
Hey dər Əli yev Fon du və Mə də niy yət 
Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Şu şa 
dörd fə sil də” (“Four seasons of 
Shus ha”) ad lı bey nəl xalq fo toq ra fi-

ya mü sa bi qə si elan olu nub. 

Ap re lin 5-də Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də 
mü sa bi qə yə həsr olun muş mət buat konf-
ran sı ke çi ril di. 

Mə də niy yət Na zir li yi Me dia və kom mu ni-
ka si ya şö bə si nin mü di ri Mər yəm Qa far za-
də təd bi ri aça raq mü sa bi qə haq qın da mə-
lu mat ver di. Bil dir di ki, “Şu şa dörd fə sil də” 
mü sa bi qə si “Şu şa İli” mü na si bə ti lə təş kil 
olu nur. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin “Şu şa İli” ilə bağ-
lı il ər zin də bir sı ra la yi hə lər ke çi rə cə yi ni 
vur ğu la yan şö bə mü di ri on lar dan bir qis-
mi nin ar tıq real laş dı ğı nı diq qə tə çat dır dı: 
“Na zir lər Ka bi ne ti tə rə fi n dən “Şu şa İli” çər-
çi və sin də təs diq olun muş Təd bir lər pla nı na 
əsa sən, il ər zin də Xa rı bül bül fes ti va lı, Va qif 

poezi ya gün lə ri, Na tə van ədə bi fes ti va lı və 
Şu şa da ədə bi məc lis lər ke çi ri lə cək. Həm-
çi nin TÜRK SOY tə rə fi n dən Şu şa şə hə ri nin 
2023-cü il üçün “Türk Dün ya sı nın Mə də niy-

yət Pay tax tı” elan edil mə si qa la-şə hə ri mi zin 
qə dim və zən gin mə də ni ir si nin təb li ği nə də 
öz töh fə si ni ve rə cək”.

davamı səh. 2-də
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səh. 3

Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət 
Məktəbi Şəkidə konsert və

ustad dərsi təşkil edib
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səh. 5

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

Qarabağ müharibəsində ölkəmizdəki
yəhudi icmasının üzvləri də şücaət göstərib
Azər bay can da ya şa yan yə hu di ic ma sı üzv lə ri nin bi rin ci və 
ikin ci Er mə nis tan-Azər bay can mü ha ri bə lə rin də iş ti rak et mə si 
və şü caət gös tər mə si öl kə miz də eh ti ram la qeyd olu nur.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu fi k ri ap re lin 5-də İs rail-Azər bay can 
Hö ku mət lə ra ra sı Bir gə Ko mis si ya sı nın həm səd ri, İs railin tu rizm 
na zi ri Yoel Raz vo zo vu qə bul edər kən söy lə yib.

Döv lət baş çı sı əla qə lə ri mi zin in ki şa fın da həm Azər bay can da, 
həm də İs rail də fəaliy yət gös tə rən dias por la rı mı zın ro lun dan da-
nı şıb, xalq la rı mı zın nü ma yən də lə ri nin əsr lər bo yu bir gə dost luq 
şə raitin də ya şa dıq la rı nı vur ğu la yıb.

səh. 2

“Muzeyi peşəkardan öyrənək” 
Mə də niy yət Na zir li yi əsr lər lə ya şı olan mu-
zey eks po nat la rı nın nə sil lər dən nə sil lə rə 
ötü rül mə si üçün mu zey işi nin düz gün təş ki li 
və eks po nat la rın mü ha fi zə qay da sı na riayət 
edil mə si, həm çi nin dün ya mu zey lə ri nin 
təc rü bə si nin re gion mu zey lə rin də tət biq 
edil mə si ilə əla qə dar “Mu ze yi pe şə kar dan 
öy rə nək” ad lı la yi hə yə start ve rib.

La yi hə nin əsas məq sə di məhz re gion lar da kı 
mu zey lə rin və əmək daş la rı nın fəaliy yə ti ni ak-
tiv ləş dir mək, müasir ça ğı rış la ra ca vab ve rən 
mu zey mü hi ti ni for ma laş dır maq dır.

Re gion lar da fəaliy yət gös tə rən mu zey lə rin 
da ha da tək mil ləş di ril mə si, mu zey əmək daş la-
rı nın bi lik və ba ca rıq la rı nın ar tı rıl ma sı xü su si lə 
əhə miy yət kəsb edir.

La yi hə çər çi və sin də Mə də niy yət Na zir li yi nin 
re gional ida rə lə ri (Gən cə, Lən kə ran, Sum qa-
yıt, Ağ daş, Ağ ca bə di, Ağs ta fa, Bər də, Bi lə su-
var, Xaç maz, İs ma yıl lı, Kür də mir, Ma sal lı, Sa-
bi ra bad, Şə ki, Şəm kir) üz rə fəaliy yət gös tə rən 
mu zey və Hey dər Əli yev mər kəz lə ri nin əmək-
daş la rı na Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yi nin 

di rek to ru Şi rin Mə li ko va və mu zey eks po nat-
la rı nın qo run ma sı və qey diy ya tı üz rə di rek tor 
müavi ni, baş mü ha fi  zi Mi ra Məm məd xa no va, 
Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin el mi iş lər 
üz rə di rek tor müavi ni Xə di cə Əsə do va, Azər-
bay can Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin 
di rek to ru Al la Bay ra mo va, Azər bay can İs tiq lal 
Mu ze yi nin di rek to ru Sə di Mir se yib li və mu ze yin 
fond iş lə ri üz rə di rek tor müavi ni Aida Axun do va 
ki mi mü tə xəs sis lər tə rə fi n dən 3 gün müd də tin-
də “mu zey sa hə sin də müasir ça ğı rış lar”, “fond 
və mü ha fi  zə işi”, “dün ya mu zey lə ri” möv zu la rı 
üz rə tə lim-se mi nar-mü za ki rə ke çi ri lə cək.

Da ha son ra iş ti rak çı mu zey lər tə lim çi lər tə-
rə fi n dən on la ra təq dim edil miş möv zu üz rə 
öz mu zey lə rin də hə ya ta ke çi rə cək lə ri la yi hə-
nin 1 həf tə müd də tin də təq di ma tı nı ha zır la-
ya caq. Son da hər re gion üz rə mu zey və Hey-
dər Əli yev mər kəz lə ri tə rə fi n dən ha zır lan mış 
təq di mat la ra ba xı la caq və qiy mət lən di ri lə cək. 
Təq dim edi lən la yi hə nin hə ya ta ke çi ril mə si 
Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fi n dən məq sə dəuy-
ğun he sab olun du ğu təq dir də la yi hə nin real-
laş dı rıl ma sı üçün dəs tək gös tə ri lə cək.

Şuşa hər fəsli ilə gözəldir
Müsabiqə qala-şəhərimizi dünya fotoqraflarının obyektivində göstərəcək

Ötən il “Ni za mi Gən cə vi İli” 
çər çi və sin də elan olun muş 
la yi hə lər dən bi ri “Ni za mi 
Gən cə vi yə mək tub” bey nəl-
xalq es se mü sa bi qə si idi. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Mə də niy yət və Xa ri ci İş lər 
na zir lik lə ri tə rə fin dən ke çi ri-
lən mü sa bi qə nin qa lib lə ri nin 
mü ka fat lan dır ma mə ra si mi 
ke çi ril di. 

Ap re lin 4-də Bey nəl xalq Mu-
ğam Mər kə zin də ger çək lə şən 
mə ra sim də çı xış edən mə də niy-
yət na zi ri Anar Kə ri mov bil dir di 
ki, ötən il “Ni za mi İli” çər çi və sin-
də öl kə miz də və xa ric də çox-
say lı la yi hə lər real la şıb. Ni za mi 
Gən cə vi Bey nəl xalq Fo ru mu, 
İşıq Fes ti va lı və s. təd bir lər təş-
kil edi lib, ey ni za man da VII Ba kı 

Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si Ni za mi 
Gən cə vi nin 880 il li yi nə həsr olu-
nub. UNES CO və TÜRK SOY-da 

Ni za mi Gən cə vi yə həsr olu nan 
sər gi lər və sim po zium lar təş kil 
edi lib.

Vur ğu lan dı ki, bu la yi hə lə rin 
hər bi ri Ni za mi nin Azər bay can 
ədə biy ya tı nın nü ma yən də si ol-
du ğu nu sü but edən və təb li ği-
nə töh fə ve rən fəaliy yət lər ki mi 
mü hüm əhə miy yə tə ma lik dir: 
“Biz çox şa dıq ki, ötən ili Ni za-
mi Gən cə vi mis ra la rı, fi  kir lə ri 
ilə ba şa vur duq. Dün ya da Ni-
za mi yə qar şı id diala ra ca va bı-
mız on dan iba rət dir ki, Ni za mi 
Gən cə vi o xalq , o cə miy yə tə 
məx sus dur ki, onun mi ra sı nı 
də yər lən di rir və adı nı əbə di-
ləş di rir. “Ni za mi İli”ndə sil si lə 
təd bir lə rin da va mı ola raq biz 
bey nəl xalq es se mü sa bi qə si 
elan et dik”.

davamı səh. 3-də

Nizami Gəncəviyə məktublar

Münasibətlərin daha yüksək səviyyəyə 
çatması xalqlarımızın maraqlarına uyğundur

Ap re lin 4-də Azər bay can Res pub li ka sı ilə Ru si ya Fe de ra si ya-
sı ara sın da dip lo ma tik mü na si bət lə rin qu rul ma sı nın 30 il li yi 
ta mam olub.

Bu mü na si bət lə Ru si ya Pre zi den ti Vla di mir Pu tin Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli ye və təb rik mək tu bu gön də rib.

Mək tub da vur ğu la nır ki, bu il mü hüm nailiy yət lə – Ru si ya və 
Azər bay can ara sın da müt tə fi q lik qar şı lıq lı fəaliy yə ti haq qın da 
Bə yan na mə nin im za lan ma sı ilə əla mət dar dır: “Əmi nəm ki, iki tə-
rəfl  i mü na si bət lə rin ye ni, key fi y yət cə da ha yük sək sə viy yə yə çat-
dı rıl ma sı xalq la rı mı zın tə məl ma raq la rı na uy ğun gə lir”.

səh. 2

Mədəniyyət Nazirliyində Avropa Şurasının 
Baş katibi ilə görüş

Ap re lin 5-də Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mov öl kə miz də sə fər də olan Av ro pa Şu ra sı nın (AŞ) 
Baş ka ti bi Ma ri ya Pey çi no viç Bu riç ilə gö rü şüb.

Gö rüş də Azər bay can ilə Av ro pa Şu ra sı ara sın da mə də niy yət 
sa hə sin də qar şı lıq lı əmək daş lıq və hə ya ta ke çi ri lə cək bir gə la yi-
hə lə rin pers pek tiv lə rin dən söh bət açı lıb.

səh. 2

İtkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq 
Komissiya Azərbaycanla əməkdaşlığa hazırdır

İt kin düş müş şəxs lər üz rə Bey nəl xalq Ko mis si ya dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin də, o cüm lə dən Bal kan lar da ge niş miq yas-
lı fəaliy yət gös tə rib və it kin düş müş he sab olu nan min lər lə 
in sa nın ta le yi ni müəy yən edə rək on la rın ailə si nə mə lu mat 
ve ril mə sin də öz ro lu nu oy na yıb. Təş ki lat it kin düş müş şəxs lə-
rin ta le yi nin müəy yən ləş di ril mə si mə sə lə sin də Azər bay can la 
da ya xın dan əmək daş lıq et mə yə ha zır dır.

Bey nəl xalq Ko mis si ya nın baş di rek to ru xa nım Kat rin Bom ber-
ger bu ba rə də ap re lin 4-də Pre zi dent İl ham Əli yev ilə gö rüş də 
bil di rib.

DNT ana liz nü mu nə lə ri nin top lan ma sı və la bo ra tor ana liz lər 
va si tə si lə in san la rın şəx siy yə ti nin müəy yən edil mə si nin va cib-
li yi ni bil di rən Kat rin Bom ber ger Azər bay can da it kin düş müş 
şəxs lər üz rə mə lu mat ba za sı nın ya ra dıl ma sı, küt lə vi mə zar lıq-
lar da bir gə qa zın tı la rın apa rıl ma sı, yer li mü tə xəs sis lə rin pe şə-
kar lıq la rı nın ar tı rıl ma sı ki mi iş lə rə öz töh fə si ni ver mə yə ha zır 
ol du ğu nu de yib. 

Baş di rek tor Azər bay can Res pub li ka sı nın Əsir və it kin düş müş, 
gi rov gö tü rül müş və tən daş lar la əla qə dar Döv lət Ko mis si ya sı ilə 
əmək daş lı ğa dair niy yət pro to ko lu im za la dıq dan son ra prak ti ki 
işə baş la ya caq la rı nı diq qə tə çat dı rıb.

“Zəfərə gedən yol”

Ap re lin 5-də Azər bay can İs tiq lal Mu ze yin də “Zə fə rə 
ge dən yol” ad lı sər gi açı lıb. Sər gi Və tən mü ha ri bə sin də 
qa zan dı ğı mız və bu gün də ru hu için də ya şa dı ğı mız 
möh tə şəm Zə fə rin baş lan ğı cı olan 2016-cı ilin Ap rel dö-

yüş lə ri nin al tın cı il dö nü mü nə həsr edi lib. 
səh. 3

“Zəfərə gedən yol”

“UNESCO-nun digər qurumlardan nümunə götürəcəyinə inanırıq”
Xə bər ver di yi miz ki mi, 30 mart – 13 ap-
rel ta ri xin də Pa ris də UNES CO İc raiy yə 
Şu ra sı nın 214-cü ses si ya sı ke çi ri lir.

Ses si ya çər çi və sin də öl kə mi zin bu qu-
rum da kı daimi nü ma yən də si El man Ab-
dul la yev üzv döv lət lə rin ge niş dəs tə yi ilə 
UNES CO-nun bu mü hüm or qa nı na – İc-
raiy yə Şu ra sı na se çi lən Azər bay can Res-
pub li ka sı nın mil li bə ya na tı nı təq dim edib.

E.Ab dul la yev bil di rib ki, İc raiy yə Şu ra sı-
nın bu ic la sı Uk ray na da və onun ət ra fın da 
və ziy yə tin cid di şə kil də pis ləş mə si fo nun-
da bey nəl xalq ic ti maiy yət üçün tə la tüm lü 
vaxt lar da ke çi ri lir: “Azər bay can sülh yo lu ilə 
həll is ti qa mə tin də səy lə rin hə lə də mü ba ri-
zə ni da yan dı ra caq nə ti cə ver mə di yi nə gö rə 
də rin təəs süf his si ni bil di rir. Mül ki it ki lə rin 
sa yı nın art ma sı xü su si lə na ra ha te di ci dir. 
Biz bir da ha mül ki şəxs lə rin və mül ki inf rast-

ruk tu run, o cüm lə dən mə də ni ir sin və təh sil 
müəs si sə lə ri nin mü da fi əsi üçün bey nəl xalq 
hu ma ni tar hü qu qa cid di riayət edil mə si nin 
zə ru ri li yi ni vur ğu la yı rıq”.

“Azər bay can 30 ilə ya xın Er mə nis ta nın 
si lah lı tə ca vü zü nə mə ruz qal dı. Bu il lər ər-
zin də ağır hər bi, elə cə də in san lı ğa qar şı ci-

na yət lər tö rə dil di, si lah lı mü na qi şə za ma nı 
mə də ni ir sin qo run ma sı na dair bey nəl xalq 
hü quq açıq-aş kar ko bud şə kil də po zul du. 
Azər bay ca nın bir vaxt lar zən gin mə də ni 
və tə bii ir sə ma lik çi çək lə nən əra zi lə ri yer-
lə yek san edi lib. Bü tün bu il lər ər zin də Er-
mə nis tan hö ku mə ti həm 30 il iş ğal al tın da 
sax la dı ğı əra zi lər də, həm də Er mə nis ta nın 
özün də Azər bay ca nın mə də ni ir si nin məhv 
edil mə si, ta lan edil mə si və mə nim sə nil-
mə si is ti qa mə tin də sis tem li si ya sət hə ya-
ta ke çi rib. Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin 
ge ri çə kil mə si za ma nı XIII əs rə aid Xu da-

vəng mo nas tı rı nın zəng lə ri, xaç la rı, məş hur 
fres ka la rı və qə dim əl yaz ma la rı, elə cə də 
Azıx ma ğa ra la rın dan və Şah bu laq qa la sın-
da olan qiy mət li ar te fakt lar qa nun suz ola raq 
Er mə nis ta na apa rı lıb”, – de yə E.Ab dul la yev 
əla və edib.

davamı səh. 2-də

Xalq məhəbbəti qazanan 
muğam ustadı

Bu ilin fev ra lın da dün ya sı nı də yi-
şən gör kəm li mu ğam us ta dı, Xalq 
ar tis ti, pro fes sor Əli ba ba Məm mə-
dov mil li ifa çı lıq sə nə ti nin in ki şa fı na 
mü hüm töh fə lər ve rib, ye ni xa nən-
də lər nəs li ye tiş di rib, ey ni za man da 
bəs tə lə di yi mah nı və təs nif lər lə mu-
si qi ta ri xi miz də si lin məz iz qo yub. 

Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də 
unu dul maz xa nən də nin xa ti rə si nə 
həsr olun muş ge cə ke çi ril di. 

BMM-in təş ki lat çı lı ğı və Xan Şu-
şins ki Fon du nun dəs tə yi ilə real la şan 
ge cə də qo naq lar ilk ola raq bö yük ek-
ran da mər hum xa nən də nin ifa sı nın 
lent ya zı sı nı iz lə di lər. 

Bil di ril di ki, XX əs rin 50-ci il lə rin də 
sə nət fəaliy yə ti nə baş la yan Əli ba ba 
Məm mə dov sə nət kar lı ğı ilə xal qın bö-
yük mə həb bə ti ni qa za nıb.

səh. 5
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Aprelin5-dəAzərbaycan
Respublikasınınmədəniyyət
naziriAnarKərimovölkə-
mizdəsəfərdəolanAvropa
Şurasının(AŞ)Başkatibi
MariyaPeyçinoviçBuriçilə
görüşüb.

GörüşdəAzərbaycaniləAvro
paŞurası arasındamədəniyyət
sahəsindəqarşılıqlıəməkdaşlıq,
həyata keçiriləcək birgə layihə
lərin perspektivlərindən söhbət
açılıb.
Nazir Anar Kərimov Avro

pa Şurası ilə ölkəmiz arasında
birgə fəaliyyətin əhəmiyyətini
xüsusi qeyd edərək Azərbay
canRespublikasının Prezidenti
İlhamƏliyev tərəfindən2008ci
ildə irəli sürülən “BakıProsesi”
təşəbbüsü üzrə 2011ci ildən
ənənəvikeçirilənDünyaMədə
niyyətlərarası Dialoq Forumu

çərçivəsində qarşılıqlı uğurlu
əməkdaşlığı bir daha vurğula
yıb.
Ölkəmizin2021ciildəirəlisür

düyü “Mədəniyyət naminə sülh”
(Peace4Culture) qlobal kam
paniyasıhaqqındadasözaçan

AnarKərimovbildiribki,bukam
paniyamədəni irsin qorunması,
dinc və dayanıqlı sülhsevər cə
miyyətlərinqurulmasıvəbeynəl
xalq sülh sistemlərinin güclən
dirilməsi, eləcə də sülhün əldə
olunmasında mədəniyyətin rolu

ilə yanaşı,mədəniyyətin inkişa
fındasülhünrolununöyrənilməsi
məqsədidaşıyır.Nazirbuqlobal
layihədəAvropaŞurasınıdatə
rəfdaştəşkilatkimigörməkistə
diyinidiləgətirib.
Qəbula görə təşəkkürünü bil

dirən Mariya Peyçinoviç Buriç
Azərbaycanınmədəniyyətsahə
sindəhəyatakeçiriləntəşəbbüs
lərini yüksək qiymətləndirdiyini
bildirib, ölkəmiz tərəfindən irəli
sürülən qlobal layihələrə Av
ropa Şurasının dəstəyini ifadə
edib. Baş katib Avropa Şurası
və Azərbaycan arasında qəbul
olunması nəzərdə tutulan yeni
Fəaliyyət Planının mədəniyyət
sahəsindədəgələcəkəməkdaş
lığadairöztöhfəsiniverəcəyinə
əminliyiniqeydedib.
Görüş qarşılıqlı maraq doğu

ran layihələr ətrafında fikir mü
badiləsiilədavamedib.

Avropa Şurası Azərbaycanın mədəniyyət sahəsində 
təşəbbüslərini yüksək qiymətləndirir

Münasibətlərin daha yüksək səviyyəyə 
çatması xalqlarımızın maraqlarına uyğundur

Xəbərverdiyimizkimi,aprelin4-dəAzərbaycanRespublikası
iləRusiyaFederasiyasıarasındadiplomatikmünasibətlərin
qurulmasının30illiyitamamolub.

