
Azər bay can mə də niy yə ti nin be şi yi, 
gör kəm li mu si qi çi, me mar, rəs sam 
və ədib lə rin, dün ya mə də niy yət 
xə zi nə si nə bö yük töh fə lər ver miş 

şəx siy yət lə rin və tə ni olan Şu şa tə mə-
li qo yul du ğu vaxt dan bu ya na – bü tün 
dövr lər də Azər bay ca nın ta ri xin də xü su si 
ye rə sa hib olub. Qa la-şə hər hər za man 
Qa ra bağ da var lı ğı mı zın və ge niş an-
lam da Azər bay ca nın su ve ren, sər hə di 
bü töv döv lət ki mi var lı ğı nın gös tə ri ci si 
sa yı lıb.

Ümum mil li li der Hey dər Əli yev Şu şa nın 
ta ri xi əhə miy yə ti ni be lə ifa də et miş di: “Şu şa 
Azər bay ca nın ən əziz gu şə si dir. Bu, Azər-
bay can xal qı nın ya rat dı ğı sa də cə bir şə hər 
de yil, bö yük bir ta ri xi abi də dir. Şu şa sız Qa-
ra bağ, Qa ra bağ sız isə Azər bay can yox dur”. 

Şu şa nın iş ğal al tın da qal dı ğı 28 il ər zin də 
– hər ili miz, hər ayı mız, Qa ra ba ğı dü şün dü-
yü müz hər gü nü müz onun la bağ lı olub. Ta ri-
xi yurd yer lə ri miz dən söz dü şən də ən bö yük 
di lə yi miz o uca lı ğa ün van la nıb. Şu şa sız heç  
bir ili miz ol ma yıb, ona əli miz çat ma sa, ünü-
müz yet mə sə də...

Çün ki Şu şa sız Qa ra bağ, Qa ra bağ sız 
Azər bay can tam de yil di, ola bil məz di. Şu şa-
sız 28 ili bu inam la ya şa dıq, bu it ki ilə heç 
vaxt ba rış ma dıq. 2020-ci ilin 8 no yabr Zə fə ri 
ilə bu nu ya ğı düş mə nə də, bü tün dün ya ya 
da gös tər dik.

Zə fər ru hu ilə ya şa dı ğı mız 2021-ci il də 
əsa rət dən qur tu lan yurd yer lə ri mi zin dir çə-
li şi nin tə mə li qo yul du. Azər bay can 2021-ci 
ili Qa ra bağ la, Şu şa ilə ya şa dı. Və tən tor-
paq la rı otu zil lik bar bar zül mün dən son ra 
ya ra la rı nı sa rı ma ğa, özü nə gəl mə yə, Şu-
şa da il lə rin ay rı lı ğın dan son ra Azər bay can 
mə də niy yə ti ilə nə fəs al ma ğa, dir çəl mə yə 
baş la dı. 2022-ci il isə bu ta ri xi dir çə li şin 
həlle di ci döv rü ola caq. Şu şa ilə bə ra bər 
kül li Qa ra bağ da... 

Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Res-
pub li ka sın da 2022-ci ili “Şu şa İli” elan edib. 
Döv lət baş çı sı bu nu müj də ni ilk ola raq 
2021-ci ilin son də qi qə lə rin də – ye ni il ge cə-
si xal qa ver di. Yan va rın 5-də isə Pre zi dent 
bu nun la bağ lı mü va fi q sə rən cam im za la dı. 

“Qa ra ba ğın ta cı olan Şu şa xal qı mız üçün 
mü qəd dəs və əziz mə kan dır. Şu şa sev gi si 
hər bir azər bay can lı nın mə nə vi var lı ğı nın 
ay rıl maz par ça sı dır” – sə rən cam bu söz lər lə 
baş la nır.

Qeyd olu nur ki, tə mə li 1752-ci il də Qa ra-
bağ xa nı Pə na hə li xan tə rə fi n dən qo yu lan 
və bu il 270 il li yi qeyd olu na caq Şu şa şə hə ri 
zən gin in ki şaf yo lu ke çib, Azər bay ca nın və 
bü tün Cə nu bi Qaf qa zın mə də ni və ic ti mai-
si ya si hə ya tın da müs təs na rol oy na yıb.

Bən zər siz ta ri xi gör kə mi ni və for ma laş dır-
dı ğı özü nə məx sus mü hi ti hə mi şə qo ru yub 
sax la yan bu şə hər ye tir di yi bö yük şəx siy yət-
lə ri ilə ədə bi, mə də ni, el mi və ic ti mai fi  kir sal-
na mə mi zə əla mət dar sə hi fə lər ya zıb.

Şu şa şə hə ri nin ötən əs rin 70-ci il lə rin-
də sü rət li in ki şa fı Ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin adı ilə sıx bağ lı dır. Şə hə rin in ki şa-
fı na dair xü su si qə rar lar Hey dər Əli ye vin 
tə şəb bü sü ilə qə bul edi lib. Hə min vaxt dan 
Şu şa da qu ru cu luq iş lə ri ge niş vü sət alıb, 
mə də niy yət xa dim lə ri mi zin xa ti rə si nin əbə-
di ləş di ril mə si is ti qa mə tin də mü hüm ad dım-
lar atı lıb.

St ra te ji möv qe yi ilə se çi lən Şu şa Azər bay-
ca na qar şı hər bi tə ca vü zə baş la yan Er mə-
nis ta nın si lah lı qüv və lə ri tə rə fi n dən 1992-ci 
il ma yın 8-də iş ğa la mə ruz qa lıb. İş ğal döv-
rün də şə hər də ki yüz lər lə ta rix və mə də niy-
yət ya di ga rı van da lizm akt la rı nə ti cə sin də 
da ğı dı lıb.

“Haqq işi na mi nə apar dı ğı mız 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də rə şa dət li Azər bay can 
Or du su Şu şa şə hə ri ni 2020-ci il no yab rın 
8-də iş ğal dan azad et di. Er mə nis ta nın ka-
pi tul ya si ya sı na yol açan Şu şa qa li biy yə ti 
xal qı mı zın qəh rə man lıq ru hu nun tən tə nə-
si nə çev ri lə rək, ta ri xi mi zə Zə fər Gü nü ki mi 
həkk olun du”, – de yə sə rən cam da vur ğu-
la nır. 

Diq qə tə çat dı rı lır ki, Şu şa zə fə rin dən 
dər hal son ra şə hər də inf rast ruk tu run qu-
rul ma sı ilə ya na şı, ta rix və mə də niy yət abi-
də lə ri nin bər pa sı na baş la nı lıb, qu ru cu luq 
iş lə ri nin təş ki lin də çe vik li yin, sə mə rə li li yin 
tə min olun ma sı üçün bu ra da döv lət ida rəet-
mə si nə bö yük diq qət ye ti ri lib, Şu şa Şə hə ri 
Döv lət Qo ru ğu İda rə si ya ra dı lıb.

Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı elan 
edi lən Şu şa da bu gün şə hə rin əsl ta ri xi si-
ma sı nın bər pa sı yö nün də nə həng la yi hə lər 
ger çək ləş di ri lir. Qı sa müd dət də Şu şa nın 
Baş pla nı nın ha zır lan ma sı, qüd rət li şair Mol-
la Pə nah Va qi fi n büs tü nün və mu zey-məq-
bə rə komp lek si nin öz il kin gör kə mi nə qay-
ta rıl ma sı, Bül bü lün ev-mu ze yi nin və Üze yir 
Ha cı bəy li nin hey kə li nin açı lış la rı, ha be lə bu-
ra da kı ta ri xi, di ni və me mar lıq abi də lə ri nin 
bər pa sı pro se si öl kə mi zin mə də niy yət pay-
tax tın da kı komp leks iş lə rin tər kib his sə si dir.

Cı dır dü zün də “Xa rı bül bül” mu si qi fes ti va-
lı nın və Va qi fi n möh tə şəm məq bə rə si önün-
də Va qif Poezi ya Gün lə ri nin təş ki li ənə nə-
si nin bər pa sı da gös tə rir ki, Şu şa sü rət lə 
dir çə lə rək əv vəl ki dol ğun mə də ni hə ya tı na 
qo vuş maq yo lun da dır.

Döv lət baş çı sı Şu şa nın Azər bay can xal-
qı üçün ta ri xi əhə miy yə ti ni, yük sək mə də-
ni-mə nə vi də yə ri ni nə zə rə ala raq 2022-ci ili 
Azər bay can Res pub li ka sın da “Şu şa İli” elan 
edib.

Sə rən cam da Na zir lər Ka bi ne ti nə “Şu şa İli” 
ilə bağ lı təd bir lər pla nı ha zır la yıb hə ya ta ke-
çir mək tap şı rı lıb.

“Şu şa İli”miz, Şu şa lı ili miz, Şu şa ilə, Qa ra-
bağ la dir çə liş yo lu muz xe yir li, uğur lu ol sun...
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Bakı Uşaq 
və Gənclər 
Teatrı şəhid 
övladları üçün 
şənlik keçirib

səh. 5

“Muzeyin kolleksiyaları necə qorunur?”

Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində
ustad dərsi

səh. 3

“Dubay 
Ekspo”dakı 
Azərbaycan 
pavilyonunda 
təqdimatlar

səh. 8

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

2022-ci il də Azərbaycan üçün
uğurlu olacaq 

Bü tün dün ya İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nin nə ti cə lə ri ni qə bul 
et di. He sab edi rəm ki, mü ha ri bə dən son ra cə rə yan edən pro-
ses lər bi zim haq lı ol du ğu mu zu bü tün dün ya ya bir da ha sü but 
et di. Bu nun çox bö yük əhə miy yə ti var. Çün ki İkin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə si döv rün də bi zə qar şı əsas sız it ti ham lar səs lən di ri-
lir di. Bu əsas sız it ti ham la rın heç bi ri nin real təs di qi ol ma dı və 
mü ha ri bə dən son ra kı dövr bu nu bir da ha gös tər di. Ona gö rə 
mü ha ri bə real lıq la rı nı, mü ha ri bə dən son ra kı real lıq la rı qə bul 
et dir mək, he sab edi rəm ki, si ya si ba xım dan çox önəm li ha di-
sə ki mi sa yı la bi lər.

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

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, 2021-ci il öl kə miz üçün uğur lu il 
olub: “İl ər zin də qar şı mı za qoy du ğu muz bü tün məq səd lə rə çat-
dıq. Azər bay can uğur la in ki şaf et di və bu gün da ha güc lü Azər-
bay can dün ya da ta nı nır”.

davamı səh. 2-də

Ölkəmiz dünyada mədəniyyətlərarası 
dialoq məkanı kimi tanınır

Pre zi dent İl ham Əli yev İsa Pey ğəm bə rin mü ba rək möv lu du 
– Mi lad bay ra mı mü na si bə ti lə Azər bay ca nın bü tün xris tian 
ic ma sı nı təb rik edib.

Təb rik də qeyd edi lir ki, min il lər dir Azər bay can da ay rı-ay-
rı xalq la rın və din lə rin mən sub la rı qar şı lıq lı hör mət və eti mad 
mü hi tin də, sülh və əmin-aman lıq şə raitin də ya şa yır lar. Si vi li za-
si ya la rın qov şa ğın da yer lə şən Azər bay can di lin dən, di nin dən, 
et nik mən su biy yə tin dən ası lı ol ma ya raq, hər kəs üçün doğ ma 
və tən dir.

səh. 2

Türk dünyası təşkilatları Qazaxıstandakı 
vəziyyətlə bağlı bəyanatlar yayıb

Yan va rın ilk gün lə rin dən Qa za xıs tan da ya şa nan və fa ciəvi 
fə sad la ra yol açan olay lar dün ya gün də mi nin apa rı cı möv zu-
su dur. Türk dün ya sı təş ki lat la rı da qu ru cu üzv lə rin dən bi ri olan 
öl kə də baş ve rən lə ri cid di na ra hat lıq la iz lə yir lər.

Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı yan va rın 6-da Qa za xıs tan da kı və ziy-
yət lə bağ lı bə ya nat ya yıb. 

“Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı na üzv döv lət lər ola raq baş ve rən 
son ha di sə lə rin fo nun da biz Qa za xıs tan da sülh və sa bit li yə 
əhə miy yət ver di yi mi zi vur ğu la yır və üzv öl kə miz Qa za xıs tan la 
güc lü həm rəy li yi mi zi ifa də edi rik. Qar daş qa zax xal qı nın sağ-
lam dü şün cə si nə və və ziy yə tin nor mal laş ma sı nı ar zu la dı ğı na 
gü və ni rik.

davamı səh. 2-də

Nizami yubileyindən xatirə

Ni za mi Gən cə vi nin 
880 il li yi mü na si bə ti lə 
Mə də niy yət Na zir li yi 
tə rə fin dən xa ti rə ni şa nı 

tə sis edi lib.

Xa ti rə ni şa nı “Ni za mi Gən cə vi 
İli”ndə öz ya ra dı cı lı ğı, fəaliy yə ti 
ilə fərq lə nən mə də niy yət, in cə-
sə nət, ədə biy yat və elm xa dim-
lə ri nə təq dim olu nur. Ötən ilin 
son iş gü nü, de kab rın 30-da 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sın-
da bir qrup in cə sə nət xa di mi nə 
“Ni za mi Gən cə vi-880” xa ti rə ni-
şa nı nın təq di met mə mə ra si mi 
ke çi ril di.

Bil di ril di ki, Ni za mi əsər lə rin də 
bü tün fi k ri ni cə miy yə tə, in san lar 
ara sın da mü na si bət lə rin tən zim-
lən mə si nə yö nəl dib.

səh. 3

Sənətinin ustadı
Hər bir film sə nət du yu mu 
güc lü, fər di is te da dı, ba ca-
rı ğı bö yük olan sə nət kar lar 
sa yə sin də məş hur la şır,  se vi lir, 
ba xı lır. Elə cə də akt yor lar 
oy na dıq la rı ek ran əsər lə ri ilə 
məş hur luq qa za nır lar. Əmək-
dar ar tist, Döv lət mü ka fa tı 
laureatı Sə mən dər Rza yev də 
teatr la bə ra bər ki no da ya rat dı-
ğı rol la rı ilə də ta nın dı, se vil di. 

Akt yo run fi l moq ra fi  ya sın da 60-dan çox ek ran əsə ri var. On la rın 
içə ri sin də bə dii fi lm lər lə ya na şı “Mo za lan” sa ti rik ki no sü jet lə ri nə 
çə kil di yi rol lar, həm çi nin dubl yaj re dak si ya sın da səs lən dir di yi ob-
raz lar var.

səh. 7

Yan va rın 6-da XX əsr 
Azər bay can poezi ya sı-
nın gör kəm li nü ma yən-
də si, 30-cu il lər rep res-

si ya sı nın qur ba nı Mi ka yıl 
Müş fi qin və fa tın dan 84 il 
öt dü. 

Na kam şairin anım gü nün də 
Xı zı ra yo nu nun Sa yad lar kən-
din də, Mi ka yıl Müş fi  qin Xa ti rə 
Mu ze yi nin qar şı sın da təd bir ke-
çi ri lib. Öl məz şairin büs tü ət ra-
fı na top la şan şair lər, ya zı çı lar, 
elm və in cə sə nət xa dim lə ri Mi-
ka yıl Müş fi  qin hə yat və ya ra dı-
cı lı ğı haq qın da da nı şıb, onun 
ədə biy ya tı mız da tut du ğu möv-
qe dən, li ri ka sı nın sə ciy yə vi cə-
hət lə rin dən söh bət açıb lar.

Əmək dar müəl lim, şair Ofe li ya 
Ba ba ye va, Sum qa yıt Re gional 
Mə də niy yət İda rə si nin Xı zı ra yon 
nü ma yən də li yi üz rə baş məs lə-

hət çi si Möv süm Ba ğı rov, fi  lo lo-
gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru Ra sim 
Nə bioğ lu, Mi ka yıl Müş fi  qin əmi-
si nə və si Va hab İs ma yıl za də 

və baş qa la rı çı xış edə rək şairin 
ya ra dı cı lı ğı nın gənc nəs lin mil li 
mən lik şüuru nun in ki şaf et di ril mə-
si və gənc lə ri mi zə və tən pər vər lik 
hiss lə ri nin aşı lan ma sın da əvəz siz 
xə zi nə ol du ğu nu bil di rib lər. 

Qeyd olu nub ki, Müş fi  qin adı 
1930-cu il lər to ta li ta riz mi nin 
qur ba nı na çev ril miş mə sum in-
san la rın xa ti rə si nin rəm zi və na-
kam şair ob ra zı ki mi xal qın yad-
da şın da ya şa maq da dır. Adı nı 
Azər bay can poezi ya sı ta ri xi nə 
qı zıl hərfl  ər lə yaz dır ma ğı ba ca-
ran şairin şeir lə ri dil lər əz bə ri-
dir. Müş fi  qin “Ye nə o bağ olay-
dı”, “Oxu, tar” və  baş qa şeir lə ri 
poezi ya xə zi nə mi zin in ci lə ri sı-
ra sın da dır.

davamı səh. 2-də

“Yeni ilin arzu medalyonu”
Hey dər Əli yev Sa ra yın da uşaq la rın se vim li qəh rə man la rı nın 
iş ti ra kı ilə in te rak tiv “Ye ni ilin ar zu me dal yo nu” ad lı mu si qi li na-
ğı lın prem ye ra sı olub.

səh. 3

“Xəyalımız üzəydi sevda dənizlərində...”

“Şuşa İli”miz, Şuşalı ilimiz xeyirli olsun...
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AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevvə
birincixanımMehribanƏliyevayanvarın6-daBakının
SuraxanırayonununYeniGünəşliqəsəbəsində“XanımFa-
timeyiZəhra”məscidininyenibinasındayaradılanşəraitlə

tanışolublar.

Məscidin qəzalı vəziyyətdə
olan əvvəlki ikimərtəbəli bina
sında dindarların ibadəti üçün
heçbirşəraityoxidi.Məsciddə
eyni vaxtda maksimum 500
550nəfəribadətedəbilirdi.Qə
səbədə daha müasir və geniş
məscidkompleksinin tikintisinə
ehtiyacyaranmışdı.
PrezidentİlhamƏliyevintap

şırığınaəsasən,məscidkomp
leksi üçün müasir konsepsiya
hazırlanıbvəyenibinainşaolu
nub.
İndi məsciddə eyni zaman

da 1800 nəfərin ibadət etmə
si mümkün olacaq. Məscid
kompleksini diametri 4 metr
vəhündürlüyü42metrolaniki
minarəvəhündürlüyü25metr

olan günbəz bəzəyir. Komp
leksin inşası zamanı Abşeron
məscidlərinin memarlıq üs
lubuna uyğun elementlərdən
istifadə olunub. Buraya ağac
materialından hazırlanmış şə
bəkələr də daxildir. Məsciddə
mərkəzləşdirilmiş havalandır
masistemiyaradılıb,ətrafəra
ziyaşıllaşdırılıb.
Yeni Günəşli qəsəbəsində

“Xanım Fatimeyi Zəhra” məs
cidinin istifadəyə verilməsi bir
daha sübut edir ki, İslam mə
dəniyyətiiləbağlıtariximemar
lıqabidələrinin,müqəddəsdini
ibadətvəinancyerlərinintəmiri
vəbərpasıölkəmizdədövlətsi
yasətinin vacib tərkib hissələ
rindəndir.

Prezident Milad bayramı münasibətilə 
pravoslav icmasını təbrik edib

PrezidentİlhamƏliyevİsaPeyğəmbərinmübarəkmövludu
–MiladbayramımünasibətiləAzərbaycanınbütünxristian
icmasınıtəbrikedib.

