yır. Xal qın ha fi -
zə sin də ya ra lı bir yu va qur muş bu 
dəh şət li, əzab ve ri ci ah- vay san ki 
kə ta nın üzə rin də əf ğan edir. Hər 
iki əsə rin sü je tin də bir hiss da ya-
nır: qəlb ağ rı sı. Bə dii ifa də də fa-
ciə təs vi ri ya rat maq çox çə tin dir. 
Fa ciənin bü tün ağ rı la rı nı ələ alıb 
kom po zi si ya ya uy ğun laş dır maq 
müəl lif dən mən ti qi və emo sional 
dü şün cə tə ləb edir. Kə ta nın im-
kan la rı na sı ğan və sı ğa bil mə yən 

bü tün duy ğu la rı özün də cəm lə-
yən bu səh nə lər mis li gö rün mə-
miş əda lət siz li yin və ti ran lı ğın ən 
ağır hə qi qət lə ri ni dün ya ya elan 
edir. 20 Yan var fa ciəsi nə həsr 
olun muş “Çər xi-fə lək” tab lo su da 
rəs sa mın ta ri xi möv zu ya mis tik 
ba xı şı nı əks et di rir. 

Həm zə Ab dul la ye vin ya ra dı cı-
lı ğın da rast gəl di yi miz na ğıl va rı 
sə ciy yə yə ma lik bir ne çə sim vo lun 
da adı nı çə kə bi lə rik. On lar dan bi-
ri məh sul dar lıq, bol luq və cən nə tin 
rəm zi he sab edi lən, “şah mey və” 
ki mi ta nı nan nar dır. Rəs sa mın 
“Nar na ğı lı” əsə ri bu mə na da diq-
qə tə la yiq nü mu nə dir. Ağa cın üzə-
rin də təs vir olu nan, səh nə yə hökm 
edən nə həng bir nar fi  qu ru san ki 
gü nəş ki mi bərq vu rur. Bu mə na da 
müəl li fi n “Axı rın cı mə həb bət” əsə ri 
də ma raq do ğu rur.

Rəs sa mın ya ra dı cı lı ğın da diq-
qət çə kən bir baş qa fi  qur-sim vol 

çı raq dır. Qa ran lı ğa mey dan 
oxu yan müəl li fi n ya nan çı ra ğı 
onun ümid aça rı, işıq ara maq 
cəh di dir. 

Həm zə Ab dul la ye vin “Şərq də 
li man”, “Ümid gə mi si”, “Axı rın cı 
sə ya hət” ki mi sə nət nü mu nə lə-
ri də iz lə yi ci də fərq li duy ğu lar 
oya dır. Qa yıq və ya xud gə mi 
fi  qur la rı adə tən qur tu lu şun və 
əmin-aman lı ğın sim vo lu ki mi 
qə bul olu nur.  

Rəs sam ya ra dı cı lı ğın da port-
ret jan rı na da müəy yən qə dər 

yer ve rib. Ma vi fon da, ma vi li bas-
da təs vir olu nan, bə yaz otu ra caq-
da əy lə şən zə rif qa dın fi  qu ru (“Hər 
şey yax şı ola caq”) bu na mi sal ola 
bi lər. “Ses ki ya” ad lı tab lo da rəs sa-
mın ma raq lı əsər lə rin dən dir. Mis-
tik və na ğıl va rı ab-ha va ya ra dan 
bu kom po zi si ya zə rif ko lo rit həl li 
ilə se çi lir. Da hi şəx siy yət lə rin də 
ob ra zı nı ya ra dan rəs sa mın “Şair 
Şəh ri yar” tab lo su çox ma raq lı-
dır. Bö yük söz us tad la rı mız dan 
olan Mə həm məd hü seyn Şəh ri yar 
rəsm də diz lə ri üzə rin də əy lə şib, 
gər gin bir şə kil də ya zı ya zar kən 
təs vir olu nub. Ge cə ya rı sı, qar şı-
sın da çı raq və çay dəs ga hı təs vir 
olu nan şair cid di gör kəm də dir. 

