
Azər bay can Res pub li-
ka sı nın iş ğal dan azad 
edil miş əra zi lə ri nə 
Bö yük Qa yı dı şa dair 

1-ci  Döv lət Proq ra mı (2022-
2026-cı il lər) təs diq edi lib. 
Pre zi dent İl ham Əli yev no-
yab rın 16-da bu nun la bağ lı  
sə rən cam im za la yıb.

Sə rən cam da qeyd olu nur ki, 
Azər bay can Res pub li ka sı 2020-
ci ilin 44 gün lük Və tən mü ha-
ri bə sin də öz tor paq la rı nı azad 
et mək lə ta ri xi in ki şa fı nın ye ni 
mər hə lə si nə qə dəm qo yub. Və-
tən mü ha ri bə sin dən ötən müd dət 
ər zin də iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lə rin mi na lar dan və part la-
ma mış hər bi sur sat dan tə miz-
lən mə si, müasir ya şa yış, is teh-
sal və xid mət inf rast ruk tu ru nun 
qu rul ma sı, iq ti sa di fəaliy yə tin, o 
cüm lə dən nəq liy yat-kom mu ni ka-
si ya xət lə ri nin bər pa sı, xü su si lə 
Zən gə zur dəh li zi nin açıl ma sı is ti-
qa mə tin də mü hüm iş lər gö rü lüb.

Hə ya ta ke çi ri lən məq səd yön lü 
və ge niş miq yas lı la yi hə lər Qa ra-
bağ və Şər qi Zən gə zur iq ti sa di 
ra yon la rı nın sü rət lə dir çəl mə si-
nə, əha li nin da ya nıq lı məs kun-
laş ma sı na və da vam lı iq ti sa di 
ak tiv li yi nin tə min olun ma sı na 
xid mət edir, ha be lə hə min əra-
zi lə rin yük sək in ki şaf et miş re-
giona çev ril mə si üçün sağ lam 
bü növ rə ya ra dır.

İş ğal dan azad edil miş əra zi lə-
rə Bö yük Qa yı dış Azər bay ca nın 

2030-cu ilə dək beş Mil li Priori te-
tin dən bi ri ki mi müəy yən olu nub. 
Bu Mil li Priori tet lə rə əsas la nan 
“Azər bay can Res pub li ka sı nın 
2022–2026-cı il lər də so sial-iq ti-
sa di in ki şaf St ra te gi ya sı” (Pre zi-
den tin 2022-ci il 22 iyul ta rix li sə-
rən ca mı ilə təs diq olu nub) ye ni 
in ki şaf mər hə lə sin də ki hə dəfl  ə rə 
çat ma ğa xid mət edən mü hüm 
sə nəd dir.

Qeyd olu nur ki, Bö yük Qa yı dı-
şa dair I Döv lət Proq ra mı sö zü-
ge dən St ra te gi ya nın ic ra sı nı tə-
min et mək məq sə di lə ha zır la nıb.

Sə rən cam da Azər bay can 
Res pub li ka sı nın iş ğal dan azad 
edil miş əra zi lə rin də mə sə lə lə rin 
mər kəz ləş di ril miş qay da da həl li 
ilə bağ lı Əla qə lən dir mə Qə rar-
ga hı na Döv lət Proq ra mı nın sə-
mə rə li ic ra sı nın tə min edil mə si 
məq sə di lə zə ru ri təd bir lər gör-
mək tap şı rı lıb.

Na zir lər Ka bi ne ti Döv lət Proq ra-
mın da nə zər də tu tul muş təd bir lə-
rin ic ra sı na nə za rə ti və he sa bat lı-
lı ğı hə ya ta ke çir mək, gö rü lən iş lər, 
o cüm lə dən Döv lət Proq ra mın da 
nə zər də tu tul muş təd bir lə rin ic ra 
və ziy yə ti ba rə də il də iki də fə Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti nə mə lu mat ver mə li dir.

Döv lət Proq ra mın da nə zər-
də tu tul muş təd bir lə rin ic ra sı nın 
mo ni to rin qi ni və qiy mət lən di ril-
mə si ni, Na zir lər Ka bi ne ti nin si-
fa ri şi əsa sın da, İq ti sa di İs la hat-
la rın Təh li li və Kom mu ni ka si ya 
Mər kə zi hə ya ta ke çi rə cək.

Qeyd edək ki, Döv lət Proq-
ra mın da iş ğal dan azad edil miş 
əra zi lər də apa rıl mış bər pa-qu-
ru cu luq iş lə ri və möv cud və ziy-
yət, məq səd lər və on la ra uy ğun 
hə dəf gös tə ri ci lə ri, priori tet is-
ti qa mət lər, mü va fi q və zi fə lə rin 
ye ri nə ye ti ril mə si üçün ma liy yə-
ləş mə mən bə lə ri və hə ya ta ke-
çi ri lə cək təd bir lər ək si ni ta pıb. 
Döv lət Proq ra mı nın ha zır lan ma-
sın da mü tə rəq qi bey nəl xalq təc-
rü bə, bu sa hə də st ra te ji in ki şaf 
ten den si ya la rı, iş ğal dan azad 
edil miş əra zi lə rin so sial-iq ti sa di 
po ten sialı və dün ya iq ti sa diy ya-
tı nın müasir ça ğı rış la rı nə zə rə 
alı nıb. 

Pre zi den tin 2021-ci il 7 iyul 
ta rix li 1386 nöm rə li Fər ma nı ilə 
təs diq edil miş iq ti sa di ra yon la-
rın ye ni böl gü sü nə uy ğun ola raq 
Döv lət Proq ra mı nın əha tə dairə-

si ni Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zur 
iq ti sa di ra yon la rı na da xil olan 
əra zi lər təş kil edir.

Döv lət Proq ra mı nın Təd-
bir lər Pla nı (2022–2026-cı il-
lər) 6 priori tet is ti qa mə ti əha tə 
edir. Hər priori tet üz rə mü va fi q 
fəaliy yət is ti qa mət lə ri nə zər də 
tu tu lub.

2-ci priori tet is ti qa mət – “Əra-
zi lər də şə hər, qə sə bə və kənd 
ya şa yış mən tə qə lə ri nin ti kin ti-
si və inf rast ruk tur la tə mi ni” üz rə 
fəaliy yət is ti qa mət lə rin dən bi ri 
azad edil miş əra zi lər də mə də-
niy yət təd bir lə ri nin ke çi ril mə si və 
mə də ni irs ob yekt lə ri nin bər pa sı 
ilə bağ lı dır. Bu fəaliy yət is ti qa mə-
ti nin əsas ic ra çı qu ru mu Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət  
Na zir li yi dir.

möv zu ya dair da ha ət rafl  ı
sə h. 4-də
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səh. 6

Mədəniyyət müəssisələrinin
gənclərlə işləyən əməkdaşları

üçün təlim keçirilib

səh. 3

Qax Dövlət 
Kukla Teatrı 
50 yaşını 
qeyd etdi

səh. 5

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

Azərbaycan Respublikası Kino 
Agentliyinin Nizamnaməsi təsdiq olunub 

Pre zi dent İl ham Əli yev no yab rın 16-da “Azər bay can Res pub-
li ka sı Ki no Agent li yi nin fəaliy yə ti nin tə min edil mə si haq qın da” 
Fər man im za la yıb. Fər man la Azər bay can Res pub li ka sı Ki no 
Agent li yi nin Ni zam na mə si təs diq edi lib. 

Fər man da Mə də niy yət Na zir li yi nə Azər bay can Res pub li ka sı Ki-
no Agent li yi döv lət qey diy ya tı na alın dıq dan son ra agent li yin st ruk-
tu ru nu, əmə yin ödə ni şi fon du nu, iş çi lə ri nin say həd di ni və on la rın 
əmək haq la rı nın məb lə ği ni bir ay müd də tin də təs diq et mək tap şı-
rı lıb.

Qeyd edək ki, “Azər bay can Res pub li ka sı nın Ki no Agent li yi” 
pub lik hü qu qi şəx si öl kə baş çı sı nın 2022-ci ilin 20 ap re lin də im za-
la dı ğı fər man la ya ra dı lıb.

səh. 2

XİN Fransaya nota verib
No yab rın 16-da Fran sa nın Azər bay can da kı mü vəq qə ti iş lər və-
ki li Jül yen Lö Lan Xa ri ci İş lər Na zir li yi nə (XİN) ça ğı rı lıb. Dip lo ma ta 
no yab rın 15-də Fran sa Se na tın da Azər bay can əley hi nə qə bul 
edil miş qət na mə ilə bağ lı XİN-in eti raz no ta sı təq dim edi lib.

XİN-in Mət buat xid mə ti ida rə sin dən bil di rib lər ki, Fran sa Se na-
tın da qə bul edil miş ta ma mi lə hə qi qət dən uzaq, ya lan və if ti ra do-
lu müd dəala rın əks olun du ğu qət na mə nin Azər bay can tə rə fi n dən 
qə tiy yət lə rədd edil di yi diq qə tə çat dı rı lıb.

Qət na mə nin açıq təx ri bat xa rak te ri da şı dı ğı və sülh pro se si nə 
öz töh fə si ni ver mək id diasın da olan Fran sa nın növ bə ti də fə er-
mə ni pə rəst, qə rəz li və bir tə rəfl  i möv qe yi ni ba riz şə kil də nü ma yiş 
et dir di yi bil di ri lib.

davamı səh. 2-də

Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr olunan 
festivalın növbəti konserti

Dün ya şöh rət li Azər bay can bəs tə ka rı, SS Rİ Xalq ar tis ti Fik rət 
Əmi ro vun 100 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə Mə də niy yət Na zir li yi 
tə rə fin dən ke çi ri lən mu si qi fes ti va lı da vam edir.

12-23 no yabr ta ri xi ni əha tə edən fes ti val çər çi və sin də no yab rın 
17-də M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar-
mo ni ya sın da da ha bir kon sert proq ra mı təq dim olun du.

Mu si qi şü nas, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Səadət Təh mi raz qı zı 
qo naq la rı sa lam la ya raq de di ki, bu ax şam təq dim olu na caq mu si-
qi əsər lə ri hər bi ri mi zin kön lü nü ox şa ya caq. Çün ki Fik rət Əmi rov bu 
əsər lə ri se və-se və qə lə mə alıb. Onun sim fo nik mu ğam la rı və “Ni-
za mi” sim fo ni ya sı dün ya nın məş hur di ri jor la rı nın bə dii rəh bər li yi ilə 
or kestr lər tə rə fi n dən ifa olu nub.

Son ra kon sert proq ra mı təq dim olun du. F.Əmi rov adı na Azər-
bay can Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı nın (bə dii rəh bər və baş 
di ri jor – Xalq ar tis ti Ağa ver di Pa şa yev, mu si qi rəh bə ri – Ma hir 
Or du ba di) mü şa yiəti ilə so list lər – Xalq ar tis ti Si ma rə İma no va, 
Əmək dar ar tist lər Ni gar Şah mu ra do va, Gü nel Şey xo va, Ni gar 
Rza ye va (hər üçü rəq qa sə), xa nən də lər Al maz Oru co va, Eh ti ram 
Hü sey nov, Nu riy yə Hü sey no va, ifa çı lar Nur lan Əziz bəy li, Ta leh 
Yəh ya yev, Və fa Və zi ro va, Nur la na Ab dul la ye va, Rə va nə Qur ba-
no va və Rauf Mə si mov (ka man ça) çı xış et di lər.

Or kestr ilk ola raq F.Əmi ro vun “Gö zün ay dın” mu si qi li ko me di-
ya sın dan rəq si ifa et di. Son ra “Gü lə rəm, gül sən”, “Bö yük da yaq” 
ki no fi l mi nə yaz dı ğı “Pə ri şa nın mah nı sı”, “Rey han”, “Bir gül seç-
dim”, H.Ca vi din “Şeyx Sə nan” pye si nin ta ma şa sı na yaz dı ğı “Kor 
ərə bin mah nı sı”, “Mən sə ni ara ram”, xalq mah nı sı “Gö zə lim sən-
sən” (F.Əmi ro vun iş lə mə si ilə), “Lay lay”, “Göy göl” və “Gü lür el lər” 
təq dim edil di.

Mu si qi ax şa mın da bü tün çı xış lar al qış lar la qar şı lan dı.

Azad torpaqlara Böyük Qayıdış Proqramı təsdiqlənib
2026-cı ilə dək döv rü əha tə edən Döv lət Proq ra mın da mə də niy yət və

mə də ni irs lə bağ lı təd bir lər planı da nə zər də tu tu lub

Azər bay can və Öz bə kis-
tan ara sın da ge niş lə-
nən mə də ni əla qə lər 
çər çi və sin də Əli şir Nə-

vai adı na Öz bə kis tan Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let 
Teat rı nın kol lek ti vi Ba kı ya 
qast ro la gə lib.

Vo kal və ba let trup pa la rı, xor 
və sim fo nik or kestr dən iba rət 
179 nə fər lik he yət pay tax tı mı za 
teat rın re per tuarın dan iki əsər 
– “Xu mo” ba le ti ni və “Ri qo let to” 
ope ra sı nı gə ti rib.

Öz bə kis tan lı sə nət çi lər Azər-
bay can Döv lət Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rı nın səh nə sin də iki 
ta ma şa ilə çı xış et di lər.

Qo naq kol lek tiv no yab rın 16-
da Öz bə kis ta nın Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi, bəs tə kar və  di ri jor 
Ən vər Er qa şo vun (1954-2021) 
“Xu mo” ba le ti ni (di ri jor Əzəm xan 
Əh mə dov) təq dim et di.

Qeyd edək ki, ta ma şa nın qu-
ru luş çu ba let meys te ri Gür cüs ta-
nın Xalq ar tis ti Geor gi Alek sid-
ze, ba let meys te ri Öz bə kis ta nın 
Əmək dar ar tis ti Na zi mə Hə sə no-
va, qu ru luş çu rəs sa mı Öz bə kis-
ta nın Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Zu bay dul lo Ba tı rov dur. 

Prem ye ra sı 2005-ci il də baş 
tu tan bu ta ma şa ya gö rə bəs tə-
kar Ə.Er qa şov 2007-ci il də Öz-
bə kis ta nın I də rə cə li Döv lət mü-
ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 

Öz bək mil li ba le ti nin də yər li nü-
mu nə lə rin dən olan ta ma şa da xe-
yir lə şə rin mü ba ri zə sin dən bəhs 
olu nur. Xe yir şər qüv və lər üzə rin-
də zə fər ça lır. Sehr li quş – Xu mo 
isə xe yir xah lıq və əda lət sim vo lu 
ki mi bu mü ba ri zə yə yar dım çı olur.

Ta ma şa nı iz lə yən lər ara sın da 
Azər bay can mə də niy yət na zi ri nin 

bi rin ci müavi ni Va qif Əli yev, öl kə-
miz də sə fər də olan Öz bə kis tan 
mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi-
ni Ba ha dır Əh mə do vun rəh bər lik 
et di yi nü ma yən də he yə ti, elə cə 
də mil lət və kil lə ri, bir sı ra öl kə lə rin 
dip lo mat la rı, ta nın mış mə də niy yət 
və in cə sə nət xa dim lə ri var dı.

Xalq əf sa nə və əsa tir lə ri əsa-
sın da ər sə yə gə lən ba let nü mu-
nə si zə rifl  i yi, ifa çı la rın us ta lı ğı və 
qu ru lu şun da mil li ele ment lə rin 
çox şa xə li sin te zi ilə ta ma şa çı la-
rın rəğ bə ti ni qa zan dı.

Öz bə kis tan Döv lət Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı kol lek ti vi-
nin pay tax tı mız da ikin ci ta ma şa-
sı da yad da qa lan olub. Öz bək 
sə nət çi lər ba kı lı ope ra se vər lə rə 
gör kəm li ital yan bəs tə ka rı Cü-
zep pe Ver di nin məş hur “Ri qo-
let to” ope ra sı nın (di ri jor De nis 
Vla sen ko) ta ma şa sı nı təq dim 
edib lər.

Əsas par ti ya la rı Öz bə kis ta nın 
məş hur ope ra ul duz la rı – Xalq 
ar tist lə ri Şü kür Qa fu rov, Ra miz 
Us ma nov ifa edib lər.

Bakı Caz Festivalı davam edir
Xə bər ver di yi miz ki mi, 15-20 
no yabr ta ri xin də Ba kı növ bə-
ti caz fes ti va lı na ev sa hib li yi 
edir. Mə də niy yət Na zir li yi nin 
dəs tə yi və “Pa şa Hol dinq”in 
baş spon sor lu ğu ilə ke çi ri-
lən XVII Ba kı Bey nəl xalq Caz 
Fes ti va lı zən gin proq ra mı ilə 
müx tə lif öl kə lər dən məş hur 
ifa çı və qrup la rı sə nət se vər-
lər lə gö rüş dü rür.

Fes ti va lın açı lış mə ra si mi no-
yab rın 15-də ADA Uni ver si te tin-
də ke çi ri lib. Mə ra sim də Pre zi-
dent Ad mi nist ra si ya sı Hu ma ni tar 
si ya sət, dias por, mul ti kul tu ra lizm 
və di ni mə sə lə lər şö bə si nin mü-

di ri Fə rəh Əli ye va, mə də niy yət 
na zi ri Anar Kə ri mov, mə də niy yət 

və in cə sə nət xa dim lə ri, caz mu-
si qi si hə vəs kar la rı iş ti rak edib lər.

Kon sert dən ön cə Ba kı da caz 
fes ti val la rı nın ta ri xi nə nə zər sa-
lı nıb. Qeyd olu nub ki, Ba kı da ilk 
də fə Caz fes ti va lı so vet döv rün-
də, 1967-ci il də ke çi ri lib. Diq qə tə 
çat dı rı lıb ki, müs tə qi lik döv rün də 
əsa sı qo yu lan Ba kı Bey nəl xalq 
Caz Fes ti va lı ənə nə vi ola raq öz 
pə rəs tiş kar la rı na ge niş proq ram 
təq dim edir. Fes ti val çər çi və sin-
də kon sert lər dən əla və, in cə sə-
nət sər gi lə ri və caz möv zu lu ki no 
gün lə ri də təş kil olu nur. 

Bu il fes ti va lın proq ra mı na is-
te dad lı rəs sam Ra mi na Səadət-
xa nın əsər lə rin dən iba rət “Rəqs 
edən caz” la yi hə si və  caz əf sa-
nə si Maylz De vis haq qın da fi l-
min təq di ma tı da da xil dir.

davamı səh. 3-də

Özbək sənətçilər Bakı səhnəsində
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Siz Er mə nis ta na sə fə ri ni zi və ora da 
Er mə nis tan rəh bər li yin dən sülh me
sa jı al dı ğı nı zı qeyd et di niz. Biz iş ğa lın 
da vam et di yi bü tün il lər ər zin də bu 

me saj la rı eşit mi şik. La kin on lar sə mi mi 
de yil di. Biz də sülh ar zu la yır dıq, la kin 
tor paq la rı mı zı ge ri is tə yir dik. On lar isə 
tor paq la rı ge ri qay tar ma dan sülh is
tə yir di lər. Fərq bun da idi. Be lə lik lə, biz 
mü na qi şə ni güc yo lu ilə, da ha son ra isə 
si ya si va si tə lər lə həll et mə li ol duq. 

Prezident İlhamƏliyev bu sözləri noyab
rın17dəAvropaİttifaqınınŞərqTərəfdaşlı
ğıüzrəxüsusielçisiDirkŞuebelinrəhbərlik
etdiyinümayəndəheyətiiləgörüşdədeyib.
Dövlətbaşçısıdiqqətəçatdırıbki,mühari

bəbaşaçatdıqdansonraAzərbaycanErmə
nistanasülhsazişiüzərindədanışıqlarabaş
lamağıtəklifedib:“Bu,dünyatarixindənadir
hallardandırki,ərazisiuzun illərdir işğalal
tındaolan,ədalətigücyolu iləbərpaedən,
düşməniməğlubedərəktorpağındanqovan
ölkə sülh təklif etsin. Biz Ermənistan tərə
findən ərazilərimizin dağıdılması və viran
qoyulması, azərbaycanlıların əzabəziyyət
çəkməsinəbaxmayaraq,sülhtəklifetdik.Biz
məlumbeşprinsipdənibarətsülhvəbirnöv
çərçivəni təklif etdik.Məhz biz delimitasiya
komissiyasını yaratmağı təklif etdik. Bizim
mövqe çox aydındır. Bu, dəfələrlə ictimaiy
yət qarşısında, o cümlədənmənimAvropa
Komissiyasının rəhbərliyi və normallaşma
prosesindəiştiraketmiş,hazırdaiştirakedən
ölkələrin, yəni, Birləşmiş Ştatların və Rusi
yanın liderləri iləkontaktlarımzamanıqeyd
olunub. Bizim iki yolumuz olmalıdır: Azər
baycanErmənistan əlaqələrinin normallaş
dırılması prosesi və həmçinin hüquqlar və
təhlükəsizlik baxımından Azərbaycanda,
Qarabağdaerməniazlığınaaidməsələlər”.
Prezidentbildiribki,buikiistiqamətbirbi

rinəqarışmalıdeyilvəbirgünöncə(16no
yabr–red.)ABŞdövlətkatibiEntoniBlinken
lətelefonsöhbətindədəbuhaqdabirdaha
danışıb: “LakinErmənistandangələnbəya
natlarçoxziddiyyətlidir.Onlarbizimərazimi
zivəsuverenliyimizitanıdıqlarınısöyləyirlər.

