
Qatil gülləsinə qurban gedərkən,
Gözünü sabaha dikdi şəhidlər.
Üçrəngli bayrağı öz qanlarıyla
Vətən torpağına çəkdi şəhidlər.

Di li miz də, di ni-mə nə vi də yər lər sis te mi-
miz də yü zil lik lər ön cə dən ol sa da, eti raf 
edək ki, şə hid li yin uca an la mı, tor paq, Və tən 
uğ run da şə ha də tin də rin mə na sı bi zim üçün 
ən ya xın ta ri xi miz də, bu gün kü or ta və yaş lı 
nəs lin gö zü qar şı sın da baş ve rən 20 Yan-
var da agah və ayin ol du. O ge cə gül lə ya ğı-
şın da tor pa ğa dü şən lər sa yə sin də  tor pa ğın 
ne cə Və tən ol du ğu nu bəl kə də ço xu muz ilk 
də fə yə qin et dik...

Xalq şairi Bəx ti yar Va hab za də nin hə zin, 
duy ğu lu mis ra la rın da da vur ğu lan dı ğı ki mi, 
on lar şə hid olar kən, göz lə ri sa ba ha di kil miş-
di. Göz lə ri ar xa da qal mış dı, bu öl kə, və tən 
– Azər bay can ne cə ola caq de yə...

Hə min ge cə Ba kı da gül lə ya ğı şı na tu tu-
lan xalq doğ ma tor pa ğı nı, mil li hey siy yə ti ni, 
Azər bay ca nın su ve ren li yi ni, əra zi bü töv lü-
yü nü qo ru maq is tə yir di. “Azad lıq!” hay qı ran 
xalq on dan iki il ön cə “Qa ra bağ bi zim dir – 
bi zim ola caq!” şüarı ilə mey da na çıx mış dı. 
Hə min iki il də Qa ra bağ dər di nə əlac ta pıl-
ma dı ğı üçün, yer li (res pub li ka) və mər kə-
zi ha ki miy yət Er mə nis tan da kı də də-ba ba 
yurd la rın dan qo vu lan, Qa ra bağ da kı əzə li 
tor pa ğı na əl uza nan xal qın haqq ça ğı rı şı na 
bi ga nə qal dı ğı üçün bu xal qın yo lu 20 Yan-
va ra gə lib çıx dı...

1990-cı il yan va rın 20-nə ke çən ge cə Er-
mə nis ta nın Azər bay ca na qar şı əra zi id diası na 
eti raz edən, Azər bay ca nın su ve ren hü quq-
la rı nın mü da fi əsi nə qal xan xal qı mı za qar şı  
so vet hərb ma şı nı qət liam tö rət di. Bu qır ğın 

Azər bay can xal qı nı qor xut maq, sın dır maq, 
onun mil li oya nı şı nı, Və tən tor pa ğı uğ run da 
mü ba riz li yi ni məhv et mək məq sə di da şı yır dı. 
Am ma xal qı mız hə min fa ciənin ağır lı ğı al tın da 
sın ma dı, mil li qü ru ru nu itir mə di. Ba kı kü çə lə-
ri ni bo ya mış şə hid qan la rı mil li məf ku rə mi zin 
oya nan gü nə şi nin al şə fə qi nə çev ril di. 20 Yan-
var Azər bay can xal qı nın ira də si nin sar sıl maz-
lı ğı nın, mə tin li yi nin sü bu tu idi. Müs tə qil Azər-
bay can onun su ve ren li yi uğ run da ca nın dan 
ke çən lə rin xa ti rə si nə ən bö yük abi də ol du...

1990-cı ilin o yan var ge cə si qa nı na qəl-
tan edi lən lə rin göz lə ri ar xa da qal mış dı. Bu 
şə ha dət yo lu na çı xar kən hay qır dıq la rı “Qa-
ra bağ ne cə ol du” de yə... Tam otuz il sür dü 
bu ni ga ran çı lıq. 2020-ci ilin 44 gü nü otuz 
ilin şə hid ruh la rı nın ni ga ran çı lı ğı na da, Qa-
ra bağ həs rə ti nə də son qoy du. Mü zəff  ər 

Ali Baş Ko man da nın rəh bər li yi ilə rə şa dət-
li Or du mu zun ger çə yə çe vir di yi “Qa ra bağ 
Azər bay can dır” ni da sı, əra zi bü töv lü yü müz 
ilə bə ra bər, otuz il ön cə ki yan var ge cə si nə 
apa ran yo lun şüarı nı da ta mam la dı...

20 Yan var Azər bay can xal qı nın qan yad-
da şı na əbə di həkk olu nan ta rix sə hi fə si dir. 
Bu gü nü ilk il dö nü mün dən baş la yaq hüzn və 
qü rur gü nü ki mi qeyd et mi şik. Am ma 2020-
ci ilin ta ri xi Zə fə rin dən son ra bu sı ra da qü rur 
hüzn dən önə keç di...

Ar tıq ikin ci il dir bu gü nü Zə fər ru hun da 
qeyd edi rik. Və tən tor pa ğı şə hid lə ri ilə uca lır. 
Xal qı mız qəh rə man öv lad la rı nın şə hid lik zir-
və si nə ba xıb ba şı nı dik tut sun. Çün ki onun 
uğ run da özü nü fə da edən bü tün öv lad la rı-
nın, 1990-cı ilin yan var ge cə si tor pa ğa dü-
şən lə rin də ru hu şad dır...
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Tarix-
Diyarşünaslıq 
Muzeyinin 
eksponatları 
bərpa olunub

səh. 4

Yaradıcılıq zəminli görüşlər

Bəstəkar və musiqişünasların,
gənc teatr sənətçilərinin fikirləri dinlənilib

səh. 5

Azərbaycan-
Türkiyə 
diplomatik 
münasibətlərinin 
30 illiyi

səh. 8

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

Tarix və millət qarşısında xidməti olanları 
Azərbaycan xalqı qəlbində yaşadır

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev yan va rın 
18-də xey riy yə çi Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye vin Ba kı da ucal dı lan 
abi də si nin açı lı şın da iş ti rak edib. 

Döv lət baş çı sı met ro nun “İçə ri şə hər” stan si ya sı nın qar şı sın da kı 
mey dan da ucal dı lan abi də nin üzə rin də ki ör tü yü gö tü rüb. Bü rünc-
dən tö kül müş abi də nin müəl li fi  ta nın mış hey kəl tə raş, Xalq rəs sa mı 
Xan lar Əh mə dov dur.

Qeyd edək ki, abi də Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə 
ucal dı lıb. Döv lət baş çı sı 2020-ci il mar tın 11-də Azər bay can neft 
sə na ye si nin tə şək kü lün də mü hüm xid mət lə ri ol muş bö yük xey riy-
yə çi, maarif pər vər və ic ti mai xa dim Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye vin 
abi də si nin ucal dıl ma sı haq qın da sə rən cam im za la mış dı.

Hey dər Əli yev Fon du, Mə də niy yət Na zir li yi və Ba kı Şə hər İc ra 
Ha ki miy yə ti 2019-cu il də hey kə lin ha zır lan ma sı üz rə açıq mü sa-
bi qə elan et miş di. Mü sa bi qə yə təq dim olu nan la yi hə lər ara sın-
dan Xalq rəs sa mı Xan lar Əh mə do vun la yi hə si qa lib se çi lib. Abi-
də nin önün də Hey dər Əli yev Fon du tə rə fi n dən Azər bay can və 
in gi lis dil lə rin də ha zır la nan mü va fi q mə lu mat löv hə si qu raş dı rı lıb. 
Ey ni za man da Hey dər Əli yev Fon du gör mə qa bi liy yə ti ni itir miş 
şəxs lə rin cə miy yə tə in teq ra si ya sı na dəs tək məq sə di lə löv hə də 
əks olu nan mə lu mat la rı Brayl əlif ba sı ilə də təq dim edib.

Xalq rəs sa mı Xan lar Əh mə do vu sa lam la yan Pre zi dent İl ham 
Əli yev abi də nin həm Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye vin əzə mə ti ni əks 
et dir di yi ni,  həm də hey kəl tə raş lıq ba xı mın dan çox gö zəl ol du ğu nu 
vur ğu la yıb.

davamı səh. 2-də

Layihəyönlü fəaliyyət idarəçiliyin 
təkmilləşdirilməsinə xidmət edəcək

Mə də niy yət Na zir li yi la yi hə yön lü fəaliy yə tə baş la yır. La yi hə yön-
lü fəaliy yə tin məq sə di ilk növ bə də ida rə çi li yin tək mil ləş di ril mə-
si və güc lən di ril mə si dir. 

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur Əli yev bu söz lə ri 
Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də Mə də niy yət Na zir li yi da xi lin də 
la yi hə yön lü ida rə çi li yə ke çid və 2022-ci il üçün nə zər də tu tul muş 
la yi hə lər lə bağ lı təq di mat dan ön cə jur na list lə rə açıq la ma sın da 
bil di rib.

səh. 3

Videoçarx ssenariləri müsabiqəsinin 
nəticələri elan olunub

“Nar ko tik va si tə lə rin, psi xot rop mad də lə rin və on la rın pre-
kur sor la rı nın qa nun suz döv riy yə si nə və nar ko man lı ğa qar şı 
mü ba ri zə yə dair 2019-2024-cü il lər üçün Döv lət Proq ra mı”nın 
mü va fiq bən di nin ic ra sı nı tə min et mək, elə cə də mə də niy yət 
və in cə sə nət sa hə sin də təh sil alan gənc lə rin ya ra dı cı lı ğı nı 
sti mul laş dır maq və ye ni ya ra dı cı qüv və lə ri audiovi zual sa hə yə 
cəlb et mək məq sə di lə ke çi ri lən vi deoçarx sse na ri lə ri mü sa bi-
qə si nə ye kun vu ru lub.

səh. 2

“Şuşa İli”ndə Şuşadan ilk reportaj

Pə na hə li xa nın tə mə li ni qoy du ğu Şu şa 
qa la-şə hə ri nin bu il 270 ya şı ta mam 
olur. Qa ra ba ğın ta cı, mə də niy yə ti mi-
zin be şi yi Şu şa 28 il lik bar bar is ti la sın-

dan son ra ar tıq ikin ci il dir azad hə ya tı nı 
ya şa yır. Pre zi dent İl ham Əli yev tə rə fin dən 
elan edi lən “Şu şa İli” şə hə rin ta ri xin də xü-
su si mər hə lə ola caq. AZƏR TAC-ın böl gə 
müx bi ri “Şu şa İli”ndə mə də niy yə ti mi zin 
pay tax tın dan ilk re por taj ha zır la yıb.

Şu şa bir qış sə hə rin də qo naq la rı yan var 
ayı na xas ol ma yan gü nəş li ha va ilə qar şı la-

yır. Elə ilk an lar dan qu ru cu luq iş lə ri diq qə ti 
cəlb edir. İnf rast ruk tu run qu rul ma sı ilə ya na-
şı, Pre zi dent İl ham Əli yev tə rə fi n dən mə də-
niy yət pay tax tı elan edi lən Şu şa da şə hə rin 
əsl ta ri xi si ma sı nın, ta rix və mə də niy yət abi-
də lə ri nin bər pa sı na baş la nı lıb. 

Pə na hə li xa nın sa ra yı nın, xan qı zı Na tə-
va nın, da hi Üze yir Ha cı bəy li nin, Qa ra bağ 
xa nən də lik mək tə bi nin gör kəm li nü ma yən-
də si Xan Şu şins ki nin, tar zən Sa dıq ca nın 
ev lə ri nin, qə dim mə həl lə lər də ki məs cid lə rin, 
Şi rin su ha ma mı nın, di gər ti ki li lə rin er mə-
ni van da liz mi nə mə ruz qa la raq da ğı dıl mış 

gör kə mi ürə yi dağ la sa da, ta ri xi mə də niy yət 
abi də lə rin də bər pa iş lə ri bi zi se vin di rir. Şu şa 
iş ğal dan azad edil dik dən son ra “Xan qı zı” 
bu la ğı bər pa edi lib.

davamı səh. 4-də

Doha sərgisində Azərbaycan kitablarının təqdimatı
Xə bər ver di yi miz ki mi, 13-22 
yan var ta ri xin də Qə tə rin pay-
tax tı Do ha da ke çi ri lən 31-ci 
Bey nəl xalq Ki tab Sər gi sin də 
öl kə miz də iş ti rak edir. Mə də-
niy yət Na zir li yi və Azər bay can 
Mil li Ki tab xa na sı nın bir gə 
təm sil olun du ğu sər gi də qu-
ru lan mil li sten di miz də Azər-
bay can, ərəb, in gi lis dil lə rin də 
ki tab lar yer alıb. Sər gi nin zi ya-
rət çi lə ri Azər bay can sten di ilə 
də ma raq la ta nış olur lar.

31-ci Do ha Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi sin də ki Azər bay can pa vil-
yo nun da ta nın mış rus şərq şü na-

sı Y.Ber tel sin “Bö yük Azər bay can 
şairi Ni za mi Gən cə vi” ki ta bı nın 

ərəb di lin də nəş ri nin təq di ma tı 
olub. Pro fes sor Y.Ber tel sin ötən 

əs rin 40-cı il lə rin də yaz dı ğı ki tab 
Azər bay can Res pub li ka sı Mə də-
niy yət Na zir li yi və Mil li Ki tab xa-
na nın bir gə la yi hə si ilə ərəb di li-
nə tər cü mə olu na raq nəşr edi lib.

Mə ra si mi Mil li Ki tab xa na nın 
di rek to ru, pro fes sor Kə rim Ta hi-
rov aça raq Ni za mi Gən cə vi nin 
Azər bay ca nın bə şər mə də niy-
yə ti nə bəxş et di yi ən qüd rət li dü-
ha lar dan bi ri ol du ğu nu vur ğu la-
yıb. Bil di rib ki, bö yük şairi sək kiz 
əsr dən çox ürək lər də ya şa dan 
əsas amil onun öz əsər lə rin də 
ümum bə şə ri ide ya la rı, mə nə vi 
də yər lə ri, xalq lar ara sın da dost-
lu ğu, in san lar ara sın da bə ra bər-
li yi və di gər mə nə vi də yər lə ri tə-
rən nüm və təb liğ et mə si dir.

davamı səh. 2-də

“Nizamini oxuyaq” kitab-albomu 
Serbiyada tanıdılıb

səh. 8

Milli qürur günümüz
20 Yanvarda şəhadət yoluna “Qarabağ!” deyə çıxanların ruhu şaddır

Mədəniyyət Nazirliyinin kollegiya iclası keçirildi
“Şuşa İli” fəaliyyətimizin ana xəttini təşkil edəcək

Yan va rın 17-də Mə də niy yət 
Na zir li yi nin kol le gi ya ic la sı ke-
çi ril di. “Zoom” proq ra mı va si tə-
si lə on layn təş kil edi lən ic la sa 
na zir li yin rəh bər li yi, st ruk tur 
böl mə lə rin və ta be müəs si sə-
lə rin rəh bər lə ri qa tıl mış dı.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mov ic la sı aça raq iş ti rak çı la rı sa-
lam la dı və 2021-ci il də na zir lik 
tə rə fi n dən mə də niy yə tin müx tə lif 
sa hə lə ri üz rə gö rü lən iş lər ba rə də 
he sa bat mə ru zə si ilə çı xış et di.

İncəsənət və
qeyri-maddi mədəni irs
Anar Kə ri mov in cə sə nət və 

qey ri-mad di mə də ni irs sa hə si 
üz rə hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər-
dən söz aça raq döv lət baş çı sı nın 
sə rən ca mı ilə qeyd olu nan yu bi-
ley lər haq qın da mə lu mat ver di. 
Bil di ril di ki, Aşıq Ələs gə rin 200, 
Mi ka yıl Ab dul la yev, Ka mil Əli yev 
və Ca han gir Ca han gi ro vun 100 
və di gər yu bi ley lər lə bağ lı müx-
tə lif səp ki li təd bir lər təş kil olu nub. 

Bun dan əla və, il ər zin də Və-
tən mü ha ri bə sin də Zə fə ri mi zin 
il dö nü mü mü na si bə ti lə ya ra-
dı cı lıq mü sa bi qə lə ri ke çi ri lib. 
Bəs tə kar lar İt ti fa qı ilə bir lik də 
bəs tə kar lıq mü sa bi qə sin də həm 
gənc, həm də or ta nə sil bəs tə-
kar lar fəal iş ti rak edib lər. “4.4” 
Qı sa Ta ma şa lar Fes ti va lın da 
döv lət və özəl teatr lar, elə cə 
də re gion lar da fəaliy yət gös tə-
rən teatr kol lek tiv lə ri ya ra dı cı lıq 
nü mu nə lə ri ni or ta ya qo yub lar. 
No yabr da 10 gün ər zin də Zə-

fə ri mi zin il dö nü mü mü na si bə ti lə 
sə nə tin müx tə lif sa hə lə ri ni əha tə 
edən təd bir lər real la şıb.

Ədə biy yat və in cə sə nət xa-
dim lə ri nin əla mət dar yu bi ley lə ri 
mü na si bə ti lə Azər bay can Döv-
lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı və 
Hey dər Əli yev Sa ra yın da  kon-
sert lər təş kil olu nub. İl ər zin də 
“Mə də ni ye ni lən mə” la yi hə si 
çər çi və sin də xa ric də ya şa yan 
ya ra dı cı soy daş la rı mı zın iş ti ra kı 
ilə us tad dərs lə ri və gö rüş lər ke-
çi ri lib. La yi hə nin bu il də da vam 
et di ril mə si nə zər də tu tu lur.

davamı səh. 3-də
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əvvəli səh. 1-də
Xanlar Əhmədov dövlət başçısına

minnətdarlığını bildirərək abidənin ye
rinin tarixi birməkan olduğunu vurğu
layıb. “Bəli, tarixi yerdir.Tarixi qaladi
varları. Bakının ən gözəl yerlərindən
biridir.Yadımdadır,ovaxtbirneçəyer
təklif edilmişdi.Mənburanı seçdimki,
onunabidəsiməhzburadaolmalıdır”,–
deyəPrezidentİlhamƏliyevəlavəedib.
Prezidentin köməkçisiAnar Ələkbə

rovməlumatveribki,abidəüçünelan
edilən müsabiqədə 26 işdən məhz
XanlarƏhmədovunəsəriseçilib.
Dövlət başçısı heykəltəraşı təbrik

edərək ona uğurlar arzulayıb. Bildirib
ki, bizim tarixi şəxsiyyətlərimizin hey
kəllərinin ucaldılması prosesi davam
edirvəbeləişlərçoxolacaq.
Sonra dövlət başçısı çıxış edib. “Bu

abidənin açılması çox əlamətdar ha
disədir. 2020ci ildəmənim tərəfimdən
ZeynalabdinTağıyevinabidəsininucal
dılması ilə bağlı müvafiq sərəncam
imzalanmışdır. Açıq müsabiqə elan
edilmişdir və Xalq rəssamı, məşhur
heykəltəraşXanlarƏhmədovunişimü
sabiqədəqalibgəlmişdir.Ondansonra
mənəabidəninucaldılmasıüçünbirne
çəyertəklifedildivəmənməhzbuyeri
seçdim. Çünki Zeynalabdin Tağıyevin
adınalayiqolanbiryerdir,Bakınıntari
xi yerlərindənbiridir, şəhər sakinlərinin
ənsevimliyerlərindənbiridir,tarixiqala
divarının önündədir.Tağıyevin abidəsi
ninməhzbuyerdəyerləşməsininböyük
rəmzi mənası var. Çünki Zeynalabdin
Tağıyev ömrü boyuBakının inkişafına,
abadlaşmasına, ümumiyyətlə, Azər
baycanın inkişafınaböyüktöhfələrver
mişdir”, –deyəPrezident İlhamƏliyev
bildirib.
Prezidentqeydedibki,Tağıyevçox

zənginadamidi,ammahərkəsbilirki,
çoxkasıbailədəböyümüşdüvəsərvə
tini öz zəhməti hesabına qazanmışdı:
“Ancaq tarixdə o, zəngin adam kimi
yox, məhz xeyriyyəçi kimi qalmışdır.
Əgəronunxeyriyyəçilikfəaliyyətiolma
saydı,yəqinki,o,Azərbaycanxalqının
yaddaşında qalmazdı. Onun təşəb
büsü iləAzərbaycandabirçoxönəmli
layihələr həyata keçirilmişdir. Onların
arasında,əlbəttəki,Bakıya içməlisu
yungətirilməsilayihəsinixüsusiləqeyd
etməliyəm. Şollar su kəməri bu günə
qədər fəaliyyətdədir, bu günə qədər
Bakını, Sumqayıtı təmiz içməli su ilə
təmin edir. Bu kəmərin tikintisi üçün
Zeynalabdin Tağıyev öz vəsaitindən
istifadə etmişdir.Məhz onun təşəbbü
süvəmaliyyədəstəyi iləBakıda teatr
binası inşa edilmişdir, bir çox sənaye
müəssisəsi inşa edilmişdir, azərbay
canlı qızlar üçün ilk dünyəvi məktəb
açılmışdır.Deyəbilərəmki,müsəlman
aləmindəilkdünyəviməktəbməhzBa
kıdaazərbaycanlıqızlarüçünTağıyevin
vəsaiti və təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. 

Bakıda tramvay xətlərinin açılması da
Tağıyevinadı iləbağlıdır.BugünBakı
yaəlavəgözəllikverən,Bakınınmemar
lığına töhfəverənbir çoxgözəlbinala
rınmüəllifi, yəni ki, təşəbbüskarıməhz
Tağıyevolmuşdur.BizBakınınmüxtəlif
yerlərindəonunmemarlıqəsərlərinigö
rəbilərik.Baxmayaraqki,o,kasıbailədə
doğulubvəodövrünmühitindəböyüyüb,
amma Bakının gözəlliyini təmin etmək
üçün xaricdən memarlar dəvət etməsi
onunmütərəqqi fikirdə olmasından xə
bərverir.Qızlarüçünməktəbinaçılması
gələcəyəyönəlmişbiraddımdır”.
Dövlət başçısı Tağıyevin o dövrdə

bir çox gəncin Rusiyada vəAvropada
təhsilinə dəstək verdiyini xüsusi vur
ğulayıb: “Budagələcəyəyönəlmişbir
addım idi, gələcəyi düşünürdü. Mən
artıqbunubirdəfədemişəm,birdaha
demək istəyirəm ki, o tələbələrin ara
sındamənimbabamƏzizƏliyevdəol
muşdur.ƏzizƏliyevqədimAzərbaycan
torpağı olan İrəvan xanlığı ərazisində
doğulmuşdur.OdaTağıyevkimikasıb
ailədən idi, oxumaq istəyirdi. Tağıye
vəməktub yazmışdı, xahiş etmişdi ki,
onamaddi kömək göstərilsin.Tağıyev
dəonu, təbiiki, tanımırdı,sadəcəola
raq,birgəncintəhsiləolanbeləmarağı
nınəzərəalaraqonapulgöndərmişdir
vəƏzizƏliyevbupulhesabınaovaxt
SanktPeterburqHərbiTibbAkademiya
sındaoxumuşdur.Hesabedirəmki,bu
hadisəonungələcəktaleyindəhəlledici
roloynamışdır.Çünkiohəmgözəlhə
kim,eynizamanda,böyükdövlətxadimi
olmuşdur. İkinci Dünya müharibəsində
onuBakıdanDağıstanaezametmişlər.