Son da Həm zə Ab dul la ye vin 
av to port re tin dən bəhs et mək is-
tə yi rəm. Özü nün yet kin ya şı nı 
təs vir edən rəs sam həm ar xa 
fo na, həm də kom po zi si ya nın 
ön his sə lə ri nə bu la şan rəng ya-
xı la rı, müx tə lif rəng lə rə bu lan mış 
irə li yə yö nə lib. Müəl lif bu nun la 
hər za man ya rat ma ğa can at dı-
ğı nı vur ğu la maq is tə yir. Gər gin 
və qə zəb li ba xış la rı nın ha ra ya 
tuş lan dı ğı bəl li de yil. Bu ra da bir 
baş qa ma raq lı nüans rəs sa mın 
fır ça lar la do lu olan əli nə zən-
cir vu rul ma sı dır. La kin bu zən cir 
elə cə rəs sa mın mol ber ti nə bağ-
la nıb. Bəl kə də rəs sam bu ra da 
ru hu nun, qəl bi nin, dü şün cə lə ri-
nin sə nət tə rə fi n dən ələ ke çi ril di-
yi ni ifa də et mək is tə yir...

Nigar Hətəmova
Azərbaycan Dövlət Rəsm 

Qalereyasının kiçik elmi işçisi

Bədii ifadə tərzinin mistik aurası...
Həmzə Abdullayevin tablolarında xalqımızın başına gətirilən müsibətlərə məxsusi baxış var

Xalid Xürrəm Səbribəyzadənin 
“Hekayələr”i nəşr olunub

AMEA-nın Mə həm məd Fü zu li adı na Əl-
yaz ma lar İns ti tu tu Şəx si ar xiv lə rin təd qi qi 
şö bə si nin el mi iş çi si Xa nım ba cı Mə lik za-
də nin (Xa nım Meh di xan lı) əs ki əlif ba dan 
trans fo ne li te ra si ya edib nəş rə ha zır la dı ğı 
Xa lid Xür rəm Səb ri bəy za də nin “He ka-
yə lər” ki ta bı işıq üzü gö rüb. Bu ba rə də 
AMEA-dan bil di ri lib. 

Ki tab da XX əs rin əv vəl lə rin də Tür ki yə dən 
Ba kı ya gə lib bir müd dət “Şə la lə” jur na lı nın 
re dak to ru və zi fə sin də ça lış mış şair, na sir, 
tər cü mə çi Xa lid Xür rəm Səb ri bəy za də nin Əl-
yaz ma lar İns ti tu tu nun ar xi vin də sax la nı lan 
“Zə hər li çi çək lər” və “Sa rı yar paq lar” ki tab la rı 
trans fo ne li te ra si ya edi lib, ön söz lə nəş rə təq-
dim olu nub.

Ye ni nəş rin re dak to ru fi  lo lo gi ya elm lə ri dok-
to ru Ra qub Kə ri mov, rəy çi lə ri fi  lo lo gi ya üz rə 
fəl sə fə dok tor la rı Afaq Əli ye va və Kö nül Ba-
ğı ro va dır.

Uşaqların oxu menyusuna
Mil li-mə nə vi də yər lə rin təb li ği is-
ti qa mə tin də la yi hə lə rə im za atan 
“Ting” nəş riy ya tı bu möv zu da 
da ha bir ki tab se ri ya sı ilə oxu cu-
la rın gö rü şü nə gə lib. Azər bay can 
Ya zı çı lar Bir li yi nin üz vü, uşaq lar 
üçün çox say lı ki tab la rın müəl li fi 
Çi na rə Kö çər li nin tə sis et di yi nəş-
riy yat Os man lı ta ri xin dən bəhs 
edən iki ro ma nı çap edib.