Təbrikdə qeyd edilir ki, min illərdir Azərbaycanda ayrıayrı
xalqlarınvədinlərinmənsublarıqarşılıqlıhörmətvəetimadmü
hitində, sülh və əminamanlıq şəraitində yaşayırlar.Çoxəsrlik
tolerantlıq ənənələrininmövcudolduğu cəmiyyətimizdəetnik
mədənimüxtəlifiyin,dinimənəviirsinvəmultikulturaldəyərlə
rinqorunubsaxlanılmasıvədahadainkişafetdirilməsihəyata
keçiriləndövlətsiyasətininbaşlıcaməqsədlərindəndir.
“Bugünölkəmizhaqlıolaraqdünyadakonfessiyalararasıvə

mədəniyyətlərarasıdialoqməkanıkimitanınır.Sivilizasiyaların
qovşağındayerləşənAzərbaycandilindən,dinindən,etnikmən
subiyyətindənasılıolmayaraq,hərkəsüçündoğmavətəndir.
Məmnuniyyəthissi iləvurğulamaq istəyirəmki,ölkəmizdəya
şayanmüxtəlifxalqlarınvədinlərinnümayəndələri,ocümlədən
pravoslavetiqadlıhəmvətənlərimizictimaisiyasihəyatınbütün
sahələrindəyaxından iştirakedərəkvətəndaşlıqborcunu layi
qincəyerinəyetirir,ümumievimizAzərbaycanınçiçəklənməsi
vətərəqqisinaminəqüvvəvəbacarıqlarınıəsirgəmirlər”,–de
yədövlətbaşçısınıntəbrikmüraciətindəvurğulanır.
Miladbayramınınyeniliyin,əminamanlığın, insanlararasın

damərhəmətvəşəfqətduyğularınınrəmzikimihərilölkəmizdə
qeydolunduğunubildirəndövlətimizinbaşçısıtəbrikibusözlər
ləbitirir:“Bumüqəddəsbayrammünasibətiləbirdahahamınıza
səmimi təbriklərimi yetirir, ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə
bolruzibərəkətarzulayıram”.

Türk dünyası təşkilatları Qazaxıstandakı 
vəziyyətlə bağlı bəyanatlar yayıb

əvvəli səh. 1-də
Qazaxıstan rəsmiləri

ninsülhyolu iləgərgin
liyiazaltmaq,asayişvə
sabitliyi yenidən bərpa
etməkgücünəmalikol
duğuna inanırıq. Qaza
xıstan hökumətinə və
xalqına lazım ola bilə
cəkhərcürdəstəyiver
məyəhazırolduğumuzu
bəyan edirik”, – deyə
bəyanatdavurğulanır.

BeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–TÜRKSOYQazaxıs
tandayaşananolaylarıüzüntüiləizlədiyinibəyanedib.
TÜRKSOYunsaytındayayımlananbəyanatdavurğulanırki,

müstəqillikdən bu günə Qazaxıstan xalqının inşa etdiyi sülh,
əminamanlıq və sabitlik ortaq gələcəyimiz üçün son dərəcə
önəmlidir.“Qazaxıstanhakimiyyətininvəxalqınınbuçətingün
lərinöhdəsindəngələcəyinəinamımıztamdır”,–deyəbəyanat
daqeydolunur.
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondudatəşkilatınquru

cuüzvdövlətiQazaxıstanRespublikasındabaşverənhadisə
ləriciddinarahatlıqlaizləməkdədir.
Fondunbəyanatındadeyilir: “Bizəminikki, çoxəsrlikqədim

ənənələrəmalikqardaşqazaxxalqıonaxasolanmüdriklikilə
buçətinliklərigeridəqoyacaqvəTürkdünyasının,Türkbirliyi
ninsütunlarındanbiriolanQazaxıstanhərzamanolduğukimi
mənəvi,mədənizənginliyi iləsülhvəəminamanlıqşəraitində
inkişaf edərək daha böyük uğurlar qazanacaqdır.DaimaQa
zaxıstanınyanındaolduğumuzuifadəedərəktezlikləsabitliyin
bərpasınadərindən inanırıq,qardaşqazaxxalqınaxoşbəxtlik
vəfiravanlıqarzuedirik”.

Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları 
Qazaxıstandakı vəziyyəti müzakirə ediblər
Yanvarın6-daAzərbaycanRespublikasınınxariciişlərnaziri
CeyhunBayramoviləTürkiyəCümhuriyyətininxariciişlərnaziri
MövludÇavuşoğluarasındatelefondanışığıolub.

XariciİşlərNazirliyininMətbuatxidmətiidarəsindənbildiriblər
ki,nazirlərQazaxıstandamövcudolanvəziyyətləbağlıfikirmü
badiləsi aparıblar.Tərəfərhəmçininqarşılıqlımaraqdoğuran
digərməsələlərimüzakirəediblər.

Sergey Yesenin adına mərkəzdə 
rusiyalı qonaqla görüş

AMEANizamiGəncəviadınaMilliAzərbaycanƏdəbiyyatı
MuzeyininSergeyYeseninadınaAzərbaycan-Rusiyaədəbi
əlaqələrmərkəzindəRusiyaYazıçılarBirliyininsədrmüavini,
“Veçe”nəşriyyatınınbaşredaktoru,Əməkdarmədəniyyətişçisi
SergeyDmitriyeviləgörüşkeçirilib.

Mərkəzinmüdiri,filologiyaüzrəfəlsəfədoktoruNatəvanMus
tafayeva çıxış edərək böyük şairin vaxtilə Bakıya gələrkən
yaşadığı, sonralarSergeyYesenininEvMuzeyi kimi fəaliyyət
göstərənbuməkanın ikiölkəüçündostluqrəmzinəçevrildiyi
nivurğulayıb.O,S.Yesenininyaradıcılığıiləbağlımaraqlımə
qamlardandasözaçıb.
Sergey Dmitriyev “Yesenininmüəmmalı ölümü”mövzusun

daməruzəiləçıxışedib.O,S.Yesenininintiharetməsifaktının
yanlış olduğunu və uzun illər apardığı axtarışlar zamanı üzə
çıxardığıbirçoxarqumentlərəsöykənərəkşairinhəyatınaqəsd
edilməsini sübuta yetirməyə çalışdığını söyləyib, iştirakçıların
suallarınıcavablandırıb.
Muzeyinekspozisiyasıilətanışlıqdansonraqonaqmüəllifioldu

ğukitablarımərkəzəhədiyyəedib,rəykitabınaürəksözləriniyazıb.

əvvəli səh. 1-də
Məlumat verilib ki, Mikayıl

Əbdülqadir oğlu İsmayılzadə
1908ci il iyunun 5də Bakı
nınDağlıməhəlləsində,ziyalı
ailəsində dünyaya göz açıb.
Atası müəllimlik edib, “Vüsa
qi” təxəllüsü ilə şeirlər yazıb.
O, 1902ci ildə Xızıdan Ba
kıya köçüb. Körpə ikən ana
sı Züleyxanı, altı yaşında isə
atasını itirmiş balaca Mikayıl
yaxın qohumlarının himayə
sində böyüyüb. O, həyatdan
küsməyib və hər zəhmətə
qatlaşaraq ardıcıl təhsil alıb.
19151920ciillərdərusAzər
baycan məktəbində, 1920
1927ci illərdə əvvəlcə Ba
kı Darülmüəllimində, sonra
isə 12 nömrəli ikinci dərəcəli
məktəbdə,19271931ci illər
dəAzərbaycan Dövlət Peda
qoji İnstitutunun Dil və ədə
biyyat fakültəsində oxuyub.
Əmək fəaliyyətinəmüəllimlik
ləbaşlayıb,Bakıməktəblərin
dəyeddiildərsdeyib.
Mikayıl Müşfiqin ilk mətbu

əsəri – “Bu gün” şeiri 1926
cı ildə “Gənc işçi” qəzetində,
“Duyğu yarpaqları” adlı son
şeiri isə 1937ci ildə “Ədə

biyyat qəzeti”ndə dərc edilib.
Məhsuldar yaradıcılığı sayə
sində 1930cu ildən başlaya
raq onun “Küləklər”, “Günün
səsləri”, “Buruqlar arasında”,
“Bir may”, “Pambıq”, “Vuruş
malar”, “Şeirlər”, “Şəngül,
Şüngül, Məngül”, “Qaya”,
“Kəndli və ilan” kitabları nəşr
olunub.1957ciildənbaşlaya
raq“Seçilmişəsərləri”,“Duyğu
yarpaqları”, “Əbədiyyət nəğ
məsi”, “Könlümün dedikləri”,
“Həyat sevgisi” və digər ad
laraltındakitabları çapedilib.
ŞairinömürgünyoldaşıDilbər
Axundzadənin 1968ci ildə
“Müşfiqligünlərim”adlıxatirə
lər kitabı nəşr olunub, kitabın

sonnəşri2005ciildəişıqüzü
görüb.
Sovet imperiyasının repres

siyadalğasınatuşgələnMika
yıl Müşfiq 1938ci il yanvarın
6dagüllələnib.
Çıxışlarda həmçinin bildiri

libki,MikayılMüşfiqfolklordan
və klassik ədəbi ənənələrdən
layiqincə bəhrələnməklə də
rin lirizməmalikvədoğmadi
linbütüngözəlliklərini özündə
ehtivaedənpoetiknümunələr
yaradıb. Bu nümunələr Azər
baycanın bədii fikir xəzinəsini
dahadazənginləşdirib.
Tədbirdə Xızı məktəblilə

ri şairin şeirlərindən parçalar
səsləndirib.

“Xəyalımız üzəydi sevda dənizlərində...”
Mikayıl Müşfiqin xatirəsi yad olunub

İslam mədəniyyəti ilə bağlı abidələr, 
inanc və ibadət yerləri diqqət mərkəzindədir

əvvəli səh. 1-də
Prezident ötən il ölkəmizin

beynəlxalq arenada öz möv
qelərini möhkəmləndirdiyini
diqqətə çatdırıb. Bildirib ki,
Azərbaycan2019cuildənQo
şulmama Hərəkatına sədrlik
edir.Ötən ilüzvdövlətləryek
dillikləAzərbaycanın sədrliyini
daha bir il uzadaraq bizə bö
yük etimad göstərib. 2021ci
ildə Azərbaycan Türk Şurası
na sədrliyi uğurla başa vurub.
Noyabr ayında İstanbulda ke
çirilmiş sammitdə qurum Türk
Dövlətləri Təşkilatı adlandırı
lıb. Hər iki təşkilat Azərbay
canın haqlı işində daim bizə
dəstək olub. İslam Əməkdaş
lıqTəşkilatıdaənənəviolaraq
Azərbaycanın haqlımövqeyini
dəstəkləyir və 2021ci ildə də
bu dəstəyi hiss etmişik. Bun
dan əlavə, Azərbaycan Prezi
dentinin dekabr ayında Brüs
selə səfəri, NATO və Avropa
İttifaqı rəhbərləri ilə görüşləri
olub.NATOnunzirvəgörüşün
də,eləcədəAvropaİttifaqının
Şərq Tərəfdaşlığı sammitində
qəbuledilmişsənədlərdəölkə
lərinərazibütövlüyü,suveren
liyibirdahadəstəklənib.
İlham Əliyev Azərbaycanın

qonşu dövlətlərlə əlaqələrinin
dəuğurlainkişafetdiyinivurğu
layıb: “Türkiyə ilə imzalanmış
Şuşa bəyannaməsi Türkiyə
Azərbaycanəlaqələrinirəsmən
müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırır,
halbuki faktiki olaraq bu, müt
təfiqlik əlaqələri idi, amma bu,
artıq rəsmən təsdiqləndivəəl
bəttəki,bubəyannaməninŞu
şa şəhərində imzalanmasının
xüsusimənasıvaridi.

Rusiyailəəlaqələrimizuğurla
inkişafedir.Əminəmki,növbəti
dövrdəRusiyailədəbiziməla
qələrimizdahayüksəksəviyyə
yərəsmənqaldırılacaqdır.
Digər qonşularla, İran və

Gürcüstanla daim təmaslar
əsnasında, fikirmübadiləsi əs
nasında dostluq və tərəfdaşlıq
əlaqələri daha da inkişaf et
mişdir.Artıqregiondaçoxtərəfi
əməkdaşlıq platformu formala
şırvəəlbəttəki,bu,bizimma
raqlarımızacavabverir”.
Prezident Ermənistanla mü

nasibətlərə də toxunub: “Qon
şularhaqqındadanışandatəbii
olaraq Ermənistanı mən heç
vaxtbukateqoriyadanolanöl
kələrə daxil etmirdim. Bu gün
də hələ ki, daxil etmirəm.Am
ma ümid edirəm ki, nə vaxtsa
Ermənistanla da bizim qonşu
luqəlaqələrimizqurulacaq.Hər
haldaİkinciQarabağmüharibə
sinin nəticələrini qəbul edərək
Ermənistan da regional çərçi
vədəözrolunuartırabilər.Hər
haldanoyabrvədekabrayların
daSoçivəBrüsselşəhərlərində
keçirilmişgörüşlərümidvericidir
və ümid edirəm ki, bu görüş
lərdəəldəedilmiş razılaşmalar
2022ciildərealhəyatdaözək
sinitapacaqdır.
Biz İkinci Qarabağ mühari

bəsini heç vaxtunutmamalıyıq.
İşğal dövründə törədilmiş vəh
şilikləri unutmamalıyıq vəunut
mayacağıq. Biz şəhidlərimizin
xatirəsini daim öz qəlbimizdə
yaşadacağıq. Allah bütün şə
hidlərimizə rəhmət eləsin, on
ların qəhrəmanlığı və minlərlə,
on minlərləAzərbaycan əsgər
zabitinin qəhrəmanlığı, peşə

karlığısayəsindəbizişğalason
qoyduq, doğma torpaqlarımızı
azadetdik,tarixiZəfərçaldıqvə
buZəfərbizimtariximizdəəbədi
qalacaq. Azərbaycan xalqı ar
tıqdünyadamüzəfərxalqkimi,
Azərbaycandövlətiisəmüzəfər
ölkəkimi tanınır.Onudabildir
məliyəm ki, bu il Azərbaycana
olanənənəvidəstəkvəhörmət
dahadaartdıvəbununbaşlıca
səbəbi İkinci Qarabağ mühari
bəsindəki Zəfərimiz, müharibə
dövründə bütünmüharibə qay
dalarına riayət etməyimiz və
müharibədən sonra özümüzü
ləyaqətləaparmağımızidi”.
2021ciildəazadedilmiştor

paqlardagenişquruculuqbər
pa işlərinə start verildiyini de
yən dövlət başçısı bildirib ki,
bizim əsas vəzifəmiz keçmiş
köçkünləri tezliklə dədəbaba
torpaqlarına qaytarmaqdır və
biz buna nail olacağıq. Prezi
dent il ərzində Azərbaycanın
bölgələrinə 47 dəfə, o cümlə
dən 32 dəfə azad edilmiş tor
paqlara səfər etdiyini diqqətə
çatdırıb:“TəkcəŞuşaşəhərinə
7 dəfə getmişəm. Biz Şuşada
böyük quruculuq işlərinə start
verdikvəazadedilmiştorpaq
lar arasında təbii olaraq ən
genişmiqyaslı bərpa işləri Şu
şaşəhərindəaparılır.Eyniza
manda, digər şəhər və kənd
lərdə çox genişmiqyaslı işlər
aparılırvəaparılacaq”.
2022ci ildə Şuşa şəhərinin

270 illiyinin təntənə ilə qeyd
olunacağınıdeyənİlhamƏliyev
buşanlıtarixinəzərəalaraqvə
Şuşanın bərpasını sürətləndir
məkməqsədiləyeniili“Şuşaİli”
elanetdiyinibildirib.

Prezident vurğulayıb ki, qar
şıyaqoyulanbütünməqsədlərə
nailolmaqüçüniqtisadiyyatımız
uğurla inkişaf etməlidir: “Həm
Azərbaycanda, həm dünyada
hər kəsyaxşıbilir ki,Azərbay
can təkbaşına, heç kimdən bir
manat, bir dollar yardımalma
danbuişlərigörür.Azadedilmiş
bütün torpaqlardagörülmüş iş
lər Azərbaycanın dövlət büd
cəsi hesabına aparılır. Heç bir
yardımalmamışıq,heçbirkre
ditalmamışıq,buişləriözgücü
müzhesabınagörürük.Əlbəttə,
əgəriqtisadiinkişafsürətləget
məsə,buişləribusürətləapar
maqmümkünolmayacaq”.
Dövlət başçısı qeyd edib

ki, görülmüş işlər nəticəsin
də Azərbaycan iqtisadiyyatı
2020ci ildə pandemiyanın do
ğurduğu böhrandan artıq çıxıb
vəpostböhrandövrünəqədəm
qoyub. Azərbaycan iqtisadiy
yatı 2021ci ilin 11 ayında 5,3
faiz, qeyrineft iqtisadiyyatı isə
6,4 faiz, sənaye istehsalı 5,5
faiz, valyuta ehtiyatlarımız 2,2
milyarddollarartıb.Ticarətəla
qələrimizinmüsbətsaldosu9,4
milyarddollardır.
Prezident təbrik müraciəti

nin sonunda deyib: “Əminəm
ki, 2022ci il də uğurlu olacaq.
Çünki ölkədəmövcudolanbir
lik, həmrəylik və gözəl abha
va bu reallığı bizə təmin edə
cək.MənisəPrezidentkimi,Ali
BaşKomandankimihərzaman
Azərbaycanınmaraqlarının ke
şiyində duracağam, ölkəmizin
hərtərəfiinkişafı,hərbigücünün
artırılması, vətəndaşların daha
yaxşı yaşaması üçün əlimdən
gələniəsirgəməyəcəyəm”.

2022-ci il də Azərbaycan üçün uğurlu olacaq
“Ölkəmizdə mövcud olan həmrəylik və gözəl ab-hava bu reallığı bizə təmin edəcək”

“Məzəli hadisə” 

ŞəkiDövlətDramTeatrı
2022-ciildətamaşaçılarıyeni
səhnəəsərləriiləsevindirə-
cək.Yaradıcıkollektivilkolaraq
yanvardateatrsevərlərəİtaliya
dramaturquKarloQoldoninin
“Məzəlihadisə”pyesiəsasın-
dahazırlananeyniadlıtama-
şanıtəqdimedəcək.

Rejissor Orxan Həmidlinin
quruluş verdiyi tamaşada fran
sız zabitinin holland tacirinin
qızına aşiq olmasından bəhs
edilir.
Teatrınədəbidramhissəmü

diriSevdaRəsulqızıbildirib ki,
2022ci ilin repertuar planına
Vaqif Səmədoğlunun “İntihar”,
ƏliSəmədlinin“Meşəçaqqalsız
olmaz”,QriqoriQorinin“Herost
ratıunudun”vəBəyazıdGüler
canın “Lodos”əsərləridədaxil
edilib. “Herostratı unudun” ta
maşasıüzərindəməşqlərgələn
həftəbaşlanacaq.
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Azərbaycanaşıqsənətiningörkəmlinümayəndəsi,ustad
larustadıAşıqƏləsgərin200illikyubileyisazsözbayramı
kimiyaddaşlarayazıldı.Yubileyilininsontədbiridekabrın
29daBeynəlxalqMuğamMərkəzində(BMM)gerçəkləşdi.

Tədbir“DədəƏləsgərOcağı”
İctimaiBirliyi,AMEA-nınFolklor

İnstitutuvəBMM-inəməkdaşlı-
ğıilətəşkiledilmişdi.

