
Öl kə mi zin hə ya tın da bir çox ye ni lik lər, əla mət dar ha-
di sə lər lə zən gin olan 2022-ci il ba şa ça tır. Azər bay can 
ta ri xi nin şan lı sə hi fə si və döv lət ki mi var lı ğı nın ye ni 
is ti nad nöq tə si olan Və tən mü ha ri bə sin də ki Zə fər dən 
son ra ar tıq üçün cü təq vim ili ni qar şı la yır. Mü zəf fər xalq, 
sər həd lə ri bü töv öl kə ola raq ya şa dı ğı mız bu iki il, hə ya-
tı mı za Qa ra ba ğın, Zən gə zu run azad ha va sı nı qat maq-
la ya na şı, qar şı da kı üfüq lə ri də ay dın lat dı. 

2022-ci il ta ri xi miz də, hər şey dən ön cə, otu zil lik ay rı-
lıq dan son ra yurd yer lə ri mi zə tək cə ayaq bas maq de yil, 
yurd-yu va lı, ev-eşik li qa yı dı şı mı zın baş lan ğı cı ol du. Bu il ki 
Zən gi la nın Ağa lı kən di nin sa kin lə ri ya şa dı, on la rın se vin-
ci ni isə bü tün xal qı mız bö lüş dü. Se vinc pay la şıl dıq ca ço-
xa lır. Qar şı da kı il lər də onu di gər azad və abad la şan yurd 
yer lə ri mi zin sa kin lə ri də ya şa ya caq. 

Bu il 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 nın 
(2022-2026) ic raatı baş lan dı. Proq ram da mə də niy yət və 
mə də ni irs lə bağ lı mü hüm təd bir lər, la yi hə lər də nə zər də tu-
tu lub. Azad tor paq la rı mız abad ol duq ca, o yer lə rə mə də niy-
yə ti miz, in cə sə nə ti miz də qa yı da caq. Ar tıq iki il dir söz-sə nət 
do lu müx tə lif təd bir lə rə ev sa hib li yi edən mə də niy yə ti mi zin 
pay tax tı Şu şa 2023-cü il də “Türk dün ya sı nın mə də niy yət 
pay tax tı” ki mi qu ca ğı nı qo naq la ra da ha ge niş aça caq. “Şu şa 
İli” təq vim də bit sə də, əs lin də, da vam edə cək...

...Otuz il dən çox dur təq vi mi mi zə bir gün də da xil olub: 
Dün ya Azər bay can lı la rı nın Həm rəy lik Gü nü. Bu gün sa yə-
sin də il so nu bay ra mı mız iki qat olub. La kin Və tən tor paq la-
rı nın bir his sə si ya ğı əlin də ol du ğu il lər də, bay ram bay ra ma 
qo vuş sa da, on la rı xalq ola raq ürək do lu su, kö nül xoş lu ğu 
ilə ya şa ya bil mir dik. Ar tıq xal qı mız üçün ye ni mi lad olan Zə-
fər dən son ra üçün cü təq vim ili dir ki, onu bü tün dün ya da kı 
soy daş la rı mız ger çək an lam da iki qat bay ram ru hu ilə qar-
şı la yır. İn di ger çək dən bay ram bay ra ma qo vu şur. 

Bay ram la rı mız mü ba rək ol sun, əziz soy daş la rı mız, 
Azər bay can adı ilə ya şa yan cüm lə və tən daş la rı mız, 
dün ya nın dörd bir ya nın da ya şa yan həm və tən lə ri miz!
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Muzeylərimiz üçün il necə keçdi?

Bu il Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yi üçün xü su si lə əla mət-
dar olub. 55 ya şı nı qeyd edən mu zey də yer li və bey nəl-
xalq əhə miy yət li la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lib. Yu bi ley ilin də 
mu ze yin kol lek si ya sı 30-dan çox eks po nat, o cüm lə dən 

Qa ra ba ğın XVIII əs rə aid bə dii tik mə si, XIX əs rə aid mi na lı 
sır ğa lar ki mi na dir nü mu nə lər lə zən gin lə şib.

“Şu şa İli” ilə bağ lı Qa la bə yov, Meh man da rov, Çə mən zə min li 
ki mi məş hur şu şa lı nə sil lə rin ta rix də ki ro lu nu təb liğ et mək məq-
sə di lə sil si lə gö rüş lər təş kil olu nub. Mu ze yin Ənə nə vi tex no lo gi ya 
şö bə sin də isə Meh man da rov la rın Şu şa da kı ma li ka nə si nin (XIX 
əsr) ta va nın da çə kil miş rəsm əsa sın da “Lə çək-tu runc” kom po zi-
si ya lı xal ça ha zır la nıb.

davamı səh. 3-də

Bakının yeni siması – Ağ Şəhər

Qə dim lik lə müasir li yin sin te zi olan Azər bay can pay tax tı nın 
ye ni si ma sı sa yı lan, çağ daş şə hər sal ma və me mar lı ğın ən 
qa baq cıl ele ment lə ri ni eh ti va edən Ba kı Ağ Şə hə rin Mər kə zi 
park kvar ta lın da bir sı ra ti ki li lər, av to mo bil yol la rı və di gər inf-
rast ruk tur iş lə ri ta mam la nıb.

De kab rın 27-də Pre zi dent İl ham Əli yev kvar tal da gö rü lən iş lər-
lə ta nış olub, “Qa ra bağ at la rı” komp lek si nin tə mə li ni qo yub.

Azər bay can Av to mo bil Yol la rı Döv lət Agent li yi İda rə He yə ti nin 
səd ri Sa leh Məm mə dov və Ba kı Ağ Şə hər la yi hə si nin ic ra çı di-
rek to ru Rus lan Sa dı xov döv lə ti mi zin baş çı sı na gö rü lən iş lər ba-
rə də mə lu mat ve rib lər.

Bil di ri lib ki, Ba kı Ağ Şə hə rin Mər kə zi park mə həl lə sin də müx-
tə lif öl çü lü kü çə lə rin sa lın ma sı və yo lal tı kom mu ni ka si ya inf rast-
ruk tur iş lə ri ta mam la nıb. Bun lar Qa ra bağ at la rı, 3-cü Şərq, 6-cı 
Park kü çə lə ri və di gər kü çə lər dir. Bu nun la da Ağ Şə hə rin Xə qa ni 
Rüs tə mov kü çə sin dən əla və da ha iki kü çə si nin Ba bək pros pek ti-
nə ra hat gi riş və çı xı şı tə min edi lə cək.

davamı səh. 2-də

2022-ci ilin mədəni mənzərəsi 
270 yaş lı mə də niy yət pay tax tı mız Şu şa ilə şə rəf lə nən 2022-ci il 
öl kə mi zin ic ti mai-mə də ni hə ya tın da mü hüm ha di sə lər lə yad-
da qal dı. 2023-cü il də “Türk dün ya sı nın mə də niy yət pay tax tı” 
mis si ya sı nı ye ri nə ye ti rə cək Şu şa şə hə ri nin yu bi le yi öl kə miz də 
və xa ric də müx tə lif təd bir lər lə qeyd olun du.

Qa la-şə hə ri miz azad lı ğı na qo vu şan dan son ra bu il ikin ci də-
fə ənə nə vi “Xa rı bül bül” fes ti va lı na ev sa hib li yi et di. On dan çox 
öl kə dən mu si qi çi və folk lor kol lek tiv lə ri Şu şa nın Cı dır dü zün də 
rən ga rəng kon sert proq ra mı nü ma yiş et dir di lər. Dün ya ca məş hur 
şu şa lı Üze yir Ha cı bəy li nin adı nı da şı yan, bu il 14-cü də fə ke çi-
ri lən Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı nın bir sı ra kon sert lə ri də da hi 
bəs tə ka rın yur dun da ke çi ril di.

Yu bi ley ilin də Şu şa həm də növ bə ti Va qif Poezi ya Gün lə ri-
nə ev sa hib li yi et di. Hey dər Əli yev Fon du, Mə də niy yət Na zir li yi 
və Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən 
təd bir də ki tab sər gi si nü ma yiş olun du, Və tən mü ha ri bə si nə, 
Qa ra ba ğa, onun ta cı Şu şa ya həsr edilən nəşr lə rin təq di ma tı 
ke çi ril di.

“Şu şa İli” çər çi və sin də və gör kəm li şairə Xur şid ba nu Na tə-
va nın 190 il li yi mü na si bə ti lə bu il həm də Mə də niy yət Na zir li-
yi və Şu şa Şə hə ri Döv lət Qo ru ğu İda rə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə XIX əsr Azər bay can söz-sə nət ir sin də məx su si ye ri ol muş 
“Məc li si-üns” ədə bi məc li si bər pa edil di. Bu mü na si bət lə Şu şa-
da ger çək lə şən təd bir də Azər bay can, Tür ki yə, Qa za xıs tan, Qır-
ğı zıs tan və Öz bə kis ta nın şair lə ri ud və qa nu nun mü şa yiəti ilə 
şeir lər söy lə di lər.

davamı səh. 2-də

Səhnəmizdən görünən il
Bu il, di gər mə də niy yət ocaq la rı ki mi, teatr la rı mız da pan de-
mi ya nın sə bəb ol du ğu təx mi nən iki  illik sü ku nət dən çı xa raq 
ak tiv sə nət hə ya tı na qa yıt dı lar. Pro se si ya xın dan iz lə yən bi ri 
ola raq de yə bi lə rəm ki, is tər ta ma şa çı ilə bi la va si tə ün siy yət-
də, is tər sə də ye ni səh nə əsər lə ri nin kə miy yət və key fiy yə tin də 
teatr la rı mız öz lə ri nə ye ni dən bax maq im ka nı qa zan dı lar. 

“Şu şa İli” teatr la rı mı zın ca ri re per tuarın da, ye ni ta ma şa la rın da 
da ək si ni tap dı, il ər zin də iki teatr fes ti va lı – Mə də niy yət Na zir li yi-
nin dəs tə yi ilə “4.4” Qı sa Ta ma şa lar və Azər bay can Teatr Xa dim-
lə ri İt ti fa qı nın təş ki lat çı lı ğı ilə qu ru mun 125 il lik yu bi le yi nə həsr 
olun muş “Mil li klas si ka” fes ti val la rı da ke çi ril di. Üs tə lik, bir sı ra 
teatr la rı mız öl kə xa ri cin də də fes ti val la ra qa tıl dı lar.

davamı səh. 5-də

İlin kino yaddaşında qalanlar
2022-ci il Azər bay can ki no su üçün han sı ye ni lik lər lə əla mət dar 
ol du? İlin ki no mən zə rə si nə qı sa nə zər sal dıq. 

2022-ci ilin öl kə miz də “Şu şa İli” elan edil mə si haq qın da döv lət 
baş çı sı nın mü va fi q sə rən ca mı na əsa sən, Azər bay can Döv lət Film 
Fon dun da sax la nı lan Şu şa ilə bağ lı fi lm lər bər pa edi lə rək ic ti maiy-
yə tə təq dim olun du. 

İlin ilk ki no xə bər lə rin dən bi ri isə “Sal na mə fi lm” stu di ya sın da Mə-
də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə “Qa ra bağ” fut bol klu bu haq qın da 4 
se ri ya lı sə nəd li fi l min is teh sa lı na baş la nıl ma sı ol du. Ar xiv ma te rial-
la rı na is ti nad la çə ki lən fi lm də Ağ dam da “Qa ra bağ” fut bol klu bu nun 
ya ran ma sı, Ağ da mın iş ğa lın dan son ra Ba kı da fəaliy yə ti, öl kə və Av-
ro pa miq yas lı ya rış lar da iş ti ra kı, qa zan dı ğı nailiy yət lər və s. ək si ni 
ta pa caq.

davamı səh. 7-də

Yo la sal dı ğı mız 2022-ci il Azər bay can 
mu si qi mə də niy yə ti ta ri xi nə ya zı la bi lə cək 
rən ga rəng təd bir və la yi hə lər lə yad da 
qal dı. İl ər zin də fes ti val lar, mü sa bi qə lər, 
yu bi ley ge cə lə ri bir-bi ri ni əvəz lə di. 

Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı Şu şa 
şə hə rin də V “Xa rı bül bül” Bey nəl xalq Folk lor 
Fes ti va lı ilin ən yad da qa lan mu si qi la yi hə lə-
rin dən ol du. Hey dər Əli yev Fon du, Mə də niy-
yət Na zir li yi və Şu şa Şə hə ri Döv lət Qo ru ğu 
İda rə si tə rə fi n dən təş kil olu nan fes ti val azad 
Şu şa nın mə də ni hə ya tı na ikin ci də fə rəng 
qat dı. Bir sı ra öl kə lər dən mu si qi və folk lor 
kol lek tiv lə ri nin iş ti rak et di yi fes ti val qa la-şə-
hə ri mi zin ünü nə ün qat dı. 

Bu il dün ya şöh rət li Azər bay can bəs tə ka-
rı Fik rət Əmi ro vun 100 il lik yu bi le yi döv lət 
baş çı sı nın sə rən ca mı na əsa sən, öl kə miz də 
və xa ric də bö yük tən tə nə ilə qeyd olun du. 
No yabr ayın da Azər bay can Mə də niy yət Na-

zir li yi və UNES CO-nun bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə Pa ris də, təş ki la tın mən zil-qə rar ga hın da 
F.Əmi ro vun yu bi le yi nə həsr edil miş mu si qi 
ax şa mı ke çi ril di. Yu bi ley ilin də na zir li yin təş-
ki lat çı lı ğı ilə həm çi nin “Fik rət Əmi rov – 100” 
ad lı mu si qi fes ti va lı ke çi ril di, kon sert və ta-
ma şa nü ma yiş lə ri pay taxt la ya na şı, bəs tə-
ka rın do ğul du ğu Gən cə şə hə rin də də ol du.  

Gör kəm li bəs tə kar SS Rİ Xalq ar tis ti Rauf 
Ha cı ye vin 100 il li yi döv lət sə viy yə sin də qeyd 
olun du. Yu bi ley mü na si bə ti lə mu si qi fes ti va lı 
ke çi ril di. Fes ti val çər çi və sin də Ba kı da və re-
gion lar da kon sert lər, el mi konf rans lar təş kil 
edil di.

davamı səh. 3-də

Ədəbiyyat və incəsənətimizin “Tək inci”si

De kab rın 28-də Azər-
bay can Mil li İn cə sə nət 
Mu ze yin də gör kəm li 
şair, ic ti mai xa dim Xur-

şid ba nu Na tə va nın (1832-
1897) 190 il lik yu bi le yi nə 
həsr edil miş “Tək in ci” ad lı 
sər gi nin açı lı şı ke çi ril di.

Mə ra sim də mə də niy yət na zi-
ri nin müavi ni Sev da Məm mə də-
li ye va, mə də niy yət və in cə sə nət 
xa dim lə ri və di gər qo naq lar iş ti-
rak edir di lər.

Təd bir də çı xış edən Ni za mi 
Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can 
Ədə biy ya tı Mu ze yi nin baş di rek-
to ru aka de mik Ra fael Hü sey nov 
bil dir di ki, Xur şid ba nu Na tə van 

in cə sə nə tin bir çox sa hə lə rin də 
əvəz siz əsər lər ya ra dan, ic ti mai 
fəaliy yə ti ilə cə miy yə tin bö yük 

rəğ bə ti ni qa za nan na dir şəx siy-
yət lər dən dir: “Qa ra bağ xan lı ğı nın 
so nun cu va ri si Xur şid ba nu Na-

tə va nın xü su si bə dii is te da da və 
qa baq cıl ide ya la ra ma lik söz sə-
nət ka rı ki mi ədə biy yat ta ri xi miz-
də özü nə məx sus la yiq li ye ri var. 
Klas sik ədə bi ənə nə lə ri mi zi ya şa-
dan, yük sək hu ma nizm ide ya la rı, 
də rin li rizm ifa də edən ya ra dı cı lı-
ğı və uni kal şəx siy yə ti sa yə sin də 
Na tə van döv rün ədə bi mü hi ti nin 
for ma laş ma sı na mü hüm tə sir 
gös tə rə rək xal qı mı zın mə də ni 
ir si nin zən gin ləş mə si nə töh fə-
lər ve rib. Na tə van Azər bay ca nın 
ədə bi-mə də ni hə ya tın da mil li ru-
hun da şı yı cı sı ola raq mü hüm bir 
mis si ya nı ye ri nə ye ti rir di. O həm 
də Azər bay can qa dı nı nın par laq 
ob ra zı idi”.

davamı səh. 2-də
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Rauf Hacıyevin 100 illiyinə həsr olunan festival yekunlaşdı

Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı-
ğı ilə gör kəm li bəs tə kar SS Rİ Xalq ar tis ti Rauf Ha cı ye vin 
(1922-1995) 100 il li yi mü na si bə ti lə 3-27 de kabr ta rix lə rin də 
mu si qi fes ti va lı ke çi ril di. Fes ti val çər çi və sin də pay taxt da və 

Gən cə də mu si qi ax şam la rı və di gər təd bir lər təş kil olun du. 

De kab rın 22-də fes ti va lın 
növ bə ti kon ser ti Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də real laş dı. 
Yığ cam, xü su si ab-ha va sı olan 
mu si qi ax şa mın da bəs tə ka rın 
Əl cə zair möv zu sun da əsər lə ri, 
piano üçün mi niatür lə ri səs lən-
di ril di. 

Qeyd edək ki, Rauf Ha cı yev 
1971-ci il də Mə də niy yət Na zir-
li yi nin gön də ri şi ilə Əl cə zairə 
ge dən mə də niy yət qru pu na 
rəh bər lik edib. Azər bay can 
mu si qi si ta ri xin də no va tor bəs-
tə kar ki mi qa lan Rauf Ha cı yev 
əl cə zair li gənc lə rin mu si qi təh-
si lin də, mil li mu si qi mək tə bi nin 
for ma laş ma sın da ya xın dan iş ti-
rak edib. Hə min mu si qi çi kadr-
lar in di də Əl cə zair Mil li Kon-
ser va to ri ya sın da və Bu duau 
şə hə rin də açıl mış mu si qi mək-
tə bin də müəl lim ki mi ça lı şır lar.

Kon sert proq ra mın da bəs tə-
ka rın se vi lən mah nı la rı di ri jor 
Ley la Za lı ye va nın rəh bər li yi ilə 
“Şəms-Qə mər” ka me ra xo ru 
(Mil li Kon ser va to ri ya) tə rə fi n-
dən səs lən di ril di. Xo ru Əmək dar 
müəl lim Naibə Şah məm mə do-
va mü şa yiət edir di. Əmək dar ar-
tist lər Nər giz Kə ri mo va və Fə rid 
Əli ye vin ifa la rın da Rauf Ha cı-
ye vin ope ret ta la rın dan par ça lar 
ma raq la qar şı lan dı.  

Ge cə də mu si qi şü nas Və fa 
Hə mi do va dol ğun və əha tə li 
çı xı şı ilə ta ma şa çı la rı Rauf Ha-
cı yev ya ra dı cı lı ğı nın ma raq lı 
mə qam la rı ilə ta nış et di. Bey-
nəl xalq mü sa bi qə lər laureat la rı 
Fə qan Hə sən li və Ata ba la Ma-
naf za də bəs tə ka rın for te piano 
üçün mi niatür lə ri ni sev gi və 
eh ti ram do lu ifa la rı ilə təq dim 
et di lər. 

Xalq ar tis ti Sal man Qəm bə-
rov və ifa çı Röv şən Qəh rə ma-
no vun “Saç la rı na gül dü züm”ü 
ye ni iş lə mə də bir gə ifa la rı isə 
xü su si tə sir ba ğış la dı. Bu ifa ilə 
za la san ki çi çək ya ğı şı ələn di...

***
“Rauf Ha cı yev – 100” Mu si-

qi Fes ti va lı na de kab rın 27-də 
M.Ma qo ma yev adı na Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Fi lar mo-
ni ya sın da ke çi ri lən kon sert lə 

ye kun vu rul du. Bağ la nış kon-
ser ti üçün bəs tə ka rın sim fo nik 
əsər lə rin dən iba rət proq ram 
tər tib olun muş du. 

Mu si qi şü nas Və fa Hə mi do va 
bəs tə ka rın sim fo nik mu si qi ya-
ra dı cı lı ğın dan söz aç dı. Bil dir di 
ki, ye kun kon sert də sə nət ka rın 
sim fo nik əsər lə ri sil si lə sin dən 
səs lə nə cək “Gənc lik sim fo ni ya-
sı” (1953) müəl li fi n dip lom işi dir. 
Bu əsər Azər bay can mu si qi sin-
də ilk li rik-dra ma tik sim fo ni ya 

nü mu nə si dir. Əsər də bəs tə-
ka rın Və tə ni nə, xalq sə nə ti nə, 
mu si qi si nə olan də rin mə həb-
bə ti öz ək si ni ta pıb. Bəs tə ka rın 
“Rəqs löv hə lə ri” sim fo nik süita-
sı isə 1954-cü il də ya zı lıb və 
“Qız la rın rəq si”, “Rəqs”, “Yal lı”, 
“Vals” his sə lə rin dən iba rət dir. 

Proq ra ma da xil olan bəs tə-
ka rın “Violin ilə or kestr üçün 
kon sert” (1952) əsə ri nə qə dər 
yal nız Sol tan Ha cı bə yov 1945-
ci il də və Ca han gir Ca han gi rov 
1951-ci il də bu jan ra mü ra ciət 
edib. R.Ha cı ye vin bu əsə ri nur-
la, coş qun hə yat nəb zi və se-
vinc his si ilə do lu dur. 

Son ra kon sert proq ra mı təq-
dim olun du. Kon sert də Üze yir 
Ha cı bəy li adı na Döv lət Sim fo-
nik Or kest ri nin mü şa yiətin də 
(Əmək dar ar tist Fuad İb ra hi mo-
vun di ri jor lu ğu ilə) Əmək dar ar tist 
Cey la Se yi do va bəs tə ka rın əsər-
lə ri ni sev gi və pe şə kar lıq la səs-
lən dir di. İfa olu nan əsər lər Rauf 
Ha cı yev sə nə ti nin əbə di ya şar lı-
ğı nı bir da ha təs diq lə di. 

Lalə

Fərhad Bədəlbəyli “Şərəf ” ordeni ilə
təltif olunub

De kab rın 27-də gör kəm li piano çu, bəs tə kar, Xalq ar tis ti, Döv-
lət mü ka fa tı laureatı, Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de-
mi ya sı nın rek to ru Fər had Bə dəl bəy li nin 75 ya şı ta mam ol du. 
Sə nət kar yu bi le yi ərə fə sin də “Şə rəf” or de ni ilə təl tif olu nub.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin de kab rın 26-da im za la dı ğı sə rən ca ma 
əsa sən, Fər had Bə dəl bəy li Azər bay can mu si qi mə də niy yə ti nin in-
ki şa fın da uzun müd dət li sə mə rə li fəaliy yə ti nə gö rə bu or de nə la yiq 
gö rü lüb. 

Fər had Bə dəl bəy li 1997-ci il də “Şöh rət”, 2017-ci il də “İs tiq lal” 
or den lə ri ilə təl tif edi lib.

Fər had Bə dəl bəy li ni yu bi le yi və növ bə ti döv lət təl ti fi  mü na si bə-
ti lə təb rik edir, ona möh kəm can sağ lı ğı, ye ni uğur lar ar zu la yı rıq.

Ədəbiyyat və incəsənətimizin “Tək inci”si
Natəvanın 190 illiyinə həsr olunan sərgi açılıb

əvvəli səh. 1-də
Aka de mik bu gün Na tə va nın yu bi le yi nin ürək açıq lı ğı ilə qeyd olun-

du ğu nu vur ğu la dı: “Çün ki Qa ra ba ğı mız azad dır, Azər bay can tor paq-
la rı iş ğal dan azad olu nub. Bir vaxt lar Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin hə yə-
tin də yer lə şən Na tə va nın gül lə lən miş hey kə li ar tıq Şu şa ya qay ta rı lıb”.

