
Ta ri xi mi zin ən fa ciəli sə hi fə si 
– Xo ca lı soy qı rı mı 31 ya şı na 
qə dəm qo yur. Er mə ni si lah lı 
dəs tə lə ri nin 1992-ci il fev-

ra lın 26-na ke çən ge cə Xo ca lı 
şə hə rin də tö rət di yi soy qı rı mı 
bi zim acı mız ol maq la ya na şı, 
ey ni za man da dün ya ta ri xin də 
in san lıq əley hi nə ən aman sız 
ci na yət lər dən bi ri, bə şə riy yə tin 
lə ya qət löv hə si nə həkk olu nan 
qa ra lə kə dir. 

Xo ca lı da bir ge cə nin için də 613 
nə fər, o cüm lə dən 106 qa dın, 63 
uşaq, 70 qo ca xü su si qəd dar lıq-
la qət lə ye ti ri lib. Azər bay can lı ol-
duq la rı, doğ ma yurd da ya şa maq 
is tə dik lə ri üçün. 8 ailə bü tün lük lə 
məhv edi lib. 25 uşaq hər iki va li-
dey nin dən, 130 uşaq va li deyn lə-

ri nin bi rin dən məh rum olub, 487 
nə fər ağır ya ra la nıb. 1000-dən 
çox Xo ca lı sa ki ni er mə ni əsir li yi nin 
dəh şə ti ni ya şa yıb.

Bu mü si bə tin mil li dərd ki mi acı-
sı bö yük dür. Am ma qi sas qi ya mə-
tə qal ma dı. Xo ca lı da qur ban ge-
dən lə ri ge ri qay ta ra bil mə sək də, 
2020-ci ilin Və tən mü ha ri bə sin də ki 
ta ri xi Zə fər bi zim üçün Xo ca lı nın 
da qi sa sı ol du. 

O qur ban la rın xa ti rə si nə ucal-
dıl mış “Ana ha ra yı”nda ya ğı dan 
alı nan qi sa sın da sə si var. Ar tıq 
üçün cü il dir bə şə ri kə də rin abi də si 
önü nə mil li ru hu mu zu dir çəl dən Zə-
fə rin tə səl li si ilə ge di rik...

Xo ca lı nın kə dər izi isə qan yad-
da şı mız dan heç vaxt si lin mə yə-
cək. Unut mu ruq, əbə diy yən də xa-
tır la ya ca ğıq...
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Xocalı: 26 fevraldan
31 il ötsə də...

Unutmuruq, əbədiyyən xatırlayacağıq...

“Xocalı şəhidləri – 613” kitabı təqdim olunub

Xo ca lı 
soy qı-
rı mı nın 
31-ci 

il dö nü mü ərə-
fə sin də Hey dər 
Əli yev Mər kə-
zin də “Xo ca lı 
şə hid lə ri – 613” 
ki ta bı nın təq di-
ma tı ke çi ri lib. 

səh. 2

Mədəniyyət Nazirliyinin regional idarələri 
yenidən təşkil edilib

Azər bay can Res pub li ka sı Mə də niy yət Na zir li yi nin st ruk tu ru na 
da xil olan re gional mə də niy yət ida rə lə ri ye ni dən təş kil edi lib. 
Bu nun la bağ lı “Azər bay can Res pub li ka sı Mə də niy yət Na zir-
li yi nin st ruk tu ru nun tək mil ləş di ril mə si haq qın da” Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 2016-cı il 29 mart ta rix li sə rən ca-
mın da də yi şik lik olu nub.

Fev ra lın 23-də Pre zi dent İl ham Əli ye vin im za la dı ğı sə rən ca ma 
əsa sən, Azər bay can Res pub li ka sı nın iq ti sa di ra yon la rı nın ye ni 
böl gü sü nə (2021) uy ğun ola raq, na zir li yin 12 re gional ida rə si ya-
ra dı lıb. Na zir lər Ka bi ne ti nə bu sə rən cam dan irə li gə lən mə sə lə-
lə ri həll et mək tap şı rı lıb.

səh. 2

İtaliya Senatında Xocalı soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsi anılıb

Xo ca lı soy qı rı mı-
nın il dö nü mü ilə 
əla qə dar İta li ya 
Se na tın da “Xo-
ca lı fa ciəsin dən 
31 il son ra ba rı-
şıq və sülh qu ru-
cu lu ğu na mi nə 
əda lə tin əhə-
miy yə ti” möv zu-
sun da konf rans 
ke çi ri lib.

Se na tın Av ro pa İt ti fa qı si ya sə ti ko mis si ya sı nın səd ri Ciulioma-
ria Ter zi Sant ’A qa ta konf rans da açı lış nit qi ilə çı xış edə rək bil di-
rib ki, 1992-ci ilin 26 fev ra lın da tö rə dil miş Xo ca lı fa ciəsi in san lıq 
əley hi nə ən aman sız ci na yət lər dən bi ri dir. Diq qə tə çat dı rı lıb ki,  
fa ciədən 28 il son ra, 2020-ci il də İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si baş 
ve rib və Azər bay can, Er mə nis tan və Ru si ya li der lə ri tə rə fi n dən 
im za lan mış üç tə rəfl  i Bə ya nat la Er mə nis tan-Azər bay can mü na qi-
şə si nə son qo yu lub.

Se na tor C.Ter zi Av ro pa İn san Hü quq la rı Məh kə mə si nin Xo ca lı 
ilə bağ lı 2010-cu il 22 ap rel ta rix li qə ra rı nı səs lən di rə rək bey nəl-
xalq hü quq və əda lət na mi nə Xo ca lı fa ciəsi nin yad olun ma sı nın 
va cib li yi ni qeyd edib.

davamı səh. 2-də

TÜRKSOY-un 30 illiyi münasibətilə
inşa müsabiqəsi

Bu il Türk dün ya sı nın mə də niy yət dip lo ma ti ya sı sa hə sin də 
fəaliy yət gös tə rən ilk qu ru mu olan Bey nəl xalq Türk Mə də niy-
yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY-un ya ran ma sı nın 30 il lik yu bi le yi dir. 
Bu mü na si bət lə il ər zin də həm qə rar ga hı An ka ra da yer lə şən 
təş ki lat da, həm də üzv öl kə lər də müx tə lif təd bir lər ke çi ri lə cək.

Əla mət dar yu bi ley lə bağ lı TÜRK SOY-un təş ki lat çı lı ğı ilə qu ru-
cu öl kə lə ri əha tə edən “Türk dün ya sı nın qı zıl kör pü sü – TÜRK-
SOY” möv zu sun da in şa mü sa bi qə si elan olu nub.

səh. 3

Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi:
Azərbaycan öhdəliyinə sadiqdir

Er mə nis ta nın Bey nəl xalq Əda lət Məh kə mə si qar şı sın da irə-
li sür dü yü mə sə lə lər dən bi ri də bü tün şəxs lə rin, nəq liy yat 
va si tə lə ri nin və yük lə rin tam da ya nıq lı və azad şə kil də La çın 
yo lun dan keç mə si ilə bağ lı Azər bay ca na öh də li yin müəy yən 
edil mə si nə dair olub. Bu nun la bağ lı da möv qe yi miz bil di ri lib.

Bu nu Azər bay ca nın xa ri ci iş lər na zi ri nin müavi ni El nur Məm-
mə dov “İr qi ay rı-seç ki li yin bü tün for ma la rı nın ləğv edil mə si 
haq qın da” Kon ven si ya nın tət bi qi ilə bağ lı məh kə mə iş lə ri üz rə 
Bey nəl xalq Əda lət Məh kə mə si nin son qə ra rı na dair ke çir di yi bri-
fi nq də bil di rib.

davamı səh. 2-də

Azər bay ca nın is tiq lal şairi 
Əh məd Ca va dın (1892-
1937) ana dan ol ma sı nın 
130 il li yi ilə əla qə dar 

Mil li Ki tab xa na tə rə fin dən 
“Əh məd Ca vad. Bib lioq ra fi-
ya”, Bey nəl xalq Türk Mə də-
niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY 
tə rə fin dən isə “Əh məd 
Ca vad dan seç mə şeir lər” 
ki tab la rı nəşr et di ri lib. 

Fev ra lın 22-də Mil li Ki tab xa-
na da Mə də niy yət Na zir li yi və 
TÜRK SOY-la bir lik də hər iki nəş-
rin təq di ma tı ke çi ri lib. Təd bir də 
TÜRK SOY-un baş ka ti bi Sul tan 
Raev də iş ti rak edib.

Mil li Ki tab xa na nın di rek to ru 
pro fes sor Kə rim Ta hi rov gi riş sö-
zün də hər iki nəş rin əhə miy yə ti-
ni qeyd edib. Diq qə tə çat dı rıb ki, 
ki tab xa na tə rə fi n dən tər tib olu-

nan bib lioq ra fi  ya gör kəm li şair 
haq qın da son vaxt la ra qə dər 

çap olu nan bü tün ma te rial la rı 
əha tə edir.

Mil li Ki tab xa na nın TÜRK SOY-
la 2006-cı il dən eti ba rən əmək-
daş lıq et di yi ni de yən K.Ta hi rov 
bil di rib ki, bu ənə nə da vam et-
mək də dir.

TÜRK SOY-un baş ka ti bi Sul-
tan Raev rəh bər lik et di yi təş ki la-
tın Türk dün ya sı nın bir çox mə-
də niy yət, ədə biy yat xa dim lə ri nin 
ya ra dı cı lı ğı nın işıq lan dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də real laş dır dı ğı la yi-
hə lər dən da nı şıb. O, Azər bay can 
şeir sə nə ti nin gör kəm li nü ma yən-
də lə rin dən olan, qiy mət li əsər lər 
müəl li fi  Əh məd Ca vad haq qın da 
ki tab la rın ha zır lan ma sın da əmə-
yi ke çən hər kə sə tə şək kür edib.

davamı səh. 3-də

Milli Kitabxanada Əhməd Cavadla bağlı 
nəşrlərin təqdimatı

“Tarın pərdələrini düzənə qurban...”
Azər bay can ta rı... Onun sə da sı əsr-
lər dir qəlb lə ri mi zi ox şa yır, ru hu mu za 
sı ğal çə kir. Əbəs de yil ki, ta rı “Azər bay-
can mil li mu si qi si nin tə miz nə fə si” ki mi 
sə ciy yə lən di rib lər. 

Mər hum mu si qi şü nas Məc nun Kə ri mov ta-
rı be lə tə rif edib: “Tar Azər bay can sim li mu si qi 
alət lə ri ara sın da tex ni ki və di na mik im kan la rı-
na gö rə ən mü kəm məl çal ğı alə ti dir. Azər bay-
can ta rı həm xa ri ci gör kə mi, həm səs temb ri, 
həm də ifa tər zi nə gö rə baş qa la rın dan fərq lə-
nir, da ha mü kəm məl he sab edi lir. “Tar” qə dim 
türk sö zü olub, Azər bay can di lin də bu gün də 
bir çox mə na lar da iş lə di lir. Mə sə lən, “ta rım 

çək mək”, “tar ma”, “tar et mək” və s. Bö yük 
bəs tə kar və pe da qoq Üze yir Ha cı bəy li Azər-
bay can ta rı nın tex ni ki ifa çı lıq və səs lən mə 
im kan la rı na is ti na dən ya zır dı: “Tar Şərq mu-
si qi təh si li ni ar tı ra bi lən alət lər dən ən qiy mət-
li si və ən mü hü mü dür”. 

Ru si ya lı mu si qi alət lə ri təd qi qat çı sı V.Vert-
kov isə bir mə na lı şə kil də ta rın və tə ni nin Azər-
bay can ol du ğu nu bə yan edir: “Tar Xə zər də ni-
zi nin gün do ğan və gün ba tan türk böl gə lə rin də 
ta ri xən çox ge niş ya yıl mış dı. Azər bay can lı lar 
tar çal maq la sə nə tin ən yük sək sə viy yə si nə 
yük səl miş lər. An caq Azər bay can tar la rı na sa-
hib çıx maq is tə yən lər də var dır...”.

davamı səh. 5-də

Zəlzələ qurbanlarının sayı
43 min 556 nəfərə çatıb

Tür ki yə də əs rin fə la kə ti 
sa yı lan 6 fev ral zəl zə lə-
lə ri nin acı tab lo su da ha 
da bö yü yüb. Fev ra lın 
22-də ge cə saat la rın da 
Tür ki yə nin Tə bii Fə la kət 
və Föv qə la də Hal la rın 
İda rəedil mə si Agent li yi 
– AFAD hə lak olan la rın 
sa yı nın 43 min 556 nə-
fə rə çat dı ğı nı bil di rib.

Zəl zə lə zo na sın da da ğın tı la rın tə miz lən mə si da vam edir və çök müş 
bi na lar al tın dan çı  xa  rı  lan cə  səd sa  yı hər ötən gün ar  tır. Xa  tır  la  daq ki, 
bu mə  lu  mat  dan bir gün ön  cə, 21 fev  ral  da ölü sa  yı 42 min 310 nə  fər 
gös  tə  ril  miş  di.

Fə  la  kət nə  ti  cə  sin  də ev-eşi  yin  dən olan, 1,3 mil  yo  na ya  xın in  san ça  dır 
şə  hər  cik  lə  rin  də, mo  dul ev  lər  də və  müx  tə  lif vi  la  yət  lər  də ya  taq  xa  na  lar -
da, tu  ris  tik tə  sis  lər  də yer  ləş  di  ri  lib. 

Zəl  zə  lə zo  na  sın  da ağır və or  ta zə  də  li ol  du  ğu təs  bit edi  lən və sö  kü  lə -
cək bi  na sa  yı isə 160 mi  ni ke  çib.

İstanbulda Türk Dövlətləri
Təşkilatının toplantısı

Fev ra lın 23-də İs tan bul da Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı nın (TDT) 
Yük sək Və zi fə li Mə mur lar Ko mi tə si nin 39-cu top lan tı sı ke çi-
ri lib. Bu ba rə də TDT-nin mət buat xid mə ti mə lu mat ya yıb. 

Top lan tı da əv vəl cə Tür ki yə də baş ve rən zəl zə lə lər də hə ya-
tı nı iti rən lə rin xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad edi lib.

Türk dün ya sı nın Tür ki yə də ki soy daş la rı nın dər di nə şə rik ol-
du ğu nu de yən TDT-nin baş ka ti bi sə fi r Ku ba nıç bek Ömu ra li-
yev zəl zə lə böl gə si nə sə fə ri ba rə də mə lu mat ve rib. Bu gün lər 
təş ki la tın üzv və mü şa hi də çi öl kə lə ri nin Tür ki yə xal qı və döv lə-
ti ilə sar sıl maz həm rəy lik nü ma yiş et dir di yi vur ğu la nıb.

Qeyd edək ki, ha zır da TDT-də ke çi ci sədr (dö nəm baş qa nı) 
Öz bə kis tan Res pub li ka sı dır və TDT Yük sək Və zi fə li Mə mur lar 
Ko mi tə si nin 39-cu ic la sı na da, təş ki la tın ye ni Ni zam na mə si nə 
uy ğun ola raq, bu öl kə sədr lik edib.

İc las da zəl zə lə böl gə sin də ki son və ziy yət lə ya na şı, TDT-nin 
di gər priori tet gün dəm bənd lə ri, o cüm lə dən ötə nil ki Sə mər qənd 
Zir və top lan tı sı qə rar la rı nın ic ra sı və mart ayın da An ka ra da ke-
çi ri lə cək Zir və gö rü şü nə ha zır lıq mə sə lə lə ri mü za ki rə olu nub.

İc las da TDT-yə üzv öl kə lə rin Xa ri ci İş lər na zir lik lə ri nin nü-
ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.
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Sankt-Peterburqda anım tədbiri 
RusiyanınSankt-PeterburqşəhərindəXocalısoyqırımının31-ci
ildönümüiləəlaqədaranımmərasimikeçirilib.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, Lensovet
adına Mədəniyyət Sarayında gerçəkləşən tədbir “Sankt-Peter-
burqşəhərivəLeninqradvilayətiüzrəazərbaycanlılarınmilli-mə-
dənimuxtariyyəti”şəhərictimaitəşkilatıtərəfindəntəşkiledilib.
Öncə Xocalı soyqırımı qurbanlarının və Türkiyədəki dəhşətli

zəlzələnəticəsindəhəlakolanlarınxatirəsibirdəqiqəlik sükutla
yadedilib,ruhlarınadualaroxunub.

“Sankt-PeterburqşəhərivəLeninqradvilayətiüzrəazərbaycan-
lıların milli-mədəni muxtariyyəti” şəhər ictimai təşkilatının sədri
VaqifMəmişov,AzərbaycanınSankt-Peterburqdakıbaşkonsulu
SultanQasımovvəTürkiyəninSankt-Peterburqdakıbaşkonsulu
ÖzgünTaluçıxışediblər.
Xocalı soyqırımı haqqında danışan natiqlər qeyd ediblər ki,

məhzazərbaycanlı olduqlarınagörəhəminmüdhişgecəarala-
rında106qadın,63uşaq,70qocaolmaqla613dincsakinqətlə
yetirilib.Diqqətə çatdırılıb ki,Azərbaycan xalqı heç vaxtXocalı
faciəsiniunutmayacaq.
HeydərƏliyevFondunundəstəyiilə“Xocalıyaədalət!”layihəsi

çərçivəsindəhazırlanmışvideoçarxtəqdimolunub.
Anımtədbiriklassikmusiqininvəşeirlərinsəsləndirilməsi,Xo-

calıhadisələriiləbağlışahidlərinkədərlihekayələrininoxunması
ilədavamedib.
TədbiriştirakçılarınaHeydərƏliyevFondutərəfindənhazırlan-

mışXocalısoyqırımıhaqqındabroşürlər,döşnişanlarıvə“Son-
suzdəhliz”filminindisklərihədiyyəolunub.

TÜRKSOY və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi 
Fondu arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
BakıdasəfərdəolanTÜRKSOY-unbaşkatibiSultanRaev
fevralın23-dəBeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondunun
prezidentiGünayƏfəndiyevailəgörüşüb.

Görüşdə türk xalqları arasında dostluğunmöhkəmlənməsində
Türkdünyasıtəşkilatlarıtərəfindəngöstərilənsəylərinönəmindən,
BeynəlxalqTürkMədəniyyəti və İrsi Fondu vəTÜRKSOY-unbu
yöndə fəaliyyətindən söz açılıb. “Şuşa – 2023: Türk dünyasının
mədəniyyətpaytaxtı”iliçərçivəsindəbirgətəbirlərinkeçirilməsimə-
sələsimüzakirəolunub.

Ü m u m -
milli lider
HeydərƏli-
yevin 100
illik yubile-
yinə həsr
o l u n m u ş
Türk Dün-
yası Mə-
d ə n i y y ə t
Forumu ilə
bağlı görü-
lən hazırlıq
işlər indən
də bəhs

edilib.BeynəlxalqTürkDilləriForumuvədigərlayihələrinkeçiril-
məsi,eləcədəTürkdünyasınınböyükşəxsiyyətlərininyubileyləri-
ninqeydolunmasındaəməkdaşlığınvacibliyinətoxunulub.

“Xocalı şəhidləri – 613” kitabının təqdimatı
Xocalısoyqırımının31-ciildönümüərəfəsindəfevralın23-də
HeydərƏliyevMərkəzində“Xocalışəhidləri–613”kitabının
təqdimatıkeçirilib.

Kitabda1992-ciilfevralın25-dən26-nakeçəngecəErmənis-
tansilahlıqüvvələrinintörətdiyisoyqırımızamanıhəlakolan613
nəfərinhərbirihaqqındaməlumatverilir.
MüəllifDürdanəAğayevabildiribki,kitabHeydərƏliyevFondu-

nunvitse-prezidentiLeylaƏliyevanıntəşəbbüsüiləhəyatakeçiri-
lən“Xocalıyaədalət!”beynəlxalqkampaniyasıçərçivəsindənəşr
olunub.
Dürdanə Ağayeva özü də bu faciənin qurbanlarındandır.

1972-ci ildəXocalıdaanadanolanDürdanəAğayevafaciəza-
manıermənilərtərəfindəngirovgötürülüb,8günermənigirov-
luğundaqalıb.O,ermənigirovluğundaağlasığmazişgəncələrə
məruz qaldığını, erməni vəhşiliyinin və vandalizminin, xüsusi
amansızlıqlatörədilmişsoyqırımıcinayətlərininşahidiolduğunu
söyləyib.
KitabınmüəllifiAliBaşKomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə

Azərbaycanınmərdoğullarınınqəhrəmanlığısayəsində44gün-
lükVətənmüharibəsindəqazanılanZəfərnəticəsindəşəhidləri-
mizinqanınınyerdəqalmadığınıvurğulayıb.
TədbirdəXalqyazıçısıÇingizAbdullayev,Xocalıfaciəsinincanlı

şahidləri,hərbiekspertlərdəçıxışediblər.Qeydolunubki,Xocalı
faciəsinəsiyasi-hüquqiqiymət ilkdəfəUluöndərHeydərƏliyev
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra verilib. Ümummilli liderin təşəb-
büsüilə1994-cüildəAzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisitə-
rəfindən“Xocalısoyqırımıgünühaqqında”qərarqəbuledilib,26
fevralölkəmizdəXocalıSoyqırımıGünüelanolunub.

AzərbaycanRespublikasıKonstitusiya-
sının109-cumaddəsinin32-cibəndini
rəhbərtutaraqqəraraalıram:

1. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyinin strukturuna daxil olan regional
mədəniyyət idarələri (Sumqayıt Regional
Mədəniyyət İdarəsi, Xaçmaz Regional Mə-
dəniyyət İdarəsi, İsmayıllı Regional Mədə-
niyyət İdarəsi, Şəki Regional Mədəniyyət
İdarəsi, Kürdəmir Regional Mədəniyyət
İdarəsi, Ağstafa Regional Mədəniyyət İda-
rəsi, Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsi,
GəncəRegionalMədəniyyət İdarəsi,Bərdə
RegionalMədəniyyətİdarəsi,AğcabədiRe-
gionalMədəniyyət İdarəsi,AğdaşRegional
Mədəniyyətİdarəsi,SabirabadRegionalMə-
dəniyyət İdarəsi,BiləsuvarRegionalMədə-
niyyətİdarəsi,MasallıRegionalMədəniyyət
İdarəsi və Lənkəran Regional Mədəniyyət
İdarəsi) əsasında, “Azərbaycan Respub-
likasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü

haqqında”Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin2021-ciil7iyultarixli1386nömrəli
Fərmanının 1.3–1.14-cü bəndləri iləmüəy-
yənedilmişAzərbaycanRespublikasınıniq-
tisadi rayonlarınınbölgüsünəuyğunolaraq,
aşağıdakı regionalmədəniyyət idarələriya-
radılsın:

1.1. Abşeron–Xızı Regional Mədəniyyət
İdarəsi;

1.2. Dağlıq Şirvan Regional Mədəniyyət
İdarəsi;

1.3.Gəncə–DaşkəsənRegionalMədəniy-
yətİdarəsi;

1.4.QarabağRegionalMədəniyyətİdarəsi;
1.5. Qazax–Tovuz Regional Mədəniyyət

İdarəsi;
1.6.Quba–XaçmazRegionalMədəniyyət

İdarəsi;
1.7. Lənkəran–AstaraRegionalMədəniy-

yətİdarəsi;
1.8. Mərkəzi Aran Regional Mədəniyyət

İdarəsi;

1.9.Mil–MuğanRegionalMədəniyyətİda-
rəsi;

1.10.Şəki–ZaqatalaRegionalMədəniyyət
İdarəsi;

1.11. Şərqi Zəngəzur Regional Mədəniy-
yətİdarəsi;

1.12.Şirvan–SalyanRegionalMədəniyyət
İdarəsi.

2. “AzərbaycanRespublikasıMədəniyyət
Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi
haqqında”Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin2016-cıil29marttarixli1932nöm-
rəli Sərəncamının (Azərbaycan Respubli-
kasınınQanunvericilikToplusu,2016,№3,
maddə572;2021,№1,maddə79)2-cihis-
səsiləğvedilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
KabinetibuSərəncamdanirəligələnməsə-
lələrihəlletsin.

İlhamƏliyev
AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti

Bakışəhəri,23fevral2023-cüil

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin strukturuna daxil olan regional mədəniyyət idarələrinin yenidən 
təşkili və “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 29 mart tarixli 1932 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Mayamidə “Xocalının Anım Günü”
ABŞ-ninMayami-Deyddairəsində26
fevral2023-cüiltarixi“XocalınınAnım
Günü”kimielanedilib.