BumünasibətləRusiyaPrezidentiVladimirPutinAzərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevətəbrikməktubugöndərib.
“Dostluq və qarşılıqlı hörmət ənənələrinə əsaslananRusiya

Azərbaycanəlaqələrinin inkişafıüçünötənonilliklərərzindəbir
çoxişlərinreallaşmasınanailolunub.Ticariiqtisadi,elmitexniki,
humanitarvədigərsahələrdəkonstruktivsiyasidialoq,səmərəli
əməkdaşlıqgenişlənir.Keçənilvəinişilbağlanmışüçtərəfimü
qavilələrəəsasən,CənubiQafqazregionundasabitliyinvətəhlü
kəsizliyinmöhkəmləndirilməsiüzərindəbirlikdəişləyirik”,–deyə
məktubdaqeydolunur.
Məktubdavurğulanır ki,bu ilmühümnailiyyətlə–Rusiyavə

Azərbaycan arasında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında
Bəyannaməninimzalanmasıiləəlamətdardır:“Əminəmki,ikitə
rəfimünasibətlərinyeni,keyfiyyətcədahayüksəksəviyyəyəçat
dırılmasıxalqlarımızıntəməlmaraqlarınauyğungəlir”.
PrezidentİlhamƏliyevdəəlamətdaryubileymünasibətiləRu

siyanındövlətbaşçısınatəbrikməktubuünvanlayıb.
Məktubdaqeydolunur ki, ötən30 il ərzindəxalqlarımızara

sındaçoxəsrlikdostluqvəmehribanqonşuluqənənələrinəəsas
lanan AzərbaycanRusiya münasibətləri qarşılıqlı hörmət və
etimad,birbirininmənafelərininnəzərəalınmasıprinsipləriəsa
sındastratejitərəfdaşlıqvəqarşılıqlıfaydalıəməkdaşlıqruhunda
uğurlainkişafedibvəmöhkəmlənib.
Məktubda dərin tarixi köklərlə, mənəvi vəmədəni yaxınlıqla

bağlıolanxalqlarımızarasındadostluğun,mehribanqonşuluğun
vəqarşılıqlıanlaşmanınmöhkəmlənməsindəmədənihumanitar
münasibətlərin rolu xüsusi qeyd olunur: “Mədəniyyət və təhsil
sahələrində əməkdaşlıq,Azərbaycanda rus dilinin və rus mə
dəniyyətinindövlətsəviyyəsindəhərtərəfidəstəklənməsi,Azər
baycanınməktəblərindəvəalitəhsilmüəssisələrindərusdilində
təhsil bizim tərəfdaşlığımızın humanitar gündəliyinə verdiyimiz
əhəmiyyətiəyanişəkildətəsdiqedir”.
Prezident Azərbaycanla Rusiya Federasiyasının subyektləri

arasında fəalqarşılıqlıəlaqənindəəhəmiyyətinidiqqətəçatdı
rıb. “Əminəm ki, biz birgə səylərimizlə bundan sonra da ikitə
rəfi əməkdaşlığın aktual məsələlərini reallaşdıra, Azərbaycan
Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında münasibətlərin
xalqlarımızınvəölkələrimizinmənafeyinaminəmöhkəmlənməsi
üçünyeniimkanlaraçabiləcəyik”,–deyəməktubdabildirilir.

Nazirin birinci müavini 
bəstəkar Oqtay Rəcəbovla görüşüb

Mədəniyyətnazirininbirinci
müaviniElnurƏliyevtanın-
mışbəstəkarvəpedaqoq,
Əməkdarincəsənətxadimi,
Əməkdarmüəllim,Prezident
təqaüdçüsüOqtayRəcəbovla
görüşüb.

OqtayRəcəbovudoğumgü
nü(5aprel)münasibətilətəbrik
edən Elnur Əliyev bəstəkarın
Azərbaycanınmusiqimədəniy
yətindəxüsusixidmətlərininol
duğunuvurğulayıb.
OqtayRəcəbovunAzərbay

can milli mədəniyyətinin inki
şafında pedaqoq kimi də la

yiqlipayınınolduğunudeyənElnurƏliyevonunoperalar,musiqili
komediyalar,filmmusiqisi,elmiməqalələr,kitabvəmonoqrafiya
ları ilə yanaşı, “Xocalı” simfoniyası,ümummilli liderinxatirəsinə
həsrolunmuş“Heydər”oratoriyası,dillərəzbəriolanbirçoxmah
nılarıəhatəedənzənginyaradıcılığınıxüsusiqeydedib.
Nazirin birinci müavini sənətkara cansağlığı, yeni yaradıcılıq

uğurlarıarzulayıb.

Tağıyevə həsr olunmuş inşa müsabiqəsinin 
qalibləri mükafatlandırılıb

BakıKitabMərkəzitərəfindənyeniyetmələrarasındaelan
olunmuş“HacıZeynalabdinTağıyev.Tariximizdəsilin-
məziz”adlıinşamüsabiqəsinəyekunvurulubvəqaliblər
mükafatlandırılıb.

Müsabiqəninnəticələrinəəsasən,CəlilabadrayonGöytəpəşə
hər1nömrəlitamortaməktəbinin10cusinifşagirdiİlahəAğayeva
1ci,BakıAvropaLiseyinin2cisinifşagirdiRaufAbdullayev2ci,
BinəqədirayonNamiqBabayevadına144nömrəlitamortaməktə
binin11cisinifşagirdiMəhəmmədƏliyev3cüyerəlayiqgörülüb.
QaliblərəBakıKitabMərkəziadındandiplomvəhədiyyəkartla

rı,qalibolmayaniştirakçılaraisətəşəkkürnaməvəkitablartəqdim
edilib.

Azərbaycandayaşayanyəhudi
icmasıüzvlərininbirincivə
ikinciErmənistan-Azərbaycan
müharibələrindəiştiraketmə-

sivəşücaətgöstərməsiölkəmizdə
ehtiramlaqeydolunur.

PrezidentİlhamƏliyevbufikriaprelin
5də İsrailAzərbaycanHökumətlərara

sı Birgə Komissiyasının həmsədri, İs
railin turizmnaziriYoelRazvozovuqə
buledərkənsöyləyib.
Prezident əlaqələrimizin inkişafında

həm Azərbaycanda, həm də İsraildə
fəaliyyət göstərən diasporlarımızın ro
lundandanışıb,xalqlarımızınnümayən
dələrinin əsrlər boyu birgə dostluq şə
raitindəyaşadıqlarınıvurğulayıb.

Ölkələrimizarasındaəlaqələrinuğur
la inkişaf etdiyini bildirən İlhamƏliyev
İsraildə Azərbaycanın ticarət nüma
yəndəliyinin fəaliyyət göstərməsinin və
turizmmərkəzinin açılmasının önəmini
diqqətəçatdırıb.Prezidenthəyatakeçi
rilənqarşılıqlısəfərlərindəəlaqələrimi
zininkişafınatöhfəverdiyinibildirib.
İqtisadi sahədə əlaqələrə toxunan

dövlət başçısı Azərbaycanın İsrailin
mühüm neft təchizatçılarından biri
olduğunu deyib. Prezident Azərbay
canda bərpaolunan enerjiyə artıq fəal
şəkildə sərmayə qoyulduğunu bildi
rərək, qeyd edib ki, İsrail şirkətləri də
ölkəmizdə bu sahəyə maraq göstərir
və bu istiqamətdə əməkdaşlıq üçün
yaxşıpotensial var.Dövlət başçısı İs
rail şirkətlərinin yüksək texnologiyalar
sahəsindətəcrübəsiniqeydedərək,bu

istiqamətdədəəməkdaşlıqüçünyaxşı
imkanlarınolduğunubildirib.
PrezidentİlhamƏliyevişğaldanazad

olunmuş ərazilərimizdə aparılan bərpa
vəyenidənqurmaişlərindəİsrailşirkət
lərinin iştirakındanməmnunluğunu ifa
dəedib.
Dövlətimizinbaşçısıhərbitexnikisa

hədədəölkələrimizarasındauzunillər
uğurluəməkdaşlığınhəyatakeçirildiyini
diqqətəçatdırıb.
İsrailin turizm naziri Yoel Razvozov

ilk növbədə Ramazan ayının başlan
ması münasibətilə dövlətimizin başçı
sına təbriklərini çatdırıb. Qonaq uzun
illər xalqlarımız arasında dostluq və
qarşılıqlı anlaşmaəlaqələrininmövcud
olduğunuməmnunluqla bildirib.O, yə
hudiicmasınınölkəmizdəsülhvəəmin
amanlıq şəraitində yaşamasının İsrail

də yüksəkqiymətləndirildiyini deyib və
bu baxımdan Azərbaycanın nümunəvi
ölkəolduğunuvurğulayıb.
BuilAzərbaycanlaİsrailarasındadip

lomatikəlaqələrinqurulmasının30illiyi
nindəqeydolunduğunudiqqətəçatdıran
nazirdeyib:“İsrailhəmişəAzərbaycanın
ərazibütövlüyünüdəstəkləyib.Bizölkə
nizinərazibütövlüyününbərpaolunma
sını alqışlayırıq. Bu, çox önəmlidir...”.
O, ümidvar olduğunu bildirib ki, Ermə
nistanla Azərbaycan arasında danışıq
lar uğurlu olacaq və regionda sabitliyin
möhkəmlənməsiişinəxidmətedəcək.
Azərbaycanınbiznesüçünçoxyaxşı

imicə malik olduğunu vurğulayan Yoel
Razvozov İsrail şirkətlərinin ölkəmizin
işğaldanazadedilmişərazilərindəmüx
təlif sahələrdə iştirak etməkdəmaraqlı
olduqlarınıdeyib.

Qarabağ müharibəsində ölkəmizdəki 
yəhudi icmasının üzvləri də şücaət göstərib

“İsrail həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib”

əvvəli səh. 1-də
Diqqətəçatdırılıbki,ŞuşaXal

ça Muzeyindən qanunsuz ola
raq 160 qiymətli xalça çıxarılıb
və onlardan 71i Ermənistanın
paytaxtı Yerevandakı muzeydə
nümayişetdirilib.Sadalananbü
tünbufaktlarUNESCOnun“Si
lahlı münaqişə zamanı mədəni
sərvətlərinqorunmasıhaqqında”
Haaqa Konvensiyasının İkinci
ProtokoluüzrəKomitəsinəölkə
mizintəqdimetdiyihesabatlarda
əksinitapıb.
Vurğulanıb ki, işğaldan azad

edilmiş Azərbaycan ərazilərin
də Ermənistan tərəfindən küt
ləvişəkildəbasdırılmışminavə
digərpartlayıcımaddələrhəmin
ərazilərdəkimədəniirsüçüncid
ditəhlükəyaradır,bərpaişlərinə
mane olur, mülki əhalinin geri
qayıtmasını ləngidir. Mina part
layışları nəticəsində çox sayda
mülkişəxs,eləcədə jurnalistlər
həlakolubvəyaralanıb.
Qeydedilibki,silahlımünaqi

şə başa çatdıqdan sonraAzər
baycan münaqişədən sonrakı
reabilitasiya, yenidənqurma və
reinteqrasiya mərhələsinə qə
dəm qoyub: “Ölkəmiz işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə mən
şəyindən asılı olmayaraq bü
tün mədəniyyət və dini abidə
lərin lazımi qaydada qoruyub

saxlamaq, restavrasiya etmək
və istifadəyə vermək əzmində
dir. Azərbaycan işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə davam edən
genişmiqyaslı reabilitasiya və
yenidənqurma səyləri ilə bağlı
beynəlxalq ictimaiyyət, o cüm
lədən BMTnin müvafiq ixtisas
laşmış qurumları və təsisatları
iləəməkdaşlığıdavametdirir.Bu
istiqamətdə UNESCOnun töh
fəsinidəsəbirsizlikləgözləyirvə
təşkilatınBMTnindigəraidiyyəti
qurumlarıvətəsisatlarındannü
munəgötürəcəyinəinanırıq”.
“Azərbaycanhökumətiölkədə

kimədənisərvətlərinvəziyyətini
qiymətləndirməküçünUNESCO
tərəfindənmüstəqil və qərəzsiz
texnikimissiyayaevsahibliyiet
məkdəmaraqlıdır. Ölkəmiz heç
bir gecikmə olmadan bu istiqa
mətdəişidavametməyəhazırdır
vəümidedirki,hərhansıəlavə
şərtlərəgörəbundansonraheç
bir maneə olmayacaq. Bu kon

tekstdə Azərbaycanın yeddi ay
əvvəl – 2021ci il avqustun 19
datəqdimetdiyitəklifərətəşkila
tın reaksiyasını sürətləndirməsi
zəruridir”, – deyə daimi nüma
yəndəbildirib.
Vurğulayıb ki, UNESCOnun

belə bir missiyası ona ev sa
hibliyi edən üzv dövlət kimi
Azərbaycanın suverenliyinə
və ərazi bütövlüyünə tam uy
ğun olaraq həyata keçirilməli
dir. UNESCOnun missiyasını
Azərbaycanın işğaldan azad
edilmişərazilərinəgöndərmək
ləyanaşı,təşkilatınErmənistan
ərazisindəki Azərbaycan mə
dəniirsininvəziyyətininqiymət
ləndirilməsi ilə məşğul olması
da təcili zərurətdir. Vətəndaş
cəmiyyəti,QHTnümayəndələri
vəmüxtəliftəşkilatlarbugeniş
miqyaslıdağıntınınsənədləşdi
rilməsiüçünUNESCOdanEr
mənistanamissiyagöndərməyi
xahişediblər.

Azərbaycanın UNESCOnun
birsıralayihəvətəşəbbüslərinə
dəstəkverdiyinideyənE.Abdul
layev bu sırada ölkəmizinDün
ya İrsMərkəzinəmaliyyəyardı
mını, 2018ci ildə Azərbaycan
hökumətinin maliyyə dəstəyi ilə
UNESCOnun Mədəniyyətlər
arası dialoq üzrə elektron Plat
formasınınfəaliyyətəbaşlaması
nıvədigəraddımlarıqeydedib.
Daimi nümayəndə çıxışın

da onu da diqqətə çatdırıb ki,
bu ilin iyununda Azərbaycanın
UNESCOyaüzvlüyünün30illiyi
tamamolacaq:“Buqısamüddət
ərzində Azərbaycan ikinci dəfə
UNESCOnun İcraiyyə Şurası
nınüzvüolmaqdanşərəfduyur.
UNESCOnun məsul üzvü kimi
Azərbaycan dünyanın müxtəlif
yerlərində təşkilatın nəcib mis
siyasını dəstəkləməyə sadiqdir,
dəyərlərimizinvəprinsiplərimizin
təbliğində onun güclü tərəfdaşı
olmağadavamedəcəkdir”.

“UNESCO-nun digər qurumlardan 
nümunə götürəcəyinə inanırıq”

Təşkilatın İcraiyyə Şurasının sessiyasında 
Azərbaycanın milli bəyanatı təqdim olunub

əvvəli səh. 1-də
Məryəm Qafarzadə nazirliyin

həyatakeçirdiyi“DanışırŞuşa!”,
“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”
layihələri haqqında da fikirlərini
bölüşdü.
NazirliyinMuzey,qalereyavə

sərgilər şöbəsinin müdiri Nər
giz Abdullayeva çıxış edərək
layihəhaqqındagenişməlumat
təqdim etdi. Diqqətə çatdırdı
ki, layihədədünyanınənməş
hur fotoqrafarı –Almaniyadan
Hannes Becker, Türkiyədən
HüseyinTaşkın,Finlandiyadan
Tiina İtkonen və İsveçrədən
RetoGuntliiştirakedəcək:“La
yihənin kuratoruAngelo Buca
relli İtaliyanın məşhur rəssam
və fotoqrafıdır. Layihə çərçi
vəsində yerli gənc fotoqrafar
üçünustaddərsləridənəzərdə
tutulub. Seçilən gənc fotoqraf
lardəvətedilən4əcnəbifotoq
rafabirlikdəŞuşadaçəkilişlər
də iştirak və təcrübə keçmək
hüququ qazanacaq. İlk olaraq
yaz aylarındaTürkiyədən olan
fotoqrafın gəlişi nəzərdə tutu
lub.Fotoqrafarınhərbirinəön

cədənAzərbaycanvəŞuşanın
tarixi, mədəniyyəti haqqında
məlumat verilib. Layihənin ke
çirilməsində əsasməqsəd Şu
şa şəhərinin daha geniş miq
yasdatəbliğedilməsidir”.

LayihəninkuratoruAngeloBu
carelli Heydər Əliyev Fondu və
Mədəniyyət Nazirliyinə belə bir
təşəbbüsə görə təşəkkür etdi.

Bildirdi ki, layihədə fotoqrafar
Şuşaya müxtəlif aspektlərdən
yanaşaraqözdüşüncəvəbaxış
larını ortaya qoyacaqlar: “Dün
yanın 4 fotoqrafının 4 fəsildə
seçilməsi də təsadüfi deyil. Bu

layihədə biz müxtəlif kontent
lərdə yaşayan, düşünən sənət
adamlarınınŞuşayabaxışınıor
tayaqoymaqniyyətindəyik”.

İtalyan fotoqraf qeyd etdi ki,
Qarabağıdünyada təbliğetmək
istəyitəsadüfiyaranmayıb.İkinci
Qarabağ müharibəsində Azər
baycanınQələbəsibütündünya
nıtəsirləndirib:“Bizmüasirdün
yada yaşadığımız üçün şəkillər
vasitəsilə kontenti beynəlxalq
aləmə çatdırmağı daha məq
sədəuyğun hesab edirik. Çünki
dünyada baş verənlərə fotolar
üzərindənbaxmaqdahamaraq
lıdır.BizŞuşanı4fəsildətəqdim
etməyiqəraraaldıq.Ümumilikdə
120 fotonəzərdə tutulub.Şəkil
lər toplandıqdan sonra kataloq
halındadərcediləcək, layihənin
məxsusi vebsaytı yaradılacaq.
Daha sonra fotolar müxtəlif öl
kələrdə sərgilənəcək. Azərbay
canın Mədəniyyət Nazirliyi bu
şəkillərdən istədiyi formada isti
fadəedəbiləcək”.
Mətbuatkonfransınınsonunda

KİV nümayəndələrinimaraqlan
dıransuallarcavablandırıldı.

Lalə Azəri

Şuşa hər fəsli ilə gözəldir
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əvvəli səh. 1-də
Nazir bildirdi ki, ötən ilin no

yabrında başlanan müsabiqəyə
esselərin qəbulu dekabrın 30
da başa çatmışdı. Ümumilikdə
müsabiqəyə 19 ölkədən (Azər
baycan, Türkiyə, Pakistan, Öz
bəkistan, Ukrayna, Polşa, Bol
qarıstan, Rusiya, Küveyt, Misir,
Vyetnam,CənubiKoreyavəs.)
4dildə(Azərbaycan,türk,ingilis
və rus dilləri) 288 esse təqdim
edilib. 24 əsər müsabiqə qay
dalarına cavab vermədiyi üçün
qəbul olunmayıb. Müsabiqədə
obyektivliyi və şəfafığı təmin
etməküçün264essevəonların
müəllifəri xüsusi ştrixlə şifrələ
nərək qiymətləndirmə komissi
yasınatəqdimedilib.Komissiya
nın 4 üzvü tərəfindən esselərin
bədiivəpeşəkaryaradıcılıqba
xımındandəyərləndirilməsiapa
rılıb.
Qiymətləndirmə komissiya

sınınüzvü,AMEANizamiGən
cəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
nunUşaq ədəbiyyatı şöbəsinin
müdiri, filologiya üzrə elmlər
doktoru Elnarə Akimova bildir
di ki,MədəniyyətNazirliyi döv
lətçilik ideologiyasının strateji
xətlərindən birini həyata keçi
rənmühüminstansiyalardandır:
“Ötən il nazirliyin təşkil etdiyi
vətənpərvərlikmövzusundaşeir
müsabiqəsindəekspert kimi iş
tirakım zamanı bir daha əmin
oldum ki, bu müsabiqələrin iki
yöndə faydası var: həmhuma

nitar düşüncənin inkişafına yol
açırvəhəmdəmilliməfkurəvə
milli mənəviyyatın bütövləşmə
sinəxidmətedir”.
Esse müsabiqəsi barədə da

nışan E.Akimova qeyd etdi ki,
təqdimedilənesselərinəksəriy
yətində “Vikipedia” məlumatları
yer alıb və daha çox elmi ya
naşma özünü göstərib. Halbuki
müsabiqədəəsasşərtşairəya
radıcımünasibətin öndəolması
idi: “Eyni zamanda beynəlxalq
aləmdə, dünyanın gözündə Ni
zami necə görünür sualına ca
vab axtarmağa çalışdıq. Hesab
edirəmki,seçilən3essebutə
ləblərəyüksəksəviyyədəcavab
verdi...”.
Yazıçıpublisist, komissiyanın

üzvü Günel Anarqızı qalibləri
təbriketdi,müsabiqəninəhəmiy
yətinivurğuladı.Dediki,dünya
da Nizami Gəncəviyə müxtəlif
münasibətvar:“Bizimilkvəzifə
miz dahiNizamininməhzAzər
baycanşairiolduğunusübutet
məkdir.Müsabiqəninbeynəlxalq
status daşımasıNizamiyəmüx
təlifbaxışlarıortayagətirdi”.
Qiymətləndirmə komissiya

sının digər üzvü, fəlsəfə üz
rə fəlsəfə doktoru Mail Yaqub
qeyd etdi ki, Prezident İlham
Əliyevtərəfindənillərinölkəmiz
dəpoeziya,şeirsənətüzərində
qeyd edilməsi gözəl ənənədir.
Əlamətdar illər ədəbiyyatımızın,
mədəniyyətimizindünyadatəbli
ğinəgenişimkanlaryaradır.

Sonra 3cü yerin qalibi,Rusi
yada yaşayan tələbə Mülayim
Hümmətova və 2ci yerə layiq
görülmüş Küveytdən olan işti
rakçı Tariq Yousefin videofor
matla göndərdikləri müraciətlə
ri səsləndirildi. Hər iki iştirakçı
müsabiqənin təşkilatçılarına tə
şəkkürünü ifadə etdilər, Nizami
Gəncəvi dühasından söz aç
dılar. Tariq Yousef Azərbaycan
poeziyasıvədahimütəfəkkirNi
zaminin tanıdılması istiqamətin
də reallaşan layihədə iştirakın
dan məmnunluğunu da xüsusi
vurğuladı.
Tədbirin aparıcısı, qiraət us

tasıXəzərSüleymanlıqaliblərin
esselərindənparçalarsəsləndir
dikdənsonramüəllifərədiplom
larıtəqdimedildi.
III yerin qalibi Mülayim Hüm

mətovanın (“Nizami Gəncəviyə
məktub”, Rusiya) diplomu va
lideyninə, II yerin qalibi Tariq
Yousefin (“A Letter to Nizami
Ganjavi”, Küveyt) diplomu isə
Küveytin ölkəmizdəki səfirliyinin
əməkdaşınatəqdimolundu.
Birinci yerin qalibi, Bakıdakı

YunusƏmrəİnstitutununrəhbəri
SelçukKarakılıçyazdığı“Büyük
kahraman:NizamiGencevi”es
sesi haqqında öz düşüncələrini
bölüşdü. O, Azərbaycan ədə
biyyatınavəmədəniyyətinəsev
gisindən danışdı. Dedi ki, Türk
dünyasınınikimütəfəkkiriYunus
ƏmrəvəNizamiGəncəvidühası
əsrlərləinsanlarınfəlsəfidüşün

cələrinə təsir edib: “Türkiyədə
Azərbaycan ədəbiyyatı və dili
üzrəalitəhsilalarkənillərsonra
Azərbaycanın havasını udaca
ğımı,suyunuiçəcəyimi,çörəyini
yeyəcəyimiağlımagətirməzdim.
Müstəqil Azərbaycanın insanla
rı iləbiraradayaşamaqmənim
üçünböyükşərəfdir.Qəhrəman
ların,mütəfəkkirlərinyaşıolmur,
onlar əbədi yaşayırlar. Bu gün
xalqlar mədəni, multikultural və
sülh şəraitində yaşayırlarsa, bu
həqiqətləri  onlara Nizami kimi
dahimütəfəkkirləriötürüb”.
Müsabiqədəqalibolmağından

məmnunluğunu ifadəedənSel
çuk Karakılıç “Nizami İli” çərçi
vəsindərəhbərliketdiyitəşkilatın
həyatakeçirdiyi layihələrdəndə
sözaçdı.
SonranazirAnarKərimovSel

çukKarakılıçamüsabiqənindip
lomunutəqdimetdi.
TədbirinbədiihissəsindəXalq

artistləri TeyyubAslanov, Samir
CəfərovvəƏməkdarartistİlham
Nəzərov Nizaminin sözlərinə
yazılmış muğam və romansları
təqdimetdilər.Bütünifalaralqış
larlaqarşılandı.
Qeyd edək ki, Mədəniyyət

Nazirliyinin müvafiq əmrinə
əsasən, müsabiqənin birinci
yer üzrə qalibinə 2021 dollar,
ikinciyerüzrəqalibə1141dol
larvəüçüncüyerinsahibinəisə
880 dollar pulmükafatı nəzər
dətutulub.