Onlarbununəinkideyir,ocümlədənPraqa
davəSoçidəbununaltındaimzadaatırlar.
Bu, bütün ərazimizin suverenliyi deməkdir.
Hamımızsuverenliyinnəolduğunuanlayırıq.
Eynizamanda,onlarAzərbaycandaerməni
azlığına aid məsələləri sülh sazişinə sal
maqistəyirlər.Bu,olmayacaq.Bu,mümkün
deyil. Biz buna razılıq verməyəcəyik. Buna
görə bizə Ermənistan hökumətinin öz gün
dəliyi iləbağlı tamaydınmövqeyi lazımdır.
Mənbuyaxınlardadedimki,əgəronlarsülh
istəsələr,bizdəsülhistəyəcəyik.Əgəronlar
sülhistəmirlərsə,ondabu,onlarınseçimidir.
Otuzilbizdəsülholmayıbvəbununsonunun
necəolduğunuErmənistanyaddançıxarma
malıdır. Bir sözlə, bir daha deyirəm ki, biz
onların əməllərini sözlərlə deyil, addımlar
la ölçməliyik.Çünki onların dedikləri sözlər
etdikləri əməllər və yaplanları ilə ziddiyyət
təşkiledir”.
AzərbaycanPrezidentivurğulayıbki,əgər

Ermənistan Qarabağda ermənilərin hüquq
larıvətəhlükəsizliyibarədəsöhbətaparmaq
istəyirsə, bu, alınmayacaq: “Biz bu haqda
Qarabağdayaşayanermənilərlədanışmağa
hazırıq,ammaMoskvanıngöndərdiyi,ciblə
rində rus xalqından oğurladığı milyardlarla
pulasahibVardanyankimiinsanlarlayox.O,

Moskvadanorayaçoxaydıngündəlikləgön
dərilib. Biz Qarabağda yaşayan və orada
yaşamaqistəyəninsanlarlasöhbətəhazırıq.
Bizbunahazırıq.Yerigəlmişkən,buproses
başlayıb.Əgərelə indicəqeydetdiyimbəzi
ölkələrdən,yəni,kənardanmüdaxiləolmasa
vəhəminprosesidayandırmaqcəhdləriedil
məsə, onda hesab edirəm ki, proses daha
dinamikgedəbilərdi.LakinbununPaşinya
navəonunhökumətinəheçaidiyyətiyoxdur.
Artıq söylədiyim kimi, Azərbaycan, Avropa
İttifaqı, Birləşmiş Ştatlar və Rusiya arasın
da,yəni,Azərbaycanınbuişdəyardımçıola
bilən hesab etdiyi həmin ölkələr və qurum
arasındakonsensusolmalıdır”.
Qeydedəkki,Avropaİttifaqınınvəbirsı

raüzvölkələrinŞərqTərəfdaşlığıüzrəməsul
şəxslərininiştiraketdiyigörüşdəAzərbaycan
iləAvropaİttifaqıarasındamünasibətlərinin
kişafı,AzərbaycanınAvropanınenerjitəhlü
kəsizliyində oynadığı rol, nəqliyyatkommu
nikasiya sahəsində əməkdaşlıq məsələləri
müzakirəedilib.Ermənistan iləAzərbaycan
arasında münasibətlərin normallaşdırılması
və sülh sazişinin imzalanması, sərhədlərin
delimitasiyası,regionaltəhlükəsizlikvəqar
şılıqlımaraqdoğurandigərməsələlər ətra
fındagenişfikirmübadiləsiaparılıb.

“Qarabağda yaşayan və orada yaşamaq istəyən 
insanlarla söhbətə hazırıq”

“Amma Moskvadan oraya göndərilən Vardanyan kimi insanlarla yox...”

Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azər bay can Res pub li ka sı Kons ti tu si ya sı nın 109cu mad də si nin 
32ci bən di ni rəh bər tu ta raq, “Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Ki no Agent li yi” pub lik hü qu qi şəx sin ya ra dıl ma sı haq qın da” 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 2022ci il 20 ap rel ta
rix li 1667 nöm rə li Fər ma nı nın ic ra sı ilə əla qə dar qə ra ra alı ram:

1. “AzərbaycanRespublikasıKinoAgentliyininNizamnaməsi”
təsdiqedilsin(əlavəolunur).
2.Müəyyənedilsinki,AzərbaycanRespublikasıKinoAgentliyinin

(bundansonra–Agentlik)nizamnaməfondu100000(biryüzmin)
manattəşkiledirvədövlətbüdcəsininvəsaitihesabınaformalaşır.
3.AzərbaycanRespublikasınınNazirlər Kabineti bu Fərman

danirəligələnməsələlərihəlletsin.
4.AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi:
4.1.AgentlikdövlətqeydiyyatınaalındıqdansonraAgentliyinst

rukturunu,əməyinödənişifondunu,işçilərininsayhəddinivəon
larınəməkhaqlarının(vəzifəmaaşının,vəzifəmaaşınaəlavələrin,
mükafatların və digər ödənişlərin)məbləğini bir aymüddətində
təsdiqetsin;
4.2.buFərmandanirəligələndigərməsələlərihəlletsin.
5.AzərbaycanRespublikasınınMaliyyəNazirliyibuFərmanın

2cihissəsindənəzərdətutulanmaliyyələşmənitəminetsin.

İlhamƏliyev
AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti

Bakışəhəri,16noyabr2022-ciil

“Mədəniyyət Nazirliyi haqqında Əsasnamə”də 
dəyişiklik edilib

Pre zi dent İl ham Əli yev no yab rın 16da “Azər bay can Res pub li
ka sı nın Mə də niy yət Na zir li yi haq qın da Əsas na mə”də də yi şik
lik edil mə si ba rə də fər man im za la yıb.

AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin2018ciil6iyuntarixli
119nömrəliFərmanıilətəsdiqedilmiş“AzərbaycanRespublikası
nınMədəniyyətNazirliyihaqqındaƏsasnamə”yəaşağıdakıməz
munda5.6.14cüyarımbəndəlavəedilib:
“5.6.14. dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin, büdcədənkənar

vəsaitin,habeləNazirliyinstrukturunadaxilolmayantabeliyindəki
qurumlartərəfindənişlərgörülməsindənvəxidmətlərgöstərilmə
sindənəldəedilənvəsaitin (ocümlədən tutulanxidməthaqları
nın) sərəncamçısıolaraq,maliyyəvəsaitini bölüşdürür,ayrılmış
vəsaitinhəddinəzərəalınmaqla,Nazirliyinstrukturbölmələrinin,
strukturuna daxil olan qurumların və strukturuna daxil olmayan
tabeliyindəki qurumların işçilərinin vəzifəmaaşlarına əlavələrin,
maddiyardımvəmükafatlarınverilməsinitəminedir”.

ABİ-də Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı 
tədbirlər planı müzakirə olunub

Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı (ABİ) İda rə He yə ti nin no yab rın 
17də ke çi ri lən ic la sın da  ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 100 
il li yi nə həsr olun muş təd bir lər pla nı mü za ki rə edi lib.

ABİİdarəHeyətininsədri,Xalqartisti,professorFirəngizƏli
zadəqeydedibki,PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən2023cü
ilin “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi çox əlamətdar bir hadi
sədir.HeydərƏliyevhələsağlığındaözmisilsizxidmətləri ilə
xalqımızın qəlbində əfsanəvi şəxsiyyət kimi hörmət qazanıb.
Onunparlaqobrazı,əvəzolunmazfəaliyyəti incəsənətinmüx
təlif sahələrində,ocümlədənAzərbaycanbəstəkarlarınınya
radıcılığında əksini tapıb. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan
Bəstəkarlarİttifaqındahərilböyükrəhbərəhəsrolunmuşyeni
əsərlərdinlənilirvəmüzakirəedilir.
İclasdaHeydərƏliyevin100 illiyinəhəsredilmiş tədbirlərpla

nınauğunolaraq,konsertlərinvə“HeydərƏliyevvəAzərbaycan
bəstəkarlıq məktəbi” adlı elmi konfransın keçirilməsi haqqında
təklifərsəsləndirilib.
Firəngiz Əlizadə bəstəkarları ümummilli lider Heydər Əliye

vinobrazınıəksetdirənmüxtəlifjanrlıyeniəsərlərinyaradılması
üçün səfərbər olmağa səsləyib. Xüsusilə bumövzuda irihəcmli
monumentaləsərlərinyazılmasınınvacibliyiqeydolunub.

İstiqlal Muzeyində “Anda sədaqət” sərgisi
Azər bay can İs tiq lal 
Mu ze yin də “Qəh rə
man lar can ve rir yur
du ya şat maq üçün” 
la yi hə si çər çi və sin də 
sər gitəd bir lər da
vam edir. No yab rın 
17də mu zey də 
“An da sə da qət” ad lı 
sər gi ke çi ri lib.

Sərgidə şəxsi əş
yaları nümayiş olu

nan şəhidlərin ailə üzvləri çıxış edərək Vətən, torpaq uğrunda
qanıcanıilətarixyazancəsuroğullardanbəhsediblər.Vurğula
nıbki,44günlükVətənmüharibəsindəqazanılanZəfərdövlətçilik
tariximizinənparlaqsəhifəsidir.Otuziləyaxındüşmənişğalında
olantorpaqlarınazadolunmasındacanındankeçənqəhrəmanlar
heçvaxtunudulmayacaq.

Həmçinin qeyd
olunubki,xalqımızın
azadlıq mübarizə
sinin əsas mərhələ
lərindən birini təşkil
edən 17 Noyabr –
Milli Dirçəliş Günü
ölkəmizin ərazi bü
tövlüyü təmin olu
nandan sonra xüsu
si anlam kəsb edir.
Vətən müharibəsin
də qazanılan şanlı

Zəfərdənsonrabütünişğaldanazadolunmuşərazilərdirçəlir,
tarixitorpaqlarahəyatqayıdır.
Sonda tədbir iştirakçıları Vətənmüharibəsi şəhidləri –mayor

ElşadHəsənov,başleytenantHikmətSəfərov,əsgərlərNicatƏh
mədov, Nicat Tarıverdiyev, Sərxan Əliyevə məxsus 80ə yaxın
şəxsiəşyanınnümayişolunduğusərgiilətanışolublar.
Sərginoyabrın24əqədərdavamedəcək.

əvvəli səh. 1-də
Fransanın bu addımının re

gionda sülhün bərqərar olması
na,xüsusilədə,ölkəmizinisrarlı
olduğu Azərbaycanla Ermənis
tan arasında münasibətlərin
birbirinin suverenliyi, ərazi bü
tövlüyüvəsərhədlərinintoxunul
mazlığının qarşılıqlı tanınması
və hörmət edilməsi əsasında
normallaşmasına ciddi zərbə
vurmaq məqsədi daşıdığı, böl
gədəsülhəqarşıolan revanşist
qüvvələri həvəsləndirdiyi vurğu
lanıb.
QətnaməninAzərbaycanRes

publikasıiləFransaRespublikası
arasında “Dostluq, qarşılıqlı an
laşma və əməkdaşlıq haqqında
Müqavilə”nin (1993) 2ci mad
dəsinin 3cü bəndi çərçivəsində
öhdəliklərətamamiləziddolduğu
qeydedilib.
Fransa tərəfindən bir daha

Azərbaycanın beynəlxalq hü
quqla qorunan suverenliyi və
ərazi bütövlüyünə qarşı yönə
lən,onundaxili işlərinəmüdaxi
ləolanaddımvəbəyanatlardan
çəkinməktəkidlətələbedilib.
MüvəqqətiişlərvəkiliAzərbay

cantərəfininmüraciətiniaidiyyəti
üzrəçatdıracağınıbildirib.

***
Noyabrın 16da Milli Məclis

Fransa Senatının qətnaməsi ilə
əlaqədarbəyanatqəbuledib.

MilliMəclisFransanındavamlı
antiAzərbaycan fəaliyyətini nə
zərə alaraq, Azərbaycan Res
publikasıHökumətinəaşağıdakı
tədbirləringörülməsiiləbağlıça
ğırışedib:
1. Fransa Hökuməti tərəfin

dən bitərəfik təminatı verilmə
yənədək onun Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında normallaş
maprosesiiləbağlıtəşəbbüsvə
fəaliyyətlərdəiştirakınaimkanve
rilməməsi,buməsələlərbarəsin
dəFransarəsmiləriiləhərhansı
müzakirəninaparılmaması.
2. Fransa rəsmilərinin Azər

baycanda hər hansı aktivlərinin
aşkar edildiyi təqdirdə onların
dondurulması.

3. Fransa şirkətlərinin Azər
baycandövlətininsifarişi iləhə
yatakeçirilənhərhansılayihədə
iştirakınayolverilməməsi.
4. Fransa şirkətlərininAzərbay

can tərəfi ilə enerji sektorunda
əməkdaşlığınayenidənbaxılması.
5. Azərbaycan Respublikası

iləFransaRespublikasıarasında
mövcudolansiyasivəiqtisadimü
nasibətlərəyenidənbaxılması.
6. Qoşulmama Hərəkatının

sədri kimi,Fransanınmüstəmlə
kəçiliksiyasəti, insanlıqəleyhinə
cinayətlərivəhərbicinayətləriilə
bağlıməsələlərinbeynəlxalqtəş
kilatçərçivəsindəqaldırılması.
7. Fransanın islamofobiya si

yasətiməsələsininİslamƏmək

daşlıq Təşkilatı çərçivəsində
gündəliyəçıxarılması.
8.Fransanıntürkofobiyasiya

sətiməsələsinin Türk Dövlətləri
Təşkilatıçərçivəsindəgündəliyə
çıxarılması.

***
FransaSenatınınAzərbaycanla

bağlıqəbuletdiyiqətnaməFransa
Hökumətininmövqeyideyil.
Bu barədə Fransa Xarici İşlər

Nazirliyinin nümayəndəsi, Cənu
biQafqazüzrəxüsusielçi,Avropa
İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı üzrə
səfiri BriceRocquefeuil noyabrın
17də Milli Məclisin Beynəlxalq
münasibətlərvəparlamentlərara
sı əlaqələr komitəsinin sədri Sə
mədSeyidovlagörüşdəbildirib.

No yab rın 16da Bey nəl
xalq Mu ğam Mər
kə zin də “Ca den za” 
or kest ri nin “Epi taf” ad lı 

kon sert proq ra mı ke çi ril di.  
Mu si qi ax şa mın da P.Çay
kovs ki adı na Mosk va Döv lət 
Kon ser va to ri ya sı nın pro
fes so ru, ta nın mış bəs tə kar, 
Azər bay ca nın Xalq ar tis ti 
Fə rəc Qa ra yev və tə lə bə
lə ri El mir Mir zə yev, Ali yə 
Məm mə do va, Əli Əli za də nin 
əsər lə ri ifa olun du. 

Orkestr əsərləri peşəkarlıqla,
həvəslə səsləndirdi. Solist Mir
xalid Məmmədzadənin (feyta)
çıxışıisəayrıcaqeydolunmağa
dəyərdi.
Kollektivin bədii rəhbəri Tür

kərQasımzadə,konsertmeysteri
SamirƏsədovidi.
Konsertdən sonra təəssürat

larını bölüşənXalqartisti Fərəc
Qarayevgecədənyüksəkəhval
laayrıldığınıdedi:“Orkestrəeşq
olsun!Yüksəkhəssaslıq vəhə
vəsləifaetdilər.Bu,çoxmühüm
dür.Yollarıaçıqolsun!”.

Əməkdar incəsənət xadimi,
musiqişünas Zümrüd Dadaş
zadə sosial şəbəkə hesabında
konsertdə səsləndirilənəsərlərlə
bağlı fikirlərini qeyd edib: “Kon
sertdəşagirdmövzusuproqramı
müəyyənləşdirdi. Fərqli əsərlər
idi, amma estetika səviyyəsində

onlarınarasındabirbağlantısez
məkolardı.Musiqiniyaşadığımız
hisslər–iztirablar,sarsıntılarsüz
gəcindən keçirirdik. Əli Əlizadə
nin “Tənha çinarın ağısı”nda o
qədər hüzn var idi ki. Çinar axı
bir rəmzdir. Onun tənhalığı da,
ağısı da hamımızın ürəyini ağ

rıdırdı. Küləyin vıyıltısı fonunda
feytanınsəsinidinlədikcətənha
lığıfizikiolaraqduyurduq.Amma
çinarımız sınmadı, nəğməsini
səsləndirməkdə davam etdi.Ali
yəMəmmədovanınkvartetibəs
təkarın gənc ikən yazdığı, ona
uğurgətirənəsərlərdəndir.İkihis
səlibukvartetbəstəkarınformanı
ustalıqlaqurmaq,musiqitoxuma
sının hər bir detalını düşünüb
daşınmaqkimikeyfiyyətiniəyani
nümayişetdirdi.ElmirMirzəyevin
“Epitaf”ı sağalmayan yaramız –
Xocalısoyqırımının30illiyiərəfə
sindəyazılıb.Buəsərdəoqədər
ağrı, o qədər gərginlik, o qədər
kədər var ki... Və sonda Fərəc
Qarayevin “postludio” – son sö
zü... Bəstəkarın məhdud musiqi
materialıçərçivəsindəböyüksar
sıntı yaratmaq bacarığı bir baş
qadır.Osükut,opauzalar,ozərif
kövrəklirika...”. 

LaləAzəri

“Cadenza”nın “Epitaf”ı 
Fərəc Qarayevin və yetirmələrinin əsərləri səsləndirildi

XİN Fransaya nota verib
Milli Məclis isə Azərbaycan Hökumətini müvafiq tədbirlər görməyə çağırıb
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əvvəli səh. 1-də
Qeyd olu nub ki, XVII Ba kı 

Bey nəl xalq Caz Fes ti va lı nın açı
lış mə ra si mi nin ADA Uni ver si te
tin də ke çi ril mə si tə sa dü fi de yil. 
ADA Uni ver si te ti gənc lə rin, tə lə
bə lə rin in ki şa fı üçün bir çox la yi
hə lər hə ya ta ke çi rir.

Son ra fes ti va lın ya ra dı cı la rın
dan bi ri olan ta nın mış caz men, 
sak so fon ifa çı sı, Əmək dar ar tist 
Rain Sul ta nov ta ma şa çı la rı sa
lam la yıb.

Açı lış mə ra si min də çı xış edən 

ADA Uni ver si te ti nin rek to ru Ha
fiz Pa şa yev ənə nə vi caz fes ti va
lı nın açı lı şı na ev sa hib li yi et mək
dən şə rəf duy duq la rı nı bil di rib. 
O, il lər ön cə caz mu si qi si ilə 
ta nış lı ğı na dair xa ti rə si ni təd bir 
iş ti rak çı la rı ilə bö lü şüb. ADA Uni
ver si te ti nin rek to ru təd bi rə gə lən 
hər kə sə tə şək kü rü nü bil di rib.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri
mov Ba kı Bey nəl xalq Caz Fes
ti va lı nın gö zəl bir ənə nə yə çev
ril mə sin dən söz açıb. O, buil ki 
fes ti va lın açı lış mə ra si mi nin ADA 

Uni ver si te tin də təş ki li nə gö rə 
rek tor Ha fiz Pa şa ye və min nət
dar lı ğı nı bil di rib. Na zir qeyd edib 
ki, buil ki fes ti val da gənc lə rə xü
su si yer ay rı lıb. Fes ti val çər çi və
sin də on lar ara sın da mü sa bi qə 
də ke çi ri lə cək. Ba kı Bey nəl xalq 
Caz Fes ti va lı nın coğ ra fi ya sı il
dənilə bö yü yür. Bu il Al ma ni ya, 
İs veç rə, İta li ya, İs rail, Bra zi li ya 
və di gər öl kə lər dən ifa çı lar çı
xış edə cək lər. Əmi nik ki, fes ti val 
Azər bay can da olan caz ənə nə
lə ri ni da ha da in ki şaf et di rə cək.

Fes ti va lın açı lı şın da Bra zi
li ya nın Azər bay can da kı sə fi ri 
Ma nuel Adal ber to Kar los Mon
te neq ro Lo pes da Kruz da çı xış 
edə rək bu mə ra sim də ol maq dan 
məm nun lu ğu nu söy lə yib və təd
bi rin təş ki lat çı la rı na tə şək kü rü nü 
bil di rib.

Da ha son ra “Grammy” mü ka
fa tı laureatı, is veç rə li ifa çı Qre
qo ri Ma ret kon sert proq ra mı nı 
təq dim edib. Kon sert də məş hur 
caz men lə bə ra bər gənc azər
bay can lı piano çu El bəy Məm
məd za də də çı xış edib.

Qeyd edək ki, no yab rın 16da 
fes ti val çər çi və sin də “Hyp no ze 
Club”da bra zi li ya lı mu si qi çi Eloi
za Louren so çı xış edib.

No yab rın 17də “QGal lery”də 
rəs sam Ra mi na Səadət xa nın 
“Rəqs edən caz” sər gi si açı lıb. 
Sər gi də ta ma şa çı lar caz sə da
la rı al tın da ya ra dıl mış rəsm lə rə 
ba xıb lar.

Hə min gün “YA RAT” Müasir 
İn cə sə nət Mər kə zin də ki no şü
nas Ül vi Meh di nin apa rı cı lı ğı ilə 
caz əf sa nə si Maylz De vis haq
qın da fil min təq di ma tı olub.

Fes ti va lın 1820 no yabr kon
sert lə ri Bey nəl xalq Mu ğam Mər
kə zin də ke çi ri lir...

Mədəniyyət Nazirliyində Özbəkistan 
nümayəndə heyəti ilə görüş

AzərbaycanRespublikasımədəniyyətnazirininbirincimüavini
VaqifƏliyevnoyabrın16-daölkəmizdəsəfərdəolanÖzbəkis-
tanmədəniyyətnazirininbirincimüaviniBahadırƏhmədovun
rəhbərliketdiyinümayəndəheyətiiləgörüşüb.

Qo na ğı sə mi mi sa lam la yan Va qif Əli yev öl kə lə ri miz və xalq la
rı mız ara sın da kı ta ri xi dost luq və qar daş lıq əla qə lə ri nin bu gün 
yük sək sə viy yə yə çat ma sın dan məm nun lu ğu nu bil di rib. Qeyd 
edib ki, bu əmək daş lıq xü su si lə mə də niy yə tin müx tə lif sa hə lə rin
də hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər də öz təs di qi ni ta pır. Azər bay ca nın 
türk res pub li ka la rı ilə mə də ni əla qə lə rin də Öz bə kis tan la olan mü
na si bət lər xü su si yer tu tur.

Va qif Əli yev de yib ki, Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin no yabr ayı nın əv və lin də Öz bə kis ta na sə fə ri, ke
çi ri lən gö rüş lər və qa tıl dı ğı təd bir lər iki öl kə ara sın da əla qə lə rin 
yük sək in ki şa fı nın ba riz gös tə ri ci si dir.

Öz bə kis tan mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni Ba ha dır Əh mə
dov qə bu la gö rə tə şək kür edib. Bil di rib ki, Öz bə kis tan nü ma yən də 
he yə ti nin Azər bay ca na gə li şi Əli şir Nə vai adı na Öz bə kis tan Döv
lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 1418 no yabr ta ri xin də Ba
kı ya qast rol sə fə ri ilə bağ lı dır. Sə fər çər çi və sin də kol lek tiv öz bək 
bəs tə ka rı Ən vər Er qa şo vun “Xu mo” ba le ti ni və ital yan bəs tə ka rı 
Cü zep pe Ver di nin “Ri qo let to” ope ra sı nı nü ma yiş et di rə cək.

Gös tə ri lən qo naq pər vər li yə və yük sək sə viy yə li təş ki lat çı lı ğa 
gö rə Azər bay can Mə də niy yət Na zir li yi nə tə şək kü rü nü bil di rən Ba
ha dır Əh mə dov bu ki mi mə də ni la yi hə lə rin da vam lı ol ma sı na ina
mı nı ifa də edib.

Gö rüş də Azər bay can və Öz bə kis tan ara sın da qar şı lıq lı mə
də niy yət gün lə ri nin ke çi ril mə si ilə bağ lı fi kir mü ba di lə si apa rı
lıb.

“Sözün repressiyası” təqdim edilib
MədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləçəkilən“Sözünrepressiyası”sə-
nədlifilminoyabrın16-daNizamiKinoMərkəzindətəqdimolunub.