Xur şid ba nu Na tə va nın rəh bər lik et di yi “Məc li si-üns”dən, onun 
xey riy yə çi lik fəaliy yə tin dən söz açan Ra fael Hü sey nov qeyd et di 
ki, bu ədə bi məc lis öz ət ra fın da döv rün qa baq cıl zi ya lı la rı nı top la-
yıb və Qa ra bağ ədə bi mü hi ti nin in ki şa fı na güc lü tə sir gös tə rib. Zə-
ma nə si nin gör kəm li şəx siy yət lə rin dən olan X.Na tə van tək cə Azər-
bay can da de yil, bü tün Cə nu bi Qaf qaz da xe yir xah lı ğı ilə ta nı nıb. O, 
ka sıb la ra əl tu tub, Şu şa ya su kə mə ri və yol çək di rib: “Xan qı zı nın 
ob ra zı həm da hi şəx siy yət – mə də ni və ic ti mai xa dim ki mi, həm 
də gö zəl, kü bar Azər bay can qa dı nı ki mi bir çox rəs sam və hey kəl-
tə raş la rı mız tə rə fi n dən mü ra ciət olu nan, say sız-he sab sız təs vir lə ri 
ya ra dı lan ob raz lar dan bi ri nə çev ri lib. Ma ral Rəh man za də, Oq tay 
Sa dıq za də, Ömər El da rov, Al tay Ha cı yev və baş qa sə nət kar la rı mı-
zın yük sək ya ra dı cı lıq məh su lu ki mi ər sə yə gə lən Na tə van ob raz la-
rı bu gün kü sər gi nin diq qə tə la yiq eks po nat la rın dan dır”.

Da ha son ra qo naq lar sər gi ilə ta nış ol du lar.
Qeyd edək ki, sər gi də Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi, Mil li 

Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi, Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi, 
Azər bay can Döv lət Teatr Mu ze yi, Azər bay can Döv lət Rəsm Qa-
le re ya sı, Sət tar Bəh lul za də nin Ev-Mu ze yi, Bər də Ra yon Ta rix-Di-
yar şü nas lıq Mu ze yi və Xalq rəs sa mı Al tay Ha cı ye vin şəx si kol-
lek si ya sın da sax la nı lan Na tə va na məx sus şəx si əş ya lar, onun 
əl yaz ma la rı, elə cə də gör kəm li rəs sam və hey kəl tə raş la rı mı zın 
əsər lə ri, ümu mi lik də 60-a ya xın nü mu nə təq dim olu nur. 

“Tək in ci” sər gi si 2023-cü il yan varın so nu na dək davam edəcək.

İsrailin Hayfa şəhərində Fikrət Əmirovun 
əsərləri səsləndirilib

İs railin Hay fa şə hə rin də ki “Krieger” Sə nət Mər kə zin də dün ya 
şöh rət li Azər bay can bəs tə ka rı Fik rət Əmi ro vun 100 il li yi nə həsr 
olun muş kon sert ke çi ri lib.

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə sin dən bil di rib lər ki, kon sert-
də yer li ic ti maiy yə tin nü ma yən də lə ri və Azər bay can dias po ru nun 
üzv lə ri iş ti rak edib lər.

Kon sert dən əv vəl çı xış edən Xalq ar tis ti, pro fes sor Yal çın Adı-
gö zə lov diq qə tə çat dı rıb ki, il ər zin də dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin-
də Azər bay can bəs tə kar lıq mək tə bi nin bö yük nü ma yən də si, sim-
fo nik mu ğam jan rı nın ba ni si Fik rət Əmi ro vun ya ra dı cı lı ğı na həsr 
olun muş kon sert lər ke çi ri lib.

“La kin çox şa dam ki, bu əla mət dar ilin ye kun kon ser ti İs rail də 
ke çi ri lir”, – de yə maest ro vur ğu la yıb.

Hay fa Sim fo nik Or kest ri nin ifa sın da Fik rət Əmi ro vun “Azər bay-
can kap riç çiosu”, “Kürd ov şa rı” sim fo nik mu ğa mı və “Nə si mi das-
ta nı” ba le tin dən mu si qi təq dim edi lib.

Kon sert dən son ra yer li ic ti maiy yə tin nü ma yən də lə ri ifa çı la ra 
və təş ki lat çı la ra tə şək kür lə ri ni bil di rib lər. Vur ğu la nıb ki, bu, on la rı 
hey rə ta miz Azər bay can mu si qi si ilə ta nış edən bir ax şam olub.

əvvəli səh. 1-də
Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki-

lat çı lı ğı ilə bu il sək ki zin ci si ke çi ri-
lən Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si 
mə də niy yət pay tax tı mı zın yu bi le-
yi nə həsr olun du. Ey ni za man da 
na zir lik tə rə fi n dən “Şu şa – 270” 
xa ti rə ni şa nı da tə sis edil di.

2022-ci il Azər bay can mə də niy-
yət və in cə sə nə ti nin, ədə biy yat və 
el mi nin in ki şa fı na mü hüm töh fə lər 
ver miş bir sı ra şəx siy yət lə rin yu bi-
ley lə ri ilə əla mət dar ol du. Döv lət 
baş çı sı nın mü va fi q sə rən cam la rı 
ilə mu si qi mə də niy yə ti mi zin in-
ki şa fı na mü hüm töh fə lər ver miş 
SS Rİ Xalq ar tist lə ri, bəs tə kar lar 
Fik rət Əmi rov və Rauf Ha cı ye vin 
100, us tad tar zən, Xalq ar tis ti Əh-
məd Ba kı xa no vun 130 il lik yu bi-
ley lə ri qeyd olun du. 

Yu bi ley təd bir lə ri nin arealı-
na və rən ga rəng li yi nə gö rə, yo-
la sal dı ğı mız ili “Fik rət Əmi rov 
İli” də ad lan dır maq olar. Dün ya 
şöh rət li bəs tə ka rın yu bi ley təd-
bir lə ri UNES CO və TÜRK SOY 
ki mi bey nəl xalq təş ki lat lar da, 
bir sı ra öl kə lər də qeyd olun du. 
Azər bay can Mə də niy yət Na zir-
li yi və UNES CO-nun bir gə təş-
ki lat çı lı ğı ilə Pa ris də, təş ki la tın 
mən zil-qə rar ga hın da F.Əmi ro-
vun yu bi le yi nə həsr edil miş tən-
tə nə li mu si qi ax şa mı ke çi ril di. Bir 
sı ra öl kə lər də kon sert və ta ma şa 
nü ma yiş lə ri ger çək ləş di. Bun la-
rın sı ra sın da Nyu-York da kı “Kar-
ne gie Hall”da ke çi ri lən “Dost luq 
kör pü lə ri” ad lı kon sert xü su si lə 
əla mət dar ol du. Azər bay can Mə-
də niy yət Na zir li yi, Dias por la İş 
üz rə Döv lət Ko mi tə si və Va şinq-
ton da kı sə fi r li yi mi zin dəs tə yi ilə 
ger çək lə şən kon sert F.Əmi rov 
ya ra dı cı lı ğı nın uzaq Ame ri ka da 

bö yük tən tə nə si idi. “Türk dün ya-
sı nın mə də niy yət pay tax tı” Bur-
sa da da da hi bəs tə ka rın yu bi ley 
kon ser ti ke çi ril di. 

2022-ci il həm çi nin gör kəm-
li bəs tə kar, mə də niy yət xa di mi 
Rauf Ha cı ye vin 100 il li yi ilə əla-
mət dar ol du. 

Hər iki yu bi ley mü na si bə ti lə Mə-
də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Fik rət Əmi rov – 100” və “Rauf Ha-
cı yev – 100” mu si qi fes ti val la rı real-
laş dı, Ba kı da və Gən cə də kon sert 
və ta ma şa nü ma yiş lə ri ol du. 

Bun dan əla və, il ər zin də gör-
kəm li xa nən də lər Sa ra Qə di mo va 
və Şöv kət Ələk bə ro va nın 100, us-
tad ka man ça ifa çı sı Ha bil Əli ye vin 
95, bəs tə kar Emin Sa bit oğ lu nun 
85, dün ya şöh rət li ope ra və est ra-
da mü ğən ni si Müs lüm Ma qo ma-
ye vin 80 il lik yu bi ley lə ri müx tə lif 
təd bir lər lə qeyd olun du. Bu gün də 
Azər bay can mu si qi mə də niy yə-
ti nin in ki şa fı na töh fə lər ve rən sə-

nət kar lar dan maest ro, Xalq ar tis ti 
Rauf Ab dul la ye vin 85, Bəs tə kar lar 
İt ti fa qı nın səd ri Xalq ar tis ti Fi rən giz 
Əli za də və Ba kı Mu si qi Aka de mi-
ya sı nın rek to ru Xalq ar tis ti Fər had 
Bə dəl bəy li nin 75 il lik yu bi ley lə ri ke-
çi ril di. Xalq ar tist lə ri – bəs tə kar El-
dar Man su rov və mü ğən ni Sər xan 

Sər xa nın 70, bəs tə kar Sər dar Fə-
rə co vun 65, xa nən də Mə lək xa nım 
Əy yu bo va nın 60 il li yi qeyd olun du. 

Döv lət baş çı sı nın sə rən cam la-
rı ilə bu il həm də gör kəm li şair, 
xey riy yə çi Xur şid ba nu Na tə va nın 
190, maarif və mət buat xa di mi 
Ömər Faiq Ne man za də nin 150, 
da hi şair-dra ma turq Hü seyn Ca-
vi din 140, is tiq lal şairi Əh məd Ca-
va dın 130 il lik yu bi ley lə ri müx tə lif 
təd bir lər lə qeyd olun du. 

Pre zi dent İl ham Əli yev və bi rin ci 
xa nım Meh ri ban Əli ye va nın iş ti ra-
kı ilə Ağ dam da kı “İma rət” komp-
lek sin də Na tə va nın ye ni dən ucal-
dıl mış abi də si nin açı lı şı ke çi ril di. 

Hü seyn Ca vi din yu bi le yi mü-
na si bə ti lə Va şinq ton da ədi bin 
ba rel ye fi  nin açı lı şı ol du. Gənc 
hey kəl tə raş Kam ran Əsə do vun 
müəl li fi  ol du ğu ba rel yef şə hər-
də ki ABŞ-Azər bay can Ti ca rət 
Pa la ta sı nın in zi ba ti bi na sı nın fa-
sa dı na vu ru lub.

Gör kəm li şair, pe da qoq, ic ti-
mai xa dim Əh məd Ca va dın 130 
il li yi də bö yük tən tə nə ilə qeyd 
olun du. Yu bi ley təd bir lə ri şeir lə-
rin də bö yük sev gi ilə vəsf et di yi 
Tür ki yə də, elə cə də Öz bə kis tan-
da da ke çi ril di, hə yat və ya ra dı-
cı lı ğı na həsr olu nan ki tab la rın 
təq di ma tı real laş dı.

Həm çi nin dra ma tur gi ya mı zın 
ba ni si Mir zə Fə tə li Axun za də nin 
210, mil li mət buatı mı zın əsa sı-
nı qo yan Hə sən bəy Zər da bi nin 
180, bö yük maarif çi və realist 
şair Mir zə Ələk bər Sa bi rin 160, 
ya zı çı və döv lət xa di mi Yu sif 
Və zir Çə mən zə min li nin 135, 
bö yük mü ğən ni Bül bü lün 125, 
ma es tro Ni ya zi nin 110, Aşıq Şa-
ki rin 100,  Xalq rəs sa mı, Rəs-
sam lıq Aka de mi ya sı nın rek to ru 
Ömər El da ro vun 95 il li yi və bir 
sı ra mə də niy yət, elm və ədə biy-
yat xa di mi nin yu bi ley lə ri qeyd 
olun du.

Bu il həm də Azər bay can mə-
də niy yə tin də, el min də özü nə-
məx sus ye ri olan İrə van Döv lət 
Azər bay can Dram Teat rı nın və 
İrə van Müəl lim lər Se mi na ri ya sı-
nın 140 il li yi idi. Hər iki yu bi ley lə 
əla qə dar döv lət baş çı sı tə rə fi n-
dən sə rən cam lar im za lan mış dı.

2022-ci ilin mədəni mənzərəsi
Beynəlxalq festivallar, sərgilər və yubileylərlə zəngin il

əvvəli səh. 1-də

Ta mam la ma iş lə ri çər çi və sin də 
ara ba lar üçün pan dus lar, ye rüs tü 
pi ya da ke çid lə ri, qo ru yu cu tum-
ba lar, DİN-in “Təh lü kə siz şə hər” 
xid mə ti tə rə fi n dən vi deoka me ra lar 
qu raş dı rı lıb, ye ral tı kom mu ni ka-
si ya lar, İT ka nal sis tem lə ri çə ki lib. 
Mər kə zi park mə həl lə si  2017-ci il-
də təh vil ve ril miş “Pa ris ev lə ri”ndən 
əla və, 36, 20 və 8 mər tə bə li ya şa-
yış bi na la rı, 6-cı Park kü çə si bo-
yun ca iki mər tə bə li qey ri-ya şa yış 
bi na la rı, ti ca rət və ic ti mai iaşə ob-
yekt lə ri, or ta mək təb, ofi s və döv lət 
in zi ba ti bi na la rı, bir sı ra park və ya-
şıl lıq zo na la rın dan iba rət dir.

Qa ra bağ at la rı kü çə si nin mər-
kə zin də sək kiz mər tə bə li, müasir 
fa sad lı ya şa yış bi na la rı nın əha-
tə sin də Qa ra bağ at la rı mey da nı 
yer lə şir.

Pre zi dent İl ham Əli yev mey-
dan da ağac əkib. Son ra döv lət 
baş çı sı “Qa ra bağ at la rı” komp-
lek si nin tə mə li ni qo yub.

Mey dan la ta nış lıq za ma nı qeyd 
olu nub ki, ət raf da kı bi na lar da ma-
ğa za la rın, ic ti mai iaşə ob yekt lə-
ri nin açıl ma sı nə zər də tu tu lur. 
Mey da nın mər kə zin də Azər bay-
ca nın Qa ra bağ tor paq la rı nın 30 
il lik iş ğal dan azad edil mə si ilə nə-
ti cə lə nən Və tən mü ha ri bə sin də-
ki Zə fə ri nə həsr edi lən Qa ra bağ 
at la rı nın hey kəl komp lek si qu raş-
dı rı lıb. Yed di Qa ra bağ atın dan 
iba rət komp lek sin ha zır lan ma sı-
na ame ri ka lı hey kəl tə raş Ro bert 
Sam mers cəlb olu nub. 

Qa ra bağ at la rı kü çə sin də pi ya-
da lar üçün pan dus lar və ye rüs tü 
ke çid lər, ya şıl lıq zo laq la rı sa lı nıb, 
av to mo bil və ve lo si ped da ya na-
caq la rı ya ra dı lıb, pi ya da la rın is ti-
qa mət lən di ril mə si üçün yol gös-
tə ri ci lə ri və s. qu raş dı rı lıb. 

Pre zi dent İl ham Əli yev av to-
bus la Ba kı Ağ Şə hər Mər kə zi 
park kvar ta lı nı gə zib.

Mə lu mat ve ri lib ki, bu ra da dörd-
mər tə bə li hi per mar ket bi na sı nın, 
Ba bək pros pek tin də müasir di-
zayn lı çox funk si ya lı bi na nın və 
av to da ya na ca ğın in şa sı ba şa 
ça tıb. Həm çi nin Ba kı Ağ Şə hə rin 
“land mark”ı olan və ha zır da ti kin ti-
si apa rı lan 12 mər tə bə li ofi s bi na sı 
bey nəl xalq stan dart la ra uy ğun iş 
mə ka nı tək lif edə cək. Biz nes mər-
kə zi nin ar xa sın da, hün dür bi na-
la rın əha tə sin də 1 hek tar əra zi si 
olan Mər kə zi park la yi hə lən di ri lib. 
Park pi ya da lar üçün şi mal da Ba-
bək pros pek ti və Qa ra bağ at la rı 
mey da nın dan baş la yan Fəv va-
rə lər mey da nı və pi ya da kör pü sü 
bo yun ca Ağ Şə hər bul va rı na dək 2 
ki lo metr lik ma neəsiz gə zin ti xi ya-

ba nı ola caq.
Əra zi ilə ta nış olan İl ham Əli-

yev “Məq sə di mi zə çat mı şıq, ar-
tıq şə hər için də şə hər var”, – de-
yə bil di rib.

Pre zi den tə Ba kı Ağ Şə hər la-
yi hə si üz rə növ bə ti il lər də gö rü-
lə cək iş lər ba rə də də mə lu mat 
ve ri lib.

Qeyd edək ki, Ba kı Ağ Şə hər 
la yi hə si öl kə baş çı sı nın sə rən ca-
mı ilə təs diq olun muş “Azər bay-
can Res pub li ka sın da eko lo ji və-
ziy yə tin yax şı laş dı rıl ma sı na dair 
2006-2010-cu il lər üçün Komp-
leks Təd bir lər pla nı” çər çi və sin-
də hə ya ta ke çi ri lir. Ba kı Ağ Şə-
hər dün ya nın qa baq cıl və müasir 
eko lo ji şə hər sal ma la yi hə si ki mi 
müx tə lif bey nəl xalq mü ka fat-
la ra (Hon konq da “MI PIM Asia 
Awards 2011” mü sa bi qə si, Du-
bay da “Citys ca pe Glo bal” və s.) 

la yiq gö rü lüb.
Ağ Şə hə rin təh vil ve ril miş mə-

həl lə lə rin də ar tıq min lər lə sa kin 
key fi y yət li və müasir şə hər mü-
hi tin də ya şa yır.

Bakının yeni siması – Ağ Şəhər
Prezident İlham Əliyev: “Məqsədimizə çatmışıq,

artıq şəhər içində şəhər var”

Autizm sindromlu uşaqlar 
üçün bayram tədbiri

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş 
İda rə si və Azər bay can 
Autizm As so siasi ya sı nın 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə autizm 

sind rom lu uşaq lar üçün 31 De-
kabr – Dün ya Azər bay can lı la rı-
nın Həm rəy lik Gü nü və Ye ni ilə 
həsr olun muş təd bir ke çi ri lib.

Təd bir də mil lət və kil lə ri, in cə sə-
nət xa dim lə ri, di gər qo naq lar iş ti rak 
edib lər.

Çı xış edən lər autizm sind rom lu 
uşaq la rın və ailə lə ri nin cə miy yə tin 
həs sas qru pu na aid ol du ğu nu, on-
la ra xü su si diq qət və qay ğı gös tə ril-
mə si nin va cib li yi ni qeyd edib lər. 

Son ra il ər zin də fərq lə nən autizm 
mər kəz lə ri nə, id man klub la rı na, tə-
lim çi lə rə dip lom və tə şək kür na mə lər 
təq dim olu nub. Ya rış lar da mü ka fat 
qa za nan autizm sind rom lu id man çı-
la ra hə diy yə lər ve ri lib.

Bə dii his sə də ifa olu nan mah nı lar 
və rəqs lər həm uşaq lar da, həm də 
qo naq lar da xoş ov qat ya ra dıb.

2 gündəmgündəm
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Döv lət baş çı sı nın sə rən ca mı 
ilə gör kəm li tar zən, pe da qoq, 
Xalq ar tis ti Əh məd Ba kı xa no vun 
isə 130 il li yi müx tə lif təd bir lər-
lə qeyd olun du. Bun dan əla və, 
il ər zin də gör kəm li xa nən də lər, 
Xalq ar tist lə ri Sa ra Qə di mo va 
və Şöv kət Ələk bə ro va nın 100, 
Ha bil Əli ye vin 95, Emin Sa bi toğ-
lu nun 85, dün ya şöh rət li ope ra 
və est ra da mü ğən ni si, bəs tə kar 
Müs lüm Ma qo ma ye vin 80 il lik 
yu bi ley lə ri müx tə lif təd bir lər lə 
qeyd edil di. Av qust da pay taxt da-
kı “Ya şıl Teatr”da, okt yabr da isə 
Hey dər Əli yev Sa ra yın da Ma qo-
ma ye vin yu bi le yi nə həsr olun-
muş mu si qi ax şam la rı xü su si lə 
yad da qa lan ol du.

***
Üze yir Ha cı bəy li Bey nəl xalq 

Mu si qi Fes ti va lı 14-cü də fə öl-
kə miz dən və xa ric dən ifa çı və 
kol lek tiv lə ri, mü tə xəs sis lə ri bir 
ara ya gə tir di. Hey dər Əli yev 
Fon du nun dəs tə yi və Mə də niy-
yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən fes ti va lın kon sert lə ri 
Üze yir bə yin doğ ma şə hə ri Şu-
şa da da ger çək ləş di.

2010-cu il dən Mə də niy yət Na-
zir li yi, Azər bay can Bəs tə kar lar 
İt ti fa qı və Şə ki Şə hər İc ra Ha-
ki miy yə ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə Şə ki də ke çi ri lən “İpək Yo lu” 

Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı pan-
de mi ya nın ya rat dı ğı ikiil lik fa si-
lə dən son ra bu il 11-ci də fə baş 
tut du. 

Öl kə miz də vo kal ifa çı lı ğı nın in-
ki şa fı na töh fə ver mək məq sə di lə 
ke çi ri lən Vo kal çı la rın Bül bül adı-
na Bey nəl xalq mü sa bi qə si nin bu 
il sək ki zin ci si real laş dı. 25 il ön-
cə tə mə li qo yu lan mü sa bi qə yə 
ilk də fə sə nət ka rın doğ ma yur du 
Şu şa şə hə ri ev sa hib li yi et di.  

Caz hə vəs kar la rı nın iki il dir 
in ti zar la göz lə dik lə ri Ba kı Caz 
Fes ti va lı bu il pay taxt sa kin lə ri ni 
və şə hə ri mi zin qo naq la rı nı caz-
sız qoy ma dı. Mə də niy yət Na zir-

li yi nin dəs tə yi ilə fes ti val 17-ci 
də fə təş kil olun du. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki-
lat çı lı ğı ilə Ba kı da ke çi ri lən “Ba-
rok ko gün lə ri” Bey nəl xalq Mu si qi 
Fes ti va lı, Ba kı Bey nəl xalq Piano 
Fes ti va lı da ilin uğur lu mə də niy-
yət la yi hə lə rin dən ol du. 

Na zir li yin “Ye ni ad lar” la yi hə si 
isə gənc və is te dad lı mu si qi çi lər 
üçün ge niş mey dan ol du. Gənc 
ifa çı lar Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Fi lar mo ni ya sın da öl kə nin 
apa rı cı or kestr lə ri nin mü şa yiəti 
və ta nın mış di ri jor la rın rəh bər li yi 
ilə im kan la rı nı nü ma yiş et dir mək 
für sə ti qa zan dı lar. 

Hey dər Əli yev Fon du və Azər-
bay can Te le vi zi ya sı nın təş ki lat-
çı lı ğı, Mə də niy yət Na zir li yi nin 
dəs tə yi ilə ke çi ri lən VIII Mu ğam 
Te le vi zi ya Mü sa bi qə si də mu-
ğam se vər lər üçün ilə bir na xış 
vur muş ol du. 

Mə də niy yət Na zir li yi və YA-
RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka nı-
nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə real la-
şan, ic ti maiy yə tin ma ra ğı nı cəlb 
edən “Mə də ni ye ni lən mə” la yi-
hə si 2022-ci il də də da vam et di. 
Ki no, mu si qi və di gər sa hə lər də 
ta nın mış si ma lar şə hə ri mi zin qo-
na ğı ol du lar.

***
Ha zır da Azər bay can mu si qi 

mə də niy yə ti nin in ki şa fı na töh fə-
lər ve rən bir sı ra sə nət ka rın da 
yu bi ley ge cə lə ri ke çi ril di. 60 il 
di ri jor pul tu ar xa sın da da ya nan 
gör kəm li sə nət kar, Xalq ar tis ti, 
Döv lət mü ka fa tı laureatı Rauf 
Ab dul la ye vin 85 il li yi qeyd olun-
du. Maest ro nun yu bi le yi mü na si-
bə ti lə Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Fi lar mo ni ya sın da tən tə nə li 
ge cə ke çi ril di.

Azər bay can Bəs tə kar lar İt-
ti fa qı nın səd ri Xalq ar tis ti Fi-
rən giz Əli za də və Ba kı Mu si qi 

Aka de mi ya sı nın rek to ru Xalq 
ar tis ti Fər had Bə dəl bəy li nin 75 
il lik yu bi ley lə ri ke çi ril di. Fi rən giz 
Əli za də nin yu bi le yi mü na si bə ti-
lə mu si qi fes ti va lı təş kil olun du, 
pay tax tın mu si qi sa lon la rın da 
bəs tə ka rın əsər lə ri səs lən di ril di. 
Fi rən giz Əli za də nin yu bi le yi öl-
kə miz dən kə nar da da qeyd edil-
di, o cüm lə dən de kabr da Al ma-
ni ya da kon sert ke çi ril di.

Xalq ar tist lə ri – bəs tə kar El dar 
Man su rov və mü ğən ni Sər xan 
Sər xa nın 70, bəs tə kar Sər dar 
Fə rə co vun 65 il li yi nə həsr olu nan 
təd bir lər də ilin mu si qi yad da şı na 
ya zıl dı.