LaləAzəri

Mədəniyyət naziri TÜRKSOY-un və 
TDT-nin baş katibləri ilə görüşüb

Xəbərverdiyimizkimi,mədəniyyətnaziriAnarKərimov30-31
marttarixlərindəTürkiyəninBursaşəhərində“TürkDünya-
sınınMədəniyyətPaytaxtı”ilininrəsmiaçılışmərasimindəvə
TÜRKSOYMədəniyyətNazirləriDaimiŞurasınınfövqəladəic-
lasındaiştirakedib.AnarKərimovsəfərçərçivəsindəBursada
birsıragörüşlərdəkeçirib.

Nazir martın 31də Beynəl
xalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı
– TÜRKSOYun yeni Baş kati
bi vəzifəsinə seçilən Sultanbay
Raeviləgörüşüb.
Görüş zamanı TÜRSKOYun

türkxalqlarıarasındamədənivə
dostluq münasibətlərinin möh
kəmlənməsindərolundan,eləcə
dəAzərbaycanınbusahədəgör
düyüişlərdənbəhsolunub.
Mədəniyyət naziri Sultanbay

Raevə yeni vəzifəsində uğurlar
arzulayaraqonunTürkdünyası
nınmədəni tərəqqisi üçün əlin
dən gələni edəcəyinə əminliyini
bildirib.
SultanbayRaevdənazirətəşəkküredərəkAzərbaycanınmə

dəniyyətbeşiyisayılanŞuşanın2023cüilüçün“TürkDünyasının
MədəniyyətPaytaxtı”elanolunmasımünasibətiləsəmimitəbrikini
diləgətirib.O,Şuşanınbərpasıvəyenidənqurulmasınınönəmin
dəndədanışaraqbildiribki,bunuetməkləbizŞuşadatürkmənə
viyyatınıdadirçəldərik.

***
NazirAnarKərimovBursadaTürkDövlətləriTəşkilatının(TDT)

BaşkatibiBağdadAmreyevlədəgörüşüb.
Görüş zamanı türk xalqlarını birləşdirən təşkilatların önəmli

fəaliyyətindən,birgəəməkdaşlığın,tədbirvəlayihələrindostluğu
muz,qardaşlığımıznaminəvacibliyindənsözaçılıb.
HəmçininAzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıŞuşabarədəmü

zakirələraparılıb.Şuşaşəhərinin2023cüilüçün“TürkDünyasının
MədəniyyətPaytaxtı”elanedilməsinintarixiəhəmiyyətivurğulanıb.

Bursada Şuşa Günləri keçirilsin
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və 
İrsi Fondu təşəbbüs irəli sürüb

Türkəməkdaşlıqtəşkilatlarıolaraqbir-birimizinyanındaolma-
ğaçalışırıqvəhərzamanbir-birimizədəstəkverməyəhazırıq.
İndiyenidəngözəlBursadayıq.Osmanlıİmperatorluğununilk
paytaxtıBursanınhərdaşındabuqədimvəqüdrətlidövlətin
möhürünühissedirik.EynizamandamüasirBursanınmədəni
vəsosialinkişafıbiziçoxsevindirir.Hesabedirəmki,2022-ci
ildə“TürkDünyasınınMədəniyyətPaytaxtı”ünvanıtürkme-
marlığınınsənətəsərləriylə,ZekiMürenin,MuzeyyenSenarın
mahnılarıyla,İbrahimBalabanınrəsmləriylə,adət-ənənələriy-
lə,mətbəxivədigərmədəniyyətnümunələriiləzənginBursa-
nınbənzərsizliyiniortayaçıxaracaqvəburadaTürkdünyasının
mədənibirliyinəhəsrolunmuşbirçoxtədbirlərkeçiriləcək.

Beynəlxalq Türk
Mədəniyyəti və İr
si Fondunun pre
zidenti Günay
Əfəndiyeva bu fi
kirləri  TÜRKSOY
Mədəniyyət Nazir
ləriDaimiŞurasının
martın31dəBursa
da keçirilən fövqə
ladəiclasındaçıxışı
zamanısöyləyib.
GünayƏfəndiyevaBeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondu

nungənctəşkilatolmasınabaxmayaraq,türkxalqlarınınmədəni
irsiningələcəknəsillərəötürülməsivəbeynəlxalqsəviyyədətanı
dılmasıistiqamətindəfəaliyyətinidədiqqətəçatdırıb.
Fondunprezidenti2022ciilinAzərbaycanda“Şuşaİli”olduğu

nuvurğulayaraq,ŞuşaşəhərininTÜRKSOYtərəfindən2023cü
ilüçün“TürkDünyasınınMədəniyyətPaytaxtı”elanedilməsinidə
tarixi qəraradlandırıb.GünayƏfəndiyevaBeynəlxalqTürkMə
dəniyyəti və İrsiFonduadındanbu ilBursadaŞuşaGünlərinin
keçirilməsinidətəklifedib:“Təklifedirikki, “Şuşaİli”ərəfəsində
builŞuşaGünləriBursadadakeçirilsin.İnanırıqki,insanlartəşkil
olunacaqsərgilərdə,konsertlərdəvədigər tədbirlərdə iştiraket
məkləŞuşanınvəümumilikdəQarabağıntarixi,ədəbiyyatı,musi
qisi,incəsənəti,eləcədəotuziləyaxınişğalaməruzqalanyaralı
abidələrintaleyiiləyaxındantanışolmaqimkanıəldəedəcəklər.
Bizbunuözüzərimizəgötürməyəhazırıq”.

“Zəfərə gedən yol”
Aprelin5-dəAzərbaycanİstiqlalMuzeyində“Zəfərəgedənyol”
adlısərgiaçılıb.SərgiVətənmüharibəsindəqazandığımızvəbu
gündəruhuiçindəyaşadığımızmöhtəşəmZəfərinbaşlanğıcı
olan2016-cıilinApreldöyüşlərininaltıncıildönümünəhəsredilib.

Sərgidə Aprel
döyüşlərinin şəhid
ləri – Milli Qəhrə
man mayor Samid
İmanov, polkov
nikleytenant Ra
quf Orucov, baş
leytenant Elnur İs
gəndərov, gizirOr
xan Müstəcəbov,
Pəncəli Teymurov,
Elimdar Səfərov,
ŞahinCavadzadə,kiçikgizirSeymurBaxışov,əsgərFəraimNov
ruzov,FəxrəddinQurbanlı,ƏbdülməcidAxundovvəMüşfiqOru
covunhəyatvədöyüşyollarınıəksetdirənşəxsiəşyalar,sənədlər
vəfotoşəkillər–muzeyinfondlarındasaxlanılan200dənçoxeks
ponatnümayişolunur.
Sərgininaçılışındanöncəçıxışedənlərbildiriblərki,2016cıilin

Apreldöyüşləri,dahasonra2020ciilin44günlükVətənmühari
bəsiAzərbaycanOrdusununvəxalqınınqəhrəmanlığınıdünyaya
sübutetdi.
Diqqətəçatdırılıbki,ötənilinoktyabrındanetibarənAzərbaycan

İstiqlalMuzeyinin,eləcədəyeniyaradılacaqZəfərMuzeyininfon
dununzənginləşdirilməsiməqsədiləhəyatakeçirilən“Qəhrəman
larcanveriryurduyaşatmaqüçün”adlılayihəçərçivəsində10təd
birsərgikeçirilib.Apreldöyüşlərinin6cıildönümünəhəsrolunmuş
“Zəfərəgedənyol”adlıtədbirsərgidəbulayihənindavamıdır.
Sərgiaprelin12dəkdavamedəcək.

Azərbaycan-Rusiya diplomatik münasibətlərinin 
30 illiyinə həsr olunmuş konsert 

Aprelin4-dəMüslümMa-
qomayevadınaAzərbaycan
DövlətAkademikFilarmoni-
yasındaRusiyaFederasiya-
sınınAzərbaycandakıSəfirliyi
BakıdakıRusEviiləbirlikdə
konserttəşkiledib.

KonsertAzərbaycan ilə Rusi
ya arasında diplomatikmünasi
bətlərin qurulmasının 30 illiyinə
həsrolunub.
Tədbirhər ikidövlətinhimnlə

rininsəsləndirilməsiiləbaşlayıb.
Rusiya Federasiyasının Azər

baycandakı səfiri Mixail Boçarni
kovçıxışedərəkölkələrimizarasın
damüxtəlifsahələrdə,ocümlədən
humanitarsahədəsəmərəliəmək
daşlığınolduğunuvurğulayıb.

Azərbaycan xarici işlər nazi
rininmüavini Fariz Rzayev çıxı
şındadiqqətəçatdırıbki,ikiölkə
arasındamünasibətlərdərintarixi

köklərə malikdir. O, mədəniyyət
sahəsinin ölkələrimiz arasında
əlaqələrininkişafındaprioritetsa
hələrdənbiriolduğunuqeydedib.

SonraXalqartisti,bədiirəhbər
vəbaşdirijorFəxrəddinKərimo
vun rəhbərliyi iləQaraQarayev
adınaAzərbaycanDövlətKame
ra Orkestri konsert proqramını
açıb.
Proqramdasolistlər–Əməkdar

artistlər Aleksey Miltıx (violon
çel),FəridəMəmmədova(sopra
no), İlhamNəzərov(kontrtenor),
beynəlxalqmüsabiqələr laureatı
Ümidə Abbasova (skripka) və
CəlalKərimovun(bariton)ifasın
daPyotrÇaykovskinin“Noktürn”,
“Rusrəqsi”,OqtayZülfüqarovun
“Muğamvə rəqs”,FikrətƏmiro
vun “Sevgi rəqsi”, Georgi Sviri
dovun“Çovğun”,MüslümMaqo
mayevin “Azərbaycan” və digər
əsərlərsəsləndirilib.

Nizami Gəncəviyə məktublar
Beynəlxalq esse müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi keçirildi

Aprelin4-dəF.KöçərliadınaRes-
publikaUşaqKitabxanasının“Açıq
dərs–açıqfikir”layihəsiçərçivəsin-
dəpaytaxtınNizamirayonundakı

MilliQəhrəmanYuriKovalyovadına229
nömrəlitamortaməktəbdə“Təkinci”
adlıbilikyarışmasıkeçirildi.

Layihənin məqsədi gənc nəslə milli mə
dəniirsəqayğıvəmənəvidəyərlərəehtiram
hissinin aşılanması,Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixindədiqqətəlayiqyertutansözustadla
rınınhəyatvəyaradıcılığınıntanıdılmasıdır.
Görkəmli şairə Xurşidbanu Natəvanın

(18321897) anadan olmasının 190 illiyinə
həsrolunmuştədbirdəMilliMəclisindeputat
larıCeyhunMəmmədov,KönülNurullayeva,
RespublikaUşaqKitabxanasınınəməkdaşla
rı, təhsil ocağının kollektivi, şəhidailələri və
digərqonaqlariştirakedirdi.
MəktəbindirektoruVüsaləMəmmədovavə

Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru,
ƏməkdarmədəniyyətişçisiŞəhlaQəmbəro
vanıngirişsözlərindənsonra“Missiya”inter
netteleviziyasınınredaktoruLamiyəRövşən
qızı tədbir haqqındaməlumat verdi. Bildirdi
ki, Qarabağın işğaldan azad olunmasından
sonrabelətədbirlərinkeçirilməsiböyükəhə
miyyətkəsbedir.BugünQarabağla,Şuşailə
bağlıbütüntarixişəxsiyyətlərin,ocümlədən
XurşidbanuNatəvanınruhuşaddır.
Sonra məktəblilərin ifasında kompozi

siya nümayiş etdirildi. Şagirdlər Qarabağ
xanlığınınqurucusuPənahəlixanın,Şuşa
zəfərininsimvoluolanXarıbülbülün,vaxti
ləXurşidbanuNatəvanlagörüşmüşfransız
yazıçısı Aleksandr Dümanın obrazlarını
canlandırdılar.

Xan qızı Natəvanın poeziyasına çəkilmiş
rəsmlər qarşısında “Qərənfil”, “Bənövşə”,
“Könlüm”vəs.qəzəllərisəsləndirildi.Həm
çininqonaqlaraQarabağbölgəsinəməxsus
mətbəxnümunələritəqdimolundu.
Vətənmüharibəsişəhidi,həmdə ifası ilə

yaddaşlardaizqoyanXudayarYusifzadənin
anası RadəQurbanova vəMilli Qəhrəman
Yuri Kovalyovun qızıReginaKovalyova çı
xışlarındatədbirinönəminiqeydetdilər.
İlyas Əfəndiyevin “Xurşidbanu Natəvan”

pyesindən bir parça nümayiş olunduqdan
sonra bilik yarışı başladı. Məktəbin yuxarı
sinifşagirdləriarasındakeçirilənyarışmada
Əli Mirzoyev I, Çinarə Hüseynova II,Ayşə
BodurovaIIIyerlərəlayiqgörüldülər.
Daha sonraBakıŞəhəri üzrəTəhsil İda

rəsinin İnkişaf layihələri sektorunun müdiri

Günay Qurbanova, millət vəkilləri Ceyhun
Məmmədov, Könül Nurullayeva,YAPNiza
mi rayon təşkilatınınsədriRamilVəlibəyov,
AMEANizamiadınaƏdəbiyyat İnstitutunun
elmikatibi,filologiyaüzrəfəlsəfədoktoruAy
günBağırlı,institutunYenidövrAzərbaycan
dilivəədəbiyyatşöbəsininmüdiri,filologiya
üzrəelmlərdoktoru,professorİslamQəribli,
M.FüzuliadınaƏlyazmalarİnstitutununapa
rıcıelmiişçisi,filologiyaüzrəelmlərdoktoru
Raqub Kərimov və başqaları çıxış edərək
tədbirintəşkilatçılarınavəiştirakçılaratəşək
kürlərinibildirdilər.
RespublikaUşaqKitabxanasınındirektoru

ŞəhlaQəmbərovabilikyarışınıniştirakçıları
nadiplomtəqdimetdi.Sondaxatirəşəkilləri
çəkdirildi.

N.Məmmədli

“Tək inci”
Xurşidbanu Natəvanın 190 illiyi ilə bağlı bilik yarışı
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Azərbaycanınmüasirtarixi
ninşanlısəhifələrindənolan
2016cıilinApreldöyüş
lərindən6ilötür.Həmin

döyüşlərdəAzərbaycanOrdusu
hissələrininişğalçıErmənis
tanqüvvələrinintəmasxəttində
törətdiyitəxribatacavabolaraq
düşmənəvurduğuağırzərbə
qarşıdakıböyükZəfərin–2020ci
ilinVətənmüharibəsindətarixi
qalibiyyətinmüjdəçisiidi.

Aprel döyüşlərinin ildönümü mü
nasibətilə bölgələrdəki mədəniyyət
müəssisələrindəbirsıratədbirlər təş
kiledilib.

Masallı RegionalMədəniyyət İdarəsi
(RMİ) Masallı TarixDiyarşünaslıq Mu
zeyində“Aprelqəhrəmanları”adlıtədbir
keçirilib.TədbirdəMasallışəhər6say
lıtamortaməktəbinşagirdlərimuzeyin
ekspozisiya zalında şəhid övladlarına
həsredilənguşəilətanışolublar.
CəlilabadrayonGünəşlivəGülməm

mədli kəndmədəniyyət evlərində “Ap
reldöyüşləri–Qələbəninilkcığırı”adlı
tədbirdəaltıiləvvələldəedilmişqalibiy
yətin 44 günlük Vətən müharibəsində
qazanılmışşanlıtarixiZəfərüçünböyük
zəminyaratdığıqeydolunub.

Xaçmaz RMİ Quba rayon MKSnin
AlpankəndkitabxanafilialındadaAprel
döyüşləriiləəlaqədartədbirtəşkiledilib.
Çıxışlarda “Dördgünlük müharibə”nin
tarixinənəzərsalınıb.
ŞəkiRMİZaqatalarayonHeydərƏli

yev Mərkəzinin kollektivi Aprel döyüş
lərinin6cıildönümüiləəlaqədarşəhid
Sərxan Bayramovun məzarını ziyarət
edib,ailəsinəbaşçəkib.
SumqayıtRMİSumqayıtşəhərMKS

nin S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxa
nasının Uşaq şöbəsi və 42 saylı tam
ortaməktəbin təşkilatçılığı ilə “Torpağı
müqəddəsləşdirənlər”adlıtədbirkeçiri
lib.MəktəbindirektoruİlhamMirzəliyev,
UşaqşöbəsininmüdiriYeganəHüsey
nova və başqaları çıxış edərək Aprel
döyüşlərininəhəmiyyətiniqeydediblər.

RegionalidarəninZəngilanrayonnü
mayəndəliyinin əməkdaşları tərəfindən
AprelşəhidləriRəşidBaxşəliyevvəƏb
dülməcidAxundovunməzarları ziyarət
olunub.Daha sonra əməkdaşlar şəhid
R.Baxşəliyevinailəsinəbaşçəkiblər.Xı
zı rayonHeydərƏliyevMərkəzindədə
əlamətdarildönümümünasibətilətədbir
təşkilolunub.

Kürdəmir RMİ Beyləqan rayon Hey
dərƏliyevMərkəzivəGənclərinİnkişaf
və Karyera Mərkəzi (GİKM) Beyləqan
nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə
“Aprel döyüşləri dövlətimizin, xalqımı
zın,Ordumuzungücünügöstərənqələ
bədir” adlı elmipraktik konfrans keçiri
lib.TədbirdəHeydərƏliyevMərkəzinin
direktoruXəyaləKərimova,GİKMBey
ləqan nümayəndəliyinin direktoru Zaur
Musazadəvəbaşqalarıçıxışediblər.
Samux rayon Heydər ƏliyevMərkə

zinintəşkilatçılığı,GİKMSamuxnüma
yəndəliyivəSamuxrayonSərkarkənd
tamortaməktəbin şagirdlərinin iştirakı
ilə “Zəfərin ilk toxumu –Aprel savaşı”
mövzusundatədbirkeçirilib.
AğdaşRMİAğdaşRayonTarixDiyar

şünaslıq Muzeyində keçirilən tədbirdə
muzeyindirektoruNişanəYusibovaçı
xışedərəkAprelzəfərininəhəmiyyətin
dən,OrdumuzunQələbəəzmindənsöz
açıb.
Ağcabədi RMİAğcabədi rayon Hey

dərƏliyevMərkəzindəGİKMAğcabədi
nümayəndəliyinin iştirakı ilə “Aprel dö
yüşləri tariximizinşanlısəhifəsidir”adlı
filmnümayişolunub.

Biləsuvar RMİ Salyan rayon Heydər
ƏliyevMərkəzivəGİKMSalyannüma
yəndəliyininbirgətəşkilatçılığıilə“Şanlı
Qələbəmizinbaşlanğıcı–Apreldöyüş
ləri”adlıtədbirkeçirilib.“Apreldöyüşləri
necəbaşladıvənəticəsi”adlıqısamet
rajlıfilmnümayişetdirilib.
Ağstafa RMİAğstafa rayon Mərkəzi

KitabxanasınınOxucularaxidmətşöbə
si“Aprelşanlıtariximizdir”başlıqlıoxu
cukonfransıvəkitabsərgisitəşkiledib.
Tovuz rayon Mərkəzi Kitabxanasında
isə“BöyükQələbəninbaşlanğıcı”möv
zusundasərgikeçirilib.

Sabirabad RMİ Sabirabad rayon
Heydər Əliyev Mərkəzində “Aprel dö
yüşləri–böyükQələbəninbaşlanğıcı”
mövzusunda keçirilən tədbirdə çıxış
edənlər Ordumuzun göstərdiyi igidlik
dən, bu tarixi hadisənin əhəmiyyətin
dənsözaçıblar.Mərkəzdə2016cıilin
Aprel döyüşlərinin şəhidi,MilliQəhrə
man Murad Mirzəyevin doğum günü
(31 mart 1976) ilə bağlı fotosərgi də
açılıb.
ŞirvanşəhərMədəniyyətMərkəzində

də eyni mövzuda tədbir təşkil olunub,
videoçarxnümayişetdirilib.