“Bu lat film Pro duc tion” şir kə ti nin is teh sa lı olan fil min re jis so ru 
Ra fiq Hə şi mov, sse na ri müəl li fi Sə lim Ba bul laoğ lu, ope ra to ru Rü
fət Sü ley ma nov dur.

Fil min nü ma yi şin dən əv vəl jur na list lə rə mü sa hi bə ve rən Sə lim 
Ba bul laoğ lu bil di rib ki, bu il öl kə baş çı sı nın mü va fiq sə rən cam la
rı ilə bö yük şair lər, 30cu il lə rin rep res si ya qur ban la rı Əh məd Ca
vad və Hü seyn Ca vi din yu bi ley lə ri qeyd olu nur. Fil min təq di ma tı bu 
yu bi ley lər lə üstüs tə dü şür: “Film də rep res si ya qur ba nı ol muş 31 
ya zı çı, şair, di gər ədə biy yat xa dim lə ri xa tır la nır, bə zi lə ri nin fa ciəvi 
ta rix çə si da nı şı lır. Ey ni za man da film də Sta lin rep res si ya la rı nın ret
ros pek tiv plan da fa ciəvi və ta ri xi fəl sə fə si araş dı rı lır. Qar şı mız da bir 
məq səd du rur du ki, ta ma şa çı fil mə ba xar kən o dövr haq qın da ay
dın tə səv vür əl də et sin. Biz hə min gör kəm li ay dın la rı mı zı, əs lin də 
bi zi müs tə qil li yə doğ ru apa ran şə hid lə ri mi zi də rin eh ti ram la anı rıq”.

Fil min re jis so ru Ra fiq Hə şi mov Mə də niy yət Na zir li yi nə, fil min ya
ra dı cı he yə ti nə və təq di ma ta gə lən hər kə sə tə şək kü rü nü bil di rib.

Mə də niy yət Na zir li yi Audiovi zual və in te rak tiv me dia şö bə si nin 
sek tor mü di ri Rü fət Əli yev film də rep res si ya il lə rin də xal qı mı zın 
ba şı na gə ti ri lən mü si bət lə rin əks olun du ğu nu bil di rib və ta ri xi hə
qi qət lə rin ge niş küt lə yə çat dı rıl ma sı ba xı mın dan be lə ek ran əsər
lə ri nin bö yük əhə miy yət da şı dı ğı nı vur ğu la yıb.

Son ra film nü ma yiş olu nub.
Film də Xalq ya zı çı sı Anar, ta rix çi Hə mid Cə fə rov, aka de mik Ra

fael Hü sey nov, Rep res si ya Qur ban la rı Mu ze yi nin di rek to ru Mi rab
bas Məm mə dov, fi lo loq alim lər Fi ru din Qur ban soy və Bə dir xan 
Əh mə do vun Sta lin rep res si ya la rı nın və kom mu nist si ya sə ti nin 
ma hiy yə ti ilə bağ lı fi kir lə ri yer alıb.

Şahin Növrəsli ilə “Ustad dərsləri”
BakıŞəhərMədə-
niyyətBaşİdarəsivə
“CulturalNetwork
House”(“Mədəniyyət
ŞəbəkələrEvi”)İctimai
Birliyininbirgətəşki-
latçılığıilətanınmış
pianoçu,cazmen
ŞahinNövrəslinin“Us-
taddərsləri”layihəsi
başlanıb.

La yi hə 3 mər hə lə dən iba rət dir. İl kin mər hə lə də Ba kı Şə hər Mə
də niy yət Baş İda rə si nin ta be li yin də olan uşaq mu si qi və in cə sə nət 
mək təb lə rin də təh sil alan şa gird lər ara sın da se çim tu ru ke çi ri lib. Son
ra Va qif Mus ta fa za də adı na 2 nöm rə li İn cə sə nət mək tə bin də “Us tad 
dərs lə ri” baş la nıb. Həm çi nin us tad dərs lə rin də iş ti rak edən şa gird lə rin 
Şa hin Növ rəs li nin rəh bər li yi ilə kon sert proq ra mı nə zər də tu tu lur.

La yi hə nin məq sə di Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin ta
be li yin də ki uşaq mu si qi və in cə sə nət mək təb lə rin də təh sil alan 
şa gird lər ara sın dan klas sik re per tuar proq ram la rın dan əla və, caz 
mu si qi si ni də təb liğ et mək, on la rın bə dii es te tik zöv qü nü yük səlt
mək, is te dad lı şa gird lə rin üzə çı xar maq və ifa çı lıq qa bi liy yət lə ri ni 
in ki şaf et dir mək dir.

La yi hə de kab rın 3dək (həf tə də bir də fə ol maq la) da vam edə cək.

“I am jazzman!” müsabiqəsinin dinləmələri
MədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləkeçirilən
“BakıCazFestivalı–2022”çərçivəsində“Iam
jazzman!”(“Məncazmenəm!”)adlıgənccaz
ifaçılarımüsabiqəsidətəşkilolunub.

Mü sa bi qə nin məq sə di öl kə də caz sə nə ti nin 
təb li ği və gənc is te dad la rın üzə çı xa rıl ma sı dır. “I 
am jazz man!” bu sa hə də ilk ad dım la rı nı atan mu
si qi çi lər üçün gö zəl für sət dir.

No yab rın 17də Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin
də mü sa bi qə iş ti rak çı la rı nın ikin ci tur din lə mə lə ri 
ke çi ril di. Gənc lə rin ək sə riy yə ti ilk də fə idi ki, mü
sa bi qə yə qa tıl mış dı. On lar dün ya nın məş hur caz 
ifa çı la rı nın re per tuarın dan müx tə lif kom po zi si ya
lar ifa et di lər. 

Mü sa bi qə nin növ bə ti tu ru və qa lakon ser ti no
yab rın 19da ke çi ri lə cək.

Lalə

BuilBakıBələdiyyəTeatrı-
nınfəaliyyətəbaşlama-
sının30illiyidir.Noyabrın
15-dəteatrınyubiley

gecəsikeçirilib.

Təd bir də Azər bay can Ya zı çı
lar Bir li yi nin səd ri, Xalq ya zı çı sı 
Anar, Xalq ya zı çı sı El çin, Mil li 
Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə si nin 
səd ri Qə ni rə Pa şa ye va, mil lət 
və ki li, aka de mik Ra fael Hü sey
nov, Azər bay ca nın Va ti kan Döv
lə tin də ki sə fi ri İl qar Mux ta rov, 
Mə də niy yət Na zir li yi İn cə sə nət 
və qey rimad di mə də ni irs şö bə
si nin mü di ri Fə rəh Aca lo va, Teatr 
Xa dim lə ri İt ti fa qı nın sədr müavi
ni, Xalq ar tis ti Ha cı İs ma yı lov, 
Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin 
şö bə mü di ri El min İma nov, ta
nın mış mə də niy yət, in cə sə nət 
xa dim lə ri, sə nət se vər lər iş ti rak 
edib lər.

Ön cə öl kə mi zin su ve ren li yi və 
əra zi bü töv lü yü uğ run da hə lak 
ol muş qəh rə man Və tən öv lad
la rı nın əziz xa ti rə si bir də qi qə lik 
sü kut la yad edi lib.

Mə də niy yət Na zir li yi İn cə sə
nət və qey rimad di mə də ni irs 
şö bə si nin mü di ri Fə rəh Aca lo va 
çı xış edə rək mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mo vun Ba kı Bə lə diy yə 
Teat rı nın kol lek ti vi nə yu bi ley mü
na si bə ti lə təb rik lə ri ni çat dı rıb. O, 
həm çi nin na zir li yin mü va fiq əm ri 
ilə teat rın bir qrup əmək da şı nın 
fəx ri fər man la təl tif olun duq la rı
nı bil di rib və təl tif ə ri sa hib lə ri nə 
təq dim edib.

Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt
ti fa qı nın səd ri müavi ni, Xalq ar

tis ti Ha cı İs ma yı lov it ti fa qın səd ri, 
Xalq ar tis ti Azər Pa şa Ne mə to
vun xoş di lək lə ri ni kol lek ti və çat
dır dıq dan son ra AT Xİnin teat rın 
bir qrup sə nət çi si nə “Sə nət kar” 
me da lı, fəx ri fər man və “Qı zıl gül” 
mü ka fat la rı təq dim olu nub.

Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar 
İt ti fa qı nın (AKİ) səd ri, Xalq ar tis
ti Ra sim Ba la ye vin yu bi ley təb rik 
mək tu bu nu it ti fa qın ka ti bi, Xalq 
ar tis ti Hə mi də Ömə ro va oxu yub.

Ge cə də di gər çı xış edən lər də 
teat rın yu bi le yi ilə bağ lı kol lek ti
və təb rik lə ri ni çat dı rıb, ya ra dı cı
lıq uğur la rı ar zu la yıb lar.

Çı xış lar dan son ra Ba kı Bə lə
diy yə Teat rı nın 30 il li yi nə həsr 
olun muş vi deoçarx nü ma yiş et
di ri lib.

Da ha son ra yu bil yar teat rın 
Xalq ya zı çı sı İl yas Əfən di ye vin 
“Qa ra bağ na mə” və Xalq ya zı çı
sı El çi nin “Baş” ro ma nı əsa sın
da ha zır la dı ğı “Şu şa da ürə yim 
qal dı” ta ma şa sı nın prem ye ra sı 
olub.

Ta ma şa nı səh nə ləş di rə ni və 
qu ru luş çu re jis so ru Xalq ar tis
ti Mə ra him Fər zə li bə yov, qu
ru luş çu rəs sa mı Əmək dar mə
də niy yət iş çi si İl ham Əs gə rov, 
bəs tə ka rı El dar Man su rov dur. 
Əsas rol la rı İs ma yıl Ata ki şi yev, 
Rə şad Kə sə mən li, Ra fiq İb ra hi
mov, Əmək dar ar tist lər Hüs niy
yə Mür və to va, Əf qan Sol ta nov, 
həm çi nin Zül fiy yə Qur ba no va, 
Asif  Rə hi mov və baş qa la rı oy
na yıb lar.

Azər bay ca nın mə də niy yət 
pay tax tı Şu şa nın 270 il li yi nə, 
ey ni za man da Ba kı Bə lə diy yə 
Teat rı nın 30 il lik yu bi le yi nə həsr 
olu nan “Şu şa da ürə yim qal dı” ta
ma şa sın da ta ri xən Azər bay can 
xal qı nın ba şı na gə ti ri lən mü si
bət lər və öl kə mi zin bu bə la la rın 
için dən mərdmər da nə çı xa raq 
öz döv lə ti ni qo ru ma ğa ça lış ma
sı diq qət mər kə zi nə çə ki lir. Çar 
Ru si ya sı nın ge ne ral Si siano vun 
Azər bay can da, ümu miy yət lə, 
Cə nu bi Qaf qaz da tö rət di yi fa
ciələr dən da nı şan və İb ra him 
xa nın qı zı Ağa bə yim ağa nın 
ba şı na gə ti ri lən mü si bət lər dən 
bəhs edən səh nə əsə rin də Azər
bay can xan lıq la rı nın ay rıay rı 
döv lət lər dən iba rət ol sa da, əs
lin də, müs tə qil li yi mi zin əsa sı nı 
qoy ma ğa ça lış ma la rı göz önü nə 
gə ti ri lir. 

Qeyd edək ki, Ba kı Bə lə diy yə 
Teat rı 1992ci il də gör kəm li teatr 
və ki no xa dim lə ri, Xalq ar tist lə
ri Ama li ya Pə na ho va və Yu sif 
Mux ta rov tə rə fin dən ya ra dı lıb. 
Mə də niy yə ti mi zin bö yük ha mi si, 
ulu ön dər Hey dər Əli yev teat rın 
fəaliy yə ti nə xe yirdua ve rib, diq
qət və qay ğı gös tə rib. Bu il lər ər
zin də yer li və xa ri ci müəl lif ə rin 
çox say lı əsər lə ri nə səh nə hə ya tı 
ve rən kol lek tiv müasir Azər bay
can teat rı nın in ki şa fın da öz im
za sı nı qo yub.

Mədəniyyət müəssisələrinin gənclərlə 
işləyən mütəxəssisləri üçün təlim

“Narkotikvasitələrin,psixotropmaddələrinvəonlarınprekursor-
larınınqanunsuzdövriyyəsinəvənarkomanlığaqarşımübari-
zəyədair2019–2024-cüillərüçünDövlətProqramınınmüvafiq
bəndininvə“Yeniyetmələrvəgənclərarasındanarkomaniyaya
qarşıtəbliğatvəmaarifləndirməişləriningenişləndirilməsinədair
2022–2023-cüilləriəhatəedənTədbirlərPlanı”nınicrasıiləbağlı
MilliAzərbaycanTarixiMuzeyindətəlimtəşkiledildi.

Tə lim Mə də niy yət Na zir li yi və 
Nar ko man lı ğa və Nar ko tik Va si
tə lə rin Qa nun suz Döv riy yə si nə 
qar şı Mü ba ri zə üz rə Döv lət Ko
mis si ya sı İş çi qru pu nun bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə no yab rın 16da 
ger çək ləş di. 

Tə lim də Mə də niy yət Na zir li
yi nin ta be li yin də ki mə də niy yət 
müəs si sə lə ri nin gənc lər lə iş lə yən 
mü tə xəs sis lə ri iş ti rak edir di lər.

Nar ko man lı ğa və Nar ko tik Va
si tə lə rin Qa nun suz Döv riy yə si nə 
qar şı Mü ba ri zə üz rə Döv lət Ko
mis si ya sı Mil li in for ma si ya sek to
ru nun mü di ri Ra qif Al lah ver di yev 
qeyd et di ki, nar ko tik lə rin qa nun
suz döv riy yə si və nar ko man lıq bu 
gün dün ya nı na ra hat edən əsas 
prob lem lər dən bi ri dir. Bu prob lem 
in san cə miy yə ti nin mə nə viəx la
qi də yər lə ri nə bö yük zər bə vu rur, 
so sialiq ti sa di in ki şa fa mən fi tə sir 
gös tə rir, in san la rın hə yat və sağ

lam lı ğı na cid di təh lü kə ya ra dır, 
ci na yət kar lı ğın art ma sı na sə bəb 
olur. Dün ya da nar ko tik lə rə qar şı 
mü ba ri zə iki is ti qa mət də apa rı lır. 
Bi rin ci is ti qa mət hü quq mü ha fi zə 
or qan la rı tə rə fin dən nar ko tik va
si tə lə rin qa nun suz döv riy yə dən 
çı xa rıl ma sı dır. İkin ci is ti qa mət isə 
nar ko tik lə rin qa nun suz döv riy yə
si nə qar şı maarif ən dir mə yo lu ilə 
mü ba ri zə nin apa rıl ma sı dır.

Sek tor mü di ri bil dir di ki, Döv lət 
Ko mis si ya sı nın 802 qay nar xətt 
zəng xid mə ti va si tə si lə nar ko
tik va si tə lə rin və nar ko man lı ğın 
ya yıl ma sı nın qar şı sı nı al maq 
məq sə di lə və tən daş la rın aidiy
yə ti təş ki lat lar la ope ra tiv əla qə si 
tə min edi lib. 

R.Al lah ver di yev nar ko tik va
si tə lə rin zə rər lə ri və on dan qo
run ma ğın yol la rı ilə bağ lı zə ru ri 
mə lu mat la rı diq qə tə çat dır dı, iş
ti rak çı la rı ma raq lan dı ran sual lar 
ət ra fın da mü za ki rə lər apa rıl dı.

Son da tə lim iş ti rak çı la rı na 
Döv lət Ko mis si ya sı nın ser ti fi kat
la rı təq dim olun du.

Nurəddin

Bakı Caz Festivalı davam edir

Bakı Bələdiyyə Teatrının 
30 illik yubileyi qeyd olunub
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Xəbərverildiyikimi,AzərbaycanRespublikasıPrezidenti
nin16noyabr2022ciiltarixliSərəncamıilə“Azərbaycan
RespublikasınınişğaldanazadedilmişərazilərinəBöyük
QayıdışadairIDövlətProqramı”təsdiqedilib.

Dövlət Proqramında müvafiq
fəaliyyət istiqamətlərinədairTəd
birlərPlanı(2022–2026cıillər)da
əksolunub.
TədbirlərPlanıaltıprioritet isti

qaməti əhatə edir: 1. Ərazilərdə
təhlükəsiz yaşayışın və dövlət
idarəetməsinintəşkili;2.Ərazilər
dəşəhər,qəsəbəvəkəndyaşayış
məntəqələrinin tikintisi və infrast
rukturla təmini; 3. Əhalinin geri
qayıdışı və ərazilərdə dayanıqlı
icmalarınyaradılması;4.Ərazilə
rininkişafınavəreinteqrasiyasına
dəstək göstərən strateji əhəmiy
yətlivəəhatəliinfrastrukturunqu

rulması;5.Dayanıqlıməskunlaş
maüçünəraziləriniqtisadiyyatının
yerli və xarici dəyər zəncirinə in
teqrasiyası; 6. Ərazilərdə ekoloji
mühitin yaxşılaşdırılması vəeko
lojitəmiztexnologiyalarıntətbiqi.
Hərprioritetüzrəmüvafiqfəaliy

yətistiqamətlərinəzərdətutulub.
2ci prioritet istiqamət üzrə

fəaliyyət istiqamətlərindən biri
(2.7.) “Yaşayış məntəqələrində
mədəniyyət tədbirlərinin keçiril
məsi vəmədəni irs obyektlərinin
bərpası”dır.
Bu fəaliyyət istiqamətinin əsas

icraçı qurumu Azərbaycan Res

publikasının Mədəniyyət  Nazir
liyidir. Digər icraçılar qismində
Azərbaycan Respublikasının
Xarici İşlər Nazirliyi (XİN), Azər
baycan Respublikasının Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Ko
mitəsi (DŞAK),AzərbaycanRes
publikasının Milli Arxiv İdarəsi
(MAİ),AzərbaycanRespublikası
nınDövlətTurizmAgentliyi(DTA),
Azərbaycan Respublikasının
Qaçqınların və Məcburi Köçkün
lərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
(QMKİDK),Qarabağ İqtisadi Ra
yonundaBərpa,Tikintivəİdarəet

mə Xidməti və “Şərqi Zəngəzur
İqtisadi Rayonunda 1 saylı Bər
pa,Tikinti və İdarəetməXidməti”
(BTİX), Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası (AMEA), Yerli icra
hakimiyyətiorqanları(YİH),Azər
baycan Respublikası Preziden
tinin Xüsusi Nümayəndəliyi (AR
PXN)qeydolunub.
Bundan əlavə, 5ci prioritet is

tiqamət – “Dayanıqlı məskunlaş
maüçünəraziləriniqtisadiyyatının
yerli və xarici dəyər zəncirinə in
teqrasiyası” üzrə müvafiq fəaliy
yətədairtədbirlərin(Turizmməh

sullarının yaradılması və inkişaf
etdirilməsi) icraçılarısırasındada
Mədəniyyət Nazirliyi digər icraçı
larqismindəyeralıb.
Həministiqamətdəqeydolunur

ki, işğaldan azad edilmiş ərazi
lərdə iqtisadi canlanmanın təmin
edilməsi üçün əsas hədəf gös
təricisi postmünaqişə dövründə
ərazilərin iqtisadi cəhətdən özü
özünütəminedənregionaçevril
məsidir.
İşğaldanazadedilmişərazilərin

potensialıvəcoğrafişəraitinəzərə
alınaraq,Kəlbəcərrayonuhasilat

vəturizmsənayesi,Ağdamrayo
nu emal sənayesi, Şuşa rayonu
mədəniyyət və turizm sənayesi,
Cəbrayıl rayonu ticarətlogistika
xidməti,Qubadlı,Zəngilan,Laçın,
FüzulivəXocavəndrayonları isə
kənd təsərrüfatıvə turizmsahəsi
üzrə yeni iqtisadi mərkəzlər kimi
qiymətləndiriləbilər.Eynizaman
da turizm potensialından yarar
lanmaqla regionun rəqabətqabi
liyyətliturizmməkanınaçevrilməsi
üçünbölgədəbusənayenin inki
şafıistiqamətindətədbirlərhəyata
keçiriləcək.

Böyük Qayıdış Proqramında mədəniyyət və 
mədəni irslə bağlı tədbirlər də nəzərdə tutulub

Vətənin qəhrəmanları unudulmur
GəncəRMİSamuxrayonMədəniyyətMərkəzindəVətənmü
haribəsişəhidləriHəsənMəmmədli,TalehYusifovvəQəzən
fərAbdullayevinşəhadətlərininikinciildönümüiləəlaqədar
tədbirtəşkilolunub.

***
Mədəniyyət Nazir

liyinin tabeliyindəki
Respublika Xatirə Ki
tabı Redaksiyası tərə
findən çap edilən “44
gün – tarixi Zəfər” üç
cildliyinIcildinin(“AƏ”
hərfəri üzrə) növbəti
təqdimatıXaçmazRMİ
XaçmazşəhərHeydər
ƏliyevadınaMədəniy
yət Mərkəzində ger

çəkləşib.ÇıxışedənlərşanlıZəfərimizdəndanışıb,nəşrinəhəmiy
yətiniqeydediblər.

***
Sumqayıt RMİ Qu

badlı rayon nümayən
dəliyi tərəfindən II Fəxri
xiyabandaVətənmüha
ribəsinin şəhid mayoru
ElçinAlıyevinanımmə
rasimikeçirilib.Tədbirdə
Qubadlının icra başçısı
Malik İsaqov, mədəniy
yət işçiləri, şəhidin ailə
üzvlərivədigərqonaq
lariştirakediblər.

***
MasallıRMİninCə

lilabadüzrənümayən
dəsi Elnur Atakişiyev,
rayon Mədəniyyət
Mərkəzinin direktoru
Ramil İbrahimov və
mədəniyyət müəssi
sələrinin əməkdaşla
rı Vətən müharibəsi
şəhidi Əlikram Xanı
şovun ailəsini ziyarət
ediblər.

***
LənkəranşəhərHaftoniqəsəbəşəhidlərinin–MilliQəhrəmanƏs

gərƏliyev,IQarabağmüharibəsişəhidləriSoltanƏliyev,FüzuliNə
sirlivəNatiqAslanovunxatirəsinəinşaolunanbulaqkompleksinin
açılışmərasimiolub.
Lerik rayonununVovkəndindəVətənmüharibəsişəhidiSamir

Hüseynovunxatirəsinəbulaqkompleksitikilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Milli oyanış və milli birlik günü

17noyabrölkəmizdəMilliDirçəlişGünü
dür.1988ciilnoyabrın17dəErmənistanın
Azərbaycanaqarşıəraziiddialarınaetiraz
olaraqBakıdamitinqlərbaşlayıb.Fasiləsiz
mitinqləreynizamandaölkədəmüstəqil
liyəaparanxalqhərəkatınatəkanverib.
1992ciildə17noyabrtarixiMilliDirçəliş
Günüelanedilib.Əlamətdargünmünasi
bətiləbölgələrdəkimədəniyyətmüəssisə
lərindəbirsıratədbirlərkeçirilib.