Tür ki yə li ya zı çı Ufuk Tu fa nın qə lə mə al dı ğı 
“Ər toğ rul bəy və Qa yı lar” uşaq lar la bə ra bər, 
bö yük lər üçün də ma raq kəsb edə cək he ka-
yət lər dən iba rət dir. Oxu cu lar Qa yı la rın köç xə-
ri tə si, Qa ya Alp dan Or xan Qa zi yə qə dər şə cə-
rə ba rə də zən gin bil gi lə rə sa hib ola caq lar.

Müəl li fi n “Qu ru luş Os man” ad lı ta ri xi ro ma-
nı isə Os man Qa zi nin 1258-ci il də baş la yıb 
1326-cı il də so na ça tan das ta na bən zər hə-
ya tı nı tə fər rüatı ilə təs vir edir. Ya zı çı nın ta ri xi 
bil gi lə rə is ti nad edə rək emo sional təs vir lər-
lə qə lə mə al dı ğı ro man va si tə si lə oxu cu lar 

mon qol la rın qar şı sın da tab gə ti rə bil mə yən 
Səl cuq la rın ax şam gü nə şi ki mi bat dı ğı bir 
vaxt da Qa yı eli nin Os man döv lə ti ola raq do-
ğu lu şu na “şa hid” ola caq lar.

Qeyd edək ki, son bir il ər zin də U.Tu fan-
la əmək daş lıq edən nəş riy yat onun “Ki ta bi-
Də də Qor qud” das ta nı nın boy la rı əsa sın da 
yaz dı ğı “Bam sı Bey rək div lər öl kə sin də”, 
“Ba nu çi çək pə ri lər di ya rın da” na ğıl ki tab la rı-
nı, elə cə də 8 yaş dan yu xa rı uşaq la ra xi tab 
edən he ka yə lər dən iba rət zən gin il lüst ra tiv 
nəşr lə ri də ər sə yə gə ti rib.
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Ra mi ki tab xa na sı 
Tür ki yə nin ilk “Bios fer 
da ya nıq lı mu zey ser ti-
fi  ka tı”na ma lik dir.

Ta ri xi ar xiv mən bə-
lə ri nə gö rə, Ra mi ka-
zar ma sı Os man lı İm-
pe ra tor lu ğun da Sul tan 
III Mus ta fa nın (1757-
1774) döv rün də və zir 
Ra mi Meh met pa şa 
tə rə fi n dən qu ru lub. 
Cüm hu riy yət döv rün də də or du ya xid mət edən ka zar ma 1960-cı 
il lə rə qə dər fəal şə kil də is ti fa də olu nub. 2014-cü il də baş la yan və 
2022-ci ilin so nun da ta mam la nan bər pa iş lə ri nə ti cə sin də bu ra da 
Tür ki yə nin ən iri ki tab xa na la rın dan bi ri ya ra dı lıb.

Hindistan portalında
“Atəşgah” məbədi haqqında məqalə

Hin  dis  ta  nın xə  bər por  tal  la  rın  dan olan www.abp  li  ve.com-da 
“Atəş  gah” mə  bə  di haq  qın  da ge  niş mə  qa  lə dərc olu  nub

Mə  qa  lə  də Hin  dis -
tan  dan min  lər  lə ki  lo -
metr ara  lı  da yer  lə  şən 
Azər  bay  can  da əsr  lər  dir 
ya  nan atə  şin ol  du  ğu 
mə  bəd  dən söz açı  lıb. 
Qeyd olu  nub ki, Xə  zər 
də  ni  zi  nin qərb tə  rə  fi n  də 
mü  səl  man  la  rın çox  luq 
təş  kil et  di  yi Azər  bay -
can  da hin  du zi  ya  rət  çi -
lə  rin ma  raq gös  tər  di  yi 
mə  bə  din ol  ma  sı təəc -
cüb  lü  dür. Mə  bəd o qə  dər uni  kal  dır ki, ona “Atəş  gah” adı ve  ri  lib.