Gəncə RMİ Gəncə şəhər MKSnin
Mərkəzi Kitabxanasının Uşaq şöbə
sində “Aprel döyüşləri böyük Zəfərin
başlanğıcıdır” adlı şeir gecəsi keçirilib.
Tədbirdə Gəncə şəhər Cəfər Cabbarlı
adına6nömrəli tamortaməktəbinşa
girdləri vətənpərvərliyə həsr olunmuş
şeirlərsəsləndiriblər.
Lənkəran RMİ Lənkəran şəhər Mə

dəniyyətMərkəzininM.Kələntərliadına
şəhər Sənətkarlıq klubunda keçirilən
tədbirdəklubun“Kürə”bədiiqiraətdər
nəyinin üzvləri, Ləj kənd Sənətkarlıq
klubununbədiiqiraətvə rayonun incə
sənətustalarınınifasındaşeirlərvəmu
siqilərsəsləndirilib.
İsmayıllıRMİQəbələrayonHeydər

ƏliyevMərkəzində“Apreldöyüşlərin
dən6ilötür”adlıtədbirtəşkilolunub.
Tədbirdə mərkəzin direktoru Fuad
Qasımzadə çıxış edərək Aprel dö
yüşlərindədigərbölgələrkimi,Qəbə
lədənolangənclərin dəöz igidlikləri
ilə xalqımızabaşucalığıgətirdiklərini
bildirib.
ŞəmkirRMİDaşkəsənrayonHeydər

Əliyev Mərkəzində Aprel döyüşlərinə
həsrolunmuşfilmnümayişetdirilib.

23apreltarixlərində“AzərbaycanNəş
riyyatlarıAssosiasiyası”İctimaiBirliyinin
(ANAİB)təşkilatçılığıiləpaytaxtdakeçi
rilənUşaqkitabfestivalınabölgələrin
bədiitədrisocaqlarıdamaraqgöstərib.
Festival2aprel–BeynəlxalqUşaqKitabı
Gününəhəsrolunmuşdu.

Layihərəhbəri,“Ağıllıbala”uşaqnəşriyya
tınındirektoruFatiməAlxazbildirdiki, festi
valdauşaqkitablarınınsatışıkeçirilir: “Fes
tivalda15uşaqkitabnəşriyyatı iştirakedir.
Hər bir nəşriyyat kitablara 20%dən 70%
dəkendirimlərnəzərdətutub.Tədbirdəkitab
mağazalarıdatəmsilolunur.Bundanəlavə,
özkitablarınıtəqdimetməkistəyənmüəllifər
üçünANAİBininnovativlayihəsiolan“Özki
tabınısat”guşəsidəfəaliyyətgöstərir”.
Müsahibim festivala Kürdəmir Regional

Mədəniyyət İdarəsinin (RMİ) tabeliyində
fəaliyyət göstərən Füzuli şəhər 2 nömrəli
Uşaq incəsənət məktəbi vəAğcabədi RMİ
AğdamşəhərXanŞuşinskiadınaUşaqmu
ğammusiqiməktəbişagirdlərininqatıldığını
da diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki, festival çər

çivəsində ustad dərsləri də keçirilir. Ustad
dərslərindəuşaqlar gildən saxsı qablar dü
zəldir, torbaları boyayır vəmüxtəlif əl işləri
hazırlayırlar.
Qeydedəkki,ikigündavamedənfestival

damüxtəlifpanellər,nağılvətamaşasaatları
təşkilolunub.Birsırauşaqyazıçıları,türkiyə
liyazarSuatTurqutvəƏməkdarartistBəh
ramBağırzadəninuşaqlarlagörüşüvəimza
mərasimigerçəkləşib.
Xatırladaq ki, Beynəlxalq Uşaq Kitabı

GünüdanimarkalıuşaqyazarıHansXris
tianAndersenin(18051875)doğumgünü
(2aprel)münasibətilə1967ciildəBeynəl
xalqUşaqKitablarıŞurasıtərəfindəntəsis
edilib.

2apreltarixidünyadaUşaqKitabıGünü
kimiqeydolunur.Ölkəmizdədəbuəla
mətdargünmünasibətiləmüxtəliftədbir
lərkeçirilib.

Şəki RMİ Zaqatala rayon Mərkəzi Kitab
xanası tərəfindən uşaq kitablarından ibarət
sərgi təşkil edilib. Zaqatala şəhər vəAşağı
Talakənd1saylıkitabxanafiliallarınındəstə
yiiləşəhərinDədəQorqudmeydanındatəş
kilolunansərgidəuşaqlarınmaraqdairəsinə
uyğunkitablarnümayişetdirilib.
İsmayıllı RMİ İsmayıllı rayon MKSnin

Uşaqkitabxanasındakeçirilən tədbirdə fəal
oxucularlayerliyazarlarıngörüşütəşkilolu
nub.
Lənkəran RMİ Lənkəran şəhər Mərkəzi

KitabxanasınınUşaqşöbəsi “Uşaqlarbizim
gələcəyimizdir”adlıtədbirkeçirib.

AğstafaRMİQazaxrayonMKSninE.Hü
seynovadınaMərkəziKitabxanasıMədəniy
yətMərkəzinin qarşısında “Uşaqları kitabla
böyüdək”başlıqdasəyyarkitabsərgisitəşkil
edib.
GəncəRMİGəncə şəhərMKSnin Uşaq

şöbəsi “Kitablarla dünyaya səyahət edək”,
“Kitab varsa, sən tək deyilsən”, “Sehrli na
ğıllarsilsiləsindən”vəs.başlıqlaraltındaki
tabsərgisitəşkiledib.GəncəşəhərMKSnin
15saylıkitabxanafilialı tərəfindənkeçirilən
“Kitabsız bir ömrün nə mənası var?!” adlı
tədbirdəM.Ş.Vazehadına 16 saylı tamor

taməktəbin 6cı sinif şagirdləri kitabahəsr
olunmuşşeirlər,aforizmlərsöyləyiblər.

Sumqayıt RMİ Abşeron rayon MKSnin
təşkilatçılığı ilə rayon Mədəniyyət Mərkə
zindəBeynəlxalqUşaqKitabıGününəhəsr
olunan tədbirdə əvvəlcə uşaq incəsənət
məktəblərişagirdlərininəl işlərindən ibarət
rəsmvəuşaqkitablarındanibarətsərgilərə
baxışolub.Kitabxananınnağılotağındaisə
rayon ərazisində yerləşən uşaq bağçaları
nınbalacafidanlarınınifasındabirbirindən
maraqlınağılvəşeirlərsəsləndirilib.Daha
sonra Sumqayıt RMİnin baş məsləhətçi
si,Abşeronrayonuüzrənümayəndəİlham
Manafov və rayon İcra Hakimiyyəti başçı
sınınmüaviniGülnarRəhimovanınçıxışları
dinlənilib.

Aprel döyüşləri – tariximizin şanlı səhifəsi

“Uşaqları kitabla böyüdək”
Sumqayıt teatrının “Xəzinə”si

910apreltarixlərindəSumqayıtDövlətDramTeatrındaMədə
niyyətNazirliyininsifarişiiləhazırlanan,mütəfəkkirşairNizami
Gəncəvinin880illiyinəhəsrolunmuş“Xəzinə”tamaşasının
premyerasıkeçiriləcək.

Nizami“Xəmsə”sininmotivləriəsasındayazıçıssenaristHa
fizAtaxanlınınqələməaldığıepikpritçanınquruluşçurejissoru
XalqartistiFirudinMəhərrəmov,quruluşçurəssamıElşənSər
xanoğlu,musiqitərtibatçısısənətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoru
TelmanQəniyevdir.RəqslərinquruluşuisəVüsalMehrəliyevə
məxsusdur.TamaşadaƏməkdarartistCəlalMəmmədov,akt

yorlar Oktay
Mehdiyev,Akif
Mirzəyev, Ha
bil Xanlarov,
Yalçın Səli
mov, Siyavuş
M a h m u d o v,
Cavanşir Ey
yubzadə, Və
faQurbanova,
Ümid Abbas,
İlahə Səfəro
va, Şəmistan

Süleymanlı, Aynur Hümmətova, Məryəm Hüseynli, Kamran
Muradlı,Rövşadİlyasov,EtibarƏmirovvəOrxanFirudinovçı
xışedirlər.

Qusar teatrında “Xarıbəy, Sarıbəy”
QusarDövlətLəzgiDramTeatrındayerlidramaturq,Dağısta
nınƏməkdarincəsənətxadimiAsəfMehmanın(19302015)
“Xarıbəy,Sarıbəy”komediyasıəsasındaeyniadlıtamaşanın
məşqləribaşlanıb.

İki dostun
başına gələn
komik hadisə
lərinönplanda
olduğu məişət
mövzulu əsər
də məhəbbət
motivianaxətt
kimikeçir.
Səhnə işi

nin quruluşçu
rejissoru Ba
ğır Əhmədov,

quruluşçu rəssamıMarinaMahmudova,musiqi tərtibatçısıŞaiq
Qardaşovdur.RollarıHəsrətNəsrullayev,YuriKərimov,Sədaqət
Əlimuradova,RəhiləHacıbəyova,NamiqMustafayevvəbaşqa
larıifaedirlər.
Tamaşanınmayayındatəhvilverilməsinəzərdətutulur.

Lənkəran səhnəsində “Casus”
LənkəranDövlətDramTeatrındaXalqyazıçısıKamalAbdul
lanın“Casus”pyesininmotivləriəsasındahazırlananeyni
adlıtamaşanınməşqlərigedir.

Teatrın baş
rejissoru Anar
Babalının qu
ruluş verdiyi
səhnə əsərinin
quruluşçu rəs
samı Tərlan
Sadıqov, bəs
təkarıAzərHa
cıəsgərlidir.
İkihissəli ko

mediyadaXalq
artisti Qabil

Quliyev,ƏməkdarartistSücəddinMirzəyev,artistlərdənƏlibala
Əsgərov,QızıgülQuliyeva,AllahverənBabayev,AynurƏhmədo
va,MiraslanAğayev,ƏbülfəzAxundovvəSayadƏliyevrolalırlar.
Tamaşanınpremyerasımayınəvvəlinənəzərdətutulur.

Yerlərdə teatr havası

Yaradıcılıq evində “Şuşa İli” tədbiri
BərdəRMİYevlaxrayonAşağıQar
xunkəndUşaqmusiqiməktəbitərə
findənYevlaxşəhərYaradıcılıqevində
“Şuşaİli”iləbağlıtədbirkeçirilib.

Tədbir çərçivəsində Qarabağın, o
cümlədən Şuşa şəhərinin zəngin tari
xindən,mədəniirsindən,işğaldövründə
məruzqaldığı dağıntılardan sözaçılıb,
şuşalılarınyaşadıqlarıçətinliklər,Vətən
həsrətisəhnəciklərlə,şeirlərləxatırlanıb.
Şuşanıvəsfedənmahnıların,mədəniy
yətbeşiyimizinyetişdirdiyiincəsənətxa
dimlərinin əsərlərinin ifa edildiyi tədbir
maraqlaqarşılanıb.

Tədbirdə “Arşın mal alan” operetta
sından“Qızlarınxoru”səhnəsinümayiş
etdirilib.Sondaməktəbkollektivininifa
sında“ƏzizŞuşa”mahnısısəsləndirilib.

Regional mədəniyyət idarəsində ziyalılarla görüş
SumqayıtRMİdəQobuqəsəbə
sininziyalıağsaqqallarıiləgörüş
keçirilib.

İdarə rəisi Rəşad Əliyev, baş məs
ləhətçi –Abşeron rayonu üzrə nüma
yəndə İlham Manafovun iştirakı ilə
gerçəkləşəngörüşdəŞəkidətəşkiledi
lən “BöyükQafqaz incəsənət və rəqs
kuboku–2022”müsabiqəsindəQobu

qəsəbəUşaq incəsənətməktəbiyetir
mələrininuğurlarından,məktəbinmad
ditexniki bazasının təkmilləşdirilməsi
ninvacibliyindənbəhsolunub.
Görüşdə ziyalılar qəsəbənin mədə

ni həyatının daha da canlandırılması
üçünfikirvətəklifərinibildirib,eyniza
mandaAbşeron rayonMKSninQobu
qəsəbə filialının təmir olunmasına kö
məklikgöstərilməsinixahişediblər.

Musiqi və incəsənət məktəbləri 
şagirdlərinin uğurları

SumqayıtRMİSəidRüstəmovadına3nömrəliUşaq
incəsənətməktəbininskripkaşöbəsinin1cisinifşa
girdiZəhraƏlimətova(müəllim–ViolettaHəsənə
lizadə)QazaxıstanınNurSultanşəhərindəkeçirilən
beynəlxalqincəsənətmüsabiqəsində1cidərəcəli
laureatadınalayiqgörülüb.

Məktəbinfortepianoşöbəsinin3cüsinifşagirdiGülxar
Hüseynli(müəllim–RufanaZülfüqarova)isəGürcüstan
daonlaynkeçirilənM.AltunasvilivəM.Paniaşviliadına
7cibeynəlxalqmusiqimüsabiqəsində1ciyeriqazanıb.
HəminmüsabiqədəBülbüladına2nömrəliUşaqincə
sənətməktəbinin fortepianoşöbəsinin2cisinifşagirdi
Məryəmİsayeva(müəllim–ElnarəƏhmədova)“İlinən
yaxşıansamblı”nominasiyasıüzrə1ciyeritutub.
SumqayıtRMİninəhatəetdiyiQubadlırayonF.Hüsey

novadınaMahmudlukəndUşaqmusiqiməktəbininforte
pianoüzrəIVsinifşagirdiAynaxanımAğazadə(müəllim
–İradəAbdullayeva)BelarusunMinskşəhərindəkeçiri
lən“AvropaAsiyaulduzları”onlaynbeynəlxalqmüsabi
qəsindəözyaşkateqoriyasında1ciyerəlayiqgörülüb.
AbşeronrayonMehdiabadqəsəbəUşaqmusiqiməktəbi
ninskripkaixtisasıüzrəşagirdiAyanQuliyevaTürkiyədə
onlaynkeçirilən4cübeynəlxalq“CAMelody”müsabiqə
sində2cidərəcəlilaureatadınıqazanıb.Ayanınmüəllimi
ÜlkərƏsgərovaisətəşəkkürnaməilətəltifolunub.

Hazırladı: N.Məmmədli

Uşaq kitab festivalı keçirildi
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“Yeni adlar” layihəsində musiqi axşamı
AzərbaycanDövlət
AkademikFilarmoniya
sındaÜzeyirHacıbəyli
adınaBakıMusiqi
Akademiyasının(BMA)
məzunu,respublikavə
beynəlxalqmüsabi
qələrlaureatıVurğun
Vəkilovvəakademi
yanıntələbəsiLeyla
Zeynalovanın(hərikisi
piano)iştirakıiləkon
sertproqramıkeçirilib.

Mədəniyyət Nazirliyi
nin “Yeni adlar” layihəsi
çərçivəsində gerçəklə
şən musiqi axşamında
Prezident Administrasi
yası Humanitar siyasət,
diaspor, multikulturalizm
vədiniməsələlərşöbəsi
ninmüdiriFərəhƏliyeva,
gənclər və idman nazi
ri Fərid Qayıbov, təhsil
naziri Emin Əmrullayev,
mədəniyyət nazirinin bi
rinci müavini Elnur Əli
yev,mədəniyyətvə incəsənətxadimləri,digərqonaqlar iştirak
ediblər.
Konsertdəgəncpianoçuları respublikavəbeynəlxalqmüsa

biqələr laureatı, dirijor Mustafa Mehmandarovun idarəçiliyi ilə
Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
müşayiətedib. İstedadlıgənclər rusbəstəkarlarıDmitriŞosta
koviçvəSergeyRaxmaninovunəsərləriniyüksəkpeşəkarlıqla
səsləndiriblər.Gənclərinifasımaraqlaqarşılanıb.
Qeyd edək ki, Mədəniyyət Nazirliyinin “Yeni adlar” layihəsi

gənclərarasındaAzərbaycanmusiqimədəniyyətinintəbliği,on
larınmusiqivəestetikzövqününformalaşdırılmasıməqsədida
şıyır.Layihəninhədəfihəmdəistedadlıgənclərinüzəçıxarılma
sıvəgenişauditoriyatərəfindəntanınmasınavəsiləolmaqdır.

Mərkəzi İncəsənət Məktəbi Şəkidə konsert və 
ustad dərsi təşkil edib 

QaraQarayevadına
Mərkəziİncəsənət
Məktəbinin(MİM)kol
lektivibutəhsilocağının

yaradılmasının85illiyivə
“DünyaGülüşGünü”(1aprel)
münasibətiləŞəkidə“Gülüşü
münvətəniŞəkim”adlıkon
sertproqramıtəqdimedib.

Şəki Dövlət Dram Teatrında
keçiriləntədbirdəşəhərİcraHa
kimiyyətinin, idarə, müəssisə
və təşkilatların nümayəndələri,
mədəniyyət işçiləri, musiqise
vərləriştirakediblər.
Tədbirin əvvəlində Şəkinin

görkəmli gülüş ustaları, bəs
təkarları, aktyorları haqqında

videoçarxlarvəfilmlərdən fraq
mentlərnümayişolunub.
MİMin direktoru, Əməkdar

artist Əziz Qarayusifli (klar
net), Şahnaz Muradova (ka
mança), Sevinc Kərimova
(fortepiano)vəBəturəƏhmə
dovanın (qanun) birgə ifasın
daÜ.Hacıbəylininmusiqiliko

mediyaları əsasında popurri
səsləndirilib.
Daha sonra konsert proqra

mı təqdim olunub. Birbirindən
maraqlımusiqinömrələritama
şaçılartərəfindənalqışlarlaqar
şılanıb.
Konsertin sonunda Şəki Re

gional Mədəniyyət İdarəsinin
(RMİ)rəisivəzifəsinimüvəqqə
ti icra edənTərlanNəsibov çı
xışedərəkQaraQarayevadına
Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin
kollektivinə yubiley münasibə
tilə təbriklərini çatdırıb,maraqlı
konsertproqramınagörətəşək
kürünübildirib.
Məktəbin direktoru Əziz Qa

rayusifikonsertintəşkilinəgös
tərdiyi dəstəyə görə Mədəniy
yətNazirliyinə,ŞəkiRMİyəvə
musiqisevərlərəminnətdarlığını
bildirib.
Şəkiyə səfər çərçivəsində

Mərkəzi İncəsənət Məktəbi
nin müəllimləri tərəfindən Şəki
RMİnin tabeliyindəki Şəki şə
hər Uşaq incəsənət məktəbin
dəustaddərsidəkeçirilib.Əziz
Qarayusifi (klarnet), Mənsurə
Quliyeva (fortepiano), Şahnaz
Muradova(kamança),NəbiQu
liyev(tar)vəHumaySüleymanlı
(vokal)tərəfindəngerçəkləşdiri
lən ustad dərsində Şəki, Oğuz
vəQaxdanbədii təhsilmüəssi
sələrinin müəllim və şagirdləri
iştirakediblər.

Söhbətibirazuzaqdanbaş
layacam.Çünkixüsusənson
zamanlarteatr,sənətmühi
tindəyüngülvaritənqidə,adi

rəyə,tamaşaçıfikrinədəətrafında
söhbətgedənyaradıcıməhsulun
təqdimatçılarındanelətəpkilərgəlir
ki,qalırsankəsiləkəsilə.Beləol
duqdadabəzənsusmağaməcbur
olursan.Ammabuməcburiyyət
qətiyyənpolemikadanqaçmaqilə
əlaqəlideyil.Sadəcə,yaradıcıəmə
yəsayğıgöstərərək...

Əgər bunu etməsən, mütləq kimsə
sənin qərəzli olduğunu, zəhməti yerə
vurduğunu düşünüb, duyğular, hisslər
üzərində uzun mükalimə açacaq. Bu
mənada düşünürəm ki, həm sağlam
tənqidmühitiformalaşmalı,həmdəona
münasibətdədözümlülükolmalıdır...
Fəlsəfi düşüncənin ədəbimətnə tə

sirlivəsadəsinteziməqamındatanın
mışnasir,dramaturq,Əməkdarincəsə
nətxadimiFiruzMustafadövrümüzün
ənmaraqlımüəllifərinfəndir.Buyazıda
müəllifinteatrsəhnəsinəyoltapannöv
bəti əsəri – “Sehrbaz” ətrafında danı
şacam. Əsərə səhnə yozumunu Xalq
artistiMərahimFərzəlibəyovverib.
Uzunfasilədənsonraseyrçisiniyeni

dən ətrafına səsləyənBakı Bələdiyyə
Teatrınınaprelin1dəbaştutanprem
yerasındaxeylitamaşaçıvaridi.Dəvət
əsasında olsa da, zal tamamilə dol
muşdu.
Onudaəlavəedimki,tamaşanınqu

ruluşçurəssamıƏməkdarmədəniyyət
işçisiİlhamƏsgərov,musiqitərtibatçısı
ƏməkdarmədəniyyətişçisiNazimƏbi
dov,illüziyaməsləhətçisiElmarİbrahi
mov,dizaynişləriüzrətərtibatçısıElnur
Əliyevdir.SəhnəəsərindəİsmayılAta
kişiyev,TuralƏhməd,ZülfiyyəQurba
nova,AynurAbbasovaiştirakedirlər.
İlk görüşdə birbiri ilə tanış olmayan,

yad, özgə adamların qəribə taleyindən
söhbətaçılanpyesdəhadisələringedişi
prosesində məlum olur ki, bu adamlar
əslində birbirlərinə yad deyillər, həyat
“xətləri”nəzamansabirnöqtədəkəsişib.

Birbiriniəvəzedəngərgin,birazda
isterik hadisələr fonunda vaxtilə baş
vermişmüdhişhadisələrin,sirlərinüs
tüaçılır.Əsərdəsevgi,nifrət,xəyanət
səhnələri obrazların  daxili aləminin
açılmasında mühüm rol oynayır. Ha
disələrinəsas“aparıcısı”olansehrbaz
digər qəhrəmanların keçmişinə işıq
salırvəbuişığınfonundatamaşaçılar
qəhrəmanlarınisrarlagizlədiklərinigö
rürlər.
Psixolojidram janrlı tamaşada

konkret olaraqhadisələrnəzaman
sa istintaq mövzusu belə olan fakt
üzərindən inkişaf edir: həkimxəstə
münasibəti və onun nəticəsi. Hər
çənd biz bu nəticəyə elə də asan
çatmırıq.
Sehrbaz(İsmayılAtakişiyev)səhnə

dəillüzionistüçünbəsitvəköhnə,akt
yorüçünyenibirikinömrəgöstərirvə
ardıncasalondan, tamaşaçılararasın
danseçdiyişəxsləri(aktyorları)birbir
səhnəyə, bir növ ittiham kürsüsünə,
fakt iləqarşılaşmaq tribunasınadəvət
edir.Həqiqətdətanışvəaktualdır.Öv
ladı olmayan Şəhla (Zülfiyyə Qurba
nova)anaolmaq,müalicəalmaqüçün
qonşuqadınınməsləhətihəkimqəbu
lunagedir.XəstəsiniqəbuledənSamit
(TuralƏhməd)isəşəfaverməkkimiali
vəsadəhəkimkeyfiyyətindənuzaqdır.