BiləsuvarRMİCəbrayıl rayonMədəniyyət
evininQalacıq,ŞıxlarvəHovuslukəndklub
ları“Azadlığagedənyol”başlığıaltındatəd
birtəşkilediblər.

***
MasallıRMİCəlilabadrayonŞabanlıkənd

MədəniyyətevindəMilliDirçəlişGününəhəsr
olunmuş tədbir keçirilib. Mədəniyyət evinin
direktoruCəmilƏzizovçıxışedərəkəlamət
dargününtarixihaqqındaməlumatverib.

***

ŞəkiRMİZaqatalarayonMədəniyyətMər
kəzinin tabeliyindəki Car kənd Mədəniyyət
evində “Dirçəlişin mübarək, Azərbaycan!”
başlığıaltındatədbirkeçirilib.Tədbirtorpaq
larımızınazadlığıuğrundacanınıqurbanver
mişşəhidlərinxatirəsininbirdəqiqəliksükutla
yadedilməsiiləbaşlayıb.Çıxışedənlərölkə
mizinmüstəqilliyinəgedənyoldandanışıblar.

***
Ağstafa RMİ Qazax rayon MKSnin E.Hü

seynov adına Mərkəzi Kitabxanasının Uşaq
şöbəsində “Birliyimizin sübut günü” adlı təd
birkeçirilib.BaşkitabxanaçıRahidəKazımova
şagirdlərəMilliDirçəlişGünüvəAzərbaycanın
müstəqilliktarixihaqqındaətrafıməlumatverib.
Tovuz rayon Qovlar şəhər Uşaq musi

qi məktəbində “Azadlıq üçün ayağa qalxan
xalq” adlı tədbir təşkil olunub. Çıxışlarda
qeyd olunub ki, ErmənistanınAzərbaycana
qarşı açıq təcavüzü başlandığı zaman xal
qımızayağaqalxaraqerməniseparatizminin
önünükəsməküçünmeydanlaraaxışıb.

***
Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi

(RMİ) Ağcabədi rayon Heydər Əliyev Mər
kəzindəMilliDirçəlişGünümünasibətilətəd
bir təşkil olunub.Rayon İcraHakimiyyətinin
əməkdaşıVüsaləMəmmədova,mərkəzindi
rektorsəlahiyyətləriniicraedənRövşanəƏli
yevavədigərləriçıxışedib,əlamətdargünün
tarixivəəhəmiyyətibarədəsözaçıblar.

***

GəncəRMİGəncəşəhərMədəniyyətMər
kəzindəMilli DirçəlişGünü ilə əlaqədar ke
çiriləntədbirdəbildirilibki,bugünuluöndər
HeydərƏliyevindövlətçilikyoluiləinamlairə
liləyənAzərbaycanPrezidentİlhamƏliyevin
liderliyindəyeniuğurlaradoğrugedir.
Samux rayon MKSnin Mərkəzi Kitabxa

nasınınUşaqşöbəsi“DirçəlişGününmüba
rək,Azərbaycan!”başlığıaltındatədbirtəşkil
edib. Mövzu ilə bağlı videoçarxlar nümayiş
olunub,şagirdlərvətənpərvərlikmövzusunda
şeirlərsöyləyiblər.

***
SabirabadRMİŞirvanDövlətRəsmQale

reyasıvəGənclərinİnkişafvəKaryeraMər
kəzi Şirvan nümayəndəliyinin birgə təşkilat
çılığıilə“Millioyanışvəmillibirlikgünü”adlı
sərgikeçirilib.SərgidəŞirvanşəhərindəya
şayan həvəskar gənclərin əl işləri nümayiş
olunub.

Lənkəranlı rəssamın fərdi sərgisi 
LənkəranRegionalMədəniyyətİda
rəsinin(RMİ)təşkilatçılığıiləLənkə
ranşəhərMədəniyyətMərkəzində
qocamanrəssamNəcəfMəmmə
dovunfərdiyaradıcılıqsərgisiaçılıb.

RMİninrəisiŞahinŞahbazovrəssa
mınhəyatvəyaradıcılığıhaqqındamə
lumat verib. Sərgidə nümayiş etdirilən
əsərlərintarixvəmədəniyyətimizi,eyni
zamandaLerikintəbiətinitəcəssümet
dirdiyiqeydolunub.
NəcəfMəmmədovçıxışedərəkincə

sənətustalarınagöstəriləndiqqətəvə
qayğıyagörətəşəkkürünübildirib.
İdarənin rəisi rəssama fəxri fərman

təqdimedib,yaradıcılıquğurlarıarzu

layıb. Sonra sərgiyə baxış olub. 50
dənçoxəsərinyeraldığısərgimaraqla
qarşılanıb.
72yaşınıqeydedənNəcəfMəmmə

dovbirsırabeynəlxalqsərgilərdə işti
rakedərəkuğurlarqazanıb.

Şəkidə dahi bəstəkarın yubiley tədbiri
ŞəkiRMİŞəkişəhər4nömrəliUşaqmusiqiməktə
bindədahibəstəkarFikrətƏmirovun100illiyimüna
sibətilətədbirkeçirilib.

MəktəbinmüəllimiSolmazAzaqovabəstəkarınhəyat
vəyaradıcılığıbarədədanışıb.
Bədii hissədəməktəbinmüəllimvə şagirdlərinin ifa

sındabəstəkarınəsərlərisəsləndirilib.
Sondaməktəbin direktoru vəzifəsini müvəqqəti icra

edən Sevil Rəsulova Fikrət Əmirovun yaradıcılığı ilə
bağlı fikirlərini bildirib. Diqqətə çatdırılıb ki, Prezident
İlham Əliyev Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inki
şafındaxüsusixidmətləriolangörkəmlibəstəkarFikrət
Əmirovun 100 illik yubileyinin qeyd olunması ilə bağlı
2022ciilmartın15dəsərəncamimzalayıb.Vurğulanıb
ki, görkəmli bəstəkarın zəngin irsiAzərbaycanmusiqi
sənətisalnaməsininənparlaqsəhifələrindəndir.

Fəaliyyət istiqaməti 2.7. Yaşayış məntəqələrində mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi və mədəni irs obyektlərinin bərpası

Sıra
№-si Tədbirin adı İcra 

müddəti
Əsas icraçı

qurum
Digər 

icraçılar

Nəticə indikatorları
ilkin nəticələr aralıq nəticələr yekun nəticələr

icra müddəti ərzində hər il 2022‒2025 2026

2.7.1. Mədəniyyət tədbirləri və layihələrinin, o cümlə
dənfestivalların,poeziyagünlərininkeçirilməsi 2022‒2026 Mədəniyyət

Nazirliyi XİN Müvafiqsahədətəklifərin 
hazırlanması

Müvafiqsahədə4tədbirinhəyata
keçirilməsi

Ərazilərdəmədəniyyət 
ənənəsininbərpası

1. VaqifPoeziyaGünləriənənəsininbərpaedilməsi 2022‒2026 Mədəniyyət
Nazirliyi HərilŞuşaşəhərində“VaqifPoeziyaGünləri”keçirilir

2. Xarıbülbülfestivalıənənəsininbərpaedilməsi 2022‒2026 Mədəniyyət
Nazirliyi HərilŞuşaşəhərindəXarıbülbülFolklorFestivalıkeçirilir

2.7.2. Tamamilə və ya qismən dağıdılmışmuzeylərin
tikintisivəbərpası 2022‒2026 Mədəniyyət

Nazirliyi
DŞAK,
MAİ

Hərrayonüzrədağıdılmışmuzeylərin
monitorinqininaparılması,muzeyfond
larınıninventarizasiyası,muzeylərbarə
dəarxivmateriallarınınaraşdırılması

Hazırlanmışmüvafiqkonsepsiya
larəsasındamuzeylərintikintisi,

bərpasıvətəmiri
Muzeylərinfəaliyyətininbərpası

2.7.3.
İşğalvəZəfərmuzeylərikomplekslərininyaradıl
masıiləbağlıtədbirlərinhəyatakeçirilməsi 2022‒2026 Mədəniyyət

Nazirliyi
DŞAK,
ARPXN

İşğalvəZəfərmuzeylərikompleksləri
üçünkonsepsiyalarınhazırlanmasıvəla
yihələndirməişlərininhəyatakeçirilməsi

İşğalvəZəfərmuzeylərikomp
lekslərinintikintisi

İşğalvəZəfərmuzeylərikomp
lekslərininfəaliyyətgöstərməsi

2.7.4.

Tarixvəmədəniyyətabidələrində,eləcədəda
şınmaz tarixmədəniyyət abidələrində bərpa,
konservasiya, rekonstruksiya və regenerasiya
işlərininaparılması

2022‒2026 Mədəniyyət
Nazirliyi

DŞAK,
DTA,
AMEA

Abidələrinilkininventarlaşdırılması,cari
vəziyyətinintəhlili,foto,videovə3D

formatındaqeydəalınmasıvəməlumat
bazasınınyaradılması

Abidələrintikinti,təmirvəbərpa
işlərininlayihələndirilməsivəhə

yatakeçirilməsi

Abidələrinbərpaedilməsivə
elektronməlumatbazasının

yaradılması

1. Xurşidbanu Natəvanın qəbirüstü abidəsinin
ucaldılması icraedilib Mədəniyyət

Nazirliyi QMKİDK 2022ciiloktyabrın4dəAğdamşəhərindəXanqızıNatəvanınqəbirüstüabidəsininaçılışıolmuşdur

2.7.5. Mədənixidmətlərintəşkiliüçünbədiikollektivlə
rinyaradılması 2022‒2026 Mədəniyyət

Nazirliyi

DŞAK,
DTA,

BTİX,YİH,
ARPXN

Müvafiqsahədətəklifərhazırlanması
Bədiikollektivlərləbağlıtələbatın
müəyyənedilməsivəkollektivlə
rinyaradılmasınabaşlanılması

6bədiikollektivinyaradılması
(yenivəyabərpaolunmaqla)

2.7.6. Mədəniyyətmüəssisələri vəobyektlərininyara
dılmasıiləbağlıtədbirlərgörülməsi 2023‒2026 Mədəniyyət

Nazirliyi

DŞAK,
DTA,

BTİX,YİH,
ARPXN

İnfrastrukturunyaradılacağıərazinin
müəyyənedilməsivətikintiişlərininlayi

hələndirilməsi

Planlaşdırılanərazilərdəinfra
strukturuntikintisi

Geriqayıdışmərhələlərinə
uyğunolaraqplanlaşdırılanəra
zilərdəmədəniyyətinfrastruktu
rununfəaliyyətgöstərməsi

1.
Ağdam və Füzuli rayonlarında Heydər Əliyev
Mərkəzi, “Art Mall” Kompleksi və mədəniyyət
müəssisələrininyaradılması

2023‒2026 Mədəniyyət
Nazirliyi

DŞAK,
DTA,

BTİX,YİH,
ARPXN

Müvafiqsahədəlayihələndirməişlərinin
aparılması

Hazırlanmışlayihəyəuyğuntikin
tininhəyatakeçirilməsi

Müvafiqmədəniyyətmüəssi
sələrivəobyektlərininfəaliyyət

göstərməsi

2.
Cəbrayıl,Zəngilan,QubadlıvəLaçınrayonların
davəXocavəndrayonununHadrutqəsəbəsində
HeydərƏliyevMərkəzi vəmədəniyyətmüəssi
sələrininyaradılması

2023‒2026 Mədəniyyət
Nazirliyi

DŞAK,
DTA,

BTİX,YİH,
ARPXN

Müvafiqsahədəlayihələndirməişlərinin
aparılması

Hazırlanmışlayihəyəuyğuntikin
tininhəyatakeçirilməsi

Müvafiqmədəniyyətmüəssi
sələrivəobyektlərininfəaliyyət

göstərməsi

3.
KəlbəcərrayonundavəTərtərrayonununSuqo
vuşan qəsəbəsində Heydər Əliyev Mərkəzi və
mədəniyyətmüəssisələrininyaradılması

2024‒2026 Mədəniyyət
Nazirliyi

DŞAK,
DTA,

BTİX,YİH,
ARPXN

Müvafiqsahədəlayihələndirməişlərinin
aparılması

Layihəyəuyğuntikintininhəyata
keçirilməsi

Müvafiqmədəniyyətmüəssi
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18 noyabr 2022 sənət 5 Mədəniyyət Nazirliyi Apellyasiya Şurasının 

növbəti iclası keçirilib
MədəniyyətNazirliyiApellyasiyaŞurasınınnoyabrın15-dəke-
çirilənnövbətiiclasındanazirlikdəvakantolandövlətqulluğu
vəzifələrinintutulmasıiləbağlıDövlətİmtahanMərkəzinin21
aprel2022-ciiltarixindəelanetdiyimüsabiqəüzrəkeçirilmiş
müsahibələrinnəticələrinədairTuralBəhrəmoğluCəfərli,
RəhmanHabiloğluQurbanovvəBabəkİlqaroğluCəfərovun
apellyasiyaşikayətlərinəbaxılıb.

İclaszamanıBabəkCəfərovunmüsahibəiləbağlıfikirləridin
lənilib, Dövlət İmtahan Mərkəzinin 11 oktyabr 2022ci il tarixli
PMŞ/3220222908nömrəlivə1noyabr2022ciiltarixliPMŞ/3
220223122nömrəliməktublarıilətəqdimedilmişmüsahibələrin
videoçəkilişinəvəsənədlərinəəsasən,Şuraüzvlərininhazırladı
ğırəylərmüzakirəolunub.
TuralCəfərli vəRəhmanQurbanovŞuranın iclasında iştirak

etmədiyindənonunlakeçirilmişmüsahibəninnəticəsinədairrəy
lərŞuraüzvləritərəfindənonuniştirakıolmadanmüzakirəedilib.
Sondamüvafiqqərarlarqəbuledilib.
HərüçşikayətləəlaqədarApellyasiyaŞurasındaqəbuledilən

qərarlaraəsasənhəminnamizədlərləəvvəlkeçirilmişmüsahibə
lərinnəticəsinədairmüsahibəkomissiyasınınqərarlarıtamob
yektivvəəsaslıhesabedilərəkqüvvədəsaxlanılıb.

XIII Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalının 
qalibləri məlum oldu

Xəbərverdiyimizkimi,MədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığı
ilə11-15noyabrtarixindəNizamiKinoMərkəzindəkeçirilən
XIIIBakıBeynəlxalqQısaFilmlərFestivalına(BBQFF)yekun
vurulub.

Gənc Kinematoqrafçılar Mər
kəzinin təsis etdiyi festivalaNi
zamiKinoMərkəzi,DövlətFilm
Fondu,AzərbaycanProdüserlər
Gildiyası,“ÖzFilm”şirkəti,“Bri
tishCouncil”,BakıKitabMərkə
zi,eləcədəölkəmizdənvəTür
kiyədən bir sıra özəl qurumlar
dəstəkverib.
Noyabrın 15də Nizami Kino

Mərkəzində festivalın bağlanışı
vəqaliblərinmükafatlandırılma
sımərasimikeçirildi.
Mərasimdə Mədəniyyət Na

zirliyi Audiovizual və interaktiv
media şöbəsinin müdiri Rüfət
Həsənov, İsveç Krallığının Ba
kıdakı səfiri Tobias Lorentzso,
birsıraölkələrinAzərbaycanda
kı səfirliklərinin nümayəndələ
ri, festivalınmünsifər heyətinin
üzvlərivədigərqonaqlar iştirak
edirdilər.
Festival haqqında məlumat

verildikdən sonra qaliblər elan

olundu. Festivalın “Qızıl nar”
mükafatı, həmçinin xüsusi mü
kafatlar və diplomları sahibləri
nətəqdimedildi.
Bildirildi ki,müsabiqəninbey

nəlxalq kateqoriyası üzrə rejis
sorSauiliusBaradinskasın (Lit
va) “Texno ana” filmi “ən yaxşı
bədiifilm”nominasiyasındaqali
bidir.“Ənyaxşısənədlifilm”no
minasiyasıüzrəLoisPatinonun
(İspaniya) “Ulduz səpən”, “ən
yaxşıanimasiyafilmi”nominasi
yasındaVanLiLyunun(Tayvan
–ÇXR) “Vağçayı”filmləriqalib
adınıqazandı.
“Ənyaxşıbədiifilmrejissoru”

nominasiyasında “Rütubət” fil
miiləTuranXəstə(Türkiyə),“ən
yaxşısənədlifilmrejissoru”üzrə
“YevavəRamona”filmiiləMin
ka Jakerson (İsveç), “ən yaxşı
animasiya film rejissoru” no
minasiyasında isə “Həşəratla
rınoyanışı”ekran işi iləStefani

Lensak,FransuaLeroy(Fransa)
birinci oldular. Rejissor Mariya
Apçevskanın (Makedoniya) “Şi
mal qütbü” filmi münsifər he
yətinin xüsusi mükafatına layiq
görüldü.
“Asiya istedadları”müsabiqə

si üzrəRaminFərzani vəPari
sa Sədaiazərin (İran) “Kainatın
gecəsi” filmi “ənyaxşı film”no
minasiyasında qalib oldu. “Ge
cəyarısı” filmi ilə Nazilə Əzizi
(Əfqanıstan)“Ənyaxşıbədiifilm
rejissoru”elanedildi.Rejissorlar
RənaVaezi vəOzraXanXaje
hin (İran) “Boşqab” filmi Gənc
Kinematoqrafçılar Mərkəzinin
mükafatınıqazandı.
Yerli müsabiqənin “ən yax

şı bədii film” nominasiyasında
rejissor Qulu Əsgərovun “Ha
sar”, “ən yaxşı sənədli film”
üzrə Toğrul Abbasovun “Toz
çəkiləndənbəri”,“ənyaxşıso
sialçarx”nominasiyasındaBö
yükağa Əliyevin “Onun kame
rası”,“ənyaxşıtələbəfilmi”ndə
Kamal Müşfiqin “Motivator”
filmləriqaliboldular.
Rüstəm Babazadə “Son pa

yız” filmi ilə “ən yaxşı rejissor”,
Türkan Hüseyn isə “Sonuncu
foto” filmi ilə “ənyaxşı ssenari”
nominasiyasındaqalibadınıqa
zandılar.
RejissorlarSəddamMehdiyev

vəMuradHüseynov“İkiyol”və
“Vəhşidurnalarmövsümü”film
lərinə görə münsifər heyətinin
xüsusimükafatınıaldılar.
Rejissor Aynur Kazımovanın

“Unudulmuşarzular” filmiGənc
Kinematoqrafçılar Mərkəzinin
mükafatınıqazandı.ElnurPaşa
(“Yalnızməzar”–bədiifilm),Ca
vadNur (“Uzaq”–sosial çarx),
AmilAmal(“Vulkanüzərindəev”

– sənədli film) və Ruslan Mol
layev (“Sınaq” – bədii film) isə
münsifər heyətinin diplomuna
layiqgörüldülər.
Mükafatlandırma mərasimin

dən sonra Mədəniyyət Nazirliyi
Audiovizual və interaktivmedia
şöbəsininmüdiriRüfətHəsənov
və BBQFFnin direktoru, Gənc
Kinematoqrafçılar Mərkəzinin
sədriFehruzŞamıyevçıxışedə
rək qalibləri təbrik etdi, onlara
yeniuğurlararzuladılar.
Sonda Q.Əsgərovun “Qızıl

nar”alayiqgörülmüş“Hasar”fil
minümayişetdirildi.

Nurəddin

Buludlu,boz-bulanıqhalıilə
baş-başaqoyduqBakını.Zatən
günlərdiqaşqabağınıtökmüş-
dü.Odurki,təklifəyoxdemədik.

Hərçəndpayızınsongünlərioralar
dabaşqacürsərtolur.Ammabu-
nudagözönünəgətiribyolaldıq
təbiətininşıltaqlığı,adamlarının
saflığıiləadqazananQaxa.