BirneçəilDağıstanınrəhbərivəzifəsin
də işləmişdir və dağıstanlıları sürgün
dənxilasetmişdir.Çünkiovaxtbaşqa
Qafqazxalqları iləbərabər,dağıstanlı
larıdaQazaxıstanasürgünetməkistə
yirdilər,sovethökumətininbeləplanla
rıvaridi.MəhzƏzizƏliyevinqətiyyətli
mövqeyinəgörəbu,başvermədi.Da
ğıstanlılarbunuyaxşıbilirlər,yaxşıxa
tırlayırlarvətəsadüfideyilki,Mahaçqa
ladadağıstanlıların təşəbbüsü iləƏziz
Əliyevinabidəsiucaldılmışdır”.
Prezident daha sonra deyib: “Zey

nalabdin Tağıyev QuraniKərimi Azər
baycandilinətərcüməetdirmişvəeyni
zamanda, bu sahədə də təşəbbüskar
olmuşdur.İlkdəfəolaraqQuraniKərim
Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir.
Onuntəşəbbüsüvəmaliyyəvəsaitihe
sabınaAzərbaycandabir çoxdiniabi
də inşa edilmiş və təmir olunmuşdur.
Onun təhsillə bağlı təşəbbüsləri təkcə
Bakı iləməhdudlaşmırdı.Eynizaman
da,Naxçıvanda,Gəncədə,Şamaxıda,
Gürcüstanda azərbaycanlıların yaşa
dıqlarıbölgələrdəonunpuluhesabına
məktəbləraçılmışdır.
Yəni, onun haqqında çox danışmaq

olar.O,böyükşəxsiyyətidi,xalqabağ
lıolan,xalqıqəlbənsevən,xalqıngə
ləcəyinidüşünənbir insan idi.Onuda
bildirməliyəmki,XIXəsrdəxeyriyyəçi
lik ənənələrini məhz Zeynalabdin Ta
ğıyev qoymuşdur. Bu ənənələr sovet
dövründə,təbiiki,davametmədi.Onu
da bildirməliyəm ki, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətisüqutedəndənsonraso
vethakimiyyətionubütünimkanlardan
məhrumetmişdir,onunbütünəmlakları

əlindənalınmışdı,təkbirbağqalmışdı,
oradadao,ömrününsonunaqədərya
şamışdır.O,uzunömüryaşadı,dolğun
ömür yaşadı.Ancaqəfsuslar olsun ki,
ömrününsonundabucürədalətsizliklə
üzüzəqaldıvəhəyatdançoxnarahat
getdi”.

Ta ğı ye vin xey riy yə çi lik 
ənənələ ri da vam edir

Dövlət başçısı bildirib ki, Tağıyevin
qoyduğuxeyriyyəçilikənənələribugün
müstəqil Azərbaycanda davam edir:
“Busahədəənböyükxeyriyyəçinəinki
Azərbaycanda,CənubiQafqazdaHey
dər Əliyev Fondudur. Heydər Əliyev
Fondu20 iləyaxındırki,yaradılmışdır
vəbütünbu illərərzindəFondunəsas
məqsədi, vəzifəsi insanlara kömək
göstərmək,Azərbaycan mədəniyyətini
dünyada təbliğ etmək, təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət, incəsənət,elmsahələrinə
töhfə verməkdir. Azərbaycanın multi
kulturaldövlətkimi,müasirdövlətkimi
dünyadatanıdılmasındaHeydərƏliyev
Fondununmüstəsna xidmətləri vardır.
Məhz Fondun fəaliyyəti nəticəsində
Azərbaycandahaçoxtanınırvəməhz
buamilbizəİkinciQarabağmüharibəsi
dövründəköməkgöstərdi.ÇünkiAzər
baycanxalqıyaxşıbilirki,ovaxterməni
lobbisivəonunhavadarlarıAzərbaycan
haqqındaolmazınyalanlaruydurubme
diaməkanınaatmışlar.Ancaquzunillər
ərzindəHeydərƏliyevFondununmüx
təlif ölkələrdə fəaliyyəti vəAzərbayca
nınmüasir,mütərəqqidövlətkimitanı
dılmasıbutəbliğatıaltüstetmişdir.Bu
gün Heydər Əliyev Fondu qarşısında
yeni vəzifələr dayanır. Ənənəvi fəaliy
yətləyanaşı,bugünFondazadedilmiş
torpaqlardageniş fəaliyyətəbaşlamış
dır.Fonduntəşəbbüsüiləazadedilmiş
torpaqlardahazırdadiniabidələrimizin
əsaslı təmiri, bərpaedilməsi və inşası
prosesinəstartverilib.Şuşaşəhərində
YuxarıGövhərağa,AşağıGövhərağa,
Saatlıməscidləri,Ağdamşəhərməscidi

HeydərƏliyevFondu tərəfindənəsas
lı bərpa edilir, Zəngilan şəhərməscidi
dəhəmçinin.Eynizamanda,Daşaltıda,
HadrutdavəŞuşaşəhərindəyeniməs
cidlərintikintisidəməhzHeydərƏliyev
Fondununtəşəbbüsüiləhəyatakeçiri
lir.Təkcəsadaladığımdiniabidələrimi
zin sayı 8ə bərabərdir və əminəmki,
Fond digər layihələrdə də fəal iştirak
edəcək. Bildiyiniz kimi, məcburi köç
künlərüçünyenievlərinyaradılmasıda
HeydərƏliyevFondununtəşəbbüsüilə
geniş vüsət almışdır və mənim iştira
kımlaQobuqəsəbəsindəbirneçəbö
yük, çoxmərtəbəli evlərin inşası təmin
edilmişdir.
Yəni, bu ənənələr var, davam edir,

cəmiyyətdə çox yüksək qiymətlən
dirilir. Müharibədən sonra mənim tə
şəbbüsümlə Qarabağ Dirçəliş Fondu,
“YAŞAT”Fonduyaradılmışdır.Azərbay
canvətəndaşları,eynizamanda,şirkət
lərkönüllüolaraqhəmQarabağDirçəliş
Fonduna,həm“YAŞAT”Fondunavəsait
təqdimedirlərvəbuvəsaithesabınabu
gün yüzlərlə qazi həmAzərbaycanda,
həmxüsusilə xaricdəmüalicəalır, hə
yataqayıdır,özsağlamlığınıbərpaedir.
Bu,birdahaonugöstərirki,xeyriyyəçi
likhərzamanAzərbaycanxalqınınay
rılmazəlamətiolubdur.Sadəcəolaraq,
bunaşəraityaradılmalıidi,dövləttərə
findən bu siyasət dəstəklənməli idi və
bugünbizbunugörürük”.
Zeynalabdin Tağıyevin şəxsiyyətinə

həmişə böyük hörmətlə yanaşdığını
vurğulayan İlham Əliyev deyib: “Hələ
2000ci illərin əvvəllərində, –mənhə
ləPrezidentdeyildim,–onunqəbrinin
yerləşdiyiPirhəsən ziyarətgahımənim
təşəbbüsümləabadlaşdırıldıvəqəbrin
ətrafında olan ərazi yeni görkəm aldı.
Prezidentseçiləndənsonradərhalmə
nim təşəbbüsümlə onun evi, hazırda
TarixMuzeyininbinasıəsaslıtəmiredil
di,həmonunyaşadığıevinbirhissəsi
muzeykimiqaldı,eynizamanda,Tarix
Muzeyində bizim tariximizin müxtəlif
dövrlərini əhatə edən eksponatlar nü
mayişetdirilir.
Bugünmənçoxşadamki,Zeynalab

dinTağıyevinabidəsiBakıdaucaldılıb.
O,bunalayiqidi.Azərbaycanxalqıqar
şısında, tarix qarşısında, millət qarşı
sındaxidmətiolanhərbir insanıAzər
baycanxalqıözqəlbindəyaşadır...”.

BAKIDA XEYRİYYƏÇİ TAĞIYEVİN ABİDƏSİ UCALDILIB

Tarix və millət qarşısında xidməti olanları 
Azərbaycan xalqı qəlbində yaşadır

“Şuşa İli” ilə bağlı 
Tədbirlər Planı hazırlanacaq

Baş na zir Əli Əsə dov “Azər bay can Res pub li ka sın da 2022-ci 
ilin “Şu şa İli” elan edil mə si haq qın da” Azər bay can Res pub-
li ka sı Pre zi den ti nin 2022-ci il 5 yan var ta rix li 3096 nöm rə li 
Sə rən ca mı nın ic ra sı nı tə min et mək məq sə di lə sə rən cam 
im za la yıb.

Sərəncamaəsasən,MədəniyyətNazirliyiƏdliyyəNazirliyi,
Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi,
EkologiyavəTəbiiSərvətlərNazirliyi,DövlətTurizmAgentli
yi,AzərbaycanMilliElmlərAkademiyası,ŞuşaŞəhəriDövlət
Qoruğu İdarəsi və icra prosesində müəyyən ediləcək digər
aidiyyətidövlətorqanları(dövlətinhüquqişəxsləri)ilərazılaş
dırmaqla, “Şuşa İli” iləbağlıTədbirlərPlanınadair təklifərini
iyirmigünmüddətindəNazirlərKabinetinətəqdimetməlidir.

Narkomaniya mövzusunda videoçarx 
ssenariləri müsabiqəsinin nəticələri

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 2019-cu il 22 iyul 
ta rix li sə rən ca mı ilə təs diq edil miş “Nar ko tik va si tə lə rin, 
psi xot rop mad də lə rin və on la rın pre kur sor la rı nın qa nun-
suz döv riy yə si nə və nar ko man lı ğa qar şı mü ba ri zə yə dair 
2019-2024-cü il lər üçün Döv lət Proq ra mı”nın 4.4.30-cu 
ya rım bən di nin ic ra sı nı tə min et mək, elə cə də mə də niy yət 
və in cə sə nət sa hə sin də təh sil alan gənc lə rin ya ra dı cı lı ğı nı 
sti mul laş dır maq və ye ni ya ra dı cı qüv və lə ri audiovi zual sa-
hə yə cəlb et mək məq sə di lə Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən 
nar ko ma ni ya möv zu sun da vi deoçarx sse na ri lə ri mü sa-
bi qə si ke çi ri lib. Tə lə bə lər ara sın da ke çi ri lən mü sa bi qə də 
sse na ri lər 2021-ci il de kab rın 1-dən 30-dək qə bul olu nub.

Müsabiqəyə təqdim edilən videoçarx ssenariləri əsasında
münsifər heyəti aşağıda adları qeyd olunan layihələri qalib
olaraqseçib.
Münsifərin qərarı ilə birinci yerəMurad Şükürlünün “Kilid

ekranı”,2ciyerəÇinarəƏlişlinin“Həyatağacı”,üçüncüyerə
ZiyafətKazımovun“Birqrossmeysterinhekayəti”layihəsilayiq
görülüb.
Qaliblərüçünmükafatlarmüvafiqolaraq1500,1000və500

manatdır. Mükafatlandırma mərasiminin fevral ayının ikinci
yarısında,ali təhsilqurumlarında ikincisemestrbaşladıqdan
sonrakeçirilməsinəzərdətutulur.
Müsabiqənin münsifər heyətinin sədri Azərbaycan Dövlət

Mədəniyyətvə İncəsənətUniversiteti (ADMİU)Kinovə televi
ziya fakültəsinin dekanı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
dosentElnurMehdiyev,üzvləriADMİUnunKinoşünaslıqvəek
ran dramaturgiyası kafedrasınınmüdiri, dramaturqƏliƏmirli,
sənətşünas,kinovəteleviziyaredaktoruNadirBədəlovdur.

Milli mesenat haqqında serial çəkiləcək
Məş hur Ba kı mil yon çu su, me se nat 
Ha cı Zey na lab din Ta ğı yev haq-
qın da se rialın ha zır lıq mər hə lə si 
da vam edir. Sək kiz se ri ya dan iba rət 
film Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi, 
Ba kı Me dia Mər kə zi və di gər bir 
ne çə qu ru mun iş ti ra kı ilə is teh sal 
olu na caq. 

Xatırladaq ki, 2023cü ildə Hacı
ZeynalabdinTağıyevinanadanolma
sının 200 illiyinin keçirilməsi planlaş
dırılır.Böyükxeyriyyəçinin200illiyiöl
kəmizin təşəbbüsü ilə UNESCOnun
2023cüilüçünyubileylərproqramına
dasalınıb.Tağıyevhaqqındaserialın
daotarixdəhazırolmasınəzərdətu
tulur.

Doha sərgisində Azərbaycan kitablarının təqdimatı
əvvəli səh. 1-də
KərimTahirov2020ciildəxalqımızınotuzil

likhəsrətinəsonqoyan,AliBaşKomandanın
rəhbərliyiilə44günlükVətənmüharibəsində
qazanılanböyükZəfərdənbəhsedən“Dəmir
yumruğungücü” kitabınınAvrasiyaMətbuat
Fondunun dəstəyi ilə ərəb dilində nəşri və
BeynəlxalqTürkMədəniyyəti və İrsiFondu
nun ərəb dilində nəşr etdiyi “Azərbaycanın
qadınziyalıları”kitabıbarədədətəqdimatiş
tirakçılarınaməlumatverib.
MədəniyyətNazirliyiKitabsənayesişöbə

sininmüdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoruAkif
Marifi belə mötəbər beynəlxalq sərgidə 3
mühüm kitabın eyni zamanda təqdimatı
nın  əlamətdar hadisə olduğunu deyib. O,
təqdim olunan nəşrlərin Azərbaycan hə
qiqətlərinin dünyada təbliği istiqamətində
Mədəniyyət Nazirliyinin Milli Kitabxana ilə
birgə həyata keçirdiyi uğurlu layihələrdən
olduğunuqeydedərəkMilliKitabxananındi
rektoruna,eləcədəTürkMədəniyyətivəİrsi
FondununprezidentiGünayƏfəndiyevaya,
nəşrlərinərəbcəişıqüzügörməsindəiştirak
etmişmisirliədəbiyyatşünas,tərcüməçiƏh
mədSami əlAydiyə, habeləAzərbaycanın
QətərdəkiSəfirliyininəməkdaşlarınatəşək
kürünübildirib.

TəqdimatdaQətərMilliKitabxanasınınicraçı
direktoruxanımTanHuism,səfirliyimizinnüma
yəndəsi,Qətərdəyaşayanvəişləyənmütəxəs
sislər,stendimizinziyarətçiləriiştirakediblər.
Tədbirinsonundahərüçkitabınnüsxələri

tədbiriştirakçılarınapaylanılııbvəonlarAzər
baycandangətirilmişmillimətbəximizinləziz
nümunələrinəqonaqediliblər.

***
31ci Doha Beynəlxalq Kitab Sərgisində

Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru
KərimTahirovQətərMilliKitabxanasının ic
raçıdirektoruxanımTanHuismiləgörüşüb.
KərimTahirov4 ilöncəQətərvəAzərbay

can milli kitabxanaları arasında bağlanmış
qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandumun
əhəmiyyətini vurğulayıb, bu sənədə əsasən,
informasiya, kitab və təcrübə mübadiləsinin
həyata keçirildiyini söyləyib. Direktor hər iki
kitabxanadaqarşılıqlıolaraqAzərbaycanavə
Qətərədairguşələrinyaradılmasınıtəklifedib.
XanımTanHuismhəmkarınınirəlisürdüyü

təklifərazıolduğunubildiribvəbuişitəşkilet
məküçüntədbirləringörüləcəyinideyib.
Görüşdə iştirak edən Mədəniyyət Nazirli

yinin şöbəmüdiriAkifMarifi QətərMilli Ki
tabxanasını2023cüildəkeçiriləcəkVIIIBakı
BeynəlxalqKitabSərgisinədəvətedib.

Görüşün sonunda Kərim Tahirov xanım
Tan Huismə Azərbaycan Milli Kitabxanası
adındannəşrlərhədiyyəedib.
XanımTanHuismqonaqlarıQətərMilliKi

tabxanasınınekspozisiyasıilətanışedib.

***
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri

dünyanınənmodernkitabxanalarındanhe
sab olunan Qətər Milli Kitabxanasında da
olublar. Kitabxananın muzeyində mühafizə
olunanNizamiGəncəvinin“LeylivəMəcnun”
poemasının 1529cu ildə üzü köçürülən əl
yazmasıvədigərkitabkolleksiyalarıxüsusilə
böyükmaraqdoğurub.

“Əbu-Dabi Dayanıqlılıq Həftəsi”nin açılışı olub

Bir  ləş  miş Ərəb Əmir  lik  lə  ri  nin Du  bay 
şə  hə  rin  də – “Ex  po Du  bai – 2020” 
dün  ya sər  gi  sin  də “Əbu-Da  bi Da -
ya  nıq  lı  lıq Həf  tə  si”nin açı  lı  şı olub və 

“Za  yed Da  ya  nıq  lı  lıq Mü  ka  fa  tı”nın təq  di -
met  mə mə  ra  si  mi ke  çi  ri  lib. Təd  bir  lər  də 
Azər  bay  ca  nı Baş na  zi  rin müavi  ni Əli 
Əh  mə  do  vun rəh  bər  lik et  di  yi nü  ma  yən -
də he  yə  ti təm  sil edib. 

2008ci ildənetibarənənənəviolaraqke
çirilən, müxtəlif ölkələrdən nümayəndə he
yətlərinin, sahibkarların, elm adamlarının
qatıldığı “ƏbuDabiDayanıqlılıqHəftəsi”bu
mövzudadünyanınənaparıcıtədbirlərindən
hesabolunur.
“Qlobaləməkdaşlıqvəliderlik”,“İqtisadiin

kişaf,texnologiyavəinnovasiya”mövzularına
həsrolunmuş“ƏbuDabiDayanıqlılıqHəftəsi
– 2022”tədbirininəsasideyasıqlobaliqlimvə
dayanıqlılıqməqsədlərinəçatmaqüçünzəru

riiqtisadiinkişafhəllərinin,texnologiyalarınvə
innovasiyalarıntətbiqiməsələsidir.
Baş nazirin müavini Əli Əhmədov tədbir

çərçivəsində BƏƏnin vitseprezidenti və

Başnaziri,DubayƏmiriŞeyxMəhəmməd
binRaşidəlMəktumlagörüşüb.Yüksəksə
viyyəli tədbirə dəvətə görəminnətdarlığını
bildirənƏliƏhmədovBaşnazirəAzərbay
can Respublikasının Prezidenti İlham Əli
yevinsalamlarınıvəxoşarzularınıçatdırıb.
BƏƏninBaşnaziridövlətimizinbaşçısının
salamlarına görə minnətdarlığını bildirib,
onundasalamlarınıvəxoşarzularınıAzər
baycanPrezidentinəçatdırmağıxahişedib.
Əli Əhmədov BƏƏnin “Masdar” şirkəti

ninbaş icraçı direktoruMəhəmmədCəmil
əlRamahilədəgörüşüb.Görüşəsnasında
“Masdar” şirkəti tərəfindən ölkəmizdə hə
yatakeçirilməsinəzərdətutulanlayihələrə,
ölkəmizinişğaldanazadedilənərazilərində
investisiyaqoyuluşuimkanlarınadairgeniş

fikirmübadiləsiaparılıb.
Başnazirinmüavini “ExpoDubai– 2020”

kompleksində Azərbaycan pavilyonunu da
ziyarətedib.
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Muzey və qalereyalar
Muzey və qalereyaların fəaliyyəti

barədə danışan nazir bildirdi ki, na
zirliyin tabeliyində 133 muzey və 59
Heydər Əliyev Mərkəzi var. Bu mə
kanlarda ötən il müxtəlif sərgilər ke
çirilib, tədbirlər təşkilolunub.Diqqətə
çatdırıldı ki, il ərzində “British Coun
cil” ilə muzey işində inklüzivlik üzrə
birgə layihələr həyata keçirilib. Eyni
zamanda görkəmli rəssamlar Mikayıl
AbdullayevvəKamilƏliyevin100illik
yubiley sərgiləri keçirilib. Milli İncə
sənətMuzeyindəZəfərGününəhəsr
olunmuş “Mədəniyyətimizin incisi –
Qarabağ” sərgisi, Milli Xalça Muzeyi
tərəfindən “Qarabağın xalça xəritəsi”
layihəsiəsasındaZəfərxalçasınınkə
simigerçəkləşib.
İlərzindəaparıcıqalereyalartərəfin

dən uşaq və gənclərin yaradıcılığının
inkişafetdirilməsi,həmçininəlamətdar
tarixihadisəvəyubileylərləbağlımüx
təlifmüsabiqə,sərgivəplenerlərkeçi
rilib.

Mədəni irsin qorunması
Mədəni irsin qorunması vəbərpası

sahəsindəgörülən işlərdənsözaçan
AnarKərimovnazirlikyanındaMədə
niİrsinQorunması,İnkişafıvəBərpası
üzrəDövlətXidmətitərəfindənqoruq
larda aparılan işləri diqqətə çatdırdı.
Dediki,ötən il155abidəpasportlaş
dırılıb, 10 abidənin mühafizə zonası
təyin edilib. Bu abidələrin ümumilik
də 42siQarabağa, 30u isə Şuşaya
aiddir. Eyni zamanda Çıraqqala abi
dəsində bərpa və konservasiya işləri
davametdirilib.

“Nizami ili”: 
ölkəmizdə və xaricdə

Dövlət başçısı tərəfindən ölkəmiz
dəelanedilən“Nizami ili”çərçivəsin
dəAzərbaycandavəxaricdə100dən
artıq tədbirin təşkil olunduğunu bildi
rən nazir vurğuladı ki, TÜRKSOY və
UNESCOdadahiNizamiyəhəsredi
lən tədbir və sərgilər böyük şairin ir
sinin təbliğində mühüm addımlar idi.
Qeydolundu ki, ötən il “Nizami ili”nə
həsrolunanVIIBeynəlxalqKitabSər
gisində 12 ölkədən 40dan çox xa
rici təşkilat və nəşriyyat iştirak edib.
Bakıda, Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin
qarşısında“İşıqfestivalı”adlıaudiovi
zuallayihəhəyatakeçirilib.Rusiyanın
SanktPeterburq şəhərindəki Dövlət
ErmitajMuzeyindəNizaminin880illik
yubileyiqeydolunub.
Bundan əlavə, Bakıda və Nizami

ninyurduGəncədəbeynəlxalqfestival
təşkil olunub.Bu festival çərçivəsində
Bakıda 5 ölkədən 40dan çox niza
mişünasın iştirakı ilə Nizami Gəncəvi
BeynəlxalqForumu təşkil edilib. İl ər
zindədahişairin“Xəmsə”sininnəşridə
həyatakeçirilib.