***
Uşaq və yeniyetmələrin 

incəsənətin müxtəlif istiqamətləri 
üzrə püxtələşməsində xüsusi 
yeri olan Azərbaycan Dövlət 
Uşaq Filarmoniyası bu il 30 
yaşını qeyd etdi. İbrahim Əbilov 
adına Mədəniyyət Mərkəzinin isə 
100 yaşı ilə bağlı tədbir keçirildi. 

ABŞ-nin Boston şəhərində 
yaşayan azərbaycanlı cazmen, 
pianoçu, Əməkdar artist Emil 
Əfrasiyab ilk dəfə ölkəmizi Ka-
liforniya ştatında 65-ci Monterey 
Caz Festivalında təmsil etdi. 

2023-cü ildə də ölkəmizin mu-
siqi ictimaiyyətinə daha böyük 
yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

Lalə Azəri

Azərbaycanla İCESCO arasında
Fəaliyyət Planı imzalanıb

Xə bər ver di yi miz ki mi, 23-24 de kabr ta rix lə rin də 
Mə ra keş Kral lı ğı nın Ra bat şə hə rin də İs lam Dün-
ya sı Təh sil, Elm və Mə də niy yət Təş ki la tı (ICES CO) 
İc raiy yə Şu ra sı nın 43-cü ses si ya sı ke çi ri lib. Təd bir-
də Azər bay can Mə də niy yət Na zir li yi Bey nəl xalq 
əmək daş lıq şö bə si nin sek tor mü di ri Araz Ba ğır lı 
iş ti rak edib. 

Ses si ya nı gi riş sö zü ilə açan ICES CO-nun baş di rek-
to ru Sa lim bin Mə həm məd əl-Ma lik təş ki la tın ye ni st-
ra te gi ya üz rə fəaliy yə ti nin uğur la ic ra edil di yi ni diq qə tə 
çat dı rıb. Hə ya ta ke çi ril miş, ca ri və plan laş dı rı lan la yi hə-
lər haq da mə lu mat ve ri lib.

Təd bir çər çi və sin də “Azər bay can Res pub li ka sı ilə İs-
lam Dün ya sı Təh sil, Elm və Mə də niy yət Təş ki la tı ara-
sın da əmək daş lı ğın də rin ləş di ril mə si nə dair Fəaliy yət 
Pla nı” im za la nıb. Sə nə di Azər bay can tə rəf dən öl kə mi-
zin Mə ra keş Kral lı ğın da kı föv qə la də və sə la hiy yət li sə-
fi  ri Na zim Sə mə dov, ICES CO adın dan isə baş di rek tor 
Sa lim əl-Ma lik im za la yıb. 

P l a n  d a 
Azər bay ca-
nın tə şəb-
bü sü ilə irə li 
sü rü lən və 
BMT-nin Si-
vi li za si ya lar 
Al yan sı və 
I C E S  C O -
nun tə rəf-
da şı ol du ğu 
“Mə də niy-
yət na mi nə 
sülh” qlo bal ça ğı rı şı çər çi və sin də bir gə fəaliy yət lə rin 
ic ra sı nə zər də tu tu lub. Bu nun la ya na şı, ICES CO-nun 
Gənc Pe şə kar lar Proq ra mı, İs lam dün ya sı nın mə də ni 
irs abi də lə ri nin qo run ma sı və mü ha fi  zə si, həm çi nin in-
for ma si ya tex no lo gi ya sı sa hə sin də hə ya ta ke çi ri lə cək 
la yi hə lə rə dəs tək ve ril mə si plan laş dı rı lır.

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun 
Qazaxıstanla əməkdaşlığı təqdir olunub

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du türk 
xalq la rı nın mə də ni mi ra sı nın ya şa dıl ma sı və təb li ği 
ilə bağ lı fəaliy yə tin də Qa za xıs tan la əmək daş lı ğa 
da xü su si önəm ve rir. Bu fi kir qu ru mun pre zi den ti 
Gü nay Əfən di ye va nın Qa za xıs ta na sə fə ri za ma nı 
ke çir di yi gö rüş lər də bir da ha vur ğu la nıb.

X ə  b ə r 
ver di yi miz 
ki mi, Bey-
n ə l  x a l q 
Türk Mə də-
niy yə ti və 
İr si Fon du-
nun pre zi-
den ti 20-21 
de kabr ta-
r i x  l ə  r i n  də 
As  t a  na  da 
ke çi ri lən I 
Mər kə zi Asi ya Me dia Fo ru mun da iş ti rak edib. O, sə-
fər çər çi və sin də Qa za xıs ta nın mət buat və so sial in ki-
şaf na zi ri Dar xan Kı dı ra lı, mə də niy yət və id man na zi ri 
Dauren Aba yev, həm çi nin  xa ri ci iş lər na zi ri nin müavi-
ni Adil Tur su nov və Qa za xıs tan Par la men ti Se na tı nın 
sədr müavi ni As kar Şa ki rov ilə gö rü şüb. 

Qa za xıs tan xa ri ci iş lər na zi ri nin müavi ni Adil Tur su-
nov Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du ilə qar-
şı lıq lı mü na si bət lə rin möh kəm lən di ril mə si nin önə mi ni 
vur ğu la yıb, hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lə ri dəs tək lə mə yə 
ha zır ol duq la rı nı bil di rib.

As kar Şa ki rov da Qa za xıs ta nın zən gin ta ri xi və mə-
də ni ir si nin ta nı dıl ma sın da fond ilə tə rəf daş lı ğın va cib-
li yi ni qeyd edib. Gü nay Əfən di ye va As kar Şa ki ro va Qa-
za xıs ta nın bö yük şairi, bəs tə kar Abay Ku nan ba ye vin 
175 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə Bey nəl xalq Türk Mə də-
niy yə ti və İr si Fon du tə rə fi n dən İs pa ni ya da çap edil miş 
poçt mar ka sı nı təq dim edib.

2022-nin musiqi çələngindən

əvvəli səh. 1-də
Azər bay can xal ça sə nə ti nin dün-

ya da təb li ği məq sə di lə de kabr da 
Ru mı ni ya nın Si biu şə hə rin də ki Bru-
kent hal Müasir İn cə sə nət Mu ze yin-
də “Azər bay can xal ça la rı: in cə sə-
nət lə öy rən mək” ad lı sər gi açı lıb. 

Bu il Mil li Xal ça Mu ze yin də 20-
dək öl kə dən mü tə xəs si sin qa tıl dı-
ğı “Gənc ta ma şa çı lar üçün mu zey” 
ad lı bey nəl xalq konf rans da ke çi ri-
lib.

***
Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu-

ze yin də (AMİM) il ər zin də müx tə-
lif təd bir lər, sər gi lər təş kil olu nub. 
Xalq rəs sa mı Si rus Mir zə za də nin 
“Qa dın ət ri” ad lı fər di sər gi si ma-
raq la qar şı la nıb.

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı-
ğı ilə AMİM-də Bey nəl xalq Mu zey lər 
Gü nü mü na si bə ti lə “Mu zey də ge cə” 
ad lı mul ti me dia la yi hə si hə ya ta ke çi ri-
lib. İl bo yun ca mu zey də gör kəm li rəs-

sam la rın ya ra dı cı lı ğı nı təb liğ et mək və 
mə də ni ir si mi zi ye ni nəs lə ta nıt maq 
məq sə di lə “Bə dii löv hə lər” ad lı la yi hə, 
həm çi nin mu ze yin əmək daş la rı tə rə-
fi n dən ümum təh sil müəs si sə lə rin də 
in cə sə nə tə dair mü ha zi rə lər oxu nub. 

***
Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yin də 

“Şu şa İli” ilə əla qə dar “Xa rı bül bü-
lün və tə ni – Şu şa” ad lı sər gi açı lıb. 
Mə də niy yət pay tax tı mı zın ta ri xi nin 
müx tə lif dövr lə ri ni əks et di rən zən gin 
eks po nat lar əsa sın da ha zır lan mış 
sər gi də 300-dən ar tıq mu zey ma te-
rialı, in for ma si ya pa ne li, fo to şə kil lər, 
rəsm əsər lə ri nü ma yiş olu nub.

Mu zey də həm çi nin Qa ra bağ ta-
ri xi nin ay rı-ay rı prob lem lə ri nin təd-
qi qi is ti qa mə tin də də iş lər gö rü lüb. 
Ta nın mış Azər bay can zi ya lı sı, şu-
şa lı Mir Möh sün Nəv va bın mu zey-
də qo ru nan si lah kol lek si ya sı ilk də-
fə təd qi qa ta cəlb olu nub, həm çi nin 
“Mir Möh sün Nəv vab və onun si lah 

kol lek si ya sı” ad lı ki tab (Azər bay can 
və in gi lis dil lə rin də) çap edi lib.

Mu zey də 2021-ci il də ya ra dı lan 
Və tən mü ha ri bə si fon du nun zən gin-
ləş di ril mə si is ti qa mə tin də il ər zin də 
iş lər da vam et di ri lib. Ha zır da fond da 
260-dan çox şə hid və qa zi yə məx-
sus 3150 ədəd in ven tar qo ru nur.

***
Azər bay can İs tiq lal Mu ze yi il ər-

zin də gənc lə rin və tən pər vər lik ru-
hun da tər bi yə si, döv lət çi li yi mi zin 
təb li ği, ta ri xi mi zin şan lı sə hi fə lə ri nin 
da ha də rin dən öy rə nil mə si məq sə-
di lə müx tə lif səp ki li təd bir lər ke çi rib. 
44 gün lük Və tən mü ha ri bə si qəh-
rə man la rı nın xa ti rə si ni ya şat maq, 
və tən pər vər li yin təb li ği məq sə di lə 
ötən il dən baş la nan “Qəh rə man lar 
can ve rir yur du ya şat maq üçün” ad-
lı la yi hə bu il də da vam edib. La yi hə 
çər çi və sin də ke çi ri lən təd bir-sər gi-
lər də Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri nə 
məx sus əş ya lar nü ma yiş olu nub. 

***
Azər bay can Mu si qi Mə də niy yə ti 

Döv lət Mu ze yi xü su si lə gənc nəs lin 
mə nə vi-əx la qi və və tən pər vər lik ru-
hun da tər bi yə si ni diq qət də sax la yır. 
İl ər zin də mu zey də və onun fi  lial la rı 
olan Ni ya zi nin Mən zil-Mu ze yi, Qa ra 
Qa ra ye vin Ev-Mu ze yi və Va qif Mus-
ta fa za də nin Ev-Mu ze yin də müx tə lif 
təd bir lər, el mi-prak tik konf rans lar 
ke çi ri lib, sər gi lər təş kil edi lib. Bun-
dan əla və, il ər zin də mu si qi mə-
də niy yə ti mi zin in ki şa fın da mü hüm 
rol oy na mış gör kəm li sə nət kar la rın 
yu bi ley lə ri qeyd olu nub, əla mət dar 
gün lər lə bağ lı təd bir lər ke çi ri lib. 

***
C.Cab bar lı adı na Azər bay can 

Döv lət Teatr Mu ze yin də əla mət dar 
mə də niy yət ha di sə lə ri, yu bi ley lər-
lə bağ lı müx tə lif təd bir lər ke çi ri lib. 
Mu ze yin və Sə bail ra yon MKS-nin 
Mər kə zi Ki tab xa na sı nın bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə Hü seyn Ca vi din 140 il lik 
yu bi le yi nə həsr edi lən “Mə nim tan-
rım gö zəl lik dir, sev gi dir” ad lı də yir mi 
ma sa da ədi bin hə yat və ya ra dı cı lı-
ğı nı əks et di rən fo to sər gi nü ma yiş 
olu nub. “Şu şa İli”nə həsr olun muş 
“Mə də niy yə ti mi zin Şu şa sal na mə si” 
ad lı el mi-prak tik konf rans, mu ze yin 
so sial şə bə kə he sab la rın da ya yım-
la nan “Cən nə tim Qa ra bağ” rub ri ka-
sı yad da qa lan la yi hə lər dən olub.

***
İl ər zin də gör kəm li şəx siy yət lə rin 

ev-mu zey lə ri, həm çi nin böl gə lər də 
fəaliy yət gös tə rən mu zey lər də də 
müx tə lif səp ki li təd bir lər ke çi ri lib.

Nurəddin

Muzeylərimiz üçün il necə keçdi?

Kitabxanaların fəaliyyəti nə ilə yadda qaldı?
2022-ci il öl kə miz də mə də niy yət 
sa hə sin də bir sı ra əla mət dar 
ha di sə lər lə yad daş la ra ya zıl dı. 
Res pub li ka nın apa rı cı ki tab xa-
na la rı tə rə fin dən il ər zin də müx-
tə lif la yi hə lər, təd bir və təq di mat-
lar hə ya ta ke çi ril di. 

M.F.Axund za də adı na Azər bay-
can Mil li Ki tab xa na sı çox say lı təd bir 
və la yi hə lə ri ilə bə ra bər, ötən il dən 
Mə də niy yət Na zir li yi ilə bir gə hə ya ta 
ke çir di yi “Qa ra ba ğa ki tab la ge dək!” 
ki tab top la ma kam pa ni ya sı nı da 
da vam et di rib. La yi hə çər çi və sin də 
mü va fi q qu rum lar və ay rı-ay rı şəxs-
lər tə rə fi n dən iş ğal dan azad edil miş 
əra zi lər də ya ra dı la caq ki tab xa na lar 
üçün ümu mi lik də 110 min nüs xə dən 
çox ədə biy yat hə diy yə edi lib. 

Mil li Ki tab xa na “Şu şa İli” mü na si-
bə ti lə Mə də niy yət Na zir li yi ilə bir gə 
“Şu şa – Azər bay ca nın mə də niy yət 
pay tax tı. Bib lioq ra fi  ya”, “Xan Şu-
şins ki. Bib lioq ra fi  ya”, “Xur şid ba nu 
Na tə van. Bib lioq ra fi  ya” ki tab la rı nı 
nəşr et di rib. Bun dan əla və, “Zə fə-
ri mi zin tən tə nə si 2022-ci il “Şu şa 
İli”dir” ad lı elekt ron me to dik və sait 
ha zır la nıb, “Şu şa ABŞ və Bö yük 
Bri ta ni ya mət buatın da: 1827–1915-
ci il lə rə aid qə zet ma te rial la rı əsa-
sın da” ad lı ki tab nəşr olu nub, “Şu-
şa”, “Şu şa əl iş lə ri”, “Şu şa zər gər lik 
mə mu lat la rı”, “Şu şa nın gör kəm li 
şəx siy yət lə ri. Bül bül”, “Şu şa məişət 
əş ya la rı”, “Şu şa bi zim dir! Qa ra bağ 
Azər bay can dır!” ad lı vir tual sər gi-
lər, “Qa ra ba ğın in ci si Şu şa” və “Biz 
sə ni dir çəl də cə yik, əziz Şu şa!” ad lı 
elekt ron mə lu mat ba za la rı ha zır la-
na raq ic ti maiy yə tə təq dim edi lib.

Qeyd edək ki, il ər zin də Mil li Ki-
tab xa na da müx tə lif ki tab təq di mat-

la rı ke çi ri lib. Gör kəm li şəx siy yət lə-
rin yu bi ley lə ri, əla mət dar gün lə rə 
həsr edi lən bir ne çə ad da elekt ron 
mə lu mat ba za sı, elə cə də on lar la 
vir tual sər gi ha zır la na raq is ti fa də çi-
lə rin ix ti ya rı na ve ri lib.

Bu il həm çi nin Azər bay can Mil li 
Ki tab xa na sı nın bey nəl xalq əla qə lə-
ri da ha da ge niş lə nib. Se çe ni adı na 
Ma ca rıs tan Mil li Ki tab xa na sı, İs rail 
Mil li Ki tab xa na sı və Al ba ni ya Mil li Ki-
tab xa na sı ara sın da qar şı lıq lı əmək-
daş lı ğa dair me mo ran dum, elə cə də 
Ko re ya Xalq De mok ra tik Res pub li-
ka sı nın Xalq Təd ris Mər kə zi ara sın-
da ki tab mü ba di lə si haq qın da pro to-
kol im za la nıb.

***
C.Cab bar lı adı na Res pub li ka 

Gənc lər Ki tab xa na sı il ər zin də “Şu-
şa İli”, Zə fər Gü nü və di gər əla mət-
dar ha di sə lər lə bağ lı müx tə lif təd-
bir lər hə ya ta ke çi rib, ki tab lar nəşr 
et di rib. Ki tab xa na nın nəş rə ha zır-
la dı ğı “Sən azad san!” ki tab da gənc 
ya zar la rın Və tən mü ha ri bə sin də 
şan lı Zə fə rə həsr olu nan şeir, es-
se və he ka yə lə ri top la nıb. VIII Ba kı 

Bey nəl xalq Ki tab Sər gi sin də nəş rin 
təq di ma tı olub.

Ki tab xa na da müx tə lif mə də ni-küt-
lə vi təd bir lər, müəl lifl  ər lə gö rüş lər, 
im za gün lə ri təş kil edi lib. Həm çi nin 
Cə fər Cab bar lı nın Ev-Mu ze yi ilə 
bir gə is tiq lal şairi Əh məd Ca va dın 
130 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə “Çır-
pı nır dın, Qa ra də niz” ad lı təd bir və 
“Əh məd Ca vad – 130” ad lı elekt ron 
mə lu mat ba za sı nın təq di mat mə ra-
si mi, di gər təd bir lər ger çək lə şib. Bu 
təd bir lə rin hər bi rin də ki tab xa na nın 
əsas oxu cu kon tin gen ti ni təş kil edən 
gənc lər, fəal oxu cu lar və ki tab xa na 
əmək daş la rı iş ti rak edib lər.

***
F.Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq 

Ki tab xa na sı da 2022-ci ili müx tə lif 
təd bir və la yi hə lər lə, vir tual təq di-
mat lar la ba şa vu rub.

Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı 
və İ.Kr yan ge adı na Mol do va Mil li 
Uşaq Ki tab xa na sı ara sın da “Sər-
həd bil mə yən in cə sə nət” la yi hə si 
çər çi və sin də Ba kı Av ro pa li se yin də 
“Nov ruz – mil li-mə nə vi də yər lə ri-
miz” ad lı vir tual gö rüş təş kil edi lib. 

Gö rüş də Nov ruz bay ra mı na həsr 
olun muş ədə bi-bə dii kom po zi si ya 
təq dim olu nub. 

Ki tab xa na “Şu şa İli” ilə bağ lı təd-
bir lər, Və tən mü ha ri bə si nin ikin ci il-
dö nü mü mü na si bə ti lə və tən pər vər-
lik möv zu lu la yi hə lər hə ya ta ke çi rib, 
o cüm lə dən şair-pub li sist Se vin dik 
Nə si boğ lu nun “Möh tə şəm Zə fə rin 
ni şa nə si” ki ta bı nın təq di ma tı olub. 

Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı da 
VIII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi-
sin də ye ni nəşr lə rin – “Təh sil” nəş-
riy ya tı ilə bir gə ər sə yə gə lən Ra-
ziy yə Rə him za də nin “Qə dim Ba kı 
haq qın da əf sa nə lər” və Tu ral Axun-
do vun “Şu şa ta ri xin ob yek ti vin də” 
ki tab la rı nın  təq di ma tı nı ke çi rib.

***
İl ər zin də Ba kı Şə hər Mə də niy yət 

Baş İda rə si nin ta be li yin də fəaliy yət 
gös tə rən MKS-lə rin mər kə zi ki tab-
xa na la rı və fi  lial la rı, həm çi nin re-
gional mə də niy yət ida rə lə ri nin əha-
tə et di yi ki tab xa na lar da da müx tə lif 
təd bir lər ke çi ri lib, sər gi lər təş kil olu-
nub. 

N.Məmmədli
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Xalq ar tis ti, qar mon 
ifa çı sı Ən vər Sa dı qo-
vun bə dii rəh bər li yi ilə 
“Qay ta ğı” inst ru men tal 

an samb lı nın de kab rın 23-də 
Hey dər Əli yev Sa ra yın da ke-
çi ri lən kon ser ti ni mu si qi se-
vər lər çox dan göz lə yir di lər. 
Çün ki hə lə 2016-cı ilin may 
ayın da an samb lın Bey nəl-
xalq Mu ğam Mər kə zin də 
“Təəs sü rat” ad lı kon ser ti 
bö yük ma raq la qar şı lan mış-
dı. Pay tax tın baş səh nə sin də 
isə hər kə si uzun za man 
unu dul ma ya caq mu si qi ax-
şa mı, mö cü zə vi bir qış na ğı lı 
göz lə yir di...

Kon sert Üze yir Ha cı bəy li mu-
si qi lə rin dən iba rət kom po zi si ya 
ilə baş la dı. Apa rı cı, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Ra hib Azə ri 
ta ma şa çı la ra fərq li və ma raq lı 
proq ram vəd et di. Mu si qi çi lə rin 
ağ-qa ra, san ki piano nun dil lə ri-
ni xa tır la dan ge yim lə ri diq qət dən 
ya yın mır dı. Son ra bu il 100 il li yi 
bö yük tən tə nə ilə qeyd olu nan 
Rauf Ha cı ye vin fi lm lə rə yaz dı ğı 
mah nı lar dan iba rət po pur ri səs-
lən di ril di. 

Əmək dar ar tist, ta nın mış gənc 
piano çu Emil Əf ra si yab hə min 
ge cə öz pə rəs tiş kar la rı nı çox 
göz lət mə di. Caz se vər lər ABŞ-
nin Bos ton şə hə rin də ya şa yan 
azər bay can lı ifa çı nı ilk də fə öl-
kə mi zi Ka li for ni ya şta tın da təş kil 
olu nan 65-ci Mon te rey Caz Fes-
ti va lın da uğur la təm sil et mə si 
mü na si bə ti lə gu rul tu lu al qış la ra 
qərq et di lər. O, ilk ola raq Azər-
bay ca nın “caz şah za də si” ad-
lan dı rı lan Əzi zə Mus ta fa za də yə 
həsr et di yi “Əzi zə” kom po zi si ya-
sı nı ifa et di. 

Ən vər Sa dı qo vun özü nə məx-
sus ya naş ma sı və ifa üs lu bu na 
xas ola raq re per tuarın da tan qo 
tip li əsər lər də üs tün lük təş kil 
edir di. Azər bay can və Qərb bəs-
tə kar la rı nın əsər lə ri nin sin te zi, 
klas sik əsər lə rin qar mon da bən-
zər siz səs lən mə si ta ma şa çı lar-
da, xü su sən də mu si qi şü nas lar-
da ma raq lı reak si ya do ğu rur du. 

Kon sert proq ra mın da bu il dün-
ya sı nı də yi şən unu dul maz bəs tə-
kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Ru hən giz Qa sı mo va nın da xa ti-
rə si yad olun du, onun əsər lə rin-
dən iba rət kom po zi si ya ifa edil di. 

Ən vər Sa dı qo vun qı zı, Vya na 
Mu si qi və İfa Sə nə ti Uni ver si te-
ti nin tə lə bə si Ta mil la Sa dıq bəy-
li nin di ri jor lu ğu ilə mil li rəq si miz 
“Uzun də rə”nin Qa ra Qa ra yev 
adı na Azər bay can Döv lət Ka me-
ra Or kest ri ilə bir gə Ən vər Sa dı-
qo vun so lo ifa sı ge cə yə xü su si 
rəng qat dı. Hi da yət Sa dıq bəy li 
isə hə min ge cə ata sı na baş qa 
bir ər mə ğan et di. Onun Emil Əf-
ra si yab la duet ifa sı bö yük al qış-
lar la qar şı lan dı. 

An samb lın təq dim et di yi kom-
po zi si ya lar, mah nı lar, caz, mil li və 
Qərb mu si qi lər bir-bi ri ni əvəz lə dik-
cə ge cə nin al-əl van lı ğı da ha da ar-
tır, bu da tə bii ola raq ta ma şa çı la rı 
bi ga nə qoy mur du. Azər bay can da 
mil li lə şən qar mo nun im kan la rı və 
əsl pe şə kar ya naş ma nın sər gi lən-
mə si mu si qi ni az-çox du yan hər 
kə si hey ran et miş di. Xalq ar tis ti, 
tar zən Ra miz Qu li yev növ bə ti ifa-
ya ke çid za ma nı səh nə yə qalx-
ma dan elə yer dən ifa lar haq qın da 
ürək söz lə ri ni bö lüş mək üçün üzü-
nü za la tut du. Bu mə qam da da 
apa rı cı onu səh nə yə də vət et di. 

Ra miz Qu li yev bu unu dul maz mu-
si qi ax şa mı na gö rə an samb lın bü-
tün kol lek ti vi nə də rin tə şək kü rü nü 
bil dir di. Azər bay can mu si qi si nin, 
ifa çı lıq mək tə bi nin pe şə kar lı ğı nı 
nü ma yiş et dir dik lə ri üçün bu kon-
ser tin ifa çı lıq ta ri xi miz də bir ha di-
sə ol du ğu nu qeyd et di. 