O,qadınadərmanverərəkiçməsiniis
təyirvəsonrayuxuyagedənxəstəsiilə
yaxınlıqedir.Nəticədəqadınbilmədən
hamilə qalır və bir qızı dünyaya gəlir.
Ammaazsonraguyakörpəölürvəbu
işdəqadınillərdirki,həkimiittihamedir.
Şəhlanınartıqgözəlgəncqızaçevrilmiş
naməlum qızıAysu (AynurAbbasova)
dahəkimə,əslində,biolojiatasınaaşiq
dir.Ammaohərvəchləbuqızıyaxına
buraxmaq istəmir.Onagah “qızımya
şındasan”,gahda“bizimmünasibətimiz
xəstəhəkim münasibətindən o yana
keçəbilməz”kimiqətietirazedir.
NəticədəSehrbazınzamanüzərində

“əməliyyatları” ilə hər şeyin üstü açı
lır və həqiqət zəfər çalır...Amma ne
cə?  Birdənbirə səhnədə müqəddəs
Məryəmtəsviri(monitorda)görünürvə
ŞəhlailəMəryəm,körpəiləmüqəddəs
ruh, ümumən kainat ilə ilahi varlıqlar
arasında bir bağ, əlaqə yaradılmağa
çalışılır.Ənmaraqlısı da sonda sehr
bazdaqiyafəsini çıxarıb, funksiyasını
dəyişirvəhərşeybitir.Eləbilinsanlıq
müqəddəshadisəyəişarəiləözgüna
hı,bəlkədəgünahsızlığıiləqarşıqar
şıyaqalır.Beləcəbizadifaktdan,əslin
də,aktualmövzudan,baxımlıalınacaq
problematikanın səhnə yozumundan
vəçoxyəqinki,müəllifinideyaaxının
dan kənarda qalırıq. Əvəzində tama

şaçıyatəqdimolunanquruluşüzərində
başsındırmaqlaməşğuloluruq.
Etirazeləmirəm,sındıraq,ammabir

başa,rəvanyololduğuhaldavəmətnin
bədii təsvirxəttibunaşəraityaratmış
kənniyəkələkötüryoldayıxılıbdizimi
çapaqki?!.Axı,müasirtamaşaçınbu
nanəistəyi,nədəmarağıvar.Maksim
Qorkiməhzbeləvəziyyətlərüçün“Bə
diiəsərdəsözlərüçündarısqallıq,fikir
üçüngenişlikvar”kimi təyindəverib.
Beləcətamaşaçıya,oxucuyafikirüçün
geniş meydan istəyib, onu yükləmək
üçünyox.
Əslində, dramaturji materialda bu

prinsipözhəllini tapıbvəhəttamüəy
yən ifadələri, ağırlaşdırılmış təkrarçı
(yəqin rejissor tələbidir) söz yükünü
çıxsaq,efektivalınmışdı.Xüsusənta
maşadanəzmlənəsrinvəhdəti.Bumə
nada formadamaraqlı seçilmişdi.Bir
obraz–Sehrbaznəzm,digərüçperso
najisənəsrformalarınıbirləşdirmişdi.
Tamaşanıntərtibatıdasadəidi.Səh

nədəbir neçəoturacaq– ittihamkür
süsü funksiyasındastulvar idi.Deko
rasiyanıekranəvəzləmişdi.Səhnələrin
efektivliyini artırmaq üçün mizan və
dialoqlarauyğunekrandaqalaktika,tə
biət,dəniz,qürub,sonsuzluq iləbağlı
təsvirlərgörünürvəbu,dahaçoxtex
nomusiqilərləmüşayiətedilirdi.

Buməqamdatamaşanıntəsirdairə
sinigenişləndirməyəxidmətedənbəzi
detallarınəksinə işlədiyindəqeydet
məliyəm. Məsələn, nədənsə fokusçu
oyuna–yəni işinəəylənməkkimi ya
naşmırvəbizimonunsehrbazlığıhaq
qındakıfikirlərimizipərənpərənsalırdı.
İlkreplikalarındangərginvəziyadəhə
yəcanlıgörünənaktyorbunu“səxavət
lə” salona da ötürürdü. Bəlkə də bu,
rejissorun tələbi idi, ammabütün hal
lardabizəslindəxilasüçünpeydaolan
sehrbazınheçbirnömrəsindəntəsirlə
nəbilmədik.
Xəstəsinə qarşı bütün ağlagəlməz

əclafıqlarıedənhəkimdəeynisəhnə
aqibətini yaşadı.Səhnədəhəran “İn
disizəbirşeiroxuyacam”vəziyyətində
olan aktyor qəhrəmanının xarakterik
keyfiyyətlərini hiss edə bilmədi. Hər
çəndhəmobrazınıntələbi,həmdəre
jissorun onun oyunu üzərindən etdiyi
şaxələnmənifürsətəçevirəbilərdi.
Gələk təcavüzə məruz qalan, istə

mədiyi halda ərini aldatmış olan, bu
nagörəillərdirəzabçəkən,üstəlikdə
övladını itirən, tapanvəbütün faciəvi
məqamların fonunda taqətdən düşən
Şəhlaya.  Tamaşanın əsas fiquru –
baş qəhrəmanı  olan bu rolun ifaçısı
səsivəplastikasıilətamaşaçıiləyax
şıoynayan,zalatəsiredənaktrisadır.
Xüsusən bir çox həmkarlarına xas
nitq,danışıqdaifadəsizlikqüsuruona
yaddır. Bütün məqamlarda tamaşaçı
onueşidirvənədediyinianlayır.Digəl
ki,bizbuoyundaonuyalnızisterikvə
ziyyətləri,təsirgücünüitirənfəryadları
vəbiranbeləolsunonutərketməyən
qışqırtıları ilə gördük, duyduq. Hətta
körpəsiniovutmaq,yatırmaqməqam
larında da “bağıran” pıçıltılarını eşit
dik...
Rejissorunçılğınlıqvədinamikaistə

diyigəncAysununifaçısıdabununöh
dəsindəngələbilmədi.
Beləcəsehrbazlıqnömrələriiləbaş

layan tamaşamaskalı bal ilə bitdi və
cavabsız sualları özü ilə kulisə “daşı
dı”...

Həmidə Nizamiqızı

Köhnə nömrələrlə təzə “Sehrbaz”lıq

Xalq məhəbbəti qazanan muğam ustadı
Əlibaba Məmmədovun xatirəsinə həsr olunan gecə

Builinfevralındadün
yasınıdəyişəngör
kəmlimuğamustadı,
Xalqartisti,professor

ƏlibabaMəmmədovmilli
ifaçılıqsənətinininkişafına
mühümtöhfələrverib,yeni
xanəndələrnəsliyetişdirib,
eynizamandabəstələdiyi
mahnıvətəsniflərləmusi
qitariximizdəsilinməziz
qoyub.

Aprelin 4də Beynəlxalq Mu
ğam Mərkəzində (BMM) unu
dulmaz xanəndənin xatirəsinə
həsrolunmuşgecəkeçirildi.
BMMin təşkilatçılığı və Xan

Şuşinski Fondunun dəstəyi ilə
reallaşan gecədə qonaqlar ilk
olaraq böyük ekrandamərhum
xanəndəninifasınınlentyazısı
nıizlədilər.

Tədbirinaparıcısı–Əməkdar
mədəniyyət işçisi, musiqişünas
Səadət Təhmirazqızı xanəndə
nin həyat və yaradıcılığından
söz açdı. Bildirdi ki, XX əsrin
50ciillərindəsənətfəaliyyətinə
başlayan Əlibaba Məmmədov
sənətkarlığı ilə xalqın böyük
məhəbbətini qazanıb: “Onun
sənətinivəşəxsiyyətinirövnəq
ləndirən, nurlandıran da məhz
bu xalq məhəbbətidir. Bu mə
həbbətdaimƏlibabamüəllimin
sənətyolunaişıqsaçıb.Əlibaba
MəmmədovunAzərbaycanmu
siqisinin inkişafında xidmətləri
əvəzsizdir. Xanəndənin ifasın
da“BayatıŞiraz”,“Dəşti”,“Şur”
və başqa muğam və təsnifər
Azərbaycan Radiosunun “qızıl
fondu”nda qorunub saxlanılır.
Unudulmaz sənətkar həm də
100dən çoxmahnı və təsnifin

müəllifidir.Onunmahnı və təs
nifərinimuğamifaçılarıbugün
dəsevərəkifaedirlər.
Musiqişünas muğamın təd

risi sahəsindəuzun illər uğurla
çalışan Əlibaba Məmmədovun
yaradıcılıq yolunun gənc xa
nəndələr nəsli üçün bir sənət
məktəbi olduğunudedi: “Əliba
ba müəllimin mahnıları yalnız
özünündeyil,başqasənətkarla
rında repertuarınadaxil edilib.
Xalq mahnısı adı ilə səslənən
bunəğmələrelinyaddaşınaho
pub,dillərəzbəriolub.Onlardan
“Gəlbizə,yar”,“Beləyəm”,“Ya
şa hələ” başqalarını qeyd edə
bilərik.Bumahnılarmusiqitəd
risi proqramlarına dadaxil edi
lir”.
Xalqartisti,tarzənFikrətVer

diyev, Əlibaba Məmmədovun
“Humayun” ansamblında xa

nəndəiləbirgəçalışmışqarmon
ifaçısı Hüseyn Hüseynov çıxış
edərək sənətkarla bağlı xatirə
lərini bölüşdülər.Vurğulandı ki,
Əlibaba Məmmədovun sənəti
əbədiyaşardır. Onun Azərbay
can mədəniyyətinə, muğamına
verdiyitöhfənixalqımızheçvaxt
unutmayacaq.
Ustadxanəndəninailəsiadın

danfilologiyaüzrə fəlsəfədok
toru,dosentƏsmətxanımMəm
mədova çıxış edərək tədbirin
təşkilatçılarına təşəkkürünü bil
dirdi.
XatirəgecəsindəXalqartistlə

ri Zabit Nəbizadə,Mələkxanım
Əyyubova, Əməkdar incəsənət
xadimi Aqil Məlikov, Əməkdar
artistlər Nuriyyə Hüseynova,
EhtiramHüseynov,Bəyimxanım
Vəliyeva,SevincSarıyeva,Feh
ruz Səxavət, Təhmiraz Şirinov,
xanəndələr Nisbət Sədraye
va, Hüseyn Məlikov, Məmməd
Nəcəfov, Vəfa Vəzirova, Anar

Quliyev ƏlibabaMəmmədovun
repertuarındantəsnifvəmahnı
larıtəqdimetdilər.İfaçılarıXalq
artistiMöhlətMüslümovun rəh
bərliyiiləAzərbaycanTeleviziya
vəRadiosununƏhmədBakıxa
novadınaXalqçalğıalətlərian
samblımüşayiətedirdi.
Xatirə gecəsinin sonunda

Səadət Təhmirazqızının Əli
baba Məmmədov haqqında

yazdığı“Bizimustad”kitabıqo
naqlarahədiyyəedildi.Kitabda
Əlibaba Məmmədov yaradıcı
lığının hər üç qolu – xanəndə,
bəstəkarvəşairliyiəksinitapıb.
Nəşrin redaktoru Xalq artisti,
professorRamizZöhrabov,rəy
çisiBəstəkarlarİttifaqınınsədri,
Xalq artisti, professor Firəngiz
Əlizadədir.

Lalə Azəri

Akademik Musiqili Teatr sülh çağırışına qoşulur
Aprelin5dən10dəkAvrasiyaTeatrBirliyinin
təşkilatçılığıiləİstanbuldaMaltəpəBələdiyyə
sininTürkanSaylanMədəniyyətMərkəzində
“TunçcerCücenoğluteatrgünləri”keçiriləcək.

“Barışabəli!”şüarıaltındadünyanınmüxtəlif
ölkələrininmədəniyyət və incəsənətnümayən
dələrinibirləşdirənfestivaldaölkəmiziAzərbay
canDövlətAkademikMusiqiliTeatrınınrejisso
ru,PrezidentmükafatçısıİradəGözəlovatəmsil
edəcək.

Rejissorbusəfəri iləhəmdəAkademikMu
siqili Teatrın sülh çağırışlı videoçarxını geniş
sənət auditoriyasına çatdırmaqda bir vasitəçi
olacaq.
Qeyd edək ki, festivalın formatına uyğun

olaraq hazırlanan qısa videoçarxda Akade
mik Musiqili Teatrın konsertmeysteri, Prezi
dent təqaüdçüsü Kamil Həsənovunmüşayiəti
iləƏməkdarartistlərNərgizKərimovavəFərid
Əliyevin ifasında “EyVətən!”mahnısı səslən
dirilir.
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Onun ya ra dı cı lı ğı nı da
ha çox gənc oxu cu lar 
se vir di. Çün ki əsər
lə ri xü su si lə gənc lik 

ça ğı nın duy ğu la rı na, sər həd 
ta nı ma yan ar zu la rı na qol
qa nad ve rir, on la rın ta le yi nə 
işıq sa lır dı. Ta nın mış ya zı çı, 
dra ma turq, jur na list Sa lam 
Qə dir za də nin əsər lə ri həm 
də axı cı di li ilə nəğ mə olub 
oxu cu la rın qəl bi nə do lur
du. Müəl lif “Qış ge cə si”, “46 
bə növ şə”, “Kən di miz də bir 
gö zəl var”, “Sev da sız ay lar”, 
“Sən ol ma say dın” ki mi əsər
lə ri ilə ədə biy yat gü lüs ta nı
mı za gö zəl lik bəxş edib. 

Salam Dadaş oğlu Qədirzadə
10aprel1923-cü ildəBakı şəhə-
rindəanadanolub.Erkənçağlar-
dan ədəbiyyata-poeziyayamaraq
göstərib. O, yazıçı olmaq arzusu
ilətez-tezədəbidərnəklərəqatılıb,
ədəbi yaradıcılığın ab-havasını
hissetməyəçalışıb.
Salam Qədirzadə 1941-ci ildə

ortaməktəbi bitirir.Ancaqhəmin
ərəfədəartıqIIDünyamüharibə-
sibaşlanmışdı.Odakönüllüola-
raqcəbhəyəyoladüşür.Çətinvə
rəşadətli döyüşyolukeçir.1941-
1945-ci illərdə Şimali Qafqaz,
Kuban, Qərbi Ukrayna, Polşa,
Bessarabiya,Rumıniya,Çexoslo-
vakiyauğrundadöyüşlərəqatılır,
ordenvəmedallaralayiqgörülür.
1946-cıildəordusıralarındantər-
xisolunubVətənədönür.
Sumqayıtşəhər18saylı fəhlə-

gənclər təhsiliməktəbindəmüdir
müavini vəzifəsinə təyin edilən
Salam Qədirzadə 1948-ci ildə
Azərbaycan Dövlət Universiteti-
nin (indiki BDU) Filologiya fakül-
təsinə daxil olur. Eyni zamanda
Mərkəzi Radionun yerli verilişlər
üzrə məsul redaktoru vəzifəsin-
dəçalışır.Özüzərindəçoxçalışır,
mütaliəsinigenişləndirir,bədiiya-
radıcılığa da vaxt ayırır. “Oqtay”
adlı hekayəsi 1948-ci ildə “Pio-
ner” jurnalında dərc olunur. O,
bundansonramətbuatdamüntə-
zəmçıxışedir.

Yazıçınınhadisələrəyanaşma-
sı, əsərlərinin sadə və axıcı dili,
aktualmövzularaüztutmasıədə-
biictimaiyyətin,oxucularındiqqə-
tini özünə cəlb edir. Bumənada
müəllifin“Qışgecəsi” romanıxü-
susiləəks-sədadoğurur.Haqqın-
da tənqidçilər də xoş söz söylə-
yiblər.Əsərdədahaçoxgənclərin
sosial həyatları ilə bağlıməsələ-
lərətoxunulur.
AzərbaycanYazıçılarİttifaqının

zəmanəti iləM.QorkiadınaƏdə-
biyyat İnstitutunda təhsil almaq
üçün Moskvaya göndərilən Sa-
lam Qədirzadənin “Gənclik” po-
vestiittifaqınpaytaxtındaməşhur
“Detgiz”nəşriyyatındaçapolunur.
O,təhsilinibaşavurduqdansonra
1952-ciildəBakıyaqayıdır.Azər-
baycanYazıçılarİttifaqınınorqanı
olan“Azərbaycan”jurnalındamə-
sulkatibvəzifəsinə işəgötürülür.
Səkkizilburadaçalışdıqdanson-
ra“Kirpi”jurnalınaməsulkatibtə-
yinolunur.BirmüddətsonraYazı-
çılarİttifaqındadramaturgiyaüzrə
məsləhətçi vəzifəsinə dəyişdirilir.
1976-cı ildəonadahaböyüketi-
mad göstərilir, “Kirpi” dərgisinin
baş redaktoru təyin edilir. Azər-
baycan yazıçılarının VII qurulta-
yında (1981) Yazıçılar İttifaqının
İdarəheyətinəüzvseçilir.
SalamQədirzadəyazıçıvəjur-

nalist kimisovetnümayəndəhe-
yətinin tərkibində İtaliya, Fransa,

Yunanıstan, Rumıniya, Finlandi-
ya, Belçika və Türkiyədə səfər-
lərdə olub. Vətənə döndükdən
sonra qələmə aldığı təəssüratlar
müxtəlif mətbuat orqanlarında
dərc edilib. Yazıçının xaricdə-
kimüşahidələri əsasında ərsəyə
gətirdiyi nümunələr oxucular tə-
rəfindənmaraqlaqarşılanıb.Eyni
zamandakeçmişSSRİvəbirsıra
xariciölkəxalqlarınındillərinətər-
cüməedilib.
Böyük tirajla çap olunan “Qış

gecəsi”, “46 bənövşə”, “Kəndi-
mizdə bir gözəl var”, “Nar çiçəyi
nağılı”,“Sevdasızaylar”,“Sənol-
masaydın”kimiroman,povestvə
hekayələri müəllifə geniş şöhrət
gətirib. Gənclərin mənəvi-əxla-
qi keyfiyyətlərindən bəhs edən
buəsərləri oxuduqcaadamaelə
gəlirki,personajlarvəonlarınba-

şınagələn, içindəolduqlarıolay-
lar yazıçı təxəyyülününməhsulu
yox, gerçək həyat hadisələridir.
Çünki əsərlərdə həyatilik və tə-
biilikçoxinandırıcıdır.
Yazıçının“Mənimceyranlarım”,

“Həyat lövhələri”, “Bir qızbir oğ-
lanındır”, “Təbəssümün mükafa-
tımdır” əsərləri isə Azərbaycan
hekayəçiliyinə yeni bir ruh və
təravət gətirib, oxucular arasın-
da populyarlıq qazanıb. Müəllif
qələminin püxtələşdiyi vaxtlarda
xəyalənqanlı-qadalımüharibə il-
lərinədönür.“Buradainsanyaşa-

mışdır” (1963) povestini qələmə
alır.Əsərdəmüharibənininsanla-
rayaratdığıçətinliklər,doğurduğu
aclıq,səfalət,şəhərvəkəndlərin
xarabazarlığa çevrilməsi ürəkağ-
rısıilətəsviredilir...
Tanınmış yazıçı həm də dra-

maturgiya sahəsində qələmi-
ni sınayıb, “Şirinbala bal yığır”,
“Hardasan, ay subaylıq?!”, “Hə-
mişəxanım”, “Gurultulu mə-
həbbət”, “Gözəllik ondur” və s.
pyeslərqələməalıb.Müəllifinko-
mediyaları paytaxtımızla yanaşı,
Gəncə, Naxçıvan, Dağıstan və
Şəki teatrlarında səhnələşdirilib,
tamaşaçılar tərəfindən maraqla
qarşılanıb. Salam Qədirzadənin
pyesləri respublikamızın hüdud-
larındankənarda–Ukrayna,Mol-
dova və digər ölkələrdə də səh-
nəyəqoyulub.

Bir-birindən maraqlı əsərlər
yazan müəllifin “Hər gün ömür-
dən gedir” kitabını çap etdirmə-
yə ömür vəfa eləmir. Yazıçı 15
noyabr 1987-ci ildə, 64 yaşında
dünyasınıdəyişir.Sonuncuəsəri
olan“Hərgünömürdəngedir”ki-
tabıədibinölümündənsonranəşr
olunur.Yazıçının bir çox əsərləri
kimi,bukitabdaailə-məişətmöv-
zusundadır. Ancaq əvvəlkilərdən
fərqliolaraqburadainsantaleyinə
fəlsəfibaxışdaözəksinitapıb...

Savalan Fərəcov

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri” – 
Yuxarı Gövhər ağa məscidi

Mə də niy yət Na
zir li yi tə rə fin dən 
“Şu şa İli” mü na
si bə ti lə hə ya ta 
ke çi ri lən “Şu şa 
mə də niy yə ti nin 
in ci lə ri” la yi hə si 
ye ni təq di mat lar la 
da vam edir.