İştirakçılar əvvəlcə C.Cab-
barlı adına “Azərbaycanfilm”
Kinostudiyasının 1972-ci ildə
(ustad aşığın 150 illiyi müna-
sibətilə) istehsal etdiyi, Dövlət
Film Fondu tərəfindən bərpa
olunan “Aşıq Ələsgər” sənədli
filmini (ssenari müəllifi – İlyas
Tapdıq,rejissor–XamisMura-
dov)izlədilər.
Tədbirdə çıxış edən “Dədə

Ələsgər Ocağı” İctimai Birliyi-
ninsədriXətaiƏləsgərdiqqətə
çatdırdı ki, ictimai birlik ustad
aşığın 200 illik yubileyi ilə əla-
qədar bir sıra layihələr həyata
keçirib. İl ərzində kitablar nəşr
edilib, Aşıq Ələsgərin şeirləri
gürcü və alman dillərində işıq
üzügörüb.NoyabrayındaTür-

kiyədə TÜRKSOY,Azərbaycan
Mədəniyyət Nazirliyi və Milli
Məclisin Mədəniyyət komitəsi-
nin birgə təşkilatçılığı, Türkiyə
MədəniyyətvəTurizmNazirliyi,
TürkiyədəkisəfirliyimizvəAzər-
baycanAşıqlarBirliyinindəstəyi
ilə yubiley tədbiri keçirilib,Aşıq
Ələsgərinnəfistərtibatdakitabı
təqdimolunub.
AMEAFolklorİnstitutunundi-

rektoru, akademikMuxtar İma-
novAşıqƏləsgərinirsindənsöz
açdı: “Əminliklə deyə bilərəm
ki,AşıqƏləsgəraşıq sənətimi-
zinNizamisivəFüzulisidir.Aşıq
Ələsgər heç bir təriqətin nü-
mayəndəsi olmadığı halda sufi
şairlərdən, xüsusən Nəsimidən
bəhrələnib. Təəssüf ki, biz bu

gün Aşıq Ələsgərin öz səsinin
şahidi deyilik. Buna baxmaya-
raqonunsözüqalıb.AşıqƏləs-
gər təkcə Azərbaycanın deyil,
bütövlükdə türk xalq mədəniy-
yətininsimvoluvəənucazirvə-
lərindənbiridir”.
Muxtar İmanovAşıq Ələsgə-

rin bütövlükdə ozan sənətinin
qədim dövrlərdən gələn ana
xətlərinə bağlı bir sənətkar ol-
duğunuqeydetdi.Vurğuladıki,
sənətkarı bu kontekstdən kə-
narda təhlil etmək yanlış nəti-
cələrəgətiribçıxarabilər:“Aşıq
Ələsgərinənüstünvəbizədoğ-
magələncəhətionundil,üslub,
məfkurə, təlim,dinidünyagörü-
şübaxımındanənənəyəhədsiz
dərəcədəbağlılığıvəbubağlılı-

ğın içərisində özünün sənətkar
fərdiyyətininolmasıdır”.
Daha sonra aşıqların iştira-

kı ilə konsert proqramı təqdim
edildi.
Folklorİnstitutunun“DədəQor-

qud” folklor ansamblının bədii
rəhbəri,Əməkdarartist,xanəndə
NuriyyəHüseynova,ƏdalətNə-
sibovadınamusiqitəhsilimərkə-
zinin “Xarıbülbül” saz ansamblı,
“Abşeron”sazansamblı,aşıqlar
ƏdalətDəlidağlı,TəbrizVəliyev,
Kərəm Təbrizoğlu, Solmaz Ko-
sayeva və başqalarının ifaları
tamaşaçılar tərəfindən alqışlar-
la qarşılandı. Sənət axşamında
Aşıq Ələsgərin şeirlərindən nü-
munələrdəsəsləndirildi.

L.Azəri

Aşıq Ələsgərin 200 illiyinin son sənət axşamı

Heydər Əliyev Sarayından bayram töhfəsi
HeydərƏliyevSarayındauşaqlarınsevimliqəhrəmanlarınıniştirakı
iləinteraktiv“Yeniilinarzumedalyonu”adlımusiqilinağılınpremye
rasıolub.24yanvartarixindənümayişolunantamaşanınssenari
müəllifi,ƏməkdarartistRamilQasımovbildiribki,layihəninməq
sədiəsldostluğu,dürüstlüyü,həyatdaədalətli,xeyirxaholmağı
vəhərzamanxeyirinşərüzərindəqələbəqazanacağınıuşaqlara
aşılamaqdır.

Quruluşçurejissoru
ƏməkdarartistİnarəBaba-
yevaolanmusiqili-əyləncəli
tamaşauşaqlartərəfindən
maraqlaqarşılanıb.Bun-
danəlavə,Yeniilinsevi-
lənpersonajıŞaxtababa
uşaqlarlagörüşübvəonları
mahnı,rəqs,oyunvətəzəil
zarafatlarıiləsevindirib.
UşaqlarınŞaxtababa ilədialoqları,maraqlı səhnəciklər, həmçinin

millivəxaricimusiqilərəhazırlanmışrəqslərvəsürprizlərlədoluanlar
gecəyəxüsusirəngqatıb.Balacalarvəvalideynləranşlaqlakeçənma-
raqlışənlikdənböyükzövqalıblar.
HeydərƏliyevSarayındaüçgünnümayişolunantamaşaüçünQa-

rabağmüharibəsiiştirakçılarının,şəhidailələrininuşaqlarınavəuşaq
evlərininsakinlərinə,əlillərcəmiyyətlərininüzvlərinətəmənnasızyerlər
ayrılıb.

“Qarabağ” futbol klubu haqqında 
sənədli film çəkilir

“Salnaməfilm”studiyasındaMədəniyyətNazirliyinindəstəyiilə“Qarabağ”
futbolklubuhaqqında4seriyalısənədlifilministehsalınabaşlanılıb.

Studiyadan bildirilib ki,
arxiv materiallarına istinad
ediləcək filmdə Ağdamda
“Qarabağ” futbol klubunun
yaranması, Ağdamın işğa-
lından sonra Bakıda fəaliy-
yəti,ölkəvəAvropamiqyaslı
yarışlardaiştirakı,qazandığı
nailiyyətlər və s. əksoluna-
caq. Filmin ssenari müəllifi
İsmayılSəfərəli,rejissoruFuadQuliyevdir.
Xatırladaq ki,mədəniyyət naziriAnar Kərimov ötən ilin yekunları-

nahəsrolunmuşmətbuatkonfransındakinosahəsindəndanışarkən
2022-ciildə“Qarabağ”futbolklubundanbəhsedənsənədlifilminçə-
kiləcəyinibildirmişdi.

Muzey kolleksiyaları necə qorunur?
Yanvarın8dəAzərbaycanMilliXalçaMuzeyindəilinilkustaddərsi
“Muzeyinkolleksiyalarınecəqorunur?”mövzusunahəsrediləcək.

XalçaMuzeyindən bildiri-
lib ki, ustad dərsi muzeyin
eksponatların qorunması
və qeydiyyatı üzrə direk-
tor müavini, sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfə doktoru Mira
Məmmədxanovanın 65 illik
yubileyi münasibətilə real-
laşacaq.
Muzeyin kolleksiyasın-

dakıxalça,xalçaməmulatları,bədiimetal,parça,geyim, tikmə,çini,
şüşə, ağac, kağız və zərgərlik nümunələrinin qorunub saxlanılması
məsələləribarədəbusahədə30ildənartıqtəcrübəsiolanMiraMəm-
mədxanovaözümühazirəiştirakçılarınaməlumatverəcək.
Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar ustad dərsində yerlər məhduddur.

Öncədənqeydiyyatdankeçməkməqsədəuyğunsayılır.

Yolasaldığımızilhəmdə
millitəsvirisənətimizin
görkəmlinümayəndəsi,
AzərbaycanınvəSSRİ

ninXalqrəssamı,Dövlət
mükafatılaureatıMikayıl
Abdullayevin(19212002)
100illikyubileyiiləyadda
qaldı.PrezidentİlhamƏli
yevinsənətkarınyubileyiilə
bağlısərəncamınaəsasən,
silsilətədbirlərreallaşdı.

MikayılAbdullayevin 100 il-
liyinin yekun tədbiri dekabrın
30-daAzərbaycanRəssamlar
İttifaqında(ARİ)keçirildi.
ARİ-ninsədri,Xalqrəssamı

Fərhad Xəlilov çıxış edərək
bildirdiki,MikayılAbdullayev
parlaqənənələrəmalikAzər-
baycanrəssamlıqməktəbinin
böyüksimalarındandır.Onun
təsvirisənətinmüxtəlifsahə-
ləriniəhatəedənkoloritliya-
radıcılığı xalqımızın mədəni
sərvətlər xəzinəsində özü-
nəməxsus layiqli yer tutur.
Sənətkar çoxsaylı tematik
lövhə,mənzərəvənatürmort-
larındadoğmatəbiətingözəl-
liklərini, insanlarınquruculuq
əzminivəmənəvizənginliyini

incə rəng çalarları ilə tərən-
nümedib.
Vurğulandı ki, sənətkar Ni-

zami “Xəmsə”sinin motivləri
əsasında monumental rəng-
karlığın bənzərsiz nümunələ-
rini yaradıb: “Milli İncəsənət

Muzeyində rəssamın 100 illik
yubileyinə həsr olunmuş ge-
niş sərgi Mikayıl Abdullayev
sənətininzənginliyindənxəbər
verir. Sərgini izləyən hər kəs
görür ki, rəssamın yaradıcılı-
ğındaheçbirboşluqolmayıb.
Onun bir-birindən gözəl qra-
fika, eskiz, akvarel və digər
əsərləri ömür və yaradıcılıq
yolunun mənasından soraq
verir. Mikayıl Abdullayev rəs-
samkimi hər zamanözüslu-
bunasadiqidi...”.
Əməkdar incəsənətxadimi,

professorZiyadxanƏliyevMi-
kayıl Abdullayevin həyat və
yaradıcılığındansözaçdı.Bil-
dirdi ki, rəssam istərçağdaş,
istərsə də tarixi mövzuların

eyni sənətkarlıqla obrazlı və
orijinal forma-biçim ifadəsinə
nail ola bilib. Onun dəzgah
və monumental rəngkarlıq,
qrafika,səhnəqrafiyavəhey-
kəltəraşlıq sahəsində ərsə-
yə gətirdiyi çoxsaylı əsərləri

Azərbaycan incəsənətinə la-
yiqlitöhfədir:“Rəssamınrəng-
karlıqdanfərqlidigərsahələrə
dəmüraciəti uğurlu olub. Bu
mənada görkəmli sənətkarın
Bakı metrosunun “Nizami”
stansiyasının daxili salonunu
bəzəyən mozaik pannoları-
nın xüsusi əhəmiyyət kəsb
etdiyini deməliyik. Rəssamın
kitab qrafikası sahəsindəki
fəaliyyəti də özünəməxsus
bədii-estetik məziyyətləri ilə
seçilir. Özünün plastik duyu-
munu1973-ci ildəhazırladığı
“İmadəddinNəsimi”heykəlin-
də (A.Mustafayevlə birlikdə)
gerçəkləşdirənMikayılAbdul-
layev hürufi şairin üsyankar
ruhunucəlbediciforma-biçim-

də təqdim etməyə nail olub.
Bu yerdə əlavə edək ki, rəs-
sam 1973-cü ildə İmadəddin
Nəsiminin obrazı üçün elan
olunmuş müsabiqənin qalibi
idi. O, eyni zamanda Üzeyir
Hacıbəylinin və Səməd Vur-

ğunun ilk portretlərininmüəl-
lifidir.Fırçaustasınınəsərləri
yaradıcılığınınzamanvəmə-
kan çərçivəsinə sığmadığını
datəsdiqləyir”.
TədbirdəMikayılAbdullaye-

vin tələbəsi olmuş Xalq rəs-
samları Arif Hüseynov, Aydın
Rəcəbov, Əməkdar rəssam
İsaMəmmədovmüəllimləri ilə
bağlıxatirələrinibölüşdülər.
Sonda Mikayıl Abdullayevə

həsr olunmuş “Rənglə yazıl-
mıştarix”adlıfilmnümayişet-
dirildi. “Azərbaycantelefilm”in
istehsalı olan filmin ssenari
müəllifi Möhbəddin Səməd,
quruluşçurejissoruElnurəKa-
zımovadır.

Lalə

Xəbərverdiyimizkimi,NizamiGən
cəvinin880illiyimünasibətiləMədə
niyyətNazirliyitərəfindənxatirənişanı
təsisedilib.Xatirənişanı“NizamiGən
cəviİli”ndəözyaradıcılığı,fəaliyyəti
iləfərqlənənmədəniyyət,incəsənət,
ədəbiyyatvəelmxadimlərinətəqdim
edilir.Ötənilinsonişgünü,dekabrın
30daAzərbaycanMilliKitabxana
sındabirqrupincəsənətxadiminə
“NizamiGəncəvi880”xatirənişanının
təqdimetməmərasimikeçirildi.

Mərasimdə çıxış edən mədəniyyət
nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev
bildirdi ki, Prezident İlham Əliyevin
sərəncamı ilə 2021-ci ilin ölkəmizdə
“Nizami ili” elan edilməsi dövlətimizin
Azərbaycan xalqının mədəniyyətinə,
milli kimliyinə sadiqliyinin sübutudur.
“Nizami ili” çərçivəsində ölkəmizdə
və xaricdə reallaşan layihələrdən söz
açan Elnur Əliyev dedi: “Xalqın ən
böyük sərvətlərindən biri onun milli-
mənəvi dəyərlərinin, mədəniyyətinin

formalaşmasındamühümroloynayan
dahişəxsiyyətləri,tanınmışmütəfəkkir-
ləridir.Çünkibirxalqındünyasivilizasi-
yasındaözünəməxsusyertutmasında

onundühasahiblərixüsusiroloynayır.
Bizdəoxoşbəxtxalqlardanıqki,sözya-
radıcılarımız bəşəriyyətə öz töhfələrini
verib və bütün dünyada tanınır, sevilir.

Belə əvəzolunmaz dahilərimizdən biri
dəNizamiGəncəvidir.Azərbaycanxalqı
üçünNizamininşəxsiyyətivəyaradıcılığı
xüsusiönəmdaşıyır.Nizamiəsərlərində
bütünfikrinicəmiyyətə, insanlararasın-
damünasibətlərin tənzimlənməsinəyö-
nəldib. O, insan cəmiyyətinə kompleks
formadayanaşıbvəonunproblemlərinin
həlli yollarını göstərib. İnsan və cəmiy-
yəti düşündürən elə birməsələ yoxdur
ki,Nizamiəsərlərindəona toxunmasın.
Azərbaycanda multikultural cəmiyyətin
yetişməsində,şübhəsizki,dahi şairimi-
zinroluvar”.
Ömrü boyu Gəncədə yazıb-yara-

danNizamininpoemalarındahadisə-
lərin, qəhrəmanların böyük bir coğ-
rafiyanı əhatə etdiyini deyən Elnur
Əliyev vurğuladı ki, şairin XII əsrdə
tərənnüm etdiyi ümumbəşəri dəyər-
lər,humanizmideyalarıAvropadada
yayılıb. Bu mənada Azərbaycan bir

çoxinkişafetmişölkələrənümunəola
bilər: “Məqsədimizmüasirgünümüz-
dəNizamiideyalarınıbütündünyaya
daha geniş şəkildə təbliğ etməkdir.
Nizamifəlsəfəsibucoğrafiyanınhələ
XII əsrdən intellektli insanların, mə-
dənimüxtəlifiyin, tolerantlığın beşiyi
olduğunugöstərir”.
Nazirinbirincimüaviniqeydetdiki,

mədəniyyətlərarası ziddiyyətlərin də-
rinləşdiyi, dini ayrı-seçkiliyin siyasi
ritorikadaaktuallaşdığıbirvaxtdasül-
hü, ədaləti, dialoqu, həmrəyliyi təbliğ
edən mütəfəkkirlərin tanıdılması çox
vacibdir. Bu baxımdan belə ənənələ-
ri formalaşdıran Nizami Gəncəvilərin
dünyadatəbliğiböyükəhəmiyyətkəsb
edir.
Daha sonra Elnur Əliyev incəsə-

nət nümayəndələrinə “Nizami Gəncə-
vi-880” xatirə nişanlarını təqdim etdi.
TəltifolunanlararasındaXalqartistləri
NurəddinMehdixanlı,YalçınAdıgözə-
lov,FuadOsmanov,SamirCəfərovvə
başqatanınmışsənətadamlarıvardı.

“Nizami Gəncəvi İli”ndən xatirə

Rənglə yazılmış tarix
Mikayıl Abdullayevin yubileyinin yekun tədbiri

Teatrların köhnə-yeni repertuarından 
AzərbaycanDövlətAkademikMilliDram
TeatrıXalqyazıçısıKamalAbdullanın“Bir,
iki–bizimki!”pyesiəsasındasəhnələş
dirilmiştamaşanıyeniilinilkayındada
repertuarasalıb.Yanvarın7dənümayiş
etdiriləcəktamaşanınbədiirəhbəriXalq
artistiAzərPaşaNemətov,quruluşçure
jissoruƏlifCahangirli,rəssamıƏməkdar
mədəniyyətişçisiİlhamElxanoğlu,işıq
rejissoruRafaelHəsənov,səsrejissoru
ŞahanəSəlimova,rejissorassistentiNər
minCamalovadır.

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili
Teatrında “Min bir gecə” nağıllarınınmo-
tivləri əsasında hazırlanan “999-cu gecə”
tamaşasınövbətidəfəyanvarın14-dənü-
mayişolunacaq.Tamaşanınquruluşçure-
jissoru İradəGözəlova, quruluşçudirijoru
FəxrəddinAtayev,quruluşçurəssamıNa-
batSəmədova,xormeysteriƏməkdarartist
VaqifMəstanov,quruluşçubaletmeysterlə-

riYelenavəZakirAğayevlər,konsertmeys-
teriFidanBabayeva, rejissorassistentləri
SevincMəmmədovavəSaraKərimlidir.
XeyirləŞərinəbədiqarşıdurmasıfonun-

daeşquğrundamübarizənintəqdimolun-
duğu tamaşanınmusiqi tərtibatındadahi
bəstəkarFikrətƏmirovun “Min bir gecə”
baletininmusiqilərindənvəməşhurmah-
nılarındanistifadəolunub.

Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrın-
daNurlanRüstəmovun “Ağbığlılar”əsəri
əsasındasəhnələşdirilmişeyniadlı tama-
şa(quruluşmüəllifi–ƏməkdarartistBəh-
ruzƏhmədli)uzunfasilədənsonranüma-
yişolunacaq.Yanvarın8-dəgöstəriləcək
səhnəəsəriikisüpürgəçininişprosesində
başlarınagələnkomikvəhəmdəkədərli
əhvalatlardanbəhsedir.
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yeni hədəflər müzakirə olunub 
BərdəRegionalMədəniyyətİdarəsində(RMİ)2021-ciilinye-
kunlarınahəsrolunmuşşuraiclasıkeçirilib.İdarərəisiİlyas
Hacıyeviniştirakıiləkeçiriləniclasdagündəlikdəduranbirsıra
məsələlərmüzakirəolunub,nailiyyətlərdənvənöqsanlardan
sözaçılıb.

LənkəranRMİ-
də2021-ciilin
yekunlarınahəsr
olunmuşhesabat
yığıncağıkeçirilib.
İdarəninməsul
əməkdaşlarının
vəmədəniyyət
müəssisələri
rəhbərişçiləri-
niniştiraketdiyi
iclasdailərzində

görülmüşişlərmüzakirəedilib,növbətiilüzrəəsasprioritetlər
müəyyənolunub.
MasallıRMİMasallırayonHeydərƏliyevMərkəzində2022-ci

ilərzindəgörüləcək işlərləəlaqədar toplantıkeçirilib.Toplantı-
dacariildəqarşıdaduranvəzifələrmüzakirəolunub,fəaliyyətin
müasirtələblərsəviyyəsindəqurulmasıiləbağlıçıxışlardinləni-
lib,təklifərsəsləndirilib.

İcra başçısı muzeydə uşaqlarla görüşüb
GəncəŞəhərİcraHakimiyyətininbaşçısıNiyaziBayramovMir
CəlalPaşayevinşəhərdəkiev-muzeyiniziyarətedib.

MuzeyindirektoruİradəPaşayevagörkəmliyazıçı,şair,dra-
maturq,tənqidçi,tərcüməçivəədəbiyyatşünasM.C.Paşayevin
həyatvəyaradıcılığıbarədəətrafıməlumatverib.
Daha sonra muzeyə gəlmiş məktəblilərlə səmimi söhbət

edən icra başçısı onlara dərslərindəmüvəfəqiyyətlər arzu-
layıb.Şagirdlərgörkəmliədib,elmxadimiM.C.Paşayevhaq-
qındadanışıb,şeirlərsöyləyib,fortepianodamusiqi ifaedib-
lər.
NiyaziBayramovmuzeydəfəaliyyətgöstərənAzərbaycanYa-

zıçılarBirliyiGəncəBölməsininsədriXəzangülHüseynova ilə
dəgörüşüb,gəncəliyazarlarınyaradıcılığıiləmaraqlanıb.

Qobustan qoruğunda ilin yekunları 
müzakirə edilib

QobustanMilliTarix-BədiiQoruğunda2021-ciilinyekunlarına
dairtoplantıkeçirilib.