Kon ser tin işıq, səh nə, səs tər-
ti ba tı da elə ifa çı la rın uğur lu çı-
xış la rı na mü tə na sib idi. 

Mu si qi şü nas, Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi Züm rüd Da daş za də bu 
də fə də öz so sial şə bə kə he sa bın-
da bu mu si qi ax şa mı ilə bağ lı pay-
la şım et di: “Qay ta ğı”! Ən vər Sa dı-
qov. Ta mil la Sa dıq bəy li və Qa ra 
Qa ra yev adı na Ka me ra Or kest ri. 
Arif Mə li ko vun son suz nə fə sə ma-
lik mu si qi si. Xoş bəxt uşaq lı ğı mız, 
ümid və ar zu la rı mız. İla hi, be lə də 
gö zəl lik olar mı?! Bu emo si ya la-
rı ya şa dan  sə nət kar la rı mı za eşq 
ol sun! Ümid va ram, “Sehr li xa lat” 
fi l min dən o əs ra rən giz gö zəl li yə, 
əzə mə tə və nə cib li yə ma lik mu-
si qi ni hər kəs xa tır la dı. Mu si qi şü-
nas İza bel la Abez qauzun tə bi rin-
cə de sək, bu ra da “te zis-pe riodik 
in ki şaf” st ruk tu ru nun tə za hü rü nü 
gö rü rük. O, hə min st ruk tu ru “Ko-
roğ lu” ope ra sı nın təd qi qi əsa sın da 
üzə çı xar mış dır”. 

Kon sert bo yu bü tün ifa çı la-
rın Xalq ar tis ti Ən vər Sa dı qo-

vun (qar mon) bə dii rəh bər li yi 
ilə Əmək dar ar tist lər Ələk bər 
Ələk bə rov (tar), Emil Əf ra si yab 
(piano), Şa kir Da vu dov (sk rip ka), 
Bəh ram Mah mu dov (qo şa na ğa-
ra), Xa say Gül məm mə dov (saz 
və ud) Ta leh Ağa yev (elekt ro pia-
no), Ab bas Sə fə rov (na ğa ra), El-
vin Bə şi rov (zərb alət lə ri), Or xan 
Mu sa yev (nə fəs alət lə ri) və Sa leh 
Məm mə dov (bas-gi ta ra), Məq-
səd Əzi zov (zur na) so lo his sə-
lər lə öz pe şə kar lıq la rı nı nü ma yiş 
et dir mə si də baş qa bir aləm idi. 

Kon sert an samb lın ifa sın da 
bö yük Cə fər Cab bar lı nın “Türk 
sağ ikən” şeiri nin söz lə ri nə ya-
zıl mış mah nı nın sə da la rı al tın da 
(Əmək dar ar tist Ab bas Ba ğı rov) 
ye kun laş dı. 

Hə min ge cə səs lə nən əsər lə-
rin eh ti şa mı nı, ifa çı la rın mə ha-
rə ti ni mu si qi təh si lim ol ma dı ğı 
üçün la yi qin cə qiy mət lən dir mək-
də aci zəm. İna nı ram ki, kon ser ti 
iz lə yən hör mət li mu si qi şü nas la-
rın bu la yi hə ilə bağ lı el mi mü-
la hi zə lə ri ni tez lik lə mət buat da 
oxu maq im ka nı qa za na ca ğıq. 

Qeyd edək ki, “Qay ta ğı”nın 
bə dii rəh bə ri, vir tuoz qar mon 
və ak kor deon ifa çı sı, Xalq ar tis-
ti Ən vər Sa dı qov xalq, mu ğam, 
klas sik, elə cə də caz mu si qi lə ri 
ara sın da ecaz kar sin tez ya ra da 
bi lir. Sə nət kar 2001-ci il də qar-
mon alə ti üzə rin də eks pe ri ment-
lər apar ma ğa baş la yıb. 2007-ci 
il də “Re ne veR” ad lı üç ok ta va lı, 
elə cə də ye ni re gistr li qar mon ər-
sə yə gə ti rib. Alət 2018-ci il də isə 
Azər bay can Res pub li ka sı Əq li 
Mül kiy yət Agent li yin də ix ti ra ki mi 
qey diy yat dan ke çə rək pa tent-
ləş di ri lib. Bu qar mon səs diapa-
zo nu nun ge niş li yin dən əla və, 
həm də da ha bir səs re gist ri nin 
ol ma sı na gö rə Azər bay can qar-
mon ifa çı lı ğı üçün ye ni im kan lar 
ya ra dıb və gənc ifa çı lar ara sın da 
ya yıl maq da dır...

Lalə Azəri

“Qaytağı”nın musiqi gecəsindən 
qəlblərə süzülən melodiyalar

“Cəngi” estrada folklor ansamblının
30 illiyi qeyd olunub

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si “Cən gi” est ra da folk lor an-
samb lı nın 30 il lik yu bi le yi de kab rın 22-də Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Mu si qi li Teat rın da qeyd olu nub.

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə ger-
çək lə şən təd bir də Mə də niy yət Na zir li yi nin əmək daş la rı, Ame ri ka 
Bir ləş miş Ştat la rı nın öl kə miz də ki mü vəq qə ti iş lər və ki li Hü qo Qe-
ve ra, baş ida rə nin rəisi İb ra him Əli yev, mə də niy yət və in cə sə nət 
xa dim lə ri, di gər qo naq lar iş ti rak edib lər.

Açı lış nit qi söy lə yən İb ra him Əli yev qo naq la rı sa lam la yıb. Bil di-
rib ki, “Cən gi” an samb lı 30 il ər zin də bö yük in ki şaf yo lu ke çib: “An-
sambl həm Azər bay can da, həm də xa ric də öl kə mi zi uğur la təm sil 
edib. Bu gün kü təd bir də an samb lın 30 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə 
kon sert təq dim olu na caq. Kon sert də xalq mah nı la rı, Azər bay can 
bəs tə kar la rı nın əsər lə ri və mu ğam üs tün də caz kom po zi si ya la rı 
ifa edi lə cək. Əmi nəm ki, ge cə də iş ti rak edən qo naq lar kon sert dən 
zövq ala caq lar”.

Təd bi rin apa rı cı sı, Əmək dar mə də niy yət iş çi si, jur na list Ra hib 
Azə ri vur ğu la yıb ki, 2002-ci il də Xalq ar tis ti Mir ca vad Cə fə ro vun 
“Cən gi” est ra da folk lor an samb lı na rəh bər tə yin edil mə si nə ti cə sin-
də kol lek ti və ikin ci nə fəs gə lib: “Ra fi q Ba ba yev ir si ni qo ru yan, onun 
ənə nə lə ri nə sa diq qa lan Mir ca vad Cə fə rov an samb lın nəz din də 
mu ğam üç lü yü, folk və mo dern üs lu bun da rəqs an samb lı, caz triosu 
(piano, bas-gi ta ra, zərb alət lə ri) və tə bii ki, uzun il lə rin zəh mə ti nə-
ti cə sin də 2013-cü il dən eti ba rən 15 nə fər lik mu si qi qru pu ya ra dıb”.

Çı xış lar dan son ra söz mu si qi yə ve ri lib.
Kon sert də an samb lın (Xalq ar tis ti Mir ca vad Cə fə rov – ud, Əmək-

dar ar tist lər Rus lan Hü sey nov – bas-gi ta ra, Kam ran Kə ri mov – na-
ğa ra, Mir ca vid Cə fə rov – tar, Va sif Hü seyn – piano, Lüt fi  yar Əli yev 
– sak so fon, Ni cat Bay ra mov – zərb alət lə ri, Ra min Hü sey nov – ak-
kor deon, Tər lan Məm məd hü sey nov – piano, so list lər – Ra mil Xə lə-
fov, Gül bə niz Məm mə do va, Əmi nə Kay kun, Ma hir Zey na lov) ifa sın-
da “Ça har gah” mu ğam kom po zi si ya sı, “Bu ra Və tən dir”, “Ət rin qa lıb 
gül lər də”, “Rəhm elə, ila hi”, “Əziz şə hər”, “Ley la”, “Dağ lar”, “Mə həb-
bət çı ra ğı”, “Ya sə nin dir, ya mə nim” və di gər mah nı lar səs lən di ri lib. 
An samb lın mə ha rət li ifa sı ta ma şa çı la rın al qış la rı ilə qar şı la nıb.

Qeyd edək ki, “Cən gi” est ra da folk lor an samb lı 1992-ci il də mu-
si qi çi və bəs tə kar, caz men, Xalq ar tis ti Ra fi q Ba ba yev tə rə fi n dən 
ya ra dı lıb. 

Nurəddin

Böl  gə  lər  də  ki mə  də  niy -
yət müəs  si  sə  lə  rin  də 31 
De  kabr – Dün  ya Azər -
bay  can  lı  la  rı  nın Həm  rəy  lik 

Gü  nü və Ye  ni il mü  na  si  bə  ti  lə 
müx  tə  lif təd  bir  lər ke  çi  ri  lib.

Gən  cə RMİ Gən  cə Şə  hər 
Hey  dər Əli  yev Mər  kə  zi, Gən  cə 
şə  hə  rin  də  ki İs  ra  fi l Məm  mə  do -
vun Ev-Mu  ze  yi və şə  hər MKS-
nin 16 nöm  rə  li ki  tab  xa  na fi   lialı 
bir  lik  də “Bir  li  yi  mi  zin və ina  mı -
mı  zın bay  ra  mı” möv  zu  sun  da 
ədə  bi-bə  dii ge  cə ke  çi  rib. Bil  di  ri -
lib ki, 1991-ci il de  kab  rın 16-da 
Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı 
Ali Məc  li  si  nin Hey  dər Əli  ye  vin 
sədr  li  yi ilə ke  çən ic  la  sın  da 31 
de  kab  rın “Dün  ya azər  bay  can  lı -
la  rı  nın həm  rəy  lik bay  ra  mı” ki  mi 
qeyd olun  ma  sı ba  rə  də qə  rar qə -
bul edi  lib. Ali Məc  lis mü  va  fi q qa -
nun  ve  ri  ci  lik ak  tı  nın qə  bul olun -
ma  sı üçün öl  kə par  la  men  ti  nə 
–  Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Ali 
So  ve  ti  nə mü  ra  ciət ün  van  la  yıb. 
1991-ci il de  kab  rın 25-də Azər -

bay  can Res  pub  li  ka  sı Ali So  ve  ti -
nin Mil  li Şu  ra  sı mü  ra  ciəti nə  zə  rə 
ala  raq de  kab  rın 31-nin Dün  ya 
Azər  bay  can  lı  la  rı  nın Həm  rəy  lik 
Gü  nü elan olun  ma  sı ba  rə  də qa -
nun qə  bul edib.

Go  ran  boy Döv  lət Rəsm Qa  le -
re  ya  sın  da Dün  ya Azər  bay  can -
lı  la  rı  nın Həm  rəy  lik Gü  nü mü  na -
si  bə  ti  lə rəsm sər  gi  si təş  kil edi  lib.

Go  ran  boy Ra  yon Uşaq Ki  tab -
xa  na  sı şə  hər 1 say  lı tam or  ta 
mək  təb  də “Ye  ni il – ye  ni ar  zu -
lar” ad  lı təd  bir ke  çi  rib. Əv  vəl  cə 
mək  təb  li  lər “Qar də  nə  ci  yi” şeiri -
ni söy  lə  yib  lər. Son  ra Şax  ta ba -
ba uşaq  la  ra bay  ram hə  diy  yə  si 
ve  rib.

***
Ağs  ta  fa RMİ Ağs  ta  fa Ra  yon 

Mər  kə  zi Ki  tab  xa  na  sı Dün  ya 
Azər  bay  can  lı  la  rı  nın Həm  rəy  lik 
Gü  nü mü  na  si  bə  ti  lə “Mə  nə  vi bir -
li  yi  mi  zin rəm  zi  nə çev  ril  miş bay -
ram” ad  lı təd  bir ke  çi  rib. Bil  di  ri  lib 
ki, Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  dən son  ra 

bu əla  mət  dar gün da  ha yük  sək 
əh  val-ru  hiy  yə ilə qeyd olu  nur. 
Tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğal  dan azad 
olun  ma  sı həm də mil  li həm  rəy  li -
yi mi  zin tən  tə  nə  si  dir. Çı  xış  lar  dan 
son  ra “31 De  kabr – Dün  ya Azər -
bay  can  lı  la  rı  nın Həm  rəy  lik Gü  nü” 
möv  zu  sun  da ki  tab sər  gi  si nü  ma -
yiş et  di  ri  lib.

Qa  zax şə  hər 1 nöm  rə  li Uşaq 
mu  si  qi mək  tə  bin  də Həm  rəy  lik 
Gü  nü və Ye  ni ilə həsr olun  muş 
kon  sert təş  kil olu  nub. Dün  ya 
və Azər  bay  can bəs  tə  kar  la  rı  nın 
əsər  lə  ri, həm  çi  nin Ye  ni ilə həsr 
olun  muş mu  si  qi nöm  rə  lə  ri səs -
lən  di  ri  lib.

To  vuz ra  yon Düz Qı  rıq  lı kənd 
Uşaq mu  si  qi mək  tə  bin  də ke  çi -
ri  lən “Həm  rəy olaq – bir olaq!” 
baş  lıq  lı təd  bir  də mək  tə  bin müəl -
lim və şa  gird kol  lek  ti  vi rən  ga  rəng 
kon  sert proq  ra  mı ilə çı  xış edib.

***

Fü  zu  li ra  yo  nun  da şə  hid  lə  ri  mi -
zin xa  ti  rə  si  nə həsr edi  lən təd -
bir ke  çi  ri  lib. Kür  də  mir Re  gional 
Mə  də  niy  yət İda  rə  si (RMİ) Fü  zu  li 
ra  yon nü  ma  yən  də  li  yi tə  rə  fi n  dən 
təş  kil olu  nan təd  bir Fü  zu  li Mu -
ğam Mər  kə  zin  də ger  çək  lə  şib. 
Diq  qə  tə çat  dı  rı  lıb ki, tor  paq  la  rı -
mı  zın azad  lı  ğı uğ  run  da can  la  rı -
nı fə  da edən oğul  lar yad  daş  la  ra 
əbə  di həkk ola  raq həm də gə  lə -
cək nə  sil üçün əsl və  tən  pər  vər  lik 
mək  tə  bi mi  ras qo  yub  lar. Son  ra 
şə  hid  lə  ri  mi  zə həsr olu  nan “Azad 
Qa  ra  bağ” ad  lı vi  deoçarx nü  ma -
yiş et  di  ri  lib. Mu  ğam Mər  kə  zi tə -
rə  fi n  dən ha  zır  la  nan “Ta  rix ya  zan 
qəh  rə  man  lar” ad  lı kon  sert  də və -
tən  pər  vər  lik ruh  lu mu  si  qi  lər səs -
lən  di  ri  lib.

***
Ma  sal  lı RMİ və Mə  də  niy  yət İş -

çi  lə  ri Həm  kar  lar İt  ti  fa  qı Ma  sal  lı 
ra  yon ko  mi  tə  si  nin bir  gə təş  ki  lat -
çı  lı  ğı ilə Ni  za  mi Gən  cə  vi adı  na 
Ma  sal  lı Ra  yon Mə  də  niy  yət Mər -

kə  zin  də uşaq  lar üçün Ye  ni il şən -
li  yi təş  kil olu  nub. Şən mah  nı  lar, 
rəqs  lər ifa olu  nub, vik  to  ri  na ke  çi -
ri  lib. Şən  lik  də Şax  ta ba  ba hər bir 
uşa  ğa Ye  ni il hə  diy  yə  lə  ri ve  rib.

Ma  sal  lı Döv  lət Rəsm Qa  le  re -
ya  sın  da “Həm  rəy  lik və Ye  ni il” 
baş  lı  ğı al  tın  da rəsm sər  gi  si təş  kil 
edi  lib.

***

Sa  bi  ra  bad RMİ Şir  van şə -
hər MKS-nin 6 say  lı ki  tab  xa -
na fi  lialı və Şir  van Şə  hər Mə -

də  niy  yət Mər  kə  zi  nin Bay  ram  lı 
qə  sə  bə klu  bu  nun təş  ki  lat  çı  lı  ğı 
ilə “Dün  ya azər  bay  can  lı  la  rı bir 
yum  ruq ki  mi” ad  lı şən  lik ke  çi -
ri  lib.

***
Bər  də RMİ Yev  lax Şə  hər Mə -

də  niy  yət Mər  kə  zi  nin nəz  din  də 
fəaliy  yət gös  tə  rən Xalq teat  rı 

tə  rə  fi n  dən “Qış na  ğı  lı” ad  lı əy -
lən  cə  li ta  ma  şa nü  ma  yiş et  di -
ri  lib. Mə  də  niy  yət iş  çi  lə  ri  nin ifa 

et  dik  lə  ri mah  nı  lar, təq  dim olu -
nan rəqs  lər və səh  nə  cik  lər, elə -
cə də Şax  ta ba  ba və Qar qız, 
na  ğıl per  so  naj  la  rı ki  çik  yaş  lı 
ta  ma  şa  çı  la  rın al  qış  la  rı ilə qar -
şı  la  nıb. Uşaq  lar Ye  ni il kük  na  rı 
ət  ra  fın  da döv  rə vu  ra  raq mah  nı 
və şeir  lər ifa edib  lər.

***

Sum  qa  yıt RMİ Sum  qa  yıt şə -
hər Səid Rüs  tə  mov adı  na 3 
nöm  rə  li Uşaq in  cə  sə  nət mək  tə -

bin  də Dün  ya Azər  bay  can  lı  la  rı  nın 
Həm  rəy  lik Gü  nü və Ye  ni ilə həsr 
olu  nan təd  bir ke  çi  ri  lib. İda  rə  nin 
rəisi Rə  şad Əli  ye  vin də iş  ti  rak et -
di  yi təd  bir  də mək  tə  bin şa  gird və 
müəl  lim kol  lek  ti  vi kon  sert proq -
ra  mı ilə çı  xış edib. 

Sum  qa  yıt Döv  lət Rəsm Qa  le -
re  ya  sın  da “Şu  şa İli” çər  çi  və  sin -
də Dün  ya Azər  bay  can  lı  la  rı  nın 
Həm  rəy  lik Gü  nü  nə həsr olu  nan 
“Bir  li  yi  miz həm  rəy  li  yi  miz  dir!” ad  lı 
sər  gi-təd  bir ke  çi  ri  lib. Mə  də  niy  yət 
İş  çi  lə  ri Həm  kar  lar İt  ti  fa  qı Sum -
qa  yıt şə  hər ko  mi  tə  si və Ya  zı  çı  lar 
Bir  li  yi  nin Sum  qa  yıt böl  mə  si  nin 
dəs  tə  yi ilə edi  lən təd  bir  də şə  hid 
və qa  zi öv  lad  la  rı  nın rəng  lə  di  yi 
kom  po  zi  si  ya – “Azər  bay  can xə -
ri  tə  si” ilə “Xa  rı  bül  bül” rəsm  lə  ri 
nü  ma  yiş olu  nub.

***
Ağ  daş RMİ Göy  çay ra  yon 

MKS-nin Uşaq şö  bə  si və 9 say -
lı Mır  tı kənd ki  tab  xa  na fi   lialı  nın 
bir  gə təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə “Ye  ni il 
ye  ni ümid  lə  rin bay  ra  mı  dır” ad  lı 

əy  lən  cə  li bay  ram təd  bi  ri ke  çi  ri -
lib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Bölgələrdə Həmrəylik Günü və Yeni il tədbirləri

Azər bay can bə dii fik ri nin gör kəm-
li si ma sı Xur şid ba nu Na tə va nın 
(1832-1897) 190 il li yi mü na si bə ti lə 
yer lər də bir sı ra təd bir lər ke çi ri lib.

Bi lə su var RMİ Bi lə su var ra yon Or xan Ək-
bə rov adı na Uşaq in cə sə nət mək tə bin də 
Xan qı zı nın 190 il li yi nə həsr olu nan təd bir 
ke çi ri lib. Mək tə bin rəs sam lıq sin fi  şa gird-
lə ri nin “Şu şa mə də niy yət be şi yi miz dir” ad lı 
rəsm sər gi si nü ma yiş olu nub.

***
Sa bi ra bad RMİ Şir van Ta rix-Di yar şü nas-

lıq Mu ze yi şə hər 18 nöm rə li mək təb-li sey-
də “Dür ri-yek ta” ad lı təd bir ke çi rib. Xan 
qı zı na həsr olun muş vi deofi lm nü ma yiş 
olu nub.

***

Ağ daş RMİ Göy çay Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yin də “Qa ra ba ğın par laq in ci si –Xur şid-
ba nu Na tə van” ad lı ədə bi-bə dii ge cə təş kil 
olu nub. Zər dab da kı Hey dər Əli yev Mər kə zin-
də isə ra yon MKS-nin 2 say lı şə hər ki tab xa na 
fi  lialı nın və ra yon 1 say lı mək təb-li se yin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə Na tə va na həsr olun muş təd bir 
ke çi ri lib.

***
Xaç maz RMİ Si yə zən Ra yon Hey dər Əli-

yev Mər kə zin də “Na tə van öm rü” ad lı təd bir 
təş kil edi lib. Si yə zən ra yon Uşaq-gənc lər 
in ki şaf mər kə zi nin dər nək üz vü tə rə fi n dən 
Xan qı zı nın ob ra zı can lan dı rı lıb, həm çi nin 
şairin şeir lə ri, hə ya tın dan bəhs edən səh-
nə cik lər nü ma yiş olu nub, söz lə ri nə bəs tə-
lən miş mah nı lar səs lən di ri lib.

***

M.F.Axund za də adı na Şə ki Şə hər Mə də-
niy yət Mər kə zin də təş kil olu nan təd bir də 
Na tə va nın hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan bəhs 
olu nub, mə də niy yət iş çi lə ri nin ifa sın da 
şairə nin qə zəl lə ri səs lən di ri lib, mah nı lar ifa 
edi lib. Re jis sor El vin Nüs rə toğ lu nun qu ru luş 
ver di yi ge cə də Xan qı zı ob ra zı nı şə hər Mər-
kə zi Ki tab xa na sı nın əmək da şı Dil bər Ya qu-
bo va can lan dı rıb. 

Qarabağın parlaq incisi – Xurşidbanu Natəvan

4 tədbirtədbir
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Xalq rəssamı Arif Əziz 80 illiyini
“Bəyaz”la qarşılayır

2023-cü il yan va rın 3-də Xalq rəs sa mı Arif Əzi zin 80 ya şı ta-
mam ola caq. Gör kəm li fır ça us ta sı yu bi le yi ni ye ni sər gi ilə qar-
şı la yır. De kab rın 23-də Müasir İn cə sə nət Mu ze yin də rəs sa mın 
“Bə yaz” ad lı sər gi si nin açı lış mə ra si mi ke çi ril di.

Müasir İn cə sə-
nət Mu ze yi, Mə-
də niy yət Na zir li yi, 
Azər bay can Döv lət 
Mə də niy yət və İn-
cə sə nət Uni ver si te ti 
(AD MİU) və “Me dia 
FM”in təş ki lat çı lı ğı 
ilə ger çək lə şən təd-
bi rə rəs mi lər, mil lət 
və kil lə ri, elm, mə-
də niy yət, in cə sə nət 
xa dim lə ri və di gər 
qo naq lar qa tıl mış-
dı lar.

Gi riş nit qi söy lə yən AMEA-nın pre zi den ti aka de mik İsa Hə bib-
bəy li qeyd et di ki, Arif Əziz Azər bay can təs vi ri sə nə tin də özü nə-
məx sus üs lu ba ma lik sə nət kar dır: “Arif Əziz təs vi ri sə nə ti miz də 
ori ji nal bir yol se çib, öz üs lu bu nu müəy yən edib. Onun ya ra dı cı-
lı ğı nı Azər bay can avan qard rəs sam lı ğı nın son ya rım əsr də ki ən 
apa rı cı is ti qa mət lə rin dən bi ri ki mi sə ciy yə lən dir mək olar. Avan qard 
bə yaz qra fi  ka Azər bay can da yal nız onun adı ilə bağ lı dır. O, ağ 
rəng va si tə si lə di gər rəng lə rin funk si ya sı nı ye ri nə ye ti rir. Arif Əzi zin 
ya ra dı cı lı ğın da işıq da, köl gə də ağ rəng va si tə si lə ifa də olu nur. 
Rəs sa mın əsər lə ri ni tam mə na sı ilə qiy mət lən dir mək, ba şa düş-
mək üçün müt ləq hə ya tı və cə miy yə ti də rin dən dərk et mək la zım-
dır”.