Kitab işi
Bildirildiki,MədəniyyətNazirliyitərə

findən kitabxanaların fondlarının yeni
nəşrlərlə zənginləşdirilməsi və komp
lektləşdirilməsi diqqətdə saxlanılıb.
“Nəşrlərinsatınalınmasımüsabiqəsi”nin
təşkilində şəfafıq və səmərəliliyin tə
minedilməsiməqsədiləmüsabiqənina
zirliktərəfindənyaradılan“Nəşrplanının
tərtibivənəşriyyatməhsullarınınsatına
lınmasıüzrəkomissiya”həyatakeçirib.
MədəniyyətNazirliyiiləMilliKitabxana
nın birgə həyata keçirdiyi “Qarabağa
kitablagedək” layihəsiçərçivəsində60
mindən çox kitab toplanıb. F.Köçər
li adınaRespublikaUşaqKitabxanası,
C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər
Kitabxanası il ərzində vətənpərvərlik
mövzusundalayihələrhəyatakeçiriblər.
Nazirliktərəfindənötənilelanedilən

“Nizami Gəncəviyə məktub” beynəl
xalq esse müsabiqəsi də başa çatıb.
Müsabiqəyə 9 ölkədən 225 esse təq
dimolunub.Hazırdamüsabiqəninqiy
mətləndirməprosesiaparılırvəqaliblər
builelanediləcək.

Qarabağa Böyük Qayıdış
AnarKərimovilərzindəmədəniyyə

tin Qarabağa qaytarılması, işğaldan
azadedilmişərazilərinmədəniirsinin
və infrastrukturunun bərpası istiqa
mətində dövlətimiz tərəfindən ardı
cıl işlərin həyata keçirildiyini bildirdi.
Qeydetdiki, işğaldanazadolunmuş
Şuşa,Cəbrayıl,Füzuli,Zəngilan,Xo
cavənd,Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər
rayonları ərazisindəMədəniyyətNa
zirliyi tərəfindən ilkin monitorinqlər
aparılıb.Bumonitorinqlərinnəticələri
beynəlxalqinstansiyalaratəqdimolu
nacaq.
Məlum olduğu kimi, dövlət başçısı

tərəfindən2022ci ilölkəmizdəmədə
niyyət paytaxtımızın 270 illiyi şərəfinə
“Şuşa İli” elan edilib.MədəniyyətNa
zirliyiəlamətdar ilmünasibətilə tədbir
lərplanıhazırlayacaq.

Bildirildi ki, Qarabağımıza mədə
niyyətin qaytarılması ötən il diqqətdə
saxlanılıb, “Böyük Qayıdış – mədə
niyyətindirçəlişi”beynəlxalqkonfransı
təşkil edilib. Eləcə də Heydər Əliyev
Fondu ilə birlikdə uzun illərdən sonra
Şuşada “Xarıbülbül” musiqi festivalı,
VaqifPoeziyaGünlərikeçirilib.Həmçi
ninÜzeyirHacıbəyliBeynəlxalqMusiqi
Festivalınınbirneçəkonsertidahibəs
təkarınyurduŞuşadagerçəkləşib.
AnarKərimovbildirdiki,nazirlikZə

fər və İşğal muzeylərinin yaradılması
üzrəfəaliyyətəbaşlayıb.Ağdam,Füzu
livəCəbrayılasəfərizamanıPrezident
İlham Əliyev bu muzeylərin təməlini
qoyub: “Mədəniyyətin Qarabağa qay
tarılması”  layihəsi çərçivəsində digər
çoxsaylılayihələrdəvarki,nazirlikola
raqöztöhfəmiziverməyəçalışırıq.Bu
töhfələrdənbiridəHeydərƏliyevFon
duvəŞuşaqoruğuiləbirlikdə3məscid
və3kilsəninbərpasıdır”.

Audiovizual və interaktiv media
Nazirqeydetdiki,ötənilaudiovizual

və interaktiv media sahəsində görü
lən işlərin əksəriyyəti Qarabağımızın
qurtuluşuna həsr olunub. Mədəniyyət
NazirliyinindəstəyiiləBakıMediaMər
kəzi və Cəfər Cabbarlı adına “Azər
baycanfilm” Kinostudiyası tərəfindən
hazırlanan“Biz”,“Şuşa,sənazadsan!”,
“Fulya”“İctimai”TViləbirlikdə“Görün
məyənqəhrəmanlar”5hissəli sənədli
filmləri bu silsilədəndir: “Ötən il ərsə
yə gələn filmlərimiz beynəlxalq festi
vallarda uğur qazanıb. Qəhrəmanlıq
səhifəmiziəksetdirənfilmlərüzərində
işdavamedir.Qarşıda isəVətənmü
haribəsində Zəfər mövzusunda bədii
filministehsalınəzərdətutulur.“Böyük
qayıdış” qısametrajlı bədii, sənədli və
animasiyafilmlayihələrimüsabiqəsinin
qalib layihələriüzrəfilmlərinçəkilişləri
buildədavamedəcək.“Nizamiili” ilə
əlaqədarlentəalınan“Sevgihekayəsi”
filmininbuilbaşaçatdırılmasınəzərdə
tutulur”.

Hesabatməruzəsində eyni zamanda
“Azərbaycanfilm”də aparılan islahatlar,
12ci Beynəlxalq Qısametrajlı Filmlər
Festivalı,IV“Animafilm”BeynəlxalqAni
masiyaFestivalıbarədədəsözaçıldı.

Yaradıcı sənayelər və 
rəqəmsal inkişaf

AnarKərimovqeydetdiki,nazirlikdə
ayrıcaYaradıcısənayelərvərəqəmsal
inkişaf şöbəsi yaradılıb. 2022ci ildə
bu sahə prioritet istiqamətlərdən biri
olacaq. Yeni mədəni dəyərlərin yara
dılması, yaradıcı sənayelərin inkişafı
hədəfi üzrə Azərbaycan Dizaynerlər
Assosiasiyası, Azərbaycan Çağdaş
İncəsənət İnstitutuvəAzərbaycanYa
radıcıSənayelərFederasiyasınınyara
dılmasıda2021ciilinuğurlarındandır.
Bu sahədə qanunvericilik bazasının
təkmilləşdirilməsidəqarşıdaduranvə
zifələrdəndir.

Beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq
Ötən ilin beynəlxalq mədəni əmək

daşlıqmənzərəsinənəzərsalannazir
diqqətəçatdırdıki,AzərbaycaniləGür
cüstanarasında“Yaradıcılıqdaqırmızı
körpü” yaradılıb. İCESCO Baş direk
toru ölkəmizə səfəri zamanı işğaldan
azad edilmiş ərazilərimizə də səfər
edib. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
irəlisürülən“Mədəniyyətnaminəsülh”
qlobal kampaniyası, Şuşa şəhərinin
qarşıdakı illərdəİslamvəTürkdünya
sınınmədəniyyətpaytaxtlarıelanedil
məsi iləbağlı İCESCOvəTÜRKSOY
lasəmərəliəməkdaşlıqdavametdirilib.
İCESCOnunŞuşada regionalofisinin
yaradılması təklifi dəötən ilmüzakirə
edilib.
AnarKərimovUNESCOnunişğaldan

azadedilmişərazilərimizətexnikiheyət
göndərmək məsələsində ikili standart
larla qarşılaşdıqlarını bildirdi. Dedi ki,
ancaqmədəni irsimizin tanıdılması is
tiqamətində UNESCO ilə əməkdaşlıq
davametməkdədir.UNESCOiləəmək
daşlıqdayenipilot layihələrinhazırlan
dığınıbildirənnazirtəşkilatlaəlaqələrin
inkişafındaBirincivitseprezidentMeh
ribanxanımƏliyevanınxidmətlərinixü
susivurğuladı.Vurğuladıki,UNESCO
nunQeyrimaddimədəni irssiyahısına
salınmasıməqsədilə“İpəkçilikvətoxu
culuqüçünənənəviipəkistehsalı”,“Sə
dəf sənəti”, “Pəhləvan – ənənəvi zor
xanaoyunlarıvəidmannövləri”,“Molla
Nəsrəddinşifahixalqədəbiyyatı”,“Çay
mədəniyyəti” və “Balaban sənətkarlığı
vəifaçılıqsənətləri”nominasiyafaylları
üzrəmüraciətediləcək.
Anar Kərimov 2021ci ildə Türkiyə,

Gürcüstan,Özbəkistan,İtaliyavəMisi
rə rəsmisəfəretdiyinidədiqqətəçat
dırdı.

Media və kommunikasiya
Mediavəkommunikasiyasahəsin

də həyata keçirilən işlər barədə da
nışannazirbildirdiki,ənənəviolaraq
CNN və “Euronews” kanallarında il
ərzində mədəniyyətimizi təbliğ edən
çarxlar nümayiş etdirilib. Eləcə də
nazirliyin Media və kommunikasiya
şöbəsinin reallaşdırdığı “Mədəniy
yətimizin simaları”, “Xristian irsimi
zi tanıyaq”, “İslam irsimizi tanıyaq”,
“Səhnədən səngərə: şəhidlər” və
“Səhnədən səngərə: qazilər” layihə
ləri ictimaiyyət tərəfindən maraqla
qarşılanıb.“Mədəniyyətiminsimaları”
layihəsiüzrə56videoçarxhazırlana
raqtəqdimolunub.

***
SonranazirAnarKərimovçıxışüçün

sözü Naxçıvan MR mədəniyyət nazi
ri Natəvan Qədimovaya verdi. Natə
vanQədimovahesabatındaqeydetdi
ki, muxtar respublikanın Mədəniyyət
Nazirliyi tərəfindən il ərzindəNMRAli
Məclisi sədrinin fərmanvəsərəncam
larından,qəbuledilmişdövlətproqram
larındanirəligələnvəzifələricraedilib.
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan
DövlətMusiqiliDramTeatrındaNizami
Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poeması
əsasında “Nizaminin sirlər xəzinəsi”
adlı tamaşanınonlaynpremyerasıke
çirilib.Ümumilikdənazirlikilərzində75
tədbirreallaşdırıb.Nazirliyintəşkilatçı
lığıiləsolooxuma–vokalvəxanəndə
liküzrəmuxtarrespublikamüsabiqəsi
gerçəkləşib.

***
Kollegiya iclasındaAzərbaycanMə

dəniyyətNazirliyinin2021ciilədairhe
sabatıtəsdiqedildi.
Sonra2022ciilinIyarısıüzrəİşpla

nımüzakirəolundu.MüzakirələrdəMil
liKitabxananındirektoruKərimTahirov
vəTeatrXadimləriİttifaqınınsədriAzər
PaşaNemətovöztəklifərinisəsləndir
dilər.
Çıxışlardan sonra nazir Anar Kə

rimov İş planına təkrar baxılmasının
vacibliyini qeyd etdi. Diqqətə çatdırdı
ki, irəli sürülən layihələr real büdcəyə
əsaslanmalıdır.Bunagörədəşöbələr
işplanını yenidənnəzərdənkeçirərək
təqdimetməlidirlər.
Sonda nazir bir daha 2022ci ildə

kollegiyaüzvlərinəuğurlararzulayaraq
dedi:“Buildəfəaliyyətvəhədəfərimiz
məqsədyönlüolmalıvəhərbirimizbu
nunüçünsəmərəlifəaliyyətgöstərmə
liyik.Çalışmalıyıqki,2022ciildə“Şuşa
İli”fəaliyyətimizdəanaxəttkimiözünü
göstərsin.Mədəniyyətsahəsindəçalı
şanbütünəməkdaşlaracansağlığı və
uğurlararzulayıram”.

Mədəniyyət Nazirliyinin kollegiya iclası keçirildi
“Şuşa İli” fəaliyyətimizin ana xəttini təşkil edəcək

MədəniyyətNazirliyilayihə
yönlüfəaliyyətəbaşlayır.
Layihəyönlüfəaliyyətin
məqsədiilknövbədəida

rəçiliyintəkmilləşdirilməsivəgüc
ləndirilməsidir.

Mədəniyyət nazirinin birinci müavini
Elnur Əliyev bu sözləri yanvarın 14də
Beynəlxalq MuğamMərkəzində Mədə
niyyətNazirliyidaxilindəlayihəyönlüida
rəçiliyəkeçidvə2022ciilüçünnəzərdə
tutulmuş layihələrlə bağlı təqdimatdan
öncəjurnalistlərəaçıqlamasındabildirib.
ElnurƏliyevqeydedibki,Mədəniyyət

NazirliyininstrategiyasıAzərbaycancə
miyyətindədəyərcarçısıolmaqdır: “İs
təyirikki,bununazirliyinstrategiyasıvə
baxışınınhəyatakeçirilməsindəefektiv
bir alət kimi inkişaf etdirək. Həmçinin
nazirliyin tabeliyindəki qurumlar Azər
baycanınmədəniyyət tarixindən,ədəbi
və irsindən gələn dəyərləri yaşadaraq
gələcək nəsillərə ötürsün. Bununla da
azərbaycançılığın özəyi olan dəyərlə
rinvəfikirlərindavamlılığıtəminedilsin.

Ümumi islahat çərçivəsində elan etdi
yimiz yanaşmalardan ən vacibi layihə
idarəçiliyi yanaşmasıdır.Bununla bağlı
artıqbütünsənədlərhazırlanıbvədeyə
bilərəm ki, ilk dəfə olaraq Mədəniyyət
Nazirliyinintarixindəbeləbiryanaşma
nın tətbiqinə başlanılıb. Bundan sonra
bütünfəaliyyətimizilayihəidarəçiliyiva
sitəsiləhəyatakeçirəcəyik”.
Layihə idarəçiliyinin üstünlükləri ba

rədə məlumat verən Elnur Əliyev bil
dirdi ki, bu artıq təsbit olunmuş elmi
yanaşmadır: “Bütün dünyada qarşıya
qoyulanməqsədlərə çatmaq üçün ən
çox istifadə olunan metodologiyadır.
Üstünlüyü ondan ibarətdir ki, hər bir
layihənin konkret məqsədləri var və
məhdudresurslarlahəyatakeçirilir.La
yihəyanaşmasıverilənresursməhdu
diyyətləri çərçivəsindəbuməqsədlərə

nailolmaqüçünənsəmərəliyoldur.Biz
dəbununtətbiqinəçalışırıq.Bununna
zirlik sistemində əlavə üstünlükləri də
var.Buyanaşmanazirlikçərçivəsində
koordinasiyanı, yəni şöbələrin birbi
ri ilə əlaqələrini,məlumat paylaşımını
gücləndirir. Digər tərəfdən, layihə ya
naşması kadr potensialının gücləndi
rilməsi üçün də vacib bir mərhələdir.
Belə ki, əməkdaşlar artıq layihə alət
ləri ilə işləyərək layihəmeneceri kimi
təkmilləşəcəklər.Buda, təbiiki,bizim
strategiyamızın əsas məqsədlərindən
biriolaninsankapitalınıninkişafıbaxı
mındançoxvacibaddımdır”.
Nazirinbirincimüavinibugüntəqdim

edilən proses və prosedurların hələ
lik nazirlikdaxili layihələrə aid olduğu
nusöylədi.O,həmçininqeyrihökumət
təşkilatları (QHT) ilə əməkdaşlığı da

layihəyönlü etmək istədiklərini diqqətə
çatdırdı: “Bu istiqamətdə də iş aparılır
vəyaxınzamanlardaonunmeyarlarıda
hazırolacaq.Bugünbizçalışırıqki,Mə
dəniyyət Nazirliyində idarəçiliyi təkmil
ləşdirək. İdarəçiliyin ilkmərhələsi, təbii
ki, daxili idarəçilikdir. Bunun ən böyük
üstünlüyüşəfafıqdır.Çünkiartıqhərbir
qərarıqəbuletməzdənöncəbütüncəlb
olunanvəbufəaliyyətdəiştirakedəntə
rəfər o layihədən xəbərdar olacaqlar.
Layihəyönlüfəaliyyətinvacibmərhələsi
isə layihəsənədidir.Artıqhərbir təklif,
hərbirtəşəbbüslayihəsənədiəsasında
formalaşdırılacaqvəbusənədbütüntə
rəfərləmüzakirəediləcək.Bueyniza
mandaümumikoordinasiyanıgücləndi
rəcək,şəfafıqyaradacaq”.
ElnurƏliyevdediki,korporativdünya

dan fərqli olaraq Mədəniyyət Nazirliyi

ninqarşısındamüəyyənöhdəliklərvar:
“Korporativ dünya layihələrini maliyyə
baxımından dəyərləndirirsə, bizim də
yərləndirməsistemimizbaşqadır.Çünki
bizim cəmiyyət qarşısında öhdəlikləri
mizvar.Buöhdəlikmədəniyyətdəyərlə
rimizintətbiqivətəşviqedilməsidirki,bu
dabizimsənədlərimizdəəksolunub”.
Daha sonraMədəniyyət Nazirliyinin

2022ci ilüçünnəzərdə tutulmuş layi
hələrinintəqdimatıkeçirildi.

Nurəddin

Türk dünyası təşkilatlarının əməkdaşlığı
Yeni layihələr reallaşacaq

BeynəlxalqTürkMədəniyyəti
vəİrsiFondununprezi
dentiGünayƏfəndiyeva
TürkDünyasıMühəndislər

vəMemarlarBirliyininsədri
MücahitDemirtaşınrəhbərlik
etdiyinümayəndəheyətiilə
görüşüb.

Fondun prezidenti qonaqları sa
lamlayaraq,üzvdövlətlərlə,ocüm
lədənqardaşTürkiyəiləsıxəlaqə
lərin təşkilat üçün əhəmiyyətindən
bəhs edib.O,TürkDövlətləriTəş
kilatında sədrliyin Türkiyəyə keç
məsinin türk dövlətləri arasında
qarşılıqlı tərəfdaşlığın inkişafına bö
yüktöhfəverəcəyinivurğulayıb.Fon
dunyarandığıvaxtdanTürkDünyası
Mühəndislər və Memarlar Birliyi ilə

əməkdaşlıq qurduğunu deyən Gü
nay Əfəndiyeva ötən il “Qarabağın
keçmişi,bugünüvəgələcəyi”möv
zusunda birgə təşkil olunanbeynəl

xalq videokonfransı xatırladıb, yeni
layihələrin həyata keçirilməsinin va
cibliyiniqeydedib.
Türk Dünyası Mühəndislər və

Memarlar Birliyinin sədri Mücahit
Demirtaş Azərbaycana səfərindən
və görüşdən məmnun olduğunu
deyərək,BeynəlxalqTürkMədəniy
yətivə İrsiFondu iləəməkdaşlığın
əhəmiyyətiniqeydedib.O,2022ci
ilin Azərbaycanda “Şuşa İli” elan
olunması ilə əlaqədar, Qarabağda
erməni vandalizmi nəticəsində da
ğıntılara məruz qalmış abidələrin
bərpası, eləcə də digər istiqamət
lərdəbirgəişləringörülməsininönə
minivurğulayıb.
MücahitDemirtaşGünayƏfəndi

yevanın Türk Dünyası Mühəndis
lər vəMemarlarBirliyinin fəxri üzvü
seçildiyini bildirən üzvlük diplomunu
onatəqdimedib.

Kitabxanada tanınmış uşaq yazarı ilə görüş
F.Köçərliadına
Respublika
UşaqKitab
xanasında
yanınmışuşaq
yazarıSolmaz
Amanovailə
Y.Kovalyov
adına229saylı
ortaməktəbin
3cüsinifşa
girdləriningö
rüşükeçirilib.

Görüşdənöncəməktəblilər kitabxana
ilətanışolublar.
Solmaz Amanova uşaqlarla görüşdə

İkinciQarabağmüharibəsindəAzərbay
canınşanlıQələbəsindənsonraqələmə
aldığı “Şuşanın sehrli açarları”, “Cəsur
ayıvədostları”, “İlməninmacəraları”ki
tabları haqqında ətrafı məlumat verib.

YazarAzərbaycan xalqının zəngin mə
dəni irsini əks etdirən “İnsan iz qoyur”
kitabıbarədədədanışaraqməktəblilərin
suallarınıcavablandırıb.
Sondauşaqlarələlə tutaraqmüəllifin

sözlərinəbəstələnmişmahnını ifaedib
lər.Görüşməktəblilərlə yazıçının xatirə
şəkilləriçəkdirməsiiləbaşaçatıb.

Layihəyönlü fəaliyyət 
İdarəçiliyin təkmilləşdirilməsi və gücləndirilməsinə xidmət edəcək
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Müxtəlif səpkili xəbərlər
İsmayıllıRMİAğsurayonHeydərƏliyevMərkəzindəgənclər
üçün“İlboyubilik”layihəsiçərçivəsindətəlimlərdavamedir.
Növbətitəlim“Kompütertexnologiyasıvəkargüzarlıqişi”üzrə
keçirilib.KönüllütəlimçiNigarNağıyevagənclərəproqramlar
üzrəbilgilərverib.

ŞəkiRMİŞəkişəhər4nömrəliUşaqmusiqiməktəbininşagirdlə
riAzərbaycanGənclərİttifaqıvəAzərbaycanRəqsAssosiasiyası
nınbirgətəşkiletdikləri“Ümid2022”incəsənətvərəqsmüsabiqə
sininqalibivəlaureatıadınıqazanıblar.Müsabiqəninyekunlarına
görə,məktəbin“Zəfər”ansamblıqarışıqalətlərnominasiyasıüzrə
1ci yerə layiq görülüb. Solo yarışmadaməktəbin tar şöbəsinin
4cüsinifşagirdləriİbrahimMustafayev1ci,MəhəmmədYusifov
2ci,fortepianoşöbəsinin3cüsinifşagirdiElnurPirməmmədli2ci
yertutaraqmedallarlatəltifolunublar.

ŞuşaDövlətMusiqili
DramTeatrınınyaradı
cı kollektivi tərəfindən
Bərdə RMİ Tərtər ra
yon Mədəniyyət Mər
kəzində Mirzə Fətəli
Axundzadənin “Müs
yö Jordan və dərviş
Məstəli şah” komedi
yasınümayişetdirilib.
Tamaşa rayon ərazi
sində yerləşən hərbi

hissələrinəsgərləri,Vətənmüharibəsi iştirakçıları,qazilərvə ra
yon ictimaiyyətininnümayəndələrinə təqdimolunub.Tamaşadan
əvvəlrayonİcraHakimiyyətininbaşçısıMüstəqimMəmmədovvə
ŞuşaDövlətMusiqiliDramTeatrınındirektormüaviniElnurəAb
dullayevaçıxışediblər.TamaşanınquruluşçurejissoruƏməkdar
artistLoğmanKərimovdur.RollarıƏməkdarartistAzadMəmmə
dov,PüstəxanımZeynalovavəbaşqalarıoynayıblar.
SabirabadRMİvərayonTəhsilŞöbəsininbirgətəşkilatçılığıiləSal

yanDövlətKuklaTeatrıtərəfindənSabirabadrayonMədəniyyətMər
kəzində“Çaloyna”nağıltamaşasınümayişolunub.Şairdramaturq
İsgəndərCoşqununqələməaldığımənzumnağılpyesəsasındaha
zırlanantamaşadaheyvanlarındiliiləhiyləyə,yalananifrət,zəhmətə,
düzlüyə,etibaravəəməyərəğbətaşılanır.SəhnəəsərinəƏməkdar
mədəniyyət işçisiLaləzarHüseynovaquruluşverib,quruluşçurəs
samCeyhunRüstəmbəyli,musiqitərtibatçısıTəzahürMehdiyevdir.