Qoruğun direk-
toruVüqarİsayev
elmi tədqiqat və
təbliğat-təşviqat
işləri, göstərilən
xidmətlərin key-
fiyyətinin yüksəl-
dilməsi, innovativ
üsulların tətbiqi
vəziyarətçiməm-
nunluğunun daha
da artırılması isti-

qamətindəqarşıyaqoyulanməqsədlərdəndanışıb.
Əldə edilən uğurlarda əməkdaşların əməyini xüsusi qeyd

edəndirektorilərzindəözsahəsiüzrəyüksəkpeşəkarlıqgös-
tərən qoruğun aparıcı elmi işçisi Sevinc Şirinli və texniki işçi
XəyyamRəhimlinin“İlinişçisi”adınalayiqgörüldüklərinidiqqətə
çatdırıb,onlarabundansonrakı fəaliyyətlərindəmüvəfəqiyyət-
lərarzulayıb.
SondaQobustanMilliTarix-BədiiQoruğununbirqrupəmək-

daşınatəşəkkürnaməvəmükafatlartəqdimolunub.

Şəkidə turistlər üçün 
dağ gəzinti marşrutları 

AzərbaycanTurizmBürosununtabeliyindəolanŞəkiDestinasi-
yaMenecmentiTəşkilatı2020-2021-ciillərdəümumiuzunluğu
26kmolanvə4fərqliistiqamətləriəhatəedənyürüşcığırları-
nın(haykinq)işarələnməsiişinibaşaçatdırıb.

Dövlət Turizm
Agentliyindən bil-
dirilib ki, birinci
mərhələdə Şəki
şəhərindəkiYuxa-
rı Karvansara ilə
“Güllütəpə” adla-
nanərazinibirləş-
dirən qədim cığır
yolu işarələnib,
ikinci mərhələdə
isəXansarayı ilə

XanyaylağıvəQurcanaşəlaləsinibirləşdirəndağmarşrutuişa-
rələnərəkistifadəyəverilib.
Bundan əlavə, Xan sarayı ilə Xan yaylağını birləşdirən iki

marşrutdaişarələnərəkistifadəyəverilib.Bunlardanbiri“Yuxarı
Baş”DövlətTarix-MemarlıqQoruğunda“Birincirayon”adlıəra-
zidən,digəri isəŞəki əhalisi arasında “Çatqal”adı iləməşhur
olandərədənkeçir.Marşrutlarınüzərindəkempinqüçünəlverişli
yerlər,eləcədəistiqamətlərvəbulaqlarbarədəməlumatlarox
işarələrivəlövhələrləgöstərilib.
YürüşmarşrutlarıŞəkiningedişvədönüş istiqamətlərində

quraşdırılıb.Regionundigərdağcığırlarıüzrəhəyatakeçiri-
lən işlərinbundansonradadavametdirilməsinəzərdətutu-
lub.

AğstafaRegionalMədəniyyətİda-
rəsinintabeliyindəkiQazaxrayon
MKSE.HüseynovadınaMərkəzi
Kitabxanasınınoxuzalındatanı-

mışyazıçı,şair,tərcüməçi,Əməkdar
incəsənətxadimi,Prezidenttəqaüdçüsü
VidadiBabanlınınanadanolmasının95
illiyinəhəsredilmiş“Qəlbləridinləndirən
yazıçı”adlıtədbirkeçirilib.

TədbirdəBakıDövlətUniversitetiQazax
filialının tələbələri, kitabxananın əməkdaş-
larıvəfəaloxuculariştirakediblər.
Kitabxananın Xidmət şöbəsinin müdiri

BəstiMəmmədovaçıxışedərəkbildiribki,
VidadiBabanlı acı taleləri, haqsızlığı, ça-
rəsizliyi, insanın başına gələn müsibətlə-
riürəyindənkeçiribqələmi ilə təsviredən
yazıçıdır.Əsərləriiləinsanlaradüzgünyol

göstərən,mərdlik nümunəsini yalnız şəx-
sin özündə axtarmağın vacibliyini vurğu-
layan yazıçı Azərbaycan ədəbiyyatında
özünəməxsus izqoymağıbacarıb.Ədibin

“Vicdansusanda”, “Ana intiqamı”, “Ömür-
lük cəza”, “Gəlin”, “İnsaf nənə”, “Müqəd-
dəs ocaq” və s. əsərləri oxucular tərəfin-
dənmaraqlaqarşılanıb.
Çıxışlardansonrayazıçınınkitablarından

ibarətsərgiyəbaxışolub.
VidadiYusifoğluBabanlı1927-ci ilyan-

varın 5-də Qazax rayonunun Şıxlı (indiki
Muğanlı) kəndindədoğulub.Qocamanya-
zıçıbuyaşındadayaradıcılığadavamedir.
Səhhəti, gözlərinin zəifəməsi əlinə qələm
almağaimkanverməsədə,diktəiləyazdır-
dığı“Sabahaismarıc”romanıçapdançıxıb.
2022-ciilinilkyubilyarıolantanınmışya-

zıçını95illiyimünasibətilətəbrikedir,can-
sağlığıarzulayırıq.

Qəlbləri dinləndirən yazıçı

SabirabadRegionalMədəniyyətİdarə-
si(RMİ)SabirabadrayonMədəniyyət
Mərkəzindəşəhidvəqaziövladla-
rıüçünYeniilşənliyikeçirilib.Bakı

ŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsiUşaqvə
GənclərTeatrınıniştiraketdiyitədbirdə
uşaqlarüçünmaraqlısəhnəciklər,oyun-
lar,müsabiqələrtəşkilolunub.

Sumqayıt RMİ Əhməd Bakıxanov adı-
na 1 nömrəli Uşaq incəsənət məktəbində
görkəmlibəstəkarCahangirCahangirovun
(1921-1992)100illikyubileyinəhəsrolunan
tədbir təşkiledilib.Məktəbinkollektivikon-
sertproqramı iləçıxışedib.Uşaqxorunun
ifasında “Məhsul mahnısı”, xanəndə sinfi
şagirdlərininifasında“AnaKür”,“Teymurun
mahnısı”, “Alagöz”, xalq çalğı alətləri an-
samblının ifasında “Bakım mənim”, “Zərif
gülüşlüm”,“Yallı”vədigərəsərləralqışlarla
qarşılanıb.
SumqayıtRMİXızırayonnümayəndəliyinin

əməkdaşlarıbayramgünlərindəşəhidailələ-
riniziyarətediblər.ZiyarətzamanıXızırayon
nümayəndəliyivəuşaqyazarıGülzarİbrahi-
movatərəfindənkitablar,audionəşrvəsuve-
nirlərdən ibarəthədiyyələr,eləcədəbayram
sovqatlarışəhidövladlarınapaylanılıb.
Biləsuvar RMİ Neftçala rayon MKS-də

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gü-
nüvəYeniilmünasibətiləVətənmüharibəsi
şəhidlərininövladlarıüçün“Balalarasevinc
gətir,Yeniil”adlıbayramşənliyitəşkiledilib.
SalyanrayonMədəniyyətMərkəzivə “Ha-
cıoğlu” istirahətmərkəzinin təşkilatçılığı ilə
bayram tədbiri keçirilib. Şəhid ailələri, qa-
zilər,rayonictimaiyyətivədigərqonaqların
iştiraketdiyişənlikdəmərkəzinansamblının
ifasındabir-birindənşuxmusiqilərsəsləndi-
rilib,qonaqlararasındaviktorinalarkeçirilib,
ŞaxtababavəQarqız, klounlar kompozi-
siyalarnümayişetdirərəkuşaqlarıəyləndi-
riblər.

AğstafaRMİ-nin rəisivəzifəsinimüvvəq-
qəti icra edənAdil Həsənov Vətənmüha-
ribəsi şəhidləri Sərxan Abdullayev, Timur
Əliyev,NihadAbdullayevvəXəyalƏlizadə-
ninailələrinəbaşçəkib,qayğılarıiləmaraq-
lanıb. Tovuzda Dünya Azərbaycanlılarının
HəmrəylikGünüvəYeniilbayramımünasi-
bətiləümumrayontədbirikeçirilib.Tədbirdə
rayonunincəsənətustalarınınifasındarən-
garəngkonsertproqramıtəqdimedilib.

XaçmazRMİSiyəzən rayonMədəniyyət
Mərkəzində bayramlar münasibətilə “Tıq-
tıqxanımınYeniilsərgüzəştləri”adlışənlik
təşkil edilib. Şənlikdə iştirak edən uşaqlar
təqdimedilənsəhnəciklərdənzövqalıblar.
İsmayıllı RMİ Qəbələ Dövlət Rəsm Qa-

lereyasında “Xoşgəldin,Yeni il” adlı rəsm
sərgisi təşkil edilib. Sərgidə qalereyanın
nəzdində fəaliyyət göstərən rəsm dərnəyi
üzvlərininəlişlərinümayişolunub.

Kürdəmir RMİ İmişli rayonunda fəaliy-
yət göstərən mədəniyyət müəssisələrinin
əməkdaşları Dünya Azərbaycanlılarının
HəmrəylikGünü vəYeni ilmünasibətiləN
saylıhərbihissədəəsgərlərləgörüşkeçirib-
lər. Rayonun incəsənət ustalarının təqdim
etdiyikonsertproqramımaraqlaqarşılanıb.

ŞəkiRMİQaxrayonGüllükkəndMədə-
niyyətevivəortaməktəbininbirgətəşkilat-
çılığı ilə31Dekabr–DünyaAzərbaycanlı-
larınınHəmrəylikGünüvəYeni il bayramı
münasibətilə tədbir keçirilib. Çıxış edənlər
hərikibayrammünasibətilətədbiriştirakçı-
larınaxoşdiləkləriniçatdırıblar.
Şəmkir RMİ Şəmkir rayon Mədəniyyət

MərkəzininkollektiviDünyaAzərbaycanlıla-
rınınHəmrəylikGünüvəYeniilmünasibəti-
ləNsaylıhərbihissədəhərbçilərvəonların
övladlarıqarşısındabayramkonsertiiləçı-
xışediblər.
AğdaşRMİGöyçayMKS-nin35saylıAl-

poutkəndkitabxanafilialında“ƏzizəCəfər-
zadənin yaradıcılığında tarixi povest janrı”
başlıqlı tədbir keçirilib. Xalq yazıçısı, gör-
kəmlialimƏzizəCəfərzadənin(1921-2003)
100illiyinəhəsrolunantədbirdəçıxışedən-
lər ədibin bədii yaradıcılığından, pedaqoji
fəaliyyətindən,gördüyüxeyriyyə işlərindən
danışıblar.
FikrətƏmirovadınaGəncəDövlətFilar-

moniyasında şəhid və qazi ailələri, uşaq
evininkörpələriüçün“SoundPro”MMC-nin
nəzdindəfəaliyyətgöstərən“Teatral”studi-
yasınıntəqdimatında“BalacaGünəşvəya
QırmızıpapağınYeni ilmacəraları” adlı ta-
maşanümayişetdirilib.
Türkiyənin “Show TV” kanalının çəkiliş

heyəti Ağcabədi RMİ Ağdam rayon Cab-
barQaryağdıoğlu adına1 saylıUşaqmu-
siqiməktəbininqonağıolub.Çəkilişzamanı
məktəbin müəllim və şagirdləri tərəfindən
konsert proqramı təqdimedilib.Konsertdə
Azərbaycanın və qardaş ölkənin xalqmu-
siqiləri,görkəmlibəstəkarlarınəsərlərisəs-
ləndirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər

Naxçıvanşəhərindəki
HeydərƏliyevadı-
naSaraydaDünya
Azərbaycanlılarının

HəmrəylikGünüvəYeniil
bayramımünasibətiləNax-
çıvanDövlətFilarmoniyası
musiqikollektivlərininkon-
sertikeçirilib.

Musiqi kollektivləri muxtar
respublikanın Əməkdar artis-
ti Səməd Əsgərov, Cahangir
Qurbanov, Elvin Əliyarovun di-
rijorluğuiləçıxışedib.Simfonik
orkestr, xalq çalğı alətləri or-
kestri, xor kollektivləri, estrada
orkestri, Ərtoğrol Cavid adına
Uşaqmusiqivəbədiisənətkar-
lıq məktəbinin xor kollektivinin
çıxış etdiyi konsert proqramı-
na Azərbaycan bəstəkarlarının
əsərləri, aşıq musiqisi, xalq
mahnıvərəqsləridaxiledilib.
Müslüm Maqomayevin “Azər-

baycan” mahnısı ilə açılan bay-
ram konsertində Habil Qasımov
XalqartistiHacıbabaHüseynovun
repertuarından “Durnam” mahnı-
sını,RuhiyyəHüseynova “Oyol-
lar” əsərini (bəstəkarVasifAllah-
verdiyev) səsləndiriblər. Bəhruz
Quliyev “Həsrətindəyəm” (Şəfiqə
Axundova), Cəfər Tağıyev “Mə-
nim dünyam” (Ələkbər Tağıyev),
NərminHüseynova“Kaşki,gözəl
olmayaydım” (Hökümə Nəcəfo-
va),XalqartistiƏzizağaMəmmə-
dov “Naxçıvan” (VahidAxundov)
mahnılarınıifaediblər.
Musiqisevərlərə xoş anlar

bəxş edən gecədə ansambl və
rəqs kollektivinin ifasında gör-
kəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin
“Qaytağı” rəqsi, Ə.Cavid adına
Uşaqmusiqivəbədiisənətkarlıq
məktəbixorkollektivininifasında
bəstəkar Teymur Cəbrayılovun
“El oğlu” əsəri, xor və simfonik
orkestrin (dirijor Elvin Əliyarov)
ifasında bu sətirlərin müəllifinin

“Heydər Əliyev haqqında oda”
əsəridətəqdimedilib.
Azərbaycanınmədəniyyətsal-

naməsində Naxçıvanın mədəni
irsi, incəsənəti, yaradıcı şəx-
siyyətləri xüsusi yer tutur. Ulu
öndər Heydər Əliyev demişdir:
“Bir azərbaycanlı, Azərbaycan
Prezidenti kimi fəxr edirəm ki,
Azərbaycan xalqı belə zəngin
mədəniyyətə, zəngin incəsənə-
tə, peşəkar musiqiyə malikdir.
Azərbaycanda peşəkar musiqi-
nin əsasını böyük Üzeyir Hacı-
bəyovqoyubdur.Onunməktəbi,

tələbələri,silahdaşlarıXXəsrdə
Azərbaycanda çox yüksək mu-
siqi mədəniyyəti yaradıblar. Biz
bununlafəxredirik”.
Sözügedən konsertdə ənə-

nələrin gələcək nəslə ötürülmə-
si tendensiyası diqqət çəkir.Bu,
proqram tərtibatında – folklor
musiqisinə(xalqmahnıvərəqs),
ənənəvi musiqi qollarına (mu-
ğam,aşıqmusiqisi),eynizaman-
dabəstəkarəsərlərinəmüraciət-
də özünü büruzə verib. Konsert
proqramınaənənəprizmasından
yanaşarkən onu da qeyd etmə-

liyikki,Naxçıvandazəngin tarixi
olanaşıqsənətiinkişafzirvəsinə
XVIII əsrdəAğAşığın (1754-cü
ildəŞərurmahalındanolanAllah-
verdi Qara Osmanoğlu) yaradı-
cılığı iləçatıb.BugünNaxçıvan
aşıqları sənətin ənənələrini da-
vametdirməkləyanaşı,onusim-
fonik orkestrinmüşayiəti ilə təq-
dimedəbilirlər.İlkdəfəolaraqbu
konsertdəCahangirQurbanovun
dirijorluq etdiyi simfonik orkest-
rin müşayiəti ilə Tural Bağırov
“Şirvan müxəmməsi” adlı aşıq
havasını səsləndirib. Ənənələ-
rəsadiqlik folklormusiqisi sahə-
sindən də yan keçmir. Gecədə
xalq rəqslərindən olan “İnnabı”
proqram çərçivəsində çox gözəl
səhnə dekorasiyaları və diqqəti
cəlbedənmilligeyimlərləyadda
qalıb.EminSabitoğlunun“Güllər”
adlı vals timsallı əsəri müğənni
GülyanaqFərzəliyevatərəfindən
rəqsqrupununfonundaifaedilib.
Konsert proqramında təqdim

olunan bütün ifalar alqışlarla
qarşılanıb.

Kəmaləxanım Əsədullayeva 
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 

doktoru

Yaddaşlara yazılan musiqi axşamı

“Kələkbaz canavar” uşaqları sevindirib 
MəhəmmədTağıSidqiadınaNaxçıvanDövlət
KuklaTeatrı“Kələkbazcanavar”tamaşasıilə
Yeniildəuşaqlarıngörüşünəgəlib.

TeatrınaktyorlarınınifasındaKeçi,Dovşan,Ca-
navar,Tülkü,Ayı,Xoruzobrazlarıvəbaşqaalleqo-
rikpersonajlarıncanlandırıldığısəhnəəsəribala-
catamaşaçılartərəfindənmaraqlaqarşılanıb.
Tamaşanın quruluşçu rejissoru və bədii rəh-

bəri Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti
Şirzad Abutalıbov, rəssamı Naxçıvan Muxtar
RespublikasınınƏməkdarrəssamıSabirMəm-
mədov,musiqitərtibatçısıƏliMəmmədovdur.

SəhnəişininsonundaŞaxtababavəQarqı-
zın səhnədə görünməsi balacaların sevincinə
sevincqatıb.
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DahiAzərbaycanşairivəmütəfəkkirininşərəfinəadlandırı
lan2021ciilNizamiGəncəvininsözvəhikmətdünyasının
əbədiyaşarolduğunubirdahasübutetdi.“Nizamiili”ndə
ölkəmizdəvəonunhüdudlarındankənardarəngarəng

tədbirlərkeçirildi.

Dekabrın 29-da Heydər Əli-
yev Sarayında Nizami Gən-
cəvinin 880 illiyi münasibətilə
təqdim olunan “Beş qapı” adlı
tamaşa da paytaxtımızın baş
səhnəsinin əlamətdar illə bağlı
yekuntədbiriidi.
Nizaminin hikmətlər xəzinəsi

– “Xəmsə”ninmotivləri əsasın-

dahazırlanantamaşaMədəniy-
yətNazirliyinindəstəyi,Heydər
Əliyev Sarayı və Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsə-
nətUniversitetinin(ADMİU)bir-
gətəşkilatçılığıiləreallaşdı.
Ssenari müəllifi Şahin Mu-

saoğlu, bəstəkarı Tamilla Əhə-
dovaolansəhnəişininquruluş-

çurejissoruƏməkdarincəsənət
xadimiHafizQuliyevidi.
Layihənin məqsədi “Xəm-

sə”nin ayrı-ayrı poemalarında
əks olunan hadisələrin beş qa-

pıvasitəsiləaçılmasıvə təqdim
edilməsidir. Tamaşada hər qa-
pı bir poemanın konsepsiyası-
na uyğun məzmun və ideyanı
özündəəksetdirərəkteatral,xo-
reoqrafik,pantomimelementlər-
dən ibarət təsvirlərin qısa təhlili
və canlandırılması ilə nümayiş
olundu.

ADMİU-nun aktyor sənəti ix-
tisası üzrə təhsil alan tələbə-
lərinin çıxış etdiyi səhnə əsəri
döyüş təbillərinin çalınması və
Makedoniyalı İskəndərin Əhə-
mənilər ölkəsinə hücumu ilə
açılır.Qızğındöyüşlərdənsonra
İranşahıDaraməğlubolur. İs-
kəndərölümvədağıntılarınsə-
bəbiniDaradagörür...
SonraNizaminin dili iləBərdə

şəhərivəsfedilir.Şəhərinvaxtilə
qədimmədəniyyətvəelmocağı
olduğu bildirilir. Dahi şair həmin
hissləri öz doğma yurdu qədim
Gəncəhaqqındadasöyləyir.Da-
hasonraNüşabəiləgörüşür...
Səhnəişitamaşaçılartərəfin-

dənalqışlarlaqarşılandı.