Azər bay can Də-
də Qor qud Bey nəl-
xalq Mil li Fon du nun 
pre zi den ti, “Azər-
bay can dün ya sı” 
bey nəl xalq dər gi-
si nin baş re dak to-
ru El dar İs ma yı lov 
Arif Əzi zə qar şı dan 
gə lən 80 il lik yu bi-
le yi mü na si bə ti lə 
təb rik lə ri ni çat dı-
ra raq ona “Də də 
Qor qud” mü ka fa tı-
nı təq dim et di.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va 
vur ğu la dı ki, Arif Əziz Azər bay can in cə sə nə tin də özü nə məx sus 
ye ri olan bir rəs sam dır: “Bə yaz qə ri bə bir rəng dir. Mə sə lən, hər 
bir uşaq dün ya ya göz açan da bə ya za sa rı lır. Biz bu dün ya dan kö-
çən də isə apar dı ğı mız tək şey bə yaz bir kə fən olur. Arif müəl li min 
uğur lu rən gi də bə yaz dır. Elə in san lar var ki, on la rı ta nı yın ca ya ra-
dı cı lı ğı gö zü müz də da ha da bö yü yür. Arif Əziz hə min in san lar dan-
dır. Onun sə nə ti ar tıq Türk dün ya sı sər həd lə ri ni aşıb”.

Yu bil yar sə nət kar çı xış edə rək ya ra dı cı lı ğı na gös tə ri lən diq qə-
tə gö rə təd bi rin təş ki lat çı la rı na və qo naq la ra tə şək kü rü nü bil dir di.

Son da təd bir iş ti rak çı la rı sər gi ilə ya xın dan ta nış ol du lar.
Xalq rəs sa mı nın “Bə yaz” sər gi si 2023-cü il yan va rın 24-dək zi-

ya rət üçün açıq ola caq.
Nurəddin

Bü tün çı xış la rın da, öl kə miz də və xa ric də ver di yi kon sert lər də 
ey ni ar zu ilə bi ti rir di ifa la rı nı: Şu şa ya qo vuş maq. Bu dur, 75 
il lik yu bi le yin də bu ar zu və onun ya şat dı ğı se vin cin şöv qü ilə 
ye nə səh nə də dir. Pa rıl da yan göz lər dən qo pan se vinc, hə ra-

rət li bar maq lar for te piano nun dil lə ri nə to xun duq ca bü tün za la 
hökm ve rir di: mən çox xoş bəx təm...

De kab rın 23-də M.Ma qo ma-
yev adı na Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da 
gör kəm li piano çu və bəs tə kar, 
Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın rek to ru pro fes-
sor Fər had Bə dəl bəy li nin 75 il li-
yi nə həsr olun muş yu bi ley ge cə si 
ke çi ril di. 

Kon sert sa lo nu müx tə lif nə sil 
və zövq dən in san lar la do lub-da-
şır dı. Rəs mi lər, mil lət və kil lə ri, 
mə də niy yət, ədə biy yat və in cə-
sə nət xa dim lə ri, sə nət ka rın həm-
kar la rı, tə lə bə lə ri, mu si qi se vər lər 
yu bi ley ge cə si nə bö yük ma raq la 
gəl miş di lər. 

Kon sert Fər had Bə dəl bəy li nin 
bə dii rəh bə ri ol du ğu Ba kı Ka me-
ra Or kest ri nin ifa sı ilə baş la dı. 
He yət Əmək dar ar tist Fuad İb-
ra hi mo vun di ri jor lu ğun da İ.S.Ba-
xın “İki piano və or kestr üçün 
kon sert”ini (üç his sə də) ifa et di. 

Yu bil yar sə nət kar və Xalq ar tis ti 
Mu rad Adı gö zəl za də bu iri həcm li 
mu si qi əsə ri ni baş qa bir ecaz da 
təq dim et di lər. Va qif Mus ta fa-
za də nin “Piano və or kestr üçün 
kon sert”i də mu si qi çi nin piano ilə 
sir li dialo qun da möh tə şəm ov qat 
ya rat dı.

Son ra Üze yir Ha cı bəy li adı na 
Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or-
kest ri nin ka me ra he yə ti nin mü-
şa yiətin də (di ri jor: F.Bə dəl bəy-
li) Y.Hayd nın “Piano və or kestr 
üçün kon sert”i (II və III his sə-
lər) M.Adı gö zəl za də nin ifa sın da 
(üçün cü his sə nin di ri jo ru: Fuad 
İb ra hi mov) din lə nil di.

S.Rax ma ni no vun “İki piano və 
or kestr üçün süita”sı F.Bə dəl bəy-
li ilə M.Adı gö zəl za də nin bir gə ifa-
sın da ma raq la qar şı lan dı. Sü rək-
li al qış, al-əl van gül-çi çək ya ğı şı, 
sa lon dan səh nə yə nü fuz edən 
sev gi se li əsl sə nət və sə nət ka-

rın bü tün za man lar da ar zu la nan 
ol du ğu nu is bat la dı. Bu mə na da 
F.Bə dəl bəy li sə nə ti və sə nət kar-
lı ğı öz bən zər siz li yin də idi ye nə o 
ax şam.

F.Bə dəl bəy li mü sa hi bə lə ri nin 
bi rin də de miş di: “Mü hit mə nə 
müt ləq tə sir edir di. On la rı din lə-
yir dim. Ya şa dı ğım mü hit mə nim 
üçün bö yük dəs tək olub. Bun dan 
son ra sı nı – nə lə rə qa dir ol du ğu-
mu ar tıq mən özüm sü but et mə-
liy dim. Hər gün sək kiz-doq quz 
saat ça lı şır dım. Asan mə sə lə 
de yil di. Bi lir si niz, əgər bir in san 
məş hur so ya dın al tın da çı xış 
edir sə, onun mə su liy yə ti da ha 
bö yük olur”. 

Ya şı nın 75-ci da ya na ca ğın da 
də qi qə lər lə piano nun ağ-qa ra dil-
lə rin də gə ziş mək, bü tün ru hu ilə 
bir də li qan lı gənc ki mi onun ağu-
şu na “atıl maq” elə də asan de yil.

Mə lu mat üçün de yək ki, gör-
kəm li re jis sor, Xalq ar tis ti Şəm si 
Bə dəl bəy li nin ailə sin də ana dan 
olan F.Bə dəl bəy li 1965–1969-cu 
il lər də Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay-
can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da 
(pro fes sor M.R.Bren ne rin sin fi ), 
1969–1971-ci il lər də P.İ.Çay kovs ki 
adı na Mosk va Döv lət Kon ser va to-
ri ya sı nın as pi ran tu ra sın da (do sent 
B.Da vi do vi çin sin fi ) təh sil alıb. Azər-
bay can mu si qi sə nə ti nin gör kəm li 
nü ma yən də lə ri sı ra sın da la yiq li yer 
tu tan F.Bə dəl bəy li for te piano ifa çı-
lıq ənə nə lə ri ni lə ya qət lə qo ru yub 
ya şa dır. O, ey ni za man da özü nə-
məx sus ifa üs lu bu ilə mil li ifa çı lıq 
sə nə ti mi zi da ha da zən gin ləş di rib. 

Vir tuoz piano çu dün ya nın müx-
tə lif öl kə lə rin də, mö tə bər kon sert 
sa lon la rın da çı xış edib, Azər bay-
can mu si qi si ni və ifa çı lıq sə nə ti ni 
la yi qin cə təm sil edib. Pro fes sor 
Fər had Bə dəl bəy li 1991-ci il dən 
Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın rek to ru dur. Bu 
gün sə nət də bö yük uğur lar qa-
zan mış piano çu la rı mız ara sın da 
onun da ye tir mə lə ri çox dur. 

Za ma nın da us tad la rın dan öy-
rən dik lə ri ni se və-se və ye ni mu-
si qi çi lər nəs li nə ötü rən, gənc li-
yi mi zin klas sik mu si qi ru hun da, 
yük sək sə nət zöv qün də ol ma sı nı 
daim yan ğı ilə təb liğ edən sə-
nət kar elə yu bi ley kon ser ti ni də 
məhz ye tir mə lə ri ilə ver mə yin se-
vin ci ni ya şa yır dı...

Həmidə

Bu sevincin öz adı var...
Fərhad Bədəlbəyli 75 illik yubiley gecəsində 

yenə royalın arxasında idi

əvvəli səh. 1-də
Bu il Aka de mik Mil li Dram Teat rı 

üçün əla mət dar ha di sə lər lə yad da 
qa lıb. Teatr da Və tən mü ha ri bə sin-
də qa zan dı ğı mız ta ri xi Qə lə bə yə 
həsr olu nan “Zə fər yo lu” ta ma şa-
sı nın prem ye ra sı olub. Ya ra dı cı 
he yət Tür ki yə nin Trab zon şə hə rin-
də  ke çi ri lən Qa ra də niz öl kə lə ri nin 
22-ci Bey nəl xalq Teatr Fes ti va lın-
da “On ikin ci ge cə, ya xud hər nə 
is tə sə niz” ta ma şa sı ilə çı xış edib.

Teatr da Ağa sa dıq Gə ray bəy li, 
İs ma yıl Os man lı, İs ma yıl Da ğıs-
tan lı ki mi gör kəm li sə nət kar la rın 
yu bi ley təd bir lə ri də təş kil olu nub. 
Mil li Dram Teat rı “4.4” Qı sa Ta ma-
şa lar Fes ti va lın da da iş ti rak (“Kük-
nar la ra mək tub”) edib. Teat rın bu il 
üçün son prem ye ra sı “Xur şid ba nu 
Na tə van” ta ma şa sı olub.

***
Aka de mik Ope ra və Ba let 

Teat rı da ili prem ye ra lar la qeyd 
edib. Teatr da “Bir Xə zər əf sa nə-
si” ba le ti, “Tos ka” ope ra sı ye ni 
qu ru luş da təq dim olu nub. “Ba-
bək” ba le ti də ye ni dən sə nət se-
vər lə rin ix ti ya rı na ve ri lib. 

Kol lek tiv Fik rət Əmi ro vun “Se-
vil” ope ra sı ilə Şə ki İpək Yo lu 
Fes ti va lın da və bəs tə ka rın  100 il-
li yi nə həsr olun muş fes ti val çər çi-
və sin də Gən cə Döv lət Fi lar mo ni-
ya sın da çı xış edib. Ya ra dı cı he yət 
“Mil li klas si ka” fes ti va lı na F.Əmi-
ro vun “Min bir ge cə” ba le ti ilə qa-
tı la raq mü ka fat lan dı rı lıb. Kol lek tiv 
“Min bir ge cə” ba le ti ni Gən cə səh-
nə sin də də nü ma yiş et di rib.

***
Aka de mik Mu si qi li Teatr bir sı-

ra ma raq lı la yi hə lə rə im za atıb. 
Bu sı ra ya in gi lis di lin də “Ana mın 
ki ta bı”, elə cə də “Sehr li nəğ mə” 
(uşaq lar üçün) ta ma şa la rı nı aid 
edə bi lə rik. Həm çi nin  “La ra Mar-
tin’s Jazz Club” (caz ta ma şa), 
“Bəx ti yar” (mu si qi li ko me di ya), 
“Məc hul pil lə kən”  (ba let-ta ma şa), 
“Psix” (bir his sə li cən ga vər lik oyu-
nu) bu ilin səh nə məh sul la rı dır.

***
Azər bay can Döv lət Aka de mik 

Rus Dram Teat rın da dörd ye ni 
səh nə işi nin – “Və bir qa dın gəl-
di...”, “Mən, sən, o və te le fon”, 
“Qə lə bə” və “Sev gi@Toç ka.ru” 
ta ma şa la rı nın prem ye ra sı olub.

V.Ob razt sov adı na Ru si ya Döv-
lət Aka de mik Mər kə zi Kuk la Teat-
rı nın Ba kı ya qast ro lu za ma nı Rus 

Dram Teat rı nın səh nə sin də çı xış 
et mə si də bu sə nət oca ğı nın ak ti vi-
nə ya zı la bi lər.

***
Azər bay can Döv lət Gənc Ta-

ma şa çı lar Teat rın da da il ər zin də 
dörd ye ni ta ma şa nın – “Qa ğa yı”, 
“İna nı ram”, “Kod adı “V.X.A” və 
“Mauq li”nin prem ye ra sı olub. 

Kol lek tiv may ayın da Ma ke do-
ni ya nın Bi to la şə hə rin də ke çi ril miş 
Bey nəl xalq Mo nod ram Teatr Fes ti-
va lın da “Də li nin qeyd lə ri” mo no-ta-
ma şa sı ilə təm sil olu nub və mü ka-
fat lan dı rı lıb. “4.4” Qı sa Ta ma şa lar 
Fes ti va lın da isə teat rın da ha bir 
ya ra dı cı lıq məh su lu – “İna nı ram” 
ta ma şa sı II ye rə la yiq gö rü lüb.

***
Döv lət Yuğ Teat rın da bu il üç 

prem ye ra – “Kloun Bizzz”, “Şə-
bə də” və “Toy dəs ga hı” baş tu tub. 
Yuğ çu lar may ayın da Kon ya da 
(Tür ki yə ) ke çi ri lən “Min nə fəs bir 
səs”, okt yabr da isə Al ma tı şə hə rin-
də (Qa za xıs tan) Or ta Asi ya öl kə lə-
ri nin VIII Bey nəl xalq Teatr fes ti val-
la rı na qa tı lıb. 

***
Döv lət Pan to mi ma Teat rı bu il 

da ha çox vax ti lə re per tuarın da 
ol muş ta ma şa la rın bər pa-nü ma-
yiş lə ri nə üs tün lük ve rib. Bu nun-
la be lə, ya ra dı cı he yət “4.4” Qı-
sa Ta ma şa lar Fes ti va lı nın qa li bi 
olub (“Şi nel” ta ma şa sı, I yer ).

***
Hə lə lik Ba kı da fəaliy yə ti ni da vam 

et di rən Şu şa Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rı “Ana”, “Qa ra ca qız”, “Göy çək 
Fat ma”, “Qır mı zı pa paq” ta ma şa la-
rı nın prem ye ra la rı nı edib, həm çi nin 
Və tən mü ha ri bə sin də şan lı Zə fə rin 
ikin ci il dö nü mü nə həsr olun muş 
“Də mir yum ruq” ad lı ədə bi-bə dii 
kom po zi si ya sı nı ta ma şa çı la ra təq-
dim edib. İl ər zin də “Boy çi çə yi” və 
“Akt yor əbə diy yə tə qo vu şan da” ta-
ma şa la rı da bər pa edi lib.

Teat rın kol lek ti vi nin öz doğ ma 
şə hə rin də – azad Şu şa da ilk çı-
xı şı (“Müs yö Jor dan və dər viş 
Məs tə li şah” ta ma şa sı nın açıq 
ha va da nü ma yi şi) da bu ilin əla-
mət dar ha di sə lə rin dən dir.  

***
Ha zır da bi na sı tə mir-bər pa da 

olan 140 yaş lı İrə van Döv lət Azər-
bay can Dram Teat rı il ər zin də iki ta-
ma şa təq dim edib. Bun lar “Bur dan 
min at lı keç di” və “Beş dul qa dın və 
rəis” ad lı səh nə nü mu nə lə ri dir. 

Onu da de yək ki, bu ta ma şa lar 
bir ne çə də fə fərq li səh nə lər də, o 
cüm lə dən öl kə da xi li qast rol lar da 
teatr hə vəs kar la rı na təq dim edi lib. 

***
Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı 

il ər zin də 4 re per tuar-plan ta ma-
şa sı nı – “Düy mə cik”, “Mə lik məm-
məd”, “Üç do nuz ba la sı”, “Qar 

kra li ça sı” və fes ti val üçün ha zır la-
nan “Zə fər zən gi”ni ta ma şa çı la rın 
ix ti ya rı na ve rib. Kuk la çı lar il ər zin-
də öl kə də ki teatr bay ram la rı ilə 
ya na şı, Gür cüs tan, Qa za xıs tan 
və Ru si ya da təş kil olu nan bey nəl-
xalq fes ti val la ra da qa tı lıb lar. 

***
Ba kı Uşaq və Gənc lər Teat rın-

da bu il uşaq lar üçün “Qa rın qu lu 
ayı”, “Zəh ri mar”, “Qu caq la mə ni”, 
“Xə zi nə lər ada sı” və “Kin qin qəs-
ri” ta ma şa la rı nı ha zır la nıb.

***
Sum qa yıt Döv lət Dram Teat-

rın da da ta ma şa çı la rın diq qə ti-
ni çə kən səh nə əsər lə ri ər sə yə 
gə lib. Ni za mi nin 880 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə ha zır la nan “Xə zi nə” 
ad lı  epik prit ça, həm çi nin “Bir ge-
cə nin na ğı lı”, “Qa ra ca qız”, “Mis-
si ya” bu ilin ya ra dı cı lıq akt la rı dır. 
Teatr da uşaq lar üçün ha zır la nan 
“Ba la ca və Karl so nun ma cə ra la-
rı”, elə cə də klas si ka ya mü ra ciət 
olan “Kim dir mü qəs sir?!”, həm çi-
nin “O ol ma sın, bu ol sun” ope ret-
ta sı da bu ilin ya ra dı cı lıq işi dir.

***
Gən cə Döv lət Dram Teat rı özü-

nün 126-cı teatr möv sü mü nü 
“Ca vad xan” ta ri xi-dra mı,  “Qə ri-
bə mis sis Se vic” tra gi ko me di ya-
sı, “Kral ölür” ab surd ta ma şa sı və 
“Xa nu ma” ko me di ya sı ilə yad da-

qa lan et mə yə ça lı şıb. Ba la ca la rı 
da unut ma yan teatr on lar üçün 
“Da nı şan gə lin cik” ta ma şa sı nı ha-
zır la yıb. H.Ca vi din 140 il li yi mü na-
si bə ti lə ha zır la nan “Ana” bir his sə li 
dra mı ilə “Mil li klas si ka” fes ti va lı na 
qa tı lan he yət xü su si dip lo ma la yiq 
gö rü lüb.

***
Gən cə Döv lət Kuk la Teat rı isə 

“4.4” Qı sa Ta ma şa lar Fes ti va lın-
da “Dərd lə ri min ça ma da nı“ ad lı 
səh nə işi ilə “Mün sifl  ə rin rəğ bə ti” 
no mi na si ya sın da mü ka fat qa za-
nıb. İl ər zin də teatr da “Qız qa-
la sı”, “Mauq li”,  “Gül lü Gü loğ lan” 
ta ma şa la rı da ha zır la nıb.

***
Şə ki Döv lət Dram Teat rı buil ki 

möv sü mü “İn ti har” ilə açıb. De kabr 
ayın da isə “Çə lə bi xan” ta ma şa sı-
na ic ti mai ba xış olub. Ye ni səh nə 
əsə ri yan var ayın dan ge niş ta ma-
şa çı küt lə si nə təq dim olu na caq.

***
Lən kə ran teat rı da ili uğur lu 

nə ti cə lər lə ba şa vu rur. Zə fə ri mi-
zi eh ti va edən “Haq qın 44 gü nü”, 
“Qan lı na mə” və “Pro ku ror” ta ma-
şa la rı ha zır la nıb. Teat rın ge niş 
əks-sə da do ğu ran “Ca sus” ko me-
di ya sı da buil ki ya ra dı cı lıq məh su-
lu dur. “Sehr li al ma” və “Qar qı zın 
ax ta rı şı” na ğıl-ta ma şa la rı uşaq lar 
tə rə fi n dən ma raq la qar şı la nıb.

***
Qa zax Döv lət Dram Teat rı da 

re per tuar pla nı na uy ğun dörd 
əsə rə qu ru luş ve rib. İl ər zin də 
“Də lə duz”, “Qul luq çu ax ta rı ram”, 
“Min bir ge cə lik ki tab xa na” və “Ya-
dın da mı?!”  ta ma şa la rı ha zır la nıb.

***
Sal yan Döv lət Kuk la Teat rı nın da 

bit mək də olan ili məh sul dar olub. 
Teatr da  “Me şə yə in san gə lir”, “İn-
ti qam çı xo ruz”, “Mauq li”, “Dov şa nın 
ad gü nü”, “Bir də et mə rəm” , “Hə-
rə nin öz ul du zu” ta ma şa la rı ha zır-
la nıb.

***
Min gə çe vir Döv lət Dram Teat-

rı 2022-ci il də “Çox adi əh va-
lat”, “Otel lo”, “Yad”, “Şən gü lüm, 
Şün gü lüm, Mən gü lüm”, “Sehr li 
xon ça”, “Rəng saz la rın xa ti rə-
si yox dur”, “Mü nəc cim Sə li min 
na ğıl la rı” və son ola raq  “Şax ta 
ba ba nın Min gə çe vir sər gü zəşt-
lə ri”ni ta ma şa çı la ra təq dim edib.

***

Bu il 50 il lik yu bi le yi ni tən tə nə ilə 
qeyd edən Qax Döv lət Kuk la Teat-
rı nın da ta ma şa pa lit ra sı zən gin-
dir. “Turp”,  “Çir kin ör dək ba la sı”, 
“Ba la ca ca du gər” və “O ol ma sın, 
bu ol sun” teat rın ye ni səh nə əsər-
lə ri dir. Yu bi ley lə ri ni yad da qa lan et-
mə yə ça lı şan qax lı kuk la çı lar “Biz 
meh ri ban ailə yik” ad lı ta ma şa nı da 
bu məq səd lə ha zır la mış dı lar.

***
Qu sar Ləz gi Dram Teat rı bu il 

“4.4” Qı sa Ta ma şa lar Fes ti va lı na 
“Po ni”, “Mil li klas si ka” fes ti va lı na 
isə “Hic ran” ta ma şa la rı ilə qa tı lıb. 
“Adət”, “Tıq-tıq xa nım” və “Xa ri-
bəy və Sa rı bəy” ta ma şa la rı da bu 
il ər zin də ər sə yə gə lib.

***
Ağ dam Döv lət Dram Teat rı bu 

il Tür ki yə də ke çi ri lən bey nəl xalq 
teatr fes ti va lı na qa tı la raq re per-
tuar da kı “Tən ha qa dın lar”ı nü ma-
yiş et di rib. “Azad Şu şa” ta ma şa sı 
isə ağ dam lı la rın zə fər se vin ci nin 
səh nə tə cəs sü mü nə çev ri lib.

***
Fü zu li Döv lət Dram Teat rı müx-

tə lif təd bir lər ilə bağ lı küt lə vi xalq 
ta ma şa la rı ha zır la maq la ya na şı, 
re per tuarı nı da zən gin ləş dir mə-
yə nail olub. Bu qə bil dən “Nar şi-
rə si”, “Ayı ba la sı nın qo çaq lı ğı” və 
“Tən ha lı ğın evi”ni gös tə rə bi lə rik. 
“Mil li klas si ka” fes ti va lın da “Ya-
ğış dan çıx dıq, yağ mu ra düş dük” 
ta ma şa sı ilə çı xış edən kol lek tiv 
təl tif siz qa yıt ma yıb. 

***
Bu il ya ran ma sı nın 30 il lik yu bi-

le yi ni qeyd edən Ba kı Bə lə diy yə 
Teat rı da prem ye ra və qast rol la rı 
ilə yad da qa lıb. No yabr da Tür ki-
yə nin Bur sa şə hə rin də ke çi ri lən 
Şu şa Gün lə ri çər çi və sin də “Şu-
şa da ürə yim qal dı” ta ma şa sı nı 
təq dim edən kol lek tiv il ər zin də 
da ha iki prem ye ra sı nı – “Sehr-
baz” və “Sən qa yı da caq san” ta-
ma şa la rı nın nü ma yi şi ni ke çi rib.

***
Teatr la rı mı zın fəaliy yə ti nin, ye-

ni səh nə əsər lə ri nin kə miy yət və 
key fi y yət nis bə ti ki mi baş qa bir 
ya zı nın möv zu su olan mə sə lə lə-
ri bir kə na ra qoy saq, ümu mi lik də 
de yə bi lə rik ki, bü tün hal lar da ilin 
səh nə mən zə rə si ma raq lı, can lı 
və iş lək me xa nizm ilə də yad da 
qal dı...

H.Nizamiqızı

Səhnəmizdən  görünən  il

Müdafi ə Nazirliyinin Əlahiddə Nümunəvi Orkestri 30 yaşını qeyd edib
Müs lüm Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv-
lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın səh nə sin də Mü-
da fiə Na zir li yi nin Əla hid də Nü mu nə vi Or kest ri-
nin 30 il li yi nə həsr olun muş kon sert ke çi ri lib.

Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
baş müəl li mi Gü nel Zey nal lı or kest rin ta ri xin dən 
söz açıb. Son ra kol lek ti vin bə dii rəh bə ri və baş 
di ri jo ru, Xalq ar tis ti, ge ne ral-ma yor Yu sif Axund-
za də, or kest rin rəisi Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
pol kov nik Rü fət Axund za də və baş ley te nant El-
nur Qur ba no vun rəh bər li yi ilə so list lər – Əmək dar 

ar tist Xəy yam Mus ta fa za də, Ay nur İs gən dər li, Kə-
nan Qə di mov, Zü ley xa Usu bo va, El man Mus ta-
fa yev, Anar Hü sey nov, Na miq Qur ba nov, Sər xan 
Fə tə li yev öz ifa la rı nı din lə yi ci lə rə təq dim edib lər.

Proq ram da Üze yir Ha cı bəy li nin “Çır pı nır dın, 
Qa ra də niz” və “Ko roğ lu” ope ra sın dan rəqs, 
Ceyms Las tın “Tən ha ço ban”, Con Vill yam sın 
“İm pe rial mar şı”, Müs lüm Ma qo ma ye vin “Od lar 
yur du” və “Azər bay can”, Ra fael Her nan de sin “El 
Cum banc he ro”, El za İb ra hi mo va nın “Ey Və tən”, 
Rü fət Axund za də nin “Qə lə bə” mar şı və baş qa 
əsər lər səs lən di ri lib.

sənətsənət 5
Bu sevincin öz adı var...
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2022-ci il də mə də niy yət, ədə biy yat, in-
cə sə nət adı na çox lu it ki lə ri miz də ol du. 
Ömür yo lu bu il bi tən lə ri xa tır la yaq...

1 yan var – dip lo mat, Azər bay can mü-
ha ci rət ta ri xi nin təd qi qat çı sı, 1992-2004-
cü il lər də öl kə mi zin UNES CO-da daimi 
nü ma yən də si Ra miz Abu ta lıb oğ lu Abu-
ta lı bov (27.10.1937 – 2022) və fat edib.

4 yan var – ta nın mış fo to jur na list Ba-
ba yev Ka mal Hə bib oğ lu (3.6.1927 – 
2022).

8 yan var – Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Mu si qi li Teat rı nın akt yo ru, 
Əmək dar ar tist Nov ruz Ya qub oğ lu Əli-
yev (Nov ruz Qar tal; 1.3.1947 – 2022).

14 yan var – uzun il lər “Azər bay can-
fi lm”də ça lış mış ki no re jis sor Ra miz Əli-
yev (Ra miz Hin darx lı; 15.3.1938 – 2022).

19 yan var – ki no təş ki lat çı sı, pro-
dü ser Ay dın Əş rəf oğ lu Ab dul la yev 
(7.6.1951 – 2022).

27 yan var – teatr şü nas, re jis sor, 
Azər bay can da bey nəl xalq teatr təd-
bir lə ri nin təş ki lin də fəal iş ti rak et miş 
Şaiq Ca bir oğ lu Sə fə rov (18.12.1954 
– 2022).

3 fev ral – Əmək dar mə də niy yət iş-
çi si, ki no və te le vi zi ya ope ra to ru Nə ri-
man Sət tar oğ lu Şı xə li yev (14.10.1934 
– 2022).

5 fev ral – Əmək dar jur na list, Azər-
bay can mə də niy yə ti ilə bağ lı ki tab la rın 
müəl li fi  Qa li na Alek pe rov na Mi ke lad ze 
(1931-2022).

7 fev ral – şair, tər cü mə çi Əli Və kil (Əli 
Və kil oğ lu Sə fi  yev; 10.6.1938 – 2022).

8 fev ral – Əmək dar rəs sam, AD RA 
nəz din də İn cə sə nət Kol le ci nin di rek-
to ru Fik rət Məm məd oğ lu Hə şi mov 
(19.2.1948 – 2022).

8 fev ral – Əmək dar mə də niy yət iş çi-
si, AMEA Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun baş 
rəs sa mı, mi niatür çü Fəx rəd din Və li oğ-
lu Əli (10.5.1938 – 2022).

13 fev ral – ya zı çı-dra ma turq, jur na-
list, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əf qan 
(Ha cıağa oğ lu Əs gə rov; 23.9.1929 – 
2022).

17 fev ral – şair, tər cü mə çi, ədə biy-
yat şü nas Ən vər Əh məd (Ən vər Mi sir 
oğ lu Əh mə dov; 8.8.1943 – 2022).

23 fev ral – Xalq ar tis ti, qo boy ifa çı sı, 
bəs tə kar və pe da qoq Ka mil Cə lil oğ lu 
Cə li lov (29.1.1938 – 2022).

24 fev ral – Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi, te le vi zi ya dik to ru, re jis sor Arif Lə tif 
oğ lu Qa zı yev (17.5.1938 – 2022).

25 fev ral – Xalq ar tis ti, us tad xa-
nən də, mah nı və təs nifl  ə rin müəl li fi  
Əli ba ba Ba laəh məd oğ lu Məm mə dov 
(5.2.1930 – 2022).

4 mart – Əmək dar rəs sam, hey kəl-
tə raş Al bert Za man oğ lu Mus ta fa yev 
(26.1.1931 – 2022).

11 mart – Xalq ya zı çı sı, dra ma turq, 
sse na rist, Döv lət mü ka fat la rı laureatı 
Rüs təm Məm məd İb ra him oğ lu İb ra-
him bə yov (5.2.1939 – 2022).

1 ap rel – Xalq ar tis ti, teatr xa di mi, 
re jis sor Zül fü qar Qu lu oğ lu Ab ba sov 
(3.5.1940 – 2022).

8 ap rel – aka de mik, ta nın mış et noq-
raf Tey mur Əmi ras lan oğ lu Bün ya dov 
(20.1.1928 – 2022).

11 may – Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi, re jis sor, sse na rist, sə nəd li fi lm lər 
müəl li fi  Mu sa Ağa bəy oğ lu Ba ğı rov 
(10.5.1932 – 2022).

10 may – Əmək dar mə də niy yət iş çi-
si, jur na list Mə za hir Bəy ba la oğ lu Sü-
ley man za də (22.12.1952 – 2022).

16 may – Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi, te le vi zi ya xa di mi Fuad Zül fü qar oğ-
lu Və li xa nov (1.5.1941 – 2022).

19 may – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru, 
Pre zi dent tə qaüd çü sü Va qif Fi ru din oğ-
lu Əsə dov (5.4.1947 – 2022).

7 iyun – Əmək dar jur na list, fi  lo lo gi-
ya elm lə ri dok to ru, BDU-nun Jur na lis ti-
ka fa kül tə si nin pro fes so ru Nə sir Ab bas 
oğ lu Əh məd li (1.7.1942 – 2022).

8 iyun – ya zı çı-jur na list, sse na rist 
İn ti qam Alı oğ lu Meh di za də (14.2.1945 
– 2022).

21 iyun – mu si qi şü nas, pe da qoq, sə-
nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru Aida 
Ne mət qı zı Hü sey no va (1964-2022).

10 iyul – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, 
pub li sist, ya zı çı, təd qi qat çı Ən vər Çin-
gi zoğ lu (Fə rə cov; 10.5.1962 – 2022).

16 iyul – Azər bay can te le jur na lis-
ti ka sı nın ta nın mış si ma la rın dan bi ri, 
Əmək dar jur na list Mais Məm mə dov 
(12.7.1938 – 2022).

17 iyul – bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro-
fes sor Sev da Mir zə qı zı İb ra hi mo va 
(28.11.1939 – 2022).

9 av qust – Əmək dar rəs sam Arif Əli 
oğ lu Mə hər rə mov (5.8.1948 – 2022).

16 av qust – ta nın mış mü ğən ni, akt ri sa  
Fi rən giz Rə him bə yo va (6.8.1960 – 2022).

27 av qust – sə nət şü nas, Azər bay-
can mi niatür sə nə ti nin gör kəm li təd qi-
qat çı sı, pro fes sor Cə mi lə Yu sif qı zı Hə-
sən za də (7.12.1947 – 2022).

3 sent yabr – Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi, şair, tər cü mə çi Sə ya vuş İm ran oğ-
lu Məm məd za də (2.10.1935 – 2022).

4 sent yabr – Əmək dar rəs sam, AD-
RA-nın do sen ti Asif Hü seyn oğ lu Rza-
yev (Asif Azə rel li; 19.7.1946 – 2022).

5 sent yabr – Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi, di ri jor Fa zil Bö yü ka ğa oğ lu Əli yev 
(23.6.1945 – 2022).

15 sent yabr – Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si, mu si qi təş ki lat çı sı İl dı rım Əli-Na-
zir oğ lu Ka si mov (7.12.1933 – 2022).

15 sent yabr – Əmək dar elm xa di mi, 
ni za mi şü nas, tər cü mə çi, mətn şü nas, 
fi  lo lo gi ya üz rə elm lər dok to ru Xə lil Hə-
mid oğ lu Yu sifl  i (17.7.1935 – 2022).

18 sent yabr – Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si, teatr şü nas, pub li sist Ata ba ba İs ma-
yıl oğ lu Ha cı ba ba yev (22.9.1947 – 2022).

30 sent yabr – mü ğən ni, bəs tə kar 
Rə him Rə him li (28.12.1976 – 2022).

9 okt yabr – Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi, bəs tə kar Ru hən giz Na ğı qı zı Qa-
sı mo va (12.7.1940 – 2022).

15 okt yabr – Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si, ta nın mış jur na list Şa kir Hə ni fə 
oğ lu Ya qu bov (25.2.1951 – 2022).

23 okt yabr – Əmək dar ar tist, us tad 
xa nən də Sü ley man Cüm şüd oğ lu Ab-
dul la yev (14.2.1939 – 2022).

1 no yabr – Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi, ki no re jis sor, sse na rist  Ley la Həz rət 
qı zı Sə fə ro va (15.10.1945 – 2022).

19 no yabr – Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si, teatr xa di mi Na tiq Məm məd oğ lu 
Gül məm mə dov (10.6.1955 – 2022).

6 de kabr – Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si, sə nət şü nas, Mil li İn cə sə nət Mu-
ze yi nin əmək da şı Toğ rul Ra sim oğ lu 
Əfən di yev (1.1.1960 – 2022).

15 de kabr – Bəs tə kar, pe da qoq, 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi, Əmək dar 
müəl lim Oq tay Məm mə da ğa oğ lu Rə-
cə bov (5.4.1941 – 2022).

19 de kabr – Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi, di ri jor Ka zım Ağa lar oğ lu Əli ver di-
bə yov (27.11.1934 – 2022).

22 de kabr – Xalq ar tis ti, tar zən Fik-
rət Sü ley man oğ lu Ver di yev (2.9.1947 
– 2022).

23 de kabr – Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi, teatr re jis so ru Oruc İz zət oğ lu 
Qur ba nov (24.7.1949 – 2022).

V.Kamal

Qər bi Azər bay can ta-
ri xi mi zin unu dul maz 
bir par ça sı dır. Ürək 
ağ rı dan, qəlb göy nə-

dən par ça sı. Bu tor paq lar da 
Də də Qor qud qo puz ça lıb, 
söz qo şub, igid lə rə ad ve rib, 
Aşıq Ələs gər dağ la rı mı zı, 
buz bu laq la rı mı zı, gül lü-çi-
çək li yay laq la rı mı zı vəsf 
edib. “Ki ta bi-Də də Qor qud” 
das ta nı nın coğ ra fi mü hi ti 
həm də Qər bi Azər bay can la 
bağ lı dır. Das tan da adı çə-
ki lən Şi rö ku vən, Al tun taxt, 
Göy çə gö lü oğuz qəh rə-
man la rı nın doğ ma yurd la rı 
olub və bu əra zi lər in di 
Er mə nis tan ad la nan Qər bi 
Azər bay can da yer lə şir. 
Qər bi Azər bay ca nın kök lü 
sa kin lə ri Azər bay can türk lə ri 
olub, er mə ni lər isə za man-
za man xa ric dən bu yer lə rə 
kö çü rü lüb. 

XIX əs rin əv vəl lə rin dən baş la-
ya raq XX əs rin son la rı na dək bu 
yer ad la rı nın 90 faiz dən ço xu nu 
təş kil edən türk mən şə li to po-
nim lər – oy ko nim lər, oro nim lər 
və hid ro nim lər də yiş di ri lə rək 
er mə ni ləş di ri lib. Er mə ni mil-
lət çi li yin dən qi da la nan bar bar, 
şo vi nist si ya sə tin tər kib his sə si-
ni qə dim ta ri xi mi zi sax ta laş dır-
maq, Azər bay can tor paq la rı nın 
yad da şı olan, pas por tu na çev-
ri lən yer-yurd ad la rı nı də yiş dir-
mək təş kil edib.

Ta ri xi yad da şı mı zın bər pa sı-
na və qo ru na raq gə lə cək nə sil-
lə rə çat dı rıl ma sı na hər za man 
bö yük önəm ve rən Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev de kab-
rın 24-də Qər bi Azər bay can İc-
ma sı nın in zi ba ti bi na sın da ya-
ra dı lan şə rait lə ta nış olar kən 
de yib: “Qər bi Azər bay can bi zim 
ta ri xi tor pa ğı mız dır, bu nu bir çox 
ta ri xi sə nəd lər təs diq lə yir, ta ri xi 
xə ri tə lər təs diq lə yir, bi zim ta ri xi-
miz təs diq lə yir. An caq əf sus lar 
ol sun ki, er mə ni lər Qa ra bağ da-
kı ki mi, Qər bi Azər bay can da da 
bi zim bü tün ta ri xi, di ni abi də lə-
ri mi zi yer lə yek san edib lər, da-
ğı dıb lar, azər bay can lı la rın ta ri xi 
ir si ni sil mək is tə yib lər, an caq 
bu na nail ola bil mə yib lər. Çün ki 
ta rix var, sə nəd lər var, xə ri tə lər 
var... Qər bi Azər bay can ta ri xi 
Azər bay can di ya rı dır, şə hər lə-
rin, kənd lə rin ad la rı Azər bay can 
mən şə li dir və biz yax şı bi li rik ki, 
in di ki Er mə nis tan əra zi sin də ta-
rix bo yu Azər bay can xal qı ya şa-
yıb”.

1828-ci il də Şi ma li Azər bay-
ca nın çar Ru si ya sı na il ha qı nı 
ta mam la yan Türk mən çay sülh 
mü qa vi lə si nin (İran-Ru si ya mü-
ha ri bə si nin ye ku nu) şərt lə rin-
dən bi ri ki mi, İran dan im pe ri ya 
sər həd lə ri nə qa tıl mış əra zi lər-
də ki de moq ra fi k və ziy yə ti də-
yiş mək üçün İrə van və Qa ra bağ 
xan lıq la rı nın möv cud sər həd lə ri 
içi nə kö çü rü lən er mə ni lər XIX 
əs rin 60-70-ci il lə rin dən baş la-
ya raq azər bay can lı la ra qar şı sı-
xış dır ma si ya sə ti nə baş la dı lar. 

Bu si ya sə tə Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti Hey dər 
Əli ye vin 1997-ci il de kab rın 18-
də im za la dı ğı “1948-1953-cü 
il lər də azər bay can lı la rın Er mə-
nis tan əra zi sin də ki ta ri xi-et nik 
tor paq la rın dan küt lə vi su rət də 
de por ta si ya sı haq qın da” və 
1998-ci il 26 mart ta rix li  “Azər-
bay can lı la rın soy qı rı mı haq qın-
da” fər man la rı ilə si ya si qiy mət 
ve ril di. Hə min fər man lar elm 
adam la rı qar şı sın da ye ni və zi-
fə lər qoy du, bu möv zu da  ye ni 
təd qi qat la rın apa rıl ma sı na zə-
min ol du.

Ta rix də sax ta kar lıq və sü ni-
lik sa hə sin də bi rin ci olan er-
mə ni lər iki əs rə ya xın dır Qər bi 
Azər bay can da ta ri xi mi zi sax ta-
laş dır maq la, türk mən şə li to po-
nim lə ri də yiş di rib er mə ni ləş dir-
mək lə məş ğul olur. Bu məkr li 
si ya sət nə ti cə sin də in di yə qə dər 
min lər lə türk mən şə li to po nim 
də yiş di ri lib. Ya şa yış mən tə qə lə-
ri ilə ya na şı, dağ, me şə, bu laq 
və s. ad la rı da bu mək rin hə də-
fi  dir.

Er mə ni lə rin bu sax ta kar lı ğı nı 
if şa edən ar xiv ma te rial la rı çox-
dur. 1903-cü ilə aid olan coğ ra fi  
xə ri tə er mə ni id diala rı nı alt-üst 
edir. Söh bət Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin 18 ap rel 2012-ci il ta rix-
li Sə rən ca mı na əsa sən Döv lət 
Tor paq və Xə ri tə çək mə Ko mi-
tə si tə rə fi n dən Azər bay can, rus 
və in gi lis dil lə rin də nəşr olu nan 
“Cə nu bi Qaf qaz. 1903-cü il” xə-
ri tə sin dən ge dir. Xa tır la daq ki, 
“Kar ta Kav kazs ko qo Voen no qo 
Ok ru qa 1903-qo qo da” xə ri tə-
si ümu mi lik də bü tün Qaf qa zı 
əha tə edir. 1903-cü il də Qaf qaz 
Hər bi Dairə si nin li toq ra fi  ya və 
hər bi to poq ra fi  ya şö bə sin də tər-
tib olu nub. Xə ri tə XX əs rin lap 
baş lan ğı cın da nəşr edil di yi üçün 
bəd nam qon şu la rı mı zın əsas sız 
id diala rı na ca vab ver mək mə-
sə lə sin də mü hüm əhə miy yə tə 
ma lik dir. Xə ri tə yə ba xan hər kəs 
gö rür ki, in di ki Er mə nis ta nın bü-
tün to po nim lə ri Azər bay can-türk 
mən şə li dir.

Ta ri xi sə nəd lə rə nə zər sal saq 
gö rə rik ki, on lar İrə va nın ya xın-
lı ğın da yer lə şən Mol la Dur sun, 
Kər pic li, Ye ni Bə ya zit, Qa ra-
qo la, Qı zıl dağ, Ah dağ və sair 
to po nim lə ri mi zi də yiş di rib. O 
xə ri tə ni in di ki Er mə nis tan əra-
zi si lə mü qa yi sə et dik də gö rü-
rük ki, bu ra da er mə ni mən şə li 
tək-tük ya şa yış mən tə qə lə ri nə 
rast gə li nir. Dağ, çay, çöl, me-
şə, dü zən gah, el-oba ad la rı nın 
99 faizi ta ma mi lə türk mən şə li-
dir. Mə lum dur ki, dağ, çay ad-
la rı ya şa yış mən tə qə lə rin dən 
da ha əv vəl ya ra nıb. Bu da bu 
əra zi lər də bi zim ba ba la rı mı zın 
da ha er kən dövr lər də yurd sal-
dı ğı nı, ocaq qa la dı ğı nı sü but 
edən fakt dır. 

Qa ra qo yun lu döv lə ti za ma-
nın da bir ya şa yış məs kə ni olan 
və bu döv lə tin qu rul ma sın da 
onun sa kin lə ri nin əmə yi az ol-
ma yan tay fa lar dan bi ri ba ra-
na lı lar olub. Çox əs ki türk qo lu 
olan ba ra na lı lar Qər bi Azər bay-
can da ya şa yıb. Bir za man lar 
Ba ra na tay fa sı nın adı ilə bö yük 
bir ra yon olub. Son ra Ba ra na 
ra yo nu nun adı də yiş di ri lə rək 
No yem ber yan ra yo nu ad lan-
dı rı lıb. Türk mən şə li to po nim 
olan Ba ra na o vaxt Gən cə qu-
ber ni ya sı nın Qa zax qə za sı nın 
nəz din də olub. Er mə ni lər onun 
adı nı sax ta laş dır maq la öz lə ri ni 
if şa edib lər. Ba ra na adı nı yad-
daş lar dan sil mək on la ra nə sib 
ol ma yıb. Son ra bu ra yo nun 
Əs ki pa ra kən di nin adı də yiş di-
ri lə rək əv vəl cə Sar xan, son ra 
isə Vos ki par qo yu lub. Əs ki pa-
ra to po ni mi nin mə na sı qiy mət-
li, qı zıl pul, ba ha lı yer de mək-
dir. Aşa ğı Kör pü lü kən di nin adı 
isə Ax ta naq edi lib. Ra yo nun 
Ca la kənd to po ni mi er mə ni ləş-
di ri lə rək Mikç na zor, God Şa-
var-Şa van, Qa la ça Ber ta van, 
türk kö kən li Lən bə li to po ni mi 
isə Baq ra ta şe nə çev ri lib. Baq-
ra ta şen sö zü nün son şə kil çi-
si də türk mə na lı dır. Şen sö zü 
türk cə şen lik-kənd, oba, işıq 
gə lən yer, xoş bəxt lik, abad lıq 
sö zü nün qı sal dı lan si no ni mi-

dir. Ba ra na nın birad dım lı ğın da 
yer lə şən Al lah ver di ra yo nu isə 
türk-İs lam mən şə li to po nim ol-
ma sı na bax ma ya raq, er mə ni lər 
tə rə fi n dən Tu man yan ad lan dı-
rı lıb.

Azər bay can ta ri xin də mi sil siz 
ye ri olan Göy çə ma ha lı Göy-
çə gö lü nün sa hil lə ri bo yu ge niş 
bir əra zi ni əha tə edən yurd la-
rı mız dan dır. Bu əra zi Ru si ya 
çar lı ğı na mü ha ri bə yo lu ilə bir-
ləş di ri lə nə qə dər İrə van xan lı-
ğı nın, son ra lar isə İrə van qu-
ber ni ya sı nın tər ki bin də olub. 
So vet ha ki miy yə ti za ma nın da 
Göy çə ma ha lı sü ni şə kil də beş 
in zi ba ti ra yo na bö lü nüb. On lar 
Çəm bə rək, Ba sar ke çər, Aşa ğı 
Qa ran lıq, Kə vər və Ye le nov-
ka ra yon la rı dır. Ba sar ke çər adı 
son ra dan Var de ni sə çev ri lib. 
Göy çə ma ha lı Azər bay can folk-
lo ru nun, aşıq sə nə ti nin və tən lə-
rin dən bi ri ki mi məş hur dur. Bu 
ma hal türk mən şə li to po nim lər lə 
zən gin dir. Hə min to po nim lə rin 
ək sə riy yə ti də yiş di ril sə də, on-
la rın ad la rı bə dii ədə biy yat da, 
yad daş lar da ya şa yır.

Ye ri gəl miş kən, is tər keç-
miş so vet döv rün də, is tər sə də 
müs tə qil lik il lə rin də Azər bay can 
to po nim lə ri nin, ta ri xi keç mi şi nin 
araş dı rıl ma sı na bö yük əmək 
sərf edən də yər li alim lə ri miz 
olub. Be lə alim lə ri miz dən bi ri 
də fi  lo lo gi ya üz rə elm lər dok to-
ru, pro fes sor, Əmək dar elm xa-
di mi Hə sən Mir zə yev idi. Onun 
540 sə hi fə lik “Azər bay can to po-
nim lə ri və şi və söz lə ri” ki ta bı nın 
250-dən çox sə hi fə si Də rə lə yəz 
ma ha lı nın to po nim lə ri nə həsr 
olu nub ki, bu da böl gə nin to-
po ni mi ya sı nı bü töv lük də əha tə 
edir və əra zi nin oy ko ni mi ya sı, 
et no ni mi ya sı, oro ni mi ya sı, hid-
ro ni mi ya sı ilə bağ lı dol ğun tə-
səv vür ya ra dır.

Bu mə qam da onu da qeyd 
edək ki, “Go Map.az” elekt ron 
plat for ma sın da Qər bi Azər bay-
ca nın to po nim lə ri bər pa olu nub. 
Er mə nis ta nın re gion da də yiş-
miş ol du ğu bü tün mə də ni və 
ta ri xi abi də lə rin ad la rı elekt ron 
plat for ma da ta ri xi Azər bay can 
ad la rı ilə qeyd edi lib.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 24 
de kabr da Qər bi Azər bay can dan 
olan bir qrup zi ya lı ilə gö rüş də 
de di yi: “Qər bi azər bay can lı lar 
qa nun suz ola raq də fə lər lə de-
por ta si ya ya mə ruz qal mış top-
lum dur. On la rın hü quq la rı bər pa 
edil mə li dir və on lar öz doğ ma 
tor paq la rı na qa yıt ma lı dır lar” 
söz lə ri xal qı mız da bu ta ri xi yurd 
yer lə ri miz lə bağ lı bö yük inam 
ya ra dır. Vaxt gə lə cək, Qər bi 
Azər bay can tor paq la rı nın yad-
da şı olan yer-yurd ad la rı ye ni-
dən bər pa olu na caq...