Sumqayıt RMİ Qa
ra Qarayev adına 1
nömrəli Uşaq musiqi
məktəbininfortepiano
ixtisasıüzrəşagirdləri
də“Ümid2022” incə
sənətmüsabiqəsində
uğurqazanıblar.Aysu
Məmmədzadə 1ci,
Ayla Pənahova, Səid
Vəlizadə 2ci, Atilla
Quliyev,İnciVəlizadə

isə3cüyerəlayiqgörülüblər.
***

Ucar rayonununRamal kəndindəBirinciQarabağmüharibə
sindəşəhidolanEtimadMəmmədovunxatirəsinətikilənbulağın
açılışmərasimikeçirilib.AçılışmərasimindərayonİcraHakimiy
yətininməsulişçiləri,ictimaiyyətnümayəndələri,kəndsakinləri,
şəhidinyaxınlarıiştirakediblər.ÇıxışedənlərEtimadMəmmədo
vunşərəfidöyüşyolundandanışıb,onuneləobayabağlıcəsur
birinsanolduğunusöyləyiblər.

Hacıqabulun Udulu
kəndində şəhid ata
sı şəhidlərin xatirəsi
nə park salıb, abidə
kompleksi inşaetdirib.
Parkın girişində Azər
baycan və Türkiyə
bayraqları dalğalanır.
Burada zirvə simvolu
olan qartal heykəli də
ucaldılıb, şəhidlərin
xatirəsinə bulaq inşa

edilib.Parkınərazisindəibadətotağıdayaradılıb.ŞəhidatasıŞöh
rətQasımovdeyibki,parkdabütünşəhidlərinşəkilləriyeralacaq.

Bölgələrdəfəaliyyət
göstərənmədəniyyət
müəssisələrindətariximi
zinqəhrəmanlıqsəhi

fəsiolan20Yanvarın32ci
ildönümünəhəsrolunmuş
tədbirlərkeçirilir.

Lənkəran Regional Mədə
niyyət İdarəsi (RMİ) Lənkəran
şəhər Heydər Əliyev Mərkəzi
tərəfindən Lənkəran şəhərində
yerləşən ümumi təhsil müəssi
sələrininşagirdləriarasında“20
Yanvar – şərəf və qürur günü
müz!”adlıinşamüsabiqəsikeçi
rilir.MüsabiqəninnəticələriLən
kəranRMİnin,Lənkəranşəhər
HeydərƏliyevMərkəzininsosial
şəbəkəsəhifələrindəvəHeydər
Əliyev mərkəzlərinin informasi
yaportalındayayımlanacaq.
İdarənin tabeliyindəki Astara

rayonHeydərƏliyevMərkəzin
də keçirilən tədbirdə “Qəhrə
manlıqtariximizin20Yanvarsə
hifəsi”adlısənədlifilmnümayiş
etdirilib.

Sabirabad RMİnin təşəbbü
sü ilə20Yanvarahəsrolunmuş
“Torpaq uğrunda ölənlər” adlı
kompozisiya nümayiş olunub.
Sabirabad rayon Mədəniyyət
Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət
göstərən A.İsgəndərov adına
Xalq teatrının hazırladığı kom
pozisiya (quruluşçu rejissor
Nicat Əliyev) tamaşaçıla
ra şəhidlərimizin xatirəsinin
əbədiliyini aşılayıb. Sonda
idarə rəisi Fərid Qurbanza
də mədəniyyət mərkəzinin
kollektivinə yaradıcı fəaliy
yətlərində uğurlar arzula
yaraqbutipli tədbirlərinda
vamlı olmasının zəruriliyini
qeydedib.

İsmayıllıRMİİsmayıllıra
yonHeydərƏliyevMərkəzi, ra
yon Təhsil Şöbəsi, Gənclər və
İdmanİdarəsininbirgətəşkilatçı
lığıiləümumtəhsilməktəblərinin
şagirdləriarasında“20Yanvar–
Zəfərəaparanyol”mövzusunda
inşayazı müsabiqəsi keçirilib.

Müsabiqədərayonunümumtəh
silməktəblərinin40ayaxınşa
girdi iştirakedib.Qaliblər rayon
Gənclər və İdman İdarəsi tərə
findəndiplomvəmedallarlamü
kafatlandırılacaq.
Ağsu rayon Heydər Əliyev

Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 20
Yanvarın32ciildönümünəhəsr
edilənrəsmsərgisiaçılıb.Ağsu
Mədəniyyət sarayının foyesin
dətəşkilolunan“20Yanvarmilli
qürurgünümüzdür”adlısərgidə
uşaq,yeniyetməvəgənclərinəl
işlərindən ibarət rəsmlərnüma
yişolunub.Müəllifər rəsmlərdə
xalqımızaqarşıtörədilənfaciəni
əks etdirməklə yanaşı, həmdə

insanlarınazadlıquğrundamü
barizəəzmini,buyoldadönməz
liyinitəsviretməyəçalışıblar.

KürdəmirRMİBeyləqanrayon
Heydər Əliyev Mərkəzində “20
Yanvar:müasirtariximizinşəhid

qanıiləyazılmışhünərsəhifəsi”
adlı tədbir keçirilib. Çıxışlarda
qeydolunubki,1990cıilinYan

varhadisələrinəqədərfaciəliol
sada,xalqımızıniradəsini,milli
azadlıquğrundamübarizəəzmi
niqırabilmədi.20Yanvarfaciəsi
Azərbaycanxalqınınözazadlığı
və suverenliyi uğrunda apardı
ğı mübarizənin şərəfi tarixidir.

Odurki,xalqımız32iləvvəlbaş
verən hadisələri qürur və şərəf
günükimixatırlayır.

XaçmazRMİQubarayon
MKSnin Bağbanlı qəsəbə,
Alpan, Amsar və Xucbala
kənd kitabxanalarında “20
Yanvar – qəhrəmanlıq və
qürurgünüdür”adlıtədbirlər
təşkilolunub.

Ağstafa RMİ Ağstafa ra
yon Heydər Əliyev Mərkə
zində keçirilən tədbirdə 20
Yanvarahəsrolunmuşkitab

sərgisi nümayişetdirilib.Qazax
rayonMKSninE.Hüseynovadı
na Mərkəzi Kitabxanası şəhər
istirahətparkında“Xalqınazad
lığını, şərəf və ləyaqətini ucal
dantarix”adlısəyyarsərgitəşkil
edib.Sərgidə20Yanvarqurban

larının xatirəsinə həsr olunmuş
70dən çox kitab və dövrimət
buatmaterialınümayişolunub.

Masallı RMİ Masallı rayon
Heydər Əliyev Mərkəzi və
Gənclərin İnkişaf və Karyera
Mərkəzi Masallı nümayəndəli
yininbirgətəşkilatçılığıiləanım
tədbiri keçirilib. Çıxışlarda 20
Yanvarın xalqımızın tarixində
yerindən söz açılıb. Qeyd olu
nub ki, keçmiş sovet imperiya
ordusu qarşısına əliyalın çıxa
raq canlarından keçmiş şəhid
lər müasir tariximizin qəhrə
manlarıkimixatırlanır.

Şəmkir RMİ Daşkəsən rayon
Heydər Əliyev Mərkəzində 20
Yanvarın32ciildönümünəhəsr

olunmuş sərgi təşkil olunub.
Sərgidəmövzu iləbağlı fotoşə
killərvəkitablaryeralıb.

Xalqın azadlıq və ləyaqətini ucaldan tarix
Bölgələrdəki mədəniyyət müəssisələrində 20 Yanvar tədbirləri

əvvəli səh. 1-də
Qısa vaxtda Heydər Əliyev

Fondu tərəfindən dahiAzərbay
canşairivə ictimaixadimiMolla
Pənah Vaqifin muzeyməqbərə
kompleksindətəmirbərpavəye
nidənqurmaişlərigörülüb.Şəhər
dəÜzeyirHacıbəylininheykəlivə
Molla Pənah Vaqifin büstü qo
yulub. Aşağı Gövhər ağa,
Yuxarı Gövhər ağa, Saatlı
məscidlərindəvəMehman
darovların malikanə komp
leksindəbərpaişləriaparılır.
Xüsusinümayəndəliyinyer
ləşəcəyiinzibatibinamüasir
şəkildəyenidənqurulur.
XalqartistiBülbülünermə

nibarbarlığınaməruzqalmış
evmuzeyi ötən il Prezident
İlham Əliyevin tapşırığına
əsasən Polad Bülbüloğ
lunun bilavasitə iştirakı ilə
bərpa edilib. Muzeyin direktoru
–əslənŞuşadanolanFəxrəddin
Hacıbəyli söhbət zamanı illərdir
həsrətində olduğu baba yurduna
gəlişi, muzeyin fəaliyyəti, mədə
niyyət paytaxtımızın inkişafı ilə
bağlı fikirlərini bizimlə bölüşür:
“Mən Şuşada doğulmasam da,
babam, nənəm buralıdırlar. Mər
dinli məhəlləsində çörəkçi Mux
tarın nəvəsiyəm. Şuşa mənim
doğmayurd yerimdir. İllərdirQa
rabağımızın, Şuşamızın həsrə
ti iləyaşamışıq.Odurki, ilkdəfə
Şuşayagələrkənhansıhisslərke
çirdim,onuifadəedəbilmirəm.Bu
şəhərdəatababayurdumvar.Bu
torpaqmənimüçünəzizdir.Bunlar
adihisslərdeyil.Eləduyğularvar
ki,onusözləifadəetməkolmur...”.

F.HacıbəyliŞuşanıntarixigör
kəminin bərpası, əvvəlki şöh
rətinin özünə qaytarılması və
ənənəvi mədəni həyatına qo
vuşması istiqamətində görülən
işlərəgörəPrezident İlhamƏli
yevəminnətdarlığını ifadə edə
rəkbildirirki,Şuşatəkcəşuşalı
lar,qarabağlılar,azərbaycanlılar
üçündeyil, bütünTürk dünyası

üçün dəyərli bir şəhərdir.
2022ci ilin “Şuşa İli” elan
edilməsi mədəniyyətimizin
beşiyi,Qarabağımızınincisi
sayılan Şuşanın inkişafına
böyük təkan verəcək.Dün
ya 2022ci ildəmədəniyyət
paytaxtımızda baş verən
möhtəşəm hadisələrin şa
hidi olacaq. Bu baxımdan
2022ci ilin “Şuşa İli” elan
olunması həm də mənəvi
dəyərlərimizi,tariximizi,mə

dəniyyətimizi, incəsənətimizi,
musiqimizi, muğam sənətimizi
dünyayabəyanetməkdir.
...Axşamdüşür.Şuşadavaxt

sanki daha tez keçir.Bu torpa
ğın, bu şəhərin sanki bir sehri,
möcüzəsi var. İnsan buradan
ayrılmaqistəmir.Ancaqbirdaha
qayıtmaq üçün ayrılırıq. Ümid
edirik ki, dağlar qoynundakı bu
gözəlşəhərənövbətisəfərimiz
dən daha böyük təəssüratlarla
dönəcəyik.

Cavad xan səhnə əsərində xatırlanıb

Yanvarın15dəGəncəŞəhərİcraHa
kimiyyətinindəstəyi,GəncəRegional
Mədəniyyətİdarəsininvə“Cavadxan”
TarixMədəniyyətFondununtəşkilatçılı
ğıiləGəncədəCavadxanınanımgünü
keçirilib.1804cüilyanvarın4nəkeçən
gecəçarRusiyasınınişğalçıqoşunları
ilədöyüşdəhəlakolanCavadxanZi
yadoğlu18ilGəncəxanlığınarəhbərlik
edib.Onundoğmayurduğrundaşəhid
liyinəsillərəörnəkbirtarixdir.

Mərasim iştirakçılarıCavadxanınməq
bərəsiniziyarətediblər.Cavadxanınruhu
nadualaroxunub.

SonraGəncəDövlətDramTeat
rında yazıçıdramaturq Nüşabə
Əsəd Məmmədlinin “Cavad xan”
əsərinintamaşasınabaxışolub.
Nümayişdən öncə çıxış edən

GəncəRegionalMədəniyyətİdarə
sinin rəisi Vasif Cənnətov tamaşa
nın ərsəyə gəlməsində göstərdiyi
dəstəyəgörəMədəniyyətNazirliyi
nətəşəkkürünübildirib.GəncəDöv
lət Dram Teatrının yeni binasının
inşasına görə ölkə başçısına min
nətdarlıqifadəolunub.
Xalq artistləri Nurəddin Mehdi

xanlı,ƏliNur,“Cavadxan”TarixMədəniy
yət Fondunun birinci vitseprezidentiMü
zadil Həsənov və başqaları çıxış edərək
Cavad xanın qəhrəmanlığı, onunGəncə
nintarixindəkisilinməzizindənsözaçıblar.
Sonra tamaşagöstərilib.Tamaşanınqu

ruluşçurejissoruƏməkdarincəsənətxadimi
ƏsgərƏsgərov, rejissoruElşadƏhmədov,
quruluşçurəssamıMirzəMehdi,musiqitər
tibatçısı SevdaƏliyeva, rejissor assistenti
NişanəQurbanovadır.Cavad xan rolunda
ƏməkdarartistElxanYunisçıxışedib.
Qeydedəkki,böyükmaraqlaqarşılanan

tamaşanınpremyerasıbuyaxınlardakeçi
riləcək.

“Şuşa İli”ndə 
Şuşadan ilk reportaj

YOLUMUZQARABAĞA
Avtobus marşrutları açılır

Azərbaycanınişğaldanazadolunmuşərazi
lərinəyanvarın24dənetibarənilkmüntəzəm
avtobusmarşrutlarınınaçılmasıgözlənilir.İlkin
mərhələdəŞuşavəAğdamaavtobuslarınhə
rəkətiüçünşəraityaradılacaq.Buistiqamət
lərdəBakı–Şuşa,Bakı–Ağdam,Əhmədbəyli
(Füzulirayonu)–Şuşa,FüzuliBeynəlxalqHava
Limanı–ŞuşavəBərdə–Ağdammarşrutları
istifadəyəveriləcək.

ReyslərƏhmədbəyli–Şuşamarşrutuüzrəhəf
tədə 4 dəfə, digər istiqamətlər üzrə 2 dəfə ol
maqla təşkil ediləcək. Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanı – Şuşa avtobus marşrutunun fəaliyyəti
təyyarəaviareysləriiləuzlaşdırılacaq.

İşğaldanazadolunanərazilərəsəyahətetmək
istəyənlərbiletlərielektronqaydadaəldəedəbi
ləcəklər. Bu məqsədlə “yolumuzqarabaga.az”
portalıyaradılıb.BuişlərElektronHökumətinİn
kişafMərkəzinəhəvaləedilib.
Qeydedəkki,məlumatbazasındahərbirsər

nişininbuərazilərəgirişləriüçünxüsusiicazəsi,
həmçininCOVİD19əleyhinəpeyvəndedilmələ
ri barədə dəməlumatlar avtomatik şəkildə əks
olunacaq.
Marşrut avtobuslarının hərəkəti polislər tərə

findənmüşayiət ediləcək.Mümkünmina təhlü
kəsi ilə bağlıANAMA tərəfindən sürücülərə tə
limlər keçirilib. Sərnişinlər üçün avtobuslarda
videotəlimatnümayişolunacaq.

Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin 
eksponatları bərpa olunub

MuzeySərvətlərivəXatirəƏşyalarınınElmi
BərpaMərkəzişəhərvərayonlardayerlə
şənmuzeylərinfondlarındakıeksponatla
rınbərpavəkonservasiyasıiləbağlıişlər
həyatakeçirir.

ElmiBərpaMərkəzindənverilənməlumata
görə,bugünlərdəGəncəTarixDiyarşünaslıq
Muzeyinin toplusuna məxsus eksponatların
birqisminin (17ədəd)bərpavəkonservasi
yayaehtiyacıolduğumüəyyənedilib.
Bununla əlaqədar eksponatlar Elmi Bərpa

Mərkəzinin ali dərəcəli bərpaçıları tərəfindən
“AzərbaycanRespublikasımuzeysərvətlərinin
vəmuzeykolleksiyasınınuçotuvəmühafizəsi
nədairTəlimat”damüəyyənedilmişqaydada
qısamüddətərzindəyerindəbərpaolunub.Hazırladı: N.Məmmədli
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Mədəniyyətnazirininbirin
cimüaviniElnurƏliyev
yanvarın13dəgəncteatr
xadimləriiləgörüşkeçirib.

GörüşAzərbaycanTeatrXadimləri
İttifaqında(ATXİ)baştutub.

Əvvəlcə ATXİ-nin sədri, Xalq artisti
Azər Paşa Nemətovla birlikdə burada
fəaliyyətgöstərənyaradıcılıq laborato-

riyasına,MustafaMərdanovsəhnəsinə
baxışkeçirilib.
Nazirin birinci müavini Elnur Əliyev

paytaxtdakı həm dövlət, həm də özəl
teatrlarda çalışan gəncləri bir arada
görməkdən məmnunluq duyduğunu
vurğulayıb.Mədəniyyətimizindayanıq-
lı inkişafıməqsədilənazirlik tərəfindən
aparılan islahatlardan danışan Elnur
Əliyev bu sahənin idarə edilməsində

insan resurslarının müasirləşdirilməsi,
şəfaf və səmərəli idarəetmə mexa-
nizmlərinin yaradılması, müasir tələb-
lərə cavab verən və insan inkişafına
yönəlmişmədəniyyətinfrastrukturunun
qurulmasıüçünyaradıcıgənclərindəs-
təyinəehtiyacduyulduğunubildirib.O,
həmçininteatrsənətçilərininintellektual
potensialını,ixtisasbacarıqlarınıinkişaf
etdirməküçünMədəniyyətNazirliyi tə-

rəfindənhəyatakeçirilənsilsilətədbirlə-
rin,ustaddərslərininəhəmiyyətinidiq-
qətəçatdırıb.
Gəncləriprosesdəaktiviştiraketmə-

yə səsləyən Elnur Əliyev daha sonra
sözüonlaraverib.Gəncteatraktyorları,
rejissorlarvəteatrşünaslarAzərbaycan
teatrının bugünkü vəziyyəti barədə fi-
kirlərinibölüşüblər.Onlarteatrıninkişaf
etməsi,qlobalarenayaçıxmasıvəyeni
ideyalara açıq olması barədə arzu və
təklifərini nazirliyin nümayəndələrinə
təqdimediblər.
GörüşünsonundaElnurƏliyevgənc-

lərəyaradıcıfəaliyyətdəuğurlararzula-
yıb.

***

NazirinbirincimüaviniElnurƏliyevin
yaradıcılıqzəminlidahabirgörüşüyan-
varın14-dəbirqrupbəstəkarvəmusi-
qişünaslakeçirilib.
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının

sədri, Xalq artisti, professor Firəngiz
Əlizadənindəiştiraketdiyigörüşdəgə-
ləcəklayihələr,qarşıdaduranhədəfər,
mövcudproblemlərgenişmüzakirəolu-
nub.
ElnurƏliyevhəmçininçıxışındaMə-

dəniyyətNazirliyininyaradıcıyönlütək-
lifərə açıq olduğunu, birgə əməkdaş-
lığın səmərəli olacağını xüsusi qeyd
edib.
Buqəbildəngörüşlərindavamlıolma-

sınəzərdətutulur.

sənət 5

Pandemiyalıötənilinsonaylarınınteatrüçünnisbətənaktiv
keçdiyinideyəbilərik.Bucanlanmadapremyeralar,ölkəda
xiliikifestivallayanaşı,xaricisəfərlərindəpayıoldu.Bunlar
danbiridənoyabrın28dəndekabrın7dəkÖzbəkistanın

paytaxtıDaşkənddəkeçirilənpostsovetölkələrininIVGənclər
TeatrForumuidi.MədəniyyətNazirliyininvəAzərbaycanTeatr
Xadimləriİttifaqınındəstəyiiləölkəmizibutədbirdəaktyorlar,
rejissorlarvəteatrrəssamlarıtəmsiledirdi.

Bu səfərdə diqqətimi xüsu-
silə çəkən rəssamlar idi. Teatr
sənətimiz üçün bu sahədə təc-
rübəmübadiləsiböyükəhəmiy-
yətkəsbedir.AkademikMusiqili
TeatrınbaşrəssamıVüsalRəhi-
mov,ŞəkiDövlətDramTeatrının
baş rəssamı Nicat Məmmədov
və Azərbaycan Dövlət Kukla
TeatrınınbaşrəssamıİqbalƏli-
yevlə söhbət əsnasında həm
onlarınsəfərtəəssüratınıöyrən-
dim,həmdəümumilikdəçağdaş
dövrün teatr rəssamlığı vəqar-
şılaşdıqlarıyaradıcıproblemlərə
ümuminəzərsalmağaçalışdıq.
Məlumat üçün deyim ki, on-

lar10günərzindəhəmmüxtəlif
proqramlardaiştirakediblər,təş-
kilolunansərgidəeskizvərəsm
nümunələrini təqdim ediblər,
həmdəforumçərçivəsindəmü-
hazirələrə,ustaddərslərinəqa-
tılıblar.Eynizamandakomanda
halındatəşkiledilənmaarifəndi-
riciproqramlardaöztəcrübələri-
nihəmkarlarıiləbölüşüblər.
Nəticə olaraq istedadlı rejis-

sorVladimirPankovunlaborato-
riyasında iştiraketməkvəonun
forum çərçivəsində hazırladığı
“Daşkənd çörəkli şəhərdir” ta-
maşasınınbirparçasınıqurmaq
imkanıqazanıblar.
Qeydedimki,V.Pankovunla-

boratoriyasının iştirakçıları ko-
mandalara bölünərək bir həftə
ərzində A.Neverovun romanı
əsasında yeddi müxtəlif parça
hazırlayıblar. Bunlar forumun
təşkilatçılarının müəyyənləşdir-
dikləri “aclıq, yoxsulluq”, “dost-
luq, dost”, “geriyə yol yoxdur”,
“qorxaqlıq(qorxu)”,“talebelədir

– dözmək lazımdır”, “evə qayı-
dış” və “ev sahibi” mövzuları
olubki,azərbaycanlı teatr təm-
silçiləri sonuncu mövzunu işlə-
yiblər. Sonra V.Pankov bu par-
çaları birləşdirərək saatyarımlıq
birtamaşahazırlayıb.
Səfər təəssüratından söz dü-

şərkən hər üç rəssamın cavabı
təxminən eyni oldu: “Səfər yara-
dıcılığımızabaxış,ənazıətrafda
baş verən teatr prosesləri ilə nə
dərəcədəüzvisurətdəbağlıolub-
olmadığımızı müəyyən etmək
üçünyaxşıfürsətidi.Deyəbilərik
ki,busahədəkeçmişsovetməka-
nındakıdigərölkələrdəngeriqal-
mırıq.Ümumilikdəproblemlərdə,
perspektivlərdəoxşardır...”.
Həmsöhbətlərim səfər müd-

dətində Özbəkistanın musiqili,
kukla,operavəbaletteatrlarında
olduqlarını və prosesi yaxından
izləməkimkanıqazandıqlarınıda
dedilər. “Elə isə fərqnədərəcə-
dəidivəsizcə,busahədənələri
öyrənməliyik”sualımaisəözünə-
məxsus cavablar verdilər. Özü
dəbucavablardahərhansı ya-
radıcıqısqanclıqyox,yaradıcılıq
rəqabətlimüqayisənisezdim.
AkademikMusiqiliTeatrınbaş

rəssamıVüsalRəhimovdeyirki,
bundan əvvəl də müxtəlif proq-
ramlarda iştirak etmişdim: “Yeni
formaları asan mənimsəyirəm
və yeniliklərə açıq adamam.Bu
proqramçərçivəsindəmüxtəliföl-
kələrdəngələn10-ayaxıntama-
şayabaxdım.Təbiiki,onlarınqu-
ruluşçu rəssam işi mənim üçün
dahamaraqlı idi. Ümumən gör-
düyüməksərtamaşalardayüklü,
bəzənhansısafunksiyanıyerinə

yetirməyən,tamaşaboyu,birdə-
fə də olsun, istifadə olunmayan
dekorasiyalarçoxidi.Halbukibiz
səhnədə qoyulan sadə butafor
elementini–adigül,ağackolunu
damütləqüzvisurətdətamaşaya
bağlayırıq.Bumənadasizdeyən
fərqli, müasir elementlərin tət-
biqini də görmədim.Ammamü-
badilə,ənazıqonşuölkələrdəki
müxtəlifprofilli teatrlardaçalışan
həmkarlarımızınişprinsipini,on-
larınrejissorlar,tamaşanınheyəti
ilə fəaliyyət mexanizmlərini bil-
məküçünmaraqlıidi...”.
Nicat Məmmədov: “Bir neçə

istiqamətdə yaddaqalan, vacib
proqramlar oldu. Soundramanın
sirlərini öyrənmək, Pankovun
iş prinsipi ilə tanış olmaq şansı
qazandıq. Ən əsası da müasir
teatrlarda ənənəni saxlamaqla
yeniliklər gətirməyin özünəməx-
sus incəlikləri ilə tanış olduq.
Qısazamandayeniformalartap-
maqvə ideyaüzərindəkollektiv
işin efektivliyini də təcrübədən
keçirəbildik.Bütünhallardateatr
üçün maraqlı və yeni formala-
rın tapılmasıvəasanlıqla tətbiqi
üçünbukimisəfərlərvacibdir...”.