Layihənin“Şu-
şanınmemarlıq
salnaməsi”böl-
məsiüzrənövbəti
təqdimatqala-şə-

hərimizinYuxarıGövhərağaməscidinəhəsrolunub.
Şuşadatarixi-dinimədəniyyətabidələrindənbiridəYu-

xarıGövhərağaməscidivəyaŞuşaCüməməscididir.
Bu,şəhərinmərkəzimeydanındatikilmişənqədimməs-
ciddir.YuxarıGövhərağaməscidiölkəəhəmiyyətlitarixi-
mədəniyyətabidəsikimiqeydiyyataalınıb.
Yuxarı Gövhər ağa məscidi 1883-1884-cü illərdə İb-

rahimxəlil xanınqızıGövhərağanın tapşırığı iləmemar
KərbəlayıSəfixanSultanhüseynoğluQarabağitərəfindən
inşa edilib. İndikiməscidin yerində hələŞuşa şəhərinin
əsasınıqoymuş(1752)Pənahəlixanındövründəqarğıvə
qamışdan inşaedilmişməscidolub.Pənahəli хanın tik-
dirdiyibuməscid1768-ciildəİbrahimxəlilxantərəfindən
daşlayenidəninşaedilib.
Dahasonrabuməscidinyerindəmüasirdövrümüzəqə-

dərgəlibçatmışYuxarıGövhərağaməscidikimitanınan
həminbinainşaolunub.
1992-ci ilinmayındaŞuşanınmənfurqonşularımız tə-

rəfindən işğalı nəticəsindəməscid erməni vandalizminə
məruz qalıb və qismən dağıdılıb, minarələrinin dekoru
zədələnib vəçadırvarı örtükləri sıradançıxarılıb.Təmir-
bərpa işləriadıaltındaməscidindaxili interyerindəciddi
dəyişiklikləredərəktariximizisaxtalaşdırmağaçalışıblar.
Şuşaşəhəri2020-ci ilnoyabrın8-dəMüzəfərAliBaş

KomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiilərəşadətliOrdumuz
tərəfindənazadedildi.Qələbəmizdənqısamüddətsonra
mədəniyyət paytaxtımızda genişmiqyaslı yenidənqurma
və abadlıq işlərinə başlanıldı.Azərbaycan Prezidenti İl-
hamƏliyevvəbirincixanımMehribanƏliyevaazadŞu-
şayailksəfərlərindəYuxarıGövhərağaməscidinədəbaş
çəkdilər.DövlətbaşçısıMəkkədəngətirilmişQurani-Kəri-
miməscidəbağışladı.
Şuşadaermənivandalizminəməruzqalmışbirsırata-

rixi-mədəni abidələrdə, o cümlədənYuxarı Gövhər ağa
məscidindəbərpa işləriaparılıb.HazırdaŞəhərdəquru-
culuqdavamedir.

Bir Salam Qədirzadə vardı...

Əya lət də do ğu lub ya şa yan, ya zıbya ra dan in san la rın 
bö yük are na ya çı xa bil mə mək, ta nın ma maq, diq qət
dən kə nar da qal maq, mər kə zin qay nar mü hi tin dən ay rı 
düş mək so ru nu olub hə mi şə. Üs tə lik, ağır otu rub bat man 

gə lən, adı nın, sə nə ti nin sə viy yə si ni bi lib özü nə də də yərqiy mət 
ver mə yi ba ca ran, zi ya lı lı ğı nı qo ru yub sax la ma ğa ça lı şan sə nət 
adam la rı nın işi da ha çə tin olur.

Aprelin 1-də Mingəçevirdə
dünyadan köçən Xalq artis-
ti, uzun illər Mingəçevir Dövlət
Dram Teatrının baş rejissoru,
direktor və bədii rəhbəri olmuş
ZülfüqarAbbasovunvəfatından
keçən günlərdə bunu bir daha
hissetdim...
Görəsən, bu yazıda mənə

doğmaolanoadamısizə tanı-
da, kimliyini anlada biləcəyəm-
mi?
Tərcümeyi-halıbelədir:1940-

cıilmayayının3-dəGürcüsta-
nın Borçalı rayonunun Yuxarı
Saral kəndində anadan olub.
Əsli-kökü Qərbi Azərbaycanın
VedivəDərələyəzmahalından-
dır. Ata babası Dinməz Abbas
o mahallarda mənfur erməni
qiyamçılarına qarşı intiqam-
çı qaçaq dəsətəbaşılarından
olub. Sovetlərdən sonra labüd
həbs, ölüm, ya sürgünlərdən
canınıqurtarmaqüçünBorçalı-
yaköçübgəliblər.Ortaməktəbi,
1962-ci ildə A.S.Puşkin adına
Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitu-
tunununAzərbaycan bölməsini
bitirib, tələbə ikən burada milli
teatr tariximizə görkəmli akt-
yorvərejissorkimidaxilolmuş
GürcüstanınXalqartistiİbrahim
İsfahanlının tamaşalarında rol
alıb.Teatramaraqonu1966-cı
ildə Bakı Teatr İnstitutuna (in-
diki Mədəniyyət və İncəsənət
Universiteti) gətirib. Müəllimlə-
ri Mehdi Məmmədov və Məlik
Dadaşovun xüsusi diqqətini,
rəğbətini qazanıb. Təyinatla
C.CabbarlıadınaİrəvanDövlət
Azərbaycan Dram Teatrına re-
jissor göndərilib, sonra Qazax
tearına gəlib və nəhayət, 40 il
– 2008-ci ildə təqaüdə çıxana
kimi Mingəçevir Dövlət Dram
Teatrında çalışıb, rejissor, baş
rejissor,direktor,bədiirəhbər.
“Almaz”, “Solğun çiçəklər”

(C.Cabbarlı, eyni zamanda
Bəhram rolunu oynayıb), “Ya-
ğışdan çıxdıq, yağmura düş-
dük” (N.Vəzirov), “Hacı Qara”
(M.F.Axundzadə), “Eşq və inti-
qam”(S.S.Axundov),“Müfəttiş”,
“Evlənmə” (N.Qoqol), “Əliqulu
evlənir” (S.Rəhman), “Cavan-
şir”, “Şeyx Şamil” (M.Hüseyn),

“Mahnı dağlarda qaldı”, “Sev-
gililərin cəhənnəmdə vüsalı”
(İ.Əfəndiyev), “Şeytan nəs-
li” (H.Muxtarov), “Dar ağa-
cı” (B.Vahabzadə), “Ölülər”
(C.Məmmədquluzadə), “Va-
qif” (S.Vurğun), “Ayrılmaq anı”
(M.Baycıyev), “Vaqif” (S.Vur-
ğun), “Təcili teleqram” (İ.Hü-
seynov) və s. əsərləri tamaşa-
yaqoyub.Xeyli tamaşadahəm
dəaktyorkimiçıxışedib,zehni,
yaddaşıoqədərgüclüidiki,bə-
zən tamaşaların bütün mətnini
əzbərbilirdi.Onunifaetdiyirol-
larıdabənzərsizliyi,təsirliliyiilə
fərqlənirdi.
İlyasƏfəndiyevin“Tənhaiydə

ağacı”, “Sevgililərincəhənnəm-
dəvüsalı”tamaşalarıAkademik
MilliDramTeatrınınsəhnəsində
də göstərilib, dəfələrlə xüsusi
dəvətləBakı,Gəncə,Sumqayıt
teatrlarında tamaşalar hazırla-
yıb, yüksəkdəyərləndirilib.Də-
fələrlərespublikamüsabiqələri-
ninmükafatçısı,qalibiolmuşdu.
200-dən çox səhnə əsərinin,
ictimai məzmunlu tamaşanın
müəllifivərejissoruolub.Birba-
şabeyinəişləyəntəsirlisəsivar
idi,məsələn,MehdiMəmmədo-
vunsəsikimi.

***
Zülfüqar Abbasovun drama-

turq kimi istedadını Anar, İsa
Hüseynov, Nəriman Həsənza-
də, Zəlimxan Yaqub, Əliabbas
Qədirov, Məmməd Burcəliyev,
ƏləddinAbbasovunyüksəkdə-
yərləndirdiyinin şahidiyəm. Al-
tı əsəri Mingəçevir və Qazax
teatrında səhnə taleyi yaşayıb.
Onun tamaşaya qoyduğu “Və-
tən dərdi”, “Qisas qiyamətə
qalmaz”, “Kefdibumillət”, “Qə-
ribə qonşular”, “Vətən, Torpaq,
Şəhid”vəbaşqapyeslərininta-
maşaları Sumqayıt və Gəncə-
dədəböyükanşlaqlasəhnəyə
qoyulub,televiziyadagöstərilib.
Respublika Sarayında hər iki
tamaşadangöstərilənparçasü-
rəklialqışlarlaqarşılanıb,zalda
qəribə efekt yaratmışdı. Zən-
gəzurluSultanbəyqanlıolduğu
bəylərə məktub yazır ki, “And-
ronik toplu-tüfəngli qoşunu ilə
torpağımızı almağa, namus-iz-

zətimizi tapdalamağa gəlir, atı-
mızınyüküəyibdi,gəlin,birləşib
bubəlanınqabağınıalaq,sonra
qanlılığımıza, düşmənçiliyimi-
zə davam edərik...”. Sonra bu
tamaşalar repertuardan çıxarıl-
mışdı.
Ə.Haqverdiyevin 4-5 pyesin-

dənsüjetlərgötürübbirtamaşa-
dabirləşdirirdi,çoxtəsirlialınır-
dı,baxılırdı.Sonraossenariləri
alıb ideyanı özününküləşdirən-
lər də olurdu. Ürəyi geniş idi,
“halal xoşunolsun” daimi sözü
idi. Uca boy-buxununa yara-
şan, qaçaq babasından qanla
keçən mübarizliyi, prinsipiallığı
varidi.Zaman-zamandabunə-
dənlə təzyiqlərə məruz qalırdı.
EləböyükdövlətadamıHeydər
ƏliyevinMoskvadaSiyasiBüro-
dançıxdığıvaxtlardaakademik
ZərifəxanımƏliyevayahəsret-
diyi“Andaxəyanət”tamaşasına
görəbaşınıağrıtmışdılar.
Ən çox əziyyəti çəkirdi əla-

mətdar günlərdə – Yeni il, 20
Yanvar, Qurtuluş Günü və s.
Əsas daməktəblilər bu tədbir-
lərindaimi tamaşaçıları olurdu,
hərdəfəçalışırdınəisətəzəbir
ssenari çıxarsın ortalığa, ha-
mısına da özünün içdən gələn
milli, vətənsevər düşüncəsini
hopdururdu.Dəfələrləmüəllim-
lərdən, direktorlardan eşitmi-
şəm: “Uşaq və yeniyetmələrin
milli, azad, demokratik ruhda,
hərbi-vətənpərvərliktərbiyəsin-
də bu qədər müəllim, məktəb
kollektivlərindən çox Zülfüqar
müəllim,buteatrınkollektivitə-
sirliişgörür”.

Öncəbhəyəənyaxınteatrol-
duğundan, truppasınınbir aya-
ğı cəbhədəydi.Mingəçevir I və
IIQarabağsavaşlarındaənçox
şəhidi,qazisiolanbölgələrinsi-
yahısında başda gəlir. 90-cı il-
lərdə mingəçevirlilərdən ibarət
M-1,M-2batalyonlarınınqəhrə-
manlığıxüsusiseçilirdi.Mənbu-
rada Zülfüqar Abbasovun, kol-
lektivinintəsirinidəgörürəm...
1993-cü ildə AZƏRTAC-ın

“Kür” İnformasiya Mərkəzinin
rəhbərikimiMingəçevirdəyaşa-
malıoldum.İlktanışolubkönül
bağladığıminsanlardanbiriZül-
füqarmüəllimidi.Onunisrarıilə
10ilhəmdəteatrınədəbihissə
müdirioldum,2003-cü ildəBa-
kıyaköçənəqədər.Gələndədə
yerimi verdim Zülfüqar müəlli-
minvəfalıömür-günyoldaşına.
Sözümüz, dərdimiz, sirrimiz

bir idi. Olduqca millət, vətən-
sevər ziyalı, dövrün, zamanın
dərdini içində gəzdirən, müm-
künolduğuqədərtamaşalarına
daşıyan əsl teatr xadimi idi. O
teatrın ayaq üstə durmağında,
aktyorların yetişməyində, ən
vacibi mingəçevirlilərin bədii-
estetik zövqünün formalaşma-
sındaZülfüqarAbbasovunşəx-
si rolu, xidməti əvəzsizdir. O,
böyükmaarifçi idi. 2008-ci ildə
təqaüdə çıxandan sonra səh-
hətinin yol verdiyi qədər – beş
il “El”TV-də“Fatehlər”və“Mə-
nəviyyatımıztarixiqaynaqlarda”
layihələrinin müəllifi, rejissoru
və aparıcısı oldu. Mətbuatda
davamlıolaraqçıxışedirdi.Əla-
qələrimizheçzamanqırılmadı.

***
2000-ciildir,60illiyinikeçirmə-

yəgüc-bəla ilə razı salırıq, şərt
dəqoyurki,çıxıbsəhnədəotur-
mayacam. Mingəçevir teatrının
səhnəsindəayaqüstədurmağa
dayeryoxdur,proqramzəngin-
dir, tədbirin aparıcısı mənəm,
çox sayda qonaqlar, teleqram-
largəlib,gözləmədiyimizqədər.
Tamaşalarından səhnələr gös-
tərilir,orijinallığına,novatorluğu-
na, özünün rejissor icadlarına
xüsusi diqqətetmişik,ünvanına
müxtəlif teatrlardan, tanınmış
sənətçilərdəngələntəbrikteleq-
ramından seçmə abzaslar oxu-
nur,aradaözsəsiiləəvvəlcədən
lentəaldığımızmonoloqlarısəs-
lənir,efektdəyüksək.
Mədəniyyət naziri PoladBül-

büloğlu,Mingəçevir Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı Məhəb-
bətQarabağlıdayanaşıoturub,
söz alacaqları, hədiyyə, fəxri
fərmanlarını,yəqinhəmdəkon-
vertlərini təqdim edəcəkləri anı
gözləyirlər.
Deyirəm: - “Mən bu gün heç

hörmətli nazirimiz Polad Bül-
büloğlunun və icra başçımız
MəhəbbətQarabağlınınyerində
olmaq istəməzdim. Niyə? Ona
görə ki, bu qədər tamaşaların,
səviyyəli pyeslərin müəllifinin,
illərdir tamaşaları ilə insanların
içinin his-pasını yuyub təmiz-
ləyən bir baş rejissorun, teatr
rəhbərinin heç bir fəxri adı, təl-
tifi yoxdur.Mənəminəmki, ba-
yaqdan hörmətli başçımızla,
hörmətli nazirimiz bu məsələni
müzakirəedirlərki,belərejisso-
ra 60 yaşında təzədən “Əmək-
dar artist” adı vermək ayıbdır.
Birbaşa“Xalqartisti”verməkdə
Prezident Heydər Əliyevin ixti-
yarındaolanməsələdirki,gərək
bugünkü yubileymərasimindəki
alqışlarınsəs-sorağı,əks-sədası
möhrətəmPrezidentə çatdırıla”.
Guralqışsəslərizalıbürüyür...
Yubiley gecəsindən bir müd-

dət keçmişdi PrezidentHeydər
Əliyevin28oktyabr2000-ciilta-
rixli fərmanı ilə teatr rejissorları
arasında ikinci hal olaraq Zül-
füqar Abbasova birbaşa “Xalq
artisti” fəxri adı verildi. Daha
sonra Prezident İlham Əliyev
tərəfindən “Tərəqqi” medalı və

“AzərbaycanRespublikasıPre-
zidentininfəxridiplomu”ilətəltif
edildi.
Zülfüqar müəllim teatra ye-

ni gələn gənc aktyorlara səbir-
lə, təmkinləöyrədər, sənəti elə
sevdirərdi ki, tamaşalara ba-
xanda bəzən təəccüblənməli
olurduq.Hərdənpyesmüəllifə-
rininmətninəoqədərməharətlə
əlavələredirdi ki, ustalığahey-
rətlənməmək mümkün deyildi.
Onun yetirmələrini saymaqla
bitirmək çətindir. Onlar bu gün
şərəfiaktyorsənətininağıryü-
künüçiyinlərindədaşıyırlar.
Zülfüqar Abbasovun təkcə

şəxsiyyəti, varlığı o teatrdakı
dedi-qodu, qruplaşma, umu-
küsününüstünüörtürdü,hamı-
nıyolaverirdi,ailəbaşçısıkimi
mehriban,qayğıkeş,övladcanlı.

***
Son görüşümüz 2018-ci ildə,

Mingəçevirin70 illikyubileyində
oldu.Mənşəhərəçatanaqədər
neçədəfəzəngləşdik,çoxdarı-
xırdı.Görüşdük,şəkilçəkdirdik...
Martın20-dəzəngedibNov-

ruzbayramınıtəbrikelədim.Ap-
relin1-dir,zəngigəlir,həmişəki
kimi söndürüb özüm yığıram,
ağlartısəsiiçimigöynədir:“Get-
diZülfüqarqardaşın...”.
Sənətkar Mingəçevir teatrın-

dansonmənziləyolasalınır.Zal
doludur,40ilnəfəsaldığı,nəfəs
verdiyi teatr binasında cansız
cismi ilə vidamərasimidir.Hətta
aktrisalar da çiyinlərini cənazə-
yə vermək, sənət müəllimlərinə
son borclarını yerinə yetirməyə
çalışırlar. Hər tamaşadan sonra
əvvəlaktryorlarsəhnəyəçıxardı,
onlardaalqışsədalarıaltındako-
mandanın kapitanını – Zülfüqar
Abbasovu səhnəyə dəvət edər-
dilər. Deyirdi, bizi yaşadan elə
bu alqışlardı, başqa qazancımız
yoxdur. Və bu dəfə Mingəçevir
camaatı sevimli sənətkarını sü-
rəklialqışlarlayolasalırdı,amma
son mənzilə... Gedən cismidir,
ruhu bizimlədir. Zülfüqar Abba-
sovunadı,sənəti,sözü,iziyaşa-
yacaqağuşundaəbədiuyuduğu
nurluşəhərimizMingəçevirdə.
Başınızsağolsun,şəhərimin

sakinləri, nurlu insanın doğma
vəəzizləri!

Hacı Nərimanoğlu

Xalq artisti Zülfüqar Abbasovun 
teatr ömrünə vida sözü
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5 ap rel 1909 – Ta nın mış bəs tə kar Asəf Zey na lab din oğ lu Zey nal lı 
(1909 – 27.10.1932) Şu şa da do ğu lub. Mu si qi ta ri xi miz də ye ni janr-
la rın ya ra dı cı sı, sim fo nik, ka me ra-vo kal və inst ru men tal əsər lə rin, 
uşaq lar üçün ilk mu si qi əsə ri nin (“Uşaq süita sı”)  müəl li fi  dir. Xalq 
mah nı la rı nı no ta kö çü rüb.

5 ap rel 1929 – Xalq ar tis ti, ta nın mış piano çu Çin giz Ha cı oğ lu Sa-
dı xov (1929 – 30.12.2017) Ba kı da do ğu lub. Fi lar mo ni ya nın so lis ti 
ki mi məş hur vo kal çı la rı mü şa yiət edib. “Az kon sert”in bə dii rəh bə ri, 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub. 1994-cü il dən ABŞ-
da ya şa yıb və ora da dün ya sı nı də yi şib. Ba kı da dəfn olu nub.

5 ap rel 2021 –  Xalq ar tis ti, ta nın mış gi ta ra ifa çı sı Ra fi q Hü seyn 
oğ lu Hü sey nov (14.11.1944 – 2021) və fat edib.

6 ap rel 1935 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Şər bət Fə ti yev 
(1935-2016) Şa ma xı da do ğu lub.

6 ap rel 1939 – Xalq ar tis ti, ki no re jis sor, sse na rist, ya zı çı, pro fes-
sor To fi q Hü seyn oğ lu İs ma yı lov (1939 – 25.3.2016) Ba kı da ana dan 
olub. Film lə ri: “Gi las ağa cı”, “Mən mah nı qo şu ram”, “Mu si qi müəl li mi”, 
“Əzab lı yol lar”, “Vul ka na doğ ru”, “Oxu yur Müs lüm Ma qo ma yev” və s. 

6 ap rel 2021 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, tar zən, Azər bay can 
Mil li Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru Oq tay Sü ley man oğ lu Qu li yev 
(22.9.1938 – 2021) və fat edib.

6 ap rel 2021 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, teatr xa di mi  Hə sən 
Nə sib oğ lu Hə sə nov (7.7.1950 – 2021) və fat edib.

7 ap rel 1906 – Azər bay ca nın ilk sa ti rik nəş ri olan “Mol la Nəs-
rəd din” jur na lı nın bi rin ci sa yı çap dan çı xıb. Bö yük ədib Cə lil Məm-
məd qu lu za də nin re dak to ru ol du ğu jur nal 1906-1918-ci il lər də Tifl  is-
də, 1921-ci il də Təb riz də, 1922-1931-ci il lər də Ba kı da nəşr edi lib. 
Jur nal da Ö.F.Ne man za də, M.Ə.Sa bir, Ə.Haq ver di yev, Ə.Nəz mi, 
M.S.Or du ba di, Ə.Əzim za də və baş qa la rı fəaliy yət gös tə rir di lər.

7 ap rel 1930 – Ta nın mış jur na list, mə də niy yət xa di mi Azad Ağa-
kə rim oğ lu Şə ri fov (1930 – 24.12.2009) ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya Ko mi tə si nin səd ri, “Azə rin form”un (in di ki 
AZƏR TAC) di rek to ru iş lə yib. 

8 ap rel 1888 – Döv lət xa di mi, pub li sist Da daş Xo ca oğ lu Bün yad-
za də (1888-1938) Ba kı nın Fat ma yı kən din də do ğu lub. 1920-1922-
ci il lər də Azər bay can SSR-in maarif ko mis sa rı, 1930–1932-ci il lər də 
res pub li ka hö ku mə ti nin baş çı sı (Xalq Ko mis sar la rı So ve ti nin səd ri) 
olub. Rep res si ya qur ba nı dır.

8 ap rel 1956 – Əmək dar ar tist, ta nın mış mü ğən ni, bəs tə kar Ya-
qub Zu ruf çu (1956 – 14.9.2021) Cə nu bi Azər bay ca nın Təb riz şə hə-
rin də ana dan olub.

8 ap rel 2021 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, te le vi zi ya re jis so ru 
Mə hər rəm Əli səf tər oğ lu Bə dir za də (13.1.1945 – 2021) və fat edib.

Dün ya  
5 ap rel 1588 – İn gi lis fi  lo so fu To mas Hobbs (Tho mas Hob bes; 

1588-1679) ana dan olub.
5 ap rel 1900 – Ame ri ka akt yo ru, “Os kar” mü ka fat çı sı Spen ser 

Trey si (Spen cer Tracy; 1900-1967) ana dan olub.
5 ap rel 1945 – Türk bəs tə ka rı və mü ğən ni si, türk rok mu si qi si nin ya-

ra dı cı la rın dan bi ri Cem (Mux tar) Ka ra ca (1945 – 8.2.2004) ana dan olub.