Ya  zı  da mə  bə  din ta  ri  xi və me  mar  lıq xü  su  siy  yət  lə  ri haq  qın  da mə -
lu  mat ve  ri  lir. Qeyd edi  lir ki, Hin  dis  ta  nın keç  miş xa  ri  ci iş  lər na  zi -
ri Suş  ma Sva  rac da 2018-ci il  də Azər  bay  can  da sə  fər  də olar  kən 
“Atəş  gah” mə  bə  di  ni zi  ya  rət edib.

Mə  qa  lə  də bil  di  ri  lir ki, Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin sə  rən  ca  mı ilə 
me  mar  lıq qo  ru  ğu elan edi  lən “Atəş  gah”ı hər il min  lər  lə əc  nə  bi tu -
rist və zəv  var, o cüm  lə  dən hin  dis  tan  lı  lar zi  ya  rət edir.

Çin birinciliyi əldən verir
Son 60 ildə ilk dəfə ölkədə demoqrafik azalma

Çin Xalq Res pub li ka sı dün ya nın ən çox əha li si olan öl kə ti tu-
lu nu qon şu su Hin dis ta na ver mək üz rə dir. Bu ba rə də dün ya 
əha li si və de moq ra fi ya üz rə müs tə qil sta tis ti ka təş ki la tı – 
“World Po pu la tion Re view” yan va rın 18-də mə lu mat ya yıb.

Təş ki la tın real vaxt re ji min də təq dim et di yi mə lu ma ta gö rə, 18 yan-
var da Hin dis ta nın əha li si 1 mil yard 422 mil yon, Çi nin əha li si isə 1 mil-
yard 425 mil yon nə fər olub. Eks pert lə rin fi k rin cə, Hin dis tan 2023-cü 
ilin or ta la rı na dək bi rin ci li yi Çin dən ala caq. Ha zır da Çin də de moq ra fi k 
pro ses də mən fi  ten den si ya (0,1 faiz dən 0,3 faizə dək azal ma) ge dir, 
Hin dis tan da isə əha li nin ar tım tem pi müs bət 0,7-0,9 faiz ara la rın da dır. 

Mə lu mat da Hin dis tan da əha li nin sa yı nın 2060-cı il də 1,7 mil-
yar da yük sə lə cə yi, Çin əha li si nin sa yı nın isə 1,2 mil yar da qə dər 
aza la ca ğı proq noz laş dı rı lır.

Qeyd edi lir ki, 2022-ci il də Çin Xalq Res pub li ka sın da son 60 il üz rə 
ilk də fə əha li sa yın da azal ma (850 min nə fər) baş ve rib. Ötən il öl kə-
də 9,56 mil yon uşaq do ğu lub, 10,41 mil yon nə fər ölüb. Hal bu ki son 
il lər Çin də do ğum sa yı bir qay da ola raq 10 mil yon dan çox olur du. 
Eks pert lə rə gö rə, ötən əs rin 80-ci il lə rin dən Çin də tət biq edi lən “1 
ailə - 1 uşaq” for mu lu in di öz mən fi  nə ti cə lə ri ni gös tə rir. Bax ma ya raq 
ki, ar tıq bu məh du diy yət gö tü rü lüb, üs tə lik hö ku mət hət ta ailə də 3 
uşaq ol ma sı nı da təş viq edir, hə lə lik müs bət ten den si ya gö rün mür. 
Ümu mi lik də isə Çin də de moq ra fi k qo cal ma (yaş lı əha li nin gənc lə ri 
üs tə lə mə si) ge dir. Bu isə həm də iq ti sa di in ki şaf üçün prob lem dir.

Qon şu Hin dis tan da isə ha zır da əha li nin ya rı sı 30 yaş dan aşa-
ğı olan lar dır. “World Po pu la tion Re view” qeyd edir ki, Hin dis ta nın 
ya xın il lər də ən sü rət li in ki şaf edən iq ti sa diy ya ta ma lik ol maq şan-
sı var. Am ma de moq ra fi k di vi dent dən ya rar lan maq üçün hö ku mət 
mil yon lar la ye ni iş ye ri aç ma lı dır.