Diasporla İş üzrəDövlətKomitəsindən
verilən xəbərəgörə, bubarədəMayami-
DeyddairəsininmeriDaniellaLevinKava
vəMayami-Deyd dairəsinin Komissarları
ŞurasınınsədriIIIOliverG.Gilbertbəyan-
naməimzalayıb.
ABŞ-nin keçmiş baş prokuroru Robert

Frensis Kennedinin “Bəşəriyyətin tarixi
saysız-hesabsızmüxtəlif cəsarət və iman
əməllərindənformalaşır.İnsanhərdəfəbir
idealımüdafiəedəndə,başqalarınınvəziy-
yətiniyaxşılaşdırmaqüçünhərəkətedəndə

vəyaədalətsizliyəqarşımübarizəapardıqdaincəbirümiddalğasıgön-
dərir”fikriiləbaşlayanbəyannamədəbildirilibki,1992-ciilfevralın25-dən
26-nakeçəngecəAzərbaycanınXocalışəhərəhalisininqətliamaməruz
qalması nəticəsindəaralarında çoxluuşağın, qadının vəahılınolduğu
600-dənçoxdincvəgünahsızmülkişəxsqətləyetirilib.Diqqətəçatdırılıb
ki,insanhaqlarıüzrəməşhurbeynəlxalqtəşkilatlar,ocümlədən“Human
RightsWatch”bufaciənibölgəninənböyükqırğınıadlandırıb.
Xocalıfaciəsini“müharibədövründətörədiləndəhşətlidağıntılarınvə

bütündünyadainsanlararasındadahaçoxanlaşma,ünsiyyətvətole-
rantlığaolandavamlıehtiyacınınayıqbirxatırlatması”kimisəciyyələn-
dirənbəyannaməmüəllifəriMayami-Deyddairəsində,Floridaştatında
vəbütündünyadayaşayanazərbaycanlılarınhərilXocalıqurbanlarının
xatirəsiniehtiramlayadetdiklərinivurğulayıblar.
BəyannaməFloridaştatındafəaliyyətgöstərənAzərbaycan-Amerika

GənclərAssosiasiyasınınrəhbəriNabatEminovayatəqdimedilib.

əvvəli səh. 1-də
Azərbaycanınİtaliyadakısəfi-

riRəşadAslanovtarixboyuEr-
mənistanınölkəmizəqarşıərazi
iddialarının olduğunu bildirib,
xalqımıza qarşı etnik təmizlə-
mə siyasətinin həyata keçiril-
diyini vurğulayıb. Qeyd olunub
ki, Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən Xocalıda törədilmiş
soyqırımı zamanı 613 nəfər, o
cümlədən 63 uşaq, 106 qadın,
70qocavəhşicəsinəqətləyeti-
rilib,8ailə tamamiləməhvedi-
lib, 25 uşaq hər iki valideynini,
130 uşaq valideynlərindən biri-
niitirib,76-sıuşaqolmaqla487
nəfər yaralanıb, 1275 nəfər gi-
rov götürülüb və onlardan 150
nəfərinaqibətiindiyədəkməlum
deyil.
SəfirHeydərƏliyevFondunun

vitse-prezidentiLeylaƏliyevanın
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən
“Xocalıya ədalət!” kampaniya-
sından, soyqırımı həqiqətlərinin
yayılması istiqamətində atılan
addımlardanbəhsedib.
İtaliya İnsan Hüquqları Fe-

derasiyası-İtaliya Helsinki Ko-
mitəsinin sədri professor Anto-
nio Stanqo Xocalı hadisələrinin
beynəlxalqhüquqa,ocümlədən
“Soyqırımı cinayətinin qarşısı-
nın alınması və cəzalandırıl-
ması haqqında” Konvensiyaya
uyğun olaraq soyqırımı cinayəti
kimi tövsif edildiyini bildirib. O,

2020-ci ildə İtaliya Senatında
başlanmış “Barışıq üçün etiraf
et” təşəbbüsünündavametdiyi-
ni, bu xüsusda insan hüquqları
təşkilatlarının və parlamentari-
lərin üzvlüyünə açıq olduğunu
bildirib.
Xocalı faciəsinin Ermənista-

nın Azərbaycan xalqına qarşı
etniktəmizləməsiyasətiolduğu-
nuqeydedənsenatorSalvatore
Sallemidincəhaliyə,ocümlədən

körpə uşaqlara, qadınlara qarşı
törədilən vəhşiliklərdən dəhşətə
gəldiyini bildirib vəbu cür cina-
yətlərin yenidən yaşanmaması
üçünXocalıfaciəsinəhüquqi-si-
yasiqiymətinverilməsininvacib-
liyinivurğulayıb.
İtaliyanınXarici İşlər vəBey-

nəlxalqƏməkdaşlıqNazirliyinin
nümayəndəsi Emanuel Farruc-
cia isəErmənistan-Azərbaycan
münaqişəsi iləbağlıATƏTçər-

çivəsində sülh prosesi ilə bağ-
lı öz təcrübəsindən bəhs edib,
30 ilə yaxın davam etmiş bu
danışıqların bir nəticə vermə-
diyini diqqətə çatdırıb. O, Xo-
calı faciəsinin inkaredilməsinin
qeyri-mümkün olduğunu vur-
ğulayaraq Ermənistanın sabiq
prezidentiSerjSarkisyanınXo-
calı faciəsində törətdikləri vəh-
şiliklərlə bağlı etirafarının hələ
dəunudulmadığınıbildirib.Dip-
lomatXocalı qətliamınınErmə-
nistan tərəfindən Azərbaycan
xalqına qarşı etnik təmizləmə
siyasətinin bir hissəsi olduğu-
nu söyləyərək daha sonra bu
qətliamınişğalzamanAzərbay-
canındigəryaşayışməntəqələ-
rindədədavametdirildiyinidiq-
qətəçatdırıb.O,cinayətkarların
cəzalandırılması üçün beynəl-
xalq tribunalın yaradılması təc-
rübəsiolduğunuxatırladıb.
Xocalısoyqırımınınacınəticə-

ləribarədəətrafıməlumatveri-
lən konfrans İtaliya Senatının
televiziyasıvəyutubkanalıvasi-
təsiləcanlıyayımlanıb.

İtaliya Senatında Xocalı soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsi anılıb

Salvatore Sallemi: “Belə cinayətlərin yenidən yaşanmaması üçün 
Xocalı faciəsinə hüquqi qiymət verilməlidir”

Əməkdar rəssam 
Ağasaleh Nuriyev vəfat edib

Azərbaycanmədəniyyətinə
itkiüzverib.Əməkdarrəssam,
tanınmışdekorativ-tətbiqisənət
ustasıAğasalehNuriyevfev-
ralın23-də,83yaşındavəfat
edib.

AğasalehMəmmədhüseynoğlu
Nuriyev28mart1940-cıildəBakı-
daanadanolub.1962-ciildəƏzim
ƏzimzadəadınaDövlətRəssam-
lıqMəktəbini, 1973-cü ildə Kiyev
DövlətRəssamlıqİnstitutunurəs-
sam-monumentalçıixtisasıüzrəbitirib.1976-cıildəSSRİRəs-
samlar İttifaqına üzv seçilib. Əsərləri respublikamızla yanaşı
Rusiya,AlmaniyavəTürkiyədəsərgilərdənümayişolunub.
Rəssamınyaradıcılığındavitrajlarxüsusiyer tutur.O,Azər-

baycanRəssamlarİttifaqında(“Floravəfauna”,1973),Səməd
VurğununEv-Muzeyində(1975)vitrajkompozisiyaların,AMEA
Əlyazmalar İnstitutunda M.Füzuli və M.Ş.Vazehin vitraj port-
retlərinin,Bibiheybətməscidindəvitrajlarınmüəllifidir.Rəssam
“Musiqiçilər”kompozisiyasına(“İnşaatçılar”metrostansiyasının
bədiitərtibatı)görəMoskvadaXalqTəsərrüfatıNailiyyətləriSər-
gisində(1976)medallatəltifolunub.
AğasalehNuriyev2006-cı ildə “Əməkdar rəssam” fəxriadı-

nalayiqgörülüb.Rəssamın“Nurlusənətdünyası”adlısonuncu
fərdisərgisi2022-ciildəHeydərƏliyevMərkəzindəkeçirilib.
Allahrəhməteləsin.

Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi: 
Azərbaycan öhdəliyinə sadiqdir

XİN: Azərbaycan Laçın yolunda humanitar məqsədlər üçün hərəkətə heç bir maneə törətmir
əvvəli səh. 1-də
BMT-nin ali ədliyyə orqanı olan Beynəl-

xalqƏdalətMəhkəməsinin(İCJ)Azərbayca-
nınvəErmənistanınmüvafiqmüraciətləriilə
bağlıqərarıfevralın22-dəelanolunub.
“Qərarda qeyd olunub ki, üçtərəfi Bəya-

nataəsasən,LaçınyolundanəzarətRusiya
sülhməramlılarına aiddir və Azərbaycanın
öhdəliyihumanitarməqsədləkeçidlərintəh-
lükəsizliyinin təmin edilməsidir. Azərbay-
canın bu günə qədər olduğu kimi, bundan
sonradaözöhdəliklərinəsadiqolduğuməh-
kəmədinləmələrindəsəsləndirilib.Zəmanət
verilib ki,məhz humanitarməqsədlər üçün

hərəkətlərin təhlükəsizliyi təmin ediləcək.
Məhkəmə qərarını açıqlayandaAzərbayca-
nın öhdəliyinə sadiq olduğunu vurğulayıb”,
–deyənazirmüavinidiqqətəçatdırıb.
ElnurMəmmədovbildiribki,Azərbaycantə-

rəfiyanvarın30-dadinləmələrzamanıLaçın
yolundakıetirazaksiyalarınınekofəallartərə-
findən təşkil olunduğunu, həmin etirazlarda
iştirak edən QHT-lərin siyahılarını, müvafiq
ekofəallarınadlarını,ümumilikdəetirazaksi-
yalarınınnə iləbağlıhəyatakeçirildiyini,bu-
nunlaəlaqədartəfsilatlıməlumatıməhkəmə-
yətəqdimetmişdi.Həmindinləmələrdəaçıq
şəraitdəkeçirilib,canlıyayımdagöstərilib.

Qeyd edək ki,Azərbaycan tərəfinin Bey-
nəlxalqƏdalətMəhkəməsinəmüraciəti  iş-
ğaldan azad edilmiş ərazilərdəki minalarla
bağlıolub.
“Ermənistanda2021-ciildəistehsaledilmiş

minaların işğaldanazadedilmişərazilərimiz-
dəaşkarlanmasıhaqqındabizimtərəfdənor-
taya qoyulan faktların heç birini Ermənistan
məhkəməprosesi zamanı təkzib edəbilmə-
di”,–deyəxariciişlərnazirininmüavinibildirib.
O qeyd edib ki, buminalar ancaq Laçın

yoluvasitəsiləgətiriləbilərdi.Budaonugös-
tərdiki,sonikiildəErmənistanüçtərəfiBə-
yanatdanirəligələnöhdəliklərinipozub.
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“Bizim böyük 
müəllimimiz”

Xalq artisti Kövkəb Səfərəliyeva 
haqqında kitab təqdim edilib

Azərbaycanınilkqadın
pianoçu-pedaqoqu,maarifçi,
professor,XalqartistiKövkəb
Səfərəliyevaya(1907-1985)həsr
olunmuş“Bizimböyükmüəlli-
mimiz”kitabıişıqüzügörüb.

Fevralın 22-də Azərbay-
can Musiqi Mədəniyyəti Dövlət
Muzeyində kitabın təqdima-
tı keçirildi. Təqdimat “İrsimizin
Tədqiqi və Təbliği” İctimai Bir-
liyinin və muzeyin təşkilatçılığı
ilə gerçəkləşdi. Kitabın müəlli-
fi K.Səfərəliyevanın yetirməsi,
musiqiçi-pedaqoqŞərafətƏliye-
va-Əzizovadır.
MuzeyinşöbəmüdiriXanımAb-

dinova çıxış edərək tədbirin əhə-
miyyətindənsözaçdı.Aparıcısə-

nətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
ƏməkdarmədəniyyətişçisiSəadət
Təhmirazqızı K.Səfərəliyevanın
musiqi mədəniyyətimizin inkişa-
fındakıxidmətlərindəndanışdı.O,
yeni kitabın musiqi ictimaiyyətinə
töhfəolduğunudiqqətəçatdırdı.
Azərbaycan Bəstəkarlar İtti-

faqının katibi Əməkdar incəsə-
nət xadimi, professor Zemfira
Qafarova, Əməkdar incəsənət
xadimi, professor Gülnaz Ab-
dullazadə,K.Səfərəliyevaadına
16 nömrəli Musiqi məktəbinin
direktoru Fikrət Budaqov da ki-
tabın əhəmiyyətini vurğuladılar.
Bildirildi ki, bundan əvvəl Adilə
Mailovarusdilindəyazdığıkitab-
da K.Səfərəliyevanın həyat və
fəaliyyətini geniş təhlil etmişdi.

Azərbaycan dilində hazırlanan
yeninəşrisəəlavəmateriallarla
zənginləşdirilibvəgörkəmlimu-
siqixadimininzənginirsinindol-
ğun çatdırılmasına xidmət edir.
Kitabda həmçinin Azərbaycan
musiqiçilərininböyükbirnəslinin
həyatvəfəaliyyətinədəişıqsa-
lınıb.
Tədbirin bədii hissəsində

Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi
Akademiyasınınprofessoru,Xalq
artisti,pianoçuÜlviyyəHacıbəyo-
va,AzərbaycanMilliKonservato-

riyasının dosenti, sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfədoktoruNaibəŞah-
məmmədova, gənc pianoçular,
beynəlxalq müsabiqələr laureat-
larıJaləİslamova,CəmilSədiza-
dəvə16nömrəliMusiqiməktə-
binin şagirdləri K.Səfərəliyevaya
ithafolunankonsertproqramıilə
çıxışetdilər.Tədbirboyumuzeyin
kolleksiyalarındangörkəmlimusi-
qixadimininhəyatvəyaradıcılıq
yolunuəksetdirənslayd-şounü-
mayişolunurdu.

L.Azəri

“Xocalıda ruhum qalıb” 
Xocalısoyqırımı-
nın31-ciildönü-
müiləəlaqədar
fevralın23-də
Azərbaycanİs-
tiqlalMuzeyində
“Xocalıdaruhum
qalıb”adlıtədbir-
sərgikeçirilib.

Sərgidə tanın-
mış rəssam və
he y k ə l t ə r a ş l a r

XanlarƏhmədov,ƏşrəfHeybətov,ZakirƏhmədov,CəlilQaryağ-
dı,NərimanTağıyev,YusifMirzə,ElnarəXanlarova,İslamAbdul-
layevinşəxsikolleksiyalarda,RahibQarayev,CavidBayramlıvə
NazimMəmmədovun isəmuzeyin fondlarındaqorunubsaxlanı-
lanmüxtəliftəsvirivətətbiqisənətnümunələrinümayişolunub.
Qeydedəkki,tədbirzamanırəssamYusifMirzəninmuzeyəhə-

diyyəetdiyi “Xocalı ruhları”və “Müharibəsiluetlərisilsiləsindən”
adlırəsməsərlərinintəqdimatıkeçirilib.
Tədbirdərəssamlar,DövlətMiqrasiyaXidmətininəməkdaşları,

DOSTİnklüzivİnkişafvəYaradıcılıqMərkəzininkönüllülərivədi-
gərqonaqlariştirakediblər.

“Köksü dağlı Xocalı”
Fevralın23-dəCə-
fərCabbarlıadına
AzərbaycanDövlət
TeatrMuzeyində
yaxınkeçmişimizin
əndəhşətlifaciələ-
rindənolanXocalı
soyqırımının31
illiyinəhəsrolun-
muş“Köksüdağlı
Xocalı”adlıanım
günükeçirilib.

TədbirdəəvvəlcəDövlətHimnisəslənib,şəhidlərinxatirəsibirdə-
qiqəliksükutlayadedilib.
MuzeyinəməkdaşıXXəsrdəbəşərtarixinəənfaciəlisəhifələrdən

birikimiyazılmış1992-ciilinXocalısoyqırımıhaqqındadanışıb.
Faciəninşahidləriyaddaşlarındahəkkolunmuşdəhşətlianlardan

bəhsedərəkacıxatirələrinibölüşüblər.
MuzeyəməkdaşlarıtərəfindənXocalıhadisələriiləbağlıhazırlan-

mışvideoçarxnümayişolunub.
AnımtədbirininbədiihissəsiÜ.HacıbəyliadınaBakıMusiqiAkade-

miyasıtələbələrininifasındaşəhidlərinxatirəsinəithafolunmuşkom-
pozisiyailədavamedib.

“Türk dünyasının qızıl körpüsü – TÜRKSOY”
Təşkilatın 30 illiyi münasibətilə 

inşa müsabiqəsi elan olunub
BuilTürkdünyasınınmədəniyyətdiplomatiyasısahəsində
fəaliyyətgöstərənilkqurumuolanBeynəlxalqTürkMədəniy-
yətiTəşkilatı–TÜRKSOY-unyaranmasının30illikyubileyidir.
BumünasibətləilərzindəhəmqərargahıAnkaradayerləşən
təşkilatda,həmdəüzvölkələrdəmüxtəliftədbirlərkeçiriləcək.

Əlamətdar yubileylə bağ-
lı TÜRKSOY-un təşkilatçılığı
ilə qurucu ölkələri (Azərbay-
can,Qazaxıstan,Qırğızıstan,
Özbəkistan,TürkiyəvəTürk-
mənistan) əhatə edən “Türk
dünyasının qızıl körpüsü –
TÜRKSOY” mövzusunda in-
şamüsabiqəsielanolunub.
Müsabiqənin məqsədi təş-

kilataüzvölkələrdəməktəbli-
lərarasındaTürkdünyasının
tarixvəmədəniyyətinin,xalq-
larımızın ortaq dəyərlərinin,
adət-ənənələrininöyrənilməsivətəbliğinə,bununlauşaqlarınözlə-
rini–millikimliklərinidərketmələrinəvəsiləolmaqdır.
Müsabiqəyə adıçəkilən 6 ölkənin ümumtəhsil məktəblərində

oxuyan13-15yaşarasışagirdləriqatılabilərlər.Hərşagirdya-
rışmaya öz ana dilində yazdığı bir inşamətni təqdimetməlidir.
İnşanınmətni“Calibri”şriftiilə11ölçüdə,1,5intervaldayığılmaq-
la3A4vərəqindənçoxolmamalıdır. İnşada imzavəbaşlıqqo-
yulmamalıdır.Materialhərşagirdinşəxsiyyətvəsiqəsininbilgiləri
əsasındaşifrəiləveriləcək.Həriştirakçıözününmüəyyənetdiyi
təxəllüsvəparolumətninsağküncündəyazmalıdır.
Hərüzvölkədənseçilmiş10nümunəTÜRKSOY-a(turksoy@

turksoy.org)təqdimolunacaq.Təşkilatdabumətnlərinarasından
3ənyaxşınümunəqalibelanediləcək.
Müsabiqəyəinşalar2023-cüil20marttarixinədəkqəbulolunur.

Qalibləraprelin1-dəelanediləcək.
Birinciyeritutanlaranotbuk,IIvəIIIyerinsahiblərinəisəplanşet

hədiyyəolunacaq.Qaliblər eyni zamandaTürkiyəninmilli günü
–MilliSuverenlikvəUşaqBayramı(23aprel)iləbağlıtədbirlərə
qatılacaq,Ankaravəİstanbuluntarixi-mədəniməkanlarınıziyarət
edəcəklər.

ICESCO-nun rəhbəri 
təhsildə sosial ədalətə çağırır

Buna İslam sivilizasiyasının ən parlaq dövrünə 
xas tolerantlıqla nail olmaq olar 

İslamDünyasıTəhsil,ElmvəMədəniyyətTəşkilatının(ICESCO)
başdirektoruSaliməl-Malikbəyanedibki,ədalətprinsipi
sabitliyinvəbütünsosialuğurlarınəsası,inkişafınsirrivəbə-
şəriyyətintərəqqivasitəsidir.Bufaktor,həmçinintəhsilinkey-
fiyyətininyüksəldilməsi,rəqəmsalədalətənailolunması,elmi
nailiyyətlərinqazanılması,sağlamcəmiyyətlərvəbəşəriyyət
üçündahaparlaqgələcəkqurulmasınınzərurişərtidir.

Salim əl-Malik Sosial Ədalət
üzrə 7-ci Beynəlxalq Parlament
Forumunun açılış mərasimində
çıxışında inklüziv təhsilin və in-
sankapitalınınsosialədalətprin-
sipiiləüzvişəkildəbağlıolduğunu
deyib.Bildiribki,buprinsipəəməl
olunması cəmiyyəti bəşəriyyətin
əziyyət çəkdiyi sosial ədalətsiz-
likdən, o cümlədən təcrid,məh-
rumiyyət və marginallaşmadan
xilasetməlidir.Sosialədalətsizlik
qloballaşma,texnologiyavədün-
yaüzrədemoqrafiktransformasi-
yalarınsəbəbolduğuiqtisadibə-
rabərsizlikdənirəligəlir.
Başdirektorunsözlərinəgörə,təhsilinictimaitərbiyəninbeşiyi

olduğununəzərəalsaq,təhsilmüəssisələrisəviyyəsindəədalətin
bərqərarolunmasındaəldəolunanuğurlardigərsahələrdəəda-
lətinbərpasınıtəminedəcək.O,təhsildəsosialfərqlərinaradan
qaldırılması üçün daha çox səy göstərməyə, qızların təhsilinə
maksimumdərəcədədiqqətyetirməyəçağırıb.
ICESCO-nun rəhbəri vurğulayıb ki, süni intellekt tətbiqləri və

əməliyyatlarınrəqəmsallaşdırılmasıhəyatüçünzəruridirvəbun-
larınəzərəalaraq rəqəmsalədalətənailolmaqda təhsilinkey-
fiyyətiniartırmağaköməkedəcək.“ICESCOözününyenibaxışı
vəstratejiistiqamətləriçərçivəsindətəhsilsahəsindəsosialəda-
lətdəyərlərini“Bizimistədiyimizicmalar”təşəbbüsüçərçivəsində
müdafiəedir.İslamsivilizasiyasınınənparlaqdövründəsəciyyə-
violantolerantlıqcəmiyyətinixilasetməkməqsədiləsosialəda-
lətsizliyin toxumlarını daşıyan fərqlərdən qurtulmaq bizim əsas
məqsədimizdir”,–deyəobildirib.

BMA-da soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsinə ithaf 

ÜzeyirHacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyasında(BMA)
KameraansamblıkafedrasıtələbələrininXocalısoyqırımının
31-ciildönümünəhəsrolunmuşkonsertiolub.

Akademiyadanbildirilibki,konsertdəprofessorlarKəmaləNey-
manova,TöfhəBabayeva,FəridəƏhmədbəyova,XanımAbdul-
layevanıntələbələri–RəşadAbdullayev,MəryəmMəmmədova,
LamiyəSərxanova, İlahəMəmmədova, LaləGözəlova,Renata
Abubəkirova,ƏzizəAbdullayeva,ƏliGünəşov,ƏhmədƏhmədov,
RəşadAğayev,Jalə İslamova,ZərrinƏliyeva,OrxanCumayev,
Nərminəİsmayılova,OsmanMustafazadəçıxışediblər.
Konsertdə L.Bethoven, F.Şubert, K.Debüssi, D.Şostakoviç,

M.QlinkavəF.Sayınəsərlərisəsləndirilib.

Fevralın21-dəBeynəlxalqMuğamMərkəzində(BMM)“Cadenza”
orkestrinin“Yaddaş#2”adlıkonsertikeçirildi.