İqbal Əliyev: “Kuklaçı rəssam
kimi mənim üçün ən vacib mə-
qaməyaniolaraqhəmkarlarımın
işlərinigörməkidi.Odurki,bura-
dangedərkənhərüçümüzəyani
iş aparmışdıq. Bu qəbil səfərlər
etdiyimhərölkədəkuklalarınha-
zırlanmatexnologiyaları,yeniüs-
lubların tətbiqi ilə daha çoxma-
raqlanıram.Bumənadaçalışdım
ki,proqramdankənardadaolsa,
nəisəöyrənibvaxtımıdolğunke-
çirim.Mənəgörə, xüsusənDaş-
kənd Kukla Teatrının iş prinsipi
maraqlıidivəgedibonunlayaxın-
dan tanış oldum.Onuda deyim
ki, nə kuklaların hazırlanma tex-
nikası, nə də quruluş həllindəki
vizualelementlərbizdənöndəde-
yil.XüsusənRusiyadanolanteatr
rəssamları ilə söhbət edərkən
qrafiktətbiqlərdənişıqelementlə-
rinəyenitətbiqlərdəndanışarkən
onların maraqla qulaq asdıqla-
rın gördüm. Hərçənd mənə elə
gəlirdi ki, onlar bizdən daha qa-
baqcılformalartətbiqedirlər.Hə,
bir dəbizdə çox vaxt tələb kimi
eskiz çəkilməsini, bütün kukla
və səhnə geyimlərinin ayrılıqda
rəsm-təsvir olunmasını istəyirlər.

Biz bunların hamısını edir və
sonradanmüvafiqmuzeyətəhvil
veririk. Onlardan bu barədə so-
ruşduqdaqrafikrəssamlıqladaha
çoxməşğulolduqlarını vəbiraz
dahazır rekvizitlərəmüraciətet-
diklərinidedilər.Videoproyektorla
işləmək, 3D proqramı ilə iş bizə
dəyaddeyil.Ammaonlarındaiş
prinsipində ənənəvi rəssamlığı,
hərteatrın,tamaşanınözüslubu-
nuqoruyubsaxladığınıgördük.
Birşeyətəəssüfetdimki,orada

yeganəkuklateatrırəssamımən
idim vəmüqayisəni özüm üçün
dəedəbilmədim.Ammaonuda
deyimki,özbəkdostlarımızınbi-
zəmünasibətiyüksəksəviyyədə
idi.Azərbaycanasevgini,qayğını
yaxşıhissetdirirdilər...”.
VüsalRəhimov:“Birşeyxüsu-

səndiqqətimicəlbetdivəonun
bizdədətətbiqiniarzuedərdim.
Bizdədahaçoxsəhnəningörü-
nən hissəsi və tamaşa salonu-
nun dəbdəbəsinə qaçırıq. Am-
ma orda kulis və “səhnə cibi”
dediyimiz əlavə bucaqlar çox-
luğu, genişliyi diqqətimi çəkdi.
Səhnədəndəgenişməkan,şə-
rait kulis üçün yaradılıb və hər
kəsrahatlıqla–artistindənsəh-
nəmaşinistinədəkrahatişinigö-
rəbilir.“Ciblər”oqədərgenişdir,
səhnələrelədərindirki,istənilən
rekviziti rahatlıqlaoradayerləş-
dirəvəsaxlayabilirsən.
Ümumilikdəmüasirincəsənət

rəssamlığında sərhəd yoxdur
vəbu,teatrdadabelədir.Əsas
ideya ön plana çıxır və onun
realizəsini istənilənüsulvəüs-
lubda edə bilərsən. Unutmaq
olmazki,hərteatrındaözüslu-
buvətələbatıvar.İstəniləntər-
tibatı verə bilərsən.Amma bu,
tamaşanın və səhnənin tələb
vəimkanlarınaxidmətetməlidir.

Bəzəneləolurki,sənindüşün-
cənlə rejissorun tələbi üst-üstə
düşmür.Bizdəməktəb dərindir,
zəngindir,sadəcə,yeniformala-
rı asan qəbul etmirik. Rejissor-
larla rəssamların, dramaturqla-
rındialoqzəncirimöhkəmdeyil.
Heç də hər dramaturq, rejissor
səhnənin imkanlarını, quruluş-
çurəssamınyükünüaydındərk
etmir.Vəyaəksinə,hərrəssam
səhnəni, mətni, aktyorun yükü-
nüqavrayıbonauyğunhəlləça-
lışmır...”.
Nicat Məmmədov: “Yeniliklər-

dən danışırıqsa, yaxşı olar ki,
bu istiqamətdə kollektiv işə can
ataq.Yəniyenitamaşalarüzərin-
də işləyərkənyükbərabərşəkil-
dəbölünsünvəbeləcə,quruluş-
çurəssamıntamaşadakıağırlığı,
işyüküaydıntəyinolunsun.Bu-
rada söhbət rejissorla rəssamın
iş bölgüsündən daha çox onla-
rın dialoqundan gedir. Rejissor
kimi rəssam da səhnəni, mate-
rialı, hətta mizanı da yaxından
izləməli və onun sinxronluğunu
quruluş tətbiqində nəzərə alma-
lıdır.Unutmaqolmazki, rəssam
tamaşanınəsassimalarındanbi-
ridir,əlavəvasitəçisiyox...”.
İqbal Əliyev: “Nədənsə re-

jissorlar daha çox işi rəssamın
görməsiniistəyirlər,bütünvizual
yüküonagöndərirlər.Bəzənisə
ümumən rəssamın işinə qoşul-
murlar, tam kənarda tamaşa
qururlar. Belə olduqda da qəri-
bə,bəzəndəuğursuzbircalaq,
sintezigörürük.Rejissorlarara-
dasəhnəninölçülərini,imkanla-
rını,formavəüslubuunudurlar.
Ümumilikdəazsaydarejissoru-
muzvarki,rəssamınişini,səh-
nənin imkanlarını duyur və bi-
lir...”.

Həmidə Nizamiqızı

Xalq artistinin “Tale yazısı”
Cəfər Namiq Kamalın 70 illiyinə həsr olunmuş kitabın təqdimatı

Yanvarın17dəBakıKitabMərkəzindətanın
mışaktyor,XalqartistiCəfərNamiqKamalın
70illiyinəhəsrolunmuş“Taleyazısı”kitabının
təqdimatıkeçirildi.Kitabınmüəllifiteatrşünasvə
dramaturqÇingizƏləsgərlidir.

Təqdimatda mədəniyyət xadimləri, sənətkarın
həmkarlarıvədostlarıiştirakedirdi.
ƏvvəlcəçıxışedənmüəllifkitabdaCəfərNamiq

Kamalyaradıcılığınıaraşdırmağaçalışdığınısöylə-
di.Bildirdiki,nəşrdəaktyorunteatryaradıcılığıilə
yanaşıteleviziyatamaşalarındayaratdığıobrazlar
daəhatəolunub.
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbay-

canDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversiteti-
nindosentiVidadiQafarovçıxışedərəkaktyorun
təzadlı obrazlar qalereyasından söz açdı. Dedi
ki,o,DövlətGəncTamaşaçılarTeatrındansonra
AkademikMilliDramTeatrındadafərqliobrazlar
yaradaraqözsənətinisübutedib.
Xalq artisti Bəsti Cəfərova aktyorlaMilli Dram

Teatrınınsəhnəsindətərəf-müqabilolduğutama-
şalardanbəhsetdi:“CəfərNamiqKamal1996-cı
ildəbizimteatragələndənonunlamüxtəlifobraz-
lar yaratdıq.Bizim ilkduetimiz İlyasƏfəndiyevin
“Dəlilər və ağıllılar” pyesinin tamaşasında oldu.
Butamaşa18ilteatrınrepertuarındayeraldı...”.
Xalq artisti Tariyel Qasımov bildirdi ki, Cəfər

NamiqKamalınböyüklüyüsəmimiliyindədir.Xalq
artisti,rejissorRamizHəsənoğlu,Əməkdar incə-
sənətxadimi,yazıçı-dramaturqƏliƏmirlivəbaş-
qaları çıxışedərək70 illiyinəhəsrolunmuşkita-
bınişıqüzügörməsimünasibətiləyubilyarıtəbrik
etdilər. Ssenarist, rejissor Şərif Qurbanəliyev və

ssenarist, dramaturq Əhməd Orucoğlu aktyorla
yaradıcılıqəlaqələrindənmaraqlıanları,müzakirə
vəsənətmübahisələrinidiləgətirdilər.
Aktyorunqardaşı,XalqartistiİlhamNamiqKa-

malbildirdiki,kitabdaÇingizƏləsgərliCəfərinən
kiçikrollardantutmuşböyükrollarınaqədərbütün
yaradıcılığınıtədqiqedib:“Bunagörəonatəşək-
kürümübildirirəm”.
ÇıxışlardansonraCəfərNamiqKamalBakıKi-

tabMərkəzinəvətədbirəqatılanhərkəsətəşək-
kürünüifadəetdi.
Qeydedəkki,kitabdamaraqlıbaşlıqlaraltındaakt-

yorunbugündəuğurladavametdirilənzənginyara-
dıcılıqtəcrübələri,canlandırdığıvəyamüxtəlifsəbəb-
lərdən yaratmadığı obrazlar haqqında düşüncələri,
başınagələnməzəlihadisələr,haqqındamətbuatda
çapolunmuşresenziyalardanparçalar,fotolarvəxa-
tirələr toplanıb.Kitabgenişoxucukütləsi, həmçinin
aktyorluq, rejissorluq və teatrşünaslıq sahələri üzrə
təhsilalantələbələrüçündəmaraqlıolacaq.

L.Azəri

Yaradıcılıq zəminli görüşlər
Mədəniyyət nazirinin birinci müavini gənc teatr sənətçilərini, 

habelə bəstəkar və musiqişünasları dinləyib

Ənənəvi formada yeni düşüncə axtarışları
Teatr rəssamlarının təcrübə mübadiləsindən təəssürat və rəylər

BeynəlxalqMuğamMər
kəzində(BMM)tanınmış
tarzənvəxanəndəŞirul
laİmanovun(19091976)

anadanolmasının113cü
ildönümümünasibətiləxati
rəgecəsikeçirildi.

Yanvarın 13-də gerçəkləşən
xatirəgecəsindəXalqartistləri,
tarzənlər Vamiq Məmmədəli-
yev,RamizQuliyevunudulmaz
sənətkarlabağlıxatirələrinibö-
lüşdülər.OnunvaxtiləOperavə
Balet Teatrının səhnəsində oy-
nadığı rollardansözaçıldı.Va-
miqMəmmədəliyevŞirullaİma-

novun bölgələrdəki konsertləri
vəBakı kəndlərindəki toy şən-
liklərində çıxışları, məclislərdə
həm tarzən, həm də xanəndə
kimişuxifalarınıyadasaldı.Bil-
dirdiki,məhzŞirullaİmanovun
qoyduğu ənənədən sonra tar-
zən-xanəndəkimiçıxışedənlə-
rinsırasıgenişləndi.
Tədbirin bədii hissəsində

Əməkdar artistlər Təyyar Bay-
ramov, İlkin Əhmədov, Səbuhi
İbayev , Səbuhi Cəfərov (tar-
zən)vəRəşad İbrahimov (tar),
xanəndəSəbinəƏrəblininifala-
rı təqdimedildi. İfaçılarıRəşad
İbrahimovunrəhbərliyiiləBMM-

in muğam ansamblı müşayiət
edirdi.
Sondatarzəninnəvəsi,jurna-

listVüqar İmanov çıxış edərək
tədbirin təşkilindəəməyikeçən
hərkəsətəşəkkürünübildirdi.
Qeyd edək ki, vaxtilə Azər-

baycan DövlətAkademikOpe-
ravəBaletTeatrındasolistkimi
fəaliyyət göstərən Şirulla İma-
novötənəsrinəvvəlindəBakıda
keçirilənkonsertlərdəuğurluçı-
xışları iləmusiqisevərlərin rəğ-
bətiniqazanıb.Tarzəninbacarı-
ğınıyüksəkqiymətləndirəndahi
bəstəkarÜzeyirHacıbəyliopera
tamaşalarındatarifaçılığınıona
həvalə edib. Ş.İmanov böyük
səhnədə ilk dəfə 1916-cı ildə
“Tağıyev teatrı”nda dövrün ko-
rifey sənətkarlarının iştirakı ilə
səhnəyə qoyulan Z.Hacıbəyo-
vun“AşıqQərib”və1919-cuil-
dəMüslümMaqomayevin“Şah
İsmayıl”operasındatarzənkimi
çıxış edib. Bu premyeraların
uğurundanruhlanangəncŞirul-
lanəvaxtsabusəhnədəözünü
xanəndə kimi də sınayacağına
inanır. Bir neçə ildən sonra o,
OperavəBaletTeatrıvəAzər-
baycanDövlətFilarmoniyasının
solistikimifəaliyyətgöstərir.Yu-
xarıda adları çəkilən əsərlərlə
yanaşı, Ü.Hacıbəylinin “Şeyx
Sənan” operalarında da həm
vokal,həmdətarifaçısıkimita-
maşaçılarınrəğbətiniqazanıb.

Lalə

İlin ilk muğam axşamı 
Şirulla İmanovun xatirəsi yad edilib
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270 yaş lı Şu şa şə hə ri mi zin adı ilə şə rəf lə-
nən 2022-ci il ey ni za man da sə nət ir siy yə ti 
Şu şa dan qay naq la nan dün ya şöh rət-
li Azər bay can bəs tə ka rı, SS Rİ 
Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fat la rı 
laureatı Fik rət Əmi ro vun 100 
il lik yu bi ley tən tə nə si ilə yad da 
qa la caq. Bö yük bəs tə kar mu-
si qi xə zi nə mi zə də yər li töh fə lər 
bəxş edib, şöh rə ti ya xın-uzaq 
öl kə lə ri do la şan əsər lər ya zıb. 
Yu bi ley ili gör kəm li bəs tə ka-
rın zən gin ya ra dı cı lı ğı na sil si lə 
ya zı lar la nə zər sal maq üçün 
zə min ola caq. Bu ya zı da mu si-
qi xa di mi nin er kən ya ra dı cı lıq 
döv rü haq qın da söz aça ca ğıq. 

Fik rət Mə şə di Cə mil oğ lu Əmi-
rov 22 no yabr 1922-ci il də Gən-
cə şə hə rin də mu si qi çi ailə sin də 
dün ya ya göz açıb. Döv rü nün 
pro fes sional tar zə ni və bəs tə kar 
ki mi ta nı nan ata sı mu si qi, mə-
də niy yət be şi yi miz Şu şa dan idi. 
Bö yü dü yü zən gin sə nət mü hi ti 
Fik rət də er kən çağ lar dan mu si-
qi yə ma raq oya dır. Mu si qi çi ki mi 
ye tiş mə sin də isə ata sı Mə şə di 
Cə mi lin bö yük tə si ri olur. 

Şu şa nın zən gin mu si qi mü-
hi ti nin ye tir mə si olan Mə şə di 
Cə mil oğ lu Əmi rov (1875-1928) 
bir müd dət İs tan bul da ya şa-
mış, pro fes sional mu si qi çi ki mi 
ye tiş miş, bir sı ra mu si qi alət-
lə rin də ifa et mə yi öy rən miş-
di. Və tə nə dön dük dən son ra 
Gən cə şə hə rin də ya şa ma ğa 
qə rar ve rib. 1912-ci il də “Hey-
ra tı” mu ğa mı nı no ta kö çü rüb və 
“Şəh ba lı” jur na lın da çap et di rib.

Son ra Ri qa şə hə rin də “Qram mo-
fon” şir kə tin də bir sı ra mu ğam və 
xalq mah nı la rı nı va la yaz dı rır. O, 
bəs tə kar ki mi də özü nü sı na yıb, 
1915-ci il də “Sey fəl- mülk” ad lı 
ope ra ya zıb. 1923-cü il də Gən-
cə də ilk mu si qi mək tə bi ni ya ra-
dır. Mək tə bin açı lı şın da Üze yir 
Ha cı bəy li də iş ti rak edir, təd ris 
proq ram la rı nın ha zır lan ma sın-
da, elə cə də Mosk va, Ki yev və 
Sankt-Pe ter burq dan mu si qi mü-
tə xəs sis lə ri nin də vət edil mə sin-
də yar dım çı olur...

Ata sı dün ya sı nı də yi şən də Fik-
rə tin 6 ya şı var dı və onun üçün 
hə ya tın çə tin lik lə ri də elə o an-
dan baş lan mış dı. An caq çə tin-
lik lər onu yo lun dan dön dər mir. 

El mə, sə nə tə sıx bağ la na raq 
ata yo lu nu lə ya qət lə da vam et-
di rir. O, hə lə şa gird ikən mək tə-
bin təd bir lə rin də fəal lıq gös tə rir. 
Ba kı və  Gən cə şə hər lə rin də 
ke çi ri lən uşaq olim piada la rı na 
qa tı lır. 1930-cu il lər də da hi Üze-
yir Ha cı bəy li nin tə şəb bü sü ilə 

Gən cə də təş kil edi lən an-
samb la tar ifa çı sı ki mi 

da xil olur. Pro fes-
sional mu si qi çi 
ol maq məq sə-
di lə 1938-ci il də 

Ba kı şə hə ri nə gə lir. 
1939-cu il də Bül bül və 
Üze yir bə yin məs lə hə-
ti ilə Azər bay can Döv lət 

Kon ser va to ri ya sı na 
(in di ki BMA) da xil 
olur. Fik rət bun dan 

son ra əsl ya ra dı cı lıq 
fəaliy yə ti nə baş la yır. 

Onun da gənc lik il lə ri qan lı-
qa da lı il lə rə  – II Dün ya mü ha-
ri bə si nə tə sa düf edir. 1941-ci 
ilin no yab rın da 19 yaş lı Fik rət 
Əmi rov or du ya ça ğı rı lır. Ra bi tə-
çi lik kur sun da təh sil al maq üçün 
3 ay müd də ti nə Tifl  is şə hə ri nə 
gön də ri lir. Kur su ba şa vur duq-
dan son ra 1942-ci ilin iyu nun da 
Vo ro nej cəb hə si nə yo la sa lı nır. 
Ana sı na mək tu bun da ya zır dı: 
“Se vim li anam və ba cı la rım! 
Mən sağ və sa la ma tam. Mə nim 
cəb hə yo lum çox uzun ol du. 
Ros tov vi la yə ti ni keç mi şəm. Bu 
mək tu bu si zə Vo ro nej vi la yə ti-
nin Lis ki şə hə rin dən ya zı ram. 

Don ça yı nı da keç mi şik. Mosk-
va ya ya xın la şı rıq. Hər tə rəf 
qar dır. Hə lə lik heç bir ma raq lı 

ha di sə baş ver mə yib. Mən dən 
Mu sa ya, Adi lə xa la ya və bü tün 
dost və ta nış la ra sa lam ye ti rin. 
Öpü rəm sə ni...”.

Fik rət Əmi rov ba cı sı Yax şı 
xa nı ma mək tu bun da isə tə mas 
xət tin də ba şı na gə lən lər ba rə də 
mə lu mat ve rir: “...Ge cə qa ran-
lı ğın da ön xət tə ya xın la şar kən 
tə miz al man da nı şı ğı eşit dik. Bir 
qə dər son ra keç miş dost la rım-
dan bi ri fa şist lə rin ol du ğu ye ri 
tə yin et mək is tə di. Ba şı nı daş-
qa ya dan çı xa rar-çı xar maz qəf-
lə tən av to mat atəş lə ri səs lən di 
və dos tum ye rə sə rə lən di, gül lə 
onun ba şı nı ya ra la mış dı. Dos tu-
mu zun ba şı nı sa rı dıq dan son ra 
sə hə rə dək ora da qal dıq, ayaq-
la rı mız ta ma mi lə don muş du. 
Ha va işıq la şan da his sə əs gər-

lə ri bi zi tap dı lar və Br yansk şə-
hə ri nin hər bi hos pi ta lı na müali-
cə yə gön dər di lər”.