Savalan Fərəcov

sənət 5

Ötənilinsonhəftəsinin
yaddaqalantədbirlərin
dənbiridəCəfərCab
barlıadınaAzərbaycan
DövlətTeatrMuzeyində
(28dekabr)baştutdu.
Muzeydətanınmışteatr
şünas,AMEAMemarlıq
vəİncəsənətİnstitutu
Teatr,kinovəteleviziya
şöbəsininmüdiri,sənət
şünaslıqüzrəfəlsəfədok
toru,AzərbaycanDövlət
Mədəniyyətvəİncəsənət
Universitetinin(ADMİU)
dosentiVidadiQafarovun
60illiyiqeydedildi.

Tədbirdəyubilyarınmüəl-
limləri, sənətyoldaşları, tə-
ləbələriiştirakedirdilər.
MuzeyindirektoruSevinc

Mikayılovanın açılış sözü
iləbaşlayantədbirdəV.Qa-
farovun səmərəli fəaliyyə-
tinə nəzər salındı, onun
alim, pedaqoq və həmkar
kimi üstün cəhətlərindən
danışıldı. İştirakçılar yubil-
yar haqqında videoçarxa
datamaşaetdilər.
Yubilyarın kurs rəhbəri

olmuş professor, teatrşü-
nas Məryəm Əlizadə ma-
raqlı və səmimi detallarla
zəngin çıxışındadaha çox

onun şəxsi keyfiyyətləri –
təvazökarlığı,mehribanlığı,
zəhmətsevərliyi üzərində
dayanaraqVidadiQafaro-
vun son illərmilli teatrımı-
zınənməhsuldartədqiqat-
çısıolduğunudaəlavəetdi.
Mədəniyyət Nazirliyinin

əməkdaşı Emin Əliyev çı-
xışedərəkyubilyaranazir-
liyintəbrikiniçatdırdı.
AMEA-nınəməkdaşları–

teatrşünasınalimhəmkarla-
rıTehranƏlişanoğlu,Rəcəb
Məmmədov, NərminəAğa-
yeva və Məlahət Ağayeva
daçıxışedərəkVidadiQa-
farovuntədqiqatçı,elmada-
mı kimi xüsusiyyətlərindən,
əzmkarlığındandanışdılar.

ADMİU-nun Teatrşünas-
lıq kafedrasının müdiri,
professor Aydın Talıbza-
də də çıxış edərək Vidadi
Qafarova təbriklərini çat-
dırdı, onun yüksək insani
keyfiyyətlərini sadalamaq-
dan zövq aldığını bildirdi.
Kafedranın müəllimi Elçin
Cəfərov isə “işıqlı insan”
adlandırdığı Vidadi Qafa-
rovun daim öyrənmək və
öyrətmək kimi tükənməz
istəyindənsözaçdı.
Sonda Vidadi Qafarov

səhnəyə çıxaraq tədbirin
təşkilatçılarınavə iştirakçı-
laratəşəkkürünübildirdi.

Həmidə

73 yaşın sənət şövqü
Yanvarın9damilliteatrvəkinosənətinintanınmışnümayən
dəsi,XalqartistiİlhamNamiqKamalın73yaşıtamamolacaq.
O,50ildənartıqbirmüddətdəteatrsəhnəsindəvəekranda
birbirindənmaraqlıobrazlaryaratmaqlabərabər,1995ci
ildənAzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversi
tetininMusiqiliteatraktyorukafedrasınınrəhbərikimizəngin
yaradıcılıqtəcrübəsini,bilikvəbacarığınısənətdəgəncnəslin
yetişməsinədəsərfedir.

Bu gün də sənətkar yorulmaq bilmədənAkademik Musiqili
Teatrdabir-birindən fərqli vəbaxımlı obrazları ilə tamaşaçıları
sevindirir.Eynizamandateleviziyakanallarının,digərmediava-
sitələrinin,mədəniyyətocaqlarınınmaraqlı layihələrinəmüsbət
cavabverməyəçalışır.Bu layihəmüəllifərindənyeganə istəyi
odurki,nəedirlərsəetsinlər,yüksəkzövqvəsəviyyəniheçvaxt
unutmasınlar.
İlham Namiq Kamal hər zaman özünü şanslı aktyor hesab

edib. Gəncliyindən bu günə qədər ona istədiyi rolları həvalə
ediblər.Oisəistedadvəbacarığınısəfərbəredərəkyüksəksə-
nətnümunələri yaradır.Özünündediyinəgörə,deməkolarki,
həsrətindəolduğuheçbirobrazyoxdur.Buhaqdasöhbətdü-
şəndəzarafatladeyirki,mənniyəobrazlarınhəsrətiniçəkməli-
yəm,qoyrollarmənimhəsrətimiçəksinlər.İlhamNamiqKamal
sənətininformulubudur.
Onunyaradıcılığındayumoravəsatirayameyilgüclüdür.La-

kinbununlabeləaktyorənmüxtəlifjanrlardaolanəsərlərdədə
maraqlıobrazlaryaradıb.Buobrazlarbirqaydaolaraqdaxilivə
xarici rəngarənglikvəhdətində təqdimolunur,onlarınbədiibü-
tövlüyütamaşaçınıvalehedir.Aktyorobrazınmüəllifideyasına
vərejissoryozumunamüvafiqolaraqCəfərCabbarlınınyazdığı
kimi, “nitqcildi”ninvə “hərəkət” toplusununvəhdətində təqdim
edir.Teatrdaolduğukimi,ekrandayaratdığıobrazlarındabədii
bütövlüyünəvəxarakterrəngarəngliyinəçalışır.
Sənətkarsonvaxtlarteatrdatamaşaçılarlagörüşsədə,ekran-

lardabiroqədərdəgözədəymir.Bunundasəbəblərivar.Ona
vaxtaşırı ssenarilər təqdimolunur.Ammao,  peşəkarlıq baxı-
mındanonuqaneetməyənssenarilərdəçəkilməkistəmir.Çünki
illər boyu qazandığı tamaşaçıməhəbbətini itirə bilməz.Çəkil-
məkdənimtinaetsədə,həmininsanlarayolgöstərməyi,məslə-
hətverməyidəunutmur.
2020-ciilinmartayındanpandemiyailəbağlıbirçoxmüəssi-

sələrin,ocümlədənteatrlarınfəaliyyətinəməhdudiyyətlərqoyul-
du.2021-ciilinoktyabrında,nəhayət,teatrlarfəaliyyətinidavam
etdirməyə başladı. Pandemiyaya qədər İlham Namiq Kamal
AzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeatrınınrusbölməsinin
səhnəsindəbəstəkarRaufHacıyevin“Qafqazlıqardaşqızı”ope-
rettasında(quruluşçurejissor–Əməkdar incəsənətxadimiƏli
Usupov) baş rolu –Bəbirli obrazını oynayırdı.AktyorBəbirlini
koloritli,özünəməxsusdüşüncətərzinəmalikbirobrazkimixa-
rakterizəedir.
Teatrın hələlik axırıncı işi isə Səid Rüstəmov və Məmməd

Səid Ordubadinin “Beşmanatlıq gəlin” musiqili komediyasının
tamaşasıdır.Səhnəəsəri1940-cıildən1994-cüiləqədərdəfə-
lərləmüxtəlifrejissorlartərəfindəntamaşayaqoyulubvəhəmişə
dətamaşaçılartərəfindənrəğbətləqarşılanıb.Əsərinyeniquru-
luşunda(rejissor–ƏməkdarincəsənətxadimiƏsgərƏsgərov)
əsasobrazlardanbirini–KəbləHüseynəliniİlhamNamiqKamal
oynayır.
AkademikMusiqiliTeatrınnövbəti işi “Bəxtiyar” tamaşasıdır.

Butamaşanınmövzusuməşhur“Bəxtiyar”filmininmotivləriəsa-
sındaişlənib.İlhamNamiqKamalAğabalaobrazıilətamaşaçı-
ların görüşünə gələcək.Tamaşanın quruluşçu rejissoruCavid
İmamverdiyevdir.Çoxriskliişolsada,“Bəxtiyar”filmininmaraqlı
səhnəversiyasınınuğurunainanırıq.
Bir sözlə, İlhamNamiqKamalın yaradıcılıq sahəsində işləri

çoxdur.O isə, həmişə olduğu kimi, zaman azlığından şikayət
edir.Dahaçoxişgörməkistəyir.Yerigəlmişkən,aktyor2021-ci
ilinsongünlərində“AzerbaijanBestAwards”gecəsində“Zəfər
zirvəsi”vəyaradıcılıquğurlarınagörə“Simurq–2021”mükafat-
larınalayiqgörülüb.
Sevimlisənətkarımızıdoğumgünümünasibətiləürəkdəntəb-

rikedir,onamöhkəmcansağlığı,uzunömürvəyeniyaradıcılıq
uğurlarıarzulayırıq.
Hələneçə-neçəillərİlhamNamiqKamalısəhnədəvəekranda

seyretməkarzusuilə

Çingiz Ələsgərli 
teatrşünas, dramaturq

Nizami dünyasına açılan “Beş qapı”
Tələbə aktyorların ifasında

NizamiKinoMərkəzindəƏməkdarrəssam,görkəmlihey
kəltəraş,MemarlıqvəİnşaatUniversitetininprofessoru
AlbertMustafayevin90illikyubileyimünasibətilətədbir
keçirildi.

Mədəniyyət Nazirliyinin
dəstəyi ilə dekabrın 29-da
gerçəkləşən tədbirdə sənət-
karınyaradıcılıqyolunanəzər
salındı,onunmədəniyyətimiz-
də, milli heykəltəraşlıq sənə-
tindəkimühümxidmətlərindən
sözaçıldı.

Mərasimdə çıxış edən millət
vəkili Vüqar İsgəndərov sənət-
karın özünəməxsus yaradıcı-
lıq yolu, paytaxt Bakıya xüsusi
yaraşıqverənəsərləri,eləcədə
onunpedaqoq,elmirəhbərkimi
yenimemarlarnəslininyetişmə-
sindəkirolundanbəhsetdi.

Memarlıq və İnşaat Uni-
versitetinin rektoru, professor
Gülçöhrə Məmmədova Albert
Mustafayevin ömrünün böyük
hissəsini həsr etdiyi universi-
tetin həyatındakı önəminə nə-
zər saldı. Onun həm tələbkar
müəllim, həm məsuliyyətli elm
adamı,həmdəzəhmətkeştəd-
qiqatçı olduğunu dedi. Bildirdi
ki,NizamiKinoMərkəzininfasa-
dındakıFüzuliabidəsidəonun
yaradıcılıqməhsuludur.
Qocamanyubilyaracansağlığı

arzulayanrektoronunirsiningə-
ləcək nəsillər üçün gözəl sənət
nümunəsiolduğunuvurğuladı.
AzərbaycanFotoqrafçılarBir-

liyinin sədri Mirnaib Həsənov

isə heykəltəraşın fotoqraf kimi
fəaliyyətinə nəzər saldı, onun
ötənəsrin60–70-ci illərdəgör-
kəmli sənətkarlarımızın yad-
daşlara köçürdüyü fotolarının
hərbiriniayrıcasənətnümunəsi
kimidəyərləndirdi.
Tədbir iştirakçılarıAlbertMus-

tafayevinçəkdiyifotolardanibarət
maraqlısərgiilədətanışoldular.
Dahasonrayubilyarsənətka-

rın həyat və yaradıcılıq yolun-
danbəhsedən “Susan insanın
heykəlləri” adlı sənədli filmnü-
mayiş olundu. Mədəniyyət Na-
zirliyinindəstəyiiləərsəyəgələn
filminssenarimüəllifivərejisso-
ru Yeganə Əbdülməmmədova,
operatoruHabilMuğanlıdır.
Xatırladaqki,AlbertZamanoğlu

Mustafayev26yanvar1931-ci il-
dəŞəkidədoğulub.SənətkarBakı
şəhərində“BəhramGurəjdahanı
öldürür” fontan-kompozisiyasının
həmmüəllifi,NizamiKinoMərkəzi-
ninbaşfasadındakıNizamiGən-
cəvi,vaxtiləŞuşada,MollaPənah
Vaqifin məqbərəsində qoyulmuş
Vaqifinheykəlininmüəllifidir.
Onudaqeydedəkki,ölkəbaş-

çısının26yanvar2021-ciiltarixli
sərəncamı ilə heykəltəraşlıq sa-
həsində uzunmüddətli səmərəli
fəaliyyətinəgörəAlbertMustafa-
yev “Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fəxri diplomu” ilə
təltifedilib.

H.Nizamiqızı

“Susan insanın 
heykəlləri”

Heykəltəraş Albert Mustafayevin 
90 illik yubileyi qeyd olundu

“Özünü kəşf et” 
Ustad dərsləri bu il də davam edəcək
AzərbaycanRəngkarlıqMuzeyindərəssamlı
ğahəvəsiolan16yaşdanyuxarıgənclərüçün
nəzərdətutulmuş“Özünükəşfet”adlıustad
dərsləribuildədavamedəcək.

Yeniilinilkdərsiyanvarın12-dəMiraslanZey-
nin iştirakı ilə “Tekstura və kollaj” mövzusuna
həsrediləcək.
Növbətidərsləryanvarın19-daGülarəİsrafi-

lovanıniştirakıilə“Abstraksiya”,yanvarın26-da
isəKənanƏliyevin iştirakı ilə “Heykəl. Relyef”
mövzularınahəsrolunacaq.

Qeydedəkki,təcrübəsindənasılıolmayaraq
hərkəsdərslərdəiştirakedəbilər.Bütünləvazi-
matlarmuzeytərəfindənayrılır.
Yerlərməhdudolduğundanqeydiyyatdankeç-

məkzəruridir.Ustaddərsləriödənişsizdir.

Teatrşünasın yubiley sevinci

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrı 
şəhid övladları üçün şənlik keçirib

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininBakıUşaqvəGənclər
TeatrıpaytaxtınSuraxanı,BinəqədirayonlarındavəSabirabad
rayonundaşəhidövladlarıüçünbayramşənliyikeçirib.

İdarədənbildirilibki, tədbirdə ictimaiyyətnümayəndələri,şə-
hidailələriiştirakediblər.
YeniilbayramınınənənəvipersonajlarıŞaxtababavəQarqız

şənliyəqatılaraquşaqlarıtəbrikedib.
BayramproqramındahəmçininBakıUşaq vəGənclərTeat-

rınınrepertuarından“Qışnağılı”və“Ağıllıtülkü”tamaşalarınü-
mayişolunub.

“Azərbaycan Vətənimdir” 
BakıKitabMərkəzindəuşaqlarüçün
“AzərbaycanVətənimdir”adlıYeniilta
maşasıgöstərilib.

Tamaşa Təhsil Nazirliyinin 2 nömrə-
li Uşaq-gənclər inkişafmərkəzi tərəfindən
hazırlanıb.
SəhnəəsərininnümayişindənöncəBakıKi-

tabMərkəzinindirektoruGünelRzayevaçıxış
edərəkYeniilbayramıvəDünyaAzərbaycan-
lılarınınHəmrəylikGünümünasibətiləqonaq-
larıtəbrikedib,onlaraxoşarzularınıçatdırıb.
Sonratamaşanümayişolunub.Rejissoru

ŞəhanəAbbaslıolansəhnəəsərindəBakı
KitabMərkəzinin“Məktəbteatrı”dərnəyinin
üzvləri sevimli nağıl qəhrəmanlarını can-
landırıblar. Mərkəzin “Uşaq xalq rəqsləri”
dərnəyinin üzvləri rəngarəng geyimlərdə
ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların, et-
nik qrupların və eyni zamanda uşaqların
sevimli cizgi filmpersonajlarının rəqslərini
nümayişetdirib,mahnılarifaediblər.
SondatamaşanıizləyənNizamirayonu1

nömrəlivəXətairayonu3nömrəliuşaqev-
lərininsakinlərinəBakıKitabMərkəziadın-
danYeniilhədiyyələritəqdimedilib.
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Mə lum ol du ğu ki mi, Pre zi-
dent İl ham Əli yev tə rə-
fin dən Azər bay ca nın 
mə də niy yət pay tax tı Şu şa 

şə hə ri nin 270 il li yi mü na si bə ti lə 
öl kə miz də “Şu şa İli” elan edi lib. 
Qə dim qa la-şə hə ri miz Azər bay-
can mə də niy yə ti nin, el mi nin, 
ədə biy ya tı nın in ki şa fın da mü hüm 
rol oy na mış məş hur şəx siy yət lə rin 
yur du dur. Əla mət dar il Şu şa nın ta-
ri xi nə, mə də ni hə ya tı na, ye tiş dir di yi 
ta nın mış si ma la rın ömür və sə nət 
yo lu na ye ni dən nə zər sal maq üçün 
für sət ola caq. 

Bu ya zı da XIX əsr də Azər bay ca nın 
Qa ra bağ böl gə si nin və onun ta cı he-
sab olu nan Şu şa ədə bi-mə də ni mü-
hi ti nin ye tir di yi en sik lo pe dik bi lik sa hi-
bi Mir Möh sün Nəv vab haq qın da söz 
aça ca ğıq. Döv rü nün mü tə rəq qi fi  kir li 
zi ya lı sı sa yı lan Nəv vab za ma nın da 
mu si qi çi, şair, rəs sam, xət tat, mü nəc-
cim, kim ya çı və ri ya ziy yat çı ki mi ta nı-
nıb.

Mir Möh sün Ha cı Mi rəh məd oğ lu 
Nəv vab 1833-cü il də Şu şa da dün ya ya 
göz açıb. İb ti dai təh si li ni şə hər də ki ru-
ha ni mək tə bin də alır. Bu ra da ərəb və 
fars dil lə ri ni son ra rus di li ni mü kəm məl 
öy rə nir. Ab bas Sa rı cal lı nın məd rə sə-
sin də tə si li ni da vam et di rən Mir Möh-
sün ast ro no mi ya, kim ya və ri ya ziy ya ta 
dair bi lik lər əl də edir. Da ha son ra təh-
si li ni sər bəst şə kil də da vam et di rir.

Er kən çağ lar dan el mə və təh si lə də-
rin ma raq gös tə rir, müx tə lif elm sa hə-
lə ri nə dair araş dır ma la ra baş la yır. O, 
fi  kir və mü la hi zə lə ri ni on lar la əsər də 
gə lə cək nə sil lə rə çat dı rıb. M.Fü zu li 
adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tun da Nəv va-
bın 50- yə qə dər əl yaz ma ki ta bı qo ru-

nur. Bu ki tab la rın ək sə riy yə ti av toq-
raf nüs xə lər dən iba rət dir. On lar dan 
iki si 1906-cı il də, bi ri isə 1907-ci il də 
qə lə mə alı nıb. O həm də yağ lı bo ya 
ilə bir sı ra rəsm və mi niatür lər ər sə-
yə gə ti rib. Xü su si lə “Quş lar”, “Gül lər”, 
“Tey mu run port re ti” ad lı rəsm lə ri sə-
nət şü nas lar tə rə fi n dən yük sək də yər-
lən di ri lib.

Mir Möh sün Nəv vab ey ni za man da 
öl kə miz də ki tab ça pı nın əsa sı nı qo-
yub. Mən bə lər də qeyd edi lir ki, onun 
mət bəəsin də Mir Meh di Xə za ni nin 
“Şə riətül-İs lam”, Nə cəf bəy Və zi ro vun 
“Son ra kı peş man çı lıq fay da ver məz” 
əsər lə ri 1893-cü il də, özü nün “Ki ta bi-
di va ni-far si”, “Ki ta bi-kəş fül-hə qa yiq”, 
“Şeir lər”, “Mər si yə və qə zəl lər”, “Di ba-
çe yi-di va ni-far si”, “Ki ta bi-tür ki, əşa ri-

Nəv vab” və s. əsər lə ri 1896-1899-cu 
il lər də daş bas ma sı üsu lu ilə çap olu-
nub. O, əsər lə ri nin li toq ra fi  ya üsu lu ilə 
ça pı nı tə min et mək üçün la zım olan 
bo ya la rı özü nün tər tib et di yi qay da lar 
əsa sın da ha zır la yıb.

Nəv vab sə ma ci sim lə ri nin öy rə nil-
mə si sa hə sin də də fəaliy yət gös tə rib. 
Öz evi nə iki te les kop qo ya raq ki çik bir 
rə səd xa na və kim ya la bo ra to ri ya sı ya-
ra dıb. Gü nəş tu tul ma la rı ilə bağ lı cəd-
vəl lər tər tib edib. 