Xocalı faciəsinin 31-ci ildö-
nümünə həsr olunan konsertdə
musiqişünas Səfaqət Məmmə-
dova proqramda səslənəcək

əsərlərvəonlarınmüəllifərihaq-
qındaməlumatverdi.
DahasonraorkestrOrxanHə-

şimovun“Pianovəsoloüçünvi-

olin”,FərhəngHüseynovun“Sta-
batMater”,QalibMəmmədovun
“Simli kvartet”, Ayaz Qəmbər-
linin “Miniatür”, Tahir İbişovun
“Epitafiya” vəAzər Hacıəsgərli-
nin“613.1992”əsərlərinitəqdim
etdi.
Proqramüçünseçilmişəsər-

lər dinləyicini kədərin və dəh-
şətin dərin qatlarına apararaq
sankiyalnızburaxırdı.İfaçıların
təqdimatıdapeşəkarlıqbaxım-
dantəsirliidi.Solistlər–Əmək-
dar artist Fəridə Məmmədova
(soprano), Ümid Mustafazadə

(violin), SamirƏsədov (violin),
AnarMəmmədov(bas-klarnet),
AfaqQarayeva,RənaFərhado-
va(hərikisipiano)əsərlərilirik
və kədər notlarında böyük us-
talıqla nümayiş etdirə bildilər.
Musiqi əsərlərində qəm-qüssə
intonasiyalarıiləyanaşı,müba-
rizəruhuvəqalibruhdahakim
idi.
Qeyd edək ki, “Cadenza”nın

“Yaddaş” silsiləsindən ilk kon-
serti də ötən ilin may ayında
BMM-dəkeçirilmişdi.

Lalə

Milli Kitabxanada Əhməd Cavadla bağlı 
nəşrlərin təqdimatı

Biblioqrafiya və seçmə şeirlər

əvvəli səh. 1-də
Mədəniyyət Nazirliyinin Kitab sənayesi

şöbəsinin müdiri Akif Marifi bildirib ki, na-
zirlik TÜRKSOY-labirlikdəbirçox layihələr
həyatakeçirib.BulayihələrTürkdünyasının
gücünün, zəngin mədəni irsinin göstəricisi-
dir. Əhməd Cavadın Ankarada heykəlinin
qoyulması, eləcədəsilsilə tədbirlərin təşkili
TÜRKSOY-unonaverdiyidəyərinnümunəsi-
dir.ƏhmədCavad45illikömrüçərçivəsində
böyükTuraneliniözünəsığdıranbirədibdir.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri,

XalqyazıçısıAnardeyibki,ƏhmədCavad
daima türk xalqlarının birliyi üçün çalışıb.
Bubaxımdan“Çırpınırdın,Qaradəniz”şeiri
çoxböyükəhəmiyyətəmalikdir.O,Türkiyə-
dəƏhmədCavadınkitabınınnəşrolunması-
naçoxşadolduğunubildirib.

TÜRKSOY-u Türk dünyasının UNESCO-
suadlandıranAMEA-nınprezidenti,N.Gən-
cəviadınaƏdəbiyyatİnstitutunundirektoru,
akademikİsaHəbibbəyliqeydedibki,himn
yazmaqböyükbirtarixdir.Himnimizinsözlə-

rininmüəllifiolanƏ.Cavadbununlaözadı-
nıAzərbaycan tarixinə qızıl hərfərdə həkk
edib.AkademikMilliKitabxananınhazırladı-
ğıbiblioqrafiyadanbəhsedərəkdeyibki,bu
nəşrdahiədəbinəsərlərinintədqiqolunma-
sındaçoxböyükəhəmiyyətəmalikdirvəyeni
tədqiqatlarınbaşlanğıcıolacaq.
Tədbirdə Əməkdar elm xadimi Qəzənfər

Paşayev, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və
İrsiFondunun layihə rəhbəriNuriAksu,Ni-
zamiGəncəviadınaƏdəbiyyat İnstitutunun
şöbəmüdiriprofessorAsifRüstəmli,Mədə-
niyyət Nazirliyinin TÜRKSOY-da daimi nü-
mayəndəsi Elçin Qafarlı, ADPU-nun Türk
araşdırmaları bölməsinin müdiri professor
Elman Quliyev Əhməd Cavadın yaradıcılı-
ğındansözaçıb,onunadınınAzərbaycanvə
ümumtürkədəbiirsindədaimayaşayacağını
qeydediblər.Vurğulanıbki,maarifçivə icti-
maixadimƏhmədCavadbizimədəbiyyatı-
mızın,mədəniyyətimizin,istiqlaltariximizin
böyükşəxsiyyətidir.
ƏhmədCavadınnəticəsiCavadAxund-

zadəailəsininadındançıxışedərəktədbirin
təşkilinəgörəMədəniyyətNazirliyinə,Milli
Kitabxanaya vəTÜRKSOY-a təşəkkürünü
bildirib.
SondaprofessorSultanRaevsonillərər-

zindəTÜRKSOY-la sıx əməkdaşlığa görə
Azərbaycan Milli Kitabxanasına təşkilatın
xatirəhədiyyəsinitəqdimedib.
Qonaqlar “Milli istiqlal şairi Əhməd Ca-

vad”adlıgenişkitabsərgisivəMilliKitab-
xananınəməkdaşlarıtərəfindənhazırlanan

“İstiqlalşairi–ƏhmədCavad”adlıelektron
məlumat bazası ilə tanış olublar. Məlumat
bazasıüçdildə(Azərbaycan,rus,ingilis)isti-
fadəçilərətəqdimolunur.

Xocalı soyqırımına 
həsr olunan “Yaddaş” 

“Cadenza” orkestrinin konserti
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Saat lı Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yi və ra yon Gənc lər 
evi nin bir gə təş ki lat çı lı-
ğı ilə “Hey dər Əli yev və 

Saat lı nın ta ri xi” ad lı in tel lek-
tual bi lik ya rış ma sı ke çi ri lib. 
Ra yo nun mək təb li lə ri, ra yon 
Gənc lər evi nin kö nül lü lə ri və 
di gər gənc lə rin iş ti rak et di yi 
ya rış da qa lib gə lən lər fəx ri 
fər man və hə diy yə lər lə təl tif 
olu nub lar.

***
Neft ça la ra yon Hey dər Əli yev 

Mər kə zin də “Hey dər Əli yev ir si: 
mil li döv lət çi lik və müasir lik” ad-
lı el mi-prak tik konf rans ke çi ri lib. 
Çı xış edən lər Ümum mil li li der 

Hey dər Əli ye vin ide ya la rın dan, 
tə mə li ni qoy du ğu si ya si kur sun 
bu gün də uğur la da vam et di-
ril mə sin dən söz açıb lar. Təd-
bir də həm çi nin “Hey dər Əli yev 
və Azər bay can ta ri xi nin ak tual 
prob lem lə ri”, “Hey dər Əli yev 
və azər bay can çı lıq məf ku rə si”, 
“Hey dər Əli yev və mil li-mə nə-
vi də yər lə ri miz”, “Hey dər Əli yev 
və Azər bay can dip lo ma ti ya sı” 
və di gər möv zu lar da mə ru zə lər 
din lə ni lib.

***

Gən cə şə hər Hey dər Əli yev 
Mər kə zi “Ulu ön dər Hey dər Əli-
ye vin Azər bay can ta ri xin də ro-
lu” möv zu sun da təd bir ke çi rib. 
Çı xış lar da qeyd olu nub ki, Ulu 

ön də rin xal qı mız və döv lə ti miz 
qar şı sın da kı mi sil siz xid mət lə ri 
Azər bay can ta ri xi nin şan lı sə hi-
fə lə ri ni təş kil edir.

***
Qə bə lə ra yon Hey dər Əli yev 

Mər kə zin də “Xal qın xi las ka rı” 
ad lı təd bir ke çi ri lib. Ümum mil li 
li de rin öl kə mi zin in cə sə nət xa-

dim lə ri ilə gö rüş lə ri ni əks et di rən 
vi deoçarx nü ma yiş olu nub.

***

Kür də mir Döv lət Rəsm Qa-
le re ya sı və Kür də mir Re gional 
“ASAN Xid mət” mər kə zi nin bir-
gə təş ki lat çı lı ğı ilə Ulu ön də rin 
100 il lik yu bi le yi nə həsr olun-
muş bi lik ya rı şı ke çi ri lib. Ya rış da 
ra yo nun müx tə lif ida rə və təş ki-
lat la rı nı təm sil edən gənc lə rin iş-
ti rak et di yi 8 ko man da öz bi li yi ni 
nü ma yiş et di rib. Son da I, II, III 
yer lə ri tu tan ko man da lar mü ka-
fat lan dı rı lıb.

***
Qa zax ra yon Hey dər Əli yev 

Mər kə zi və “Avey” Döv lət Ta rix-
Mə də niy yət Qo ru ğu nun bir gə 
təş ki lat çı lı ğı, ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nin dəs tə yi ilə “Azər bay-
can mə də niy yə ti nin in ki şa fın da 
Hey dər Əli ye vin ro lu” ad lı təd-
bir ke çi ri lib. Təd bir çər çi və sin də 
“100 ağac əkək!” ad lı ak si ya da 
təş kil edi lib.

Vətənin qəhrəmanları unudulmur
Qu bad lı Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin əmək daş la rı Və tən 
mü ha ri bə si şə hi di Ül vü Mə hər rə mo vun ailə si ni zi ya rət edib lər.

***
Gən cə şə hər Mər kə zi Ki tab xa na sı nın əmək daş la rı Və tən mü-

ha ri bə si nin şə hid gi zi ri Müş fi q Xo si za də nin ailə si ilə gö rüş ke çi rib. 
Gö rüş də şə hi din hə ya tı, dö yüş yo lu və şü caətin dən bəhs edən vi-
deoçarx nü ma yiş olu nub.

***
Bər də ra yon Mə-

də niy yət Mər kə zi 
və Fə ra him Qu li-
yev adı na şə hər 2 
nöm rə li Uşaq mu-
si qi mək tə bi nin bir-
gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
Və tən mü ha ri bə si 
şə hi di Şöv qi İs ma-
yıl za də nin do ğum 
gü nü ilə əla qə dar 
“Ya rım qal mış öm-
rün xa ti rə lə ri” ad lı 

ədə bi-bə dii ge cə təş kil edi lib. Təd bir də şə hi din təh sil al dı ğı mu si qi 
mək tə bi nin kol lek ti vi tə rə fi n dən və tən pər vər lik möv zu sun da mah-
nı lar oxu nub, şeir lər səs lən di ri lib. Bər də ra yon Mə də niy yət Mər kə-
zi nin nəz din də fəaliy yət gös tə rən Xalq teat rı nın təq di ma tın da “Ya-
rım qal mış öm rün xa ti rə lə ri” ad lı ta ma şa nü ma yiş et di ri lib.

***
Sal yan ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin Da yı kənd kənd Mə də niy-

yət evin də şə hid Arif Na ğı ye vin anım gü nü qeyd edi lib. Mə də niy-
yət iş çi lə ri tə rə fi n dən şə hid lə rə, Və tə nə həsr olu nan kom po zi si ya 
təq dim olu nub. 

Ağsu rayonundakı mədəniyyət 
müəssisələrinə baxış keçirilib

Musiqi məktəbinin binası qəzalı olduğu üçün
tədris başqa binada davam etdiriləcək

Re gion lar da fəaliy yət gös tə rən 
mə də niy yət müəs si sə lə ri-
nin iş şə raiti və mad di-tex ni ki 
ba za sı nın möv cud və ziy yə ti nin 
ye rin də öy rə nil mə si məq sə di-
lə mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci 
müavi ni Adil Kə rim li na zir li yin 
mə sul şəxs lə ri ilə bir lik də Ağ su 
ra yo nun da kı Hey dər Əli yev 
Mər kə zi, Ağ su ra yon Mə də niy-
yət Mər kə zi, şə hər Mə də niy yət 
evi, ra yon MKS-nin Mər kə zi Ki-
tab xa na sı, şə hər Uşaq mu si qi 
mək tə bi və Ağ su Ta rix-Di yar şü-
nas lıq Mu ze yi nə ba xış ke çi rib. 

Müəs si sə lə rin fəaliy yə ti ilə ta nış lıq za ma nı əmək daş la rın iş şə-
raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı, ya ra dı cı in san la ra, o cüm lə dən is te dad lı 
gənc lə rə dəs tək gös tə ril mə si, on la rın yer li və öl kə əhə miy yət li mü-
sa bi qə lər də təm sil olun ma sı na şə rait ya ra dıl ma sı, təd ris şə raiti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı ilə bağ lı mü va fi q tap şı rıq lar ve ri lib.

84 nə fər müəl lim və tex ni ki iş çi he yə ti nin ça lış dı ğı, 271 şa gir din 
təh sil al dı ğı Ağ su şə hər Uşaq mu si qi mək tə bi nə ba xış za ma nı bi na-
nın qə za lı və ziy yət də ol du ğu və be lə şə rait də  təd ri sin da vam et di-
ril mə si nin müm kün süz lü yü müəy yən edi lib. Ra yon üz rə Föv qə la də 
Hal lar Ko mis si ya sı nın mü va fi q ak tı da öy rə nil dik dən son ra mək tə bin 
müəl lim və şa gird he yə ti nin mü vəq qə ti ola raq bi na dan çı xa rıl ma sı, 
təd ri sin bu müd dət də baş qa bi na da ke çi ril mə si nə qə rar ve ri lib.

Mirzə Cəlilin doğum günü qeyd olunub
Fev ra lın 22-də bö yük ya zı çı-dra ma turq, pub li sist Cə lil Məm-
məq du lu za də nin (1869-1932) ana dan ol ma sı nın 154-cü 
il dö nü mü ol du. Bu mü na si bət lə ədi bin Nax çı van şə hə rin də ki 
ev-mu ze yin də təd bir ke çi ri lib. 

Təd bir də Nax çı-
van Mux tar Res-
pub li ka sı mə də-
niy yət na zi ri nin 
müavi ni Hə sən 
Kə ri mov bö yük 
ədi bin xa ti rə si nin 
əbə di ləş di ril mə si 
ba rə də da nı şıb. 
Qeyd olu nub ki, 
Ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin gös tə ri-
şi ilə 1974-cü il də 

Nax çı van şə hə rin də ya zı çı nın hey kə li ucal dı lıb, Cə lil Məm məq-
du lu za də nin dərs de di yi Neh rəm qə sə bə sin də, Şə rur ra yo nu nun 
Cə lil kənd kən din də xa ti rə mu zey lə ri, 1994-cü il də Ba kı da, 1999-
cu il də Nax çı van da ev-mu zey lə ri ya ra dı lıb. 

AMEA Nax çı van Böl mə si, İn cə sə nət, Dil və Ədə biy yat İns ti tu-
tu nun şö bə mü di ri fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru Ra miz Qa sı-
mov, ins ti tu tun bö yük el mi iş çi si Ay gün Oru co va ədi bin ya ra dı cı-
lı ğın dan söz açıb lar.

***
C.Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van Mux tar Res pub li ka Ədə-

biy yat Mu ze yin də də gör kəm li ədi bin do ğum gü nü qeyd olu nub. 
Mu ze yin di rek to ru Aləm zər İb ra hi mo va, Mux tar res pub li ka Ya-

zı çı lar Bir li yi nin səd ri Asim Əli yev, pe da qo gi ka elm lə ri dok to ru 
Ka mal Ca ma lov Mir zə Cə li lin ya ra dı cı lı ğın dan, pe da qo ji gö rüş-
lə rin dən da nı şıb lar. Vur ğu la nıb ki, “Mol la Nəs rəd din” jur na lı nın 
elə bir nöm rə si ni tap maq ol maz ki, ora da mək təb, maarif, tə lim-
tər bi yə mə sə lə lə ri nə to xu nul ma mış ol sun. Mu zey də ədi bə həsr 
olun muş gu şə yə ba xış ke çi ri lib.

Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı
repertuarını zənginləşdirir

Nax çı van Döv lət Kuk la Teat rı xalq na ğıl la rı, yer li və xa ri ci dra-
ma turq la rın əsər lə ri əsa sın da re per tuarı nı daim zən gin ləş di rir. 
Teatr da Bay ram İs gən dər li nin “Ya lan la ra inan ma yın” pye si 
üzə rin də ya ra dı cı lıq işi nə baş la nı lıb. 

Ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru Xalq ar tis ti Şir zad Abu ta lı bov, 
qu ru luş çu rəs sa mı Əda lət Qu li yev, bəs tə ka rı teat rın mu si qi his sə-
si nin mü di ri Əli Məm mə dov, kuk la la rın müəl li fi  Nax çı van Mux tar 
Res pub li ka sı nın əmək dar  rəs sa mı Sa bir Məm mə dov dur. Əsə rin 
ide ya sı ya la nın, mək rin, fi t nə-fə sa dın if şa sı, düz lü yün mü da fi əsi dir. 

Ya ra dı cı he yət ba la ca la rı qar şı dan gə lən Nov ruz bay ra mı gün lə-
rin də də se vin dir mə yə ha zır la şır. Vü qar Haq ver di ye vin “Saç la rı sə-
mə ni oğ lan” ta ma şa sı bay ram tə ti lin də hər gün nü ma yiş olu na caq.

Yerlərdə “Heydər Əliyev İli” tədbirləri

Qan yaddaşımız
Go ran boy ra yon Mər-
kə zi Ki tab xa na sı Xo ca lı 
soy qı rı mı nın 31-ci il dö-
nü mü ilə əla qə dar ki tab 
sər gi si təş kil edib. Sər gi-
də ta rix bo yu bəd nam 
qon şu la rı mız tə rə fin dən 
xal qı mı zın ba şı na gə ti ri-
lən mü si bət lər dən bəhs 
edən ki tab lar nü ma yiş 
olu nub.

Go ran boy ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin Na dir kənd kənd klu bun da “Xo-
ca lı qan yad da şı mız dır” ad lı anım təd bi ri ke çi ri lib. Er mə ni lə rin Xo ca lı da 
dinc in san la ra qar şı tö rət di yi soy qı rı mı nın ağır nə ti cə lə rin dən bəhs edi lib. 

***
Ma sal lı Döv lət Rəsm 

Qa le re ya sın da “Sa lam, 
Xo ca lı dər dim!” baş lı-
ğı al tın da sər gi təş kil 
edi lib. Fev ra lın 28-dək 
da vam edə cək sər gi də 
mək təb li lə rin və qa le re-
ya nın dər nək üzv lə ri nin 
rəsm lə ri nü ma yiş olu-
nur.

Yar dım lı ra yon Hey-
dər Əli yev Mər kə zin də 

fa ciənin 31-ci il dö nü mü ilə bağ lı “İn san lı ğa qar şı ən bö yük ci na yət” 
möv zu sun da təd bir ke çi ri lib.

***
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 say lı şə hər tam or ta mək tə bin də Xo ca lı fa ciəsi nin 31-ci il dö nü-
mü nə həsr olun muş rəsm sər gi si təş kil olu nub.

Şuşada türkdilli ölkələrin uşaq rəqs qruplarının festivalı
İyu nun 1-də Şu şa da “Hey dər Əli yev – Türk 
dün ya sı bir li yi nin bö yük car çı sı” ad lı bey nəl-
xalq uşaq rəqs fes ti va lı nın ke çi ril mə si nə zər də 
tu tu lur.

Türk dil li döv lət lə rin uşaq rəqs qrup la rı ara sın-
da fes ti val Elm və Təh sil Na zir li yi tə rə fi n dən təş-

kil olu na caq.
La yi hə çər çi və sin də fes ti val iş ti rak çı la rı 28 

may – 3 iyun ta rix lə rin də Ba kı və Şu şa şə hər-
lə rin də təş kil edi lən eks kur si ya lar da iş ti rak edə-
cək, öl kə mi zin zən gin tə biəti, ta ri xi-me mar lıq 
abi də lə ri, qu ru cu luq iş lə ri ilə ya xın dan ta nış 
ola caq lar.

Mədəni müxtəlifl ikdə birlik:
Azərbaycan nümunəsində 

Ba kı Bey nəl xalq 
Mul ti kul tu ra-
lizm Mər kə zi nin 
(BBMM) ənə nə vi 
“Bey nəl xalq Mul-
ti kul tu ra lizm Qış 
Mək tə bi” la yi hə-
si bu il “Mə də ni 
müx tə lif lik də bir lik: 
Azər bay can nü-
mu nə sin də” möv-
zu su da ke çi ri lir.

Xaç maz da işi ni da vam et di rən qış mək tə bi nin iş ti rak çı la rı fev-
ra lın 23-də “Azər bay can da dil si ya sə ti və çox dil li lik” möv zu sun-
da mü ha zi rə din lə yib lər.

Mü ha zi rə ni Azər bay can Dil lər Uni ver si te ti nin bey nəl xalq əla-
qə lər üz rə pro rek to ru pro fes sor Ja lə Qə ri bo va təq dim edib. Bil di-
ri lib ki, Azər bay can da mil li və di ni az lıq lar la bağ lı apa rı lan döv lət 
si ya sə ti hər za man bey nəl xalq qu rum lar tə rə fi n dən yük sək qiy-
mət lən di ri lib. Azər bay can da et nik az lıq la rın dil lə ri nə daim xü su si 
qay ğı ilə ya na şı lıb. Az lıq la rın hü quq la rı nın qo run ma sı, konk ret 
ola raq on la rın dil lə ri nə qay ğı ba xı mın dan Azər bay can ör nək öl-
kə lər sı ra sın da dır. Rus lar, yə hu di lər, ta lış lar, ləz gi lər, tat lar, gür-
cü lər və di gər mil li az lıq lar Azər bay can da meh ri ban ailə ki mi ya-
şa yır, on la rın mək təb lə ri, nəşr lə ri, mət buat or qan la rı var.

Qış mək tə bi nin iş ti rak çı la rı Xaç maz şə hə rin də Ta rix-Di yar şü-
nas lıq Mu ze yi, açıq sə ma al tın da Şəx siy yət lər Mu ze yi və baş qa 
gör mə li yer lər lə ta nış olub lar. Gü nün so nun da “Öz xal qı nı təq-
dim et” mu si qi li ax şam təş kil edi lib.

“Hey dər Əli yev İli”nə həsr olu nan XIII Bey nəl xalq Mul ti kul tu ra-
lizm Qış Mək tə bi fev ra lın 26-dək da vam edə cək.

Ana dilimiz mənəvi sərvətimizdir
Fev ra lın 21-i dün ya da Bey nəl xalq Ana Di li 
Gü nü ki mi qeyd olu nur. Əla mət dar gün 
mü na si bə ti lə böl gə lər də ki mə də niy yət 
müəs si sə lə rin də bir sı ra təd bir lər ke çi ri lib.

Sa bi ra bad ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin-
də ke çi ri lən təd bir də çı xış edən lər Azər bay-
can di li nin safl  ı ğı və onun qo run ma sın dan 
söz açıb lar. Şa gird lə rin ifa sın da ana di li mi zə 
həsr olu nan şeir lər səs lən di ri lib. 

***

Sa bit Rəh ma nın Şə ki də ki ev-mu ze yin-
də “Hey dər Əli yev və ana di li” möv zu sun da 
təd bir ke çi ri lib. Təd bir də möv zu ilə bağ lı mü-
ha zi rə din lə ni lib. Şa gird lər Ümum mil li li de rin 
ana di li miz lə bağ lı kə lam la rı nı səs lən di rib lər.

Oğuz ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
ke çi ri lən təd bir də H.Ba ba yev adı na ra yon 1 
nöm rə li tam or ta mək tə bin şa gird lə ri tə rə fi n-
dən “Di li miz, mə nə vi sər və ti miz dir” ad lı ədə-
bi-bə dii kom po zi si ya təq dim edi lib.

***
Sa mux ra yon Mə də niy yət Mər kə zin də “Ana 

di li mi zi qo ru yaq” ad lı təd bir təş kil olu nub. 
Qeyd edi lib ki, dil hər bir mil lə tin mad di və mə-
nə vi ir si ni qo ru yan və in ki şaf et di rən ən mü-
hüm və ən güc lü va si tə dir. Hər han sı bir xal qın 
var lı ğı nın tə za hü rü, onun mil li sər və ti olan dil 
cə miy yə tin tə şək kü lü və in ki şa fı ilə bir gə ya ra-
nır, tə rəq qi edir.

***

Ağs ta fa ra yon Mər kə zi Ki tab xa na sı nın 
əmək daş la rı şə hər 1 say lı tam or ta mək tə-
bin şa gird lə ri üçün “Əsr lə rin ya di ga rı – ana 
di lim” möv zu sun da mü ha zi rə təq dim edib-
lər. Bey nəl xalq Ana Di li Gü nü nün ta ri xin-
dən və əhə miy yə tin dən da nı şı lıb, di li mi zin 
keç di yi in ki şaf mər hə lə lə ri nə nə zər sa lı nıb.

M.P.Va qif və M.V.Vi da di nin Xa ti rə Mu ze-
yin də isə  “Di li miz də yə ri miz dir” ad lı təd bir 
ke çi ri lib. 