6 ap rel 1826 – Fran sız rəs sa mı, sim vo liz min nü ma yən də si Qus-
tav Mo ro (Gus ta ve Mo reau; 1826-1898) ana dan olub. Əsər lə ri: 
“Edip və Sfi nks”, “Yu pi ter” və s.

6 ap rel 1929 – Al man əsil li Ame ri ka bəs tə ka rı və di ri jo ru And re 
Pre vin (And reas Lud wig Pri win; 1929-2019) ana dan olub. Film mu-
si qi lə ri nə gö rə 4 də fə “Os kar” mü ka fa tı qa za nıb. 

7 ap rel 1883 – İta li ya rəs sa mı və hey kəl tə ra şı, fu tu rizm cə rə ya nı-
nın ba ni lə rin dən bi ri Ci no Se ve ri ni (1883-1966) ana dan olub.

7 ap rel 1889 – Çi li şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı (1945) 
laureatı Qab riela Mist ral (Gab riela Mist ral – əsl adı Lu ci la Go doy 
Al ca ya ga; 1889-1957) ana dan olub.

8 ap rel 1692 – İta li ya bəs tə ka rı Cü zep pe Tar ti ni (1692-1770) ana dan 
olub. “Şey tan so na ta sı” (“So na te du diab le”) ilə məş hur luq qa za nıb.

8 ap rel 1859 – Al man fi  lo so fu, fe no me no lo gi ya nın ba ni si Ed-
mund Hus serl (1859-1938) ana dan olub.

8 ap rel 1973 – Dün ya şöh rət li is pan rəs sa mı, hey kəl tə raş Pab lo 
Pi kas so (Pab lo Ruiz Pi cas so; 25.10.1881 – 1973) və fat edib. Ku-
bizm cə rə ya nı nın ba ni lə rin dən bi ri dir. Məş hur əsər lə ri: “Avin yon lu 
qız lar”, “Ger ni ka”.

Hazırladı: Vüqar Orxan

5-8 aprelXatirə təqvimi

Əgər iyir min ci yü zil li yin 
bi rin ci ya rı sı nı şər ti 
ola raq Azər bay can 
rəs sam la rı nın “so sialist 

realiz mi” bə dii prin si pi nə uy-
ğun laş ma mər hə lə si he sab 
et mək müm kün dür sə, İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə sin dən son-
ra kı ilk on ili bə dii mə kan da 
ye ni ax ta rış lar döv rü ki mi 
də yər lən dir mək olar.

Gənc rəs sam la rın SS Rİ-nin 
mər kə zi şə hər lə rin də təh sil alıb 
Ba kı ya qa yıt ma la rı ilə ya na şı, 
doğ ma şə hə ri tərk et mə dən də 
so vet mə ka nın da baş ve rən bə-
dii pro ses lər dən xə bər dar ol ma-
la rı o qə dər də ge niş ol ma yan 
rəs sam lıq mə ka nın da du yu la sı 
rə qa bət ya rat mış dı. Məş hur təh-
sil ocaq la rın da oxu yub və tə nə 
qa yı dan is te dad lı rəs sam la rın 
sı ra sın da Sət tar Bəh lul za də, 
Mi ka yıl Ab dul la yev, Ta hir Sa-
la hov, Na dir Əb dür rəh ma nov, 
Toğ rul Nə ri man bə yov, Və ci hə 
Sə mə do va və baş qa la rı var dı. 
Sankt-Pe ter burq da kı ali təh sil 
ocaq la rın da sə nə tin sir lə ri nə yi-
yə lən mək əvə zi nə, bu şə hər də ki 
Döv lət Er mi ta jın da P.Se zann ya-
ra dı cı lı ğı nı və Et noq ra fi  ya Mu-
ze yin də türk xalq la rı nın qə dim 
mə də niy yə ti ni də rin dən öy rə nən 
Mir ca vad Mir ca va dov isə Ba kı-
ya qa yı dıb Ab şe ro nun Bu zov na 
kən din də ki ra yə lə di yi bağ evin-
də eks pe ri ment lər apar maq da, 
müx tə lif yaş lı əqi də dost la rı ilə 
mil li mə nə vi də yər lə ri mi zə söy-
kə nən ye ni və fərq li sə nət es te ti-
ka sı nın sir lə ri ni bö lüş mək də idi. 

Am ma onun mə ka na və za-
ma na uy ğun gəl mə yən “ye ni lik-
lə ri”nin so ra ğı çox tez lik lə bü-
tün Ba kı ya, xü su si lə də ideolo ji 
dairə lə rə ya yı lır. Hə min bağ evi-
nin sa hi bi – ali mək təb lə rin bi-
rin də So vet İt ti fa qı Kom mu nist 
Par ti ya sı nın ta ri xi fən ni ni təd ris 
edən pro fes sor da gənc rəs sa-
mın bə dii ax ta rış la rı nı bir çox la rı 
ki mi “an ti so vet ad dım” sa ya raq 
on dan ba ğı bo şalt ma ğı xa hiş 
edir. Be lə lik lə, rəs sa mın gər-
gin ya şan tı la rı nın üzə ri nə da ha 
bir sı xın tı əla və olu nur. 
37 ya şın da Qo bus ta na 
get mə si və ora da kı qa-
ya rəsm lə ri ilə ta nış lı ğı, 
az son ra mil li mi niatür-
lə ri mi zi dərk et mə si, mi-
fo lo gi ya və xalq sə nə ti 
ənə nə lə ri ni öy rən mə si 
onu bir rəs sam ki mi yet-
kin ləş di rir. Onun si ma-
sın da dün ya ya ori ji nal 
ba xı şın müm kün lü yü 
baş qa la rı na da ya ra dı-
cı im puls ve rir və 60-cı 
il lər rəng kar lı ğı mız da 
rəs sa mın qar da şı To-
fi q Ca va do vun, elə cə də Əş rəf 
Mu ra doğ lu nun, Qorx maz Əfən-
di ye vin, Müs lüm Ab ba so vun və 
son ra lar ya ra dı cı möv qe yi ni də-
yi şən Ra sim Ba ba ye vin so sialist 
ideolo gi ya sı na xid mət et mə yən 
əsər lə ri ya ra nır. Nə et dik lə ri ni 
bi lən bu non kon for mist rəs sam-
lar əs lin də o vaxt lar çək dik lə ri nə 
gö rə təq dir olu na caq la rı na heç 
ümid də bəs lə mir di lər, am ma 
öz lə ri ni bil dik lə ri ki mi ifa də et-
mək dəy di lər... 

Bu ya zı da Mir ca vad Mir ca va-
do vun alt mı şın cı il lər də fa ciəvi 
şə kil də hə lak olan ki çik qar da şı 
To fi  qin qı sa, an caq çox mə na lı 
ya ra dı cı lıq yo lu na nə zər sa la-
ca ğıq.

To fi q Ca va dov (təh sil il lə rin də 
Mir ca va dov fa mi li ya sı nı da şı-
mış dır) ali təh sil al ma mış, tək cə 
“Əzim za də mək tə bi”ndə oxu-
maq la ki fa yət lən miş di. Za ma nın-
da bu mək tə bin az qa la bey nəl-
xalq nü fuz qa zan ma sı nı nə zə rə 
al saq, bəl kə də onun Ru si ya təh-
sil ocaq la rı na üz tut ma sı na, doğ-
ru dan da, eh ti ya cı ol ma mış dı. 
Am ma elə ilk əsər lə ri onun ger-
çək li yə çox fərq li ba xı şa ma lik ol-
du ğu nu təs diq lə miş di. 

Bu nun la be lə, əl lin ci il lər də 
bö yük qar da şı Mir ca va dın mil li 
sə nət mə ka nı na gə tir di yi du yu-
la sı “gər gin li yin” ye ni ça lar lar la 
zən gin ləş mə sin də To fi  qin az ro lu 
ol ma mış dı. Bü tün “izm”lə rin baş-
lan ğı cı he sab olu nan realiz mi mi-
niatür və mil li mad di-mə də niy yət 
qay naq la rı es te ti ka sı ilə ye ni ləş di-
rən gənc rəs sa mın az son ra T.Sa-
la ho vun əsər lə rin də “sərt üs lub” 

ki mi ta nın ma sın da da tə kan ve ri-
ci ro lu ol muş du, de sək, hə qi qə ti 
söy lə miş ola rıq. Odur ki, bu yer də 
de mə li yik ki, sə nət ta ri xin də “sərt 
üs lub”un ya ra nı şı bi la va si tə T.Sa-
la ho vun adı ilə bağ lan sa da, əs-
lin də, bu ye ni bə dii ba xı şın es te ti-
ka sın da To fi q Ca va do vun əsər lə ri 
ilə səs lə şən mə qam la rın ki fa yət 
qə dər qa ba rıq ol du ğu nu eti raf et-
mə li yik. Baş qa söz lə de sək, onu 
son ra lar T.Sa la ho va bö yük şöh rət 
gə ti rə cək “sərt üs lub”un ilk qa ran-
qu şu he sab et mək olar.  

Doğ ru dan da, To fi  qin is tər sə-
na ye, is tər sə də Ab şe ron mən-
zə rə lə rin də, elə cə də port ret nü-
mu nə lə rin də mü şa hi də olu nan 
özü nə məx sus luq da ənə nə ilə 
müasir li yin cəl be di ci və duy ğu-
lan dı rı cı vəh də ti ni gör mək müm-
kün dür. Öm rü nün 38-ci ilin də 
göz lə nil məz bir hal da fə lə yin ona 
qıy ma sı na “alın ya zı sı” de mək 
olar dı mı? Am ma göz lə ri bir qə-
dər zəif gö rən To fi  qin Mosk va ət-
ra fın da kı stan si ya lar dan bi rin dən 
tər pən mək də olan elekt rik qa ta-
rı nın va qon la rı nın ara sı nı qa pı 
bi lib özü nü tə kər lə rin – ölü mün 
qu ca ğı na at ma sı onun gə lə cə yi-
nə ümid li olan in san la rın ar zu la-
rı nı gö zün də qoy du...

Bu nun la be lə, əmin lik lə de mək 
olar ki, To fi q Ca va dov “Ab şe-
ron çu”la rın ara sın da ilk rəs sam 
idi ki, çox qı sa za man kə si yin də 
dün ya ya realist-ger çək çi ba xı şın 
özü nə məx sus es te ti ka sı nı tap-
mış və sə nət kar “mən”ini təs diq-
lə miş di. Bö yük qar da şı nın da ha 
çox mü cər rəd kom po zi si ya lar ya-
rat dı ğı bir vaxt da To fi q çox la rı na 
tü kən miş ki mi gö rü nən realiz mi 
“təf tiş” et mək də, onun gö rün mə-
yən qat la rın da ye ni bə dii-es te tik 
də yər lər ax tar maq da idi. 

Əla və edək ki, o vaxt lar çox 
gənc olan rəs sa mın bu nu qə dim 
mi niatür üs lu bun dan fay da lan-
maq la ger çək ləş dir mə si çox diq-
qət çə kən idi. Mi niatür dən gəl mə 
şər ti li yə və rəng şux lu ğu na bir 
qə dər də bə dii la ko nik lik bəxş 
edən gən cin, öz-öz lü yün də 
Azər bay can təs vi ri sə nə ti nə ye-
ni ifa də tər zi gə tir mə si da nıl maz 
idi. Bu nu onun əl lin ci il lər də ya-
rat dı ğı “To fi  qin port re ti” (1955), 
“Ope ra to run port re ti” (1958), 
“Av to port ret” (1958), “Növ bə dən 
gə lən lər” (1959), “Kü lək” (1959), 
“Na tür mort” (1959), “Bu zov na” 
(1960) və s. əsər lə ri də təs diq-
lə yir...

Rəs sa mın bun dan son ra cə-
mi si üç il da vam edən alt mı şın cı 
il lər ya ra dı cı lı ğı nı da şərh et mə li 
ol saq, on da hə min döv rün ki fa-
yət qə dər məh sul dar və fərq li 
es te ti ka ilə se çil di yi ni de mə li yik. 

Əgər bu əsər lə rin tim sa lın da To-
fi q Ca va dov dəst-xət ti ni də yər-
lən dir mə li ol saq, ilk növ bə də 
onun çox la rı na “qor xu lu” gö rü-
nən qa ra rən gə mü na si bə ti ni 
qeyd et mə li yik. 

Rəs sa mın pa lit ra sın da qa ba-
rıq gö rün mə yə baş la yan qa ra 
rən gin müx tə lif for mat lı və janr 
da şı yı cı sı olan kə tan lar da da-
ha çox dra ma tik li yin ifa də çi si nə 
çev ril di yi açıq gö rün mək də dir. 
Bu, əs lin də, Azər bay can təs vi-
ri sə nə tin də çox la rı nın “çə kin-

di yi” – eh ti yat la is ti fa də et di yi 
rən gə Əş rəf Mu rad ta pın ma sı-
nın, yü zil li yin son qə ri nə sin də 
isə Qəy yur Yu nus qa yı dı şı nın 
özü nə məx sus es te ti ka ilə təq-
di ma tı idi. Bu cür bə dii şərh də 
mə lum mü tə rəq qi “izm”lə rə ya-
ra dı cı mü na si bət lə ya na şı, həm 
də mi niatür və xal ça tə fək kü rü-
nün bə dii-fəl sə fi  imp ro vi zə lər-
lə təq di ma tı idi. Odur ki, To fi q 
Ca va dov qa ra sı həm də müəl lif 
niy yə ti nin ona ar zu la dı ğı tu tum-
da əya ni ləş di ril mə si nə yar dım-
çı ola bi lə cək “işıq” idi. Baş qa 
söz lə de sək, həm də müx tə lif 
“izm”lər dən şi rə lə nən bu “qa ra 
rəng”in işı ğı rəs sam üçün nü fu-
ze di ci, seyr çi diq qə ti ni ov sun la-

ya bi lə cək bə dii va si tə idi. Rəs-
sa mın “Şa ma ma lar la na tür mort” 
(1960-1961), “Sə na ye mən zə-
rə si” (1960), “Hə vəng dəs tə ilə 
na tür mort” (1960-1963), “Lök-
ba tan” (1961), “Çən lər” (1961), 
“Şə hər mən zə rə si” (1962), “Ya-
tan uşaq” (1962-1963), “Kü lək” 
(1963) və s. əsər lə rin də vur ğu-
la dı ğı mız mə ziy yət lə ri gör mək 
müm kün dür...

Hə min döv rü bir qə dər də in-
cə lə mə li ol saq, on da za ma nın-
da is la hat çı qar da şı Mir ca vad 
Mir ca va do vun non kon for mist 
möv qe yi – “so sialist realiz mi” 
mə ka nı na ye ni nə fəs gə tir mək 
is tə yi ger çək lə şən də, bu nun la 
pa ra lel ola raq Azər bay can bə dii 
mə ka nı To fi q Ca va dov tə xəy yü-
lü nün məh su lu olan özü nə məx-
sus əsər lər lə zən gin ləş di yi ni 
de mə li yik. Bu dövr də qar daş-
lar la ya na şı, on la rın xa la sı oğ lu 
Ra sim Ba ba yev, Ka mal Əh məd, 
Fər had Xə li lov, Na zim Rəh-
ma nov, Əlöv sət Əli yev, Ra fael 
Mu ra dov, Mir na dir Zey na lov və 
baş qa la rı əqi də bir li yi nü ma yiş 
et dir mək lə, əs lin də aman sız lı-
ğı nı də fə lər lə sü but et miş re ji mə 
“ağ əl cək” at dıq la rı nı sər gi lə miş 
ol du lar. Qə naəti miz cə, ma hiy yə-
ti nə gö rə fran sız “Bar bi zon çu-
lar”ın dan heç də ge ri qal ma yan 
“Ab şe ron çu”la rın fəaliy yə ti ha mı 
üçün ma raq lı gö rü nə bi lə cək ek-
ran əsə ri nin möv zu su ola bi lər-
di... 

Son da de yək ki, so vet dö nə-
min də, özü də SS Rİ-nin rəh bə-
ri N.S.Xruş şo vun 1962-ci il də 
Mosk va Rəs sam lar İt ti fa qı nın 30 
il li yi nə həsr olun muş “Ye ni real-
lıq” qru pu nun avan qard ruh lu 
sər gi si nə sərt mü na si bə tin dən 
son ra əya lət ki mi qə bul olu nan 
Azər bay can da müasir ruh lu, ən 

baş lı ca sı isə “so sialist 
realiz mi” bə dii prin-
si pi nə “Yox!” de yən 
ya ra dı cı la rın fəaliy yət 
gös tər mə si və ümu mi 
axı nın ək si nə get mə-
si qey ri-adi cə sa rət 
nü mu nə si ki mi qə bul 
olun ma lı dır. Düz dür, 
o vaxt lar – Sta lin rep-
res si ya sı döv rü nün 
ar tıq ar xa da qal dı ğı 
bir dövr də əks fi  kir li-
lə ri ye ni həbs dal ğa-
sı göz lə mir di. Am ma 
“dov şa nı ara ba ilə tu-
ta bi lən” so vet re ji mi 

ipə-sa pa yat ma yan “üs yan kar 
sə nət kar lar”a tə sir et mə yin baş-
qa yol la rı nı tap mış dı. On lar çox 
vaxt bu nun ye ga nə yo lu nu “non-
kon for mist lər”in çək dik lə ri ni sər-
gi sa lon la rı na bu rax ma maq da, 
Bə dii Fond dan ala bi lə cək lə ri 
si fa riş lər dən – mad di dəs tək dən 
məh rum et mək də gö rür dü lər. 
Am ma bu əqi də adam la rı, bü tün 
qa da ğa və təp ki lə rə bax ma ya-
raq, öz yol la rın dan dön mə di-
lər və son nə ti cə də bu gün, elə 
bun dan son ra lar da Azər bay can 
rəs sam lı ğı na ba şu ca lı ğı gə ti rə-
cək bir bə dii-ideolo ji ha di sə nin 
ya ra dı cı la rı ol du lar. Bu gün – du-
yu la sı za man dis tan si ya sın dan 
əmin lik lə de yə bi lə rik ki, so vet 
dö nə min də sə nə ti ni, əqi də si ni 
qır mı zı bay ra ğın tə rən nü mü nə 
və mad diy ya ta təs lim edən lə-
rin çək dik lə ri çox dan ta ri xin heç 
vaxt ax ta rıl ma ya caq sax lan cı-
na gö mü lüb dür. Ək si nə, bu gün 
həm də “non kon for mist lər” ki mi 
ta nı nan rəs sam la rın za ma nın-
da “san dıq rəs sam lı ğı” ki mi də-
yər lən di ri lən müx tə lif möv zu lu 
– “qa da ğa lı” əsər lə ri isə yer li 
mu zey eks po zi si ya la rı nı, xa ri ci 
öl kə lə rin çox nü fuz lu şəx si kol-
lek si ya la rı nı bə zə mək də dir. Bu, 
əs lin də, həm də əsl sə nə tə sə-
da qə tin uğur lu nə ti cə si dir... 

Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

“Sərt üslub”un ilk qaranquşu
Tofiq Cavadov rəngkarlığının estetikası haqqında

Bakı Dövlət Sirkinin növbəti səyyar konserti
Ən ye ni ta ri xi mi zin 
şan lı sə hi fə lə rin dən 
bi ri olan 2016-cı il 
Ap rel dö yüş lə ri nin 6-cı 
il dö nü mü mü na si bə-
ti lə Ba kı Döv lət Sir ki nin 
trup pa sı Bil gəh qə sə-
bə sin də ki mü ha ri bə 
və əmək əlil lə ri üçün 
pan sionat da kon sert 
proq ra mı ilə çı xış edib.

Ba kı Döv lət Sir ki or kest-
ri nin mü şa yiəti ilə mil li trup-
pa nın çı xı şı ma raq la qar şı la nıb. 
Or kest rin re per tuarın da Azər bay-

can və xa ri ci mu si qi nü mu nə lə ri-
nin sin te zi nə üs tün lük ve ri lib.

Proq ram da sirk sə nə ti-
nin janr la rı na aid olan bi-
ri-bi rin dən ma raq lı nöm-
rə lər də yer alıb.  Son da 
sirk or kest ri nin ifa sın da 
“Azər bay can cən gi si”nin 
caz la sin te zi səs lən di ri-
lib.

Ba kı Döv lət Sir ki xey-
riy yə məq sə di lə səy yar 
ma ne ji ni müx tə lif mə-
kan lar da, o cüm lə dən 
cə miy yə tin həs sas tə-
bə qə lə ri nin qar şı sın da 

qu ra raq mü tə ma di ola raq çı-
xış lar edir.

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbində
Fikrət Əmirov fenomeni

Dün ya şöh rət li Azər bay can bəs tə ka rı Fik rət Əmi ro vun (1922-
1984) 100 il lik yu bi le yi bu il sil si lə təd bir lər lə qeyd edi lə cək. 
“İr si mi zin Təd qi qi və Təb li ği” İc ti mai Bir li yi nin Qey ri-Hö ku mət 
Təş ki lat la rı na Döv lət Dəs tə yi Agent li yi nin qran tı he sa bı na hə ya ta 
ke çir di yi la yi hə də Fik rət Əmi ro vun 100 il li yi nə həsr olu nub.

Mar tın 30-da la yi hə çər çi və sin də növ bə ti təd bir – ic ti mai bir lik 
və Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın (AMK) bir gə təş ki lat çı-
lı ğı ilə “Azər bay can bəs tə kar lıq mək tə bin də Fik rət Əmi rov fe no-
me ni” möv zu sun da el mi konf rans ke çi ril di. 

Konf ran sı AMK-nın rek to ru, Xalq ar tis ti, pro fes sor Si ya vuş Kə-
ri mi aça raq bəs tə kar Fik rət Əmi rov haq da öz ürək söz lə ri ni, xa-
ti rə lə ri ni söy lə di. Rek tor konf ran sın möv zu su na diq qət çə kə rək 
təq dim olu na caq mə ru zə lə rin da hi bəs tə ka rın zən gin ya ra dı cı lı-
ğı nın dol ğun təh li li nə töh fə ve rə cə yi nə ümid var ol du ğu nu bil dir di.