Əlamətdarsəbəbdəvardıuzunyolu
getməyə:sözsüzki,yenəsəhnə,sənət
sevdası.
Buqədərromantikbaşlanğıcındaayrı

səbəbi var: teatr içindəgənclik roman
tikasını saxlayıb, ona sonsuz sevgi ilə
bağlanan adamlardan savayı hamıdan
asanlıqlaimtinaedir.Bubarədəyazının
sonundaqeydeyhamımolacaq...
Bu il paytaxtdan kənarda fəaliyyət

göstərən kukla teatrlarından ən qoca
manının–QaxDövlətKuklaTeatrının
50 illiyidir. Böyük fədailik və saf sevgi
sayəsindədərnəkkimiyaranıb,sonra
dan böyük səhnələrə yaşındanbaşın
dan, boybiçimindən də iri addımlarla
yolalanbubəbəteatrıyarıməsrdirki,
nəinkiQaxvəətrafrayonlar,ümumilik
dəölkəsərhədlərinidəaşaraqfərqliöl
kəvəsəhnələrdəözünügöstərəbilib.
Özünün uşaq məsumluğunu, kuk

laçılıq fədakarlığını və teatr sevgisini
cansızəşyalara–taxtaya,dəmirə,par
çaya,boyaya... qataraq, ipəsapayat
mayanarzularınqolqanadında50ildir
yolgəlir.
Gəlin,keçilənbuuzunyolaqısanə

zərsalaq.
QaxDövlətKuklaTeatrınınuzun və

mürəkkəbsənətyolu,əslində,1971ci
ildəbaşlayıb.Gürcüəsillirayonsakini,
dünyanıteatrsəhnəsikimiişıqlı,insan
larıkuklapersonajlarıkimiməsumgö
rənvəiçindəkiuşağıahılyaşındabelə
qoruyubsaxlayan  İsako Zeynalaşvili
həvəskar gəncləri ətrafına toplayaraq
dərnək yaradıb. İlk olaraq rayon Mə
dəniyyətevindəfəaliyyətgöstərəndər
nəyinsəssorağınəinkiətrafrayonlara,
hətta Bakıya da gedib çıxıb. Dərnək
olmasına rəğmən istər repertuarında
kı tamaşa sayına, istərsə də peşəkar
ifaçılıq səviyyəsinə və tamaşaçı audi
toriyasının genişlənməsinə görə qısa
zamandaadsanqazanıb.Beləcə,beş
ilsonrabukollektivəXalqteatrıstatusu
verilib.
1992ciildəisəyaradıcıkollektivdöv

lətstatusualır,QaxDövlətKuklaTeat
rıolaraqböyüksəhnəyolunda inamla
addımlamağa başlayır. Üçbeş nəfər
iləaçılancığırdagedənlərin sayıartır.
1993cüildəkollektivBakıdatəşkilolu
nanmonotamaşalarfestivalındauğurla
iştirakedir.
1997ci ildə teatr xaricə ilk qastrola

gedir – qonşu Gürcüstan tamaşaçıları
qarşısındaçıxışetmək imkanıqazanır.
2003cü ildə Bakıda keçirilən uşaq ta
maşaları festivalındaQaxDövlətKukla
Teatrıdauğurla iştirakedirvədiploma
layiqgörülür.2005ciilkollektivintarixin
dəəlamətdarbirhadisə iləyaddaqalır,

Qax Dövlət Kukla Teatrı Azərbaycan
TeatrXadimləri İttifaqının “QızılDərviş”
mükafatınıqazanır.Həmin il teatrdoğ
ma Qaxa daha bir mükafatla qayıdır.
Türkiyənin İzmirşəhərindəkeçirilənVII
Beynəlxalq Kukla və Kölgə Oyunları
Festivalındaölkəmiziuğurlatəmsiledən
yaradıcı heyət nüfuzlu sənət yarışma
sındaQranpriqazanır.2009cuildəkol
lektivEstoniyanınVillandi,2010cuildə
isəTallinnşəhərlərindəkeçirilənfestival
lardandiplomlaqayıdır.
2010cu ildəMədəniyyətNazirliyinin

təşkil etdiyi IIRespublikaKuklaTeatr
ları Həftəsinin Qaxda keçirilməsində
dəməhzbukollektivinuğurlarımühüm
roloynayır.Qaxkuklaçıları201416cı
illərdəRusiyaFederasiyasınınHəştər
xan və Ukraynanın İvanoFrankovsk
vilayətlərində keçirilən festivallara da
qatılaraqteatrsənətimizilayiqincətəm
siledirlər.Kollektiv2011və2013cüil
lərdə keçirilən I və II Bakı Beynəlxalq
KuklaTeatrları   festivallarındada işti
rakedərəkdiplomlaralayiqgörülüb.
QaxDövlətKuklaTeatrıbuəlli ilər

zində 150dən artıq peşəkar səviyyəli
tamaşa hazırlayaraq, balaca teatrse
vərlərə təqdim edib ki, onların 80dən
çoxuməhz rəsmi dövlət statusu alan
dansonraərsəyəgəlib.
Teatrınuzunilləruğurlufəaliyyətidiq

qətdənkənardaqalmayıb,kollektiviniki
üzvünə “Əməkdar mədəniyyət işçisi”,
birnəfərə “Əməkdarartist” fəxriadları
verilib. Bir qrup əməkdaş Mədəniyyət
Nazirliyinin fəxri fərmanına layiqgörü
lüb.
Əsasməramıbalacalarıvətənpərvər,

mənəviəxlaqidəyərlərəsevgiilə,həm
də zövqlü  tamaşaçı kimi formalaşdır
maqolanteatrınsənətəsevgisiüzgöz
lərinəhopankollektivivar.Rəhbərindən
səhnəmaşinistinədəkhərbirindəQax
KuklaTeatrının–bölgəninyeganəkuk
laevininsakiniolmağınqürurunuhiss
edirsən. Bir də ən çox diqqətimi cəlb
edən ənənələrinə bağlılıq və ustadla
rı İsakonun ruhunasonsuzehtiramları

idi.Düşünürəmki,məhzbukeyfiyyətlə
riolansənətvəsəhnələrhərzamanya
şayacaq,hərzamandolubdaşacaq...
İndiisəqayıdaq14noyabr2022ciilə

–qaxlıkuklaçıların50illikyubileytəd
birinə.

Biz teatra çatanda artıq saat 12ni
keçmişdi.Sarı,çəhrayı,narıncıyarpaq
larınağaclardakısonrəqslərini–həzin
mehdəsüzmələrinigünəşinpayızainad
səxavətində izləyəizləyə teatrın həyəti
önündə dayanırıq. Darvazanın üstün
dəkiböyüklövhə–“50niaşırdıq,100ə
nəqaldı?!”diqqətimihəmənçəkir. İçəri
keçəndəsağvəsoldəmirhasarlarıbə
zəyənrəngarəngşarvəşəkillər,binanın
həyətindəkiəlvangeyimlikollektivinhə
yəcanlıvargəliadamıheyranedir.
Uzaqdantanışsəseşidirəm.Özünə

məxsus mehribanlığı ilə teatrın direk
toru, uzun illərmədəniyyət, yazıpozu
sahəsindətanıdığım,birneçəaydırda
Qax Dövlət Kukla Teatrının direktoru
kimi əzmlə çalışan Seymur Vəliyevin
səsini eşidirəm: “Ay, belə həmişə siz
gələsiz. Balam, gözümüzü nə yaman
yollarda qoydunuz...” deyib, əlindəki
kağızları qoltuğuna vuraraq iri addım
larla bizə tərəf gəlir. Eyni sevinc və
məmnunluqkollektivüzvlərinindəüzü
nəhopmuşdu.
Tədbirin başlamasına bir neçə saat

qaldığındanbizdəonlarınhəyəcanına
qoşulub,vaxtıiplədartdıq.

Səliqəsahmanıiləgözoxşayan,apa
rılancaritəmirbərpaişləriiləözuçuq
sökükdünəni iləsağollaşanteatrınta
maşasalonu,butaforu,sexləri,rekvizit
otaqlarınıgəzdikcə,adamistəristəməz
sevinir.İşləməkhəvəsi,bundandaön
cə teatrın yaşaması və özünün yeni
dövrünəqədəmqoyması50yaşlıkuk
la kimi, bütün qocacavan kuklaçıları,
kuklasevərləridəxoşbəxtetmişdi.
Hə,onudadeyimki,qaxlıteatrsevər

lərin son zamanlar unudulmaqda olan
vacib vərdişləri də var. Tədbirə təxmi
nən bir saat qalmasına rəğmən artıq
zaldakı yerlərini tutub, səssizcə anın
səfasını sürürlər. Maraqla yerli və gəl
məqonaqları,görkəmidəyişmişsalonu,
səhnəni gözdən keçirirlər. Zaldakı inti
zarvəmaraqsəhnəarxasınadasirayət
edir.Aparıcıda,direktorda,başrejissor
dagahqonaqsiyahısınıgözdənkeçirir,
gahçıxışçılarıdəqiqləşdirir,gahdasəh
nəciklərüçünnövbəsinigözləyənqonaq
teatrların nizamını izləyirlər. Kuklaçılar

dauşaqkimibağlıpərdəninsağsolunu
xəfifcəaralayaraqsalonugözdənkeçi
rir,özaralarındapıçıldaşırlar.Hissolu
nurki,həyəcandanlapbalacauşaqkimi
biryerdəqərartutabilmirlər.
Qısasalamlamadansonraalqışların

müşayiətindəteatrıntarixi–dünənivə
bugünüiləbağlıvideoçarxıizləyirik.
Mədəniyyət naziri Anar Kərimovun

kollektivə təbrik məktubunu nazirliyin
TeatrsektorununmüdiriKönülCəfəro
vaoxuyur.
ArdıncaQaxRayonİcraHakimiyyəti

ninbaşçısıMusaŞəkiliyevin,ŞəkiRe
gionalMədəniyyətİdarəsininrəisiAzər
Yusubovuntəbriklərinieşidirik.
Teatrınkeçdiyiyolanəzərsalıb,onun

bölgənin mədəni həyatında rolunu
qeydedənçıxışçılarkollektivəyeniya
radıcılıquğurlarıarzulayırlar.
Kollektivə Azərbaycan Teatr Xadim

ləri İttifaqınınFəxri fərmanı da təqdim
edilir.SonraA.ŞaiqadınaAzərbaycan
DövlətKuklaTeatrının,eləcədəGən
cə,Salyankuklateatrlarınınsazlısözlü
təbrikləridinlənilib, izlənilir.Qonşukol
lektiv və sadiq dost kimi Yevlax Xalq
teatrıdayubileytəbriklərinəqoşulur.

Sonsözüevsahibləri–teatrındirek
toru Seymur Vəliyev və baş rejissoru,
ƏməkdarartistYusifAbdurahmanovde
yirlər.Qonaqlaratəşəkküredib,sevinc
lərini onlarla bölüşən teatr təmsilçiləri
qarşıda duran məqsəd və vəzifələrin
dən, teatrın gələcək yaradıcılıq planla
rından qısa söz açırlar. Kollektivə olan
dıqqətin,tamaşaçısevgisininonlarabö
yükdayaqolduğunu,qaxlıteatrsevərlə
rinbusənətocağınaböyüktəəssübkeş
likləyanaşdıqlarınıetirafedirlər.Bundan
sonra daQax teatrının sorağının fərqli
səhnələrdəngələcəyinin vədini dəver
dikdən sonra yeni tamaşalarını – “Biz
mehriban ailəyik”i elan edərək səhnə
dənenirlər.Səhnəkuklaçılaraverilir.
OsmanAbdullayevinpyesiəsasında

ərsəyəgələn tamaşanınquruluşçu re
jissoruYusifAbdurahmanov,quruluşçu
rəssamıMaisAbdullayev,musiqi tərti
batçısıNicatFətəliyevidi.
Demək olar ki, bütün truppanın oy

nadığı tamaşadamövzu da, ifadə də,
ideyadaarzulananidi:təkihəmişəsülh
vəəminamanlıqolsun.Həmdünyada,
həmmeşədə(hadisələroradacərəyan
edir),eləhəmdəteatrda.Sözsüzki,bu
da kimdən asılıdır? O teatrda çalışan
rəhbərdənnəzarətçiyə–hərkəsdən.

Sizlibizli hamını mehriban, bərabər
vəsəmimiolmağasəsləyən“Bizmehri
banailəyik”vəertəsigünsırfqonaqlar
üçünnümayişolunan“XeyirvəŞər”ta
maşaları barəsində,  ümumən qax və
qaxlılarhaqqındanövbəti yazıtəəssü
ratımdaətrafısözacacağam.
Sonda qayıdıram əvvəldə söz etdi

yim qeydeyhama. Teatr nüvəsində fə
dakarlıqvəsevgibarındıransirrdolubir
məkandır.Elm, texnikanəqədər inkişaf
edib,insanoğlunətəhəricadlaretsədə,
teatrınmistikgücü,cəzbetməqabiliyyəti
itməyəcək.Olabilərki,sayazalıb,həlqə
daralacaq,ammanəqırılacaq,nədəni
zampozulacaq.Fərdlərgedibnəsillərbir
biriniəvəzeləsədə, teatronasevgi ilə,
özüdətapınacaqqədərbağlıinsanlarsız
qalmayacaq.Sizlərvəbizlərolmasaqda,
səhnə,sənətolubvəolacaq.Odurki,sa
dəcə, teatrı sevək və ona xidmət edək.
Bütünolubolacaqlarıdüşünmədən.Çün
kisonunudüşünənqəhrəmanolmur.Heç
teatr da bəsit qəhrəmanları, “yel dəyir
manları ilə döyüşən cəngavərləri” sev
mir...

Həmidə Nizamiqızı 
Qax-Bakı

Uzaqdakı “qoca” kukladan salam var
Qax Dövlət Kukla Teatrı 50 yaşını qeyd etdi

Mərkəzi İncəsənət Məktəbində Fikrət Əmirovun 
100 illiyi münasibətilə konsert 

QaraQarayev
adınaMərkəzi
İncəsənətMək-
təbindəgörkəmli

bəstəkarFikrətƏmi-
rovun100illiyimüna-
sibətilə“FikrətƏmirov
adlımusiqibulağı”
konsertitəşkilolunub.

Məktəbinnəzəriyyəixti
sasıüzrəmüəllimi,musi
qişünasNərgizKərimova
bəstəkarınhəyatvəyara
dıcılığındandanışıb.
Konsert proqramında Fikrət Əmirovun “Rey

han“mahnısı,“Korərəbinmahnısı”,“Sevgirəqsi”,
“Sevil”operasındanSevilinariyası,“Minbirgecə”
baletindənfraqmentlər,“Azərbaycanelləri”,“Lay
lay”,“Xatirə”,“Baharımsan”kimiəsrarəngizəsər
lərtamaşaçılartərəfindənalqışlarlaqarşılanıb.
KonsertboyuncaFikrətƏmirovlabağlıhazır

lanmışvideoslaydlardanümayişetdirilib.

TədbirinfəxriqonaqlarıolanbəstəkarınqızıSe
vilƏmirovahəyatyoldaşıiləbirlikdətəəssüratlarını
tamaşaçılarlabölüşübvəkonsertproqramınıntəş
kilinəgörəQaraQarayevadınaMərkəziİncəsənət
Məktəbininheyətinətəşəkkürlərinibildiriblər.
SondaMərkəziİncəsənətMəktəbinindirekto

ru,ƏməkdarartistƏzizQarayusifitədbirintəşki
latçıvəiştirakçılarınatəşəkküredib.
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Xalq yaradıcılığı evindən 
peşəkar opera səhnəsinə

Azərbaycanoperaifaçılığısənətindəadı
hörmətləçəkilənsənətkarlardanbiridə
ƏməkdarartistRəhiləCabbarovadır.
Müğənnipeşəkarsəhnədəbiri-bi-

rindənmaraqlıobrazlardaçıxışedib.Eyni
zamandapedaqojifəaliyyətləməşğulolub,
gənclərinoperasənətinisevməsivəyetiş-
məsiüçünəlindəngələniəsirgəməyib.Buil
sənətkarınanadanolmasının100illiyidir.

Rəhilə Muxtar qızı Cabbarova 24 noyabr
1922-ciildəTifisşəhərindədünyayagözaçıb.
Erkənçağlardanmusiqiyəmaraqgöstərsədə,
gənclik illəri qanlı-qadalı IIDünyamüharibəsi
illərinətəsadüfetdiyinəgörəarzuladığımusiqi
sahəsində təhsil ala bilmir.Müharibə zamanı
hərbixəstəxanadaişədüzəlir.Müharibəbaşa
çatdıqdansonraarzusunugerçəkləşdirməkis-
təyir.Xalqyaradıcılığıevindəişəbaşlayır,son-
raGürcüstanDövlətMahnıvəRəqsAnsamb-
lınınsolistiolur.
1947-ciildəailəsiBakıyaköçür.Rəhilətəzə-

təzəisinişdiyikollektivdənayrılmalıolur.Ailəsi-
ninməsləhətiiləsənədləriniAzərbaycanDövlət
Konservatoriyasına(indikiBMA)verir.Üçüncü
kursdaoxuyarkənistedadıgörkəmlioperamü-
ğənnisiŞövkətMəmmədovanındiqqətiniçəkir.
Onun təklifi iləAzərbaycan DövlətAkademik
OperavəBaletTeatrınasolistgötürülür.Belə-
liklə, talegəncmüğənnininüzünəgülür.Pro-
fessional sənət yolunda ürəklə addımlamaq
üçünbeləbirsənətkarınxeyir-duasınıalır.Bu
həmdəondaözünəinamhissiaşılayır.
Araşdırmalarda qeyd edilir ki, gur və təmiz

mezzo-soprano səsi olan Rəhilə Cabbaro-
va teatrda tamaşaya qoyulanAzərbaycan və
dünya bəstəkarlarının opera nümunələrində
əsaspartiyalarıustalıqlaifaedib.O,Xanəndə
qız(“Koroğlu”–Ü.Hacıbəyli),Gülüş(“Sevil”–
F.Əmirov),Maddalena,FloraBervua,Azuçena
(“Riqoletto”, “Traviata”və“Trubadur”–C.Ver-
di),Suzuki(“MadamBatterfyay”–C.Puççini),
Amneris(“Aida”–JorjBize),PolinavəMlovzo-
ra (“Qaratoxmaq qadın” –P.Çaykovski), Lyu-
başa (“Çar gəlini”–N.Rimski-Korsakov) və s.
partiyaları yüksək professionallıqla oxuyub.
Onunqabiliyyətisənətsevərlər tərəfindənma-
raqlaqarşılanıb.
Operaifaçılığısahəsindənailiyyətlərinəgörə

əməyiyüksəkqiymətləndirilənsənətkar1958-
ciildə“Əməkdarartist”fəxriadınalayiqgörü-
lür.Ömrününmüdrik çağlarında, 1971-ci ildə
AzərbaycanDövlətİncəsənətİnstitutunadəvət
olunanmüğənni sənətin sirlərini gənclərə se-
və-sevəöyrədir.
Qeydedəkki,RəhiləCabbarovakinodada

özünüsınayıb.1958-ciildə“Kölgələrsürünür”
filmindəepizodikbir rolaçəkilir.Maraqlıdırki,
filmdə onun canlandırdığı Cahan obrazı yaş-
caRəhiləxanımdanxeyliböyükolub.36yaşlı
RəhiləCabbarova yaşlı professorSərdarlının
həyat yoldaşı rolunda, qızı Leyla rolunda isə
aktrisadanikiyaşböyükLeylaBədirbəyliçəki-
lib.FilmdəCahancəmiüç-dördepizoddagörü-
nür.Beləki,kürəkəniCavadovunsaxtakarlıqla
dolunamizədlikdissertasiyasınınmüdafiəsinə
getmək istəməyən ərini dilə tutarkən, ata-qız
arasındabaşlayanvətezkeçənkonfiktdəöv-
ladınıntərəfinisaxlayarkən.Birdəbuəhvalatın
davamıolanepizodlarda.Sənətşünaslarqeyd
edirlərki,filmdəaktrisanəqədərqrimlənsədə,
yaşınınözqəhrəmanındanxeyliazolmasıdiq-
qətəçarpır.Bütünbunlarabaxmayaraq,Rəhilə
CabbarovaCahanrolunuuğurlaoynayıb.
1970-ciildəF.Əmirovun“Sevil”operasıəsa-

sındafilm lentəalınandaGülüşpartiyasımü-
ğənniyəhəvaləedilib.
Maraqlıifaçılıqvəpedaqojifəaliyyətiiləmə-

dəniyyət tariximizdə iz qoyan Əməkdar artist
Rəhilə Cabbarova 2 dekabr 2002-ci ildə, 80
yaşındavəfatedib.

Savalan Fərəcov

Hazırdabəşəriyyətinbəlkədəhər
zamankındandahaçoxsülhə,
əmin-amanlığaehtiyacıvar.Bu
il140illiyiniqeydetdiyimizda-
hişair-dramaturqHüseynCavid
(1882-1941)bütünyaradıcılığında
bəşəriyyətiəmin-amanlığa,birliyə
çağırıb,dünyanınxilasınınsevgi-
yə,mədəniyyətəbağlıolduğunu
irəlisürüb.Müəllifin“Peyğəmbər”
dramındakı“Kəssəhərkimtökülən
qanizini,Qurtarandahioduryer
üzünü”misralarıinsanlıqvarol-
duqcaözaktuallığınıqoruyacaq...

Bugünlərdəmədəniyyətiqılıncdan
dahakəskin,dahatəsirlihesabedən
ədibinBakıdakıev-muzeyindəolduq.
Şəxsiyyəti yaradıcılığı ilə düz mütə-
nasib olan sənətkarın estetik zövqü
vədünyagörüşübarədəmüəyyənbil-
giverəneksponatlarla tanışlıqbizdə
unudulmazduyğularyaratdı.
Muzeyin girişində Xalq rəssamı,

heykəltəraşÖmərEldarovunhazırla-
dığıvəəslipaytaxtımızınHüseynCa-
vid prospektində ucalan möhtəşəm
“Cavid abidəsi”nin gips maketi ilə
qarşılaşırıq.Abidəninqoyulduğuhis-
səiləüzbəüzdivarda“Cavidplaneti”
adlı lövhə asılıb. Lövhənin yanında
verilmişmətndəqeydolunurki,Bey-
nəlxalqAstronomiyaİttifaqı1997-ciil
iyunun 20-də Ukrayna alimi Nikolay
Çernıxınkəşfetdiyi6262nömrəliki-
çikplanetəCavidinadınıverib.
Hüseyn Cavidin Ev-Muzeyinin baş

direktoru,filologiyaüzrəelmlərdokto-
ru,Əməkdarmədəniyyət işçisiGülbə-
niz Babaxanlı ilə həmsöhbət oluruq.
Muzeyhaqqındaməlumatverəndirek-
tor bildirir ki, bir zamanlarCavid ailə-
sininyaşadığımənzilinyerləşdiyibina
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin himayəsi
ilə 1898-1901-ci illərdə tikilib. Qızlar
gimnaziyası üçün tikilsə də, binanın
birincivəikincimərtəbələri1920-1930-
cuillərdə“Darülmüəllimingimnaziyası”
(oğlanlar üçün pedaqoji məktəb) ki-
mi fəaliyyətgöstərib.Həminməktəbin
müəllimlərinə binanın üçüncü mərtə-
bəsindəqalmaqüçünyerverilib.Cavid
dəhəminməktəbdədərsdediyi üçün
ailəsiiləbirlikdə1920-1937-ciillərdəbu
binadayaşayıb.NazirlərKabinetinin10
iyul 1995-ci il tarixli qərarı iləHüseyn
CavidinEv-Muzeyiyaradılıb.
Direktor vurğulayır ki, mədəniyyət

ocağı uzun müddət AMEA-nın tərki-
bində həmmuzey, həmdə elmi təd-
qiqat mərkəzi kimi fəaliyyət göstərib:
“Bir müddət öncə Prezident İlham
Əliyevin müvafiq fərmanı ilə Hüseyn
Cavidin Ev-MuzeyiAMEA-nın balan-
sındançıxarılaraqMədəniyyətNazirli-
yinintabeliyinəverildi.Mədəniyyətna-
ziricənabAnarKərimovmuzeyimizdə
olarkənelmifəaliyyətimizlətanışoldu
vəmuzeyinelmistatusununsaxlanıla-
cağını bildirdi. Bu, bizi çox sevindirir.
Bizyenədəmuzeyinfəaliyyətinielmi
səviyyədədavametdirəcəyik”.

“Dün ya qo ca bir səh nə 
de mək...”

Gülbəniz xanımla söhbətimizi ye-
kunlaşdırıb muzeyin eksponatları ilə
tanışoluruq.Bələdçimiz,muzeyinfond
müdiri Cəmilə Rzayeva eksponatlar
haqqındaməlumatverir.Deyirki,mu-
zeydəqorunan12minəyaxınekspo-
natın 700-ü nümayiş olunur. Bunların
içərisindəədibinəlyazmaları,Cavidlər
ailəsinəməxsusməişət və geyiməş-
yaları,HüseynCavidinmüxtəlif illərdə
çap olunmuş əsərləri, şəxsi kitabları,
ailəfotoları,draməsərlərinintamaşala-
rındanproqram,afişavəfotolar,Ərtoğ-
rolCavidinistifadəetdiyikitablar,bəs-
tələdiyimusiqiəsərlərininnotları,Turan
Cavidin fəaliyyəti ilə bağlı materiallar
vəs.var.HüseynCavidinyazımasası,
əsası, Mişkinaz xanıma məxsus tikiş
maşını,radioqəbuledici,ailəninyemək
masasıvəbirçoxeksponatlarekspozi-
siyadaəsasyertutur.