***

Ma sal lı ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin-
də “Ana di li mi zin in kiş  a fın da Hey dər Əli ye-
vin ro lu” möv zu sun da təd bir keç  i ri lib. Çı xış 
edən lər Azər bay can di li nin dö v lət di li sə viy-
yə si nə yü k səl mə sin də Ümum mil li li der Hey-
dər Əli ye vin ta ri xi xid mət lə ri ni qeyd edib. 

***
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 “Ana di li mi-
zi se vək və qo ru yaq” ad lı təd bir ke çi ri lib. Ki-
tab xa na nın fəal oxu cu la rı ana di li mi zə həsr 
olun muş şeir lər söy lə yib lər. İş ti rak çı lar “Ana 
di li mil li sər və ti miz dir” ad lı sər gi yə ba xıb lar.

***

Şa ma xı ra yon Mər kə zi Ki tab xa na sı Uşaq 
şö bə si nin tə şəb bü sü ilə “Mə nim ana di lim” 
baş lıq lı təd bir ke çi ri lib. Çı xış edən lər Azər-
bay can di li nin keç di yi in ki şaf yo lu, zən gin li yi, 
Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin di li mi zə qay-
ğı sı haq qın da mə lu mat ve rib lər. Son da əla-
mət dar gü nə həsr edil miş sər gi yə ba xış olub. 

Hazırladı: N.Məmmədli
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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 (15)
1977-ci il 6 no yabr

Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev Ba kı da Nə-
ri man Nə ri ma no vun xa ti rə mu ze yi nin açı lış mə ra si min də iş ti rak 
edib. Hey dər Əli yev res pub li ka rəh bər li yi adın dan zəh mət keş lə ri, 
Ba kı sa kin lə ri ni gör kəm li döv lət xa di mi və Azər bay can xal qı nın sə-
da qət li oğ lu nun xa ti rə si ni ya şa da caq mu ze yi ni açı lı şı mü na si bə ti lə 
təb rik edib. Qeyd olu nub ki, mu ze yin zən gin eks po zi si ya sı hu ma-
nist maarif pər və rin çox cə hət li və yo rul maz fəaliy yə ti ni əks et di rir.

1977-ci il 10 de kabr
RSFSR-in Ul ya novsk şə hə rin də Nə ri man Nə ri ma no vun abi də-

si nin açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti-
bi Hey dər Əli yev mə ra sim də nitq söy lə yib.

1977-ci il 27 de kabr
Azər bay can KP MK-nın ple nu mun da mə ru zə ilə çı xış edən 

Hey dər Əli yev res pub li ka da mə də niy yət sa hə si nin da ha da in ki-
şaf et di ril mə si üçün gö rül mə li iş lər, bu sa hə də möv cud prob lem lər 
ba rə də də da nı şıb.

“...Zəh mət keş lə rin ide ya-si ya si, əmək, mə nə vi və es te tik tər bi-
yə sin də biz mə də niy yət müəs si sə lə ri nin im kan la rın dan ta ma mi-
lə is ti fa də et mə li yik. La kin mə də niy yət müəs si sə lə ri nin bir ço xu 
öz işi ni pri mi tiv qu rur və zəh mət keş lə rin daim ar tan mə də ni tə lə-
ba tı nı nə zə rə al mır. Kənd yer lə rin də mə də ni-maarif işi da ha zəif 
apa rı lır. “Kənd əha li si nə mə də ni xid mə ti da ha da yax şı laş dır maq 
təd bir lə ri haq qın da” Sov.İKP MK-nın və SS Rİ Na zir lər So ve ti nin 
qə ra rı ilə əla qə dar ola raq mə də ni-maarif müəs si sə lə ri nin fəaliy-
yə ti nin əsas lı su rət də yax şı laş dır maq sa hə sin də təd bir lər sis te mi 
ha zır la nıb hə ya ta ke çi ril mə li dir.

Ya ra dı cı lıq it ti faq la rı qar şı sın da bö yük və mə sul və zi fə lər du rur. 
Öz lə ri nin bü tün fəaliy yə ti ilə on lar bə dii ya ra dı cı lı ğın da ha da in ki şaf 
et mə si nə, öl kə nin və res pub li ka nın hə ya tın da də rin də yi şik lik lə rin 
ədə biy yat və in cə sə nət əsər lə rin də par laq şə kil də əks olun ma sı na, 
ye ni in sa nın mə nə vi si ma sı nın, xal qın qəh rə man lıq ənə nə lə ri nin 
açı lıb gös tə ril mə si nə, cə miy yə tin mə nə vi sər vət lə ri nin ar tı rıl ma sın-
da bə dii ya ra dı cı lıq la məş ğul olan zi ya lı la rın, mə də niy yət müəs si-
sə lə ri nin ro lu nun yük səl mə si nə kö mək et mə li dir lər...”.

1978-ci il 4 fev ral
Ba kı şə hə rin də bö yük bəs tə kar Qa ra Qa ra ye vin ana dan ol ma sı-

nın 60 il li yi mü na si bə ti lə tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. Bəs tə ka ra “Le nin” 
or de ni və “So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı” fəx ri adı nın “Oraq və çə kic” 
qı zıl me da lı təq dim edi lib. Hey dər Əli yev mə ra sim də çı xış edib.

“Öz ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti nin qırx ili ər zin də bö yük qa bi liy yə tə və 
par laq is te da da ma lik olan Qa ra Qa ra yev tü kən məz əzm kar lı ğı, 
fə da kar lı ğı, əmək se vər li yi sa yə sin də bö yük və şan lı yol keç miş-
dir. Onun for ma ca mil li ya ra dı cı lı ğı res pub li ka mı zın hü dud la rın-
dan çox-çox kə na ra çıx mış dır. Də rin bey nəl mi ləl çi lik ru hu ilə aşı-
lan mış bu ya ra dı cı lıq bü tün so vet xal qı nın sər və ti nə çev ril miş dir. 
Bu gün Qa ra Qa ra yev gör kəm li bəs tə kar lar ara sın da haq lı ola raq 
la yiq li yer tu tur...

Əsa sı bö yük Üze yir Ha cı bə yov tə rə fi n dən qo yul muş Azər bay can 
pro fes sional mu si qi si nin gö zəl ənə nə lə ri ni bəs tə kar mü vəff  ə qiy yət-
lə da vam və in ki şaf et di rir. Xal qın ya rat dı ğı nə var sa, ha mı sın dan 
ba ca rıq la is ti fa də edən, öz ya ra dı cı lı ğı nı rus və dün ya klas sik mu-
si qi si nin nailiy yət lə ri ilə zən gin ləş di rən Qa ra Qa ra yev özü nə məx-
sus bəs tə kar lıq mək tə bi, tək cə Azər bay can mu si qi mə də niy yə ti nin 
de yil, həm də bü tün so vet mu si qi mə də niy yə ti nin in ci lə ri sa yı lan 
gö zəl əsər lər ya rat mış dır. Onun ya ra dı cı lı ğı fəl sə fi  də rin li yi, bə dii 
gö zəl li yi, xü su si ko lo ri ti ilə fərq lə nir. Mu si qi ya ra dı cı lı ğı nı el mi təd-
qi qat işi ilə əla qə lən di rən Qa ra Qa ra yev mu si qi şü nas lı ğın nə zə ri 
prob lem lə ri nin iş lən mə si nə bö yük xid mət gös tər miş dir.

Bö yük ic ti mai xa dim olan Qa ra Qa ra yev xalq lar dost lu ğu nu 
möh kəm lən dir mək üçün bu sa hə də də çox iş gö rür, bey nəl xalq 
mey dan da döv lə ti mi zi lə ya qət lə təm sil edir. İn di Qa ra Qa ra yev 
ya ra dı cı lıq qüv və lə ri nin çi çək lən di yi bir döv rü ke çi rir və o, şüb-
hə siz, hə ra rət li qəl bi və par laq zə ka sı ilə öz xal qı na gö zəl əsər lər 
bəxş et mək üçün hə lə çox iş gö rə cək dir...”.

***
Mə də niy yət sa hə sin də qa baq cıl fəaliy yət, in cə sə nət xa dim lə ri-

nin ya ra dı cı lıq nailiy yət lə ri döv lət tə rə fi n dən qiy mət lən di ri lir di.

1977-ci il 14 no yabr
Mət buat sa hə sin də fəal iş lə dik lə ri nə gö rə və “Pioner” jur na lı nın 

50 il li yi ilə əla qə dar ola raq jur na lın re dak to ru Nə ri man Sü ley ma-
no va “Əmək dar mə də niy yət iş çi si” fəx ri adı ve ri lib, bir ne çə əmək-
daş isə Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə 
təl tif edi lib. 

1977-ci il 5 de kabr
Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə təs-

vi ri sə nət sa hə sin də xid mət lə ri nə gö rə bir qrup şəx sə fəx ri ad lar 
ve ri lib:

“Xalq rəs sa mı” fəx ri adı – El bəy Rza qu li yev, El mi ra Şah tax tins-
ka ya.

“Əmək dar in cə sə nət xa di mi” – İb ra him Zey na lov (hey kəl tə raş), 
Oq tay Sa dıq za də (rəs sam), Lə tif Fey zul la yev (rəs sam), El can 
Şa mi lov (hey kəl tə raş).

“Əmək dar rəs sam” – Hü seyn Əli yev, Da vud Ka zı mov, Vi da di 
Nə ri man bə yov, Xa li də Sə fə ro va.

“Əmək dar mə də niy yət iş çi si” – Əziz Əli yev, Rü fət Rə fi  za də (hər 
iki si sə nət şü nas).

Hazırladı: V.Orxan
(davamı var)

“Heydər Əliyev İli”

Mədəniyyətimizin
böyük hamisi

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. 

əvvəli səh. 1-də
Bə li, ta rın və tə ni Azər bay can-

dır. Azər bay ca nın tar ifa çı lıq sə-
nə ti 2012-ci ilin 3-7 de kab rın da 
Pa ris də ke çi ri lən UNES CO-nun 
Qey ri-Mad di Mə də ni İrs üz rə Hö-
ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 7-ci 
ses si ya sın da “Sim li mu si qi alə ti 
ta rın ha zır lan ma və ifa çı lıq sə nə ti” 
fay lı ki mi “Bə şə riy yə tin qey ri-mad-
di mə də ni ir si nin Rep re zen ta tiv 
Si ya hı sı”na da xil edi lib. Ta rı mı zın 
dün ya mi ra sı ki mi ta nın ma sı, söz-
süz ki, Azər bay can mə də niy yə ti 
adı na bö yük nailiy yət dir. Bu nailiy-
yət Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, 
Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi-
den ti Meh ri ban Əli ye va nın dəs tə-
yi və aidiy yə ti döv lət qu rum la rı nın 
bir gə sə yi ilə əl də edil miş di.

Tar əsa sən mu ğam üç lü yü-
nün tər ki bin də apa rı cı alət dir və 
mu ğam sə nə ti nin in ki şa fın da 
müs təs na əhə miy yə tə ma lik dir. 
Mu ğam sə nə ti nə söy kə nən Azər-
bay ca nın mil li ope ra la rın da da 
so lo ifa lar tar la mü şa yiət olu nur.

XIX əs rin ikin ci ya rı sın dan eti ba-
rən gör kəm li tar zən lər nəs li ye tiş-
mə yə baş la yıb. Mir zə Sa dıq (Sa-
dıq can), Mir zə Man sur Man su rov, 
Mə şə di Zey nal Haq ver di yev, Mə-
şə di Cə mil Əmi rov, son ra lar Məm-
məd xan Ba kı xa nov, Sər vər İb ra-
hi mov, Bəh ram Man su rov, Hə bib 
Bay ra mov ki mi sə nət kar lar bu sə-
nə tin ya şa dıl ma sı və təb li ği nə mü-
hüm töh fə lər ve rib lər. Bu us tad la-
rın da vam çı la rı olan tar zən lər XX 
yü zil lik də Azər bay can tar ifa çı lı ğı-
nı da ha da zən gin ləş di rib lər.

Bu gün öl kə miz də tar ifa çı lı ğı 
özü nün yük sək in ki şaf döv rü nü 
ya şa yır. So lo ifa çı lıq da, an sambl-
lar da, mü şa yiət də tar ye nə də 
ön sı ra lar da dır. Bu alə tin us tad 
ifa çı la rın dan ta nı dıq la rı, işi nə də-
yər ver dik lə ri us ta la rı xə bər al dıq. 
Xalq ar tist lə ri Va miq Məm mə də li-
yev, Ağa sə lim Ab dul la yev, Əmək-
dar ar tist Va leh Rə hi mov Ba kı da 
tar alə ti ni ha zır la yan bir ne çə us-
ta nın ün van la rı nı ni şan ver di lər. 

On lar dan Bül bül adı na Or ta 
İx ti sas Mu si qi Mək tə bin də fəaliy-
yət gös tə rən As lan Mə hər rə mo-
vun ema lat xa na sı na yol lan dıq. 
O, qa baq cıl təh sil iş çi si dir. 30 
il dən çox dur tar alə ti nin sir ri ni 
gənc nəs lə öy rə dir. De yir ki, tar 

alə ti ni ha zır la yan gə rək ta rı ifa 
et mə yi də ba car sın. O sə bəb dən 
də ema lat xa na da üç us ta bir-
lik də ça lı şır. Biz ema lat xa na da 
olan da us ta Fəx rəd din Cə fə rov 
da bö yük sev gi ilə növ bə ti alə tin 
üzə rin də iş lə yir di. 

– As lan müəl lim, tar zən lə ri miz 
si zə tez-tez mi mü ra ciət edir lər? 
Ta rın han sı his sə lə ri nin da ha 
çox tə mi rə eh ti ya cı du yu lur?
– Ümu mi tə mir lə bağ lı hər gün 

işi miz var. Sırf alə tin ha zır lan-
ma sı da elə cə. Ən çox ça naq 
his sə nin qol ilə bir lə şən ye ri nin 
çat la ma sı və pər də nin də yiş mə-
si nə tə sa düf olu nur. Tar da pər də 
hər 6-7 ay dan bir də yiş mə li dir. 
Şa gird lər 1-2 il dən bir də yi şir lər. 
Am ma pe şə kar ifa çı lar 6 ay dan 
bir ta rın pər də si ni ye ni lə yir lər. 

– Pər də nə dən ha zır la nır və 
mü tə ma di də yiş di ril mə si zə ru-
rə ti nə ilə bağ lı dır?
– Də yiş di ril mə si nə sə bəb ta rın 

sə si nin hə mi şə saz qal ma sı dır. 
Pər də qa ra ma lın ürə yin dən ha-
zır la nır. Onun da tex ni ki üsul la rı 
var. Qəs sab lar ürə yin pər də si-
ni ayı rıb sax la yır lar. Biz on la rın 
ara sın dan se çim edi rik. Çox ki-
çik öl çü də olan lar işə ya ra mır. 
So yu du cu nun buz xa na sın da 
sax la nı lır. İs ti fa də edi lən də bu zu 
açı lır, üs tü nün piy lə ri tə miz lə nir 
və tam şəff  af ha la gə ti ri lir. Mal 
ürə yi nin pər də si bərk olur, yum-
ruq la vur san da, cı rıl mır. 

– Ən çox kim lər si zə mü ra ciət 
edir? 
– Ta nın mış tar zən lə rin, de mək 

olar ki, ək sə riy yə ti. Xalq ar tist lə ri 
Za miq Əli yev, Va miq Məm mə-
də li yev, Möh lət Müs lü mov, Fi ruz 
Əli yev, Ələk bər Ələk bə rov, El çin 
Hə şi mov. 

– De mək, ən ün lü tar zən lə ri-
miz si zi se çir lər. 
– Özü mü tə rifl  ə mək ki mi çıx-

ma sın, mən heç də pis ifa çı 
ol ma mı şam. Sa də cə, pe da-
qoq lu ğu seç dim. Müəl li mim 
gör kəm li tar zə ni miz Sər vər İb-
ra hi mov olub. Uzun il lər Hə mid 
Və ki lov dan dərs al mı şam. İfa et-
di yi mə gö rə də ta rı gö zəl bi li rəm. 
Tar mə nim 40 il lik dos tum dur. 

– Ema lat xa na ne çə il dir fəaliy-
yət gös tə rir? 
– Bu ün van da beş il dir. Mək tə-

bin rəh bər li yi nə bu diq qə tə gö rə 
tə şək kür edi rəm. İs te dad lı uşaq-
la ra, po ten sialı olan müəl lim lə rə 
bu ra da yük sək də yər ve ri lir. 

– Ümu miy yət lə, tar alə ti nə ma-
raq ne cə dir?
– Öl kə rəh bər li yi nin, Hey dər 

Əli yev Fon du nun mu ğa ma gös-
tər di yi diq qət nə ti cə sin də tar və 
ka man ça ifa çı lı ğı na da axın var. 
Bir ne çə il əv vəl hə vəs az idi. 
Mu ğam mü sa bi qə lə rin dən son ra 
ta ra tə lə bat ar tıb. Şa gird lər dər-
sə hə vəs lə gə lir lər. 

– Ta rın ha zır lan ma sı ye ni nə-
sil lə rə ne cə ötü rü lür? Bu sa hə 
üz rə bir pe şə mək tə bi var mı?
– Xeyr, bu sə nət us ta dan şa-

gir də keç mək lə ya şa dı lır. Özüm 
alət üz rə ali təh sil al mı şam. 
2002-ci il dən bö yük mu ğam bi-
li ci miz Va leh Rə hi mov mə ni bu 
sa hə də hə və sə gə tir di. Çox us-
ta la ra mü ra ciət edir dik. Bə zən 
yax şı alın mır dı. Ta ra la zım ol-
ma dan mü da xi lə edir di lər. Bu-
nun da sə bə bi mu si qi təh si li nin 
ol ma ma sı dır. Va leh müəl lim lə 

ta rın ilk də fə üzü nü, pər də si ni 
də yiş dim. Be lə cə, ya vaş-ya vaş 
öy rən mə yə baş la dım. Yə qin 
işim tar zən lə rin xo şu na gəl di və 
iş elə art dı ki, gör düm tək ada-
mın işi de yil. Biz üçü müz də tar 
sin fi  ni bi tir mi şik. Ta rın özü nə-
məx sus, qə ri bə xü su siy yət lə ri 
var. Onun qo lu nu çox cü zi, mil li-
metr ge ri qoy san, sə si də yi şi lə-
cək. Ta rın “ca nı” ox dan ası lı dır. 
Bu oxun ye ri ni düz oturt ma san, 
səs lən mə itə cək. Tə lə bə vax tı 
bə zən us ta ya tar apar mı şam. 
Dü zə liş edən də qo lu nu tər pə dir-
di. Bu nu et mək ol maz. Oxu mil-
li metr lə ar xa ya qoy san, sim onu 
cü zi qa ba ğa gə ti rə cək və pər də-
lər də xo şa gəl məz səs lər əmə lə 
gə lə cək. Bə zən ta rı tə mir edib 
ifa çı ya kök lən mə miş şə kil də də 
ve rir lər. Gə rək us ta ha zır la dı-
ğı ta rı ifa edib bax sın ki, han sı 
pər də də nə ça tış maz lıq var. O 
qə dər alış mı şam bu işə ki, əli-
mi pər də lə rə sür tən də nöq sa nı 
gö rə bi li rəm. 

– Ta ra edi lən əla və lə rə mü na-
si bə ti niz ne cə dir?

– Dü zü, yax şı de yil. Xalq ar tis ti 
Ra miz Qu li yev çox say lı mü za ki rə-
lər də bu nun əley hi nə çı xır. Klas sik 
Azər bay can ta rı na to xun maq ol-
maz. Tar 4 kök də səs lən mə li dir. 
Av ro pa və Azər bay can bəs tə kar-
la rı nın əsər lə ri ni or kestr lə ifa et-
mək üçün “do” kök lə nir, gün də lik 
sə si “si”, “si be mol”, bir də var “lya” 
kö kü. Tar bu dörd not da da yax-
şı səs lən mə li dir. Ar zu la yı ram ki, 
dül gər lik dən tar alə ti dü zəlt mə yə 
gə lən us ta lar, heç ol ma sa, ema-
lat xa na da kö mək çi ola raq mu si qi 
təh si li olan bir şa gir di yan la rın da 
iş lə tə min et sin. Qa zanc xət ri nə 
alə tə xə ləl gə tir mək ol maz. Tar 
də də-ba ba dan gə lib, əsr lə rin ya-
di ga rı dır. Çox eks pe ri ment lər dən 
ke çib. Pər də ni gah plas tik dən, 
gah ba lıq də ri sin dən, gah da baş-
qa də ri lər dən ha zır la yır lar və nə ti-
cə də ta rın sə si itib ge dir. 

– Bu gün han sı sa ye ni ix ti ra 
var mı?
– “Ra tar” ad lı alət var, yə ni 

elekt ro tar. On dan da tar sə si 
gəl mir. Türk sa zı nın bü tün sxe-
mi ni yı ğıb lar, sa də cə, ça na ğı 
Azər bay can ta rı dır. Məq səd də 
bu dur ki, tar ifa edən uşaq lar əla-
və alə tə me yil lən mə sin lər. 

– Bəs ta rın əsas özəl li yi nə də dir? 
Alət ne çə his sə dən iba rət dir?
– Tar ye ga nə alət dir ki, onu iki 

əl lə tu tub, iki əl lə də ifa edir sən. 
Azər bay can ta rı, əsa sən, üç his-
sə dən – ça naq, qol və kəl lə dən 
iba rət dir. Ta rın ça naq his sə si 
tut, qol və kəl lə his sə lə ri isə qoz 
ağac la rın dan ha zır la nır. Ümu-
mi uzun lu ğu 850 mm, ça na ğı nın 
hün dür lü yü 165, eni isə 185 mm-
dir. Qo lu na 22 pər də bağ la nır. 
Ça na ğı nın üzə ri nə mal ürə yi nin 
qu ru dul muş pər də si çə ki lir. Müx-
tə lif diametr li 11 me tal si mi var dır. 
Sü mük və ya ebo nit dən ha zır lan-
mış ki çik miz rab la səs lən di ri lir.

– Ma raq lı mü sa hi bə üçün tə-
şək kür edi rik.
Bə li, qə dim alə ti miz olan ta rın 

adı bu gün tək cə UNES CO-nun 
si ya hı sın da yer al maq la qal mır, 
is te dad lı tar zən lə ri mi zin si nə-
sin də dün ya nın mö tə bər səh nə-
lə rin də səs lə nir, əc nə bi lə rin də 
kön lü nü ox şa yır. Hər pər də sin də 
yüz sirr giz lə dən tar xal qı mız var 
ol duq ca ya şa ya caq...

Lalə Azəri

“Tarın pərdələrini düzənə qurban...”

Azər bay can da akt yor luq ix ti sa sı nın təd ris olun du ğu ye ga nə ali təh-
sil müəs si sə si Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti dir. Öl kə miz də 
döv lət və özəl ol maq la 50-yə ya xın teatr, səh nə fəaliy yə ti ilə məş-
ğul olan qu rum, kol lek tiv var. Bə zi böl gə teatr la rı nı çıx maq şər ti lə 
ək sə riy yə ti nin pe şə kar akt yor sa rı dan kor lu ğu da yox dur. Əs lin də, 
ol ma ma lı dır da. Çün ki bu uni ver si tet dən il də ən azı 15 akt yor mə zun 
olur. Teat rı ida rə edən hər bir şəxs bi lir ki, onun trup pa sın da pe şə kar, 
səh nə nin tə ləb lə ri nə ca vab ve rən akt yor lar ol ma lı dır. Uni ver si tet də 
öm rü nü sə nə tə, teat ra həsr edən təc rü bə li pe da qoq lar ça lı şır.

On lar dan bi ri də Xalq ar tis ti, 
səh nə miz də və ki no muz da məx-
su si izi olan Məm məd Sə fa dır. 
Onun la gö rüş-mü sa hi bə tək li fi  mə 
“Mə ni se vin dir mək, əmə yi mi bir 
də öz qə lə mi niz dən oxu cu nu za 
çat dır maq is tə yir si niz sə, on lar dan 
ya zın. Çün ki ən azı öm rü mün 3-4 
ili ni həm də on la ra sərf edi rəm. 
Biz dən son ra gə lən lər on lar dır. 
Qoy bir az da on la rı ta nı daq”, – 
de yib əsl müəl lim əx la qı, us tad la-
rın dan gör müş ol du ğu ağa ya na-
lıq la tə lə bə lə ri ni ni şan ver di...