Mə də ni təş ki lat çı ki mi də ta nı nan 
şair XIX əs rin 80-ci il lə rin də mu ğam 
us ta dı Ha cı Hü sü ilə bir gə “Mu si qi çi lər 
məc li si”ni ya ra dır. Bu məc lis də mu si-
qi sa hə si nə dair önəm li mə sə lə lə rin 
mü za ki rə si apa rı lıb. Mü za ki rə lər də 
Şu şa nın ta nın mış xa nən də və mu si-
qi çi lə rin dən Ha cı Hü sü, İs lam Ab dul-
la yev, Cə mil Əmi rov, Se yid Şu şins ki, 
Mir zə Sa dıq can ya xın dan iş ti rak edib-
lər. Bir müd dət son ra o, “Vü zu hül-ər-
qam” (“Rə qəm lə rin iza hı”) mu si qi ri-
sa lə si ni yaz ma ğı qə ra ra alır. Hə min 
ri sa lə 1913-cü il də Ba kı da işıq üzü 
gö rür.

Mu si qi şü nas alim, aka de mik Zem-
fi  ra Sə fə ro va möv zu ilə bağ lı araş-
dır ma sın da ya zır ki, hə min ri sa lə də 
müəl lif ay rı-ay rı mu ğam la rın, bə zi 
dəs gah la rın mən şə yi və on la rın ad la-
rı nın kö kü haq qın da mə sə lə lə ri araş-
dı rıb. Mu ğam la rın şeir mətn lə ri ilə 
əla qə si, ifa çı ilə din lə yi ci nin qar şı lıq lı 
mü na si bət lə ri, akus ti ka ba xı mın dan 
on la rın op ti mal yer ləş mə si prob lem-
lə ri nə to xu nub. M.M.Nəv vab ilk də fə 
“dəs gah” ter mi nin dən is ti fa də edib. 

Qa ra bağ da mə lum olan al tı dəs ga-
hın – “Rast”, “Ma hur”, “Şah naz”, “Ra-
ha vi”, (ya xud “Ra hab”), “Ça har gah” 
və “Nə va”nın adı nı çə kib. Nəv va bın 
yaz dı ğı na gö rə, ifa olu nan dəs ga hın 
tər ki bi bir çox hal lar da ifa çı nın zöv-
qün dən və qa bi liy yə tin dən ası lı olur. 
Hə min əsər də müəl lif Qa ra bağ mu si-
qi çi lə ri tə rə fi n dən ifa olu nan 82 mah nı 
və mu ğa mın adı nı ve rib. 

Gör kəm li sə nət kar bir ne çə mu ğa-
mın mən şə yi ni və adı nın eti mo lo gi-
ya sı nı da araş dı rıb. Mu ğam la rın ad-
la rı nı on la rın ya ran ma sın da ro lu olan 
şəxs lər lə və yer ad la rı ilə əla qə lən-
di rib. “Rast” mu ğa mı nı ba har me hi, 
“Ra ha vi”i ya ğış dam cı sı, “Ça har gah”ı 
il dı rım çax ma sı, “Dü gah”ı çağ la yan 
bu laq la, “Hu ma yun”u quş la rın uçu şu, 
“Nə va”nı bəd bəxt sev gi li lə rin ah-na lə-
si, “Ma hur”u su la rın şı rıl tı sı, “Şah naz”ı 
bül bül lə rin cəh-cə hi, “Üş şaq”ı quş la rın 
ha va da süz mə si, “Üz zal”ı me teorit lə rin 
hə rə kə ti ilə əla qə lən di rib. “Rə qəm lə rin 
iza hı” ki ta bı müəl li fi  tək cə Azər bay can-
da de yil, və tə nin hü dud la rın dan kə nar-
da da ta nı dıb.

XIX əs rin 70-ci il lə rin də Mir Möh-
sün Nəv vab həm də Qa ra bağ şair lə-
ri nin əsər lə ri ni top la ya raq də yər li bir 
ki tab – təz ki rə ha zır la yıb. 100-dən 
ar tıq şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq-
qın da mə lu mat və əsər lə ri nin yer al-
dı ğı “Təz ki re yi-Nəv vab” 1913-cü il də 
Ba kı da ki tab şək lin də çap olu nub. 
Top lu Qa ra bağ böl gə sin də ədə biy ya-
tın in ki şa fı haq qın da ge niş tə səv vür 
ya rat maq ba xı mın dan bö yük əhə-
miy yə tə ma lik dir.

Nəv va bın poetik ir si Azər bay can və 
fars dil lə rin də tər tib et di yi di van və təz-
ki rə sin də top la nıb. Şairin 148 sə hi fə dən 
iba rət fars ca di va nı 1897-ci il də, 128 
sə hi fə dən iba rət azər bay can ca di va nı 
isə 1898-ci il də Şu şa da kı şəx si mət-
bəəsin də çap dan çı xıb. Onun “Pənd na-
mə” (“Nə si hət na mə”) əsə ri fars di lin də 
500, Azər bay can di lin də isə 499 nə si-
hət dən iba rət dir. Nəv va bın etik gö rüş-
lə ri “Ki fa yə tül-ət fal”, “Nu rül-ən var” və 
“Pənd na mə” əsər lə rin də ək si ni ta pıb. 

O, Qa ra bağ da açıq fi  kir li bir zi ya lı 
ki mi ta nın dı ğı üçün ət raf böl gə lər dən 
gör kəm li saz-söz us ta la rı onun ət ra-
fı na top la şır. Xan qı zı Na tə van tə rə-
fi n dən Şu şa da “Məc li si-üns” ədə bi 
məc li si ya ra dı lır. Bu ədə bi məc lis ya-
ra dı lar kən unu du lan şair lər isə Nəv va-
bın rəh bər li yin də “Məc li si-fə ra mu şan” 
(“Unu dul muş lar məc li si”) məc li sin də 
bir ara ya gə lir lər. Nəv vab məc lis üzv-
lə ri ni asu də vaxt la rın da dün ya ha di sə-
lə ri və mə də ni ye ni lik lər lə ta nış et mək 
üçün Ba kı da “Əkin çi”, Tifl  is də “Zi ya” 
və “Kəş kül” qə zet lə ri nə, Hin dis tan da 
fars di lin də nəşr olu nan “Həb lül-mə tin” 
məc muəsi nə abu nə olur. 

1903-cü il də Şu şa da Nəv va bın tə şəb-
bü sü ilə qi raət xa na-ki tab xa na ya ra dı lıb. 
Ey ni za man da o, şə hər də ki ru ha ni mək-
təb və məd rə sə lər dən fərq li, ye ni üsul lu 
təh sil ocaq la rı (üsu li-cə did) açıb. Hə min 
mək təb lər də coğ ra fi  ya, ta rix, ədə biy yat 
və di lin təd ri si hə ya ta ke çi ri lib.

Qa ra ba ğın ic ti mai-mə də ni hə ya tın da 
mü hüm rol oy na yan Mir Möh sün Nəv-
vab 1918-ci il də Şu şa da və fat edib. 

Savalan Fərəcov

Novator şəxsiyyət, ensiklopedik təfəkkür sahibi
Mir Möhsün Nəvvab Qarabağın elmi-mədəni həyatında silinməz iz qoyub

Hər bir xal qın mə də ni ir si üçün bö yük 
əhə miy yə tə ma lik olan me mar lıq 
abi də lə ri, in cə sə nət əsər lə ri, əl yaz-
ma lar, bə dii- ta ri xi, ya xud ar xeolo ji 

önəm kəsb edən di gər əş ya lar, kol lek si-
ya lar möv cud dur.  UNES CO-nun Qey-
ri-mad di mə də ni irs si ya hı sı na sa lın mış 
Azər bay can xal ça sə nə ti dün ya da ta nı-
nır. Müx tə lif öl kə lə rin məş hur mu zey lə rin-
də sər gi lə nən xal ça la rı mız Azər bay ca nın 
qə dim dən sə nət kar lar di ya rı və mə də-
niy yət be şi yi ol du ğu nu sü but edir. 

Xal ça us ta la rı mı zın ər sə yə gə tir di yi məş-
hur nü mu nə lər dən bi ri də hən də si və nə ba ti 
or na ment li, port ret lər lə zən gin, həm çi nin sü-
jet li, ta ri xi mi zi və müasir li yi mi zi özün də əks 
et di rən “Azər bay can ul duz la rı” xa lı sı dır. 

Azər bay can mə də niy yə ti nə, ədə biy ya tı-
na, in cə sə nə ti nə şöh rət gə tir miş ko ri fey lə rin  
si ma la rı nı əks et di rən, ipək lə to xun muş 150 
kvad rat metr lik xa lı-pər də 1998-2012-ci il lər-
də Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın (in di ki Aka-
de mik Mu si qi li Teatr) səh nə si ni bə zə yib. Hər 
də fə ta ma şa baş la maz dan əv vəl da hi Üze-
yir Ha cı bəy li nin “Ko roğ lu” ope ra sın dan uver-
tü ra nın sə da la rı al tın da xa lı-pər də ahəs tə 
qal dı rı lır dı. “Azər bay can ul duz la rı” adı ve-
ril miş xa lı xal qı mı zın da hi şəx siy yət lə ri ni bir 
mə kan da bir ləş dir miş di. Xa lı-pər də nin es-
ki zi nin, də qiq lik lə iş lə nil miş 16 port re tin və 
Ba kı nın ta ri xi mə kan la rı nın rəs mi nin müəl li fi  
Ya qub Meh di yev (1948-2013), xü su si in cə-
lik lə iş lə nil miş or na men tal his sə nin müəl li fi  
Ta ri yel Bə şi rov olan sə nət əsə ri ipək lə to-
xun muş mə də niy yət ay na sı dır. 1992–1996-
cı il lər də ən ba ca rıq lı to xu cu la rı mız tə rə fi n-
dən 40 mil yon il mə vu rul muş bu xa lı-pər də 
zər gər də qiq li yi ilə ər sə yə gəl miş dir. 

Pər də kom po zi si ya sı nı bə zə yən me dal-
yon lar da Azər bay ca nın klas sik və müasir 
ədə biy ya tı nın, mu si qi və teatr sə nə ti nin 
unu dul maz si ma la rı təs vir edi lib.  Mə də niy-
yə ti mi zin sə nət in ci lə ri sı ra sın da adı çə kil-
mə yə la yiq olan bu xa lı da da hi  şair lə ri miz 
Ni za mi Gən cə vi və Mə həm məd Fü zu li, 
Azər bay can pe şə kar vo kal sə nə ti nin ba ni si 
Bül bül,  Azər bay ca nın müasir pe şə kar mu-
si qi sə nə ti nin ba ni si Üze yir Ha cı bəy li, bö-
yük bəs tə kar lar Müs lüm Ma qo ma yev, Qa ra 
Qa ra yev, Fik rət Əmi rov, di ri jor və bəs tə kar 
Ni ya zi, Azər bay ca nın ilk pe şə kar qa dın 
mü ğən ni si Şöv kət Məm mə do va, Azər bay-
can dra ma tur gi ya sı nın ba ni si Mir zə Fə tə li 
Axund za də, şair-dra ma turq Hü seyn Ca vid, 
ya zı çı, “Mol la Nəs rəd din” ədə bi mək tə bi nin 
ba ni si Cə lil Məm məd qu lu za də, dra ma turq, 
ya zı çı, şair Cə fər Cab bar lı, elə cə də Azər-
bay can pe şə kar teatr sə nə ti nin ba ni lə rin-
dən Hü seyn Ərəb lins ki, gör kəm li akt ri sa 
Mər ziy yə Da vu do va və məş hur akt yor Mir-
zəağa Əli ye vin port ret lə ri əks olu nub.

Teatr da ta ma şa qa ba ğı açı lan xa lı-pər də 
bu da hi in san la rı bir mə kan da göz önü nə 
gə ti rir di. Xa lı-pər də yə ba xan in san bir ne-
çə də qi qə ər zin də Azər bay can mə də ni ir-
si nin ta ri xi in ki şaf yo lu nu ad dım-ad dım 
keç miş olur du. Ni za mi nin, Fü zu li nin li ri ka-
sı, Hü seyn Ərəb lins ki nin, Mir zəağa Əli ye-
vin, Mər ziy yə Da vu do va nın ifa et di yi rol lar, 
Şöv kət Məm mə do va və Bül bü lün unu dul-
maz səs lə ri, Ni ya zi nin, Fik rət Əmi ro vun, 
Qa ra Qa ra ye vin, Müs lüm Ma qo ma ye vin və 
Üze yir Ha cı bəy li nin bəs tə lə di yi mu si qi lər, 

Hü seyn Ca vi din, Cə fər Cab bar lı nın, Cə lil 
Məm məd qu lu za də nin, Mir zə Fə tə li Axund-
za də nin öl məz əsər lə ri qey ri-ix ti ya ri ola raq 
göz qar şı sın da can la nır dı. Mə də niy yət ta ri-
xi mi zi zən gin ləş dir miş və biz lə rə ör nək olan 
töh fə lə ri ni qoy muş bu dü ha lar teat ra gə lən 
ta ma şa çı lar la daim ün siy yət də idi lər.

Xa lı- pər də nin sü jet his sə si ni əs ra rən giz 
ha şi yə lər və or na ment lər içə ri sin də yer ləş di-
ril miş Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo-
ni ya sı, Qız qa la sı nın fo nun da  “İçə ri şə hər” 
Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu, Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat-
rı, Aka de mik Mil li Dram Teat rı və Aka de mik 
Mu si qi li Teat rı bi na la rı nın ək si bə zə yir. 

Bu xa lı da dörd ün sür olan su yun, odun, 
tor pa ğın və kü lə yin rəm zi işa rə lə ri də yer 
alıb. Ni za mi nin söz lə ri ilə de sək – 

Əgər od, su, tor paq, bu əsən kü lək 
Bir ye rə top laş sa uy ğun gə lə rək, 
O bö yük Tan rı dan ol ma sa fər man,
 Mə lum dur ki, gəl məz vü cu da bir can. 

Hən də si və nə ba ti or na ment lər lə zən-
gin pər də-xa lı da rəng lə rin is ti-so yuq lu-
ğu, kont rast lı ğı, ol duq ca saf və şux rəng 
ahəng dar lı ğı, ko lo rit eti ba ri lə mü kəm məl 
bir sə nət əsə ri ol du ğu nu sü but edir. Dün-
ya teatr la rı sı ra sın da be lə xa lı-pər də si ilə 
fəxr edə bi lə cək teatr yal nız Azər bay can-
da olub. 

2012-ci il də Azər bay can Döv lət Mu si qi li 
Teat rın da apa rı lan əsas lı tə mir və ye ni dən-
qur ma iş lə ri ilə əla qə dar teat rın səh nə si ni 
bə zə yən “Azər bay can ul duz la rı” ad lı pər-
də-xal ça Lə tif Kə ri mov adı na Azər bay can 
Xal ça sı və Xalq Tət bi qi Sə nə ti Döv lət Mu-
ze yi nə (in di ki Mil li Xal ça Mu ze yi) ve ri lib və 

10 ilə ya xın dır mu ze yin fon dun da, nə zər-
dən kə nar da sax la nı lır. Hal bu ki Və tə ni mi zə 
şöh rət gə ti rə cək bu möh tə şəm sə nət əsə ri 
Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yin də sər gi-
lən mə yə la yiq dir... 

Könül Əzimova
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü

Şuşanın simaları

Yaradıcı  nəsillər  bir  xalıdaVətən müharibəsi şəhidlərinin
şəxsi arxiv fondları yaradılır

“Mil li ar xiv fon du 
haq qın da” qa nu-
na uy ğun ola raq, 
44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə si şə hid-
lə ri nin xa ti rə si nin 
əbə di ləş di ril mə si, 
həm çi nin on la ra 
aid olan sə nəd-
lə rin va hid şəx si 

ar xiv fon dun da top la nıl ma sı, mü ha fi zə si, is ti fa də si və gə lə cək 
nə sil lə rə ötü rül mə si məq sə di lə mü va fiq təd bir lər gö rü lür.

Mil li Ar xiv İda rə sin dən bil di ri lib ki, bu is ti qa mət də gö rü lən iş lər 
çər çi və sin də Və tən mü ha ri bə si şə hid lə rin dən  Rə şad Ələk bə-
rov (La çın is ti qa mə tin də dö yüş lər də hə lak olub), Oruc Əli yev 
(Mu rov dö yüş lə rin də şə hid olub), Ne mət Məm mə dov (Qu bad lı 
uğ run da ge dən dö yüş lər də şə hid olub) və Mu rad İb ra hi mo vun 
(Kəl bə cər is ti qa mə tin də dö yüş lər də hə lak olub) şəx si sə nəd lə ri-
nin və fo toal bom la rı nın su rət lə ri Döv lət Ar xi vi nin Gən cə fi  lialı na 
təq dim edi lib.

Xanımana Əlibəyli haqqında
biblioqrafi ya işıq üzü görüb

F.Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq 
Ki tab xa na sı nın “Uşaq ədə biy ya-
tı xə zi nə si” se ri ya sın dan ta nın mış 
şair-dra ma turq Xa nı ma na Əli-
bəy li haq qın da bib lioq ra fi ya nəşr 
olu nub. 

Bib lioq ra fi  ya Azər bay can uşaq 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən-
də si, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Xa nı ma na Əli bəy li nin hə yat və ya-
ra dı cı lı ğı nı, ədib haq qın da 1936-
2020-ci il lər də dərc olun muş ma te-
rial la rı əha tə edir. 

Gös tə ri ci də həm çi nin şairə nin 
Döv lət Ədə biy yat və İn cə sə nət Ar-
xi vin də qo ru nan şəx si ar xiv ma te-

rial la rı da öz ək si ni ta pıb.
Ki tab ədə biy yat şü nas alim lər, təd qi qat çı lar, ki tab xa na çı-bib-

lioq rafl  ar və ge niş oxu cu küt lə si üçün nə zər də tu tu lub.

“Nizami Gəncəvi İli”nin əks-sədası
Dövlət Səs Yazıları Arxivi

sənədli videoxülasə hazırlayıb
Ötən il döv lət ar xiv lə rin də da hi şair Ni za mi Gən cə vi nin ir si ilə 
bağ lı sə nəd lə rin se çil mə si və ic ti maiy yə tə çat dı rıl ma sı is ti qa-
mə tin də mü va fiq iş lər gö rü lüb.

Azər bay can Res pub li ka sı Mil li Ar xiv İda rə si nin ta be li yin də 
fəaliy yət gös tə rən Döv lət Səs Ya zı la rı Ar xi vi tə rə fi n dən ha zır-
lan mış “Ni za mi Gən cə vi – 880” ad lı sə nəd li vi deoxü la sə də bu 
qə bil dən dir. Ar xiv də ki fo no və vi deosə nəd lər əsa sın da ha zır la-
nan vi deoxü la sə də Ni za mi Gən cə vi yə həsr olun muş el mi, mə-
də ni-küt lə vi təd bir lə rə, gör kəm li elm və mə də niy yət xa dim lə ri-
nin Ni za mi ya ra dı cı lı ğı ba rə də söy lə dik lə ri fi  kir lə rə yer ve ri lib.

Ni za mi Gən cə vi nin 800, 840 il lik yu bi ley lə ri nin ke çi ril mə si, 
Ba kı da şairin hey kə li nin ucal dıl ma sı və di gər möv zu lar haq-
qın da olan sə nəd lə rin bə zi lə ri ilk də fə ge niş ic ti maiy yə tə təq-
dim edi lir.

Xro no lo ji ar dı cıl lıq la ve ri lən sə nəd lər haq qın da mə lu mat 
baş lıq lar la açıq la nıb. Vi deoxü la sə Mil li Ar xiv İda rə si nin rəs mi 
“Youtu be” sə hi fə si nə yer ləş di ri lib.

“Zəngəzur folkloru: elmi araşdırmalar və perspektivlər”
AMEA-nın Folk lor İns ti tu tun da 
“Zən gə zur folk lo ru: el mi 
araş dır ma lar və pers-
pek tiv lər” möv zu sun da 
el mi vi deokonf rans 
ke çi ri lib.