Muzeyingirişotağındasankisəh-
nənixatırladanyarımaçıqpərdələr-
lə dekor edilmiş lövhədə Cavidin
pyeslərinin məşhur xəttat Seyfəd-
dinMəmmədvəliyev tərəfindən qoz
ağacındanqabartmavəoymaüsulu
iləadlarıyazılıb.Vəbeləbirbaşlıq
verilib: “Dünya qoca bir səhnə de-
mək”.
Pyeslərin adlarının aşağısında di-

varboyu Azərbaycan səhnəsinin
müxtəlifaktyornəsillərinincanlandır-
dığı Cavid qəhrəmanlarını əks etdi-
rənşəkillərsıralanıb.

Daim 23:20-ni gös tə rən 
saat...

Cavidruhlumuzeyinnövbətiotağı-
na doğru addımlayırıq. Ekspozisiya-
lariçərisindəilkolaraqyeməkmasası
diqqətimizi çəkir. Bələdçimizdən öy-
rənirik ki, şair masanın siyirmələrin-
dəəlyazmalarınısaxlayırmış.1937-ci
ilin4iyungecəsindəCavidinevinəgi-
ribaxtarışaparanqalstukluqatillərin
süfrənin altında siyirtmə ola biləcəyi
ağıllarınagəlməyibvəbuxoştəsadüf
nəticəsindəədibinəlyazmalarınınbir
qismi beləcə xilas olub. Cavid evin-
dən həmin gecə aparılıb, iki il Bayıl
və Keşlə həbsxanasında saxlanılıb.
1939-cuildəisəSibirəsürgünedilib.
Uzun illərin mənəvi-psixoloji təzyiq-
lərindən sonra səhhətində problem
yarananşair1941-ciildekabrın5-də
İrkutsk vilayəti Tayşet rayonunun
Şevçenko qəsəbəsində vəfat edib.
Hüseyn Cavid gecə evdən aparıldı-
ğızamanyataqotaqlarındaolansaat
həyat yoldaşı Mişkinaz xanım tərə-
findən elə həmin vaxtda – 23:20-də
dayandırılıb. Ailənin xoşbəxtlik və
səadətidəeləosaatlabirlikdədaya-
nıb...
BuməqamdaMişkinazCavidindi-

vardanasılanportretidiqqətimiziçə-
kir. Xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadə
tərəfindən1992-ci ildəyağlıboya ilə
çəkilmişəsərdəkədərligözləracıta-
ledən,nisgildənsoraqverir.Portretin
altında isədahişairinxanımınayaz-
dığı kiçikməktublar vəMişkinaz xa-
nımınCavidləbağlıxatirələrindənbir
parçaverilib:“Biz1918-ci ilinavqust
ayında evləndik.Çox kiçik, xudmani
toy məclisi oldu. Toydan bir-iki gün
sonra Cavidmənə dedi ki, axımən
hərdənbir cızma-qara edirəm, gərək
mənimilkoxucularımdanbiridəsən
olasan. Mən onun oxucusu ola bil-
məzdim,çünkisavadımyoxidi.Cavid
mənədərsdeməyəbaşladı...”.

Muzeydəailəninhərbirüzvününtəs-
vir edildiyi süjetli xalçalar və mərmər
büstlərvar.Xalçalarınmüəllifixalçaçı-
rəssamAfaqKərimova,büstlərinmüəl-
lifiisəXalqrəssamıÖmərEldarovdur.
Mişkinazxanımaməxsustikişmaşı-

nımuzeyinmaraqlıeksponatlarından-
dır.Bualətağır illərdəailənindadına
çatıb. O dönəmdə Mişkinaz xanımın
dərzi kimi fəaliyyət göstərməsi sayə-
sindəailəözdolanışığını təminedib.
Qanlı-qadalıillərdəonuişlədiyifabrik-
dən çıxarırlar. Lakinev şəraitindədə
olsa,paltartikməyədavamedir.

Ailənin şəxsi əşyalarının qorundu-
ğuşkafdaMişkinaz xanımlaCavidin
üzükləri, şairin tez-tez istifadə etdiyi
geyimləri,eynəyi,dərmanlarıvəətir-
lərsaxlanılır.

“Fa ciə ota ğı”
İndi isədigərotağakeçirik.Bələd-

çinin məlumatından duruxuram: “fa-
ciəotağı”!Buravaxtiləailənin yataq
otağı olub. Hüseyn Cavid taleyinin
faciəsininməhzbuotaqdanbaşladı-
ğıüçünqızıTuranCavidbuməkanı
“faciəotağı”adlandırıb.Otağındiva-
rındaXalqrəssamıOqtaySadıqzadə
tərəfindən çəkilmiş “Qara yazı” ad-
lı tablo asılıb. Repressiyaya məruz
qalmışAzərbaycanın ziyalı və sənət
adamları–HüseynCavid,PənahQa-
sımov, Abbas Mirzə Şərifzadə, İdris
Axundzadə, Mikayıl Müşfiq, Seyid
Hüseyn, Yusif Vəzir Çəmənzəminli,
ƏhmədCavad.Onlar repressiyaza-
manıqeydiyyataalındıqlarısıranöm-
rələriilətəsvirolunublar.
Dahabirrəsməsəri–“Zordanüs-

tün”. Mərhum karikaturaçı rəssam
VaqifUcatayınbuəsərihəmHüseyn
Cavidə, həmdəAzərbaycanın digər
repressiya qurbanlarının xatirəsinə
rekviyemkimiqəbulolunur.
Şairin iş masasına yaxınlaşırıq.

Üzərində müəllifin əlyazması ilə
“Azər” poemasından bir hissə yer
alıb. Stulun yanındakı əsa, mürək-
kəbqabıvəqələmbirəsrəyaxındırki,
Cavidsizqalıb...
1982-ciildəCavidin100illikyubile-

yi iləəlaqədaruluöndərHeydərƏli-
yevin təşəbbüsü və səyləri ilə şairin
nəşi Sibirdən Vətənə gətirilib. Şairlə
vidamərasimikeçirildikdənsonrado-
ğulduğuNaxçıvanaaparılıb.Divarda
CavidincənazəsininSibirdənBakıya,
buradan isəNaxçıvanaaparılmasını
əksetdirənfotolarvəhəbsedilənza-
mançəkilmişşəkilləri,eləcədəəliz-
ləriniəksetdirənsənədasılıb.

Cavidin şəxsi əşyalarının qorun-
duğuvitrində2pensne (gözlük), cib
saatıvəSibirdəməzarındangötürül-
müşbirovuctorpaqnümayişolunur.
Muzeydədahişairintəkoğulyadi-

garı, şair, rəssam, musiqiçi Ərtoğrol
Cavidə (1919-1943) aid eksponatlar
daqorunur.Ərtoğroləsgərlikdəolar-
kənözsevimlimüəllimiÜzeyirHacı-
bəyliyə yazırdı: “Hörmətli müəllimim
Üzeyir bəy. Mən buradan anam və
bacımaheçcürköməkedəbilmirəm.
Ailəmiz başsız qalıb. Ailənin maddi
ehtiyaclarınıqarşılamaqüçünsizdən
xahişedirəmki,bacımTuranCavidi
işlə təmin edəsiniz”. Məktubu oxu-
duqdan qısa müddət sonra Üzeyir
Hacıbəyli Turan Cavidi radioda işlə
təminedir...
Ərtoğrol 24 yaşında ağır xəstəlik-

dənvəfatedib.Onunəsərlərivəya-
rımçıqəlyazmalarımuzey tərəfindən
kitab halında çap etdirilib, əsərlərin-
dənibarətdiskburaxılıb.

“Son yay”
Muzeyin ən maraqlı guşələrindən

biridəhazırdaHüseynCavidailəsinin
eksponatlarının sərgiləndiyi Pedaqo-
jiməktəbin direktoru, repressiya qur-
banı PənahQasımovun (1881-1939)

otağıdır. Bu otaqda Ərtoğrol Cavidə
aidolanmasamuzeyəgələnhərkə-
sindiqqətinixüsusiləcəlbedir.Masa-
da vallar, musiqi ilə, şahmatla bağlı
kitablar, lüğətlər,Ərtoğrolunəlyazma-
ları,damavəşahmattaxtaları,portfeli
vəs.nümayişolunur.Otaqdahəmçi-
ninMişkinazxanımınmətbəxəşyaları
dasərgilənir.Həminəşyalarlatanışlıq
zamanı bələdçimizmaraqlı bir əhva-
lat danışır: “Cavid əfəndinin ayaqqa-
bılarından biri cırılır. Mişkinaz xanım
ayaqqabını yamatdırmaq üçün usta-
nınyanınaaparır.Buzamangörürki,
nakamşairimizMikayılMüşfiqdəöz
ayaqqabısını yamatdırmağa gətirib.
Daha sonra M.Müşfiq Cavid əfəndi
ilə görüşəndə deyib ki, ayaqqabımı
yamatdırmağagedəndəMişkinazxa-
nımıgördüm.Ondanutandığımüçün
ayaqqabımıgizlətdim.CavidisəMüş-
fiqə belə cavab verib: “İnsanın alnı
yamaqlıolmasın.Ayaqqabısıyamaqlı
olsadaolar.Sənbunagörənarahat
olma...”.
Divardan tanınmış rəssam Ənvər

Əliyev tərəfindən işlənmiş çox ma-
raqlıbirtablodaasılıb.“İblis”faciəsi-
nin tamaşaya hazırlıq prosesində
HüseynCavid,ÜzeyirHacıbəyli,Hə-
nəfiTerequlov,ƏrtoğrolCavid,Pənah
Qasımov və Müslüm Maqomayev
(baba) təsvir olunublar. Xalq rəssa-
mıAltayHacıyevinişlədiyi“Sonyay”
adlı tabloda isə H.Cavid, M.Müşfiq,
Ə.Cavad,R.Rza,Ə.Məmmədxanlıvə
onun bacılarıArifə ilə HəbibəMəm-
mədxanlılaryeralıb.
Cavidlər ocağı ilə tanışlığımız ba-

şaçatır.Ancaqheçayrılmaq istəmi-
rik,dahadoğrusu,ayrılmaqçətinləşir.
Çünki qalib şairin ruhunun dolaşdı-
ğı buməkanın ayrı bir cazibəsi var.
Cavidindövrüçoxamansızolsada,
şairinömrünüyarıdakəssədə,yarat-
dığıbənzərsizəsərləronuəbədiqalib
edib.

Nurəddin Məmmədli

“Səma şairi”nin qalib ruhunun 
dolaşdığı məkan

Rəhilə Cabbarova – 100

Hüseyn Cavid – 140

Görkəmlişair,xeyriyyəçi,
adımədəniyyətpay-
taxtımızŞuşaşəhəriilə
birgəxatırlananXur-

şidbanuNatəvanın(1832-
1897)anadanolmasının
190illiyiölkəmizdəmüxtəlif
tədbirlərləqeydolunur.

Noyabrın 15-də Muzey Sər-
vətlərivəXatirəƏşyalarınınElmi
Bərpa Mərkəzində Xan qızının
yubileyinəhəsrolunan“Eygüli-
süsən,sənibirNatəvançəkmiş
məgər?”adlıtədbirkeçirildi.
Tədbirdəəvvəlcə“Uzunömrün

akkordları”(1981)filmindəndahi
Üzeyir bəylə Natəvan obrazla-
rının yer aldığı kadrlar nümayiş
olundu. Mərkəzin baş mühafizi
Pakizə Almazova çıxış edərək
tədbirhaqqındaməlumatverdi.
AMEA M.Füzuli adına Əlyaz-

malar İnstitutunun baş elmi iş-
çisi, professor Raqub Kərimov
“Xurşidbanu Natəvan və Qara-
bağ ədəbi mühiti” mövzusunda
çıxış etdi. Diqqətə çatdırıldı ki,

dövrünün tanınmış alimlərindən
Şərqpoetikasənətininincəliklə-
rini öyrənən Xurşidbanu Füzuli
şeirlərinin vurğunu olub, onun
ədəbiyyatımız tarixində yarat-
dığı vəsonrakınəsləmirasqo-

yub getdiyi ənənələri layiqincə
davam etdirib. Xan qızı “Məcli-
si-üns” ədəbi birliyinə başçılıq
etdiyi müddətdə ədəbi ictimaiy-
yəti ətrafına toplayaraq böyük
bir yaradıcılıq məktəbi yaradıb.

BununladaQarabağədəbimü-
hitinə yeni nəfəs, yeni ruh, ye-
ni töhfə verib. Alim həmçinin
Əlyazmalar İnstitutunun şəxsi
arxiv materiallarında Natəvan-
labağlıməlumatlarıdadiqqətə
çatdırdı.
ElmiBərpaMərkəzinindirek-

toru, Əməkdar mədəniyyət iş-
çisi Zərifə Məlikova mərkəzin
fəaliyyətindən söz açdı. Bildir-
di ki, mərkəzdə Qarabağ azad
ediləndən sonra oradan gəti-
rilmiş bir çox tarixi eksponatlar
üzərindəişlərhəyatakeçirilibvə
bu istiqamətdə proses davam
etdirilir. Xurşidbanu Natəvana
məxsus geyimlər, Üzeyir bəyin
skripkası, bəstəkarın anası Şi-
rinbəyim xanımın geyim dəsti
vəs.qiymətliyadigarlardabər-
paolunannümunələrsırasında-
dır.

Z.MəlikovaötənilAzərbaycan
Dövlət Teatr Muzeyinin fondun-
da qorunan Natəvana məxsus
əlyazmaların bərpa olunduğunu
diqqətəçatdırdı.Dediki,mərkə-
zinQrafikaşöbəsininmüdiriXa-
tirə Tağıyeva və elmi işlər üzrə
direktormüaviniİranəİbrahimo-
vanıniştirakıiləNatəvanınşeiri-
ninyeddiəlyazmasıvərəsmləri
bərpa olunaraq muzeyə təhvil
verilib. Bərdə Tarix-Diyarşünas-
lıqMuzeyindəntəqdimolunmuş
Natəvanaməxsus“Kürdü”qadın
üstgeyimivətumanlarnadirzə-
rifeksponatlarkimidəyərlidir.
Dövlət Teatr Muzeyinin direk-

toru,Əməkdarmədəniyyət işçisi
SevincMikayılovabildirdiki,bər-
paolunanəlyazmalarınbirneçəsi
Milli İncəsənət Muzeyinin “Şuşa
İli”nə həsr etdiyi sərgidə nüma-
yiş olunur. ƏlyazmalarAzərbay-

cana mərhum ədəbiyyatşünas,
Moskva Dövlət Universitetinin
professoruolmuşƏzizŞərifinoğ-
luHüseynŞəriftərəfindənmuze-
yə təqdimedilib.HüseynŞərifin
sözlərinə görə, Natəvana məx-
sustikmələrinbirhissəsişairənin
İrandakıqohumlarındasaxlanılır.
Filologiyaüzrəfəlsəfədoktoru

MəhəbbətMehdiyevaAleksandr
Dümanın(ata)Natəvanabağış-
ladığı şahmat fiqurlarının biri-
nin Milli İncəsənət Muzeyində,
4 ədədinin isəMilliAzərbaycan
ƏdəbiyyatıMuzeyindəqorundu-
ğunuqeydetdi.
Muzeyin əməkdaşları Xatirə

Tağıyeva və İranə İbrahimova
əşyalarınbərpaprosesindənsöz
açdılarvəonlarınçıxışlarıbərpa
işini əks etdirən videomaterial-
larlamüşayiətolundu.
Tədbir Xurşidbanu Natəvanın

həyat və yaradıcılığından bəhs
edən filmdən parça və şairənin
sözlərinə yazılmışmusiqilərin fo-
nundadiskussiyalarladavametdi.

Lalə Azəri

“Ey güli-süsən, səni bir Natəvan çəkmiş məgər?”
Elmi Bərpa Mərkəzində Xan qızının 190 illiyinə həsr olunmuş tədbir
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20 no yabr 1910 – Ya zı çı Məm mə də li Hü seyn oğ lu Ta rı ver di-
yev (1910-1985) Or du bad ra yo nu nun Dəs tə kən din də do ğu lub. 
“Köl gə li dağ”, “Qəm kü sar” pyes lə ri nin müəl li fi  dir.

20 no yabr 1930 – Ta nın mış akt yor Gün düz Şəm səd din oğ lu 
Ab ba sov (1930-1995) ana dan olub. “Onun bö yük ürə yi”, “Bir qa-
la nın sir ri”, “Bi zim kü çə”, “Də də Qor qud”, “Doğ ma sa hil lər” və s. 
fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. He ka yə lər ya zıb, tər cü mə-
lər edib.

20 no yabr 1930 – Ədə biy yat şü nas, pub li sist, Əmək dar elm xa-
di mi Qu lu Qa sım oğ lu Xə li lov (1930 – 18.11.1995) ana dan olub.

20 no yabr 1935 – Xalq ar tis ti, məş hur xa nən də, Qə dir Çər kəz 
oğ lu Rüs tə mov (1935 – 14.12.2011) Ağ dam ra yo nun da ana dan 
olub. Mu ğam və xalq mah nı la rı mı zın bən zər siz ifa çı sı olub. “Üze-
yir öm rü” te le vi zi ya fi l min də Cab bar Qar yağ dıoğ lu ro lun da çə ki lib.

20 no yabr 1956 – Azər bay can teatr sə nə ti nin gör kəm li si ma-
la rın dan bi ri, Xalq ar tis ti Ka zım Zi ya (Ka zım Cə fər oğ lu Ka zım-
za də; 21.3.1896 – 1956) və fat edib. “Sə bu hi” (1941), “Fə tə li xan” 
(1947) və s. fi lm lər də çə ki lib.

20 no yabr 2020 – Xalq ar tis ti, ta nın mış dik tor Sa bir Məm məd 
oğ lu Ələs gə rov (27.10.1937 – 2020) və fat edib.

21 no yabr 1926 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı-pub li sist Na dir İs-
ma yıl oğ lu Və li xa nov (1926-1995) Şu şa da ana dan olub. Uşaq və 
ye ni yet mə lər üçün he ka yə və po vest lə rin müəl li fi  dir.

21 no yabr 2020 – Xalq ar tis ti Əj dər Qüd rət oğ lu Hə mi dov 
(28.9.1953 – 2020) və fat edib. Sum qa yıt teat rın da ça lı şıb, 1990-cı 
il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lər də çə ki lib.

22 no yabr 1922 – Bö yük bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti, SS Rİ 
Döv lət mü ka fa tı laureatı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Fik rət Mə-
şə di Cə mil oğ lu Əmi rov (1922 – 20.2.1984) Gən cə də do ğu lub. 
“Min bir ge cə” ba le ti, sim fo nik mu ğam lar (“Şur”, “Kürd-Ov şa rı”, 
“Ba ya tı-Şi raz”), “Ni za mi” sim fo ni ya sı, “Azər bay can kap riç çiosu”, 
“Se vil” ope ra sı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Film lə rə mu si qi ya zıb.

22 no yabr 1922 – Xalq ya zı çı sı Hü seyn Ab bas oğ lu Ab bas za-
də (1922 – 12.12.2007) Ba kı da ana dan olub. Ki tab la rı: “Ge ne ral”, 
“Lə pə dö yən də”, “Bu rul ğan lar”, “Çəm bə rə kənd bal la da sı” və s.

22 no yabr 1933 – Gör kəm li ki no re jis sor, ope ra tor, Xalq ar tis ti 
Ra sim Mir qa sım oğ lu Oca qov (1933 – 12.7.2006) Şə ki də do ğu-
lub. “Sən ni yə su sur san?”, “Onun bö yük ürə yi” və s. fi lm lə rin qu ru-
luş çu ope ra to ru olub. “Tü tək sə si”, “İs tin taq”, “Ad gü nü”, “Öl səm, 
ba ğış la”, “Təh mi nə”, “Otel ota ğı” və s. fi lm lə rə qu ru luş ve rib.

22 no yabr 1933 – Ya zı çı-jur na list Fi ru din Ba la ki şi oğ lu Ağa yev 
(1933-1995) Le rik ra yo nun da do ğu lub. Əsər lə ri əsa sın da “Sk rip-
ka nın sər gü zəş ti”, “İşa rə ni də niz dən göz lə yin” və s. fi lm lər çə ki lib.

22 no yabr 1938 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Hə sən 
Ağa məm məd oğ lu Məm mə dov (1938 – 27.8.2003) Sal yan ra yo-
nun da ana dan olub. “Bö yük da yaq”, “Gün keç di”, “Yed di oğul is-
tə rəm”, “İs tin taq”, “Axı rın cı aşı rım” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob-
raz lar qa le re ya sı ya ra dıb. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb.

22 no yabr 1940 – Mü ğən ni, sk rip ka ifa çı sı, Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi, pro fes sor Rauf Zül fü qar oğ lu Adı gözə lov (1940 - 
29.6.2002) ana dan olub.

22 no yabr 2012 – Xalq ar tis ti, gör kəm li akt yor Ya şar Məm-
məd sa dıq oğ lu Nu ri (3.9.1951 – 2012) və fat edib. Aka de mik Mil-
li Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, 
fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

22 no yabr 2021 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar As ya 
Ba xış qı zı Sul ta no va (16.10.1923 – 2021) və fat edib.

Dünya
20 no yabr 1910 – Dün ya şöh rət li rus ya zı çı sı və mü tə fək ki ri 

Lev Ni ko la ye viç Tols toy (9.9.1828 – 1910) və fat edib. Əsər lə ri: 
“Ailə xoş bəxt li yi”, “Hərb və sülh”, “An na Ka re ni na”, “Di ril mə” (ro-
man lar), “Krey ser so na ta sı”, “Ka zak lar”, “Ha cı Mu rad” (po vest-
lər), “Can lı me yit” (pyes) və s.

20 no yabr 1927 – SS Rİ Xalq ar tis ti Mi xail Alek sand ro viç Ul-
ya nov (1927–2007) ana dan olub. Çə kil di yi fi lm lər: “Di ri lər və ölü-
lər”, “Ka ra ma zov qar daş la rı”, “Qa çış”, “Vo ro şi lov ni şan çı sı” və s.

21 no yabr 1694 – Fran sız şairi, mü tə fək ki ri və ta rix çi si Fran-
sua-Ma ri Vol ter (Fran sua-Ma ri Arue Fran çois-Ma rie Arouet; 
1694–1778) ana dan olub. Əsər lə ri: “Edip”, “Brut”, “Zaira”, “Se-
zar” tra ge di ya la rı, “Mik ro me qas”, “Kan did” fəl sə fi  ro man la rı və s.

21 no yabr 1898 – Bel çi ka sür realist rəs sa mı Re ne Fran sua 
Gis len Mag ritt (René Fran çois Ghis lain Mag rit te; 1898–1967) 
ana dan olub.

22 no yabr 1869 – Fran sız ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı (1947) laureatı And re Pol Qi yom Jid (André Gi de; 1869–
1951) ana dan olub.