Uni ver si te tin tə lə bə lər qay na-
yan dəh li zin də it mə mək üçün 
“Bö yük səh nə”ni xə bər alı ram. 
Nü ma yi şə bir saat dan ar tıq vaxt 
qal sa da, mü səl ləh əs gər sa ya-
ğı bü tün he yət ora da dır. Sü ley-
man Sa ni Axun do vun “Ta mah-
kar” pye si əsa sın da “Ta mah-kar” 
ad lı ta ma şa ha zır la nır. Ad la rı nı 
bir-bir sa da la yım: kurs rəh bə ri 
Məm məd Sə fa, səh nə da nı şı ğı 
müəl li mi Na dir Hü sey nov, ka-
fed ra mü di ri Gül şad Bax şı ye va, 
rəqs lə rin qu ru luş çu və mu si qi 

tər ti bat çı sı Sə bi nə Məm mə do va, 
bə dii tər ti bat çı Fi dan Cə fə ro va; 
rol la rı ifa edən lər: Ümid (Ağa 
Mu rad), El nur (İm ran), Əzi zə xa-
nım (Gül zar), Fəx ri (Mə hər rəm 
bəy), Kə nan (Ha cı Sa leh), Kö nül 
(Şə rəf xa nım), Fə ri də (Na bat), 
Fə rid (Qu lu), Əli za min (Əli qu-
lu), İla hə (Dəs tə baş çı sı), Ay şən 
(Rəq qa sə), Ay tac (İlan).

“Ta mah kar” ko me di ya-
si S.S.Axun do vun ilk əsə ri-
dir və onu bö yük dra ma turq 
M.F.Axund za də nin “Ha cı Qa-
ra” əsə ri nin tə si ri ilə 1899-cu il-
də qə lə mə alıb. Ədib pyes də 
döv rün bir sı ra mən fi  lik lə ri nə, o 
cüm lə dən xə sis li yə, ta mah kar lı-
ğa, qa dın la rın mə nə vi ba xım dan 
əsa rət də sax la nıl ma sı na qar şı 
çı xır. Sa də və ay dın dil də ya zı-
lan ko me di ya da müəl lif gü lü şün 
müx tə lif təs vir va si tə lə rin dən 
ma raq lı şə kil də is ti fa də edir. 

Əsər də qal dı rı lan və təəs süf 
ki, bu gün də ak tual olan prob le-
mə zə ma nə miz dən ba xan Məm-
məd Sə fa müəl lim və tə lə bə lə ri 
bi zə bir hə qi qə ti də sa kit cə iz har 
edir lər: hər öv lad öz va li dey ni-
nin əsə ri, hər in san cə miy yə ti nin 
məh su lu dur.

Ta ma şa di na mik gənc lə rin fər-
qi nə var dıq la rı və bəl kə də tez-
tez şa hi di ol duq la rı ey bə cər lik lə ri 
ay dın gös tə rir di. Ora da kı qəh rə-
man lar və on la rın mü na si bət lə ri 
sa yə sin də biz var-döv lə tə hə ris-
li yin cə hən nəm atə şi nə çev ri lib 

hər ya nı və hər kə si qar sa la ya-
ca ğı na ina nı rıq. Elə bu ina mın 
ya rat dı ğı qor xu ilə də xə sis və 
hiy lə gər ata ya, saf sev gi si üçün 
mü ba ri zə də udu zan qız cı ğa za, 
on dan beş-üç ab ba sı qo par maq 
üçün min cür hiy lə yə əl atan 
məd dah la ra, bir par ça qən di 
çox gör dü yü nö kər-naib lə rə – bir 
söz lə, hər kə sə haqq qa zan dı rı-
rıq. Hət ta öm rü nü si ço vul sa ya ğı 
pul ki sə si nin hən də və rin də ke çi-
rən, baş qa la rı nı al da da-al da da 
ən bö yük yan lı şı özü nə edib ta-
ma hın da gö mü lən Ağa Mu ra dı 
da an la yı rıq. 

Tə lə bə lə rin qəh rə man la rı nın 
ha mı sı ma raq lı, ba xım lı və fərq-
li idi lər. İd dialı gənc lər rəqs lər də, 
plas tik ele ment lə rin ic ra sın da 
sinx ron lu ğa nail ol sa lar da, oyun 
bo yu qə tiy yən bir-bi ri ni tək rar la yıb 
ümu mi çər çi və dən çıx ma dı lar.

Sa lon da ha mı dan ar xa da, qa-
ran lıq künc də da ya nıb hə yə ca-
nı nı boğ ma ğa ça lı şan müəl lim lə-
ri nin öz lə ri nə bəl li zəh min dən mi, 
yox sa səh nə dən ta ma şa çı la ra 
qa rı şan oyun üs lu bu nun ver di-
yi mə su liy yət dən mi biz əv vəl-
dən so na qə dər bu də li qan lı la rın 
tem pi nin düş dü yü nü gör mə dik.

Ta ma şa nın ana ide ya sı na xid-
mət edən dü şü nül müş pə ra kən-
də lik də be lə otur muş bir mi zan 
var dı. Plas tik həll mu si qi tər ti ba tı 
və rəs sam işi də al qı şa la yiq idi.

Bir söz lə, uza ğı 2-3 ilə (dram 
teat rı və ki no akt yor lu ğu ix ti sa sı 
üz rə 3-cü kurs tə lə bə lə ri dir) teatr 
səh nə lə rin də, ki noek ran da gö rə-
cə yi miz gənc lər ifa la rı ilə həm də 
us tad la rı na al qış qa zan dır dı lar...

Həmidə Nizamiqızı

Tamahına kar olanlar
tələbə-aktyorların təqdimatında

“Dünya xəzinəsindəki irsimiz”
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Ən vər Qa far oğ lu Məm məd-
xan lı 1913-cü il də Göy çay şə-
hə rin də dün ya ya göz açıb. Or-
ta mək tə bi bi tir dik dən son ra 
N.Nə ri ma nov adı na Sə na ye 
Tex ni ku mu na qə bul olu nub. 
Təh si li ni ba şa vu rub ix ti sa-
sı üz rə müx tə lif müəs si sə-
lər də iş lə yib. Ey ni za man-
da Azər bay can Neft və 
Kim ya İns ti tu tun da (in di ki 
Döv lət Neft və Sə na ye 
Uni ver si te ti) qi ya bi oxu-
yub. Son ra Mosk va da Ali 
Ki ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tun-
da təh sil alıb.

Ədə bi fəaliy yə tə 30-cu il lər də 
baş la yan ya zı çı nın “Bu rul ğan”, 
“Ba kı ge cə lə ri” (he ka yə lər), “Ba-
la ca Nər giz”, “He ka yə lər”, “Qı-
zıl qön çə lər”, 2 cild lik “Se çil miş 
əsər lə ri”  və s. ki tab la rı işıq üzü 
gö rüb. Əsər lə ri bir sı ra xa ri ci dil-
lə rə tər cü mə olu nub. “Şər qin sə-
hə ri” (1947), “Od için də” (1951) 
pyes lə ri, “Şir van gö zə li” (1957) 
li rik ko me di ya sı ta ma şa ya qo-
yu lub. “Şir van gö zə li” “Za qaf qa-
zi ya teatr ba ha rı” fes ti va lın da I 
də rə cə li dip lo ma la yiq gö rü lüb. 
1957-ci il də Aka de mik Dram 
Teat rın da ta ma şa ya qo yu lan 
“Şər qin sə hə ri” əsə ri isə SS Rİ 
Döv lət mü ka fa tı na la yiq gö rül-

sə də, mü ka fat 
alan la rın si ya hı-

sın da müəl li fi n adı 
ol ma yıb. 

Ən vər Məm məd xan lı “Azər-
bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da 
sse na ri re dak si ya sı nın baş re-
dak to ru olub, ma raq lı ki nos se-
na ri lər ya zıb. Sse na ri lə ri əsa-
sın da “Ba bək”, “Bəx ti yar” (1942, 
qı sa met raj lı fi lm), “İn ti zar”, “Ca-
zi bə qüv və si” və s. fi lm lər çə ki-
lib. 1938-ci il dən Azər bay can 
Ya zı çı lar Bir li yi nin üz vü olub. 
1963-cü il də “Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi”, 1987-ci il də “Xalq 
ya zı çı sı” fəx ri ad la rı na la yiq gö-
rü lüb. Ya zı çı 1990-cı il de kab rın 
19-da Ba kı da və fat edib. 

“Sən necə fevralın 29-da 
anadan ola bilərsən...”
Mən bə lər də Ən vər Məm məd-

xan lı nın do ğum gü nü 29 fev ral 
gös tə ril sə də, əs lin də, 1913-cü 
il də fev ral 28 gün olub. Mə lum-

dur ki, təq vim də fev ral 4 
il dən bir 29 gün olur və 

o, müt ləq cüt rə qəm li 
ilə (1904, 1908, 1912 
və s.) düş mə li dir. 
Ə.Məm məd xan lı nın 
ya xın la rı isə do ğum 
gü nü nü, hər il ol sun 
de yə, 28 fev ral da 
qeyd edir miş lər. Xalq 
ya zı çı sı Anar “Hə ya-
tım ağ rı yır” xa ti rə-po-

ves tin də bu ba rə də ya zır: 
“1913-cü il fev ra lın 28-i Ən vər 
Məm məd xan lı nın do ğum gü-
nü de yil. Ən vər Məm məd xan lı 
fev ra lın 29-da ana dan olub və 
fev ra lın 29-u an caq dörd il dən 
bir olur. Ailə də (Xalq şairi Rə-
sul Rza ilə həm xa laoğ lu, həm 
əmioğ lu olub lar) biz hə mi şə bu 
möv zu da za ra fat edər dik. Bir 
za man hət ta elə dü şü nür dük ki, 
dəb də bə ni, hay-kü yü sev mə-
yən Ən vər qəs dən, ad gü nü nü 
qeyd elə mə mək çün be lə bir gü-
nü – hər il ol ma yan bir gü nü – 
özü nün ad gü nü elan edib. Axı 
sən ne cə fev ra lın 29-da ana-
dan ola bi lər sən ki, 1913-cü il də 
fev ral 28-dən olub? – de yir dik 
və bi zə elə gə lir di ki, bu tu tar-
lı də lil lə onun “uy dur ma sı nı” 
if şa edə cə yik. Ən vər gü lüm sü-

nür: – Bəs onu bil mir si niz ki, o 
vaxt dan bə ri təq vim də yi şib və 
on üç gün qa ba ğa çə ki lib? Am-
ma hər hal da hər il bu gün, yə ni 
il 29-dan olan da 29-da, 28-dən 
olan da 28-də onun evi nə ge dər, 
təb rik edər dik”. 

Bu qa rı şıq təq vim “haqq-he-
sa bı”ndan be lə nə ti cə yə gəl-
mək olar ki, ya zı çı 1913-cü il də 
köh nə təq vim lə fev ra lın 16-da 
do ğu lub. 1918-ci il dən son-
ra ye ni təq vi mə ke çi lər kən (13 
gün əla və olun maq la), av to ma-
tik ola raq 16-nın üzə ri nə 13 əla-
və olu nub və sə nəd lər də də 29 
fev ral gös tə ri lib. Fər qi nə də va-
rıl ma yıb ki, 1913-cü il də fev ral 
qı sa ay olub. Bu he sab la ma nı 
əsas gö tür sək, Ən vər Məm-
məd xan lı nın do ğum gü nü ye ni 
təq vim lə 1 mart edir...

“Burulğan”dan başlanan 
ədəbiyyat yolu

Ə.Məm məd xan lı ədə biy ya-
ta 1934-cü il də qə lə mə al dı ğı 
“Bu rul ğan” po ves ti ilə gə lib. Po-
vest 30-cu il lər üçün xa rak te rik 
olan fəh lə hə ya tı möv zu sun da 
ya zı lıb. Tən qid çi, fi  lo lo gi ya üz-
rə elm lər dok to ru Va qif Yu sifl  i 
“Gü nəş do ğa caq, qön çə lər açı-
la caq” mə qa lə sin də qeyd edir 
ki, “Bu rul ğan”da  Ə.Məm məd-
xan lı nın gə lə cək nəsr və dram 
əsər lə ri üçün sə ciy yə vi ola caq 
fər di üs lu bu ay dın nə zə rə çar pır. 
O, müx tə lif möv zu lu əsər lə rin də 
hə min fər di li yə sa diq qa lıb.

“37”ni qaytara 
bilməzsiniz!”

Ya zı çı Möv lud Sü ley man lı nın 
“Də yir man” po ves ti haq sız tən qid-
lə rə mə ruz qa lan da Ə.Məm məd-
xan lı onun mü da fi əsi nə qal xıb. 
37-ci il də Azər bay can zi ya lı la rı nı 
tə pik lə, yum ruq la dö yən NKVD 
müs tən tiq lə ri nin va ris lə ri nə hə min 
ic las da: “Bəs dir da ha, keç məz o 
mə şum il lə rin oyun la rı, o il lə ri qay-
ta ra bil mə yə cək si niz”, – de yib.

Küsüb-barışan yazıçılar
Ə.Məm məd xan lı nın Xalq ya-

zı çı sı Meh di Hü seyn lə çox qə ri-
bə mü na si bət lə ri olub. Gah kü-
süb, gah da ba rı şıb lar. Bir gün 
res pub li ka nın rəh bə ri Mir Cə fər 
Ba ğı rov hər iki ya zı çı ya neft çi lər 
möv zu sun da bir lik də sse na ri yaz-
ma ğı tək lif edib. Hər iki si bir lik də 
iş lə mək dən im ti na et sə lər də, bir 
ne çə il son ra “Fə tə li xan” (1947) 
fi l mi nin sse na ri si ni bir gə ya zıb lar.

Mükəmməl fi lm – 
yarımçıq roman

Ya zı çı nın sse na ri si əsa sın da 
1979-cu il də “Ba bək” fi l mi (re jis-
sor El dar Qu li yev) len tə alı nıb.  
Ə.Məm məd xan lı öm rü nün müd-
rik çağ la rın da “Ba bək” ro ma nı nı 
qə lə mə alır. An caq əsə ri ta mam-
la ma ğa ömür və fa et mir. Onun 
ölü mün dən son ra Anar hə min 
ro ma nı və “Ba bək” ki nos se na-
ri si ni bir ləş di rib “Azər bay can” 
jur na lın da çap et di rib. Xalq ya zı-
çı sı Anar bu ba rə də be lə de yib: 

“Ən vər Məm məd xan lı öm rü nün 
son iyir mi ilin də Ba bək möv zu su 
üzə rin də iş lə yir di. Nə ya zıq, əcəl 
ya zı çı ya bu ro ma nı tam şə kil-
də oxu cu su na çat dır maq im ka nı 
ver mə di. Ən vər müəl lim ya ra dı-
cı lıq pro se si haq qın da heç kəs lə, 
ən ya xın adam la rıy la be lə da nış-
ma ğı sev məz di, ro man üzə rin də 
işin nə yer də ol du ğu nu, əsə rin 
bit mə si möh lə ti haq qın da sor-
ğu-sual la rı mı zı da za ra fa ta sa lıb 
ca vab sız qo yar dı. Ya zı çı nın qə fi l 
ölü mü, ya ra dı cı lıq ir si haq qın da 
bir və siy yət edə bil mə mə si ro ma-
nın ta le yi ni də məc hul, müəm-
ma lı bir prob le mə çe vir di”.

Ya zı çı nın ba cı sı Hə bi bə Məm-
məd xan lı nın fə da kar lı ğı, ina dı 
və səb ri ilə “Ba bək” ro ma nı nın 
bi rin ci his sə si ta pı lıb. Bu ro man 
ərəb əlif ba sı ilə ka ran daş la ya zı-
lıb. Ça pa ha zır lan mış əl yaz ma sı 
ro ma nın bi rin ci his sə si dir və bu-
ra da kı ha di sə lər Ba bə kin yal nız 
gənc lik il lə ri ni əha tə edir. Əl yaz-
ma sı nın so nun da bi rin ci his sə nin 
bi ti ril mə ta ri xi ki mi 1984-cü il gös-
tə ri lib, 1983-cü il də “Ba kı” qə ze ti-
nin 10, 11, 13, 14 və 16 may ta-
rix li nöm rə lə rin də dərc olun muş 
fə sil də bi rin ci his sə yə aid dir.

Anar bu ba rə də ya zır: “Ba bək” 
ro ma nı nın ikin ci his sə si, ya heç 
ol ma sa, ay rı-ay rı fə sil lə ri var mı-
dır? Bu suala hə lə ki, tam də qiq 
ca vab ver mək müm kün de yil, 
bu nun  üçün ya zı çı nın ar xi vin də 
uzun il lər araş dır ma lar apar maq 
la zım dır”.

Hazırladı: N.Məmmədli

Nəsrimizin qızıl qönçələrini yaradan ədib

Bi zim Müş fi qi miz ki mi mə za rı 
bi lin mə yən şair. Ta nın mış ta tar 
şairi Mu sa Cə li lin adı çə ki lən də, 
yad da qa lan poetik nü mu nə lə ri 

ilə ya na şı, o həm də be lə xa tır la nır. 

Mu sa Mus ta fa oğ lu Cə li lov (Mu sa 
Cə lil) 15 fev ral 1906-cı il də Ru si ya nın 
Oren burq vi la yə ti Şar lık ra yo nu nun 
Mos ta fa kən din də dün ya ya göz açıb. 
İb ti dai təh si li ni mol la xa na da alır. Üç il 
Oren burq da kı “Hü sey niy yə” məd rə sə-
sin də təh si li ni da vam et di rir. Er kən çağ-
lar dan poezi ya ya ma raq gös tə rir. “Xoş-
bəxt lik” ad lı ilk şeiri 1919-cu il də “Qı zıl 
ul duz” qə ze tin də dərc olu nur. 1925-ci 
il də şeir lə rin dən iba rət “Biz ge di rik” ad lı 
ilk ki ta bı işıq üzü gö rür. O, bir müd dət 
son ra Ka zan şə hə ri nə ge dir. “Ta ta rıs-
tan” qə ze tin də işə dü zə lir. İş lə yə-iş lə yə 
fəh lə fa kül tə si nə ya zı lır. Son ra Mosk va 
Döv lət Uni ver si te ti nin Ədə biy yat fa kül-
tə si nə qə bul olu nur. 1931-ci il də təh si-
li ni mü vəff  ə qiy yət lə ba şa vu rur. Hə min 
ərə fə də “Or den li mil yon lar”, “Şeir lər 
və poema lar” ad lı ki tab la rı çap dan çı-
xır. Bu, şairin ge niş və zən gin ya ra dı-
cı lıq po ten sialı nı gös tə rir. O, həm çi nin 
A.Puş kin, N.Nek ra sov, T.Şev çen ko və 
baş qa la rı nın şeir lə ri ni ana di li nə tər cü-
mə edir.

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, ta tar 
xal qı nın mə də ni hə ya tı nın elə bir sa hə-
si yox dur ki, ora da Mu sa Cə li lin par laq 
izi ol ma sın. O, ta tar poezi ya sı nın in ki-
şa fın da müs təs na rol oy na yıb, uşaq 
pyes lə ri qə lə mə alıb, ope ra teat rı nın ya-
ra dıl ma sın da xid mət lər gös tə rib. “Poç-
tal yon”, “Di rek tor və gü nəş” ad lı poema-
la rı oxu cu la rın ma ra ğı na sə bəb olub. 

“Al tın çeç” (“Qı zıl saç lı”) ad lı lib ret to ilə 
ta tar mil li ope ra sı nın ya ra dıl ma sın da 
ya xın dan iş ti rak edir. Ar dın ca “El dar” 
poema-lib ret to su nu ər sə yə gə ti rir. 

Ta ta rıs tan Ya zı çı lar İt ti fa qı na rəh bər 
tə yin edi lən Mu sa Cə lil gənc lərin ya ra-
dı cı lıq sa hə sin də in ki şa fı üçün bö yük 
səy gös tə rir, rəs sam, bəs tə kar və akt-
yor la rın püx tə ləş mə si üçün əlin dən gə-
lə ni əsir gə mir. 

Mu sa Cə lil 1935-ci il də Mosk va Döv-
lət Uni ver si te tin də açı lan Ta tar ope ra 
stu di ya sı na də vət alır. Stu di ya 1938-ci 
il də Ta ta rıs ta na kö çü rü lən də o da Ka za-
na qa yı dır. Stu di ya nın ədə bi his sə mü-
di ri və zi fə sin də işi ni da vam et di rir. Şair 
1939-cu il də SS Rİ Ya zı çı lar İt ti fa qı Ta-
ta rıs tan şö bə si nin ka ti bi se çi lir. La kin II 
Dün ya mü ha ri bə si onun da hə yat yo lu-
nu də yi şir. 1941-ci ilin ya yın da “Ot va qa” 
(“İgid lik”) cəb hə qə ze tin də hər bi müx bir 
ki mi fəaliy yə tə baş la yır. 1942-ci il də Vo-
lo xov cəb hə sin də ağır ya ra la nır və əsir 
dü şür. Ağır iş gən cə lə rə mə ruz qa lan, ta-
le yi ilə ba rış ma yan şair ru zi ga rın acı yel-
lə rin dən kö mək umur. Əh va lın dan və tə-
nin də xə bər tut ma sı nı is tə yir:

Əs, ey yad öl kə nin acı rüz ga rı,
Yol lan dü zən lik lə, dağ la, me şəy lə.
Ye tir doğ ma yur da bu mah nı la rı,
Onu əh va lım dan xə bər dar ey lə.

1945-ci ilin may ayı nın əv vəl lə rin də 
so vet əs gər lə ri vu ru şa-vu ru şa Moabit 
həbs xa na sı nın hə yə ti nə gi rir. Dö yüş-
çü lər dən bi ri rus di lin də ya zı lan bir ka-
ğız ta pır. Əs gər və rə qi qal dı rır və əli 
ilə ha mar la yır. Son ra ka ğız par ça sı nı 
oxu yur: “Mən ta tar şairi Mu sa Cə li ləm. 
Moabit həbs xa na sın da ya tı ram. Yə qin 
ki, fa şist lər mə ni gül lə lə yə cək. Xa hi-
şim bu dur ki, bu qeyd lə ri oxu yan şəxs 
rus lar Ber li ni azad et dik dən son ra bu 
ba rə də Mosk va ya və Ka za na xə bər 
ver sin. Həm də Fa de ye və, Qlad ko va, 
Kor ney çu ka və baş qa ya zı çı la ra mə nim 
sa la mı mı ye tir sin...”. M.Cə li lin mək tu-
bu Ya zı çı lar İt ti fa qı nın səd ri Fa de ye və 
gön də ri lir.

Mək tub bir müd dət son ra SS Rİ Ya zı-
çı lar İt ti fa qı nın səd ri Alek sandr Fa de ye-
və təq dim edi lir. 

II Dün ya mü ha ri bə si ba şa çat dıq dan 
son ra əsir lik də fa şiz mə qar şı mü ba ri zə 
apa ran di gər əs gər lər ki mi, Mu sa Cə li-

lin də hə ya tı araş dı rı lır. Şairin an ti fa şist 
fəaliy yə ti mə lum ol sa da, nə zə rə alın-
mır.  Əsir dü şər kən özü nü öl dür mə di yi, 
al man lar la əmək daş lıq et di yi bil di ri lir və 
ən qa tı ci na yət kar elan edi lir. Doğ ma 
və tə nin də ailə si həbs edi lə rək sür gün 
olu nur...

Ara dan il lər keç dik dən son ra bel-
çi ka lı an ti fa şist And re Tim mer mans 
şairin Moabit də cib dəf tər çə si nə yaz-
dı ğı 115 şeiri ni Brüs sel də ki SS Rİ kon-
sul lu ğu na təh vil ve rir. Şairin an ti fa şist 
təş ki la tın üz vü ol du ğu nu, bu na gö-
rə də edam edil di yi ni (1944) bil di rir. 
Hə min cib dəf tər çə si kon sul luq tə rə-
fi n dən SS Rİ Xa ri ci İş lər Na zir li yi nə 
gön də ri lir. Sta li nin ölü mün dən son ra 
Mu sa Cə li lin işi bir da ha araş dı rı lır. 
Şairə ölü mün dən son ra, 1956-cı il də 
So vet İt ti fa qı Qəh rə ma nı adı ve ri lir. 
Əsər lə ri ye ni dən mət buat sə hi fə lə-
rin də yer alır. “Moabit dəf tə ri” sil si lə si 
müx tə lif dil lə rə tər cü mə edi lir. Adı, xa-
ti rə si əbə di ləş di ri lir...