Konf ran sı gi riş sö zü 
ilə açan ins ti tu tun baş 
di rek to ru, aka de mik 
Mux tar İma nov şan lı Zə-
fər lə ba şa ça tan 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin dən son-
ra kı ta ri xi mər hə lə də folk lor şü-
nas la rın qar şı sın da ye ni üfüq lə rin 
açıl dı ğı nı və on la rın tər tib, nəşr və el mi 
araş dır ma sa hə sin də mə su liy yə ti nin art dı-
ğı nı vur ğu la yıb. Aka de mik bil di rib ki, Pre-
zi den ti nin sə rən ca mı ilə Qa ra bağ və Şər qi 
Zən gə zur iq ti sa di ra yon la rı nın ya ra dıl ma-
sı, Qa ra ba ğa, o cüm lə dən Zən gə zu ra “Bö-
yük Qa yı dış” proq ra mı nın elan olun ma sı, 
bu əra zi lə rə müasir stan dart la ra ca vab ve-
rən yol la rın çə kil mə si, ye ni-ye ni müəs si sə-
lə rin və ya şa yış mən tə qə lə ri nin tə mə li nin 

qo yul ma sı və s. ki mi möh tə şəm 
qu ru cu luq iş lə ri bü tün di gər 

ic ti mai-si ya si, mil li-mə də ni 
tə rəfl  ə ri ilə bə ra bər, iti ril-
miş folk lor mü hit lə ri nin 
təd ri cən bər pa edil mə si 
ba xı mın dan da xü su si 
ta ri xi əhə miy yət da şı yır.

Da ha son ra vi-
deokonf rans da fi  lo lo-

gi ya üz rə elm lər dok-
to ru Əf zə ləd din Əs gə rin 

“So nun cu qı zıl baş lar: So bu 
kən di”, fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə 

dok to ru, do sent Sər xan Xa və ri nin 
“Qa ra bağ və Zən gə zur folk lor ma te rial la-
rı əsa sın da “Bə növ şə” oyu nu nun st ruk tu ru 
və funk sional se man ti ka sı”, do sent Hik mət 
Qu li ye vin “Zən gə zur folk lo run da se yid li yin 
folk lor se man ti ka sı: müd rik qo ca ar xe ti-
pi kon teks tin də sak ral sim vol laş dır ma” və 
do sent Sə fa Qa ra ye vin “Toy mə ra si min də-
ki ri tual ele ment lə rin sim vo lik se man ti ka sı 
(Qa ra bağ və Zən gə zur ma te rial la rı əsa-
sın da)” möv zu la rın da mə ru zə lə ri din lə ni lib.
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Hər bir film sə nət du yu-

mu güc lü, fər di is te-
da dı, ba ca rı ğı bö yük 
olan sə nət kar lar sa yə-

sin də məş hur la şır,  se vi lir, 
ba xı lır. Elə cə də akt yor lar 
oy na dıq la rı ek ran əsər lə ri 
ilə məş hur luq qa za nır lar. 
Əmək dar ar tist, Döv lət mü-
ka fa tı laureatı Sə mən dər 
Rza yev də teatr la bə ra bər 
ki no da ya rat dı ğı rol la rı ilə 
də ta nın dı, se vil di. 

Uşaq yaş la rın dan sə nət ar-
zu su nu qəl bin də cü cər dən, 
sev di yi məs lə yi nə qo vuş duq-
dan (Azər bay can Döv lət Teatr 
İns ti tu tu nun Dram və ki no akt-
yor lu ğu fa kül tə si ni 1968-ci il də 
bi ti rib) son ra isə məs lək bor-
cu nu bö yük mə su liy yət, coş qu 
ilə təq dim edən sə nət vur ğu nu 
müx tə lif xa rak ter li per so naj la rı nı 
yad daş lar da əbə di ləş dir di. 

Akt yo run fi l moq ra fi  ya sın da 
60-dan çox ek ran əsə ri var. 
On la rın içə ri sin də bə dii fi lm-
lər lə ya na şı “Mo za lan” sa ti rik 
ki no sü jet lə ri nə çə kil di yi rol lar, 
həm çi nin dubl yaj re dak si ya sın-
da səs lən dir di yi ob raz lar var. 
Sə nə ti daim uca tu tan is te dad 
sa hi bi oy na dı ğı rol la rı hə ya-
tı dərk et di yi, öy rən di yi, bil di yi 
ki mi, bü tün sə ciy yə vi cə hət lə ri, 
mə na sı, çox la rı mı zın gö rə, du-
ya bil mə di yi tə rəfl  ə ri ilə ci la la dı, 
an lat dı. 

Us tad sə nət ka rı mı zı ana dan 
ol ma sı nın 76-cı il dö nü mün də 
(2.1.1945 – 27.3.1986) sə nət 
dost la rı və həm kar la rı nın xa ti rə 
işı ğın da bir da ha yad edək, da-
ha ya xın dan ta nı yaq.      

Xa ti rə lər də ya şa nan 
ömür

Xalq ar tis ti Xa li də Qu li ye va: 
“Sə mən dər Rza yev həm is te-
dad lı, həm də özü nə məx sus  
xa riz ma sı olan bir sə nət kar idi. 
Cüs sə li ol sa da, da xi li alə mi hə-
lim, aura sı xoş, ün siy yət cil idi və 
in san lar la mə də ni dav ra nır dı. 
Onun la bir lik də  “Azər bay can-
fi lm” Ki nos tu di ya sı nın dubl yaj 
re dak si ya sın da ça lış mı şıq. Gö-
zəl kol lek ti vi miz var dı. Xalq ar-
tist lə ri Əmi nə Yu sif qı zı, Şah mar 
Ələk bə rov və tə bii ki, Sə mən dər 
Rza yev lə bir lik də çox fi lm lər səs-
lən dir mi şik. Sə mən dər mü la yim 
in san idi.  Bə zən ca van akt yor lar 
mət ni bir ne çə də fə tək rar et mə li 
olur du lar. Be lə olan da Sə mən-
dər  heç vaxt eti ra zı nı bil dir mir, 
ək si nə, hə mi şə on la ra kö mək 
edir di. Sə si ni heç vaxt oy nat-
mır dı. Ne cə da nı şır dı sa, dubl ya-
jı elə cə, sər bəst şə kil də edir di. 

İmp ro vi zə ni çox se vir di. Ümu-
miy yət lə, o, heç vaxt oy na mır dı. 
Rol la rı nı da, səs lən dir mə ni də 
da xi lən ya şa yır dı...”.

Əmək dar ar tist Nə ci bə Hü-
sey no va:  “Hə lə or ta mək təb də 
oxu yar kən tez-tez teat ra ge dir-
dim. Sə mən dər Rza ye vi də ta-
ma şa lar da gör müş düm. Akt yor 
ola raq xa ri ci gö rü nü şü, oyun 
tər zi ilə se çi lir di. Hə min vaxt-
lar dəb ol ma sa da, onun saç-
la rı uzun idi. Elə bu na gö rə də 
ha fi  zəm də həkk olub qal mış dı. 

Son ra mən İn cə sə nət İns ti tu tu-
na da xil ol dum. İkin ci kurs dan 
səh nə da nı şı ğı müəl li mi miz 
Əliab bas Qə di rov ol du. Bir də fə 
mə nə “Te les tu di ya da ta ma şa-
mız ola caq. Ta ma şa da oy na-
maq üçün ca van qız lar la zım dır, 
gəl sə ni də apa rım. Bi li rəm ki, 
sən ba ca ra caq san” de di.

Mən te les tu di ya ya ge dən də 
or da çox gö zəl akt yor an samb lı 
gör düm. Sə mən dər Rza yev də 
or da idi.  Onun la ilk də fə hə min 
ta ma şa da tə rəf-mü qa bil ol dum. 
Ahəng dar, qu la ğıox şa yan sə si 
var dı. Sə si çox xo şu ma gə lir di. 
İl lər öt dü, ki nos tu di ya da işə dü-
zəl dim. Or da mə ni dubl ya ja cəlb 
et di lər. Biz ye nə də həm kar ki mi 
çi yin-çi yi nə ça lış dıq. 

Hər kə si kə nar dan mü şa hi-
də edir dim. Or da  bi zə heç kim 
heç nə yi öy rət mir di. Dubl ya-
ja hə rə nin bir cü rə ya naş ma-
sı var dı. Am ma Sə mən dər də 
xü su si, qey ri-adi bir özəl lik 
gör düm. Film lə ri his sə-his sə 
fır la dır dı lar ki, akt yor lar öz lə ri-
nə aid olan epi zod la rı gör sün. 
Sə mən dər dən baş qa hər kəs 
özü nə aid olan his sə ni ya zır, 
sinx ron et mək üçün müx tə lif 
qeyd lər apa rır dı. Mən dü şün-
düm ki, axı o, ni yə be lə edir… 
Bu mə nə ma raq lı gəl di. Axı ra 
qə dər onu mü şa hi də et dim. O, 
hər dən bir ek ra na nə zər sa lır, 
ey ni za man da da ya nın da kı 
adam la söh bət edir di. Hər dən 
ye nə ek ra na ba xır, ye ni dən 
söh bə ti ni da vam et di rir di. Çarx 
bir ne çə də fə fır lan dıq dan son-
ra səs lən di ki, da ha bəs di, gə-
lin ya zaq.  Re jis sor və as sis-
tent so ru şan da ki, “Sə mən dər 
müəl lim, ha zır sı nız...”, de yir di 
“hə ey, ver gəl sin, baş la yaq”. 
O, hər bir epi zo du elə sər rast, 
mü kəm məl edir di ki, təəc cüb-
lən mə yə bil mir dik. Biz ona va-
leh olur duq. 

Onun çox də rin səs du yu mu 
var dı. Din lə yən də ar tıq bi lir di 
ki, ha ra da pauza ola caq, ha ra-
da da nı şa caq və ya imp ro vi zə 
edə cək. Hə qi qə tən də, qey ri-
adi is te da da ma lik bir akt yor idi. 
Ha mı mız xət ri ni çox is tə yir dik. 
Xəs tə lən di yi ni eşi dən də çox pis 
ol duq. Sağ qal say dı, da ha çox 
iş lər gö rə bi lər di...”.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
El xan Cə fə rov: “Sə mən dər Rza-
yev mə nim üçün uşaq lı ğım dan 
ta nı dı ğım, çox ya xın əha təm də 

olan in san lar dan bi ri idi. Mən 
6 ya şım dan  dubl yaj da iş ti rak 
edir dim, fi lm lər də uşaq rol la rı nı 
səs lən di rir dim. Həm çi nin “Azər-
bay can fi lm”də is teh sal olu nan 
fi lm lər də uşaq rol la rı na çə ki lir-
dim. Bu na gö rə də mə nə hə mi-
şə “ge roy” (qəh rə man) de yir di. 
Onun mə nə daim məx su si mü-
na si bə ti olub. O, biz uşaq lar, ba-
la ca lar üçün bö yük, nə həng bir 
əmi idi. Çox doğ ma bir in san idi. 

Sə mən dər Rza yev lə ilk ta nış-
lı ğım dubl yaj stu di ya sın dan baş-
la dı. Hə min vaxt lar da mik ro fo na 
bo yum çat ma dı ğın dan aya ğı mın 
al tı na stul qo yur du lar. Ət ra fım da 
olan bö yük lə rin cid di iş gör dük-
lə ri ni an la yır dım və bu mə nə ol-
duq ca ma raq lı gə lir di. Mə nim də 
bu in san la rın içə ri sin də cid di bir 
iş lə məş ğul ol du ğu mu bi lir, bu-
nun la da qü rur his si ke çir dir dim. 

Ya dım da dır ki, səs yaz ma pul-
tu nun ar xa sın da kür sü nün qar-
şı sı na mətn qo yu lur du. Ora par-
ça da çə kil miş di. Akt yor lar rol 
səs lən di rən də hə min par ça nın 
üzə ri nə müx tə lif qeyd lə ri ni edir, 
im za la rı nı atır dı lar. Səs lən dir-
mə də bə zən 3-5 də qi qə pauza 
olur du. O za man Sə mən dər 
müəl lim hə min par ça nın üzə-
rin də əlin də ki qə ləm lə müx tə lif 
şə kil lər çə kir di. Onun be lə gö zəl 
əl qa bi liy yə ti nin ol ma sı mə nə 
qə ri bə gə lir di. Şə kil lə rin ya ran-
ma anı na ma raq la ba xır dım. 
Sə mən dər müəl lim gö rən də ki, 
onu ma raq la iz lə yi rəm, da ha 
ma raq lı per so naj lar çə kir di. 

“Bağ möv sü mü” fi l mi nə çə-
ki lə nə qə dər 3-4 il olar dı ki, 
“Azər bay can fi lm”ə get mir dim. 
Uzun müd dət dən son ra ye nə 
çə ki liş mey dan ça sın da Sə mən-
dər Rza yev lə gö rüş dük. Ye nə 
də mə ni ki nos tu di ya da gö rən də 
uca səs lə “ooo,  ge roy, sən ye nə 
bur da san… Gör bir nə vaxt dan-
dır gö rüş mü rük” de yə səs lən di. 

O, mə nim ya dım da çox əziz in-
san ki mi qa lıb. Gö zəl qəl bi var-
dı. Həm xoş xa siy yət in san, həm 
də bö yük sə nət kar idi. Al lah ona 
rəh mət elə sin...”.

Ki noakt yor Mə həm məd Sə fər 
Ver di za də: “Azər bay can akt yor 
sə nə ti ta ri xin də az akt yor var ki, 
on lar ana dan gəl mə akt yor du-
lar. On lar dan bi ri də Sə mən dər 
Rza yev dir. Onun oy na dı ğı rol-
la rı hər də fə iz lə yən də dü şü nü-
rəm ki, o, oy na ma yıb, rol la rı nın 
ha mı sı nı ya şa yıb. Çə ki si ar tıq, 

aya ğın da prob lem ol ma sı na 
bax ma ya raq, fi  zi ki və da xi li akt-
yor plas ti ka sı na ma lik olan akt-
yor idi. 

Onun la bir lik də “Ba bək” fi l mi-
nə çə ki lən də Nax çı van da, Cul-
fa ra yo nu nun Əb rə qu nus kən-
din də bir ay bir yer də qal dıq. 
İn ter nat mək tə bi nin hə yə tin-
də ki ev də ya şa yır dıq. Hər gün 
gö rü şür dük. Sə mən dər həm 
bö yük akt yor, həm də sa də lövh 
bir uşaq idi. Nax çı van əh li bi lir-
di ki, biz fi l mə çə ki li rik. Ra sim 
Ba la ye vi, Şah mar Ələk bə ro vu, 
Sə mən dər Rza ye vi yax şı ta-
nı yır dı lar. Hər gün kim sə gə-
lib müt ləq bi zi qo naq apa rır dı. 
Ha mı sı da “06” mar ka lı “Ji qu li” 
ma şı nın da gə lir di. Sə mən dər 
isə iri cüs sə li ol du ğun dan hə-
min ma şın la ra yer ləş mir di. Bir 
gün mə nə de di ki, be lə yox, 
“Vol qa” mar ka lı ma şın gə lən də 
mə ni ça ğı rar san...”. Bir gün bi zi 
qo naq apar maq üçün ar xa mız-
ca “Vol qa” ma şı nı gön dər miş-
di lər. Sə mən dər ümu mi bi na-
da ya şa yır dı, mən isə Ra sim 
Ba la yev lə in ter na tın hə yə tin də 
bir otaq lı ev də. Ge dib Sə mən-
də rə de dim ki, ar xa mız ca “Vol-
qa” gə lir. O, ma şın gə lən ki mi 
se vi nə rək ha mı dan əv vəl ge dib 
ma şın da otur du. Bi zi Ba ta ba ta 
qo naq lı ğa apar dı lar. Mən on da 
gör düm ki, Sə mən dər da xi lən 
həm də sa də bir uşaq dır. 

Sə mən dər lə bir lik də İn cə sə-
nət İns ti tu tun da müəl lim də iş-
lə mi şik. Onun la ins ti tu tun dəh-
li zin də gö rü şən də hal-əh val 
tut dum və so ruş dum ki, sən dən 
nə əcəb bur da san. De di ki, mən 
bur da saat saz iş lə yi rəm. De dim 
nə saat saz, de di saat he sa bı 
dərs de yi rəm. Hə min vaxt dan 
Sə mən də rin sö zü ilə dost la rı mız 
ara sın da saat he sa bı iş lə yən 
gö rən də saat saz de yi rik. On da 
çox za ra fat cıl ifa də lər var dı. Biz 
hə lə də onun bə zi ba mə zə ifa-
də lə rin dən is ti fa də edi rik. 

Sə mən də rin ya ra dı cı lı ğı bir 
mək təb idi. Dubl yaj da da ma hir 
sə nət kar idi. Onun Azər bay can 
Ra diosun da hər ba zar gü nü 
səs lə nən “Bu laq” ve ri li şin də ki 
çı xı şı nı din lə yir dim. İs tə yir dim 
ki, onun ki mi da nı şım. An caq 
son ra ba şa düş düm ki, onun 
ki mi da nış maq müm kün de-
yil. Çün ki bu öy rə dil mə yən bir 
mək təb dir və ana dan gəl mə xü-
su siy yət dir ki, an caq ona məx-
sus dur. O, söz lə ri san ki can lan-
dı rır dı, di ril dir di. Mə na sız sö zü 
be lə öz xü su si ahən gi, mə na lı 
ifa də siy lə iş lə dir di, mə na sı nı ci-
la la yır dı.  

“Ba bək” fi l min də bir səh nə 
var ki, ha mı Ba bə kin gö rü şü-
nə at la gə lir, onu sa lam la yır. 
Hə min səh nə də Sə mən dər də 
(İbn Bəis) at la gə lib Ba bək lə gö-
rüş mə li idi. Çə ki liş də fi l min re-
jis so ru El dar Qu li yev nə qə dər 
ça lış dı sa, onu ata min di rə bil-
mə di. Çün ki Sə mən dər həm atı 
sü rə bil mir di, həm də aya ğı zə-
də li idi. El dar müəl lim de yən də 
ki, ata min mə li sən, baş qa cü rə 
müm kün de yil. Sə mən dər de-
di ki, çə kim çox dur, aya ğım da 
zə də li dir. Yı xıl sam ikin ci aya ğım 
da zə də lə nə cək. El dar müəl lim 
de di ki, bəs ne cə gə lə cək sən? 
De di na ra hat ol ma yın, elə gə-
lə cəm ki, ra zı qa la caq sı nız. O, 
çə ki liş mey dan ça sın da olan 
in san la rın ar xa sı na keç di. Biz 
dü şün dük ki, yə qin ata bir tə hər 
min mək üçün nə sə fi  kir lə şib. 
Ba bək lə qo naq la rın gö rüş dü yü 
kadr lar çə ki lən də gör dük Sə-
mən dər atı dar ta-dar ta gə tir di, 
çox sər bəst şə kil də özü nə aid 
olan nit qi söy lə di, çə kil di. El dar 
müəl lim də ra zı qal dı. Biz hə min 
vaxt Sə mən də rin ya ra dı cı lıq 
tak ti ka sı nın zən gin li yi ni, sə nə-
ti nin bi li ci si ol ma sı nın bir da ha 
şa hi di ol duq...”.

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Azərbaycan
3 yan var 1907 – Məş hur piano çu, Xalq ar tis ti, pro fes sor Köv kəb 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 yan var 1938 – Gör kəm li şair Mi ka yıl Müş fi q (Mi ka yıl Əb dül qa-
dir oğ lu İs ma yıl za də; 5.6.1908 – 1938) dün ya sı nı də yi şib. Ye ni yet-
mə vaxt la rın dan ya ra dı cı lı ğa baş la yan şair rep res si ya qur ba nı olub. 
Pan tür kizm və mil lət çi lik də it ti ham edi lə rək gül lə lə nib.

6 yan var 1962 – SS Rİ Xalq ar tis ti Mər ziy yə Yu sif qı zı Da vu do va 
(8.12.1901 – 1962) və fat edib. Həş tər xan da do ğu lub, 1920-ci il də 
Ba kı ya gə lə rək Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib. 