22 no yabr 1916 – Ame ri ka ya zı çı sı Cek Lon don (Jack Lon don – 
John Griffi   th Cha ney; 12.1.1876 – 1916) və fat edib. “Mar tin İden”, 
“Də mir da ban”, “Də niz ca na va rı” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

Hazırladı: V.Orxan

20-22 noyabrXatirə təqvimi

Üzündən təbəssüm əskik olmayan insan

Ü
zün dən tə bəs süm əs-
kik ol ma yan, op ti mist 
tə biət li, nik bin in san 
olan Çin giz Ələs gər li ni 

mən hə mi şə be lə gör mü-
şəm. Gü lə rüz lü yü, müs bət 
aura sı ilə daim ət ra fın da kı-
la ra da müs bət ener ji ötü rür. 
Prob lem siz in san ol maz, 
de yir lər. Bə zən elə in san-
lar la rast la şı rıq ki, on lar öz 
prob lem lə ri ni açıq la maq la 
çox la rı nı na ra hat et dik lə ri nin 
fər qin də ol mur lar. Çin giz isə, 
prob le mi olan da be lə, bu nu 
ət raf da kı la ra hiss et dir mir. 
Ki çik bir gi riş dən son ra Çin-
giz Ələs gər li haq qın da da ha 
ət raf lı ya zı mı za ke çək.

Bu nu port re tə ciz gi lər də ad-
lan dır maq olar.

2022-ci il no yab rın 19-u ya-
zı çı lıq qa bi liy yə ti nə, is te dad və 
ba ca rı ğı na hör mət lə ya naş dı-
ğım teatr şü nas və dra ma turq 
Çin giz Ələs gər li nin 70 il li yi dir. 
O, mə nim ya ra dı cı lı ğım haq qın-
da xey li say da mə qa lə yaz sa 
da, mən onun nə teatr şü nas lı ğı, 
nə də dra ma tur gi ya sı haq qın da 
heç vaxt heç nə yaz ma mı şam. 
Bu na heç eh ti yac da ol ma yıb. 
Çün ki ya zı çı lıq onun, akt yor luq 
və re jis sor luq isə mə nim pe şəm-
dir. O, daim mə nim ya ra dı cı lı ğı-
mı iz lə yib, uğur la rı ma se vin di yi 
ki mi, mən də onun ya ra dı cı lı ğı nı 
ma raq la iz lə yib, uğur la rı na se vi-
ni rəm. 

Oxu cu la ra bir sirr açım. Mən 
bə zən yaz ma ğa eh ti yac du yub, 
ürə yim is tə yən möv zu la ra mü ra-
ciət edi rəm. De yi lə nə gö rə, pis 
də alın mır. Bu də fə də be lə ol du. 
Dü şün düm ki, 40 ilə ya xın bir 
müd dət də mə də niy yət sa hə sin-
də yo rul ma dan ça lı şan, kü lüng 
ça lan, qə lə mi ni bu gü nə qə dər 
ye rə qoy ma yan, zəh mət keş və 
iş gü zar bir in san haq qın da yaz-
ma sam, düz ol maz. Mən Çin gi-
zi, ya lan ol ma sın, har da sa dörd 
onil li yə ya xın bir müd dət dir ta nı-
yı ram. Adə tən, il lər is tər-is tə məz 
in san la rı də yi şir, hət ta bə zən 
ta nın maz edir. Am ma bu də yiş-
mə lər bi zim yu bil ya ra aid de yil. 
O, 40 il əv vəl ne cə idi sə, bu gün 
də elə dir. Za man də yiş sə də o, 
də yiş mir.

Teatr şü nas və dra ma turq 
dos tum bu gü nə qə dər bir sı ra 
ida rə və təş ki lat lar da müx tə-
lif və zi fə lər də ça lı şıb. Ha zır da 
Aka de mik Mil li Dram Teat rın-
da ədə bi dram his sə rəh bə ri-
dir. Bil di yi miz ki mi, bu və zi fə də 
vax ti lə Cə fər Cab bar lı və da ha 
ne çə-ne çə ya zı çı lar ça lı şıb. 
Mən bu in san da ha ra da və 
han sı və zi fə də iş lə mə sin dən 
ası lı ol ma ya raq, heç vaxt tə-
kəb bür, özün dən ra zı lıq, özü nü 
dart maq və sair key fi y yət lə ri 
gör mə mi şəm. O, hə mi şə po zi-
tiv, sə mi mi, tə va zö kar, zəh mət-
keş, sa də, işi nə mə su liy yət lə 
ya na şan, hər kə sə tə mən na sız 
kö mək əli ni uzat ma ğa ha zır 
olan, qeyd et di yim ki mi, üzün-
dən heç vaxt tə bəs süm əs kik 
ol ma yan və ən əsa sı isə, qə-
lə mi nə heç vaxt xə ya nət et-
mə yən şəxs dir. Ha mı onu be lə 
ta nı yır və məhz bu key fi y yət lə-
ri nə gö rə də yər ve rir.

Mə nə qa lın ca, de mə li yəm 
ki, bi zim uşaq lı ğı mız iki və ya 
üç kü çə ilə bir-bi rin dən ay rı lan 
mə həl lə lər də ke çib. O, Tə zə pir 
məs ci di nin yu xa rı his sə sin də, 
keç miş Şors, in di ki Bə şir Sə-
fə roğ lu kü çə sin də ki ata-ba ba 
mül kün də, mən isə məs ci din 
aşa ğı his sə sin də keç miş Po-
lu xin, in di ki Mur tu za Mux ta rov 
kü çə sin də ki ata-ba ba mül kün-
də ya şa mı şıq. Ev lə ri miz ya xın 
ol sa da biz, çox-çox son ra lar, 
tə sa dü fən han sı sa təd bir və ya 
ta ma şa da rast la şıb, teatr sə nə-
ti haq qın da söh bət ləş miş dik. 
Hə min söh bət ma raq lı ol du ğu 
üçün uzan dıq ca uzan mış dı. 
Mən bu söh bət əs na sın da Çin-
gi zin teatr haq qın da də rin bi lik 
və sa va dı nı bə yən miş dim. Elə 
hə min vaxt dan, ke çən əs rin 
80-ci il lə rin dən bu gü nə qə dər 
dost lu ğu muz da vam edir.

Bu gün Çin giz Ələs gər li im-
za sı teatr və jur na lis ti ka alə min-
də ta nı nan im za dır. Bu im za ilə 
dos tum mə qa lə lə rin də hər za-
man dü rüst olub, “dü zü düz, əy-
ri ni əy ri” ya zıb və ya zır.

Məhz bu sə bəb dən həm mən, 
həm də qar da şım Cə fər yu bi le-
yi miz lə bağ lı ya zı la caq ki tab la rı-
mı zın ya zı lı şı nı ona hə va lə et dik 
və peş man da ol ma dıq. Çin giz 
Ələs gər li mə nim 65 il lik yu bi le yi-
mə “Sə nət kar öm rü”, qar da şım, 
Xalq ar tis ti Cə fər Na miq Ka ma-
lın 70 il li yi nə isə “Ta le ya zı sı” 
ki tab la rı nı yaz dı. Hər iki ki tab da 
o, bi zim ya ra dı cı lı ğı mı zın ox şar 
və fərq li cə hət lə ri nin el mi-nə zə-
ri araş dır ma sı nı apa ra raq, ma-
raq lı və oxu naq lı əsər lər or ta ya 
qoy du. Elə bu na gö rə də hər iki 
ki tab çox qı sa bir müd dət də ge-
niş ya yı la raq, oxu cu la rın rəğ bə-
ti ni qa zan dı.

O, ne çə-ne çə akt yor və re jis-
sor ya ra dı cı lı ğı na həsr olun muş 
ki tab la rın re dak to ru və müəl-
li fi  dir. Bun lar dan “Mə hər rəm 
Ha şı mov-100”, “Hö kü mə Qur-
ba no va-100”, kuk la çı-akt yor 
Rus lan Hə sə no vun ya ra dı cı lı ğı-
na həsr et di yi “Xə za na dön müş 
ömür və ya kuk la çı nın na ğı lı”, 
elə cə də Mü ka fat Ab ba so vun 
“Se vən lə ri al dat ma yın”, Meh di 
Məm mə dov və Zə fər Ne mə-
to vun “Re jis sor işi haq qın da” 
(ye ni re dak tə də), Azər bay can 
te le vi zi ya sı nın ve te ran dik to ru 
Na tə van Ha cı ye va nın “Te le vi zi-
ya mə nim dü nə nim, bu gü nüm 
və sa ba hım dır”, Xalq ar tis ti Mə-
ra him Fər zə li bə yo vun 70 il li yi nə 
“Səh nə yə sığ ma yan ar zu lar” və 
da ha ne çə-ne çə ki ta bı nü mu nə 
gös tər mək olar.

Çin giz Ələs gər li ne çə-ne çə mə-
qa lə və el mi-nə zə ri ki tab lar la ya-
na şı, dra ma tur gi ya sa hə si nə də 
mü ra ciət edə rək, ma raq lı nə ti cə-
lər əl də edib. Onun dram əsər lə-
ri nin hər bi ri qey ri-adi sü jet xət ti, 
ob raz la rın bü töv lü yü, dra ma tik 
və ziy yə tin gər gin li yi, konfl  ik tin 
kəs kin li yi, ha di sə lə rin göz lə nil-
məz dü züm xət ti ilə re jis sor la rın 
diq qə ti ni cəlb edə bi lib. Əgər səhv 
et mi rəm sə, onun yaz dı ğı dram 
əsər lə ri və et di yi səh nə ləş dir mə-
lə rin sa yı ar tıq 40-ı ke çib və bu 
əsər lə rin 35-i müx tə lif teatr lar-
da ta ma şa ya qo yu lub. Hər də fə 
onun la gö rü şən də və ya zəng lə-
şən də o, müt ləq ye ni bir mə qa-
lə si, ya ki ta bı və ya dram əsə ri 
haq qın da da nı şa raq, mə ni həm 
hey rət lən di rir, həm də se vin di rir. 
Çin giz daim ya zır, çün ki yaz maq 
ar tıq onun ya şam tər zi nə çev ri lib. 

Mən də ona vax ti lə ya rat dı ğım 
“İl ham” mi niatür teat rı və Şa ma xı-
da ya rat maq is tə di yim teatr üçün 
gü nü müz lə səs lə şən, in san la-
rı dü şün dü rən dra ma tik əsər və 
səh nə cik lər si fa riş et miş dim. O, 
çox qı sa vaxt da mə nim is tə di yim 
möv zu la rı yaz dı və çox da xo şu-
ma gəl di. Ha yıfl  ar ol sun ki, bi rin ci 
teatr bi na sız lı ğın, ikin ci isə la qeyd 
mü na si bə tin qur ba nı ol du. Am ma 
mən hə lə də ümi di mi üz mə mi-
şəm. İna nı ram ki, ya xın gə lə cək-
də ya “İl ham” mi niatür teat rın da, 
ya da Şa ma xı da ya ra na caq teatr-
da Çin giz Ələs gər li ilə müş tə rək 
ya ra dı cı lıq işi mi zi nü ma yiş et di rə 
bi lə cə yik. Sağ lıq ol sun.

Ha zır da isə öl kə mi zin bir sı-
ra teatr la rın da Çin giz Ələs-
gər li nin müəl li fi  ol du ğu və ya 
səh nə ləş dir di yi əsər lər uğur la 
nü ma yiş olu nur. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da “Qə ti bə İnanc” 
(M.S.Or du ba di nin “Qı lınc və qə-
ləm” ro ma nı əsa sın da), Ba kı Bə-
lə diy yə Teat rın da “Şan lı Və tən” 
və “İma dəd din Nə si mi” (İ.Mu-
ğan na nın ““Məh şər” ro ma nı 
əsa sın da), İrə van Döv lət Azər-
bay can Dram Teat rın da “Na ğıl” 
və sair. Bil di yi mə gö rə, da ha iki 
və ya üç teatr da da əsər lə ri ta-
ma şa ya ha zır la nır.

Çin gi zin 1993-cü il də yaz dı ğı 
“Şa hi də çev ri lən şə hid” əsə ri bu 
ya xın lar da Xaç maz Xalq teat rın-
da ta ma şa ya qo yu lub. Çin gi zin 
de di yi nə gö rə, 2006-cı il də çap-
dan çıx mış “Pyes lər” top lu su na 
da xil edil miş dra ma tik no vel la nı 
teat rın re jis so ru İl ham Ta ğı za də 
oxu yub və əsə rə yo zum ver mək 
is tə yib. Ha şı yə çı xıb qeyd et mə-
li yəm ki, bu teat rın ya ra dıl ma sın-
da mə nim də müəy yən əmə yim 
olub.

Ta ma şa nın ilk ba xı şı na Çin giz 
mə ni də də vət et miş di, təəs süf 
ki, o vaxt çə ki liş lə rim lə bağ lı iş ti-
rak edə bil mə dim. Am ma, eşit di-
yi mə gö rə, nü ma yiş yük sək sə-
viy yə də ke çib. Xaç maz Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı El-
nur Rza yev, di gər və zi fə sa hib-
lə ri, şə hid ailə lə ri və qa zi lər də 
ta ma şa ya ba xıb lar. İc ra baş çı sı 
son da çı xış edə rək teat rın kol-
lek ti vi nə uğur lar ar zu la yıb. 

Çin giz Ələs gər li, qeyd et di yim 
ki mi, ne çə-ne çə ma raq lı dram 
əsə ri nin müəl li fi  dir. Yax şı ya dım-
da dır, “İx ti ra” ad lı ilk pye si 1986-
cı il də M.Da vu do va adı na Min-
gə çe vir Döv lət Dram Teat rın da 
ta ma şa ya qo yul muş du. İlk qə-
ləm təc rü bə sin dən son ra o, “Mil-
yon ilin sev gi si”, “Şa hi də çev ri-
lən şə hid”, “Düz lük”, “Ya ban çı 
dost lar”, “İn san öm rü nün na ğı lı”, 
“Hə yat oyun olan da”, “Tən bəl 
Əh məd”, “İb rət dər si”, “Ana in ti-
qa mı”, “Qa çaq Kə rəm”, “Nəs rul-
lah fe no me ni”, “Xa cə şah”, “Ye ni 
ilə az qa lan da”, “İnam olan da”, 
“Rüş vət”, “Mə nim müasir lə rim”, 
“Dörd pa yız yar pa ğı”, “Sürp riz”, 
“Rəs sa mın əbə di sev gi si” və di-
gər əsər lər ya zıb. Ad la rı çə ki lən 
əsər lə rin ək sə ri, qeyd et di yim ki-
mi, müx tə lif teatr lar da səh nə yə 
qo yu lub.

Teatr şü nas və dra ma turq ki mi 
yax şı ta nın sa da, son dövr lər də 
sse na ri sa hə sin də də qə lə mi ni 
sı na yıb. Onun Se yid Əzim Şir va-
ni nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq-
qın da “Aləm də sə sim var” (Əzi-
zə Cə fər za də nin ey niad lı əsə ri 
əsa sın da) sse na ri si üz rə çə ki lən 
fi lm Azər bay can Te le vi zi ya sın da 
nü ma yiş olu nub. İlk ki no işin dən 
son ra Çin giz Ələs gər li Nu rən-
giz Gü nün “Tan rı bə şər öv la dı-
dır” po ves ti əsa sın da “Qır mı zı 
kər pic li evin Tan rı sı” sse na ri si ni 
ya zıb. Bu sse na ri əsa sın da çə kil-
miş fi lm də Azər bay can Te le vi zi-
ya sın da nü ma yiş olu nur. 

Mən bu is te dad lı in sa na, pe-
şə kar teatr şü na sa və dra ma-
tur qa, bu ya şı na qə dər hə lə də 
la yiq ol du ğu fəx ri adı nın al ma-
ma sı na na ra hat lı ğı mı bil di rən-
də, Çin giz bu nu özü nə məx sus 
sa kit lik və tə bəs süm lə qar şı la dı. 
Gü lüm sə yə rək de di ki, gec-tez 
haqq ye ri ni tu tar. Mə nim isə bu 
yer də Ca bir Nov ru zun məş hur 
şeiri ya dı ma dü şür. “Sağ lı ğın da 
qiy mət ve rin in san la ra...”. Əla-
qə dar təş ki lat la rın, gec də ol sa, 
yüz lər lə mə qa lə, on lar la ki tab və 
dram əsə ri nin müəl li fi  nə la yiq 
ol du ğu fəx ri adın ve ril mə sin də 
yar dım çı ola caq la rı na əmi nəm. 
Onu da yax şı bi li rəm ki, teatr-
şü nas və dra ma turq dos tu muz 
bə zi lə ri ki mi han sı sa qa pı la rı 
dö yən, kim lə rə sə mü ra ciət və 
şi ka yət edən de yil.

Çin giz Ələs gər li nin 70 il lik yu-
bi le yin də ona da ha möh kəm 
can sağ lı ğı, uzun ömür, ol du ğun-
dan da ha ar tıq po zi tiv lik, da ha 
ar tıq tə bəs süm ar zu edi rəm. Qoy 
gü lə rüz lü lük heç vaxt onu tərk 
et mə sin. Hə lə ne çə-ne çə il lər 
teatr şü nas və dra ma turq Çin giz 
Ələs gər li əsər lə ri ilə mil li teatr 
pro se si nin in ki şa fın da öz sö zü nü 
de sin.

İlham Namiq Kamal
Xalq artisti, professor

Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de-
mi ya sın da (BXA) Zə fər 
Gü nü nə həsr edil miş 
“Xa rı bül bül” rəqs mü sa-

bi qə si ke çi ri lib. 

BXA-nın tam or ta təh sil, or ta 
ix ti sas təh si li və ba ka lavr pil lə lə ri 
üz rə şa gird və tə lə bə lə ri ara sın-
da ke çi ri lən mü sa bi qə də rəqs 
nü mu nə lə ri ni pro rek tor, Xalq ar-
tis ti Tə ra nə Mu ra do va nın sədr li-
yi ilə mün sifl  ər he yə ti (el mi ka tib, 
do sent Hə bi bə Məm mə do va, 
İn cə sə nət fa kül tə si nin de ka nı, 
Əmək dar ar tist Sə nan Hü seyn-
li, or ta ix ti sas təh si li pil lə si nin 
di rek to ru, rəq qas-xo reoq raf Ta-

hir Ey nul la yev, tam or ta təh sil 
pil lə si nin di rek to ru Bə şa rət Hü-
sey no va, Ba let meys ter ka fed ra-
sı nın mü di ri, pro fes sor Lyud mi la 
Hə sə no va, Mil li və müasir rəqs 
ka fed ra sı nın mü di ri, Xalq ar tis-
ti Cə mi lə Bay ra mo va, Klas sik 
rəqs ka fed ra sı nın mü di ri May ra 
Al mas za də və tam or ta təh sil 
pil lə si nin xü su si fən lər üz rə di-
rek tor müavi ni Ka mi lə Əli ye va) 
də yər lən di rib.

Mü sa bi qə də tam or ta təh sil 
pil lə si nin və or ta ix ti sas təh si li 
pil lə si nin iş ti rak çı la rı tə rə fi n dən 
təq dim edi lən rəqs lə rin qu ru lu şu 
şa gird və tə lə bə lər tə rə fi n dən ve-
ri lib. Ey ni za man da, ba ka lavr pil-

lə lə ri nin tə lə bə lə ri nin ifa sın da nü-
ma yiş et di ri lən rəqs nöm rə lə ri nin 
də qu ru lu şu nun ək sər qis mi ifa çı 
tə lə bə lər tə rə fi n dən qo yu lub.

Mün sifl  ər he yə ti nin üzv lə ri hər 
çı xış son ra sı şa gird və tə lə bə lə-
rə öz töv si yə lə ri ni bil di rib lər.

Mü sa bi qə nin ye ku nun da mil li, 
klas sik və müasir rəqs üz rə I, II, 
III yer lər lə ya na şı, “Sim pa ti ya”, 
“Xa rı bül bül” və “Mün sifl  ər” mü-
ka fat la rı da təq dim olu nub.

BXA-nın tam or ta təh sil pil lə-
si şa gird lə ri nin ifa sın da I ye rin 
qa lib lə ri klas sik rəqs üz rə “Li rik 
rəqs”, mil li rəqs üz rə “Qay ta-
ğı”, müasir rəqs üz rə “Ca du gər” 
rəqs lə ri olub. II ye rə klas sik rəqs 

üz rə “Ru hun val sı”, mil li rəqs üz-
rə “Biz gə li rik”, müasir rəqs üz rə 
“Azad lıq anı” la yiq gö rü lüb. III 
yer isə klas sik rəqs üz rə “Zə fər 
gü lü”, mil li rəqs üz rə “Zə fər rəq-
si”, müasir rəqs üz rə “Xa rı bül-
bül” rəqs lə ri nə ve ri lib.

Tam or ta təh sil pil lə si şa gird-
lə ri nin ifa sın da təq dim edi lən 
“Qa ra bağ Azər bay can dır!” rəq-
si “Mün sifl  ər”, “Aca ru li” və “Kə-
pə nək” rəqs lə ri isə “Xa rı bül bül” 
mü ka fat la rı na la yiq gö rü lüb.

Or ta ix ti sas təh si li pil lə si üz rə 
təh sil alan tə lə bə lə rin təq di ma-
tın da “İgid lər” rəq si I ye ri, “Qə-
lə bə” rəq si II ye ri, “Od lar Yur du” 
rəq si III ye ri qa za nıb. Tə lə bə-
lə rin ifa sın da “Bu ge cə” rəq si 
“Mün sifl  ər”, “Har da san?” rəq si 
“Sim pa ti ya”, “Qa ra bağ Azər bay-
can dır!” rəq si isə “Xa rı bül bül” 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 

Ba ka lavr təh sil pil lə si nin tə lə-
bə lə ri tə rə fi n dən təq dim edi lən 
“Qar tal” rəq si 1-ci, “Kü çə lə rə su 
səp mi şəm” xalq rəq si 2-ci, “Qa-
val” rəq si isə 3-cü olub. “Pa-
so dobl fl a men ko” rəq si “Sim-
pa ti ya”, “Har da san?” rəq si isə 
“Mün sifl  ər” mü ka fa tı na la yiq 
gö rü lüb.

Münəvvər Kələntərlinin 110 illiyi 
münasibətilə tədbir

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə Su ra xa nı 
ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də mil li ki no mu zun və teatr sə-
nə ti mi zin in ki şa fın da müs təs na xid mət lə ri olan Əmək dar ar tist 
Mü nəv vər Kə lən tər li nin (1912-1963) ana dan ol ma sı nın 110 il li yi 
mü na si bə ti lə təd bir ke çi ri lib.

Təd bir də Su ra xa nı ra yo nu 114, 232, 327 nöm rə li tam or ta mək-
təb lə rin müəl lim və şa gird kol lek ti vi iş ti rak edib.