Xa tır la daq ki, BMT-nin Əha li Fon du (UNF PA) 2022-ci il no yab-
rın 15-də Yer kü rə sin də əha li nin sa yı nın 8 mil yard nə fə rə çat dı ğı-
nı bil di rib. Dün ya əha li si nin 35 faizi isə Çin lə Hin dis ta nın pa yı na 
dü şür. On lar dan sa va yı əha li sa yı na gö rə ilk on lu ğa (2022-ci il 
so nu üçün) ABŞ (337 mil yon nə fər), İn do ne zi ya (282 mil yon), Pa-
kis tan (232 mil yon) tu tur. İlk on lu ğa həm çi nin Ni ge ri ya (219 mil-
yon), Bra zi li ya (217 mil yon), Banq la deş (169 mil yon), Ru si ya (146 
mil yon) və Mek si ka (133 mil yon) da xil dir.

Ye ri gəl miş kən, 2022-ci ilin de kab rı na olan mə lu ma ta gö rə, 
Azər bay can da əha li nin sa yı ilin əv və lin dən 58 min nə fər və ya 
0,6 faiz ar ta raq 10 mil yon 215 min nə fə rə ça tıb. Bu ba rə də Döv lət 
Sta tis ti ka Ko mi tə si nin mə lu ma tın da bil di ri lir.
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MƏDƏNİYYƏT

369 il əv vəl...
21 yan var 1654-cü il də Pe re yas lav ra da-

sın da Uk ray na nın Ru si ya ya bir ləş di ril mə si 
ba rə də qə rar qə bul edi lib. Uk ray na get ma nı 
Boq dan Xmel nits ki nin tə şəb bü sü ilə çı xa rı-
lan qə ra ra əsa sən, Krım və Qər bi Uk ray na 
is tis na ol maq la, in di ki Uk ray na nın əra zi si 
Ru si ya çar lı ğı na bir ləş di ri lib.

291 il əv vəl...
21 yan var 1732-ci il də Sə fə vi  döv lə ti ilə 

Ru si ya ara sın da Rəşt mü qa vi lə si bağ la nıb. 
Mü qa vi lə yə əsa sən, Ru si ya I Pyot run vax-
tın da iş ğal et di yi Xə zər ya nı əra zi lə ri – Kür 
ça yın dan şi mal da yer lə şən Azər bay can tor-
paq la rı nı Sə fə vi döv lə ti nə qay ta rıb. Öz növ-
bə sin də Sə fə vi döv lə ti Ru si ya nın re gion da 
rə qi bi olan Tür ki yə ni (Os man lı im pe ra tor-
lu ğu nu) bu əra zi lə rə bu rax ma maq ba rə də 
öh də lik gö tü rüb. Bun dan əla və, mü qa vi lə yə 
əsa sən, Ru si ya ta cir lə ri Sə fə vi döv lə ti əra zi-
sin də rü sum suz ti ca rət et mək hü qu qu əl də 
et di lər.

192 il əv vəl...
20 yan var 1831-ci il də Hol lan di ya nın 

müs təm lə kə si olan Bel çi ka döv lət müs tə qil-
li yi əl də edib. Lon don da ke çi ri lən bey nəl xalq 
konf rans da Bö yük Bri ta ni ya, Fran sa, Prus si-
ya və Ru si ya Bel çi ka nın müs tə qil li yi nin tə mi-
nat çı sı ki mi çı xış edir di lər.

147 il əv vəl...
21 yan var 1876-cı il də Or ta Asi ya ya (Tür-

küs tan) müs təm lə kə çi lik yü rü şü nü da vam et-
di rən çar Ru si ya sı Ko kand xan lı ğı nı və onun 
mər kə zi Ən di can şə hə ri ni (in di ki Öz bə kis tan 
əra zi si) ələ ke çi rib.