Araş dır ma lar da qeyd edi lir 
ki, xəs tə xa na da olar kən Fik rət 
Əmi rov ağır mə də ya ra sın dan 
da əziy yət çə kir. Da ha son ra cər-
ra hi əmə liy yat edi lir. Sa ğal dıq-
dan son ra ora da bir ne çə mu si-
qi çi dən iba rət an sambl ya ra dır. 
Özü həm an samb la rəh bər lik 
edir, həm də rus xalq çal ğı alə ti 
olan man do li na da ifa et mə yi öy-
rə nir. Hə min an samb lın re per-
tuarı na Azər bay can xalq mah nı 
və rəqs lə ri ni də da xil edən gənc 
mu si qi çi nin bu tə şəb bü sü xəs-
tə xa na rəh bər li yi tə rə fi n dən təq-
dir lə qar şı la nır. O, bu an sambl-
la hos pi tal da tez-tez kon sert lər 
təş kil edir, hərb çi lər də dö yüş 
ru hu nu ar tı rır. Bəs tə kar 1942-ci 
ilin no yab rın da xəs tə li yi ilə əla-
qə dar or du dan tər xis olu nur.

O, əv vəl cə Gən cə yə gə lir və bir 
ilə qə dər bu ra da qa lır. Ya ra dı-
cı lıq fəaliy yə ti ni da vam et di rir. 
Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sın-
da işə baş la yır, ey ni za man da 
mu si qi mək tə bi nə rəh bər lik edir. 
Son ra Gən cə Döv lət Dram Teat-
rın da baş re jis sor Meh di Məm-
mə dov la bir gə iş lə yir. Bir ne çə 
ta ma şa ya mu si qi ya zır. La kin 
ya rım çıq qal mış təh si li və ya ra-
dı cı lıq eş qi onu 1943-cü il də ye-
ni dən Ba kı ya qay ta rır.

Fik rət Əmi rov kon ser va to ri-
ya da təh si li ni da vam et dir mək lə 
bə ra bər, ye ni ya ra dı cı lıq ide-
ya la rı nı hə ya ta ke çir mək üçün 
ça lı şır. 1943-cü il də cəb hə təəs-
sü rat la rı nı özün də əks et di rən 
“Bö yük Və tən mü ha ri bə si qəh rə-
man la rı nın xa ti rə si nə” ad lı sim fo-
nik poema sı nı ya zır. Bəs tə kar bu 
əsə ri mü ha ri bə də hə lak ol muş 
ya xın dos tu Məm məd İs ra fi l za-
də yə həsr edir...

Fik rət Əmi rov gə lə cək də mu-
si qi mə də niy yə ti mi zin in ci si ola-
caq, öl kə mi zin, ha be lə dün ya nın 
məş hur səh nə lə ri nin bə zə yi nə 
çev ri lən əsər lər ya za caq dı. Bəs-
tə ka rın ope ra, ba let, sim fo ni ya-
lar, sim fo nik mu ğam lar, sim fo nik 
poema lar, süita lar, for te piano 
üçün kon sert lər və di gər janr lar-
da əsər lə ri, elə cə də mah nı la rı, 
fi lm və ta ma şa la ra yaz dı ğı mu-
si qi lər onun adı nı mə də niy yət və 
in cə sə nət ta ri xi mi zə əbə di həkk 
edib...

Savalan Fərəcov

Böyük  şöhrətin  astanasında

Ta nın mış bəs tə kar, Xalq ar tis ti, 
pro fes sor Azər Da da şov da-
hi bəs tə kar, ge niş tə lə bə nəs li 
ye tiş di rən bö yük pe da qoq Qa ra 

Qa ra ye vin tə lə bə si olub.

Onun mu si qi si nə rən ga rəng lik  və 
çox şa xə li janr dairə si xas dır. 15 sim-
fo ni ya, müx tə lif səp ki li sim fo nik, vo-
kal-sim fo nik, mu si qi li-səh nə əsər lə ri, 
20-dən çox fi l mə ya zıl mış mu si qi, ka-
me ra-inst ru men tal və ka me ra-vo kal, 
for te piano və müx tə lif alət lər, o cüm-
lə dən xalq çal ğı alət lə ri or kest ri üçün 
əsər lə rin müəl li fi  dir. Bəs tə ka rın mu si qi-
si nü fuz lu or kestr lər tə rə fi n dən ifa olu-
nub. 

Ötən ilin de kab rın da Azər Da da şo-
vun 75 il lik yu bi le yi ilə bağ lı sil si lə təb-
dir lər ke çi ril di. Üze yir Ha cı bəy li adı na 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da (BMA), 
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qın da 
təş kil olu nan kon sert lər də bəs tə ka-
rın ka me ra-inst ru men tal, vo kal və xor 
əsər lə ri təq dim edil di. BMA-da ke çi ri-
lən təd bir də Azər Da da şo vun ye ni nəşr 
olun muş for te piano üçün “Li rik pyes lər” 
sil si lə si nin təq di ma tı da ol du.

Bəs tə ka rın 75 il lik və Ü.Ha cı bəy-
li adı na BMA-nın 100 il lik yu bi ley lə ri 
çər çi və sin də piano çu la rın “Azər Da-
da şo vun əsər lə ri nin ən yax şı ifa çı sı” 
V Bey nəl xalq mü sa bi qə si ke çi ril di.
Mü sa bi qə nin al tı öl kə dən – Azər-
bay can, Tür ki yə, Ru si ya, Gür cüs tan, 

Qa za xıs tan və İran dan iş ti rak çı la rı 
var dı. Qa lib lər dən iki si BMA-nın nəz-
din də mək təb-stu di ya nın mə zun la rı 
idi: Nər giz Kən gər li və Nu ra nə Zey-
na lo va.

Azər Da da şo vun yu bi le yi mü na si bə-
ti lə da ha bir təd bir 14 yan var da M.Ma-
qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da ke çi ril di. 
Təd bir də əv vəl cə Mə də niy yət Na zir-
li yi nin sek tor mü di ri Vü qar Hüm bə tov 
na zir Anar Kə ri mo vun yu bil ya ra təb rik 
mək tu bu nu oxu du.

Üze yir Ha cı bəy li adı na Azər bay can 
Döv lət Sim fo nik Or kest ri (di ri jor – Mus-
ta fa Meh man da rov) və Azər bay can 
Döv lət Xor Ka pel la sı nın (bə dii rəh bər 
– Xalq ar tis ti Gül ba cı İma no va) çı xış 
et di yi kon ser tin so list lə ri bey nəl xalq 
mü sa bi qə lər laureat la rı, piano çu lar Nu-
ra nə Zey na lo va və Nər giz Kən gər li, vo-
kal çı Süb han Rüs tə mov idi. Qeyd edək 
ki, BMA-nın Or ta ix ti sas mu si qi mək-
təb-stu di ya sı nın mə zu nu olan hər iki 
piano çu ifa çı lıq la ya na şı mək təb-stu di-
ya da pe da qo ji fəaliy yət də gös tə rir lər. 

Kon ser tin proq ra mı na bəs tə ka rın 
ye ni əsər lə ri da xil edil miş di: 44 gün-
lük Və tən mü ha ri bə si nə həsr olun-
muş “Zə fər çə lən gi”, “Şu şa” sim fo ni-
ya sı, for te piano və sim fo nik or kestr 
üçün ümum mil li li der Hey dər Əli ye və 
it haf “Poema” (so list – Nu ra nə Zey-
na lo va), 2 say lı for te piano və or kestr 
üçün kon sert (so list – Nər giz Kən gər-
li). 

Kon sert də Xalq ar tis ti Gül ba cı İma-
no va nın rəh bər li yi ilə Azər bay can Döv-
lət Xor ka pel la sı nın ifa sın da qa rı şıq xor 
və bö yük sim fo nik or kestr üçün “Və tə-
nim Azər bay can” 4 his sə li kan ta ta sı da 
təq dim olun du (xor meys ter – Ə mək dar 
ar tist Yu li za na Kux ma zo va, so list – 
Süb han Rüs tə mov). 

İfa olu nan əsər lə rin ək sə riy yə-
ti Və tə nə, Zə fə rə, yur du mu za həsr 
olun muş du. Tən tə nə li, cən gi xa rak-
ter li mu si qi, mü ha ri bə də it ki lə ri mi zin 
ifa də si olan qüs sə li ab-ha va və li rik 
möv zu lar bir-bi ri ni əvəz edir di. Göz 
önün də ma raq lı ob raz lar ya ra nır dı, 
mil li lik lə müasir li yin vəh də ti nə zə rə 
çar pır dı. 

Caz üs lu bun da ya zı lan for te piano 
üçün 2 say lı kon sert də ma raq lı ta pın tı-
lar la zən gin idi. Bu ra da caz üçün sə ciy-
yə vi olan ritm-in to na si ya lar du yu lur du. 

Üç his sə li kon sert tex ni ki cə hət dən mü-
rək kəb əsər dir, la kin ifa çı onun öh də-
sin dən mə ha rət lə gəl di.

İlk də fə bu kon sert də səs lə nən “Şu-
şa” sim fo ni ya sın da qar şı mız da Qa-
ra ba ğı mız haq qın da çox his sə li sə nət 
əsə ri və rəq lən di yi ni gör dük. Tə biət 
səh nə lə ri, Cı dır dü zün də ki at la rın qa-
çı şı, ço ban la rın tü tək lə ri nin sə si mə ha-
rət lə mu si qi di li ilə çat dı rıl dı. 

Ulu ön də rə li rik-pat riotik it haf da özü-
nə məx sus mu si qi di li ilə fərq lə nir di. 
Mil li ça lar lar la zən gin in cə me lo di ya 
get dik cə dra ma tik lə şir, rəqs va rı ele-
ment lər üzə rin də qu ru lan möv zu ilə 
qar şı lıq lı in ki şaf edir və əsər tən tə nə li 
su rət də ta mam la nır. 

“Və tə nim Azər bay can” kan ta ta sı bay-
ram ab-ha va lı yu bi ley kon ser ti ni tən tə-
nə li, yük sək əh val-ru hiy yə də bi tir di. 

Təq dim olu nan bü tün əsər lər həm 
janr, həm də ob raz ba xı mın dan rən-
ga rəng idi, ifa çı lar isə öz növ bə sin də 
pro fes sional şə kil də on la rı təq dim edə 
bil di lər. 

Hə min ax şam ye nə Azər Da da şo vun 
mu si qi si nin işı ğı na yı ğış mış dıq. Gü man 
edi rəm ki, bu işı ğı du yan hər kəs kon-
sert dən zövq al dı...

Aytən İbrahimova
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Hə sən Xa si yev həs sas qəl bə, köv rək ürə yə, ro man tik 
duy ğu ya, güc lü mü şa hi də qa bi liy yə ti nə ma lik is te dad lı 
şair-pub li sist dir. Gö zəl lik, hə qi qət, tə biilik və sə mi miy yət 
onun üçün me yar dır, hə yat kre do su dur. Müx tə lif audi to ri-

ya lar da, məc lis lər də, mət buat sə hi fə lə rin də, efir də hər za man 
də yər li söz lə ri, fi kir-mü ka li mə lə ri ilə diq qət çə kir. Dövr, zə ma nə, 
mü hit, hə yat da baş ve rən “qa bar ma” və “çə kil mə”lər ona öz 
tə si ri ni gös tə rə bil mir. Bu na gö rə də cə sa rət lə de yə bi lə rəm ki, 
Hə sən müəl li min şəx siy yə tin də nü mu nə ola bi lə cək xey li gö zəl 
xü su siy yət lər cəm ləş miş dir. Bun lar ha ra dan qay naq la nır?

Gö zəl li yə vur ğun luq, hey ran-
lıq his si onu qə zet də müx bir, 
ra dioda re dak tor, mu zey də el mi 
iş çi iş lə yən dən, da ha də qiq de-
sək, gənc lik il lə rin dən mü şa yiət 
edir. Gö zəl lik lə ül fət, ün siy yət 
onu safl  aş dı rıb, nə cib ləş di rib, 
zöv qü nü for ma laş dı rıb, gö zəl 
dü şün mə yə və gö zəl yaz ma ğa 
sövq edib. 

Müd rik bir de yim var: “İn sa-
nın adı onun məz mu nu nu ifa-
də edir”. Hə sən adı nın mə na sı 
ərəb cə “gö zəl”, “ya ra şıq lı” de-
mək dir. Və o, bu nu əmə li iş lə ri 
ilə sü but edən şəxs lər dən bi ri-
si dir. Hə sən müəl lim is te dad lı 
qə ləm sa hi bi ki mi gö zəl li yə vur-
ğun adam dır. Şair lə rin gö zəl lik 
aşiq li yi ha mı ya gün ki mi ay dın-
dır. On la rın tan rı sı gö zəl lik dir, 
sev gi dir. Gö rür sən ki, gö zəl li yə 
ba xan da hər şe yi unu dur, diq-
qə ti yal nız onun sey ri nə yö nə-
lir, ət ra fın da baş ve rən lə rə, ona 
də yib to xu nan la ra əhə miy yət 
ver mir, çün ki gö zəl lik lə üz-üzə, 
göz-gö zə dir lər... 

Hə sən müəl li min bu haq da 
ma raq lı fi k ri var. De yir ki, ulu Ya-
ra dan gö zəl lə ri şair lər üçün ya-
ra dıb. Odur ki, mü ba rək qə lə mi 
ilə il ham pə ri lə ri nə olan bor cun-

dan çıx ma ğa ça lı şır. Axı, gö zəl-
li yi gö rüb də yər lən dir mək Al lah 
ver gi si dir. 

Şair Hə sən Xa si yev də tə-
biətin es te ti ka sı na, gö zəl lik 
fəl sə fə si nə də rin dən bə ləd ol-
du ğun dan, hik mət li sö zü öz 
mən bə yi ni safl  ıq dan gö tür dü-
yün dən dün ya ya və in san la ra 
da bu me yar la ba xır. Onu çə tin 
an lar da, dar mə qam lar da Dos-
to yevs ki nin tə bi rin cə de sək, gö-
zəl lik xi las edib. Çe xo vun “in sa-
nın hər şe yi – üzü, sö zü, ge yi mi 
gö zəl ol ma lı dır” fi k ri nə is ti nad 
edə rək ya şa yır.

Hə sən müəl lim eli nin, do ğul-
du ğu mə ka nın, ata oca ğı nın, 
gö zəl Qu sar tor pa ğı nın, Azər-
bay ca nın vur ğu nu dur. Ba şı 
Şah dağ ki mi uca, qəl bi Sa mur-
tək coş qun, əli qə ləm li, aya ğı 
oy naq “Ləz gin ka”lı ya zar dır. 
Mən həm də Hə sə ni, sö zün hə-
qi qi mə na sın da, ürə yi Və tə nə 
sığ ma yan zi ya lı ad lan dı rar dım. 
Bu nun bü növ rə sin də ye nə də 
Azər bay can tor pa ğı na vur ğun-
luq, hey ran lıq his si da ya nır.

Do ğul du ğu Qu sa rın nə yi var-
sa əs ra rən giz dir. Ha va sı da, 
su yu da, tə biəti də, adam la rı 
da, qı şı, ya zı, ya yı, pa yı zı da. 

Bu ra da möh tə rəm Pre zi den-
ti miz İl ham Əli ye vin söz lə ri ni 
xa tır la ma ğın ye ri dir: “Qu sa rın 
çox gö zəl, fü sun kar tə biəti, 
çox gö zəl iq li mi, gö zəl in san-
la rı var...”.

Hə sən Xa si ye vin “Gö zəl lik lər 
məs kə ni”, “Gö zəl in san”, “Ya-
zar”, “Gör düm sə ni”, “Vu rul dum” 
bu və baş qa şeir lə ri ni “Gö zəl lə-
mə lər” ad lan dır maq da ha doğ ru 
olar dı.

Qu sar onun üçün tək cə ya-
şa yış, yurd ye ri de yil. Ru hu-
na, kön lü nə, hiss lə ri nə ya xın 
mə bəd gah dır. Bur da Hə sən 
müəl lim san ki özü nü na ğıl lar, 
mö cü zə lər alə min də hiss edir, 
ra hat la nır, duy ğu la nır, il ham la-
nır. Və əsr lə rin o ta yın da kı ulu 
əc dad la rın sə si ni eşi dir, on lar la 
söh bət lə şir, keç miş lə bu gü nün 
vəh də ti ni, sin te zi ni, kör pü sü nü 
gö rür, sə ləfl  ər dən xə ləfl  ə rə ötü-
rü lən şan lı es ta fe ti ni qə bul edir, 
üzə ri nə dü şən mü qəd dəs və zi-
fə lə ri dü şü nür, da şı nır.

Ha ra da ça lış ma sın dan, han sı 
və zi fə ni da şı ma sın dan ası lı ol-
ma ya raq heç vaxt qə lə min dən 
ay rıl ma mış, sö zə ya xın ol muş-
dur. Gör dük lə ri ni, mü şa hi də et-
dik lə ri ni poezi ya süz gə cin dən 
ke çi rə rək bə dii hə qi qə tə çe vir-
miş dir. 

“Şair sö zə də yər ver mə li dir”, 
– de yir Hə sən müəl lim: “Ba-
car mır sa qə lə mi ni at ma lı dır.

Əsl şair in san la rın ürə yin də-
ki lə ri ni, de mə dik lə ri ni və ya 
de yə bil mə dik lə ri ni de yə bil-
mə li,  qə lə mə al ma lı dır. Göy-
dən enən sö zə xə ya nət Al la-
ha xə ya nət dir. Və tə nə, xal qa 
dö nük lük də bur dan baş la nır. 
Sö zü ur vat dan, şeiri şah lıq-
dan, ki ta bı taxt dan sa la nı, qar-
da şım ol sa da, ba ğış la ma ram. 
Özün də zi ya eh ti va edən, nü-
və sin də işıq olan poezi ya daim 
mə nim lə dir. Hət ta bir vaxt dün-
ya mı də yiş səm be lə, yer-göy 
ara sın da do la şa caq ru hu mu 
poezi ya dan qo par maq müm-
kün ol ma ya caq”.

Doğ ru da söy lə yir. Axı o, Nuh 
əy ya mın dan qal ma ruh ada mı-
dır, in san lı ğı nı qo ru yub sax la-
mış köh nə ki şi lər dən dir. Zən-
nim cə, bu, mad diy yat la yox, 
mə nə viy yat la ya şa yan şairin 
sə mi mi ürək söz lə ri dir.

Hə sən Xa si yev poezi ya sı nın 
özəl li yi nə də dir?

Şeir lə ri ahəng dar dır, ca zi bə-
dar dır, ba şa dü şü lən dir. Qə tiy-
yət lə söy lə yə bi lə rəm ki, il lər 
keç sə də, də yə ri azal ma ya caq, 
çün ki əzə li, əbə di, mil li və bə şə ri 
möv zu la ra mü ra ciət et di yin dən, 
tə zə, ori ji nal de yi mə, özü nə-
məx sus yo la, üs lu ba, dəst-xət-
tə ma lik ol du ğun dan sağ lı ğın da 
yaz dıq la rı ço xu nun ürə yi nə yol  
ta pıb ki, bu da hər ya za ra nə sib 
olan mə sə lə de yil.

Gah qalx dım dağ la ra,
 gah en dim dü zə,
Yet miş yaş da ya nıb
 in di göz-gö zə. 
İn şal lah, ça ta ram
 bir za man yü zə,
Ümid də gö zəl dir,
 gü man da gö zəl.

Də yər li söz lər dir. Ar zu muz isə 
ad gün lə ri niz də, yu bi ley lə ri niz-
də si zi təb rik edib, tə zə şeir lə ri-
ni zi al qış la maq dır, Hə sən müəl-
lim!

70 mis ra lıq baş qa gö zəl bir 
şeiri niz də var: “Ya şa dım”.

Sə nət mə bə di ni
 söz lə hör mü şəm,
Xi ri dar kəs lə ri ra zı gör mü şəm.
Siz de yin, öm rü mü
 ne cə sür mü şəm?
Xal qım dan öy rə nə,
 bi lə ya şa dım,
Mən be lə ya şa dım,
 be lə ya şa dım.

Xal qın bir nü ma yən də si və 
şairi ki mi sualı nı zı ca vab lan dı-
rım.

Siz iki əsr də (XX-XXI), iki qu-
ru luş da (so sializm, ka pi ta lizm), 
iki döv lət də (SSRİ və Azər bay-
can), iki re jim də (par tok ra ti ya 
və de mok ra ti ya), iki dost və 
qar daş xalq lar ara sın da (Azər-
bay can və ləz gi), bir amal la 
– Və tə nə, döv lə tə, ədə biy ya-
ta sə da qət lə xid mət et mək lə, 
şair-tər cü mə çi, ya zı çı-pub li sist 

ki mi dün ya nın ləz zət li çağ la rın-
da, köh nə, mərd ki şi lə rin, gö zəl 
in san la rın əha tə sin də, zən gin, 
mə na lı və san bal lı bir ömür ya-
şa mı sı nız.

70 ya şı nız mü ba rək, Hə sən 
müəl lim! Fəxr edi rik ki, ba şı nız 
uca, üzü nüz ağ dır. Gör dü yü-
nüz xe yir xah iş lə rə gö rə ürə-
yi miz if ti xar his si ilə dö yü nür. 
Ya şa ma ğa haq qı nız var, çün ki 
ya şa ma ğı ba ca rır sı nız. Çün-
ki ya şa dır sı nız, ya ra dır sı nız, 
çün ki gö zəl ki tab la rı nız da hə-
yat nə fə si, ya şa maq hə və si və 
əz mi var.

De yir lər ki, 70 yaş qo ca lı-
ğın gənc li yi dir. Sağ olun ki, siz 
öm rü nü zün ka mil lik çağ la rı nı 
ya şa ya-ya şa ya bu gün də əl də 
qə ləm gənc lik eş qiy lə, yo rul-
maq bil mə dən ça lı şır və mə nə vi 
dün ya mı zı gö zəl ləş di rir si niz. Si-
zə can sağ lı ğı, uğur lar və fə rəh li 
gün lər ar zu suy la…

Cabir Albantürk
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

üzvü, şair-publisist 

Gözəllik tərənnümçüsü
70 yaş qocalığın gəncliyidir...