Qərbi Azərbaycanda dəyişdirilən
türk mənşəli toponimlər

Vaxt gələcək, tarixi yer-yurd adlarımız bərpa olunacaq...

2022-ci ildə qalanlar...
Mədəniyyətimizin itkiləri

İşıqlı xanımlarımızdan: 
Şəfiqə Əfəndizadə

Ö
tən yü zil li yin bi rin ci ya rı sın da Azər bay can da qa dın la rın 
təh sil al ma sı na nail ol maq asan de yil di. Həm mü va-
fiq təh sil ocaq la rı yox idi, həm də va li deyn lər qız la rı nın 
təh si li nə ma ne olur du lar. Bu çə tin lik lə rin ara dan qal dı-

rıl ma sın da say la rı o qə dər də çox ol ma yan maarif çi qa dın-
la rı mız bö yük fə da kar lıq gös tə rir di lər. Hə min maarif pər vər 
qa dın lar dan bi ri də Şə fi qə Əfən di za də olub. Gör kəm li zi ya lı, 
ya zı çı-pub li sis ti ana dan ol ma sı nın 140 il li yi mü na si bə ti lə ya-
da sa lı rıq. 

Şə fi  qə Məm mə də min qı zı Əfən-
di za də 1882-ci il də Axal six ra-

yo nu nun Az qur kən din də dün-
ya ya göz açıb. Ahıs ka tür kü 
olan Məm mə də min Şeyx za də 
döv rü nün ta nın mış zi ya lı la rın-
dan idi. Şə fi  qə və ba cı sı Səidə 
ilk təh sil lə ri ni məhz ata la rın dan 
alıb lar. 

Şə fi  qə 14 ya şın da in di ki Şə ki-
də ata sı nın ça lış dı ğı “Dar rüs-

si ya da” mək tə bi nəz din də 
qız lar üçün açı lan xü su-

si qrup da dərs de yir. 
Hə min il Ba kı şə hə-
ri nə gə lir, qa dın la rın 
sa vad sız lı ğı na qar şı 
mü ba ri zə apa ran zi ya-
lı lar la çi yin-çi yi nə ça lı-
şır. Bu ərə fə də bö yük 

me se nat, mil yon çu Ha cı Zey na lab din Ta ğı yev Ba kı da ilk qız lar 
mək tə bi ni açır. Nə ri man Nə ri ma nov M.Şeyx za də yə mək tub gön-
də rə rək Şə fi  qə nin hə min mək təb də dərs de mə si nə ica zə ver mə-
si ni xa hiş edir. Ata sı Şə fi  qə nin döv lət mək tə bin də dərs de mək 
hü qu qu nun ol ma dı ğı nı bil di rir. Be lə olan hal da Şə fi  qə Tifl  i sə ge-
dir və im ta han ve rib müəl lim lik at tes ta tı alır. 

Ba kı ya qa yı dan Şə fi  qə Əfən di za də 1910-cu ilə dək bu mək təb-
də dərs de yir, ey ni za man da pub li sis tik fəaliy yət lə məş ğul olur. 
1903-cü il də ilk qə ləm təc rü bə si ni “Şər qi-Rus” qə ze tin də dərc 
et di rir. O, mə qa lə lə rin də qa dın la rı el mə, təh si lə ça ğı rır. 1906-
cı il də müəl lim lə rin Ba kı da ke çi ri lən I qu rul ta yın da iş ti rak edir. 
“Də bis tan” jur na lın da dərc olu nan mə qa lə lə rin də ənə nə vi ola raq 
qa dın sa vad sız lı ğı na qar şı çı xır. Bə dii ya ra dı cı lıq la da məş ğul 
olan Ş.Əfən di za də uşaq la rın hə ya tın dan bəhs edən ilk he ka yə-
lə ri – “İki qı zın söh bə ti”, “Şə kər al ma sı”, “İlk mə həb bət”, “Rö ya”, 
“Müəl lim nə dir?”, “Mü ka fat” və s. əsər lə ri “Də bis tan” və “Mək təb” 
jur nal la rın da dərc olu nur. Maarif çi xa nı mın jur na lis ti ka mü hi ti nə 
cəlb edil mə sin də 1911-1912-ci il lər də nəşr olu nan “İşıq” ad lı ilk 
qa dın qə ze tin mü hüm ro lu olub.

1917-ci il də Cə nu bi Qaf qaz mü səl man la rı nın I qu rul ta yın da iş-
ti rak edən Ş.Əfən di za də Şərq qa dın la rı nın hü quq suz lu ğun dan 
söz açıb, ye ni mək təb və teatr la rın açıl ma sı nı tə ləb edib. Ta rix çi 
M.Oruc lu bu ba rə də ya zır: “Şə fi  qə Əfən di za də və S.Ta lış xa no va 
ad lı iki azər bay can lı qa dı nın çı xı şın dan son ra və ziy yət qu rul tay 
nü ma yən də lə ri ni qa dın mə sə lə si nə cid di mü na si bət bil dir mə yə 
va dar et di. Qa dın la rın çı xı şın dan son ra keç miş Ba kı qa zı sı Ağa 
Mə həm məd Kə rim tri bu na ya çıx dı. On la rı qa dın la rı şə riət qa-
nun la rı na zidd ola raq ki şi lər qar şı sın da üzüaçıq çı xış et dik lə ri nə 
gö rə mü ha ki mə et di. Bü tün qu rul tay iş ti rak çı la rı aya ğa qalx dı. 
Qa zı tri bu na dan düş mə yə məc bur ol du...”.

Ş.Əfən di za də Cüm hu riy yət döv rün də də mət buat la əla qə si ni 
da vam et di rib, ilk res pub li ka mı zı al qış la yıb. Cüm hu riy yət Par la-
men ti nin or qa nı olan “Azər bay can” qə ze ti nin 5 iyun 1919-cu il 
ta rix li nöm rə sin də dərc et dir di yi “Mil li bay ram və qa dın la rı mız” 
mə qa lə sin də ma yın 28-də Azər bay can is tiq la liy yə ti nin bü tün 
dün ya ya çat dı rıl ma sın dan fə rəh lə ya zıb. Onun “Azər bay can” 
qə ze ti ilə əmək daş lı ğı Xalq Cüm hu riy yə ti nin sü qu tu na dək da-
vam edib. So vet ha ki miy yə ti il lə rin də də maarif çi fəaliy yə ti ni da-
vam et di rən Ş.Əfən di za də 1920-ci il də Əli Bay ra mov klu bu nun 
təş ki lin də fəal lıq gös tə rib. 

Ye ni nəşr olu nan “Şərq qa dı nı” jur na lı ilə ya xın dan əmək daş-
lıq edən maarif xa di mi dər gi nin re dak si ya he yə ti nin üz vü se çi lir. 
Jur na lın mə sul ka ti bi və Bə dii ədə biy yat şö bə si nin mü di ri olur. 
“Şərq qa dı nı” jur na lı 1924-cü il də onun haq qın da ya zır dı: “Şə fi -
qə xa nım bü tün Cə nu bi Qaf qaz da ilk Azər bay can di li müəl li mə-
si, jur na lis ti və ya zı çı sı ol muş dur”. 

Ş.Əfən di za də 1923-cü il də Azər bay can Mər kə zi İc raiy yə Ko-
mi tə si nin üz vü se çi lib, 1932-ci ilə qə dər pe da qo ji fəaliy yə ti ni da-
vam et di rib. Yo rul maz maarif xa di mi 1959-cu il də, 77 ya şın da 
dün ya sı nı də yi şib. Ha zır da Ba kı şə hə rin də ki 13 say lı tam or ta 
mək təb onun adı nı da şı yır. 

Savalan Fərəcov

Şə fi  qə Məm mə də min qı zı Əfən-
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yo nu nun Az qur kən din də dün-
ya ya göz açıb. Ahıs ka tür kü 
olan Məm mə də min Şeyx za də 
döv rü nün ta nın mış zi ya lı la rın-
dan idi. Şə fi  qə və ba cı sı Səidə 
ilk təh sil lə ri ni məhz ata la rın dan 
alıb lar. 

Şə fi  qə 14 ya şın da in di ki Şə ki-
də ata sı nın ça lış dı ğı “Dar rüs-

si ya da” mək tə bi nəz din də 
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29 dekabr 2022 7 28 de kabr 1918 – Şair, tər cü mə çi İb ra him Kə bir li (İb ra him İs ma-

yıl oğ lu İb ra hi mov; 1918-1995) Tər tər ra yo nu nun Kə bir li kən din də 
ana dan olub. Mosk va da “So vets ki pi sa tel” nəş riy ya tın da re dak tor 
iş lə yib. 

28 de kabr 1920 – Əmək dar elm xa di mi, fəl sə fə elm lə ri dok to ru, 
aka de mik Fi ru din Qa sım oğ lu Kö çər li (1920 – 3.6.2005) Gə də bəy 
ra yo nun İsa lı kən din də do ğu lub. Azər bay can EA-nın Fəl sə fə və Hü-
quq İns ti tu tu nun di rek to ru (1967-1985) iş lə yib.

28 de kabr 1927 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Nə ri man 
Hə bib oğ lu Məm mə dov (1927 – 6.4.2015) Nax çı van şə hə rin də do ğu-
lub. Əsər lə ri: “Şeyx Sə nan” ba le ti, “Hü seyn Ca vid” sim fo ni ya sı və s.

28 de kabr 1932 – Ba kı Türk İş çi Teat rı nın ya ra dı cı kol lek ti vi nin 
Gən cə şə hə ri nə kö çü rül mə si ba rə də Xalq Ko mis sar la rı So ve ti nin 
qə ra rı mət buat da dərc olu nub. 1933-cü ilin yan va rın da kö çü rü lən 
kol lek ti vin əsa sın da Gən cə Dram Teat rı təş kil olu nub.

28 de kabr 1937 – Ədə biy yat şü nas alim, pro fes sor Əli yar Qur-
ba nə li oğ lu Sə fər li (1937 – 4.1.2017) Or du bad ra yo nu nun Ana bad 
kən din də do ğu lub. 

28 de kabr 1941 – Ta nın mış şair, pub li sist Şah mar Ək bər oğ lu 
Ək bər za də (1941 – 30.8.2000) Ağ dam ra yo nu nun Çə mən li kən din-
də do ğu lub. “Ana ma lay la”, “Sev gi borc ve ril məz”, “Haq qa pən cə-
rə” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. “Mə də niy yət” qə ze ti nin baş re dak to ru 
(1991-2000) olub.

28 de kabr 1968 – Xalq ar tis ti Mus ta fa Hə şim oğ lu Mər da nov 
(28.2.1894 – 1968) və fat edib. Aka de mik  Dram Teat rın da ça lı şıb, 
fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. Azər bay can Teatr Cə miy yə-
ti nin səd ri olub.

29 de kabr 1921 – Xalq ya zı çı sı, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru Əzi zə 
Məm məd qı zı Cə fər za də (1921 – 4.9.2003) Ba kı da ana dan olub. 
S.Ə.Şir va ni, A.Səh hət, Xə tai və baş qa gör kəm li şəx siy yət lər haq-
qın da ta ri xi ro man la rın müəl li fi  dir. “Azər bay ca nın aşıq və şair qa-
dın la rı” (iki cild də) və s. ki tab la rı tər tib edib. 

29 de kabr 1924 – Əmək dar ar tist Sa dıq Ömər oğ lu Hü sey nov 
(1924-2003)  Kür də mir ra yo nu nun Ata ki şi li kən din də do ğu lub. Aka-
de mik Dram Teat rın da ça lı şıb. “Axı rın cı aşı rım”, “Mən ki gö zəl de-
yil dim” və s. fi lm lər də  çə ki lib. Ra dioda uşaq ve ri liş lə rin də Sa va lan 
ba ba ob ra zı ilə yad da qa lıb.

29 de kabr 1929 – Ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor, Azər bay can 
EA-nın aka de mi ki Püs tə xa nım Əzi za ğa qı zı Əziz bə yo va (1929 – 
8.1.1998) ana dan olub. Azər bay can EA Ta rix İns ti tu tu nun di rek to ru 
olub.

29 de kabr 1929 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Ka-
mil Nə cəf oğ lu Nə cəf za də (1929 – 29.9.2011) Lən kə ran da do ğu lub. 
“Bi zim kü çə”, “Ul duz”, “Mən ki gö zəl de yil dim”, “Bir cə nub şə hə rin-
də”, “Ad gü nü”, “Qan lı zə mi” və s. fi lm lə rin qu ru luş çu rəs sa mı olub. 
Mil li Dram və Rus Dram teatr la rın da ta ma şa la rın bə dii tər ti ba tı nı 
ve rib.

29 de kabr 1944 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ya zı çı-pub li sist 
Sa ra Oğuz (Sa ra Mol la çı qı zı Nə zi ro va; 1944 - 22.6.2014) Oğuz ra-
yo nun da ana dan olub. Pyes lə ri ta ma şa ya qo yu lub, sə nəd li fi lm lə rin 
sse na ri müəl li fi  dir.

29 de kabr 1946 – Ta nın mış şair Nüs rət Yu sif oğ lu Kə sə mən li 
(1946 – 17.10.2003) Qa zax ra yo nu nun Ka li nin kənd kən din də ana-
dan olub. Şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib, sə nəd li fi lm lə rin sse na ri 
müəl li fi  dir. “Azər bay can fi lm”də baş re dak tor iş lə yib, “Doğ ma sa hil-
lər” fi l min də çə ki lib.

29 de kabr 1951 – Əmək dar ar tist El şad Al lah ver di oğ lu Zey na-
lov (1951-2007) Ağ su ra yo nun da do ğu lub. Lən kə ran Döv lət Dram 
Teat rı nın akt yo ru, di rek to ru (2000-2007) olub.

30 de kabr 1926 – Xalq ar tis ti, ta nın mış xa nən də Əbül fət Əsəd 
oğ lu Əli yev (1926 – 27.12.1990) Şu şa da do ğu lub. 1945-ci il dən 
Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub. Ope ra ta ma şa la-
rın da (“Ley li və Məc nun”, “Aşıq Qə rib”, “Şah İs ma yıl” və s.) əsas 
rol la rı ifa edib. 

30 de kabr 1937 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Rauf Yu sif oğ lu Ba ba yev 
(1937 – 27.3.2020) ana dan olub. 1960-70-ci il lər də “Qa ya” kvar te ti-
nin so list lə rin dən bi ri ki mi məş hur la şıb. 2001-ci il dən “Qa ya” Döv lət 
An samb lı nın bə dii rəh bə ri olub.

30 de kabr 2017 – Xalq ar tis ti, ta nın mış piano çu Çin giz Ha cı oğ lu 
Sa dı xov (5.4.1929 – 2017) və fat edib.

31 de kabr 1903 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, Azər bay can ki no-
su nun ilk re jis sor la rın dan olan Mi ka yıl Yu sif oğ lu Mi ka yı lov (1903-
1986) Ba kı da do ğu lub. “Lə tif” (1930), “İs mət” (1934) və s. bə dii fi lm-
lə rə qu ru luş ve rib, sə nəd li fi lm lər çə kib.

31 de kabr 1907 – Ya zı çı Ey nul la Xan ki şi oğ lu Ağa yev (1907 – 
5.11.1978) Ba kı nın Ra ma na kən din də ana dan olub. Əsər lə ri: “Şiş-
pa paq”, “Dağ lar da şim şək ça xır”, “Ba ba na ğı lı”, “Te leq ram” və s.

31 de kabr 1910 – Ya zı çı-dra ma turq Əbil Yu sif (Əbil Məm məd oğ-
lu Yu si fov; 1910 – 29.3.1984) Or du bad da ana dan olub. Əsər lə ri: 
“Ba bək”, “Od lar için də”, “Sən gər dən gə lən səs lər” və s.

31 de kabr 1920 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şair Zey nal Əliab-
bas oğ lu Cab bar za də (1920 – 20.1.1977) Ba kı da do ğu lub. Uşaq-
gənc lər üçün ki tab la rın müəl li fi  dir: “Çi nar”, “Ar zu lar”, “Dos tum, gəl 
sö zə bax”, “Uca dağ ba şın da”, “Bi zim dün ya” və s.

31 de kabr 1927 – Əmək dar ar tist, ope ra mü ğən ni si Fi ru din Meh-
di oğ lu Meh di yev (1927 – 1.2.2006) ana dan olub. 1957-ci il dən 
Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb. Film lər də (“Bö yük da yaq”, “Ge cə 
qa ta rın da qətl” və s.) çə ki lib.

31 de kabr 1927 – Xalq rəs sa mı Ra sim Hə ni fə oğ lu Ba ba yev 
(1927 – 24.4.2007) Ba kı da ana dan olub. “Daş kə sən”, “Sum qa yıt”, 
“Qo bus tan”, “Xı na lıq” li noq ra vü ra sil si lə lə ri nin, ki tab qra fi  ka sı üz rə 
əsər lə rin müəl li fi  dir.

31 de kabr 1928 – Re jis sor Rauf Mir mah mud oğ lu Ka zı movs ki 
(1928 – 2.3.1976) Ba kı da do ğu lub. Çox say lı ra dio və te le vi zi ya ta-
ma şa la rı na, bə dii te le vi zi ya fi lm lə ri nə (“Poçt qu tu su”) qu ru luş ve rib.

31 de kabr 1934 – Bö yük ya zı çı-dra ma turq, şair, sse na rist, re jis-
sor Cə fər Qa far oğ lu Cab bar lı (20.3.1899 – 1934) və fat edib. Mil li 
dra ma tur gi ya nın in ki şa fın da ye ni mər hə lə nin tə mə li ni qo yub, mil li 
ki no da ilk sse na ri lə rin (“Ha cı Qa ra”, “Se vil, “Al maz”) müəl li fi  dir.

1 yan var 1909 – Səs ope ra to ru, akt yor Ağa hü seyn Əş rəf oğ lu 
Kə ri mov (1909-1991) ana dan olub. 1940-cı il lər dən “Azər bay can-
fi lm”də ça lı şıb.

1 yan var 1937 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti El də niz Məm məd 
oğ lu Zey na lov (1937 – 5.11.2001) ana dan olub. “Əh məd ha ra da-
dır?”, “Bir cə nub şə hə rin də”, “Yol əh va la tı” və s. fi lm lər də, teatr və 
te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1 yan var 1947 – Xalq ar tis ti Mi ka yıl Mir zə (Mi ka yıl Şah və ləd oğ-
lu Mir zə yev; 1947 – 3.6.2006)  Ağ su ra yo nun da do ğu lub. Aka de-
mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da 
yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1 yan var 1960 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, sə nət şü nas alim 
Toğ rul Ra sim oğ lu Əfən di yev (1960 – 6.12.2022) ana dan olub.

1 yan var 2022 – Ta nın mış ic ti mai xa dim, dip lo mat, pub li sist Ra-
miz Abu ta lıb oğ lu Abu ta lı bov (27.10.1937 – 2022) və fat edib.

2 yan var 1937 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Arif Şa mil oğ lu Qa zı-
yev (1937 – 3.9.2021) İrə van şə hə rin də do ğu lub. Müx tə lif möv zu-
lar da əsər lər, gör kəm li şəx siy yət lə ri nin hey kəl və büst lə ri ni (Hü seyn 
Ca vi din büs tü – şairin Nax çı van da kı ev-mu ze yin də) ya ra dıb. Azər-
bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru 
olub.

2 yan var 1944 – Əmək dar ar tist Qur ban Mə miş oğ lu Ab ba sov 
(1944-1998) ana dan olub. Gən cə Döv lət Dram Teat rın da ça lı şıb. 

2 yan var 1945 – Gör kəm li teatr və ki no akt yo ru, Əmək dar ar tist 
Sə mən dər Mən sim oğ lu Rza yev (1945 – 27.3.1986) Ağ su da ana-
dan olub. Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. “Nə si mi”, “Ba bək”, “Bağ möv-
sü mü”, “Bə yin oğur lan ma sı” və s. fi lm lər də çə ki lib, fi lm lə rin dubl ya-
jın da iş ti rak edib. “Bu laq” ra dio ve ri li şi nin apa rı cı sı olub.

Hazırladı: V.Orxan

28 dekabr – 2 yanvarXatirə təqvimi

əvvəli səh. 1-də

Mə də niy yət Na zir li yi nin 2020-
ci il də təş kil et di yi “Bö yük Qa yı-
dış” qı sa met raj lı bə dii, sə nəd li və 
ani ma si ya fi lm la yi hə lə ri mü sa bi-
qə sin də qa lib olan İkin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə si ge di şin də Er mə nis ta-
nın ter ror hü cum la rı nə ti cə sin də 
fi  zi ki və psi xo lo ji trav ma la ra mə-
ruz qal mış uşaq la rın hə ya tın dan 
bəhs edən “Bö yük qır mı zı ev” 
bə dii-sə nəd li fi l mi nin çə ki liş lə ri 
ba şa çat dı. Gənc re jis sor Azər 
Qu li ye vin “İkin ci pla ne tin qır mı zı 
rən gi” (“Mo za lan” stu di ya sı) ad lı 
qı sa met raj lı bə dii fi lm la yi hə si də 
mü sa bi qə nin qa lib lə rin dən idi və 
bu il onun da çə ki liş lə ri ye kun laş-
dı. Ki no re jis sor Amil Ama lın “Vul-
kan üzə rin də ev” qı sa met raj lı sə-
nəd li fi l mi də bu il ta ma şa çı la rın 
ix ti ya rı na ve ril di. 

C.Cab bar lı adı na “Azər bay-
can fi lm” ki nos tu di ya sı Meh man-
da rov lar nəs lin dən bəhs edən 
bə dii-sə nəd li (re jis sor Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Ya vər Rza-
yev, təd qi qat çı-jur na list Va sif 
Qu li yev), həm çi nin ANA MA-nın 
fəaliy yə ti ni diq qət mər kə zi nə gə-
ti rən sə nəd li fi lm lə rin çə ki liş lə ri ni 
ba şa çat dır dı. 

*** 
Bu il də bir sı ra fi lm lə ri miz bey-

nəl xalq fes ti val lar da uğur qa zan-
dı. Hi lal Bay da ro vun “Xur ma lar 
ye ti şən də” fi l mi Lon don da nü ma-
yiş olun du. Ye nə onun “Ba lıq la-
ra xüt bə” (“Ser mon to the Fish”) 
tam met raj lı bə dii fi l mi Al ma ni ya-
da – 32-ci Cott bus Film Fes ti va-
lın da (FFC) mün sifl  ər he yə ti nin 
fəx ri mü ka fa tı na la yiq gö rül dü. 

Re jis sor Asif Rüs tə mo vun 
“Mər mər so yu ğu” tam met raj lı bə-
dii fi l mi Es to ni ya da “PÖFF Tal linn 
Black Nights” (“Qa ra ge cə lər”) 
fes ti va lın da mü ka fat qa zan dı. 
Film də çə ki lən Xalq ar tis ti Qur-
ban İs ma yı lov isə “Ən yax şı akt-
yor” no mi na si ya sın da qa lib elan 
edil di. Film həm çi nin Qa za xıs ta-
nın Al ma tı şə hə rin də 16-cı Av ra-
si ya Bey nəl xalq Film Fes ti va lın da 
“Ən yax şı re jis sor” no mi na si ya sı-
nın qa li bi ol du. 

***
İlin əv və lin də Mosk va da, Xalq 

Tə sər rü fa tı Nailiy yət lə ri Sər gi-
si nin (XTNS) “Azər bay can” pa-
vil yo nun da “Azər bay can ki no-
su həf tə lə ri” ke çi ril di. Ta ta rıs tan 
(RF) pay tax tın da XVIII Ka zan 

Bey nəl xalq Mü səl man Film lə ri 
Fes ti va lın da Azər bay can fi lm lə-
ri də nü ma yiş olun du. Ru si ya-
nın Sankt-Pe ter burq şə hə rin də 
“Len dok” ki nos tu di ya sı nın 90 il-
lik yu bi le yi nə həsr olun muş təd-
bir lər təş kil edil di. Bu təd bir lər də 
“Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sı-
nın di rek to ru Na zim Hü sey nov 
da iş ti rak et di.

Bu il qar daş Öz bə kis tan da 
Azər bay can ki no su nun ge niş 
təq di ma tı ilə yad da qal dı. Daş-
kənd Bey nəl xalq Ani ma si ya Fo-
ru mun da öl kə miz də təm sil olun-
du, fi lm lə ri miz nü ma yiş et di ril di. 
“İpək Yo lu nun dür da nə si” XIV 
Daş kənd Bey nəl xalq Film Fes-
ti va lın da öl kə mi zin nü ma yən də 
he yə ti iş ti rak et di. Ey ni za man da 
Daş kənd və Bu xa ra şə hər lə rin-
də “Azər bay can ki no su gün lə ri” 
təş kil edil di. 