110 il əv vəl...
23 yan var 1913-cü il də Os man lı İm pe-

ra tor lu ğun da sa ray çev ri li şi baş ve rib. Ən-
vər bəy və Tə lət bə yin rəh bər lik et di yi “İt ti-

hat və Tə rəq qi” qru pu nun hə ya ta ke çir di yi 
çev ri liş nə ti cə sin də Baş na zir (Səd rə zəm) 
Ka mil pa şa is te fa ya məc bur edi lib, hər bi 
na zir Na zim pa şa öl dü rü lüb. Hö ku mə tin 

ba şı na ke çən Mah mud Şöv kət pa şa da 11 
iyun 1913-cü il də sui-qəsd nə ti cə sin də öl-
dü rül dü. Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə si ərə fə-
sin də sa ray çə kiş mə lə ri Os man lı nı da ha 
da zəifl  ət di.

47 il əv vəl...
23 yan var 1976-cı il də Pa ris də ABŞ-Vyet-

nam mü ha ri bə si nin ba şa çat ma sı na dair sa-
ziş im za la nıb. Sa zi şə əsa sən, ABŞ qo şun la rı 
Şi ma li Vyet nam dan çı xa rı lıb.

33 il əv vəl...

20 yan var 1990-cı il də So vet Or du su Ba kı-
da qır ğın hə ya ta ke çi rib. SS Rİ Ali So ve ti Rə ya-
sət He yə ti nin səd ri Mi xail Qor ba ço vun Ba kı da 
föv qə la də və ziy yə tin tət bi qi haq qın da fər ma-
nı na əsa sən, şə hə rə or du his sə lə ri ye ri di lib. 
Məq səd res pub li ka da mil li-azad lıq hə rə ka tı nı 
boğ maq idi. Fər man 19 yan var da ve ril sə də, 
yan va rın 20-si sə hə rə ya xın, şə hər də qır ğın tö-
rə di lən dən son ra ra dio ilə elan edil miş di. So vet 
qo şun la rı nın tə ca vü zü za ma nı (da ha son ra də-
qiq ləş di ril miş rə qəm lə rə gö rə) 147 nə fər öl dü-
rül müş, 800-dən çox adam ya ra lan mış dı. Ölən-
lər ara sın da 20-dən çox qa dın və uşaq var idi.

21 yan var 1990-cı ildə Hey dər Əli yev Azər-
bay can SSR-in Mosk va da kı daimi nü ma yən-
də li yin də mət buat konf ran sı ke çi rə rək so vet 
or du su nun Ba kı da tö rət di yi qır ğın la bağ lı bə-
ya nat ve rib. So vet İt ti fa qı nın rəh bər li yin də ki 
yük sək və zi fə lər dən is te fa  ve rən dən (1987) 
son ra tə qib lə rə mə ruz qa lan və hə min dövr də 
Mosk va da xəs tə xa na da müali cə olu nan Hey-
dər Əli yev ağır gün də öz xal qı ilə həm rəy ol du-
ğu nu nü ma yiş et di rib.

Hazırladı: V.Orxan

Mosk va dan Ba kı ya ge dən qa tar-
da giz lən dim, son ra da “La da” 
mar ka lı ma şı nın için də sax-
lan dım və Ba kı da üç gün giz li 

qal ma lı ol dum ki, qət liamın fo to la rı nı 
əl də edib bü tün dün ya nın diq qə ti nə 
çat dı ra bil dim...

Məş hur fo to jur na list Re za De qa ti bu 
ba rə də özü nün “İns tag ram” sə hi fə sin-
də 20 Yan var la bağ lı pay la şı mın da qeyd 

edib. Pay la şım da fo to jur na lis tin ATV te-
le ka na lı ilə bir gə ha zır la dı ğı “Diq qə ti çə-
kən hə qi qət” ad lı fil mi haq qın da mə lu mat 
ve ri lir. 