7 yan var 1919 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki noope ra tor, re-
jis sor Vla di mir Yev gen ye viç Kon ya gin (1919-2002) ana dan olub. 
1950-80-ci il lər də “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da 100-dək sə-
nəd li fi lm çə kib, Döv lət mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 

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

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

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

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

9 yan var 2016 – Xalq şairi Zə lim xan Yu sif oğ lu Ya qub (21.1.1950 
– 2016) və fat edib. “Kön lü mün sə si”, “Yo lum el dən baş la nıb”, “Od 
al dı ğım ocaq lar”, “Bir əlim tor paq da, bir əlim haq da”, “Şairin ta le yi” 
və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Mil li Məc li sin de pu ta tı (1995-2005), Azər-
bay can Aşıq lar Bir li yi nin səd ri (2008-2016) olub.

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

one; 1929-1989) ana dan olub. 

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

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

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

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

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

7 yan var 1925 – İn gi lis ya zı çı sı Ce rald Dar rel (Ge rald Mal colm 
Dur rell;  1925-1995) ana dan olub.

8 yan var 1910 – Məş hur rus ba le ri na sı, SS Rİ Xalq ar tis ti Qa li na 
Ser ge yev na Ula no va (1910 - 1998) ana dan olub.

8 yan var 1935 – Ame ri ka mü ğən ni si, akt yor El vis Pres li (El vis 
Aaron Pres ley; 1935 – 16.8.1977) ana dan olub.

9 yan var 1890 – Çex ya zı çı-dra ma tur qu Ka rel Ça pek (Ka rel Ca-
pek; 1890-1938) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

3–9 yanvarXatirə təqvimi

Sənətinin  ustadı
O, heç vaxt oynamırdı, yaratdığı, səsləndirdiyi rolları daxilən yaşayırdı

Azər bay can Dias po ru na Dəs tək Fon du nun 
ma liy yə yar dı mı ilə “Ba la ban – sir li mu si qi ir si” 
(“Ba la ban – Mys te rious Mu si cal He ri ta ge”) ad lı 
mu si qi al bo mu ha zır la nıb.

Fond dan bil di ri lib ki, əsas məq sə di Azər bay-
can mu si qi mə də niy yə ti nin, xalq və bəs tə kar 
mah nı la rı nın, mu si qi sə nə ti miz də məx su si ye ri 
olan ba la ba nın ta nı dıl ma sı və mə də ni ir si mi zin 
təb li ği məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lən la yi hə nin ha-
zır lıq iş lə ri İs tan bul da və Ba kı da apa rı lıb.

La yi hə nin rəh bə ri Tür ki yə də ya şa yan is te dad lı 
ba la ban ifa çı sı Ələf sər Rə hi mov, mu si qi şü nas, 

sə nət şü nas lıq elm lə ri dok to ru, pro fes sor Cə mi lə 
Hə sə no va, mu si qi re dak to ru Hi lal Bə ya zid, pro-
dü se ri sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Vü qar 
Hüm bə tov, di zay ne ri Kam ran Nə cə fov dur.

Disk də top la nan ifa lar da Ələf sər Rə hi mo vu 
is te dad lı mu si qi çi lər – Əmək dar ar tist Şəh ri yar 
İma nov, Eti bar Əsəd li, Mu rat Sün gü, El çin Hə-
təm li, Də niz Tun cer, Ozan Sa rı bo ğa və baş qa-
la rı mü şa yiət edib.

Mu si qi al bo mun da Azər bay can xalq mah nı-
la rı, həm çi nin Rauf Ha cı yev, Po lad Bül bü loğ lu, 
To fi q Qu li yev, Ca han gir Ca han gi rov və baş qa 
gör kəm li bəs tə kar la rı mız la ya na şı, xa ri ci bəs tə-
kar la rın da əsər lə ri yer alıb. Həm çi nin mil li mu si-
qi alə ti miz ba la ban və disk də yer alan ifa lar haq-
qın da in gi lis di lin də mə lu mat lar ve ri lib.

Disk öl kə miz dən kə nar da hə ya ta ke çi ri lən təd-
bir lər də əc nə bi qo naq la ra təq dim olu na caq.

“Balaban – sirli musiqi irsi”
Musiqi albomu hazırlanıb
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7 yanvar 2022son səhifə Abdulla Şaiqin şeirləri alman dilində... 

DövlətTərcüməMərkəzinin“Azərbaycanədəbiyyatıbeynəl
xalqvirtualaləmdə”layihəsiçərçivəsindəşairvəyazıçılarımı
zınyaradıcılığınınmüxtəlifdillərdətəqdimatıdavamedir.

Almaniyanın“LiteratPro”ədəbiyyat
portalındagörkəmliAzərbaycanşairi,
maarifçi ədib AbdullaŞaiqinalman
dilinə tərcümə olunmuş “Əsrimizə
xitab”,“Hamımızbirgünəşinzərrəsi
yik”və“İrəli”şeirləridərcolunub.
Geniş oxucuauditoriyası tərəfin

dən izlənən “LiteratPro” ədəbiyyat
portalımütəmadiolaraqdünyaədə
biyyatından nümunələr yayımlayır,
məşhuryazıçıvəşairlərinyaradıcı
lığınıişıqlandırır.

Nizami Gəncəvi yaradıcılığı isə 
Rumıniya portalında

DahiAzərbaycanşairivəmütəfək
kiriNizamiGəncəvininrumındilinə
tərcüməedilmişkəlamları,həyat
vəyaradıcılığıhaqqındaməlumat
isəRumıniyanın“news24hours.ro”
portalındayayımlanıb.

Qüdrətli söz ustadının irsindən
seçmələrötənilAzərbaycandaelan
olunmuş “Nizami Gəncəvi İli” ilə
əlaqədar rumındilinə tərcüməedi
lib.TərcüməninmüəllifiRumınDili
vəMədəniyyətiMərkəzininrəhbəriİosefinaBlazsaniBattodur.

“Xəmsə”nin özbək dilinə 
tərcüməçisi təltif olunub 

NizamiGəncəvinin“Xəmsə”siniözbəkdilinətərcüməetmiş
ÖzbəkistanınXalqşairiCamalKamalAzərbaycanMədəniyyət
Nazirliyinintəsisetdiyi“NizamiGəncəvinin880illiyi”xatirənişanı
ilətəltifedilib.“Xəmsə”ninözbəkdilinətərcüməsiDaşkənd
dəkiHeydərƏliyevadınaAzərbaycanMədəniyyətMərkəzinin
(AMM)layihəsiiləgerçəkləşib.

AMMin direktoru Samir Ab
basovşairievindəziyarətedib.
O,CamalKamalındahiNizami
Gəncəvi irsinin təbliğinə töhfə
sininölkəmizdəyüksəkqiymət
ləndirildiyinibildiribvəAzərbay
canın mədəniyyət naziri Anar
Kərimovunmüvafiqəmrinəəsa
sən,şairinxatirənişanı ilə təltif
edildiyinidiqqətəçatdırıb.
Samir Abbasov ilin yekunları

iləbağlıÖzbəkistandakeçirilmiş
müsabiqənin qalib diplomunu
daCamalKamala təqdimedib.
Camal Kamalın tərcümə etdiyi
“Xəmsə”ÖzbəkistandaAMMin
hərilinyekunları iləbağlıkeçir
diyi“İlinəngözəltərcüməəsəri”
və“İlinənyaxşıədəbiyyat layihəsi”nominasiyalarıüzrəxüsusi
diplomvəpulmükafatınalayiqgörülüb.
Qeydedəkki,Nizamininözbəkdilinətərcüməolunmuş“Xəm

sə”sininÖzbəkistanda,eləcədəötənilin25noyabrındaBakıda,
NizamiGəncəviBeynəlxalqForumu çərçivəsindəgeniş təqdi
matmərasimikeçirilib.

İstanbulda azərbaycanlı rəssamın sərgisi 
İstanbuldaUNESCOnunnəzdindəfəaliyyətgöstərənDünya
RəssamlarİttifaqınınüzvüNərminəNəcəfovanınsərgisiaçılıb.

Rəssamın ilk fərdi sərgisində
34əsərinümayişolunub.Türki
yədəEsmiraGül,həmçininqar
daş ölkədə fəaliyyət göstərən
Rafiq Əziz kimi tanınmış rəs
samlardan dərs alan Nərminə
Nəcəfovadeyib: “Uzun zaman
dır sərgi açmaq istəyirdim.Hər
bir əsərimi çox sevirəm.Onları
nümayiş etdirmək, insanlara
təqdim etmək çoxdankı arzum
idi.Azərbaycanda, o cümlədən
doğmaQarabağdadasərgike
çirməkarzusundayam.Müəllim
lərimmənə çox dəstək oldular.
Onlara sonsuz təşəkkür edi
rəm”.
Sərgidə iştirak edən Rafiq

Əziz Nərminə Nəcəfovaya Dünya Rəssamlar İttifaqının üzvlük
vəsiqəsinitəqdimedib.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

Türkiyəli uşaqlar nağıl qəhrəmanlarımızı və 
Qarabağ Zəfərini öyrənəcək

TürkiyəninTəhsilüzrəAzadHəmkar
larİttifaqı(TAHİ–TürkEğitimSen)
Türkdünyasındanbəhsedən3yeni
kitabnəşretdirib.

“Türkdünyasımüstəqilliyinin30cuildö
nümündə”adlıkitabdatürkrespublikaları
nın müstəqillik dövrünü qiymətləndirmək
üçünözsahələriüzrətanınmışmüəllifərin
araşdırmayazılarıtoplanıb.
30 il əvvəl müstəqillik qazanmış türk

respublikaları,TürkiyəvəŞimaliKiprTürk
Cümhuriyyəti folkloruna məxsus nağıl və
oyunlardanseçilmişnümunələr isə ikiay
rıkitabdanəşrolunub.“Türkdünyasından
uşaqlar üçünnağıllar” adlı topluda türkiyə
li uşaqlar digər türkdilli dövlətlərdən olan
həmyaşıdlarınınnağılqəhrəmanlarıilətanış
olacaqlar.

“Türk dünyasından uşaqlara oyunlar”
adlıkitabdaisəazyaşlıoxuculartürkxalq
larının folklorunda öz əksini tapan, türk
mədəniyyətiiləqurulmuşoyunlarıöyrənə
cəklər.

“Bu iki araşdırmada hər bir müstəqil türk
dövlətivəonundünyadakıyerihaqqındaqısa
məlumatlardayeralıb.Azərbaycanınqazan
dığı Qarabağ Zəfərinin də təcəssümü olan
birlikşüurununbütünçətinliklərəsinəgərmə
yəqadirolduğudakitabdaəksinitapıb”,–de
yəTAHİdənverilənməlumatdabildirilib.
Məlumatda həmçinin Türkiyə Cümhu

riyyətininqurucusuböyükAtatürkün“Türk
birliyinin bir gün gerçəkləşəcəyinə inanı
ram. Bunu mən görməsəm də, gözlərimi
dünyaya bu xəyallar içində yumacağam”
fikirləridəxatırladılır.“Bucürnəşrlərinhər
zamandüşüncələrimizdəolanböyükAta

türkünTürkdünyasıiləbağlıfikirlərininreal
laşmasınadəstəkolacağınainanırıq”,–de
yəqeydolunur.

Mehparə Sultanova 
Ankara

“Dubay Ekspo”dakı Azərbaycan pavilyonunda 
təqdimatlar davam edir

Xəbərverdiyimizkimi,BirləşmişƏrəbƏmirliklərininDu
bayşəhərindəkeçiriləndünyasərgisində(“EkspoDubay
–2020”)ölkəmizdətəmsilolunur.Sərgikompleksindəki
Azərbaycanpavilyonundamüxtəliftəqdimatlar,konsert

proqramlarıtəşkiledilir.Dekabrın“EkspoDubay–2020”nin
DubayMilleniumamfiteatrındaHeydərƏliyevFonduvəMədə
niyyətNazirliyinintəşkilatçılığıilə“Azərbaycanritmlərivərəqslə
ri”adlımöhtəşəmkonsertproqramıtəqdimolunmuşdu.

Azərbaycan pavilyonunda
HeydərƏliyevMərkəzinin təşki
latçılığıilə“OdlarYurdundanmu
siqi” adlı konsert keçirilib. Kon
sertdə tanınmış ifaçılar – Ceyla
Seyidova (skripka), Nərgiz Əli
yeva(piano)vəSahibPaşazadə
(tar)dünyavəAzərbaycanklas
sik və milli musiqilərini təqdim
ediblər.Pavilyonumuzunziyarət
çiləri pianoda Nizami Əliyev və
RaciHüseynovunifasınıdadin
ləyiblər.Konsertproqramıböyük
maraqlavəalqışlarlaqarşılanıb.

“DubayEkspo–2020” sərgi
sindəkiAzərbaycanpavilyonun
dadaha bir təqdimat – “Dance
AbilityAzerbaijan” inklüziv per
formans şirkətinin “Bədənimin
danışacaq hekayəsi var” adlı
rəqstamaşasınümayişetdirilib.
Əlilliyiolanşəxsləriniştiraketdi
yitamaşaHeydərƏliyevFondu
nunvəBMTninUşaqFondu–
UNİCEFindəstəyiiləreallaşıb.
Heydər Əliyev Fondu ilə

UNİCEF arasında ötən ilin de
kabrında anlaşma memoran

dumu imzalanıb. Memorandum
2025ciilinsonunadəkAzərbay
canda uşaqların erkən uşaqlıq
dövründəinkişafı,inklüzivtəhsil,
yeniyetmə və gənclərin inkişafı
sahəsində müxtəlif layihələrin
həyatakeçirilməsininəzərdətu
tur.Buistiqamətdəgörülənişlər
çərçivəsindəəlilliyiolanuşaqlar
dan ibarət rəqs qrupunun “Du
bayEkspo”dakonsertproqramı
dünyasərgisininziyarətçiləritə
rəfindənmaraqlaqarşılanıb.

Xatırladaq ki, “Dubay Ekspo
–2020”ötən iloktyabrın1dən
fəaliyyətəbaşlayıb.2020ci ildə
açılması nəzərdə tutulan, lakin
pandemiya səbəbindən ertələ
nənsərgidə190ölkətəmsilolu
nur. Sərgi 2022ci ilmartın 31
nəqədərdavamedəcək.
Ölkəmiz sərgidə Heydər Əli

yev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə

“Gələcəyin toxumları” mövzusu
iləçıxışedir.Ağacvəonunbu
daqları formasında qurulan üç
mərtəbəli pavilyonun konsepsi
yası təsdiqedirki, yalnız insan
kapitalının inkişafı ilə dayanıqlı
gələcəyə nail olmaq mümkün
dür.Pavilyondamüxtəlifmədəni
proqramlarla yanaşı, Azərbay
canın tarixi, coğrafiyası, mədə
niyyəti, müasir incəsənəti və
digər mövzularda videoçarxlar
təqdimedilir,eləcədəölkəmiz

dəkiiqtisadivəsosialsahələrdə
davamlıinkişafvəinnovasiyalar,
44günlükVətənmüharibəsində
işğaldan azad olunmuş torpaq
larda aparılan quruculuq işləri
haqqında məlumat verilir. Sər
gidə ölkəmizin aparıcı muzey
lərinin fondlarındaneksponatlar
(musiqi alətləri, xalçalar və s.)
nümayişolunur.

Türkiyənin turizm sektoru 
2021-ci ili daha az zərərlə başa vurub

Artıqikiildirdünyada
hökmsürənCOVİD19
pandemiyasındanənçox
zərərçəkənsahələrdən
biridəturizmdir.Milligəli
rininəhəmiyyətlihissəsini
turizmsektorundanəldə
edənTürkiyəbirçoxölkə
lərdənfərqliolaraq2021ci
ilibusahəüzrədahaaz
zərərləbaşavurub.

Türkiyədə2020ci ildə turizmsek
toru60faizzərərgörüb.Keçənilinilk
yarısındadapandemiyaölkədətəsirli
olub. Lakin peyvəndlənmənin sürət
lənməsi və səyahət məhdudiyyətlə
rininnisbətənaradanqaldırılmasıilə
2021ciilinikinciyarısındabusahədə
canlanmamüşahidəedilib.
Türkiyənin Statistika Komitəsinin

məlumatına əsasən, 2019cu ilin
yanvarsentyabraylarıüzrəturizm
dən əldə edilən gəlir 26,6 milyard
ABŞ doları təşkil edib. 2021ci ilin
ilk doqquz ayı ərzində ölkəyə gə
lənziyarətçilərdənəldəediləngəlir

2020ci il ilə müqayisədə 107 faiz
artaraq 16,85 milyard dolar olub.
BununladaTürkiyəbirçoxölkəilə
müqayisədə turizm sektoru üzrə ili
dahaazzərərlətamamlayıb.
Türkiyə Səyahət Agentlikləri Bir

liyinin (TÜRSAB) rəhbəri Firuz
Bağlıkaya 2022ci ilin ümidverici
olduğunu bildirib. 2021ci ilin ikinci
yarısında Türkiyənin Səhiyyə Na
zirliyi tərəfindən başladılan “Təh
lükəsiz hotel sertifikatı” layihəsinin
uğuru ilə canlanan turizm sektoru
üzrəyeniildəhədəfərinyüksəlməsi
planlaşdırılır.

Rusların ənənəvi geyim nümunələri Bakıda nümayiş olunacaq

RusiyaEtnoqrafiyaMuzeyi(REM)
2022ciilinpayızındaBakıda
ruslarındekorativtətbiqisənət
nümunələrinədairgenişmiqyaslı

sərgitəqdimedəcək.

Muzeyin direktoruYuliyaKupina bildi
rib ki, Rusiya Federasiyası mədəniyyət
müəssisələrinin iştirakı iləhazırlanan la
yihəikiölkəarasındadiplomatikmünasi
bətlərin qurulmasının 30cu ildönümünə
həsr olunmuş tədbirlər çərçivəsində ke
çiriləcək.
“BizAzərbaycanMilliXalçaMuzeyi ilə

dostuq.Muzeyrusxalqınınmədəniyyəti
nəməxsusdekorativtətbiqisənətnümu
nələrini təqdimetməkniyyətindədir.On
larıdahaçoxqadıngözəlliyiniəksetdirən

ənənəvi geyimlərmaraqlandırır”,  deyə
YuliyaKupinasöyləyib.
Onunsözlərinəgörə,proqramçərçivə

sində Rusiya Federasiyası Mədəniyyət
Nazirliyinindəstəyiiləbuölkəninmüvafiq
qurumlarınıtəmsiledənheyətinAzərbay
cana səfəri təşkil olunacaq.REMdirek
toru bildirib ki, muzey Natalya Şabels
kayanın XX əsrin əvvəllərinə aid geniş
kolleksiyasınınmühümhissəsini Bakıda
nümayişetdirəcək.
Qeydedəkki,NatalyaŞabelskayaRu

siyanın bütün əyalətlərindən köhnə rus
geyimləri, qədimnaxış işləmələri, kruje
vaparçaları,əyiriciçarxlar,qurabiyəha
zırlamaqüçüntaxtaqəliblər,oyuncaqlar,
arxeologiyanümunələrininunikalkollek
siyalarınıtoplayıb.

İtaliyadan qaçaqmalçılıq yolu ilə 
ABŞ-a aparılan eksponatlar geri qaytarılır

Sonillərdəİtaliyadanqanunsuzyollaçıxarılan,ABŞın
muzeyvəqalereyalarındanümayişetdirilən201qiy
mətlitarixieksponatgeriqaytarılacaq.

Tarixiəsərlərinümumidəyərinin11milyondollardançox
olduğubildirilir.HəmineksponatlarBelçika,Niderland,İs
veçrəvəAlmaniyadakıqaçaqmalçılıqlaməşğulolanqrup
larıdahədəfalanböyükəməliyyatlardaələkeçirilənvəya
İtaliyayaqaytarılanminlərlətarixiəsərinmühümhissəsini
təşkiledir.
Amerika rəsmiləri 201 əsərdən 161nin artıq İtaliyaya

göndərildiyini,40nınisəcariilinmartayınaqədərİtaliya
nınNyuYorkdakıBaşKonsulluğundanümayişolunacağı
nıbildiriblər.
İtaliyanınmədəniyyətnaziriDarioFrançesçinideyibki,eks

ponatlaroğurlandıqlarışəhərlərdəkimuzeylərəqaytarılacaq.
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