Konf rans da Əmək dar  in cə sə nət xa di mi, pro fes sor, AMK-nın el-
mi iş lər üz rə pro rek to ru La lə Hü sey no va “Azər bay can bəs tə kar lıq  
mək tə bin də Fik rət Əmi rov fe no me ni” möv zu sun da çı xış et di. Onun 
Fik rət Əmi ro vun mu si qi ir si nə nə zər sa lan mə ru zə sin də  ar xiv ma-
te rial la rı na əsas la nan bir çox ma raq lı mə lu mat lar diq qə tə çat dı rıl dı.

Sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, do sent Ja lə Qu la mo va 
“Fik rət Əmi rov  və xalq mu si qi si”, sə nət şü nas lıq üz rə  fəl sə fə 
dok to ru Cə mi lə Mir zə ye va “Fik rət Əmi rov ya ra dı cı lı ğın da ro-
man tizm cə rə ya nı nın xü su siy yət lə ri”, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə-
fə dok to ru Ley la Qu li ye va “Fik rət Əmi rov və klas sik Azər bay can 
poezi ya sı”, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, “İr si mi zin Təd qi qi 
və Təb li ği” İc ti mai Bir li yi nin tə sis çi si, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Səadət Təh mi raz qı zı “Fik rət Əmi rov ya ra dı cı lı ğı nın təb li ği mə sə-
lə lə ri”  möv zu la rın da çı xış lar et di lər. 

Konf rans da Fik rət Əmi ro vun əsər lə rin dən nü mu nə lər də səs lən di-
ril di. Bəs tə ka rın “Se vil” ope ra sın dan Se vi lin ari ya sı, “Azər bay can el lə-
ri”, “Gü lüm”  mah nı la rı Əmək dar ar tist lər Zem fi  ra İs ma yı lo va və Anar 
Şu şa lı nın, “Kor ərə bin mah nı sı” AMK-nın IV kurs tə lə bə si Mi rə li Sa rı-
za də nin ifa sın da al qış lar la qar şı lan dı. İfa la rı for te piano da Əmək dar 
müəl lim Naibə Şah məm mə do va mü şa yiət edir di. 

Fi dan Nə si ro va
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MƏDƏNİYYƏT

Aprelin2-dəVyanadakı
AzərbaycanMədəniy-
yətMərkəzində(AMM)
“Salam.Orient”festivalı

çərçivəsindəAzərbaycan
muğamlarındanibarətinst-
rumentalkonsertproqramı
təqdimedilib.Konsertdə
Əməkdarartist,tarzənSahib
Paşazadə,Əməkdarartist,
nağaraifaçısıKamranKəri-
movvəgəncbalabanifaçısı
AzadƏliməmmədovçıxış
ediblər.

Konsertdən öncə AMM-in
rəhbəri Leyla Qasımova çıxış
edərək Avstriyada Azərbaycan
mədəniyyətinin təbliği məqsədi-
lə müxtəlif qurumlarla səmərə-
li işbirliyini diqqətə çatdırıb. O,
“Salam.Orient”və“Kulteurasia”
təşkilatı ilə bir neçə ildir sürən
əməkdaşlığı xüsusi vurğulayıb
vəAzərbaycanmuğamınınbelə
birplatformaçərçivəsindətəqdi-
matından məmnunluğunu ifadə
edib.
“Salam. Orient” festivalının

rəhbəriKatrinPröllvə“Kulteura-
sia” təşkilatının rəhbəri Daniela
Libervirt uğurlu əməkdaşlığa
görə AMM-yə təşəkkür ediblər.

D.Libervirt tədbir iştirakçılarına
Azərbaycan haqqında ümumi
məlumatverib,Azərbaycanmu-
ğamları, muğam sənəti və mil-
li çalğı alətlərindən bəhs edib.
Bildirilib ki, nüfuzlu “Şərq təra-
nələri” festivalında (Özbəkistan)
Qran-primükafatına layiq görü-
lən S.Paşazadə və K.Kərimov
birgə proqramla mütəmadi ola-
raqxariciölkələrəqastrolsəfər-
lərinəçıxır, festivallaraqatılırlar.
Avstriyalı muğamsevərlərə də

onların ifası yaxşı tanışdır və
qrup öz proqramına daha bir
Azərbaycan milli musiqi aləti
olanbalabanıəlavəedib.
Konsert “Bayatı-Şiraz” mu-

ğamı üzərində kompozisiya ilə
başlayıb. Kompozisiyaya daxil
edilmişxalqmahnıları,eləcədə
tar, nağara vəbalabanın ifasın-
da fərqli solo ifalar tamaşaçılar
tərəfindən maraqla dinlənilib.
Konsertdə“Mahur-hindi”muğam
dəsgahı, “Sarı gəlin” xalqmah-

nısı və “Şur” muğamı üzərində
kompozisiya sürəkli alqışlarla
qarşılanıb. Konsertin zirvə nöq-
təsiniisə“Qarabağ”mahnısıtəş-
kiledib.
Tamaşaçılarınxahişi iləmusi-

qiçilərproqramdanəzərdətutul-
mayan əlavə musiqi nömrələri
ifaediblər.
Qeyd edək ki, instrumental

qrup aprelin 4-də Avstriyanın
Lintsşəhərindədahabirkonsert
proqramıiləçıxışedib.

Omanlı turistlər Hüseyn Cavidin 
Ev-Muzeyində

OmanSultanlığınınəş-
ŞərkiyyəvilayətininDam-
mamşəhərindəngəlmiş
turistlərAMEAHüseyn
CavidinEv-Muzeyininqo-
nağıolublar.

Muzeyinekspozisiyazal-
larıilətanışolanqonaqlara
dahi Azərbaycan şairinin
həyat və yaradıcılığı haq-
qında ətrafı məlumat veri-
lib,onunsəhnəəsərlərində
qaldırılanbəşəriproblemlə-
rinbugündəaktualolduğu
bildirilib. Diqqətə çatdırılıb
ki,HüseynCavid irsi, dün-

yanınbirsıraölkələrininaparıcıelmvətədrismüəssisələrindəol-
duğukimi,OmanınSultanQabusUniversitetindədətədqiqolunub.
Omanlı rəssamLenaSalmanölkəmizin təsviri sənəti haq-

qındaçoxoxuduğunuvəqonağıolduğumuzeyineksponatları
arasındayeralangörkəmliAzərbaycanrəssamlarıvəheykəl-
təraşlarınınəlişlərininondayüksəktəəssüratoyatdığınıbildi-
rib.OnunhəyatyoldaşıgeoloqMohammedəl-Nəmərdəmu-
zeyəekskursiyadanməmnunqaldığınısöyləyib.
Qonaqlarmuzeyin rəy kitabına ürək sözlərini yazıb, xatirə

şəkliçəkdiriblər.Onlaramuzeyinnəşretdirdiyi“Cavidhikməti:
seçməaforizmlər”kitabıhədiyyəolunub.

Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

208 il əv vəl...
6 ap rel 1814-cü il dəmüttəfiqqoşunlarının(Rusiya,Prussiya,

AvstriyavəBritaniya)ParisədaxilolmasıiləNapoleonBonapart
taxt-tacdan əl çəkib. Müttəfiqlər Napoleonun imperator titulunu
(formalolaraq)saxlamaqla,habeləillikmadditəminatvəmühafi-
zəayırmaqlaonuElbaadasına(Aralıqdənizində)sürgünetdilər.

126 il əv vəl...
6 ap rel 1896-cı il dəYunanıstanınpaytaxtıAfinadailkYayOlim-

piyaOyunlarıbaşlanıb.BaronPyerdeKubertenintəşəbbüsüilə
başlananOlimpiyahərəkatımüasirdünyanınənəlamətdarhadi-
sələrindənbiridir.

102 il əv vəl...
7 ap rel 1920-ci il dəŞeyxMə-

həmməd Xiyabaninin başçılı-
ğı ilə Təbrizdə üsyan başlanıb.
Bu, 1905-1911-ci illər inqilabın-
dansonraİrandayaşayanazər-
baycanlıların ikinci milli azadlıq
hərəkatı idi. Təbrizdə kütləvi
çıxışlar 1919-cu ilin avqustun-
daBritaniya-İran sazişinəetiraz
olaraqbaşlamışdı.Həminsazişə
əsasən, Cənubi Azərbaycanda-
kıingilishərbiqüvvələrinəgeniş
hökmranlıq verilmişdi. Üsyanın
nəticəsiolaraqhəminiliniyunundaTəbrizdəmillihökumətqurul-
du.Lakinmillihökumətinömrüazolduvəo,sentyabrdaXiyaba-
nininqətləyetirilməsiiləsüqutetdi.

93 il əv vəl...
8 ap rel 1929-cu il də VIÜmumazərbaycanSovetlərQurultayı-

nınqərarıiləAzərbaycandayeniərazi-inzibativahidlər–dairələr
yaranıb.Respublikaərazisi (DağlıqQarabağMuxtarVilayətivə
NaxçıvanMSSRistisnaolmaqla)Bakı,Quba,Lənkəran,Şirvan,
Gəncə,Qarabağ,Zaqatala-NuxavəMuğandairələrinəbölünüb.
Bundanöncə,1921-ciildəAzərbaycanSSR-dəərazi-inzibatiböl-
güsüolaraq17qəza(Bakı,Gəncə,Ağdaş,Göyçay,Cəbrayıl-Qar-
yagin,Tovuz,Qazax,Zaqatala,Quba,Lənkəran,Nuxa,Salyan,
Şuşa,Şamaxı,Şamxor,Qubadlı,Zəngəzur)təşkilolunmuşdu.

82 il əv vəl...
8 ap rel 1940-cı il dəNKVD-nin(SSRİDaxiliİşlərXalqKomis-

sarlığı)qərarıiləSmolenskyaxınlığındakıKatınmeşəsindərep-
ressiyaolunmuş4minəyaxınpolyakəsillizabitgüllələnib.Rep-
ressiyanın səbəbi kimi onların antisovet qiyamına hazırlaşdığı
göstərilirdi.SSRİKatın faciəsinəgörəM.Qorbaçovundövründə
Polşadanüzristədi.

77 il əv vəl...
5 ap rel 1945-ci il dəYaltakonfransının (SSRİ,BöyükBritani-

ya,ABŞ)öhdəliyinəəsasən,SSRİYaponiyailəneytrallıqhaqqın-
damüqaviləni(1941-ci ilaprelin13-dəimzalanmışdı)qüvvədən
salaraq onamüharibə elan edib.Alman faşizminin süqut etdiyi
birvaxtdaUzaqŞərqdətəhdiddoğuranYaponiyanınöhdəsindən
gəlməkSSRİ-ninüzərinəqoyulmuşdu.

76 il əv vəl...
7 ap rel 1946-cı il dəDünyaSəhiyyəTəşkilatı fəaliyyətə baş-

layıb.BMT-ninüzvüolan26dövləttəşkilatınnizamnaməsinira-
tifikasiyaedibvəsənədqüvvəyəminib.7aprelDünyaSəhiyyə
Günükimiqeydolunur.

54 il əv vəl...
5 ap rel 1968-ci il-

də Çexoslovakiyada
“Praqabaharı”başla-
nıb. Ölkənin kommu-
nist rəhbərliyi liberal
vədemokratiksiyasət
proqramı qəbul edib.
LakinMoskvabukur-
su kommunizm plat-
formasındanuzaqlaş-
maqkimiqiymətləndirdivəÇexoslovakiyayahərbiqüvvəyeridildi.

30 il əv vəl...
7 ap rel 1992-ci il dəAzərbaycanRespublikasıvəİsrailDövləti

arasındadiplomatikmünasibətlərqurulub.İsrailAzərbaycanRes-
publikasınındövlətmüstəqilliyini25dekabr1991-ciildətanımışdı.

8 ap rel 1992-ci il dəErmənistansilahlıdəstələriKəlbəcərrayo-
nununAğdabankəndinəhücumedərəkkütləviqırğıntörədiblər.
130evdənibarətkəndyandırılıb,kəndin39sakini(ocümlədən8
qoca,2uşaq,9qadın)qətləyetirilib.

29 il əv vəl...
5 ap rel 1993-cü il dəAzərbaycanRespublikası iləMalayziya

arasındadiplomatikəlaqələrqurulub.Malayziyaölkəmizinmüs-
təqilliyini1991-ciildekabrın31-dətanıyıb.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

“Qremmi” mükafatının qalibləri elan edilib
64-cü“Qremmi”mükafatınınqalibləri
aprelin3-dəABŞ-ınLas-Veqasşəhə-
rindəki“MGMGrandGardenAre-
na”dakeçirilənmərasimdəelanedilib.
Ötənilpandemiyasəbəbindənonlayn
formatdagerçəkləşəntəqdimatbu
dəfəənənəviformatdareallaşıb.Xa-
tırladaqki,dahaöncəyanvarın31-də
Los-Ancelesdəkeçirilməsinəzərdətu-
tulanmərasimABŞ-dakoronavirusun
“omikron”ştammınınsürətləyayılma-
sınagörəertələnmişdi.

64-cü“Qremmi”mükafatının“İlinənyaxşımahnısı”nominasiyasıüzrə
qalibi“SilkSonic”(BrunoMarsvəAndersonPaak)qrupunun“LeaveThe
DoorOpen”hitiseçilib.QrupbunominasiyadaEdŞiran,AlişaKeys,Olivia
Rodriqo,BilliAyliş,CastinBiber,BrendiKarlaylkimiifaçılarıqabaqlayıb.
OliviaRodriqomüsabiqənin“ənyaxşıyeniifaçısı”seçilib.İlinalbomu

ConBatistin“WeAre”albomuolub.
“Ənyaxşıpopalbom”mükafatınaLediQaqavəToniBennetin“Love

forSale”,mahnısılayiqgörülüb.
Amerika rok qrupu “Foo Fighters” üç nominasiyada – “Medicine at

Midnight”mahnısınagörə “Ənyaxşı rokalbomu”, “WaitingOnaWar”
mahnısınagörə“Ənyaxşırokmahnısı”və“MakingaFire”mahnısına
görə“Ənyaxşırokifası”nominasiyalarında“Qremmi”mükafatlarınıqa-
zanıb.Lakin“FooFighters”inzərbifaçısıTaylorHokinsinmartınsonun-
daCənubiAmerikaturnesizamanıvəfatetdiyiüçünqrupunüzvlərimü-
kafatlandırmamərasiminəqatılmayıblar.
“Qremmi”musiqidünyasınınənnüfuzlumüsabiqəsi sayılır.Mükafat

1958-ciildəAmerikaSəsyazmaŞirkətləriAssosiasiyasıtərəfindəntəsis
edilib.

Vyanada “Salam. Orient”
Festival çərçivəsində muğam konserti təqdim olunub

Xəbərverdiyimizkimi,
martın30-danapre-
lin3-dəkNizamiKino
MərkəzindəBraziliya

filmlərininfestivalıkeçirildi.

Azərbaycan Mədəniyyət Na-
zirliyivəBraziliyaFederativRes-
publikasının ölkəmizdəki səfir-
liyinin təşkilatçılığı ilə reallaşan
festivalın proqramına 4 bədii, 1
sənədlifilmdaxiledilmişdi.
Bizdəfestivalhaqqındaətrafı

məlumatalmaqməqsədiləNiza-
miKinoMərkəzindəolduq.Mər-
kəzin direktoru Leyli Mirzəyeva
qəzetimizə bildirdi ki, festivalın
ilk günündə kinosevərlər “Qalib
gəlmək üçün 10 saniyə” filmini
izləyiblər.Ekranəsəriötənəsrin
60-70-ci illərində iki ayrı çəkidə
ikiqat dünya çempionu olmuş,
indi də bütün dövrlərin ən yax-
şı10döyüşçüsündənbirihesab
edilən braziliyalı boksçu Eder
Jofrenin bioqrafiyasından bəhs
edir. Ailə həyatına zaman ayır-

maq çətin olduğu üçün idman
həyatından yorulan Eder ilk ti-
tulunu qazandıqdan sonra bok-
su tərkedir.Ancaqo,sonradan
gücünü toplayaraq öz peşəsinə
müzəfərşəkildəgeridönür...
“Hebe – Braziliyanın ulduzu”

filmibuölkədəteleviziyanınsim-
volunaçevrilənaparıcıHebeKa-
marqoyahəsrolunub.80-ciillər-
də,hərbidiktaturadandemokratik
rejiməkeçidzamanında60yaşlı
Hebemüstəqilteleviziyakaryera-
sına başlamağa qərar verir. Kişi
şovinizminə, qısqanc ərinə və
narazı keçmiş nüfuzlu rəislərinə
rəğməno,bütünmaneələrərəğ-
mən işinin öhdəsindən gələrək
qeyri-adiaparıcıkimitanınır.
“Hərkəsəxatirəüçünhədiyyə

et – Dorival Kaimmi” filmi haq-
qında söhbət açan Leyli Mirzə-
yevadediki,ekranişindəgöstə-
rilir ki,94 illikhəyatındaDorival
Kaimmihəttauzaqdaolsabelə,
doğmaBahiaüçünoxuyur,yazır
və bəstələyir. O və JorjeAma-

do Bahia barədə təxəyyüllərin
səbəbkarı hesab olunurlar. Ta-
nış olduğu, sevdiyi insanlar və
professionallaronunhəyatınıvə
Braziliyamədəniyyətininsimvolu
olduğunuxatırlayırlar.
“Simonal”filmimüğənniVilson

Simonal haqqındadır. O, Bra-
ziliya musiqi tarixinin ən böyük
səslərindənhesabedilir.Kasıb-
lıqdanümumxalqşöhrətinəkimi
qət etdiyi parlaq yol onun 70-ci
illərdəki ekstravaqant həyatının
Braziliyahərbidiktaturasınınxü-
susi xidmətlərinin diqqətini cəlb
etməsinəsəbəbolur.
“Sevgi haqqında bütün mah-

nılar”filmininhekayəsi isəbelə-
dir:Anna və Şiko cütlüyü San-
Pauloya köçüb yeni evlərində
əşyaları yerbəyer edərkən köh-
nə audiokaset tapırlar. Bunun
20 iləvvəlKlarissanınözhəyat
yoldaşı Danielə yazdığı mahnı-
larolduğubəlliolur.Zamandakı
fərqəbaxmayaraqhər ikiailədə
ümumiolanbirçoxşeyaydınla-

şır.Musiqisayəsindəonlarınhe-
kayələribir-birinəqarışır.
Festivalın kuratoru Fernando

Bulhoesbizimləsöhbətindəbildirdi
ki, layihənin təşkilindəəsasməq-
sədBraziliyamədəniyyətini daha
geniş coğrafiyada tanıtdırmaqdır:
“Müxtəlif incəsənətnövləribizlərə
bir-birimizin mədəniyyətini daha
yaxşıtanımağaköməkedir.Mənə
görə, mədəniyyətimizi, adət-ənə-
nələrimizitanıtmaqüçünəngözəl
üsullardanbiriməhzkinodur.Bra-
ziliyaFilmFestivalıAzərbaycanda
ilk dəfədir keçirilir.Ancaq niyyəti-
miz odur ki, festival ənənəvi for-
madahərilgerçəkləşsin”.
Ölkəsindən filmlərin Azərbay-

canda nümayiş ideyasından da-
nışan kurator dedi ki, illər öncə
butəklifəBraziliyanınXariciİşlər
Nazirliyinəmüraciətedib:“Onların
dəstəyiiləartıq15iləyaxındırki,
Rusiya,Portuqaliya,Çin,İtaliyavə
digərölkələrdəfestivallarkeçirilib.
Onudadeyimki,festivaldanüma-
yiş etdirilən filmlər müxtəlif kate-
qoriyalara görə seçilib. Festivala
ənyeni, ölkədaxilindəvədünya
üzrədahaçoxmükafatalayiqgö-
rülənfilmlərdaxiledilib”.
Qeyd edək ki, Braziliya Film

FestivalıAzərbaycanRespublika-
sıiləBraziliyaFederativRespubli-
kasıarasındadiplomatikəlaqələ-
rin qurulmasının30-cu ildönümü
münasibətilətəşkilolunub.

NurəddinMəmmədli

Bakıda Braziliya Film Festivalı başa çatdı

“Vulkan üzərində ev”də həyat...
Sənədli filmin çəkilişləri yekunlaşıb

KinorejissorAmilAmalın“Vulkanüzə-
rindəev”qısametrajlısənədlifilminin
çəkilişləribaşaçatıb.FilmAzərbay-
canKinematoqrafçılarİttifaqının(AKİ)

maliyyədəstəyiiləərsəyəgəlib.

İttifaqdan bildirilib ki, ekran işinin qəhrə-
manıpaytaxtınBinəqədiqəsəbəsində,aktiv
olan Keyrəki vulkanı yaxınlığında yaşayan
Aqibət xanımdır. Rejissor uzun müddət 55

yaşlıxanımınhəyatınımüşahidəedibvəfilm
çəkmək qərarına gəlib. Hazırda film post-
prodakşnmərhələsindədir.
Amil Amal 1989-cu ildə Laçın şəhərində

anadan olub. 2007-2011-ci illərdə Azərbay-
can Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
versitetinin Rejissorluq fakültəsində, 2013-
2015-ciillərdəisədövləthesabınaMoskvada
ÜmumrusiyaDövlətKinematoqrafiyaUniver-
sitetinin(VQİK)kinorejissorluqvəkinodrama-

turgiyaixtisasıüzrəikiillikalikurslardatəhsil
alıb.Sənətinsirlərinissenarist,rejissorDenis
Rodimin və rejissor, pedaqoqVladimir Fen-
çenkonunemalatxanasındaöyrənib.
Rejissorun “Qara bağ” filmi “Azərbaycan

ailəsi” film festivalında (2015), “Birinci Asi-
yaBeynəlxalqQısametrajlıFilmlərFestiva-
lı”nda(2016),“Haqqiş”qısafilmfestivalında
(Türkiyə,2017),BakıBeynəlxalqQısaFilm
Festivalında (2019)mükafatlara layiqgörü-
lüb.Müəllifin “Titrəmə” filmi isə ötən ilTür-
kiyədə keçirilən 9-cu Beynəlxalq İpək Yolu
FilmFestivalında“Ənyaxşıqısametrajlıfilm”
nominasiyasındaqalibolub.

Lalə
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