Re za De qa ti fi lm də 1990-cı ilin 20 yan-
va rın da Ba kı da baş ver miş qır ğın dan son ra 
bu ra ya gəl mə sin dən bəhs edir. O, “Qan lı 
Yan var” xa ti rə lə ri ni, ya şa dı ğı çə tin lik lə ri ilk 
də fə ola raq ət rafl  ı şə kil də iz lə yi ci lə rə çat dı-
ra caq. Film yan va rın 20-də ATV ka na lın da 
ya yım la na caq.

Zamanın səhifələrində qalan 
olaylar, faktlar...

Xronoqraf

“Diqqəti çəkən həqiqət”
Ünlü fotojurnalist Reza Deqati 20 Yanvarı necə görüb?

Leninqradın blokadasına
həsr olunmuş musiqi axşamı

Ba kı da kı Rus Evi (Ru si ya İn for-
ma si ya-Mə də niy yət Mər kə zi) 
yan va rın 17-də 1941-1945-ci 
il lər mü ha ri bə sin də Le ninq ra-
dın blo ka da sı nın ya rıl ma sı nın 
80 il li yi mü na si bə ti lə kon sert-
təq di mat təş kil edib.

RİMM-in mət buat xid mə tin dən 
ve ri lən mə lu ma ta gö rə, təd bir-
də Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın (BMA) 
müəl lim və mə zun la rı iş ti rak 
edib lər. 

Kon sert də BMA-nın müəl lim-
lə ri Al yo na İn ya ki na, La lə Mux ta-

ro va, Əmək dar ar tist An ton Ferş-
tandt, BMA-nın kon sert meys te ri 
Di la rə Kə ri mo va, M.Ma qo ma yev 
adı na Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Fi lar mo ni ya sı Döv lət Xor 
Ka pel la sı nın ar tis ti Fər had Ələk-
bə rov və BMA-nın mə zu nu Ami-
nat Əh mə do va nın ifa sın da mu si-
qi nöm rə lə ri səs lə nib.

Qeyd edək ki, 1941-ci ilin 8 
sent yab rın da Le ninq rad (in di ki 
Sankt-Pe ter burq) şə hə ri al man-
fa şist qo şun la rı tə rə fi n dən tam 
mü ha si rə yə alı nıb. 1943-cü ilin 
18 yan va rın da so vet or du his-
sə lə ri blo ka da nı qis mən ya ra raq 

La do qa gö lü sa hi li bo yun ca ki çik 
dəh liz (“Hə yat yo lu”) aça bi lib lər. 
Bu nun la be lə, şə hə rin blo ka da sı 
1944-cü il yan va rın 27-dək – 872 
gün da vam edib.

Le ninq ra dın blo ka da da qal dı-
ğı 1941-cı ilin 19 okt yab rın da şə-
hər də, Er mi ta jın bi na sın da da hi 
Azər bay can şairi Ni za mi Gən cə-
vi nin 800 il lik yu bi le yi qeyd edi lib.

İllər öncə ölsələr də, milyonlar “qazanırlar”

Dün ya nın sə nət, ədə biy yat, id-
man məş hur la rı ölən dən son ra 
da ad la rı nın bu və di gər rek lam 
məh sul la rın da yer al ma sı, elə-

cə də əsər lə ri nin nəş ri, audiovi zual 
ma te rial lar da is ti fa də si, ifa la rı nın 
səs lən mə si və bu ki mi baş qa gə lir 
mən bə lə ri ilə hər il mil yon lar “qa za-
nır”, da ha doğ ru su, qa zan dı rır lar. Yə-
ni bir ba şa va ris lə ri nə, ya xud on la rın 
ad və ir si nə va ris lik edən qu rum la ra. 
Özü də il lər ön cə dün ya dan kö çən-
lə rin gə lir lə ri hə lə mey dan da olan bir 
çox ul duz la rın qa zan cı nı üs tə lə yir.

Var-döv lət sa hib lə ri nin pu lu nu say maq da 
ix ti sas laş mış “For bes” jur na lı ar tıq dün ya da 
ol ma yan 13 məş hu run 2022-ci il də ki qa zanc-
la rı nın rey tin qi ni tər tib edib. On la rın ək sə riy-
yə ti mu si qi dün ya sı nın keç miş ul duz la rı dır.