Mər kə zin ki çik el mi iş çi si Fi rən giz Mə lik bəy li qo naq la rı sa lam-
la ya raq, Mü nəv vər Kə lən tər li nin hə ya tı və ya ra dı cı lı ğı haq qın da 
da nı şıb. Qeyd edib ki, akt ri sa Ope ra və Ba let, Mu si qi li Ko me di ya 
teatr la rın da fəaliy yə ti ilə ya na şı, 10-dək fi lm də yad da qa lan ob-
raz lar ya ra dıb. 1945-ci il də çə ki lən “Ar şın mal alan” fi l min də ki Ca-
han xa la ob ra zın da olan mü la yim lik, sə mi miy yət, “Bəx ti yar”da kı 
(1956) Gül zar ob ra zın da kı sə mi miy yət, “Gö rüş”də ki (1955) Mü-
nəv və rə xas öt kəm xa siy yət, işi ni se vən, mə su liy yət li, la zım gəl-
di yi za man sərt, bir o qə dər mü la yim lik nü ma yiş et dir mə si və s. 
ki mi cə hət lər akt ri sa nın tə biəti nə xas olan key fi y yət lər idi.

Son ra Mü nəv vər Kə lən tər li nin rol al dı ğı “Ar şın mal alan” və 
“Gö rüş” fi lm lə ri nü ma yiş olu nub.

Bakı Xoreoqrafi ya Akademiyasında “Xarıbülbül” rəqs müsabiqəsi keçirilib
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
104 il əv vəl...

19 no yabr 1918-ci il də Azər bay can Mil li Şu ra sı nın Mə həm məd 
Əmin Rə sul za də nin sədr li yi ilə ke çi ri lən ic la sın da Xalq Cüm hu riy yə
ti nin ge niş tər kib li Par la men ti nin (Müəs sis lər Məc li si) ça ğı rıl ma sı ba
rə də qə rar qə bul edi lib. Par la men tin 120 de pu tat dan iba rət ol ma sı 
qə ra ra alı nıb: 80 yer mü səl man (azər bay can lı) əha li yə, 21 yer er mə ni 
əha li si nə, 10 yer rus la ra, 4 yer mil li az lıq la ra (al man, yə hu di, gür cü, 
pol yak), 5 yer neft sə na ye çi lə ri və həm kar lar it ti faq la rı na ay rı lıb. Qə
ra ra əsa sən, mü səl man frak si ya sı nın 44 nə fə ri ni Mil li Şu ra nın üzv lə ri 
təş kil et mə li, 36 de pu tat əla və ola raq şə hər və qə za lar dan se çil mə li 
idi. Xalq Cüm hu riy yə ti nin Par la men ti 7 de kabr da fəaliy yə tə baş la dı.

77 il əv vəl...
20 no yabr 1945-ci 

il də Nürn berq şə hə
rin də (Al ma ni ya) fa şist 
Al ma ni ya sı nın ələ keç
miş rəh bər lə ri üzə rin
də məh kə mə baş la nıb. 
Bey nəl xalq hər bi tri bu
nal qar şı sı na Ge rinq, 
Gess, Rib bent rop, 
Key tel, Kal tenb ru ner, 
Ro zen berq ki mi fa şist 
li der lə ri cəlb olun muş du. 1946cı il okt yab rın 1də ba şa ça tan məh
kə mə də 12 nə fər ba rə sin də ölüm hök mü (asıl maq la) çı xa rıl dı. Məh
kə mə nin qə ra rı 1946cı il okt yab rın 16da ic ra olun du. Dar ağa cı na 
çıx maq is tə mə yən Ge rinq 15 okt yabr da ax şam ka me ra sın da zə hər 
içə rək in ti har et miş di.

63 il əv vəl...
20 no yabr 1959-cu il də BMT Baş As samb le ya sın da “Uşaq hü

quq la rı Bə yan na mə si” qə bul olu nub. 1989cu ilin hə min gü nün də 
BMTnin “Uşaq hü quq la rı haq qın da” Kon ven si ya sı qə bul olun du. 20 
no yabr Dün ya Uşaq Gü nü (Uni ver sal Child ren’s Day) elan edil di.

31 il əv vəl...
20 no yabr 1991-

ci il də er mə ni si lah
lı qüv və lə ri Qa ra bağ 
mü na qi şə si ge di şin də 
Azər bay ca na qar şı 
ən bö yük ter ror ak tı
nı hə ya ta ke çi rib lər. 
Xo ca vənd ra yo nu nun 
Qa ra kənd kən di nin 
sə ma sın da içə ri sin də 
Azər bay ca nın döv lət 
və hö ku mət rəh bər lə ri nin ol du ğu “Mi8” ver tol yo tu ra ket lə vu ru lub. 
Ver tol yot da olan 22 nə fə rin ha mı sı, o cüm lə dən döv lət ka ti bi To fiq 
İs ma yı lov, baş pro ku ror İs mət Qa yı bov, döv lət mü şa vi ri Mə həm məd 
Əsə dov, Baş na zi rin müavi ni Zül fü Ha cı yev, SS Rİ xalq de pu tat la rı 
Va qif Cə fə rov, Və li Məm mə dov, Pre zi dent Apa ra tı nın şö bə mü di ri 
Os man Mir zə yev, DQMV pro ku ro ru V.Plavs ki, Dağ lıq Qa ra bağ mü
na qi şə si re gionun da Ru si ya və Qa za xıs ta nın mü şa hi də çi lər qru pu
nun rəh bər lə ri, jur na list lər hə lak ol muş du. Fa ciə ilə bağ lı Azər bay
can da üç gün lük (2123 no yabr) ma təm elan edi lib.

30 il əv vəl...
21 no yabr 1992-ci il də Nax çı van şə hə rin də Ye ni Azər bay can 

Par ti ya sı nın (YAP) tə sis konf ran sı ke çi ri lib. Tə sis konf ran sın da par
ti ya nın mə ram na mə və ni zam na mə si qə bul olu nub, rəh bər or qan la
rı se çi lib. Nax çı van Ali Məc li si nin səd ri Hey dər Əli yev açıq səs ver
mə əsa sın da yek dil lik lə YAPın səd ri se çi lib.

26 il əv vəl...
21 no yabr 1996-cı il də BMTdə ilk də fə Dün ya te le vi zi ya fo ru mu 

ke çi ri lib. Bu əla mət dar ha di sə ilə bağ lı BMT Baş As samb le ya sı (17 de
kabr 1996) tə rə fin dən 21 no yabr – “Dün ya Te le vi zi ya Gü nü” tə sis edi lib.

23 il əv vəl...
18 no yabr 1999-cu il də İs tan bul da kı “Çı ra ğan” sa ra yın da Ba kı

Tbi li siCey han (BTC) neft kə mə ri la yi hə si ilə bağ lı ta ri xi sə nəd lər 
im za la nıb. Azər bay can, Gür cüs tan, Tür ki yə pre zi dent lə ri Hey dər 
Əli yev, Eduard Şe vard nad ze və Sü ley man Də mi rəl BTCyə dair hö
ku mət lə ra ra sı sa zi şi, üç öl kə nin rəh bə ri, ha be lə ABŞ Pre zi den ti Bill 
Klin ton və Qa za xıs tan Pre zi den ti Nur sul tan Na zar ba yev la yi hə nin 
dəs tək lən mə si nə dair “İs tan bul Bə yan na mə si”ni im za la yıb lar. 2002
ci il də in şa sı baş la yan BTC 2006cı il də is ti fa də yə ve ril di.

20 il əv vəl...
21 no yabr 2002-ci il də NA TOnun Pra qa (Çe xi ya) sam mi tin də 

yed di öl kə nin – Ru mı ni ya, Bol qa rıs tan, Slo va ki ya, Slo ve ni ya, Lit va, 
Lat vi ya və Es to ni ya nın al yan sa də vət olun ma sı ba rə də qə rar qə bul 
edi lib. Qə ra ra əsa sən, sö zü ge dən öl kə lər 2004cü ilin ap re lin də NA
TOya tam hü quq lu üzv qə bul olun du lar. Bu, 1999cu il də Çe xi ya, 
Ma ca rıs tan və Pol şa nın al yan sa qə bul edil mə sin dən son ra NA TO
nun Şər qə doğ ru növ bə ti ge niş lən mə si idi. NA TO öl kə lə ri nin sa yı 
26ya, al yan sın hü dud la rı isə Ru si ya sər həd lə ri nə çat dı.

14 il əv vəl...
21 no yabr 2008-ci il də İs tan bul da Tür ki yə, Azər bay can, Qa za

xıs tan və Qır ğı zıs tan par la ment nü ma yən də he yət lə ri nin iki gün lük 
gö rü şü nün ye ku nu ola raq Türk dil li Öl kə lə rin Par la ment As samb le
ya sı (TÜRK PA) tə sis edi lib.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Yer kü rə sin də əha li nin sa yı 2022-ci il 
no yab rın 15-də 8 mil yard nə fə rə ça-
tıb. Bu ba rə də BMT-nin Əha li Fon du 
(UNF PA) mə lu mat ya yıb.

Mə lu mat da diq qə tə çat dı rı lır ki, Yer kü rə si 
əha li si nin son 1 mil yard nə fər ar tı mı cə mi 11 
il də ger çək lə şib. Bu, dün ya de moq ra fi ya sın
da in di yə dək ol muş ən sü rət li ar tım tem pi dir.

Bu nun la be lə, UNF PAnın proq noz la rı na 
gö rə, növ bə ti il lər də Yer kü rə si əha li si nin 
ar tım tem pi nis bə tən ya va şı ya caq. Eh ti mal 
olu nur ki, dün ya əha li si 9 mil yard nə fə rə 
14,5 il  son ra, 2037ci il də ça ta caq. Həm çi
nin qeyd olu nur ki, dün ya əha li si nin 1970ci 
il dən eti ba rən baş la yan 1 faiz dən çox (il lik) 
ar tım tem pi 2020ci il də ilk də fə ola raq il də 1 
faiz dən aşa ğı olub. Bu na da əsas sə bəb ki mi 
pan de mi ya gös tə ri lir.

UNF PA qeyd edir ki, dün ya əha li si nin 
2080ci il lər də 10,4 mil yar da ça ta ca ğı na dair 
proq noz la ra bax ma ya raq, ümu mi ar tım tem
pi aza lır. Dün ya əha li si nin üç də iki si məh sul
dar lı ğı aşa ğı olan əra zi lər də ya şa yır və əha li 
ar tı mı əsa sən yox sul öl kə lə rin, xü su sən də 
Af ri ka döv lət lə ri nin pa yı na dü şür.

Fond he sab edir ki, əha li ar tı mı ilə əla qə
dar bey nəl xalq ic ti maiy yət dün ya nın üz ləş
di yi prob lem lə ri azalt maq və da vam lı in ki şaf 
məq səd lə ri nə nail ol maq üçün ef ek tiv həll 

yol la rı ax tar ma lı dır. Be lə ad dım la rın real laş
dı rıl ma sı üçün “dün ya nı da ha təh lü kə siz, da
ya nıq lı və ink lü ziv et mək” məq sə di lə əha li yə 
dəs tək proq ram la rı na in ves ti si ya la rın ar tı rıl
ma sı va cib dir.

Qeyd edək ki, dün ya əha li si 1 mil yard nə fə rə 
1820ci il də (o döv rün təx mi ni he sab la ma və 
öl kə lər üz rə möv cud si ya hı yaal ma gös tə ri ci lə
ri nə gö rə) ça tıb. Növ bə ti mil yard lıq ar tım üçün 
yüz il dən çox vaxt la zım olub. 1927ci il də Yer 
kü rə si əha li si nin 2 mil yard ol du ğu bil di ri lib. 

İkin ci Dün ya mü ha ri bə sin də ki küt lə vi qır ğın
lar da nə zə rə alın maq la Yer kü rə si 3 mil yard 
hə də fi nə 33 il son ra, 1960cı il də ça tıb. 4cü 
mil yard üçün isə cə mi 14 il la zım olub (1974). 

13 il son ra, 11 iyul 1987ci il də Yer kü rə si 
əha li si nin sa yı 5 mil yar dı ke çib. Bu əla mət dar 
ha di sə ilə əla qə dar 1989cu il də BMT İn ki şaf 
Proq ra mı nın töv si yə si əsa sın da 11 iyul Dün ya 
Əha li Gü nü (World Po pu la tion Day) elan edi lib. 

Son ra kı mil yard lar üçün 12 il gə rək olub. 
12 okt yabr 1999cu il də dün ya əha li si 6 mil
yard nə fə rə, 31 okt yabr 2011ci il də isə 7 mil
yard nə fə rə ça tıb.

Dün ya üz rə de moq ra fik gös tə ri ci lə rin on
layn say ğa cı olan country me ters.in fo say tı
nın mə lu ma tı na gö rə, 16 no yabr 2022ci il 
ta ri xin də Yer kü rə si əha li si nin sa yı 8 mil yard 
35 mil yo na ça tıb. Bu ilin əv və lin dən dün ya 
əha li si 86 mil yon dan çox ar tıb.

Ha zır da (16 no yabr ta ri xi nə olan sta tis ti ka) 
Çi nin əha li si 1 mil yard 457 mil yon, Hin dis ta
nın əha li si 1 mil yard 423 mil yon nə fər dir. Bu 
iki öl kə nin top lam əha li sa yı (2 mil yard 880 
mil yon) dün ya əha li si nin 35 faizi ni təş kil edir. 
Üs tə lik, da ha sü rət li ar tım tem pi sa yə sin də 
2023cü il də Hin dis tan Çi nə ça ta caq.

Əha li sa yın da son ra kı yer lə ri ABŞ (337 
mil yon nə fər), İn do ne zi ya (282 mil yon), Pa
kis tan (232 mil yon) tu tur. İlk on lu ğa həm
çi nin Ni ge ri ya (219 mil yon), Bra zi li ya (217 
mil yon), Banq la deş (169 mil yon), Ru si ya 
(146 mil yon) və Mek si ka (133 mil yon) da
xil dir. 

İkin ci on luq da Ya po ni ya (126 mil yon nə
fər), Efiopi ya (123 mil yon), Fi lip pin (113 
mil yon), Mi sir (107 mil yon), Vyet nam (100 
mil yon), Kon qo (96 mil yon), Tür ki yə (88 mil
yon), İran (86 mil yon), Al ma ni ya (83 mil yon) 
və Tailand (70 mil yon) var.

Bu 20 öl kə də top lam 5,6 mil yard in san – yə
ni dün ya əha li si nin 70 faizi ya şa yır.

V.Kamal
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MƏDƏNİYYƏT

Dün ya nın klas sik mu si qi mər kəz lə rin dən bi ri, Volf qanq Ama-
dey Mot sar tın do ğul du ğu Zals burq şə hə rin də (Avst ri ya) 
da hi bəs tə ka rın adı nı da şı yan fond da Azər bay can klas sik 
mu si qi si səs lən di ri lib. 

Zə fər Gü nü nə həsr olu nan 
kon sert Dias por la İş üz rə Döv
lət Ko mi tə si nin dəs tə yi ilə təş kil 
olu nub.

Təd bir də Dias por la İş üz rə 
Döv lət Ko mi tə si nin səd ri Fuad 
Mu ra dov, Azər bay ca nın Avst ri
ya da kı sə fi ri Röv şən Sa dıq bəy
li, Vya na da kı Azər bay can Mə
də niy yət Mər kə zi nin di rek to ru 
Ley la Qa sı mo va, Zals burq da 

fəaliy yət gös tə rən kon sul luq la rın 
təm sil çi lə ri, yer li ic ti maiy yə tin və 
Azər bay can ic ma sı nın üzv lə ri iş
ti rak edib lər.

Təd bir də çı xış edən ko mi tə 
səd ri diq qə tə çat dı rıb ki, ha zır
da dün ya nın 13 öl kə sin də 19 
Azər bay can Evi fəaliy yət gös tə
rir. On lar dan da bi ri Avst ri ya nın 
mü hüm mə də ni mər kəz lə rin dən 
olan Zals burq şə hə rin də dir və 

fəaliy yə ti ilə iki öl kə ara sın da 
mə də ni əla qə lə rə də töh fə ve rir.

Kon sert də Xalq ar tis ti, pro fes
sor Yal çın Adı gö zə lo vun di ri jor lu
ğu ilə Zals burq Sim fo nik Or kest ri 
çı xış edib. Proq ram da Azər bay
can və Avst ri ya bəs tə kar la rı nın 
əsər lə ri səs lə nib.

***
Bol qa rıs ta nın pay tax tı So fi ya

da da Zə fər Gü nü nə həsr olun
muş tən tə nə li kon sert ke çi ri lib.

Azər bay ca nın bu öl kə də ki sə
fir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə real la
şan təd bir də Bol qa rıs tan hö ku

mə ti nin rəs mi lə ri, ic ti maiy yət və 
mə də niy yət xa dim lə ri, dip lo ma
tik kor pu sun, Azər bay can dias
po ru nun nü ma yən də lə ri iş ti rak 
edib lər.

Kon sert dən ön cə çı xış edən 
sə fir Hü seyn Hü sey nov 2020ci 
ilin Və tən mü ha ri bə sin də əl də 
olun Zə fə rin Azər bay can ta ri xin
də müs təs na ye ri haq qın da söz 
açıb.

Kon sert də azər bay can lı və 
bol qar sə nət çi lə ri nin ifa sın da iki 

öl kə nin xalq və bəs tə kar mah nı
la rı səs lə nib. Azər bay ca nı mu si
qi ax şa mın da Əmək dar ar tist lər 
Sa hib Pa şa za də (tar zən), İl ham 
Nə zə rov (vo kal çı) və bey nəl xalq 
mü sa bi qə lər laureatı Səidə Ta ğı
za də (piano) təm sil edib lər.

Cenevrədəki payız yarmarkasında 
rəqslərimiz nümayiş olunub 

İs veç rə nin Ce nev rə şə hə rin də ki “Pa lex po” sər gi mər-
kə zin də təş kil edi lən ənə nə vi “Les Autom na les” pa yız 
yar mar ka sı çər çi və sin də bu öl kə də ya şa yan müx tə lif 
xalq la rın nü ma yən də lə ri tə rə fin dən təq di mat lar olub.

Yar mar ka za ma nı Azər bay can ic ma sı nın fəal üz vü Ma ri
ya Xan xoys ka yaMar tiq no li nin rəh bər lik et di yi “İrs” uşaq rəqs 
qru pu da çı xış edib. Ce nev rə də ya şa yan azər bay can lı la rın 
öv lad la rın dan iba rət olan qrup Azər bay can xalq rəqs lə ri ni 
mə ha rət lə nü ma yiş et di rib. “İRS”in çı xı şı iz lə yi ci lə rin al qış la rı 
ilə qar şı la nıb. 

Azər bay can in cə sə nə ti nin təq di ma tı öl kə mi zin BMTnin 
Ce nev rə Ofi si və di gər bey nəl xalq təş ki lat lar ya nın da daimi 
nü ma yən də li yi nin dəs tə yi ilə ger çək lə şib.

Daşkənddəki AMM-də 
milli rəqslərimizə dair ustad dərsləri

Ö
z bə kis ta nın pay tax-
tı Daş kənd də ki Hey dər 
Əli yev adı na Azər bay can 
Mə də niy yət Mər kə zi nin 

(AMM) la yi hə si ilə mər kə zin 
nəz din də ki rəqs an samb lı 
və rəqs dər nə yi nin uşaq və 
ye ni yet mə lə ri üçün mil li rəqs-
lə ri mi zə dair us tad dərs lə ri nə 
baş la nı lıb.

Us tad dərs lə ri ni AMMin də və ti 
ilə Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sı
nın pro rek to ru, Xalq ar tis ti, ta nın mış 
rəq qa sə Tə ra nə Mu ra do va ke çir.

Qeyd edək ki, AMMdə 10 il dən 
çox dur mil li rəqs lər mi zə dair dər nək 
fəaliy yət gös tə rir və hər il yüz lər lə 
uşaq, ye ni yet mə bu məş ğə lə lər də 
iş ti rak edir.

Mər kə zin nəz din də Azər bay ca nın 
Əmək dar ar tis ti, dost öl kə də mil li 
rəqs lə ri mi zin təb li ği nə töh fə lər ver
miş Kay keb (Köv kəb) Əli ye va nın 
adı nı da şı yan “Azər bay can qız la rı” 
an samb lı da Öz bə kis tan da mə də
niy yət, rəqs sə nə ti sa hə sin də ke çi
ri lən bey nəl xalq təd bir lər də, ha be lə 
Azər bay can mə də niy yə ti gün lə rin də 
daim fəal iş ti rak edir. 

Zalsburqda və Sofiyada 
Azərbaycan musiqiləri səslənib

Zəfərin ildönümü, “Şuşa İli” və Fikrət Əmirovun yubileyi 
İstanbul Ümraniyə Bələdiyyəsində tədbir 

İs tan bul da Azər bay ca nın 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də qa za nı lan şan lı Zə fə rin 
ikin ci il dö nü mü, “Şu şa İli” və gör kəm li Azər-
bay can bəs tə ka rı Fik rət Əmi ro vun 100 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə təd bir ke çi ri lib.

Təd bir Xa rı bül bül Viz yon Teatr Dər nə yi və 
İs tan bul Üm ra ni yə Bə lə diy yə si nin bir gə təş
ki lat çı lı ğı ilə baş tu tub.

Təd bir dən əv vəl bə lə diy yə bi na sı nın 
qa le re ya sın da təş kil olu nan “Xa rı bül bül: 
Azər bay can Zə fər sər gi si” açı lıb. Mə ra sim
də bə lə diy yə baş qa nı İs met Yıl dı rım çı xış 
edib. Xa rı bül bül Viz yon Teatr Dər nə yi nin 
rəh bə ri Ka ma lə Ka mal, Tür ki yəAzər bay
can Dər nək lə ri Fe de ra si ya sı nın (TA DEF) 
baş ka ti bi Hül ya Ağa soy, öl kə mi zin İs tan
bul da kı baş kon sul lu ğu nun əmək da şı Mu
rad Ba la ca yev Azər bay ca nın ta ri xi Zə fə ri, 

Şu şa və Fik rət Əmi rov ya ra dı cı lı ğı haq qın
da da nı şıb lar.

Son ra iş ti rak çı lar Qa ra bağ Zə fə ri ni və 
Tür ki yəAzər bay can qar daş lı ğı nı əks et di
rən sər gi yə ba xıb lar. Sər gi də Lə ti fə Ra fi qı
zı nın ha zır la dı ğı Azər bay can və Tür ki yə nin 
mil li ge yim lə ri və əl iş lə ri, azər bay can lı rəs
sam lar Sa diq Ba ba yev, Cey ran Sət ta ro va, 
tür ki yə li rəs sam Ca nan Te pe ba şı nın əsər lə
ri yer alıb.

Təd bir də Fik rət Əmi rov, Qa ra bağ Zə fə ri və 
Tür ki yəAzər bay can qar daş lı ğı nı əks et di rən 
qı sa met raj lı film lər də nü ma yiş olu nub.

8 milyard olduq...
Amma hələ dünyanın sonu deyil...
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