Özü nün yaz dı ğı ki mi:

Mən öl mə yə cə yəm, yox, nəğ mə lə rim 
Bu dün ya dur duq ca mə şəl tək ya nar.
Zə fər lər lə ölən bir qəh rə ma na
“Öl dü” söy lə mə yə ki min haq qı var?! 

Savalan Fərəcov

31 il əvvəl çəkilən şəklin tarixçəsi
“Fotoqraflıq həyatımın ən ağır səhnəsi idi...”

Xo ca lı fa ciəsi baş ve rən dən son ra 
ilk gün lər idi. O vaxt ça lış dı ğım 
“Sə hər” qə ze ti re dak si ya sın-
dan mə ni Tə zə pir məs ci din də 

Xo ca lı dan gə ti ri lən me yit lə rin şək li-
ni çək mə yə gön dər di lər. İn di ki ki mi 
ya dım da dır, məs ci din gi riş pil lə kən-
lə ri nin qar şı sın da ye rə da ma-da ma 
na xış lı şal sa lın mış dı və onun üs tün də 
iki mə sum kör pə uşaq me yi ti var idi. 
On lar dan bi ri nin 
di zin də gül lə ya ra-
sı nın ye ri aş kar gö-
rü nür dü, o bi ri si nin 
ba şı nın ar xa his sə si 
yox idi. Uşaq la rın 
üz-gö zü dəh şət li 
də rə cə də ta nın maz 
və ziy yə tə sa lın-
mış dı. Mən hə min 
ha di sə yə qə dər, o 
gün dən son ra da 
xey li şə hid, ya ra lı 
əs gər və s. şə kil 
çək mi şəm. La kin 
in di yə qə dər mə nə 
o cür dəh şət li heç 
bir səh nə tə sir et-
mə yib.

Şək li çə kib işə get dim. İşə ça tıb çək di-
yim pl yon ka nı ey ni re dak si ya da ça lış dı-
ğım ta nın mış fo toq raf Rauf Umu da ve rib 
on la rı aş kar la yıb çap et mə yi xa hiş et dim. 
Özüm isə uzun müd dət sar sın tı ke çir-
dim...

Bu nu ta nın mış fo toq raf Şa hin Aba sə li-
yev 31 il ön cə çək di yi və o vaxt dan Xo-
ca lı nın fo to-ağı sı ki mi yad daş la ra həkk 
olu nan şə kil haq qın da da nı şar kən de yib.

Xo ca lı ha di sə lə ri baş ve rən vaxt “Sə-
hər” qə ze tin də iş lə yən Şa hin son ra lar 

hə min fo to nun Azər bay can, rus və in gi lis 
dil lə rin də çap olu nan soy qı rı mın dan bəhs 
edən “Xo ca lı so nun cu gün” jur na lı nın üz 
qa bı ğın da dərc olun du ğu nu, da ha son ra-
lar isə müx tə lif qə zet və jur nal lar da işıq 
üzü gör dü yü nü de yib.

Şa hin de yib: “Son ra dan öy rən dim ki, 
Xo ca lı da qəd dar ca sı na öl dü rü lən bu 
qız cı ğaz la rı mər hum te le jur na list Çin giz 
Mus ta fa yev ver tol yot la Ba kı ya gə ti rib. 

Hə min şə kil də ki qı zın 
bi ri Gül mi rə Xo ca lı-
nın mü da fi əçi lə rin dən 
olan Mu rad Meh di ye-
vin qı zı dır. Onun 5 ya-
şı olub, ata sı nı və iki 
ba cı sı nı er mə ni qul-
dur la rı qət lə ye ti rib lər, 
ana sı Na nə ni isə əsir 
gö tü rüb lər. Fev ra lın 
26-cı ge cə si şə hə rin 
70-ə ya xın sa ki ni ilə 
bir lik də Qa ra qa ya da 
düş mən gül lə lə rin dən 
ya yın maq is tə sə lər 
də, bu, müm kün ol ma-
yıb. Hə min dəs tə dən 
yal nız 4 nə fər – Gül-
mi rə nin ana sı, qar da-
şı Ar zu, bir də şə hər 
sa ki ni Şah naz və qı zı 

sa la mat qa lıb, qa lan la rı nın ha mı sı nı er-
mə ni hərb çi lə ri aman sız ca sı na qət lə ye ti-
rib lər. Di gər qız cı ğa zın isə kim li yi ni müəy-
yən edə bil mə dik lə rin dən ona Ni şa nə adı 
ve ri lib. Fev ra lın 27-də Tə zə pir məs ci din-
də yu yu lub kə fən lə nən dən son ra on la rı 
Şə hid lər xi ya ba nın da dəfn edib lər.

Hə min ha di sə mə nim 35 ilə ya xın fo toq-
rafl  ıq hə ya tı mın ən ağır və dəh şət li səh-
nə si dir. Be lə bir səh nə ni heç ki mə ar zu-
la mı ram – nə hə min fa ciəni ya şa ma ğı, nə 
də onu əbə di ləş dir mə yi...”.

O, hə ya tı nın mə na sı nı ki no da 
tap mış dı. Film lə rə çə kil mək lə, ek-
ra nın gö rü nən tə rə fin də ol maq la 
ki fa yət lən mir, onun hər əziy yə ti nə 
qat la nır dı. Re jis sor as sis ten ti, II 
re jis sor, film di rek to ru, mü hən dis, 
in zi bat çı ki mi də titr lər də gö rü nür-
dü. 69 il lik öm rü nün 39 ili ni ki no ya 
həsr et miş di...

Ba ha dur Ata ba la oğ lu Əli yev 1933-
cü il fev ra lın 24-də Ma sal lı ra yo nu nun 
Sı ğın caq kən din də 
dün ya ya göz aç-
mış dı. Uşaq lıq-
dan özü nə məx-
sus key fi y yət lə ri 
ol du ğu nu duy muş, 
gə lə cək hə yat yo lu-
nu da özü tə yin et miş di: 
akt yor ola caq dı.

Or ta mək tə bi bi tir dik dən 
son ra Azər bay can Döv lət 
Teatr İns ti tu tu nun (in di ki AD MİU) 
Ki no və dram akt yor lu ğu fa kül tə si nə 
da xil olur. İns ti tut hə ya tı, gör kəm li sə-
nət kar lar dan akt yor luq sə nə ti nin sir lə-
ri nə yi yə lən mə si, kurs ta ma şa la rın da 
rol al ma sı onu da ha da hə vəs lən di rir. 
1956-cı il də ins ti tu tu bi ti rir və “Ba kı” ki-
nos tu di ya sı na (in di “Azər bay can fi lm”) 
gön də ri lir, re jis sor as sis ten ti və zi fə si nə 
işə qə bul edi lir. 1957−1959-cu il lər də 
ek ran laş dı rı lan “Köl gə lər sü rü nür”, “Bir 
mə həl lə dən iki nə fər”, “Onun bö yük 
ürə yi” və “Onu ba ğış la maq olar mı?” 
fi lm lə rin də epi zo dik rol lar da çı xış edir. 
Ki çik, bə zən heç adı ol ma yan, küt lə vi 
səh nə lər də gö rün sə də, bö yük ar zu lar-
la ya şa yır, ye ni fi lm lə rin, qəh rə man la-
rın xə yal la rı nı qu rur du.

Am ma ar zu lar bu də fə ya rı yol da 
qa lır. Bö yük hə vəs lə iş lə di yi bir vaxt-
da – 1959-cu il də “ki nos tu di ya da işin 
həc mi azal dı ğı na gö rə” iş dən azad 
olu nur. Am ma sə nət dən so yu mur, Ba-
kı da kı fi  zi ki məh du diy yət li (lal-kar lar) 
in san lar üçün ix ti sas la şan mə də niy yət 
evi nə bə dii rəh bər və zi fə si nə işə dü-

zə lir. Ki nos tu di ya ilə də əla qə si ni kəs-
mir. Bu müd dət də “Əsl dost” fi l min də 
Fər ma nın kö mək çi si, ba lıq çı, “Qə ri bə 
əh va lat”da mi lis iş çi si rol la rı nı ifa edir.

1961-ci il də ye ni dən “Azər bay can-
fi lm”ə qa yı dan akt yor bu də fə kor-
rek tor şta tı na gö tü rü lür. Akt yor ki mi 
“Te le fon çu qız”, “Əmək və qı zıl gül”, 
“Ro meo mə nim qon şum dur” fi lm lə ri nə 
çə ki lir, “Bö yük da yaq”da kom so mol çu, 
“Mö cü zə lər ada sı”nda 
neft çi, “Sehr li xa-
lat”da xa nın əs-
gə ri rol la rın da 
çı xış edir.

Ge niş ta ma şa çı audi to ri ya sı onu 
da ha çox “Ul duz” fi l min dən (1964) 
ta nı yır. Bəs tə kar Sü ley man Ələs gə-
ro vun ey niad lı ope ret ta sı nın mo tiv lə ri 
əsa sın da çə kil miş ek ran əsə ri nin se-
vi lən qəh rə man la rın dan bi ri də kol-
xoz səd ri Qə dir dir. Bö yük ta ma şa çı 
rəğ bə ti qa zan mış fi lm də Lüt fə li Ab-
dul la yev, Nə si bə Zey na lo va, Ha cı ba-
ba Ba ğı rov, Bə şir Sə fə roğ lu, Si ya vuş 
As lan ki mi sə nət kar lar rol alıb lar. “Ul-
duz”un ul duz la rı sı ra sın da Ba ha dur 
Əli yev də öz par laq lı ğı ilə se çi lə bil di.

“Ul duz”da par la yan Ba ha dur Əli yev 
bu də fə də um du ğu nu – ye ni fi lm lər-
də əsas rol la rı de yil, tam ək si ni bu lur. 
1965-ci il də bö yük in zi bat çı və zi fə si nə 
ke çi ri lir. Ye nə də ruh dan düş mür, epi-
zo dik rol lar la ki fa yət lən mə li ol du ğu nu 
an la yır. “Dağ lar da dö yüş”, “Uşaq lı-
ğın son ge cə si”, “Ye nil məz ba tal yon” 
bə dii, “Yun şal” bə dii te le vi zi ya fi lm-
lə rin də çə ki lir. “İs tin taq da vam edir” 
fi l min də ka pi tan Əli yev, “İyir mial tı lar” 

ta ri xi-in qi la bi fi l min-
də gənc 
fəh lə...

1 9 6 8 - c i 
il dən ki nos tu-

di ya nın dubl yaj 
qru pu di rek to ru nun 
müavi ni və zi fə si nə 

tə yin olu nur və 1973-
cü ilə ki mi bu iş də ça lı-

şır. Xa ri ci və so vet fi lm lə ri nin 
Azər bay can di lin də səs lən di ril-

mə sin də akt yor ki mi iş ti rak edir, in-
zi bat çı ki mi dubl yaj işi ni təş kil edir. 
Bu dövr də ek ran laş dı rı lan “Axı rın cı 
aşı rım”, “Bi zim kü çə nin oğ lan la rı”, 
“Hə yat bi zi sı na yır”, “O qı zı ta pın” 
və s. ki no lent lər də ye nə epi zod lar da 
gö rü nür.

Nə ha yət, 1973-cü il də ki noakt yor 
şta tı na ke çi ri lir. Ali ka te qo ri ya lı ki-
noakt yor və zi fə sin də tə qaüdə çı xa na 
ki mi – 1995-ci ilə qə dər ça lı şan Ba-
ha dur Əli ye vi “Ba bək”, “Dər viş Pa ri si 
part la dır”, “Ev lən mək is tə yi rəm”, “Öz-
gə ömür” fi lm lə rin də də gö rü rük. Bu 
rol lar ye nə epi zo dik ol sa da, hər bi ri ni 
bö yük hə vəs lə, baş qəh rə man şöv qü 
ilə oy na yıb. Çün ki o özü nü bü tün lük-
lə ki no sə nə ti nə həsr et miş, hə ya tı-
nın mə na sı nı bu sə nət də tap mış dı... 
2002-ci ilin 16 sent yab rı na dək, yə ni 
son ro lu nu dubl suz ifa edə nə dək də 
be lə ya şa dı...

Həmidə

Ən vər Qa far oğ lu Məm məd-

Bu il Xalq ya zı çı sı, ki nod ra ma turq, 
tər cü mə çi Ən vər Məm məd xan-
lı nın (1913–1990) ana dan ol ma-
sı nın 110 il li yi dir. Bu mü na si bət lə 

gör kəm li ədi bin hə yat yo lu və ya ra dı-
cı lı ğı ilə bağ lı bə zi ma raq lı mə qam la rı 
diq qə tə çat dı rı rıq. 

Ənvər Məmmədxanlı – 110

Ən vər Qa far oğ lu Məm məd-
xan lı 1913-cü il də Göy çay şə-
hə rin də dün ya ya göz açıb. Or-
ta mək tə bi bi tir dik dən son ra 
N.Nə ri ma nov adı na Sə na ye 
Tex ni ku mu na qə bul olu nub. 
Təh si li ni ba şa vu rub ix ti sa-
sı üz rə müx tə lif müəs si sə-
lər də iş lə yib. Ey ni za man-
da Azər bay can Neft və 

yub. Son ra Mosk va da Ali 
Ki ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tun-

Ədə bi fəaliy yə tə 30-cu il lər də 
baş la yan ya zı çı nın “Bu rul ğan”, sın da müəl li fi n adı 

“Sən necə fevralın 29-da 
anadan ola bilərsən...”
Mən bə lər də Ən vər Məm məd-

xan lı nın do ğum gü nü 29 fev ral 
gös tə ril sə də, əs lin də, 1913-cü 
il də fev ral 28 gün olub. Mə lum-

dur ki, təq vim də fev ral 4 
il dən bir 29 gün olur və 

o, müt ləq cüt rə qəm li 
ilə (1904, 1908, 1912 
və s.) düş mə li dir. 
Ə.Məm məd xan lı nın 
ya xın la rı isə do ğum 
gü nü nü, hər il ol sun 
de yə, 28 fev ral da 
qeyd edir miş lər. Xalq 
ya zı çı sı Anar “Hə ya-
tım ağ rı yır” xa ti rə-po-

ves tin də bu ba rə də ya zır: 
“1913-cü il fev ra lın 28-i Ən vər 
Məm məd xan lı nın do ğum gü-
nü de yil. Ən vər Məm məd xan lı 
fev ra lın 29-da ana dan olub və 
fev ra lın 29-u an caq dörd il dən 

Nəsrimizin qızıl qönçələrini yaradan ədib

Ən vər Qa far oğ lu Məm məd-

u il Xalq ya zı çı sı, ki nod ra ma turq, 
tər cü mə çi Ən vər Məm məd xan-
lı nın (1913–1990) ana dan ol ma-
sı nın 110 il li yi dir. Bu mü na si bət lə 

gör kəm li ədi bin hə yat yo lu və ya ra dı-
cı lı ğı ilə bağ lı bə zi ma raq lı mə qam la rı 
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Ən vər Qa far oğ lu Məm məd-
xan lı 1913-cü il də Göy çay şə-
hə rin də dün ya ya göz açıb. Or-
ta mək tə bi bi tir dik dən son ra 
N.Nə ri ma nov adı na Sə na ye 
Tex ni ku mu na qə bul olu nub. 
Təh si li ni ba şa vu rub ix ti sa-
sı üz rə müx tə lif müəs si sə-
lər də iş lə yib. Ey ni za man-

Ki ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tun-

Ədə bi fəaliy yə tə 30-cu il lər də 
sə də, mü ka fat 

alan la rın si ya hı-
sın da müəl li fi n adı 

“Sən necə fevralın 29-da 
anadan ola bilərsən...”
Mən bə lər də Ən vər Məm məd-

xan lı nın do ğum gü nü 29 fev ral 
gös tə ril sə də, əs lin də, 1913-cü 
il də fev ral 28 gün olub. Mə lum-

dur ki, təq vim də fev ral 4 
il dən bir 29 gün olur və 

ves tin də bu ba rə də ya zır: 
“1913-cü il fev ra lın 28-i Ən vər 
Məm məd xan lı nın do ğum gü-
nü de yil. Ən vər Məm məd xan lı 
fev ra lın 29-da ana dan olub və 
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u il Xalq ya zı çı sı, ki nod ra ma turq, 
tər cü mə çi Ən vər Məm məd xan-
lı nın (1913–1990) ana dan ol ma-
sı nın 110 il li yi dir. Bu mü na si bət lə 
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“Mən  Qədirəm!...”

Sı ğın caq kən din də 

ol du ğu nu duy muş, 
gə lə cək hə yat yo lu-
nu da özü tə yin et miş di: 

Or ta mək tə bi bi tir dik dən 
son ra Azər bay can Döv lət 
Teatr İns ti tu tu nun (in di ki AD MİU) 
Ki no və dram akt yor lu ğu fa kül tə si nə 
da xil olur. İns ti tut hə ya tı, gör kəm li sə-
nət kar lar dan akt yor luq sə nə ti nin sir lə-
ri nə yi yə lən mə si, kurs ta ma şa la rın da 
rol al ma sı onu da ha da hə vəs lən di rir. 
1956-cı il də ins ti tu tu bi ti rir və “Ba kı” ki-
nos tu di ya sı na (in di “Azər bay can fi lm”) 
gön də ri lir, re jis sor as sis ten ti və zi fə si nə 
işə qə bul edi lir. 1957−1959-cu il lər də 
ek ran laş dı rı lan “Köl gə lər sü rü nür”, “Bir 
mə həl lə dən iki nə fər”, “Onun bö yük 

çə ki lir, “Bö yük da yaq”da kom so mol çu, 
“Mö cü zə lər ada sı”nda 
neft çi, “Sehr li xa-
lat”da xa nın əs-
gə ri rol la rın da 
çı xış edir.

lə rin də çə ki lir. “İs tin taq da vam edir” 
fi l min də ka pi tan Əli yev, “İyir mial tı lar” 

ta ri xi-in qi la bi fi l min-

il dən ki nos tu-
di ya nın dubl yaj 

qru pu di rek to ru nun 
müavi ni və zi fə si nə 

tə yin olu nur və 1973-
cü ilə ki mi bu iş də ça lı-

şır. Xa ri ci və so vet fi lm lə ri nin 
Azər bay can di lin də səs lən di ril-

mə sin də akt yor ki mi iş ti rak edir, in-
zi bat çı ki mi dubl yaj işi ni təş kil edir. 
Bu dövr də ek ran laş dı rı lan “Axı rın cı 
aşı rım”, “Bi zim kü çə nin oğ lan la rı”, 
“Hə yat bi zi sı na yır”, “O qı zı ta pın” 
və s. ki no lent lər də ye nə epi zod lar da 
gö rü nür.

Nə ha yət, 1973-cü il də ki noakt yor 
şta tı na ke çi ri lir. Ali ka te qo ri ya lı ki-

“Yetir doğma yurda bu mahnıları...”
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24 fev ral 1864 – Mü tə fək kir, ya zı çı-pub li sist, şair, rəs sam Əli bəy 
Mol la Hü seyn oğ lu Hü seyn za də (1864 – 17.03.1940) Sal yan da 
do ğu lub. Ba kı da “Hə yat” qə ze ti nin, “Fü yu zat” jur na lı nın re dak to-
ru olub. 1910-cu il dən Tür ki yə də ya şa yıb, İs tan bul Uni ver si te tin də 
dərs de yib. Ə.Hü seyn za də nin “türk çü lük, çağ daş lıq, is lam” fəl sə fə si 
Azər bay ca nın üç rəng li bay ra ğı nın ideolo ji əsa sı nı təş kil edir.

24 fev ral 1881 – Gör kəm li şair, ya zı çı Ab dul la Şaiq (Ab dul la Mus-
ta fa oğ lu Ta lıb za də; 1881 – 24.7.1959) ana dan olub. Azər bay can 
uşaq ədə biy ya tı na bö yük töh fə lər ve rib. “Gül zar”, “Mil li qi raət ki ta bı” 
və s. dərs lik lər, uşaq lar üçün pyes lər ya zıb, ali mək təb lər də ədə biy-
yat ta ri xin dən dərs de yib.

24 fev ral 1922 – Teatr şü nas, sə nət şü nas lıq na mi zə di Adi lə Mir zə 
qı zı İs ma yı lo va (1922 – 24.11.1985) Ba kı da ana dan olub. Azər bay-
can Teatr İns ti tu tu nun (in di ki Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti) 
pro rek to ru iş lə yib.

24 fev ral 1933 – Ta nın mış akt yor Ba ha dur Ata ba la oğ lu Əli yev 
(1933-2002) Ma sal lı ra yo nu nun Sı ğın caq kən din də ana dan olub. 
“Ul duz”, “Bö yük da yaq” və s. fi lm lər də çə ki lib, fi lm lə rin səs lən di ril-
mə sin də iş ti rak edib. 

24 fev ral 1934 – Xalq rəs sa mı, pro fes sor Cə mil Mir Yu sif oğ lu 
Mü fi d za də (1934 – 20.12.2019) Nax çı van MR Or du bad ra yo nun da 
ana dan olub. “İçə ri şə hər”, “Ab şe ron nef ti”, “Xı na lıq”, “Mi sir təəs sü-
rat la rı” və s. sil si lə əsər lə rin müəl li fi  dir. 

24 fev ral 1941 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, mu si qi şü nas Sid qi 
Mus ta fa yev (1941 – 12.4.2021) Ba kı nın Ba la xa nı kən din də  do ğu-
lub.  “İrs” folk lor an samb lı nın ya ra dı cı la rın dan bi ri və uzun il lər bə dii 
rəh bə ri olub.

24 fev ral 1944 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Ta ri yel 
Təy yar oğ lu Və li yev (1944 – 24.4.2012) İmiş li ra yo nun da do ğu lub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sın da məş hur ta ma şa la ra (“Sə ni ax ta rı ram”, 
“Ev lə ri kön də lən yar”, “Ya şıl ey nək li adam” və s.) qu ru luş ve rib.

24 fev ral 2022 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, te le vi zi ya dik to ru, 
re jis sor Arif Lə tif oğ lu Qa zı yev (17.5.1938 – 2022) və fat edib. Mu si-
qi li te le fi lm lə rin (“Şur”, “Təs nif”) müəl li fi  dir.

25 fev ral 1910 – Ta nın mış rəs sam Rüs təm Məm məd hə ni fə oğ lu 
Mus ta fa yev (1910 – 19.7.1940) ana dan olub. Azər bay can da teatr-de-
ko ra si ya sə nə ti nin ya ra dı cı la rın dan sa yı lır. “Ko roğ lu” ope ra sı nın ilk qu-
ru lu şu nun (1937) bə dii tər ti ba tı nı ve rib. Ba kı Türk İş çi,  Aka de mik Dram 
teatr la rın da ça lı şıb. Mil li İn cə sə nət Mu ze yi rəs sa mın adı nı da şı yır.

25 fev ral 1929 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, qo boy ifa çı sı, pe-
da qoq Azər Can ba xış oğ lu Ab dul la yev (1929 – 18.6.2010) Ba kı da 
do ğu lub. Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin so lis ti, Azər bay-
can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da (in di ki BMA) Nə fəs və zərb alət lə ri 
ka fed ra sı nın mü di ri olub.

25 fev ral 1948 – Əmək dar rəs sam Fik rət Məm məd oğ lu Ha şı mov 
(1948 – 8.2.2022) Nax çı van MR Şah buz ra yo nun da do ğu lub. İki 
əsə ri Mosk va da Tret ya kov Qa le re ya sın da sax la nı lır. Tür ki yə də pe-
da qo ji fəaliy yət gös tə rib. Ba kı da İn cə sə nət Kol le ci nin di rek to ru olub.

25 fev ral 2022 – Gör kəm li xa nən də, Xalq ar tis ti Əli ba ba Ba laəh-
məd oğ lu Məm mə dov (5.2.1930 – 2022) və fat edib. Mil li mu ğam sə-
nə ti nin in ki şa fı na də yər li töh fə lər ve rib, mah nı və təs nifl  ə rin müəl li fi  dir.

26 fev ral 1892 – Məş hur mu si qi çi Leopold Vi tol do viç Rost ro po viç 
(1892 - 31.7.1942) Ru si ya nın Vo ro nej şə hə rin də do ğu lub. 1925-ci 
il də ailə si ilə Ba kı ya kö çüb, 1931-ci ilə dək bu ra da ya şa yıb, Kon-
ser va to ri ya nın pro fes so ru ki mi pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib. Azər bay-
can da ilk sim li kvar te tin ya ra dı cı la rın dan bi ri olub.