Fikrət Əmirov – 100

270 yaş lı Şu şa şə hə ri mi zin adı ilə şə rəf lə-
nən 2022-ci il ey ni za man da sə nət ir siy yə ti 
Şu şa dan qay naq la nan dün ya şöh rət- El mə, sə nə tə sıx bağ la na raq 

ata yo lu nu lə ya qət lə da vam et-
di rir. O, hə lə şa gird ikən mək tə-
bin təd bir lə rin də fəal lıq gös tə rir. 
Ba kı və  Gən cə şə hər lə rin də 
ke çi ri lən uşaq olim piada la rı na 
qa tı lır. 1930-cu il lər də da hi Üze-
yir Ha cı bəy li nin tə şəb bü sü ilə 

Gən cə də təş kil edi lən an-
samb la tar ifa çı sı ki mi 

da xil olur. Pro fes-

Ba kı şə hə ri nə gə lir. 
1939-cu il də Bül bül və 
Üze yir bə yin məs lə hə-
ti ilə Azər bay can Döv lət 

Kon ser va to ri ya sı na 
(in di ki BMA) da xil 
olur. Fik rət bun dan 

Böyük  şöhrətin  astanasında

Azər Dadaşovun 75 illiyinə daha bir sənət töhfəsi

Soldan sağa (oturanlar) — Tofi q Quliyev, Fikrət Əmirov, Məmməd 
Qurbanov (mədəniyyət naziri), Soltan Hacıbəyli, Süleyman Ələsgərov

(ayaq üstə) Azər Rzayev, Boris Zeydman, Danil Danilov, Midhət Əhmədov
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“Tammetrajlı bədii � lm layihələrinə dəstək 2022” 
Müsabiqənin 1-ci mərhələsinin müddəti uzadılıb

Mil li ki ne ma toq ra fi ya sa hə sin də fəaliy yət 
gös tə rən ya ra dı cı şəxs lə rə dəs tək ol maq, bu 
is ti qa mət də ça lı şan müs tə qil pro dü ser mər-
kəz lə ri nin və is teh sal şir kət lə ri nin fəaliy yə ti ni 
sti mul laş dır maq, mil li-mə nə vi və ümum bə şə ri 
də yər lə ri film lər lə təb liğ et mək, ki no pe şə kar la-
rı nın təc rü bə lə ri ni da ha da ar tır maq məq sə di lə 
Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən 2021-ci il de-
kab rın 1-dən elan olun muş “Tam met raj lı bə dii 
film la yi hə lə ri nə dəs tək 2022” mü sa bi qə si nə 
la yi hə lə rin qə bu lu req la men tə əsa sən yan va-
rın 17-də ba şa çat ma lı idi. La kin mü sa bi qə yə 
gön də ri lən sə nəd lə rin top lan ma sı və bə zi 
müəl lif lər tə rə fin dən sse na ri lə ri nin ta mam lan-
ma sı üçün əla və vaxt ve ril mə si ilə bağ lı edi lən 
mü ra ciət lə ri nə zə rə ala raq, mü sa bi qə nin 
la yi hə lə rin qə bu lu mər hə lə si nin yan var ayı nın 
31-dək uza dıl ma sı na qə rar ve ri lib.

Mə lu mat üçün bil di ri rik ki, mü sa bi qə nin di-
gər mər hə lə lə ri req la men tə uy ğun ola raq da-
vam edə cək. Req la ment lə bu link va si tə si lə 
ət rafl  ı şə kil də ta nış ol maq müm kün dür: http://
mct.gov.az/az/bf des tek2022

Nə ti cə lər mart ayı nın so nun da www.cul tu-
re.gov.az say tın da və “Mə də niy yət” qə ze tin də 
elan olu na caq.

Azərbaycan
19 yan var 1873 – Azər bay ca nın ilk maarif çi qa dın la rın dan Hə-

mi də xa nım Əh məd bəy qı zı Məm məd qu lu za də-Ca van şir (1873 
– 6.2.1955) Ağ ca bə di ra yo nu nun Kəh riz li kən din də ana dan olub. 
Qaf qaz Mü səl man Qa dın la rı Xey riy yə Cə miy yə ti nin ya ra dı cı la rın-
dan dır. Ömür-gün yol da şı C.Məm məd qu lu za də nin bioq ra fi  ya sı nı 
ya zıb, Azər bay can ya zı çı la rı nın əsər lə ri ni rus ca ya tər cü mə edib.

19 yan var 1923 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, müasir Azər-
bay can təs vi ri sə nə ti nin ba ni lə rin dən Ca vad Mir ha şım oğ lu Mir-
ca va dov (1923 – 24.6.1992) Ba kı da ana dan olub. Əsər lə rin də 
şi fa hi xalq ədə biy ya tı per so naj la rı na ge niş yer ve rib. Əsər lə ri: 
“Şərq mi niatü rü möv zu sun da imp ro vi za si ya” sil si lə si, “Toy”, “Şa-
man-qa dın” və s.

19 yan var 1931 – Xalq ar tis ti Ay dın Ağa oğ lu Şah su va rov 
(1931-1986) Nax çı van da do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

19 yan var 1980 – Əmək dar ar tist Məm məd Ab bas qu lu oğ lu 
Cə fə rov (1912-1980) və fat edib. Gən cə Dram Teat rın da akt yor, 
Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sın da di rek tor iş lə yib. 

20 yan var 1882 – Şair Bəd ri Se yid za də (Bəd rəd din Mir Ka zım 
oğ lu Se yid za də; 1882-1945) Ba kı nın Keş lə kən din də do ğu lub.

20 yan var 1924 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Yu sif Məm məd 
oğ lu Ba ğı rov (1924 – 28.11.1996) Ba kı da do ğu lub. Gən cə Döv-
lət Dram Teat rın da qu ru luş çu re jis sor və baş re jis sor iş lə yib, 
“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da fi lm lə rin ikin ci re jis so ru olub.   

20 yan var 1946 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Ta hir 
Ək bər (1946 –  2.3.2018; Ta hir İs ma yıl oğ lu Ək bə rov) ana dan 
olub. Sim fo nik və ka me ra əsər lə ri nin, po pul yar mah nı la rın (“Dər-
din alım”, “Heç küs mə yin ye ri dir mi?”) müəl li fi  dir.

20 yan var 1977 – Şair, pub li sist, Əmək dar mə də niy yət iş çi-
si Zey nal Əliab bas oğ lu Cab bar za də (31.12.1920 –1977) və fat 
edib. 

20 yan var 2010 – Ba kı nın Ya sa mal ra yo nun da kı “20 Yan var” 
dairə sin də 20 Yan var abi də komp lek si nin açı lı şı olub. Abi də 
komp lek si nin me ma rı Əda lət Məm mə dov, hey kəl tə raş la rı Ca-
van şir Da da şov və Azad Əli yev dir.

 
21 yan var 1907 – Ta nın mış ta rix çi və iq ti sad çı, aka de mik Əli-

söh bət Sum bat oğ lu Sum bat za də (1907 – 22.1.1992) Ba kı nın 
Əmir can kən din də do ğu lub. Azər bay can xal qı nın et no ge ne zi nə 
dair təd qi qat əsər lə ri nin müəl li fi  dir.

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

21 yan var 1950 – Xalq şairi Zə lim xan Yu sif oğ lu Ya qub (1950 
– 9.1.2016) Gür cüs ta nın Bol ni si ra yo nu nun Kə pə nək çi kən din də 
do ğu lub. “Kön lü mün sə si”, “Yo lum el dən baş la nıb”, “Od al dı ğım 
ocaq lar”, “Şairin ta le yi” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Mil li Məc li sin 
de pu ta tı (1995-2005), Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin səd ri (2008-
2016) olub.

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

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

Dün ya 
19 yan var 1809 – Ame ri ka ya zı çı sı və şairi Ed qar Po (Ed-

gar Al lan Poe; 1809-1849) ana dan olub. Ədə biy yat da de tek tiv-
fan tas tik jan rın ya ra dı cı sı sa yı lır. Bir çox he ka yə və no vel la la rı 
(“Morq kü çə sin də qətl”, “Ma ri Ro je nin sir ri”, “Qa ra pi şik”, “Qar ğa” 
və s.) əsa sın da fi lm lər çə ki lib.

19 yan var 1839 – Fran sız pos timp res sionist rəs sa mı Pol Se-
zan (Paul Ce zan ne; 1839-1906) ana dan olub.

19 yan var 1865 – Rus rəs sa mı, port ret jan rı nın us ta sı Va len tin 
Se rov (1865-1911) ana dan olub.

20 yan var 1804 – Fran sız ya zı çı sı Ejen Syu (Ma rie Jo seph 
Euge ne Sue; 1804-1857) ana dan olub. “Pa ri sin sir lə ri”, “Ma til-
da”, “Mə həb bət uşaq la rı” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

20 yan var 1920 – İtal yan ki no re jis so ru Fe de ri ko Fel li ni (Fe de-
ri co Fel li ni; 1920 – 31.10.1993) ana dan olub. Beş də fə “Os kar” 
mü ka fa tı na (o cüm lə dən fəx ri “Os kar”) la yiq gö rü lüb. Film lə ri: 
“Yol”, “Ka bi ri ya ge cə lə ri”, “Şi rin hə yat”, “Sək kiz ya rım”, “Amar-
kord” və s.

21 yan var 1861 – Fran sız re jis so ru, dün ya ki ne ma toq ra fı-
nın ba ni lə rin dən bi ri Jorj Mel yes (Ma ries-Geor ges-Jean Me lies; 
1861-1938) ana dan olub. 1897-ci il də ya rat dı ğı “Star Film” stu di-
ya sın da qı sa met raj lı fi lm lər çə kib.

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

Hazırladı: Vüqar Orxan

19–21 yanvarXatirə təqvimi

Mü rək kəb hə yat ma te-
rial la rı nı sə nə tə gə-
tir mək, qey ri-nor mal 
ha di sə lə ri ba mə zə 

şə kil də (mən tiq li for ma da) gü-
lüş hə də fi nə çe vir mək, səh-
nə də təh lil et mək ya ra dı cı lıq   
tə xəy yü lün dən əla və in tuisi ya, 
is te dad, bö yük zəh mət və 
ba ca rıq tə ləb edir. Əmək dar 
ar tist, ta nın mış akt ri sa Nə ci-
bə Beh bu do va da uzun il lər 
Azər bay can Döv lət Mu si qi li 
Ko me di ya Teat rı nın səh nə-
sin dən çox say lı ta ma şa çı sı na 
ic ti mai hə ya tın qay na ğın dan 
ya rar lan dı ğı ha di sə lə ri mən-
tiq li for ma da, özü nə məx sus 
şt rix lər lə çat dır dı, gül dür dük-
cə dü şün dür dü...

Ət raf mü hi tə rəng qa tan, işıq-
lan dı ran in cə sə nət alə mi ni ucu-
bu ca ğı gö rün mə yən üm ma na 
bən zət mək olar. Hər bir is te dad 
sa hi bi öz gə li şi ilə sə nət dər ya sı-
nı bir qə dər zən gin ləş di rir. Nə ci-
bə Beh bu do va da teat ral rol la rı, 
ki no ob raz la rı fo nun da fər di ba-
ca rı ğı nı təs diq lə mə yə, ma raq lı, 
məz mun lu ya ra dı cı lı ğı ilə qəlb-
lər də iz sal ma ğa mü vəff  əq ol du, 
dü şün cə lər də, qəlb lər də ya şa dı. 
Hə ya tı bil di yi qə də ri lə sə nə tə 
gə ti rən, iri li-xır da lı rol lar da sə-
nət me ya rı nı, bi lik və ba ca rı ğı nı 
sü but edən akt ri sa nın ana dan 
ol ma sı nın 107-ci il dö nü mün də 
(1914-1999) ömür yo lu na, sə nət 
dün ya sı na nə zər sa lı rıq.  

Sənət sevgisinin qaynağı
Öz döv rü nün müəy yən qa da-

ğa la rı na gö rə ailə lər də qız la rın 
sə nə tə gəl mə lə ri nə ica zə ve ril-
mə di yi ni nə zə rə ala raq Nə ci bə 
xa nı mı Beh bu dov lar ailə sin də 
do ğul du ğu üçün  xoş bəxt ad lan-
dır maq olar. 1914-cü ilin 6 yan var 
ta ri xin də Tifl  is də dün ya ya gə lən, 
əs lən qa ra bağ lı olan Nə ci bə Beh-
bu do va nın ata sı Mə cid Beh bu dov 
məh şur xa nən də ki mi ta nı nıb, 
ana sı Fi ru zə Və ki lo va isə Qa zax 
ra yo nu nun Yu xa rı Sa lah lı kən-
di nin Və ki lov lar nəs li nə mən sub 
olub və müəl li mə iş lə yib. Ailə lə rin-
də 3 uşaq bö yü yüb. Bö yük öv lad 
Ən vər Beh bu dov, or tan cıl Nə ci bə 
Beh bu do va, evin ki çi yi isə Rə şid 
Beh bu dov olub. Azər bay ca nın 
gör kəm li sə nət ka rı Rə şid Beh bu-
do vun ba cı sı ol du ğu nu, xa nən də 
ailə sin də do ğul du ğu nu bil mək ki-
fa yət edir ki, gə lə cə yin ta nın mış 
akt ri sa sı nın sə nət sev gi si nin qay-
na ğı bəl li ol sun. 

Al tı ya şın da Tifl  is də ki əmək 
mək tə bi nə ge dən Nə ci bə Beh-
bu do va or ta mək təb də oxu du-
ğu il lər də Nə ri man Nə ri ma nov 
adı na klu bun dram və rəqs dər-
nək lə rin də çı xış edib. Mək tə bi 
bi tir dik dən son ra (1931) Ba kı ya 
gə lib, bur da Hid ro lo gi ya Tex ni-
ku mu na da xil olub. Həm çi nin 
Azər bay can Döv lət Kon ser va to-
ri ya sın da pe şə kar vo kal sə nə ti-
mi zin ba ni si, pro fes sor Bül bü lün 
sin fi  nə ge dib, vo kal ifa çı lı ğı nın 
müəy yən pe şə kar lıq xü su siy-
yət lə ri nə yi yə lə nib, kon sert lər də 
mü ğən ni ki mi çı xış edib. 

1933-cü il də Tifl  i sə qa yı-
dan Nə ci bə xa nım Mir zə Fə tə li 
Axund za də adı na Tifl  is Azər bay-
can Döv lət Teat rı nın trup pa sı na 
da xil olub, bu ra da iki il fəaliy-
yət gös tə rib. Bir müd dət  Gür-
cüs ta nın Adı gün ra yo nun da kı 
Kol xoz teat rın da ça lı şıb, son ra 
ye ni dən Tifl  is teat rı na də vət edi-
lib. 1941-1945-ci il lər də teatr da 
akt ri sa ki mi ça lı şıb, həm çi nin bir 
sı ra mə də ni-maarif müəs si sə-
lə rin də ye ni yet mə lə rin in cə sə-
nə tə yi yə lən mə lə ri sa hə sin də 
fəaliy yət gös tə rib. 1947-ci il də 
Tifl  is Azər bay can Döv lət Teat rı 
bağ lan dı ğın dan Ba kı ya gə lib. 

Azər bay can Döv lət Mu si qi li Ko-
me di ya Teat rı nın trup pa sı na qə-
bul edi lib, öm rü nün so nu na ki mi 
bur da ça lı şıb. Teatr sə nə tin-
də gös tər di yi xid mət lə rə gö rə 
1974-cü il də “Əmək dar ar tist” 
fəx ri adı na la yiq gö rü lüb.  

Kinoda sevilmək 
Mu si qi li Ko me di ya Teat rı-

nın bü növ rə si ni qo yan lar dan 
Xalq ar tist lə ri Nə si bə Zey na-
lo va, Lüt fə li Ab dul la yev və 
di gər sə nət kar lar la çi yin-çi-
yi nə ça lı şan, teat rın apa rı cı 
akt ri sa sı ki mi məş hur la şan 
Nə ci bə xa nım “Azər bay can-
fi lm” Ki nos tu di ya sın da is teh-
sal olu nan bir ne çə fi lm də 
oy na dı ğı rol la rı ilə də sə nət-
se vər lə rin rəğ bə ti ni qa za nıb. 
“Bə yin oğur lan ma sı” ki no ko me-
di ya sın da Bi bi xa nım, “Sa hil siz 
ge cə” ki nod ra mın da Ağa ba cı, 
“Ul duz” ki no ko me di ya sın da Ta-
mam və baş qa rol la rı akt ri sa nın 
ya ra dı cı lıq po ten sialı nı bir da ha 
təs diq lə di. Ya ra dı cı lıq plas ti ka sı 
zən gin, fərq li dəst-xət ti olan akt-
ri sa ya, təəs süfl  ər ol sun ki, ki no-
da iri həcm li rol lar hə va lə edil mə-
di. Bu nun la be lə Nə ci bə xa nım 
özü nə məx sus üs lub da ya rat dı ğı 
müx tə lif xa rak ter li ek ran per so-
naj la rı nı ki no se vər lə rə ta nıt ma-
ğa, ya ra dı cı lı ğı fo nun da fi lm lə rin 
uğu ru na tə kan ver mə yə mü vəf-
fəq ol du. Akt ri sa nın ta ma şa çı la-
ra doğ ma laş dır dı ğı ek ran rol la-
rı nın, tə va zö kar ya ra dı cı lı ğı nın 
uğu ru, məs lək sir ri haq qın da 
bil gi lə ri ət rafl  ı şə kil də həm kar la-
rı nın xa ti rə lə rin dən öy rə nək.  

Xatirələrdə yaşamaq
Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki-

noope ra tor Kə nan Məm mə dov: 
“Nə ci bə xa nı mı bir akt ri sa ki mi 
yax şı ta nı sam da, təəs süfl  ər ol-
sun ki, onu bir fi lm də çək mi şəm. 
Mər hum re jis sor, akt yor Cey hun 
Mir zə ye vin çək di yi “Fər yad” fi l-
min də er mə ni qa dın ro lun da. 
Fil min çə ki liş lə ri za ma nı onun-
la çox yax şı mü na si bət lə ri miz 
qu rul du. Hər dən çə ki liş dən əv-
vəl mə nə la zım olan qeyd lə ri mi 
edən də Nə ci bə xa nı mı nə zə rə 
alır dım və dü şü nür düm ki, yaş-
lı ol du ğu üçün onu çox in cit mə-
yim. O, bu nu ba şa dü şür dü və 
be lə an lar da mə nə ya xın la şıb 
de yir di ki, “Kə nan oğ lum, na ra-
hat ol ma, la zım dır sa mən çə kil-

di yim mi za nı bir də tək rar la yım, 
hə min səh nə ni bir də oy na yım. 
Mə nim üçün na ra hat ol ma. 
Əsas ro lun yax şı alın ma sı dır...”.

İşə hə mi şə bö yük mə su liy yət-
lə ya na şır dı. Əgər onun çə ki liş 
vax tı saat 2-də ola caq dı sa, çə ki-
liş mey dan ça sı na sə hər tez dən 
gə lir di, qrim lə nir di və çə kil mə yi-
ni göz lə yir di. 

Nə ci bə xa nı mın öz plas ti ka sı 
var dı. Ka me ra qar şı sın da ol duq-
ca sər bəst idi. Per so na jın hə rə-
kət və jest lə ri ni də qiq çat dı rır, 
hiss edir di ki, han sı mə qam da 
han sı hə rə kə ti et mə li dir. “Fər-
yad” fi l min də be lə bir səh nə var 
ki, və ziy yə tə uy ğun ola raq ev də-
ki lər ha mı sı zir zə mi yə qa çır lar. 
Hə min zir zə mi de ko ra si ya idi. 

Ora qal xıb en mək üçün uzun bir 
pil lə kən qo yul muş du. Nə ci bə xa-
nım əv vəl cə pil lə kə ni çe vik qal-
xıb-dü şür dü. Fil min so nun da isə 
hiss olu nur ki, ar tıq o, yo ru lub. 
Plas tik nöq te yi-nə zər dən mi za nı 
də qiq gös tə rə rək ob ra zın ha di-
sə lə rə uy ğun möv qe yi ni ol duq ca 
inan dı rı cı ya rat mış dı. Mən hər 
də fə sö zü ge dən epi zo da ba xan-
da hə min mə qam la rı xa tır la yı ram 
və Nə ci bə xa nı mın ro lu məhz bu 
tərz də oy na ma sı nı bə yə ni rəm. 
Təəs süfl  ər ol sun ki, bö yük is te-
da dı na rəğ mən Azər bay can ki-
no sun da az çə kil di, fi lm lər də baş 
və apa rı cı rol lar ya rat ma dı. Am-
ma  oy na dı ğı az ek ran per so naj-
la rı ilə be lə is te dad lı akt ri sa ki mi 
ya ra dı cı lı ğı nı təs diq lə di. 

Onu da əla və edim ki, Beh-
bu dov lar ailə si nin qa yı na tam 
tə rəf dən qo hum luq la rı ça tır dı. 

Nə ci bə xa nım bir qo hum ki-
mi hə mi şə xe yir də-şər də iş ti-
rak edir di, on la ra ge dib-gə lir di. 
Meh ri ban, ün siy yət cil xa nım, 
gö zəl in san, həm də pe şə kar 
akt ri sa idi...”.

Əmək dar mə də niy yət iş çi si, 
fi lm di rek to ru Na dir Əli yev: “Nə ci-
bə xa nım la “Bə yin oğur lan ma sı” 
fi l min də iş lə mi şik. Çox sa də, ün-
siy yət cil qa dın idi. Bax ma ya raq 
ki, uzun il lər Mu si qi li Ko me di ya 
Teat rı nın apa rı cı akt ri sa la rın dan 
ol muş du, am ma ye nə də hər çə-
ki liş də hə yə can la nır dı. Ça lı şır dı 
ki, çə kil di yi hər epi zod da özü nü 
gös tər sin. Bu nu da zən gin plas ti-
ka sı na, sə nət du yu mu na əsa sən 
ba ca rır dı. Bi bi xa nım ro lu nu elə 
real oy na yır dı elə bi lir din ki, sə-
nin doğ ma xa lan dı, bi bin di. 

Çə ki liş za ma nı bə zən fa si lə 
olur du, be lə olan hal da Nə ci-
bə xa nım la söh bət edir dik, hər 
də fə sa də li yi nin, sə mi mi li yi nin 
şa hi di olur dum. Özü nü bir ana, 
xa la qə dər bi zə o qə dər is tət-
miş di ki, is tər-is tə məz onun la 
söh bət edən də ra hat olur duq. 
Sa də li yi qə dər də məğ rur bir 
qa dın idi.  

Nə ci bə xa nım sə nət bil gi sin-
dən və ro lu nu də rin dən duy ma-
sın dan irə li gə lən sə bəb lər dən 
per so na jı nı ən in cə şt rix lər lə 
yad da sax la ma ğı ba ca rır dı. 
Bu ki mi xü su siy yət özü sə nət 
sev gi si dir, ya ra dı cı lı ğa, ümu-
mi lik də fi l mə uğur qa zan dı ran 
amil dir. Onu da qeyd edim ki, 
Nə ci bə xa nı mın oğ lu Cə fər 

Beh bu do vun ifa sı da fi l min 
uğu ru na uğur qa tıb. Film-
də səs lə nən “Ax şa müs tü” 
mah nı sı ta ma şa çı lar tə rə fi n-
dən se vi lən, son ra isə fər di 
re per tuar la ra kö çən mah nı-
lar dan dır. 

Ümu miy yət lə, Emin Sa-
bi toğ lu fi lm üçün çox gö zəl 
mah nı lar və mu si qi par ça la rı 
yaz mış dı. Ya dım da dı, fi l min 
mu si qi lə ri ni “Mos fi lm” Ki nos-
tu di ya sı nın səs yaz ma stu-
di ya sın da yaz dı rır dıq. Emin 
müəl lim lə otu rub səs ya zı-
lış la rı nı iz lə yir dik. Mən işim lə 
bağ lı bir ne çə də qi qə lik dəh-

li zə çıx ma lı ol dum. Qa yı dan da 
“Mos fi lm”in iş çi lə ri nin stu di ya nın 
qa pı sı nın ağ zı na top la şıb mah-
nı la rı din lə dik lə ri ni gör düm. Bu 
səh nə mə nə “Bəx ti yar” fi l min-
də ki məş hur kadr la rı xa tır lat dı. 
Gö rün dü yü ki mi, fi l min uğu run-
da Beh bu dov lar ailə si nin də ro lu 
bö yük dür”. 