Hər çənd si ya hı da bi rin ci ye ri in gi lis ya-
zı çı sı, ek ran laş dı rıl dıq dan son ra xü su si lə 
məş hur la şan “Üzük lə rin hökm da rı” əsə ri nin 
müəl li fi  Con Tol kin (John Ro nald Reuel; Tol-
kien 1892-1973) tu tur. 50 il əv vəl və fat edən 
müəl li fi n ötən il gə li ri 500 mil yon dol lar olub.

İkin ci sı ra da məş hur ame ri ka lı bas ket bol-
çu Ko bi Bra yant (Ko be Bean Br yant; 1978-
2020) yer alıb. Üç il əv vəl ver tol yot qə za-
sın da ölən NBA-nın ul du zu nun 2022-ci il də 
qa zan cı 400 mil yon dol lar təş kil edib. 

Son ra kı dörd ye ri ame ri ka lı mu si qi çi lər tu-
tub lar: rok-mu si qi çi, mü ğən ni və bəs tə kar 
De vid Boui (Da vid Bo wie; 1947-2016) – 250 
mil yon dol lar; dün ya şöh rət li mü ğən ni El-
vis Pres li (El vis Aaron Pres ley; 1935-1977) 
– 110 mil yon dol lar; pop-mü ğən ni Ceyms 
Braun (Ja mes Jo seph Brown; 1933-2006) – 

100 mil yon və sağ lı ğın da “pop-mu si qi-
nin kra lı” adı nı qa zan mış Maykl Cek son 
(Mic hael Jo seph Jack son; 1958-2009) 
– 75 mil yon dol lar.

Rey tinq də yed din ci yer də 55 mil yon 
dol lar qa zanc la ka na da lı mü ğən ni və 
şair Leonard Ko hen (Leonard Nor man 
Co hen; 1934-2016), sək ki zin ci sı ra da 
32 mil yon dol lar la ame ri ka lı uşaq ya-
za rı və mul tip li ka tor Teodor Syuz (Dr. 
Seuss; 1904-1991) yer alıb.

Son ra kı üç yer də ame ri ka lı ba ra ban çı 
Ceff  Por ka ro (Jeff  rey Tho mas Por ca ro; 
1954-1992) – 25 mil yon; ame ri ka lı ka-

ri ka tu ra çı və ko miks lər müəl li fi  Çarlz Mon ro 
Şults (Char les Mon roe Sc hulz; 1922-2000) 
– 24 mil yon və mek si ka lı mü ğən ni Xuan 
Qab riel (Juan Gab riel; 1950-2016) – 23 mil-
yon, nə ha yət, son iki yer də isə məş hur “Bitlz” 
(The Beat les) qru pun üzv lə ri var: Con Len-
non (John Wins ton Len non; 1940-1980) – 16 
mil yon və Corc Har ri son (Geor ge Har ri son; 
1943-2001) – 12 mil yon dol lar.

O dün ya da kı bu 13 məş hu run ümu mi lik də 
gə li ri ötən il 1,6 mil yard dol lar təş kil edib ki, 
bu da 2021-ci il lə mü qa yi sə də 72 faiz çox dur.

“Dünya ətrafında” 
Caz-pianoçu Etibar Əsədli 
Fransada festivala qatılacaq

Yan va rın 24-dən 27-dək Fran sa nın Lil şə-
hə rin də “Dün ya ət ra fın da” ad lı bey nəl xalq 
fes ti val ke çi ri lə cək.

Fes ti val da Azər bay can dan ta nın mış caz-
men, bəs tə kar və piano çu Eti bar Əsəd li iş-
ti rak edə cək.

Qeyd edək ki, fes ti val çər çi və sin də fi lm lə rin 
nü ma yi şi, həm çi nin gö rüş və de bat la rın təş-
ki li nə zər də tu tu lur.
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