26 fev ral 1927 – Akt yor, re jis sor, teatr təş ki lat çı sı Ələk bər Sü hey li 
(Ələk bər Fə rə cul la oğ lu Əli yev; 1879-1927) və fat edib. Aka de mik 
Dram Teat rın da, Ba kı Türk İş çi Teat rın da ça lı şıb. Mil li akt ri sa la rın 
ol ma dı ğı il lər də qa dın rol la rı nı oy na yıb.

27 fev ral 1901 – Xalq ya zı çı sı Əli Qa ra oğ lu Və li yev (1901 – 
2.2.1983) Zən gə zur qə za sı nın (in di ki Er mə nis ta nın Sis yan ra yo nu) 
Ağu di kən din də ana dan olub. 1918-ci il də ailə si Qu bad lı ra yo nu na 
kö çüb. Mət bu or qan lar da ça lı şıb. “Nə nə min cəh rə si”, “Qar lı dağ lar”, 
“Ürək dost la rı”, “Ana qız”, “Ötən gün lər” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

27 fev ral 1984 – Akt yor, re jis sor El dar Hə sən oğ lu Əli yev (1936-
1984) və fat edib. “Də li Kür”, “Mən ki gö zəl de yil dim” və s. fi lm lər də 
çə ki lib, Döv lət Rus Dram Teat rın da ça lı şıb.

28 fev ral 1894 – Xalq ar tis ti Mus ta fa Hə şim oğ lu Mər da nov (1894 
– 28.12.1968) Cə nu bi Azər bay ca nın Mə rənd şə hə rin də do ğu lub. 
Tifl  is də Azər bay can teat rın da, Ba kı da Aka de mik Mil li Dram Teat-
rın da ça lı şıb. “O ol ma sın, bu ol sun”, “Əh məd ha ra da dır?”, “Qa nun 
na mi nə” və s. fi lm lər də çə ki lib. Azər bay can Teatr Cə miy yə ti nə rəh-
bər lik edib.

28 fev ral 1908 – Ta nın mış tür ko loq, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru Ha-
di İs ma yıl oğ lu Mir zə za də (1908-1965) Ba kı da ana dan olub.

28 fev ral 1918 – Xalq ar tis ti So fi  ya Bə şir qı zı Bə sir za də (Və zi ro-
va; 1918 – 4.1.2000) Ka zan şə hə rin də do ğu lub. 1938-ci il dən Aka-
de mik Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub, 1993-cü il dən Ba kı Bə lə diy yə 
Teat rın da ça lı şıb. “Şə rik li çö rək”, “Ro meo mə nim qon şum dur”, “Yol 
əh va la tı” və s. fi lm lər də çə ki lib.

28 fev ral 1940 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Ka mal Əh-
məd oğ lu Əh mə dov (1940 – 29.11.1994) ana dan olub. Çox fi  qur lu 
tab lo və port ret lər, mən zə rə və na tür mort lar, abst rakt kom po zi si ya-
la rın müəl li fi  dir.

28 fev ral 1944 – Əmək dar ar tist, ta nın mış mü ğən ni Nə za kət Əli 
qı zı Məm mə do va (1944 – 21.10.1980) Gən cə şə hə rin də do ğu lub. 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

Dünya 
24 fev ral 1786 – Al man ya zı çı sı, folk lor şü nas-fi  lo loq Vil helm Qrim 

(Wil helm Karl Grimm; 1786-1859) ana dan olub. Qar da şı Ya kob 
Qrim (1785-1863) ilə bir lik də al man na ğıl la rı top lu su nu tər tib edib. 

25 fev ral 1707 – İtal yan dra ma tur qu Kar lo Qol do ni (Car lo Gol do-
ni; 1707-1793) ana dan olub. 200-dən çox pyes ya zıb.

25 fev ral 1841 – Fran sız rəs sa mı, qra fi k və hey kəl tə raş, imp-
res sioniz min ba ni lə rin dən bi ri Pyer Ogüst Re nuar (Pier re-Augus te 
Re noir; 1841-1919) ana dan olub.

25 fev ral 1871 – Uk ray na ədə biy ya tı nın klas si ki, ya zı çı, şairə Les-
ya Uk rain ka (La ri sa Pet rov na Ko saç-Kvit ka; 1871-1913) ana dan olub.

25 fev ral 1907 – Türk ya zı çı sı və şairi Sə ba həd din Əli (1907-
1948) Ədir nə vi la yə tin də do ğu lub. “Ku yu cak lı Yu sif”, “İçi miz də ki 
şey tan” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

26 fev ral 1564 – İn gi lis şairi və dra ma tur qu Kris to fer Mar lo (Ch-
ris top her Mar lo we; 1564-1593) ana dan olub.

26 fev ral 1802 – Fran sız ya zı çı sı, şair, dra ma turq Vik tor Hü qo 
(Vic tor-Ma rie Hu go; 1802 – 22.5.1885) ana dan olub. “Sə fi l lər”, “Gü-
lən adam”, “Pa ris Notr-Dam kil sə si” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

27 fev ral 1902 – Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı (1962) laureatı Con Steyn bek (John Ernst Stein beck; 1902 – 
20.12.1968) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qə zəb sal xım la rı”, “Edem dən 
şər qə”, “Si çan lar və in san lar haq qın da” və s.

27 fev ral 1912 – İn gi lis şairi və ya zı çı sı Lourens Dar rel (Law ren-
ce Dur rell; 1912-1990) ana dan olub. Qar da şı Ce rald Dar rel lə bir lik-
də hey van lar haq qın da məş hur əsər lə rin müəl li fi  dir.

27 fev ral 1932 – Ame ri ka akt ri sa sı Eli za bet Tey lor (Eli za beth Ro-
se mond Tay lor; 1932 – 23.3.2011) ana dan olub. İki də fə “Os kar” 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

28 fev ral 1892 – Müasir Tür ki yə teat rı nın qu ru cu la rın dan bi ri, ki-
no akt yo ru və re jis so ru Müh sin Er tuğ rul (1892-1979) ana dan olub.

28 fev ral 1893 – SS Rİ Xalq ar tis ti, ki no re jis sor Vse vo lod Pu dov kin 
(1893-1953) ana dan olub. Ki ne ma toq ra fi  ya ya dair əsər lə rin müəl li-
fi  dir, bir çox re jis sor la rın (o cüm lə dən azər bay can lı) müəl li mi olub.

Hazırladı: V.Orxan

24-28 fevralXatirə təqvimi

Ədə biy yat şü nas, Ba kı Döv lət 
Uni ver si te ti (BDU) Azər bay can 
ədə biy ya tı ta ri xi ka fed ra sı nın 
pro fes so ru Va qif Sul tan lı və 
ya zı çı-pub li sist İrəc İs ma yı lın 
bir gə tər tib et di yi “Ana di li – mil li 
var lı ğın tə mə li” ki ta bı çap dan çı-
xıb. Fev ra lın 21-də – Bey nəl xalq 
Ana Di li Gü nün də Azər bay can 
Ya zı çı lar Bir li yi nin “Na tə van” klu-
bun da ki ta bın təq di ma tı ke çi ri lib.

Təd bi rin apa rı cı sı tür ko loq, 
pro fes sor To fi q Mə lik li Azər bay-
can di li nin si ya si sta tu su ilə bağ-
lı mə qam la rı vur ğu la yıb, So vet 
İt ti fa qı nın da ğıl ma sın dan son ra 
mil li di lin in ki şa fı is ti qa mə tin də 
gö rü lən və gö rül mə si zə ru ri olan 
mə sə lə lə rə to xu nub.

Aka de mik Ni za mi Cə fə rov Azər-
bay can türk cə si nin mi fo lo ji qat la rı, 
folk lor qay naq la rı, ta ri xi kök lə ri, türk 
dil lə ri içə ri sin də ye ri, o cüm lə dən 

çağ daş prob lem lə ri nə to xu nub, 
həm çi nin di lin adı ilə bağ lı bu və ya 
di gər şə kil də da vam et mək də olan 
mü ba hi sə lə rə ay dın lıq gə ti rib.

Va qif Sul tan lı ki ta bın nəş ri ni 
zə ru ri edən mə qam lar dan söz 
açıb. Alim Gü ney Azər bay can da 
qırx mil yon dan ar tıq tür kün ana 

di lin də təh sil im kan la rı nın ol ma-
ma sı nı mil li di li təh did edən amil 
ki mi də yər lən di rib.

BDU-nun Mul ti me dia və elekt-
ron kom mu ni ka si ya ka fed ra sı nın 
pro fes so ru Qu lu Mə hər rəm li ana 
di li nin safl  ı ğı nın qo run ma sın da 
mət buatın ro lun dan və te le vi zi-
ya la rın üzə ri nə dü şən və zi fə lər-
dən bəhs edib.

Pro fes sor lar Hə bib Zər bə li yev, 
Rüs təm Ka mal, Al maz Əli qı zı, Ra-
hid Ulu sel, tür ki yə li alim Sey fəd din 
Al tay lı, Mi si rin Ayn Şəms Uni ver-
si te ti nin pro fes so ru Əh məd Sa mi 
əl-Ay di, folk lor çu alim Əli Şa mil, 
ya zı çı Bəs ti Əli bəy li və baş qa la rı 
təq dim olu nan ki tab ba rə də fi  kir və 
mü la hi zə lə ri ni bil di rib lər.

Qarabağın tarixi-memarlıq abidələri
rus rəssamların qrafik əsərlərində

Bu təsvirlər həm də ermənilərin tarixi irsimizlə bağlı uydurmalarına tutarlı cavabdır  

Azər bay ca nın Qa ra bağ böl gə si nin ta ri xi-me mar lıq abi də-
lə ri za man-za man bir çox xa ri ci rəs sam la rın ma ra ğı nı 
cəlb edib. 1930-40-cı il lər də yer li və Azər bay ca na də vət 
olun muş bir çox ru si ya lı rəs sam, et noq raf, me mar və ar-

xeoloq lar abi də lə rin araş dı rıl ma sı və bər pa iş lə ri nin apa rıl ma sı 
üçün çək dik lə ri rəsm lər, es kiz lər öl kə mi zin bir çox böl gə lə rin də, 
o cüm lə dən Nax çı van da, Qa ra bağ da yer lə şən Or ta əsr abi də-
lə ri nin təd qi qi və bər pa sı işin də əvəz siz mən bə dir.

Azər bay can Mil li İn cə sə nət 
Mu ze yin də Azər bay can rəs sam-
la rı ilə ya na şı, Av ro pa, Ru si ya, 
Şərq öl kə lə ri nə və s. aid olan təs-
vi ri və de ko ra tiv sə nət nü mu nə lə-
ri qo ru nub sax la nı lır və mu ze yin 
daimi eks po zi si ya la rın da nü ma-
yiş olu nur. Bun la rın ara sın da xa-
ri ci rəs sam la rın Azər bay can me-
mar lıq abi də lə ri nə aid rəsm lə ri ni 
xü su si lə qeyd edə bi lə rik. 

Mu ze yin Fond şö bə sin də Qra-
fi  ka böl mə si nin kol lek si ya sı na 
da xil olan əsər lər ara sın da yu-
xa rı da qeyd olu nan dövr də rus 
rəs sam və təd qi qat çı la rı nın Qa-
ra bağ da gör dük lə ri və şəx si mü-
şa hi də lə ri əsa sın da təs vir et dik lə-
ri ta ri xi abi də lə ri mi zə aid bir ne çə 
qra fi k əsər də var dır. Bun lar İvan 
Pav lo viç Şeb lı ki nin (1884-1947) 
“Ağ dam da Pə na hə li xa nın tür bə-
si nin xa ra ba lıq la rı” (1928), “Fü-
zu li ra yo nu Mir Əli tür bə si. (Aşa ğı 
Vey səl li kən di)” (1930-cu il lər) və 
Oleq Ni ko la ye viç Za ka men nı ya 
(1914-1968) məx sus “Qa ra bağ. 
Xo ca lı ra yo nu Əs gə ran qa la sı” 
(1948), “Qu bad lı ra yo nu La lə zar 
kör pü sü. (Əli qu luuşa ğı kən di)” 
(1940-cı il lər) ad lı qra fi k əsər lə-
ri dir. Qaf qaz xalq la rı nın abi də-
lə ri nin araş dı rıl ma sı və bər pa 
edil mə sin də bö yük xid mət lər 
gös tə rən hər iki et noq raf-rəs sa-
mın ya rat dı ğı es kiz lər və çert yoj-
lar bu gün də yer li ar xeoloq lar və 
bər pa çı lar tə rə fi n dən is ti fa də olu-
nan eti bar lı mən bə lər sa yı lır. 

İ.Şeb lı ki nin ya ra dı cı lı ğın da 
Qaf qa zın ta rix-me mar lıq abi də-
lə ri nin təs vi ri olan qra fi k əsər lər 
çox luq təş kil edir. O, ta rix-me-
mar lıq abi də lə ri nin qiy mət lən di-
ril mə si məq sə di lə 1928-ci il də 
Ba kı ya də vət edi lir. Bu ra da bir 
sı ra el mi təd qi qat müəs si sə-
lə rin də, mu zey lər də olur. Ey ni 
za man da bə zi böl gə lər də apa rı-
lan ar xeolo ji qa zın tı lar da, bər pa 
iş lə rin də ya xın dan iş ti rak edir 
və şəx si mü şa hi də lə ri əsa sın-
da on la rın rəsm lə ri ni, es kiz lə ri ni 
ya ra dır. İ.Şeb lı ki nin hə min rəsm 
və es kiz lə ri öl kə mi zin müx tə-
lif gu şə lə rin də çə ki lib. On lar dan 
bi ri də Mir Əli tür bə si dir. Fü zu li 
ra yo nu nun Aşa ğı Vey səl li kən-
din də hün dür tə pə nin üzə rin də 
ucal dıl mış tür bə nin XIV əsr də 
Azər bay can əra zi sin də ha ki-
miy yət də olan El xa ni lər döv lə ti 
döv rün də ti kil di yi eh ti mal edi lir. 

Abi də nin kim tə rə fi n dən nə vaxt 
ti kil di yi ba rə də dol ğun mə lu mat 
yox dur. Tür bə nin təs vi ri – bü tün 
öl çü lə ri ka ğız üzə rin də tuş və ka-
ran daş la ve ri lib. Abi də ko nus şə-
kil li hün dür gün bə zi və sıx daş-
lar la hö rül müş dairə vi for ma sı ilə 
Or ta əsr me mar lı ğı nın ən gö zəl 
nü mu nə lə rin dən dir. Rəs sam bu 
tür bə ni mo nu men tal təs vir et-
mək lə onun əzə mə ti ni ta ma şa çı-
ya çat dır ma ğa ça lı şıb. Əsər də 
abi də nin aşa ğı his sə si nə diq-
qət lə bax saq, daş la rın üzə rin-
də dairə vi şə kil də olan təs vir lə-
ri gö rə bi lə rik. Hə min təs vir lə rin 
müx tə lif dövr lər də bu əra zi lər-
dən ke çən kö çə ri lər tə rə fi n dən 
həkk edil di yi eh ti mal olu nur. Er-
mə nis ta nın iş ğa lı za ma nı abi də 
van da liz mə mə ruz qa lıb.

Rus rəs sa mın fır ça sı na xas 
olan da ha bir qiy mət li əsər 
isə Qa ra bağ xan lı ğı nın əsa-
sı nı qoy muş Pə na hə li xa nın 
Ağ dam da kı tür bə si nin (İma-
rət komp lek si) təs vi ri dir. Sa-
ray komp lek si ke çən əsr lər də 
bu əra zi yə sə ya hət et miş bir 
çox rəs sa mın ma ra ğı na sə bəb 
olub. Qeyd edək ki, 30 ilə ya xın 
Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin 
tap da ğı al tın da qa lan bu komp-
leks də ta lan edi lib. 

Ka ğız üzə rin də tuş və qə ləm lə 
çə kil miş əsər abi də nin XX əs rin 
20-ci il lə ri nə aid olan gö rü nü şü 
ba rə də biz də tə səv vür ya ra dır. 
Komp leks Pə na hə li xa nın yay 
iqa mət ga hı he sab edi lir di. Sa-
ra yın 1730-cu il lər də in şa edil di-
yi eh ti mal olu nur. İki kor pus dan 
iba rət, ağ daş lar la ti kil miş sa ray 
dəb də bə li xan iqa mət gah la rın-

dan çox o döv rə məx sus im kan lı 
adam la rın ya şa dıq la rı ev lə rə da-
ha çox bən zə yir. Pə na hə li xa nın 
və onun nəs li nə məx sus şəx siy-
yət lə rin mə zar la rı da İma rət də 
yer lə şən tür bə lər də dir. An caq 
bu nu əsər də gör mək müm kün 
de yil. Çün ki ti ki li rəs sam tə rə-
fi n dən ba yır dan təs vir olu nub. 
Əsər də ya şıl lıq lar la əha tə olun-
muş ima rə tin bir his sə si gö rü nür: 
daş lar la hö rül müş di var, gün bəz 
his sə və sa ra yın ge niş uzun ey-
va nı. Bu abi də Qa ra bağ me mar-
lıq üs lu bu nun ilk nü mu nə lə rin-
dən dir. Rəs sa mın təs vi rin dən də 
gö rün dü yü ki mi, sa ray ba xım sız 
və ziy yət də imiş. 

Əsər də da ha çox ma raq oya-
dan gün bə zin yu xa rı his sə sin də 
ucal dıl mış dörd künc ey van şə kil li 
ti ki li dir. Kom po zi si ya nın sol his-
sə sin də bir ne çə açıq pən cə rə-
dən iba rət dəh liz nə zə rə çar pır. 
Ar xa plan da olan hün dür ağac lar 
və ön plan da kı sıx ya şıl lıq əsə rin 
mər kə zin də yer ləş di ril miş abi-
də nin ümu mi gö rü nü şü nü, onun 
möh tə şəm li yi ni və ta ri xi li yi ni xü-
su si lə vur ğu la yır. Be lə təx min 
et mək olar ki, əsər yaz-yay ay la-
rın da çə ki lib.

Ümu miy yət lə, İ.Şeb li kin 1937–
1941-ci il lər də Azər bay ca nın bir 
sı ra ta ri xi abi də lə ri nə həsr edil-
miş sil si lə əsər lər ya ra dıb və 
Or ta əsr ti ki li lə ri nə dair ki tab la rı 
Ba kı da nəşr olu nub. 

***

Abi də lə ri mi zin araş dı rıl ma sı 
işin də xid mət lə ri ol muş O.Za ka-
men nıy isə Azər bay can Sə na ye 
İns ti tu tu nun Me mar lıq və in şaat 
fa kül tə si ni 1939-cu il də bi ti rib. 
O, Xo ca lı ra yo nu əra zi sin də Qa-
ra bağ xan lı ğı nın şərq qa pı sı sa-
yı lan Əs gə ran qa la sı nı 1948-ci 
il də ka ğız üzə rin də su lu bo ya 
ilə çə kib. Əs gə ran qa la sı XVIII 
əs rin so nun da Pə na hə li xan və 
onun oğ lan la rı Meh rə li bəy və İb-
ra him xə lil xa nın dövr lə rin də in şa 
edi lib, di var la rı al tı bürc lə möh-

kəm lən di ri lib. XIX əs rin əv vəl-
lə ri nə aid olan “Qa ra bağ na mə” 
sal na mə sin də mü da fi ə məq sə di 
da şı yan qa la nın 1786-cı il də ti-
kil mə si ba rə də mə lu mat ve ri lir. 

Ta nın mış so vet nu miz ma tı və 
ar xeolo qu Yev ge ni Alek sand ro-
viç Pa xo mo vun apar dı ğı araş-
dır ma lar da Əs gə ran qa la sı nın 
XVIII əs rin so nun da ti kil di yi ni 
təs diq lə yir. Da ğın tı la ra mə ruz 
qal mış qa la nın bürc lə rin dən bi ri 
rəs sam tə rə fi n dən tam də qiq li yi 
ilə çə ki lib. Rəsm də hər tə rəf dən 
ya şıl ağac və kol lar la əha tə olu-
nan qa la uni kal lı ğı ilə se çi lir. 

Təəs süf ki, Azər bay ca nın Qa-
ra bağ böl gə si iş ğal olun duq dan 
son ra di gər abi də lə ri miz ki mi 
Əs gə ran qa la sı da van da liz mə, 
mə nim sə mə yə mə ruz qa lıb. Er-
mə ni lər onun adı nı də yiş di rə rək 
“May ra berd” edib lər. Hal bu ki 
rus rəs sam la rı nın təs vir lə rin də 
də abi də “Əs gə ran qa la sı” ki mi 
qeyd olu nur və ət ra fın da heç bir 
er mə ni abi də si nin ol ma dı ğı ay-
dın şə kil də gö rü nür. 

O.Za ka men nıy Azər bay can 
me mar lı ğı na aid da ha bir nü-
mu nə ni – Qu bad lı ra yo nu nun 
Əli qu luuşa ğı kən din də ki La lə zar 
kör pü sü nü də təs vir edib. Əsər 
təx mi nən 1940-cı il lər də, ka ğız 
üzə rin də su lu bo ya ilə çə ki lib. 
Rəs sam Bər gü şad ça yı üzə rin-
də ucal dıl mış kör pü nün ümu mi 
gö rü nü şü nü dağ la rın fo nun da 
xü su si vur ğu la yıb. İki tağ lı, yu-

xa rı his sə si düz olan kör pü yə, 
iki tə rəf dən da ya ğı tə bii qa ya-
lar ve rir. Su yun sa kit və ha mar 
sət hi isə ta ma şa çı nın ru hu nu 
ox şa yır. Fon da təs vir edil miş 
əzə mət li ya şıl dağ lar Qa ra bağ 
me mar lıq üs lu bu nun gö zəl nü-
mu nə si sa yı lan La lə zar kör-
pü sü nün mo nu men tal lı ğı nı ön 
pla na çı xar dır. 

Kör pü nün in şa sı ilə bağ lı 
müx tə lif fi  kir lər var. Mən bə lər də 
onun 1867-ci il də, ya xud XVIII 
əsr də ti kil di yi bil di ri lir. Bu abi-
də həm də “Əli qu luuşa ğı kör-
pü sü” də ad lan dı rı lır. Bu, onun 
ey niad lı kənd də yer ləş mə si ilə 
bağ lı dır. Bu ti ki li də er mə ni iş-
ğa lı za ma nı da ğın tı ya mə ruz 

qa lıb... 
Be lə lik lə, İ.Şeb lı kin və O.Za ka-

men nıy tə rə fi n dən Azər bay can 
əra zi sin də, xü su si lə də əzə li yurd 
ye ri miz Qa ra bağ və Şər qi Zən gə-
zur böl gə sin də ki abi də lər lə bağ lı 
qeyd lə ri, rəsm lə ri qə dim mi ra sı-
mız la bağ lı çox va cib ger çək lik lə ri 
or ta ya qo yur. Bu nü mu nə lər sax ta 
ta rix us ta la rı olan bəd nam qon şu-
la rı mı za ve ri lə cək tu tar lı ca vab ki-
mi də də yər li dir. 

Aysel Salamova
sənətşünas

“Kino gözlə söz arasında”
“Kinematoqrafçının kitabxanası” seriyasından

Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qı (AKİ) 
İda rə he yə ti nin üz vü, sə nət şü nas, sse-
na rist Na dir Bə də lo vun “Ki no göz lə söz 
ara sın da” ki ta bı işıq üzü gö rüb.

AKİ-nin ma liy yə dəs tə yi ilə “Ki ne ma toq raf-
çı nın ki tab xa na sı” se ri ya sın dan nəşr edi lən 
ki tab 3 his sə dən iba rət dir: “Fil min dra ma tur gi-
ya sı”, “Fil min es te ti ka sı”, “Film lə rə ba xış”.

İlk bö lüm də söz və sö zün iza hı, dra ma tur-
gi ya və fi lm də dra ma tur gi ya nın ro lu, mi me sis 
– təq lid ger çək li yin ək si ki mi, realizm, He gel 
– dün ya nın dra ma tur ji qə li bi ki mi, Aris to tel tə-
li mi və s. mə qam la ra to xu nu lub.

İkin ci bö lüm də fi l min es te ti ka sın da həl le di ci 
olan re jis sor luq haq qın da bəhs edi lir. 