Əmək dar mə də niy yət iş çi si, 
fi lm di rek to ru Akif Rüs tə mov: 
“Nə ci bə xa nım la “Təx ri bat” fi l-
min də ça lış mı şam. Hə min fi l min 
ikin ci re jis so ru (Sü ley man Əh-
mə dov la bir gə) ki mi ça lı şır dım. 
Ha zır lıq iş lə ri nə ba xır dım və çə-
ki liş lə rə nə za rət edir dim. Nə ci bə 
xa nım fi lm də qon şu qa dın ro lu-
na çə ki lir di. Çox cid di xa nım idi. 
Çə ki li şə gə lən də kə nar da otu-
rub ro lu na ha zır la şır dı, son ra da 
otu rub göz lə yir di ki, onu nə vaxt 
çə kə cək lər. Çə ki lib qur ta ran dan 

son ra da hə mi şə ni ga ran qa lır dı. 
Re jis sor El dar Qu li ye və de yir di ki, 
is tə yir si niz sə bir dubl da çə kin, 
bir dən kadr xo şu nu za gəl məz. 
El dar müəl lim hə mi şə on dan ra zı 
qa lır dı.  

Bax ma ya raq ki, gör kəm li sə-
nət kar Rə şid Beh bu do vun ba-
cı sı idi. Heç vaxt onun şöh rə tin-
dən is ti fa də et mir di. De yən də ki, 
Nə ci bə xa nım ar xa nız ca ma şın 
gön də rək, ra zı ol mur du. Çox sa-
də, sə mi mi qa dın idi. Hər çə ki li şə 
gə lən də kon fet və ya xud şir niy yat 
gə ti rir di, de yir di, uşaq la ra ver çay-
la iç sin lər. Gö zəl in san, tə va zö kar 
xa nım idi. Onu hə mi şə də rin hör-
mət lə xa tır la yı ram. Al lah ona rəh-
mət elə sin...”.

Şəhla Əmı̇rlı̇
kinoşünas

Təvazökar  yaradıcılıq

Tanınmış rəssam 20 Yanvara yeni əsər həsr edib 
Azər bay can ta ri xi nə mil li hüzn və qü rur gü nü ki mi ya zı lan 
1990-cı ilin 20 yan var ha di sə lə rin dən 32 il ötür. Qan lı Yan var 
öl kə miz də müx tə lif ya ra dı cı lıq sa hə lə rin də, o cüm lə dən təs vi ri 
sə nət də dö nə-dö nə əks olu nub, rəs sam və hey kəl tə raş lar 
tə rə fin dən ma raq lı əsər lər ər sə yə gə ti ri lib. 

Azər bay can Rəs sam lar 
İt ti fa qı və Ka ri ka tu ra çı Rəs-
sam lar Bir li yi nin üz vü, bey-
nəl xalq sər gi lə rin, mü sa bi-
qə lə rin laureatı, ta nın mış 
pla kat us ta sı Kir man Ab di nin 
də ya ra dı cı lı ğın da Qa ra Yan-
var möv zu su qır mı zı xət lə 
ke çir. Rəs sam bu möv zu ya 
sil si lə əsər lər həsr edib. On 
il ön cə, 2012-ci il də müəl li fi n 
bu sil si lə dən əsər lə ri met ro-
nun “20 Yan var” stan si ya sın-
da sər gi lə nib ma raq la qar şı-
la nıb.

Rəs sam fa ciənin 32-ci il-
dö nü mü nə “İşı ğın dan, zül-
mə tin dən qan da man ge-
cə...” ad lı ye ni əsər həsr edib. Pla kat da o mə şum ge cə nin iki 
rən gi var: qır mı zı və qa ra. Göz ya şı da qır mı zı axır. Hət ta çı ra ğın 
işı ğı be lə qır mı zı dır. Müəl li fi n göz ya şı dam la sı içə ri sin də qövs-
va rı ay (işıq) təs vir et mə si, əs lin də, qar şı da kı mil li is tiq lal yo lu na, 
nur lu sa bah la ra bir işa rə dir. Bu ide ya ey ni za man da çı ra ğın kim-
yə vi ya na caq ye ri nə göz ya şı ilə yan ma sıy la bir qə dər də qüv-
vət lən di ri lir...

Pla kat da ka bus ge cə si nin sa ba hı – can üs tə olan qan lı im pe-
ri ya nın tö rət di yi dəh şət li qır ğı nın ger çək miq ya sı nın üzə çıx dı ğı 
gün – çə ki lən fo to lar dan da is ti fa də edi lib.

Qalereya gənc rəssamları 
“AXIN”a çağırır

Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya-
sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 2 Fev ral – Gənc-
lər Gü nü nə həsr olun muş “AXIN” ad lı 
sər gi nin ke çi ril mə si plan laş dı rı lır.

Qa le re ya dan bil di ri lib ki, sər gi gənc-
lə rin is te dad və ba ca rıq la rı nın üzə 
çı xa rıl ma sı, mə də ni təd bir və la yi hə-
lər də iş ti rak la rı nın dəs tək lən mə si, bə-
dii-es te tik zöv qü nün for ma laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə ke çi ri lə cək.

Sər gi də iş ti rak et mək is tə yən rəs-
sam lar dan 24 yan var ta ri xi nə dək öz 
ya ra dı cı lıq la rı nı əks et di rən sər bəst 
möv zu lu rəsm lə ri ni, “AXIN” kart nöm-
rə si, əla qə nöm rə si, rəs min adı, öl çü-
sü, tex ni ka sı, sa tı lır sa qiy mə ti ilə bir gə 
axinq rup@gmail.com ün va nı na gön-
dər mə lə ri xa hiş edi lir.
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Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

757 il əvvəl...
20 yan var 1265-ci il də 

Lon don da Vest mins ter Sa ra
yındailkingilisparlamentiişə
başlayıb.Dünyaparlamenta
rizmininənqocamannümu
nəsiolanİngiltərəparlamenti
bugündəəsastarixiatribut
larını və mühafizəkarlıq sə
ciyyəsinisaxlamaqdadır.

368 il əv vəl...
21 yan var 1654-cü il dəUkraynanınRusiyayabirləşdirilməsi

barədəqərarqəbuledilib.UkraynagetmanıBoqdanXmelnitski
nintəşəbbüsüiləPereyaslavradasındaçıxarılanqəraraəsasən,
KrımvəQərbiUkraynaistisnaolmaqla,indikiUkraynanınərazisi
Rusiyaçarlığınabirləşdirilib.

290 il əv vəl...
21 yan var 1732-ci il də SəfəvidövlətiiləRusiyaarasındaRəşt

müqaviləsibağlanıb.Müqaviləyəəsasən,RusiyaIPyotrunvaxtın
daişğaletdiyiXəzəryanıəraziləri–Kürçayındanşimaldayerləşən
AzərbaycantorpaqlarınıSəfəvidövlətinəqaytarıb.Öznövbəsində
SəfəvidövlətiRusiyanınregiondarəqibiolanTürkiyəni(Osmanlı
imperatorluğunu) bu ərazilərə buraxmamaq barədə öhdəlik gö
türüb.Bundanəlavə,müqaviləyəəsasən,RusiyatacirləriSəfəvi
dövlətiərazisindərüsumsuzticarətetməkhüququəldəetdilər.

265 il əvvəl...
22 yan var 1757-ci il dəAvstriyailəRusiyaarasındaPeterburq

müqaviləsi imzalanıb.Müqaviləyəəsasən,RusiyaAvstriyaPrus
siyamüharibəsində birincinin tərəfini saxladı və bununmüqabi
lindəKöniqsberq(indikiKalininqrad)vilayətiniəldəetdi.Sonralar
ruslarKöniqsberqiitirsələrdə,İkinciDünyamüharibəsininnəticə
lərinəəsasən,buvilayətyenidənSSRİyə(Rusiyaya)birləşdirildi.

191 il əv vəl...
20 yan var 1831-ci il dəHollandiyanınmüstəmləkəsiolanBel

çikadövlətmüstəqilliyiəldəedib.Londondakeçirilənbeynəlxalq
konfransdaBöyükBritaniya,Fransa,PrussiyavəRusiyaBelçi
kanınmüstəqilliyinintəminatçısıkimiçıxışedirdilər.

146 il əv vəl...
21 yan var 1876-cı il dəOrtaAsiyaya(Türküstan)müstəmləkəçi

likyürüşünüdavametdirənçarRusiyasıKokandxanlığınıvəonun
mərkəziƏndicanşəhərini(indikiÖzbəkistanərazisi)ələkeçirib.

107 il əv vəl...
19 yan var 1915-ci il də 

dünyamüharibələri tarixində
ilk dəfə hava hücumu faktı
qeydəalınıb.Almaniyahərbi
dəniz donanmasına məxsus
3 dirijabl İngiltərə ərazilərini
bombardmanedib. LakinAl
maniya ordusunun bu əmə
liyyatı sonda uğursuzluğa
düçarolub.Dirijabllardageri
qayıdarkəntufanadüşərəkqəzayauğrayıblar.

32 il əv vəl...
20 yan var 1990-cı il dəSovetordusuBakıdaqırğınhəyatake

çirib.SSRİAliSovetininsədriMixailQorbaçovunBakıdafövqə
ladəvəziyyətintətbiqihaqqındafərmanınaəsasən,şəhərəordu
hissələri yeridilib.Məqsəd respublikadamilliazadlıqhərəkatını
boğmaqidi.Fərman19yanvardaverilsədə,yanvarın20sisə
hərə yaxın, şəhərdə qırğın törədiləndən sonra elan edilmişdi.
Sovetqoşunlarının təcavüzüzamanı (dahasonradəqiqləşdiril
miş rəqəmlərəgörə)147nəfəröldürülmüş,800dənçoxadam
yaralanmışdı.Ölənlərarasında20dənçoxqadınvəuşaqvaridi.

29 il əv vəl...
19 yan var 1993-cü il də Azərbay

canparlamenti “Dövlət gerbi haqqında”
Konstitusiya qanunu qəbul edib. Xalq
Cümhuriyyəti dövründə Dövlət gerbi
haqqındamüsabiqəelanedilsədə(yan
var 1920), onu başa çatdırmaq müm
künolmamışdı. 1991ci ildəAliSovetin
qərarıiləyenimüsabiqəelanolunduvə
Cümhuriyyət dövründə hazırlanmış la
yihələrdənbirikiçikdəyişikliklərlə təsdiq
edildi.Dövlət gerbi palıdbudaqlarından
vəsünbüllərdənibarətqövsünüzərindəyerləşənqalxantəsvirindən
ibarətdir.QalxanınüstündəAzərbaycanınDövlətbayrağınınrənglə
rifonundasəkkizguşəliulduz,ulduzunmərkəzindəalovtəsvirivar.

22 yan var 1993-cü il də Naxçıvanda Türkiyə Cümhuriyyətinin
BaşKonsulluğuaçılıb.Bu,muxtarrespublikadafəaliyyətəbaşlayan
ilkxariciölkədiplomatiknümayəndəliyiidi.
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İstanbuldaAzərbaycanın44
günlükVətənmüharibəsində
əldəetdiyişanlıZəfərəhəsr
olunan“Qızılalma–Şuşanın
oyanışı”tamaşasınümayiş
etdirilib.GültəpəMədəniy
yətMərkəzində(İstanbulun
Kağıthanərayonu)təqdim
olunantamaşa“Umutoyun
çuları”teatrıtərəfindənərsə
yəgəlib.

Səhnə əsəri barədə məlu
matverən“Umutoyunçuları”nın
koordinatoru Ayhan Ünlü iki il
əvvəlİstanbulunKağıthanəBə
lədiyyəsinindəstəyiiləeynisəh

nədə Xocalı soyqırımına həsr
olunantamaşanınnümayişetdi
rildiyinixatırladıb:“Türkiyənində
mənəvidəstəyiiləAzərbaycanın
Şuşanı işğaldan azad etməsini
birdahaqeydetməküçünbelə
bir layihəyə imza atdıq. Səhnə
əsərində yer alan aktyorlardan
dördü Türkiyədə televiziya se
riallarında rol alan və tamaşaçı
tərəfindən tanınan şəxslərdir.
Digərləridəteatrımızınaktyorla
rıdır. Bu cür layihələrin bundan
sonradadavamınıngələcəyinə
inanıram.Qismətolsa, tamaşa
mızıAzərbaycandadanümayiş
etdirməyidüşünürük”.

Səhnə əsərinin prodüseriAy
han Ünlü, ssenari müəllifi Se
vinc Mehrəliyeva, rejissorları
ÜmitAnaç vəŞahinDeyirmen
ci, bədii rəssamıÜlkərƏbülfət,
geyimrəssamıTahaYasinÜnlü
dür.“Oğuzlarüçün,hansıtərəfə
gedərlərsəgetsinlər, Zəfər əldə

edilmədən əvvəl Qızıl almadır”
şüarı ilə baş tutan tamaşada
Azərbaycanmusiqilərindən isti
fadəolunub.
RollarıÜmitAnaç,FatmaAyaz,

DilfuzaYorova,EmrehanYavuz,
Tülay Kurt, Sedat Ustaoğlu və
GökcanYılmazifaediblər.

Xəbərverdiyimizkimi,
yanvarın14dəAzər
baycanRespublikası
iləTürkiyəCümhuriyyəti

arasındadiplomatikmüna
sibətlərinyaradılmasının30
ilitamamolub.Əlamətdar
yubileymünasibətiləXarici
İşlərNazirliyindəfotosərgi
keçirilib.

Xarici işlər nazirinin müavini
XələfXələfovsərgininaçılışında
çıxışedərəkbildiribki,Azərbay
canın müstəqilliyinin bərpasın
dan sonra ilk diplomatik əlaqə
lərməhzTürkiyəiləqurulub.Bu
əlaqələrikiölkəarasındamüna
sibətləriyenimərhələyəkeçirib.
Diqqətəçatdırılıbki,diploma

tik münasibətlərimizin 30 illiyi
münasibətiləxariciişlərnazirləri
arasında qarşılıqlı olaraq təbrik
məktubları göndərilib: “Türkiyə
ən çətin dövrlərdə Azərbaycan
iləbirlikdəolub.Ölkələrimizara
sındakı qardaşlıqmünasibətləri
bütündünyayaörnəkdir.Bugün
AzərbaycanTürkiyəmünasibət
ləriyüksəksəviyyədəinkişafet
məkdədir.UluöndərlərMustafa
KamalAtatürkün“Azərbaycanın

sevincibizimsevincimiz,kədəri
bizim kədərimizdir” və Heydər
Əliyevin “Bir millət, iki dövlət”
şüarları qardaşlığımızın mənə
viideolojiəsasınıtəşkiledir”.
Nazir müavini çıxışında 44

günlük Vətən müharibəsində
TürkiyəninAzərbaycanaqardaş

lıq dəstəyi göstərdiyini xüsusi
vurğulayıb. Bildirib ki, Azərbay
canbunuheçvaxtunutmayacaq.
Vətənmüharibəsində qazanılan
şanlı Zəfər təkcə Azərbaycanın
yox,bütünTürkdünyasınınQə
ləbəsidir.Müharibədənsonrare
giondayenireallıqlaryaranıbvə

bölgədəTürkiyəninmövcudluğu
gücümüzəgücqatır.
Türkiyənin Azərbaycandakı

səfiri Cahit Bağcı ölkəsinin ta
rix boyu azərbaycanlı qardaşla
rına dəstək olmağa çalışdığını
bildirib: “Çanaqqala döyüşündə
azərbaycanlı qardaşlarımız bizə
köməkedib,fədakarlıqgöstərib
lər.NurupaşadaAzərbaycanın
çətin anlarında qardaşlarımızın
köməyinəgəlib.Vətənmüharibə
si zamanı TürkiyəAzərbaycana
həmmənəvi,həmdəsiyasidəs
təyini əsirgəmədi.Bizbütün sa
hələrdə,ocümlədənbeynəlxalq
platformalardadaimbirbirimizin
yanındayıq. Şuşa Bəyannamə
sininimzalanmasıəlaqələrimizin
zirvəsi oldu. Biz birlikdə bir çox
layihələrə imzaatmışıqvəbunu
davametdirəcəyik”.
Çıxışlardansonrasərgiyəba

xışkeçirilib.

XARİCİİŞLƏRNAZİRLİYİNDƏFOTOSƏRGİ

Azərbaycan-Türkiyə 
diplomatik münasibətlərinin 30 illiyi

BeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–TÜRKSOY,Azərbaycanın
SerbiyadakıSəfirliyi,BelqraddafəaliyyətgöstərənAzərbaycan
MədəniyyətMərkəzininbirgətəşkilatçılığıiləBelqraddadahi
şairvəmütəfəkkirNizamiGəncəvinin880illikyubileyinəhəsr

edilmiş“Nizaminioxuyaq”kitabalbomununtəqdimatıkeçirilib.
KitabalbomötənilTÜRKSOYunlayihəsiəsasındaərsəyəgəlib.

Belqrad Meriyasında təşkil
olunan təqdimatda TÜRKSOY
un Baş katibi Düsen Kaseinov,
AzərbaycanınSerbiyadakısəfiri
Kamil Xasiyev, Türkiyə mədə
niyyətvəturizmnazirininmüavi
ni Ahmet Mispah Demircan,
Serbiyanınmədəniyyətvəinfor
masiyanazirininmüaviniStanko
Blaqoyeviççıxışediblər.
DüsenKaseinovingilisdilində

nəşrolunanvəindiyədəkbirne

çə şəhərdə təqdimatı keçirilən
“Nizaminioxuyaq”kitabalbomu
haqqındaməlumatverib.
Kamil Xasiyev bildirib ki, Ni

zami Gəncəvi fenomen olaraq
bütün dünya üçün örnəkdir:
“Nizami Gəncəvinin yaşadı
ğı dövrdən əsrlər sonra onun
əsərlərindənTürkdünyası,Ya
xın Şərq mütəfəkkirləri, eləcə
dəavropalıfikiradamlarıilham
alıblar”.

ÇıxışlardaNizamininhumanizm
ideyaları,ədalətlicəmiyyətbarədə
fikirlərindənbəhsedilib.Mütəfək
kir şairin əsərlərinin əlyazmaları

nın bu gün dünyanın aparıcı ki
tabxanalarında və muzeylərində
saxlanıldığıqeydolunub.
Sonra kitabın təqdimatı üçün

rəmzi lent kəsilib. D.Kaseinov
səfirKamilXasiyevəvəSerbiya
nınmədəniyyətnazirininmüavini

StankoBlaqoyeviçəTÜRKSOY
un NizamiGəncəvinin880 illiyi
münasibətilə hazırladığı xatirə
lövhələrinitəqdimedib.

Tədbir iştirakçıları Nizami
Gəncəviyəhəsr edilən sərgi ilə
tanışolub,şairinsözlərinəyazıl
mışromanslardanibarətmusiqi
proqramınıdinləyiblər.

MehparəSultanova 
Ankara

“FİLMİNGAZERBAİJAN”

“Dubai Expo”da təqdim olunub
BirləşmişƏrəbƏmirlik
lərininDubayşəhərində
ötənilin1oktyabrındaişə
başlayandünyasərgi
sində–“DubaiExpo”da
ölkəmizdəuğurlatəmsil
olunur.Sərgikomplek
sindəkiAzərbaycan
pavilyonundamüxtəlif
təqdimatlar,konsert
proqramlarıtəşkiledilir.

Yanvarın 11də “Dubai
Expo” sərgi məkanının
“TerraAuditorium” zalında
Azərbaycan Film Komissiyasının (“Filming
Azerbaijan”) təqdimatı keçirilib.Mərasimdə
müxtəlifölkələrinfilmsektorununnümayən
dələriiştirakediblər.
MədəniyyətNazirliyininAudiovizualvə in

teraktiv media şöbəsinin müdiri Rüfət Hə
sənov çıxış edərək “Filming Azerbaijan”
təşəbbüsünün Azərbaycanın “film turizmi”
potensialını üzə çıxaracağını, ölkəmizə bu
istiqamətdəsərmayəniartıracağınıvəiqtisa
dibaxımdanəlverişli imkanlaryaradacağını
qeydedib.Diqqətəçatdırıbki,yarandığıbiril
ərzindəFilmKomissiyasıABŞ,Türkiyə,Hin

distan,Livanvədigərölkə
lərin kinematoqrafçıları ilə
Azərbaycanərazisindəfilm
çəkilişini təşkil edib. 2021
ci ildə “Netfix” platforması
iləəməkdaşlıqnəticəsində
ABŞ istehsalı olan böyük
büdcəli filmin çəkilişlərinin
birhissəsiBakıdaaparılıb.
Qeyd edək ki, dünya

nın əksər ölkələrində Film
Komissiyası aktiv şəkildə
fəaliyyət göstərir. Azər
baycan Film Komissiyası
2021ciilinyanvarındaMə

dəniyyətNazirliyi tərəfindənölkəərazisində
filmçəkilişlərinədəstəkvətəşviqməqsədilə
yaradılıb.Millikinematoqrafiyanıninkişafet
dirilməsivədünyakinosunainteqrasiyasıba
xımındançoxvacibolanbuaddımkinosəna
yesindəmühümdəyişikliklərəsəbəbolacaq.
“Dubai Expo”da keçirilən təqdimat da ilk

nəticəsini verib. Monteneqronun və BƏƏ
nin bir neçə aparıcı film şirkətləri ilə ortaq
layihələrmüzakirəolunub.
“Dubai Expo”da 190 ölkə təmsil olunur.

Sərgi2022ci ilmartın31nəqədərdavam
edəcək.

Xronoqraf

“NİZAMİNİOXUYAQ”

Kitab-albomun 
Serbiyada təqdimatı

İSTANBULDATAMAŞA

“Qızıl alma – 
Şuşanın oyanışı”

1500000000000DOLLAR

Pandemiya zənginləri 
daha zəngin edib

Dünyanın10ənzənginadamı
COVİD19pandemiyasızamanı
sərvətləriniikiqatartırarkən
bəşəriyyətin99faiziningəliri

azalıb.

Qlobal yoxsulluğun azaldılmasına diq
qətyetirənxeyriyyətəşkilatı“Oxfam”Da
vosdakeçiriləcəkDünyaİqtisadiForumu
ərəfəsindəqeyribərabərliyədairhesaba
tınıaçıqlayıb.
“Oxfam”a görə, pandemiyanın başla

dığı2020ciilinmartındanbəridünyanın
10 ən varlı adamının, o cümlədən İlon
Mask,CeffBezosvəBillQeytsinsərvəti
ikidəfədənçoxartaraq1,5trilyondollara
çatıb.Bu,dünyanınənyoxsul3milyard
insanının ümumi qazancından altı dəfə
çoxdur.
Koronavirus pandemiyasının milyar

derlərin xeyrinə olduğunu bildirən “Ox
fam”ın icraçı direktoru Qabriela Buçer
səhmlərinin artması sayəsində super
zənginlərin sayının artdığını da vurğu
layıb.
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