“Film lə rə ba xış” bö lü mün də Azər bay can ki-
nok las sik lə rin dən Rüs təm İb ra him bə yo vun, 
Hə sən Se yid bəy li nin fi lm lə ri, müasir re jis sor-
lar dan Emil Qu li ye vin “Pər də” tri lo gi ya sı, dün-
ya klas si ka sın dan Ro man Po lans ki və Nu ri 
Bil gə Cey la nın fi lm lə ri fərq li ra kurs dan təh lil 
edi lir.

Ki ta bı xü su si lə gənc ki nod ra ma turq lar üçün 
ma raq lı edən cə hət dün ya da ən po pul yar 
sse na ri us tad la rı – Con Tru bi, Sid Fild, Kris to-
fer Voq ler və Ro bert Mak ki nin müəl li fi  ol du ğu 
tə lim lər dən ət rafl  ı söz açıl ma sı dır.

“Ki no göz lə söz ara sın da” ki ta bı nın la yi hə 
rəh bə ri AKİ-nin ka ti bi, re jis sor Əli İsa Cab ba-
rov, re dak to ru Məq səd Nur, rəs sa mı Se vinc 
Qu li ye va dır.

“Ana dili – milli varlığın təməli” 
kitabının təqdimatı olub

“Sizin üçün”
Beynəlxalq Qadınlar Gününə 

həsr olunmuş konsert

Mar  tın 3-də Mə  də  niy  yət 
Na  zir  li  yi  nin dəs  tə  yi ilə 
Azər  bay  can Döv  lət Uşaq Fi -
lar  mo  ni  ya  sın  da Bey  nəl  xalq 

Qa  dın  lar Gü  nü  nə həsr olun  muş 
“Si  zin üçün” ad  lı kon  sert proq  ra  mı 
təş  kil edi lə cək.

Kon sert də Döv lət Uşaq Fi lar mo ni ya sı-
nın nəz din də fəaliy yət gös tə rən “Şəms” 
uşaq xo ru, vo kal sin fi , “Mu si qi li uşaq 
teat rı”, müx tə lif yaş qrup la rın dan iba rət 
rəqs kol lek ti vi rən ga rəng mu si qi nöm rə-
lə ri ilə çı xış edə cək.
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Ya po ni ya nın Azər bay can da kı Sə fir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə fev ra lın 
22-də Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də “KU NI-KEN” Şa mi sen 
rok qru pu nun kon ser ti ke çi ri lib.

“Ya pon kü-
lə yi” təd bir lər 
sil si lə si çər çi-
və sin də ke çi ri-
lən kon sert dən 
əv vəl Ya po-
ni ya nın öl kə-
miz də ki sə fi  ri 
Va da Cu ni çi  
qrup haq qın da 
mə lu mat ve rib. 
Qeyd edib ki, 
bu ilin fev ral-
mart ay la rın da Ya po ni ya sə fi r li yi Azər bay can da “Ya pon kü lə yi” ad lı 
sil si lə təd bir lər ke çi rir: “Bu nun la öl kə ni zin sa kin lə ri nin Ya po ni ya mə-
də niy yə ti və adət-ənə nə lə ri ilə ta nış ol maq im ka nı ya ra nıb. Ba kı kü-
lək lər şə hə ri ol du ğu na gö rə Ya po ni ya ilə bağ lı mə də niy yət təd bir lə ri 
də bu ra da hə zin kü lək lər ki mi əsir. “KU NI-KEN” Şa mi sen qru pu nun 
üzv lə ri olan Ku niaki və Ken ci qar daş la rı dün ya nın bir çox öl kə lə rin-
də kon sert lər ve rib lər. İn di isə on lar Ba kı səh nə sin də dir”.

Ya po ni ya ilə Azər bay can ara sın da meh ri ban mü na si bət lə rin, qar şı-
lıq lı hör mət və eti ma dın qu rul ma sı nın təq di rə la yiq ol du ğu nu bil di rən 
sə fi r iki tə rəfl  i mü na si bət lə rin yük sə lən xət lə in ki şaf et di yi ni vur ğu la yıb.

Son ra Mie pre fek tu ra sı nın Yok kaiçi şə hə rin dən olan Ku niaki və 
Ken ci qar daş la rı özü nə məx sus ifa la rı ilə ta ma şa çı la rın qar şı sın da 
çı xış edib lər.

Qeyd edək ki, dün ya nın bir çox öl kə lə rin də çı xış edən qru-
pun ifa çı la rı 2016-cı il dən Yok kaiçi şə hə ri nin tu rizm sə fi  ri ki mi də 
fəaliy yət gös tə rir lər.

Gənc şairlər Macarıstanda
mükafata layiq görülüblər

Bey  nəl  xalq Türk 
Mə  də  niy  yə  ti Təş  ki -
la  tı – TÜRK  SOY və 
Ma  ca  rıs  tan Res  pub -
li  ka  sı  nın təş  ki  lat  çı  lı  ğı 
ilə gör  kəm  li ma  car 
şairi Şan  dor Pe  to  fi -
nin (1823-1849) 200 
il  li  yi mü  na  si  bə  ti  lə 
şeir tər  cü  mə  si mü -
sa  bi  qə  si ke  çi  ri  lib.

Bey  nəl  xalq mü  sa  bi  qə  nin qa  lib  lə  ri ara  sın  da azər  bay  can  lı şair  lər 
Ra  mil Əh  məd və Ca  vid Möv  sü  mü də var.

Bu ba  rə  də mə  lu  mat ve  rən R.Əh  məd bil  di  rib ki, mü  sa  bi  qə  də 
Azər  bay  can, Tür  ki  yə, Qa  za  xıs  tan, Qır  ğı  zıs  tan, Öz  bə  kis  tan və 
Türk  mə  nis  tan  dan şair  lər, tər  cü  mə  çi  lər iş  ti  rak edib  lər.

Mü  ka  fat mar  tın 15-də Bu  da  peşt şə  hə  rin  də təq  dim edi  lə  cək. 
Mü  sa  bi  qə çər  çi  və  sin  də tər  cü  mə olu  nan şeir  lər ki  tab ha  lın  da nəşr 
olu  na  caq.

Odisseyin “Qayıdış”ı
Homerin eposu əsasında yeni film çəkiləcək 

Əf sa nə vi yu nan şairi Ho me rə aid edi lən “Odis se ya” epik 
poema sı əsa sın da ye ni film çə ki lə cək. Bu də fə möv zu ya ita li-
ya lı re jis sor Uber to Pa zo li ni gi ri şə cək.  

“Qa yı dış” adı ve ri lən fi l min sse-
na ri si ni Con Kol li və Ed vard Bond 
ya zıb lar. Ki no la yi hə hə lə 2022-ci 
ilin ap re lin də anons olun sa da, 
çə ki liş lə rə 2024-cü il də baş la nı la-
ca ğı bil di ri lir. 

Yu na nıs tan da çə ki lə cək fi lm-
də əsas rol la rı in gi lis akt yor Reyf 
Fayns və fran sız akt ri sa Jül yett 
Bi noş oy na ya caq lar. On lar 9 
“Os kar” mü ka fa tı qa zan mış “İn-
gi lis pa si yen ti” (1996, re jis sor 
En to ni Min gel la) fi l min də tə rəf-
mü qa bil olub lar.

Ek ran əsə ri İta li ya, Yu na nıs-
tan, Bö yük Bri ta ni ya və Fran sa nın bir gə is teh sa lı ola caq. Pro dü ser 
Ceyms Kley to nun söz lə ri nə gö rə, be lə “Odis se ya”nı ki no se vər lər 
hə lə gör mə yib lər. Film də tan rı lar və bəd hey bət lər əha tə sin də ki 
mi fi k qəh rə man de yil, il lə rin trav ma sı nı özün də da şı yan dö yüş-
çü ob ra zı təs vir olu na caq. Baş qəh rə man Odis sey 20 il dən son ra 
doğ ma ada ya ge ri dö nür, in di onu ye ni sı naq lar göz lə yir. O, ya xın-
la rı nı xi las et mək üçün ye ni dən zo ra kı lı ğa əl at ma ğa məc bur dur.

Qeyd edək ki, Ho me rin “Odis se ya”sı ki no sə nə ti mey da na çı-
xan dan bə ri də fə lər lə bə dii, elə cə də ani ma si ya fi lm lə ri nin möv-
zu su olub. İlk ki no nü mu nə si 1911-ci il də İta li ya da len tə alı nıb. Bu 
sil si lə də ital yan re jis sor Ma rio Ka me ri ni nin 1954-cü il də çək di yi 
fi lm və rus re jis sor And rey Kon ça lovs ki nin Hol li vud da iş lə yər kən 
1997-ci il də ek ran laş dır dı ğı iki se ri ya lı “Odis se ya” (çə ki liş lə rin bir 
his sə si Tür ki yə də apa rıl mış dı) da ha çox məş hur dur.

V.Kamal
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MƏDƏNİYYƏT

175 il əv vəl...
24 fev ral 1848-ci il də Fran sa da növ bə-

ti bur jua in qi la bı nə ti cə sin də Kral Lui-Fi lipp 
taxt dan sa lı nıb. İkin ci Fran sa Res pub li ka sı-
nın ya ran dı ğı elan edi lib.

112 il əv vəl...

28 fev ral 1911-ci il də Ba kı da Ope ra Teat-
rı nın (in di ki Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı) 
açı lı şı olub. Açı lış ge cə sin də M.Mu sorqs-
ki nin “Bo ris Qo du nov” ope ra sı oy na nı lıb. 
1928-ci il də sə nət oca ğı Döv lət Bö yük Ope-
ra Teat rı, 1934-cü il də M.F.Axund za də adı na 
Ope ra və Ba let Teat rı ad lan dı rı lıb.

106 il əv vəl...
27 fev ral 1917-ci il də Ru si ya da Fev ral (bur-

jua) in qi la bı baş la nıb. Pet roq rad da (Sankt-Pe-
ter burq) si lah lı toq quş ma lar nə ti cə sin də ha-
ki miy yət ifl  ic olub. Mar tın 2-də Çar II Ni ko lay 
taxt-tac dan im ti na et mə yə məc bur ol du. Üç əsr 
sü rən Ro ma nov lar sü la lə si nin müt lə qiy yə ti so-
na çat dı. Mü vəq qə ti hö ku mət qu rul du.

102 il əv vəl...
25 fev ral 1921-ci il də Cə nu bi Qaf qa za yü-

rü şü nü da vam et di rən bol şe vik Ru si ya sı nın 
or du his sə lə ri Azər bay can və Er mə nis tan-
dan son ra Gür cüs tan da da so vet ha ki miy yə-
ti ni elan edib. 1918-1921-ci il lər də fəaliy yət 
gös tər miş Gür cüs tan Res pub li ka sı nın möv-
cud lu ğu na son qo yu lub.

26 fev ral 1921-ci il də So vet Ru si ya sı ilə 
İran ara sın da dip lo ma tik mü na si bət lər haq qın-
da mü qa vi lə im za la nıb. Mü qa vi lə də Xə zər dən 

is ti fa də haq qın da bənd də yer al mış dı. Çar Ru-
si ya sı nın İra na tət biq et di yi əsas qa da ğa lar (o 
cüm lə dən Xə zər də hər bi do nan ma sax la ma ğa 
qa da ğa) ye ni mü qa vi lə də qüv və də qal mış dı.

97 il əv vəl...
26 fev ral 1926-cı il də Ba kı da Bi rin ci Tür ko-

lo ji Qu rul tay açı lıb. Mar tın 6-dək da vam edən 
qu rul tay da So vet İt ti fa qı və xa ri ci öl kə lər dən 
100-dən çox nü ma yən də iş ti rak edib. SS Rİ-də 
ya şa yan türk dil li xalq la rın ək sə riy yə ti nin təm sil 
olun du ğu qu rul tay da la tın qra fi  ka lı ye ni əlif ba-
ya ke çi din prin sip lə ri də iş lə nib ha zır lan mış dı.

37 il əv vəl...
28 fev ral 1986-cı il də İs ve çin Baş na zi ri Ulof 

Pal me Stok holm da hə yat yol da şı ilə ki no teatr-
dan evi nə pi ya da qa yı dar kən qət lə ye ti ri lib. 
Qətl lə bağ lı bir ne çə nə fər ci na yət mə su liy yə-
ti nə cəlb edil sə də, ic ra çı və si fa riş çi si ni müəy-
yən et mək müm kün ol ma dı, 2020-ci il də işə 
xi tam ve ril di.

35 il əv vəl...
27 fev ral 1988-ci il də Sum qa yıt da er mə ni 

ekst re mist lə rin və bir qrup kri mi nal ele men tin 

iş ti ra kı ilə küt lə vi təx ri bat tö rə di lib. Mosk va dan 
gə lən is tin taq qru pu ha di sə nin ma hiy yə ti ni ört-
bas dır et di. “Sum qa yıt olay la rı” SS Rİ xü su si 
xid mət or qan la rın da kı er mə ni lər tə rə fi n dən ha-
zır lan mış dı və azər bay can lı la rı er mə ni lə rə düş-
mən ki mi dün ya ya ta nıt maq, Qa ra bağ da baş la-
nan se pa rat çı lı ğa haqq qa zan dır maq məq sə di 
da şı yır dı. Ban dit dəs tə yə baş çı lıq edən Eduard 
Qri qor ya na məh kə mə 12 il iş ver di, am ma o, 
SS Rİ da ğı lan dan son ra azad lı ğa çıx dı.

31 il əv vəl...  
26 fev ral 1992-ci il də er mə ni si lah lı dəs tə-

lə ri Xan kən di (Ste pa na kert) şə hə rin də ki keç-
miş so vet or du su nun 366-cı ala yı nın er mə ni 
za bit lə ri nin də iş ti ra kı ilə Azər bay ca nın  Qa ra-
bağ böl gə sin də ki Xo ca lı şə hə rin də soy qı rı mı 
tö rə dib lər. 613 nə fər azər bay can lı, o cüm lə-
dən 63 uşaq, 106 qa dın və 70 qo ca vəh şi lik lə 
qət lə ye ti ri lib. Şə hə rin 1275 sa ki ni əsir lik dəh-
şə ti ni ya şa dıq dan son ra azad lı ğa bu ra xı lıb. 
150 nə fə rin aqi bə ti na mə lum ola raq qa lıb.

28 fev ral 1992-ci il də Azər bay can Res-
pub li ka sı ABŞ  və Hin dis tan la dip lo ma tik mü-
na si bət lər qu rub. ABŞ Azər bay ca nın müs tə-
qil li yi ni 1991-ci il de kab rın 25-də, Hin dis tan 
isə de kab rın 26-da ta nı mış dı.

30 il əv vəl...  

28 fev ral 1993-cü il də er mə ni ter ror qru-
pu nun Ru si ya nın Şi ma li Qaf qaz də mir yo lun-
da – Qu der mes stan si ya sı (Çe çe nis tan) ya-
xın lı ğın da Kis lo vodsk-Ba kı sər ni şin qa ta rı nı 
part lat ma sı nə ti cə sin də 11 nə fər hə lak olub, 
18 nə fər ya ra la nıb.

Hazırladı: V.Orxan

Zamanın səhifələrində qalan 
olaylar, faktlar...

Xronoqraf

Pa ris də UNES CO Ka tib li yi-
nin və Banq la de şin UNES CO 
ya nın da Daimi Nü ma yən də-
li yi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 21 
fev ral – Bey nəl xalq Ana Di li 
Gü nü qeyd olu nub.

Qu ru mun mən zil-qə rar ga hın-
da ke çi ri lən təd bir də Azər bay-
can da da xil ol maq la 22 öl kə nin 
daimi nü ma yən də li yi iş ti rak edib.

UNES CO baş di rek to ru nun 
təh sil üz rə müavi ni Ste fa nia 

Cian ni ni çı xış edə rək ana di li, 
yer li dil lə rin qo run ma sı nın va cib-
li yi, ana di li nə əsas la nan təh sil-
dən da nı şıb. Qeyd edib ki, dün-
ya da da nı şı lan 6700-dən çox 
di lin ən azı 40 faizi uzun müd dət li 
pers pek tiv də yox ol maq təh lü kə-
si ilə üz lə şə bi lər.

İş ti rak çı öl kə lə rin UNES CO ya-
nın da daimi nü ma yən də lik lə ri nin 
Bey nəl xalq Ana Di li  Gü nü mü-
na si bə ti lə ha zır la dıq la rı vi deolar 
ya yım la nıb. Hər öl kə nin təq di ma tı 
ana dil lə rin də “Mən öz ana di lim də 
da nı şı ram, mən öz ana di li mi se vi-
rəm” şüarı al tın da ger çək lə şib.

Təd bir çər çi və sin də öl kə lər 
mu si qi, poezi ya, rəqs va si tə si lə 
mə də niy yət lə ri ni təq dim edib-

lər. Azər bay can Res pub li ka sı nın 
UNES CO ya nın da Daimi Nü ma-
yən də li yi nin təq di ma tı na “Uzun-
də rə” xalq rəq si miz rəng qa tıb.

Bey nəl xalq Ana Di li Gü nü 
UNES CO tə rə fi n dən 1999-cu il-
də Banq la de şin tə şəb bü sü ilə 
elan edi lib. Bu gü nün ta ri xi 1952-
ci il fev ra lın 21-də Banq la de şin 
Ben qal şə hə rin də öz ana di li nin 
rəs mi dil ol ma sı uğ run da mü ba-
ri zə apa ran (o vaxt Banq la deş 
Pa kis ta nın tər ki bin də idi) dörd 
tə lə bə nin öl dü rül mə si ilə bağ lı-
dır. Hə min ha di sə ni ana di li uğ-
run da mü ba ri zə nin tə cəs sü mü 
ola raq bə şə riy yə tin yad da şın da 
ya şat maq üçün bu gün tə sis olu-
nub.

UNESCO-da Beynəlxalq Ana Dili Günü qeyd edilib
Azərbaycan da təmsil olunub

Qlobal Aşpazlar Müsabiqəsindən üç medal

Ye ni dən for ma laş dı rı lan 
Azər bay can mil li ku li na-
ri ya ko man da sı ilk də fə 
Qlo bal Aş paz lar Mü sa bi-

qə si nə qa tı lıb və üç bü rünc 
me dal qa za nıb.

Döv lət Tu rizm Agent li yin dən 
(DTA) bil di ri lib ki, azər bay can lı 
aş paz lar Dün ya Ku li na ri ya Cə-
miy yət lə ri Bir li yi nin (“Worldc-
hefs”) təş kil et di yi Qlo bal Aş paz-
lar Mü sa bi qə si nin Av ro pa üz rə 
ya rım fi  na lın da – İta li ya nın Ri mi ni 
şə hə rin də ke çi ri lən “Av ro pa Qra-
pri si – 2023”də fərq lə nib lər.

DTA-nın dəs tə yi ilə ya rış ma ya 
qa tı lan aş paz lar dörd ka te qo ri-
ya üz rə çı xış edib lər. Baş aş paz 

Sər xan Məm mə dov və kö mək çi 
aş paz Ab dul la Ab dul la yev “Qlo-

bal us ta aş paz lar mü sa bi qə si” 
ka te qo ri ya sın da, baş qən nad-

çı Gül nar Rə su lo va və kö mək çi 
Zin yət Axun do va “Qlo bal şir niy-
yat ha zır lan ma sı üz rə aş paz” ka-
te qo ri ya sın da, baş aş paz Ni cat 
Ba ba yev və kö mək çi Ley la Və-
li ye va isə “Qlo bal ve qan aş paz” 
ka te qo ri ya sı üz rə bü rünc me dal 
əl də edib lər.

Bu nailiy yət sa yə sin də Azər-
bay can ko man da sı Sin qa pur-
da ke çi ri lə cək “Dün ya aş paz la rı 
konq re si – 2024”ün fi  nal mər hə-
lə si nə və si qə qa za nıb.

Ku li nar lar ya rış ma sı nın ke çi-
ril di yi Ri mi ni Eks po Mər kə zin də 
“Qa ra bağ, Şu şa” möv zu sun-
da mil li tu rizm bren di nə əsa sən 
des ti na si ya mə lu mat sten di də 
qu raş dı rı lıb.

Fələstində qurğuşun sarkofaqın, Misirdə isə “Qızıl oğlan”ın sirləri açılır

Fə ləs tin də, Qəz za zo la ğın da ça lı şan ar-
xeoloq lar tə rə fin dən Ro ma döv rü nə aid 
2 min iilik ta ri xi olan qur ğu şun la ör tül müş 
sar ko faq aş kar edi lib. Qəz za nın şi mal sa-
hi li bo yun ca də niz dən 500 metr mə sa fə də 
yer lə şən sar ko faq ke çən il aş kar edil miş 
bö yük Ro ma nek ro po lu nun bir his sə si dir.

Qa zın tı la yi hə si IN TI QAL proq ra mı va si-
tə si lə Qəz za da bu cür mü ha fi  zə la yi hə lə ri ni 
dəs tək lə yən “Pre miè re Ur gen ce In ter na-
tiona le” fran sız hu ma ni tar təş ki la tı nın nə za-
rə ti al tın da hə ya ta ke çi ri lir. La yi hə yə “Bri tish 
Coun cil” da ma liy yə dəs tə yi ve rir.

Sa hə si təx mi nən 3500 kvad rat metr olan 
nek ro pol da ümu mi lik də 90-a ya xın fər di və 

top lu mə zar ta pı lıb, la kin alim lər qur ğu şun 
sar ko fa qın döv rün gör kəm li şəx si nə məx sus 
ol du ğu nu eh ti mal edir lər. Bri ta ni ya nın “An ti-
quities” hə rə ka tı proq ra mın dan Laura Bur-
nett bil di rib ki, Ro ma döv rün də də, son ra kı 
əsr lər də ol du ğu ki mi, qur ğu şun ta but lar dəfn 
üçün “zə rif və ba ha lı” bir üsul he sab edi lib.

Sar ko fa qın açıl ma sı və eks pert lər tə rə fi n-
dən müayi nə si, ta pın tı nın təh li li təx mi nən iki 
ay çə kə cək.

***
Qə dim Mi sir də dəfn mə ra sim lə ri ba rə də ye-

ni in for ma si ya lar əl də et mə yə im kan ve rə bi lə-
cək ta pın tı lar bu ya xın la ra dək Qa hi rə də ki Mi sir 
Mu ze yi nin zir zə mi lə rin də giz li şə kil də qa lıb. Öl-
kə nin cə nu bun da yer lə şən Naq əl-Has say mə-
zar lı ğın da 1916-cı il də ta pı lan ye ni yet mə oğ la-
nın mu mi ya sı da in di yə dək təd qiq olun ma yıb. 

Mu mi ya nın kom pü ter to moq ra fi  ya sı va si tə-
si lə bu ya xın lar da apa rı lan tək rar ana li zi za ma-
nı mə lum olub ki, onu qı zıl dan olan 49 amu let 
və di gər qiy mət li bə zək əş ya la rı, ha be lə qı zıl 
mas ka ilə dəfn edib lər. “Grun ge” nəş ri qeyd 
edib ki, in di onu “Qı zıl oğ lan” ad lan dı rır lar.

Naq əl-Has say mə zar lı ğı təx mi nən era mız-
dan əv vəl 332-30-cu il lə rə aid dir. Təd qi qat-
çı lar eh ti mal edir lər ki, “Qı zıl oğ lan” 2300 il 

bun dan əv vəl 14-15 ya şın da və fat edib. Ölüm 
vax tı onun sü mük lə ri nin və ziy yə ti və “ağıl” di-
şi nin çıx ma ma sı da bu nu təs diq edir.

Qa hi rə Uni ver si te ti nin ra diolo gi ya üz rə 
pro fes so ru Sa har Sa lim “Qı zıl oğ lan” haq-
qın da təd qi qat əsə rin də me yi tin bal zam laş-
dı rıl ma sı pro se si ni də təs vir edib. Bal zam la-
yan şəxs lər mu mi ya la ma vax tı dua edib və 
amu let lə ri mu mi ya nın içə ri sin də yer ləş di rib-
lər. “Qı zıl oğ lan”ı qı jı ya bü rü yüb lər və bu nun 
əsas sə bə bi qə dim mi sir li lə rin bə zi bit ki lə rin 
və çi çək lə rin sehr li gü cü nə inan ma la rı olub.

Ha zır da “Qı zıl oğ lan” Qa hi rə də ki Mi sir Mu-
ze yin də nü ma yiş olu nur. Sər gi də onun kom-
pü ter şə kil lə ri də təq dim edi lir.
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