Tür ki yə nin Bur sa şə hə rin də 
ke çi ri lən II Də də Qor qud Türk 
Dün ya sı Film Fes ti va lın da Azər-
bay can ki no su da ge niş şə kil-
də təm sil olun du. Azər bay can 
fi lm lə ri fes ti va lın həm mü sa bi-
qə, həm də mü sa bi qə dən kə nar 
proq ram la rın da yer al dı. 

***
Yo la sal dı ğı mız il də Mə də niy-

yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə Ba-
kı da V ANİ MA FİLM Bey nəl xalq 
Ani ma si ya, VI “Do ku Ba ku” Bey-
nəl xalq Sə nəd li Film fes ti val la rı 
ke çi ril di. Gənc Ki ne ma toq raf çı lar 

Mər kə zi nin tə sis et di yi və Mə də-
niy yət Na zir li yi nin təş ki la ti dəs tə-
yi ilə ger çək lə şən XIII Ba kı Bey-
nəl xalq Qı sa Film lər Fes ti va lı da 
ilin ki no mən zə rə si nə öz na xı şı nı 
vur du. 

Ni za mi Ki no Mər kə zin də Öz-
bə kis tan, Qa za xıs tan və Tür ki yə 
fi lm lə ri nin nü ma yi şi ki no se vər lər 
üçün unu dul maz hə diy yə ol du. 

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 nin si fa ri şi əsa sın da “Azər bay-
can fi lm” ki nos tu di ya sın da bə dii-
sə nəd li fi lm çə kil di və Hey dər 
Əli yev Sa ra yın da tən tə nə li təq di-
mat mə ra si mi ke çi ril di. 

Bun dan əla və, Mil li Ki no Gü-
nün də (2 av qust) Hey dər Əli ye-
vin Mər kə zi nin qar şı sın da açıq 
ha va da ki no mu zun ta ri xi ni əks 
et di rən sər gi ke çi ril di. Azər bay-
can ki no su nun ya ran ma sı nın 
124 il li yi və Azər bay can Ki no su 
Gü nü mü na si bə ti lə Mə də niy yət 
Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Bö-
yük Qa yı dış” qı sa met raj lı fi lm 
la yi hə lə ri mü sa bi qə si nin qa lib lə ri 
olan fi lm lər nü ma yiş et di ril di. 

Gə lən il Azər bay ca nın ki no sal-
na mə si üçün yad da qa lan il ola caq. 
Mə də niy yət Na zir li yi nin AzTV ilə 
tə rəf daş lı ğı əsa sın da öl kə miz də ilk 
də fə çox se ri ya lı “Ata bəy lər: Şəm-
səd din El də niz” ta ri xi bə dii te le vi zi-
ya fi l mi çə ki lə cək.

Lalə Azəri

Öl kə mi zin Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zur 
əra zi lə ri özü nün ta ri xi-mə də ni zən gin li yi 
ilə se çi lir. Otuz ilə ya xın iş ğal döv rün də 
er mə ni lər tə rə fin dən bu əra zi lər də-
ki mad di-mə də niy yət nü mu nə lə ri miz 
da ğı dı lıb, ta lan olu nub, ora da qa nun-
suz “təd qi qat iş lə ri” apa rı lıb. 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də tor paq la rı mı zın 
azad olun ma sı hə min əra zi lər də ta ri xi-
ar xeolo ji ir sin ye ni dən təd qi qat olun ma-
sı üçün də für sət ya ra dıb.

Mü sa hi bi miz AMEA Ar xeolo gi ya, Et noq-
ra fi  ya və Ant ro po lo gi ya İns ti tu tu nun baş di-
rek to ru ta rix üz rə elm lər dok to ru, pro fes sor 
Ab bas Se yi dov dur. Di rek tor əv vəl cə ins ti tu-
tun fəaliy yə ti haq qın da söz aç dı. 

– Müəs si sə miz əv vəl cə Ar xeolo gi ya, Et-
noq ra fi  ya İns ti tu tu ad la nır dı. Ötən il “ant ro-
po lo gi ya” sö zü qu ru mun adı na əla və olu-
nub. İns ti tu tu muz uzun müd dət AMEA Ta rix 
İns ti tu tu nun nəz di nə bir sek tor ki mi fəaliy-
yət gös tə rib. 1993-cü il də isə ay rı ca ins ti tut 
olub. Gə lən il ins ti tu tun 30 ya şı ta mam ola-
caq. Bu nun la bağ lı təd bir lər pla nı ha zır la nıb. 
Yu bi ley mü na si bə ti lə, həm çi nin bey nəl xalq 
sə viy yə li konf rans ke çir mə yi plan laş dı rı rıq. 

İns ti tu tun əsas fəaliy yət is ti qa mət lə ri Azər-
bay can da ar xeolo gi ya və et noq ra fi  ya elm lə ri 
sa hə sin də fun da men tal və in no va si ya xa rak-
ter li el mi təd qi qat la rın hə ya ta ke çi ril mə sin dən 
iba rət dir. Ha zır da ant ro po loq la rı mız ar xeoloq-
la rı mız la bir lik də Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə-
si döv rün də it kin düş müş, er mə ni van dal la rı 
tə rə fi n dən vəh şi cə si nə öl dü rül müş soy daş la-
rı mı zın mə zar la rı nın aş kar lan ma sı və təd qi qi 
is ti qa mə tin də də iş apa rır lar. Ar tıq hə min əra-
zi lər də bir ne çə küt lə vi mə zar lıq aş kar olu nub.

– Mə lum ol du ğu ki mi, Azər bay can da çox-
lu say da al ban abid lə ri var. Al ban şü nas lıq 
El mi Mər kə zi tə rə fi n dən bu is ti qa mət də 
han sı iş lər gö rü lür?
– Azər bay ca nın şi mal böl gə lə rin də, Qa ra-

bağ da çox lu say da al ban-xris tian mə bəd lə ri 
var. Er mə ni lər hə min abi də lə ri sax ta laş dır-
maq üçün on la rın üzə rin də ki al ban xaç la rı nı 
gö tü rə rək öz xaç la rı nı yer ləş di rib lər. Qeyd 
edim ki, al ban abi də lə ri nin üs tün də ki xaç lar 
er mə ni xaç la rın dan fərq lə nir lər. Bu abi də lə-
rin təd qi qi ilə bağ lı ins ti tu tun əmək da şı, ta rix 
üz rə elm lər dok to ru Mə həb bət Pa şa ye va-
nın “Qa ra ba ğın və Şər qi Zən gə zu run al ban 
abi də lə ri” ad lı ki ta bı işıq üzü gö rüb. Ki tab da 
Azər bay ca nın Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zur 
əra zi lə rin də ke çən əs rin son il lə ri nə qə dər 
aş kar edil miş və bir qis min də el mi təd qi qat 
iş lə ri apa rıl mış yüz dən ar tıq al ban me mar lıq 
abi də si haq qın da ta ri xi ara yış ve ri lib.

– Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zu run azad 
olun ma sın dan son ra hə min əra zi lər də ar-
xeolo ji təd qi qat iş lə ri apa rı lır mı?

– Tor paq la rı mı zın azad olun ma sın dan 
son ra Ağ dam şə hə rin də yer lə şən Üzər lik-
tə pə abi də sin də ge niş ar xeolo ji qa zın tı iş-
lə ri apa rı lıb. Azər bay can da cə mi 2-3 Or ta 
Tunc döv rü nə aid şə hər ye ri var. Bun lar-
dan bi ri də Üzər lik tə pə dir. Ha va lar so yu-
du ğu na gö rə bu ra da qa zın tı iş lə ri nə ara 
ve ri lib. Gə lən ilin ya zın dan eti ba rən qa-
zın tı iş lə ri da vam et di ri lə cək.

Bil di yi niz ki mi, Əh məd bəy li-Fü zu li-Şu şa 
av to mo bil yo lu nun ti kin ti si sü rət lə da vam et-
di ri lir. Av to mo bil yo lu nun 31-ci ki lo metr li yin də 
Fü zu li kur qan la rı (on la ra Yed di tə pə kur qan la rı 
da de yir lər) aş kar edi lib. Öl kə baş çı sı nın gös-
tə riş lə ri nə əsa sən 1, 2 və 3 say lı kur qan lar da 
ins ti tu tun əmək daş la rı – ta rix üz rə elm lər dok-
to ru, pro fes sor Arif Məm mə dov və ta rix üz rə 
fəl sə fə dok to ru, do sent Zaur Hə sə no vun rəh-
bər li yi ilə ar xeolo ji qa zın tı iş lə ri apa rı lıb. 

Zən gi lan ra yo nu əra zi sin də “Şəh ri Şə ri fan” 
ad lı Or ta əs rə aid şə hər ye rin də, Ağ dam şə hə-
ri nin ya xın lı ğın da yer lə şən Bo yəh məd li kur qa-
nın da və Şah bu laq qa la sı ya xın lı ğın da kı Al ban 
döv rü nə aid sik lop ti ki li lər də ge niş miq yas lı ar-
xeolo ji qa zın tı iş lə ri apar maq is tə yi rik.

Şu şa şə hə rin də ho tel ti kin ti si za ma nı xan lıq-
lar döv rü nə aid abi də lər aş kar olun du. Ora da 
da bi zim ar xeoloq la rı mız qa zın tı iş lə ri apar dı lar. 
Nə ti cə də bir ne çə ma raq lı ta pın tı mız ol du. Bi lir-
si niz, Qa ra ba ğın hər tə rə fi  ta ri xi abi də dir. Ona 
gö rə də Qa ra bağ da ti kin ti iş lə ri za ma nı abi də lər 
aş kar olu nur. De mək olar ki, hər həf tə bi zə bu-
nun la bağ lı mə lu mat lar da xil olur. Biz qı sa müd-
dət də reak si ya ve rə rək Qa ra bağ üz rə ar xeolo-
qu mu zu hə min əra zi yə gön də ri rik. Plan laş dı rı lır 
ki, gə lən il bi zim əsas təd qi qat ob yek ti miz Qa-
ra bağ ol sun. Ümu miy yət lə, Qa ra bağ da kı abi-
də lə rin ək sə riy yə ti dağ lar da, də rə lər də yer lə şir. 
Əra zi lər mi na lar dan tam tə miz lən mə yib. Hə lə lik 
ANA MA əmək daş la rı nın tam ola raq tə miz lə di yi 
əra zi lə rə eks pe di si ya lar təş kil edi rik. 

– Və tən mü ha ri bə sin dən son ra Azıx ma-
ğa ra sın dan bir sı ra mad di mə də niy yət nü-
mu nə lə ri nin gö tü rü lə rək Ba kı ya gə ti ril mə si 
ba rə də xə bər lər ya yıl mış dı...
– İş ğal döv rün də er mə ni lər Azıx ma ğa-

ra sın da xa ri ci öl kə lə rin “alim lə ri” ilə bir lik-
də ar xeolo ji qa zın tı iş lə ri apa rıb lar. Bu za-
man ma ğa ra da ğın tı ya mə ruz qa lıb. Er mə ni 
van dal la rı mə də ni tə bə qə ni da ğıt maq üçün 
ma ğa ra nın için də qum ba ra da part la dıb lar. 
2016-cı il də ora da apa rı lan sax ta qa zın tı lar la 
bağ lı ki tab nəşr edi lib. Bu ki tab da azər bay-
can lı alim lə rin vax ti lə apar dı ğı qa zın tı iş lə ri 
əks olu nan mən bə lər dən kö çür mə idi. Biz 
Azıx ma ğa ra sın da ye ni üsul lar la təd qi qat lar 
apa ra raq ye ni ki tab çap et mək is tə yi rik.

Er mə ni lər qa zın tı za ma nı tap dıq la rı ma-
te rial la rı qu tu la ra yı ğa raq Azıx kən din də 
sax la yıb lar. Qüd rət li Or du muz Və tən mü-
ha ri bə si za ma nı on la rı qo van da er mə ni-
lər hə min qu tu la rı ora da qo ya raq qa çıb lar. 
Azıx kən din də ki ev lə rin bi rin dən əs gər lə ri-
mi zin aş kar et di yi və Azıx ma ğa ra sın dan 
ta pı lan 89 qu tu ma te rial ins ti tu tu mu za gə-
ti ri lə rək fon da təh vil ve ri lib. Hə lə lik on la rın 
üzə rin də təd qi qat iş lə ri apa rıl mır. Gə lən il 
öl kə miz dən və xa ric dən ar xeoloq la rın iş ti-
ra kı ilə bey nəl xalq eks pe di si ya tə rə fi n dən 
Azıx ma ğa ra sın da təd qi qat iş lə ri apa rıl ma-
sı nı nə zər də tu tu ruq. Ar tıq bu is ti qa mət də 
da nı şıq lar ge dir. Təd qi qat iş lə ri nə Ko re ya, 
Ya po ni ya, Pol şa, qar daş Tür ki yə, Qa za-
xıs tan və Gür cüs tan dan ar xeoloq lar də vət 
et mək is tə yi rik. Azıx ma ğa ra sı nın də rin təd-
qi qa ta eh ti ya cı var.

– Bəs Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə-
də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa-
sı üz rə Döv lət Xid mə ti ilə əmək daş lı ğı nız 
var mı?
– Biz Döv lət Xid mə ti ilə fak ti ki ola raq bir gə 

iş lə mi rik. Sa də cə, bə zi iş lə ri miz bir nöq tə də 
bir lə şir. Mə sə lən, hər han sı abi də nin döv lət 
qey diy ya tı ba rə də ilk ola raq ins ti tu tu muz tə rə-
fi n dən və ka lət ve ri lir. Da ha son ra Döv lət Xid-
mə ti tə rə fi n dən hə min abi də qey diy ya ta alı nır.

– İn di yə dək xa ri ci mü tə xəs sis lər lə müş tə-
rək fəaliy yə ti niz olub mu?
– Bə li, ABŞ, Fran sa, Ya po ni ya, Ko re ya, 

Al ma ni ya, Tür ki yə, Ru si ya, Uk ray na, Qa za-
xıs tan və Öz bə kis tan dan olan ar xeoloq lar la 
bir gə iş lər apa rı rıq. Gə lən il ye nə də on lar la 
iş lə mə yi plan laş dı rı rıq.

– Ar xeolo ji qa zın tı za ma nı aş kar edil miş 
mad di mə də niy yət nü mu nə lə ri nin mü ha fi -
zə si ne cə təş kil olu nur?
– Ar xeolo ji qa zın tı lar za ma nı aş kar edi-

lən mad di mə də niy yət nü mu nə lə ri əv vəl cə 
ins ti tu tun ar xeolo ji fon du na gə ti ri lir. Bu ra da 
yu yu lur, tə miz lə nir, nöm rə lə nir, fo to la rı çə ki-
lir, döv rü müəy yən olu nur. Ha zır da ins ti tu tun 
ar xeolo ji fon dun da bir mil yon dan ar tıq mad di 
mə də niy yət nü mu nə si var. 

Onu da de yim ki, Qa ra bağ və Şər qi Zən-
gə zur da ye ni aş kar edil miş ar xeolo ji ma te-
rial lar Ba kı ya gə ti ril mə yə cək, ora da ya ra dı la-
caq mu zey lər də sər gi lə nə cək. Re giona sə fər 
edən tu rist lər həm qa zın tı yer lə ri və həm də 
mu zey lər lə ta nış ola caq lar.

– Siz həm də pe şə kar mu si qi çi ki mi ta nı-
nır sı nız. Bu sa hə yə ma ra ğı nız ne cə ya ra-
nıb?
– Bir də fə Şə rur ra yo nu nun Şah tax tı kən-

din də toy mə ra si mi za ma nı bir aşıq saz ça-
lır dı. Sa zın sə si hə lə də qu la ğım dan get mir. 
Hə min gün dən son ra mu si qi yə hə və sim ya-
ran dı. Bu hə vəs nə ti cə sin də Nax çı van şə-
hə rin də ki Uşaq-gənc lər mu si qi mək tə bin də 
təh sil al mı şam. Həm çi nin öl kə nin ta nın mış in-
cə sə nət xa dim lə ri ilə bir sı ra təd bir lər də mu si-
qi alə tin də ifa et mi şəm. Evi miz də saz, tar, ud, 
qa val və di gər mu si qi alət lə ri var. On lar dan 
tar, ud və sa zı pro fes sional ola raq ifa edi rəm. 
Am ma uzun müd dət dir ki, mu si qi ilə məş ğul 
ol mu ram.

Söhbətləşdi: N.Məmmədli

“Erməni vandalları Azıx mağarasında
partlayış törətmişdilər”

Abbas Seyidov: “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə
daha geniş arxeoloji tədqiqatlar aparılacaq” 

İlin kino yaddaşında 
qalanlar
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
210 il əv vəl...

31 de kabr 1812-ci il də Ru si ya-İran mü ha ri bə si (1804-1813) ge di şin-
də Şi ma li Azər bay can tor paq la rın da iş ğal çı lıq yü rü şü nü da vam et di rən 
rus qo şun la rı Lən kə ran xan lı ğı nın mər kə zi olan Lən kə ran qa la sı nı ələ 
ke çi rib lər. Bu nun la mü ha ri bə fak ti ki ba şa çat dı. Bir il son ra Gü lüs tan sülh 
mü qa vi lə si (12 okt yabr 1813) ilə Nax çı van və İrə van xan lıq la rın dan sa-
va yı Şi ma li Azər bay can da kı bü tün xan lıq lar Ru si ya ya bir ləş di ril di.

169 il əv vəl...
30 de kabr 1853-cü il də ABŞ-Mek si ka ara sın da “Qads den mü qa vi-

lə si” im za la nıb. Mü qa vi lə ni ABŞ tə rəf dən im za la mış xü su si el çi Ceyms 
Qads de nin adı ilə ta ri xə dü şən ra zı laş ma ya gö rə, Mek si ka öz əra zi si-
nin 120 min kv km his sə si ni o vax tın pu lu ilə 10 mil yon dol la ra ABŞ-a 
sa tıb. Hə min əra zi lər Ari zo na və Nyu-Mek si ka ştat la rı na qa tıl dı.

127 il əv vəl...
28 de kabr 1895-

ci il də Pa ris də Lui və 
Ogüst Lüm yer qar daş-
la rı icad et dik lə ri “Si ne-
ma toq raf” apa ra tı ilə 
ilk qı sa met raj lı fi l min 
(“Fəh lə lə rin fab rik dən 
çıx ma sı”) sean sı nı təş-
kil edib lər. 28 de kabr 
Bey nəl xalq Ki no Gü nü 
ki mi qeyd olu nur.

105 il əv vəl...
31 de kabr 1917-ci il də bol şe vik hö ku mə ti çar Ru si ya sı nın müs-

təm lə kə si ol muş Fin lan di ya nın müs tə qil li yi ni ta nı yıb. Fin lan di ya 
1809-cu il də Ru si ya-İs veç (Fin lan di ya o vaxt İs veç Kral lı ğı na da xil 
idi) mü ha ri bə si nin nə ti cə si ola raq Ru si ya ya bir ləş di ril miş di.

104 il əv vəl...
28 de kabr 1918-ci il də Ba kı da in gi lis hər bi kon tin gen ti nin ko man da-

nı ge ne ral V.Tom son Xalq Cüm hu riy yə ti Hö ku mə ti ni (F.Xoys ki nin rəh-
bər lik et di yi ka bi net) Azər bay can əra zi sin də ye ga nə qa nu ni hö ku mət 
ki mi ta nı dı ğı nı bə yan edib. Bu bə ya nat dan son ra Cüm hu riy yət Par la-
men ti ni boy kot edən rus və er mə ni de pu tat lar par la ment də iş ti rak et-
mək qə ra rı na gəl di lər.

100 il əv vəl...
30 de kabr 1922-ci il də Mosk va da I Ümu mit ti faq So vet lər Qu rul ta-

yın da So vet So sialist Res pub li ka la rı İt ti fa qı nın (SS Rİ) ya ra dıl dı ğı elan 
edi lib. SS Rİ Ru si ya So vet Fe de ra tiv So sialist Res pub li ka sı (RSFSR), 
Uk ray na SSR, Be la ru si ya SSR və Za qaf qa zi ya (Azər bay can, Er mə nis-
tan, Gür cüs tan) SFSR-in tə sis çi li yi ilə ya ra dıl mış dı. Qu rul tay da it ti fa qın 
ali ida rə te mə or qa nı – Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si (sədr Mi xail Ka li nin) 
se çi lib. “Zaq fe de ra si ya”dan Nə ri man Nə ri ma nov MİK üz vü olub.

33 il əv vəl...
30 de kabr 1989-cu 

il də Azər bay can SSR 
Ali So ve ti Rə ya sət He-
yə ti nin qə ra rı ilə Gən-
cə şə hə ri nin ta ri xi adı 
bər pa olu nub. Gən cə 
xan lı ğı çar Ru si ya sı 
tə rə fi n dən iş ğal (1804) 
olu nan dan son ra şə-
hər Ye li za vet pol ad lan-
dı rıl mış dı. 1918-ci il də 
Gən cə adı bər pa edil sə də, 1935-ci il də şə hə rin adı ye nə də yiş di ri-
lə rək Ki ro va bad ol muş du.

31 de kabr 1989-cu il də Nax çı van Mux tar Res pub li ka sın da min lər lə 
in san SS Rİ-İran (Azər bay can-İran) sər hə din də ak si ya ke çi rib lər. Onil-
lik lər lə bir-bi rin dən ay rı düş müş şi mal lı-cə nub lu azər bay can lı lar Araz 
ça yı üzə rin də qo vu şub lar. Bu ha di sə Azər bay can ta ri xi nə mil li həm rəy-
lik ak si ya sı ki mi düş dü. İki il son ra Azər bay can Ali So ve ti nin qə ra rı (25 
de kabr 1991) ilə 31 de kabr Dün ya Azər bay can lı la rı nın Həm rəy li yi Gü-
nü elan olun du.

31 il əv vəl...
29 de kabr 1991-ci il də Azər bay can Res pub li ka sı nın döv lət müs-

tə qil li yi haq qın da Kons ti tu si ya Ak tı na mü na si bət lə bağ lı re fe ren dum 
ke çi ri lib. SS Rİ sü qut edən dən son ra ke çi ri lən ümum xalq səs ver mə-
si for mal xa rak ter da şı yır dı.

30 de kabr 1991-ci il də Səudiy yə Ərə bis ta nı Kral lı ğı, Banq la deş, 
Fin lan di ya, Li van Azər bay can Res pub li ka sı nın müs tə qil li yi ni ta nı yıb.

31 de kabr 1991-ci il də Da ni mar ka, İs pa ni ya Azər bay ca nın müs-
tə qil li yi ni ta nı yıb.

23 il əv vəl...
29 de kabr 1999-cu il də Pre zi dent Hey dər Əli yev Azər bay can Res-

pub li ka sı Döv lət Neft Fon du nun (ARDNF) ya ra dıl ma sı haq qın da Fər-
man im za la yıb. Bir il son ra, 29 de kabr 2000-ci il də Döv lət Neft Fon du-
nun Əsas na mə si təs diq edil di. ARDNF 2001-ci il də fəaliy yə tə baş la dı.

31 de kabr 1999-cu il də Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Pre zi den ti Bo-
ris Yelt sin sə la hiy yət müd də ti nin bit mə si nə 6 ay qal mış is te fa ve rib. 
Pre zi dent sə la hiy yət lə ri Ru si ya nın Baş na zi ri Vla di mir Pu ti nə ke çib.

16 il əv vəl...
29 de kabr 2006-cı il də Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı da şə hə rin də 

Hey dər Əli yev Mər kə zi nin ya ra dıl ma sı haq qın da Sə rən cam im za la-
yıb. Hey dər Əli yev Mər kə zi nin açı lı şı 10 may 2012-ci il də ol du.

Ha zır la dı: V.Or xan
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Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

2023-cü ilə sa yı lı gün lər qa lır. 
Pay tax tı mız da, di gər şə hər-ra-
yon lar da Ye ni ilin gə li şi ilə bağ lı 
müx tə lif bay ram təd bir lə ri təş kil 
olu nur. Ba kı da met ro nun bir 
sı ra stan si ya la rı nın çı xış la rın da 
yar mar ka ça dır la rı qu ru lub. 
Şə hə rin bir çox mə kan la rın da 
bö yük yol ka lar bə zə di lib.

Ye ni il lə bağ lı təd bir lər dən bi ri 
də ar tıq doq qu zun cu də fə təş-
kil olu nan “So yuq əl lər, is ti ürək” 
xey riy yə yar mar ka sı dır. Fəv va-
rə lər mey da nın da de kab rın 1-də 
açıl mış yar mar ka “Nar gis” Fon-
du nun tə şəb bü sü ilə ke çi ri lir.

Yar mar ka da jonql yor lar, müx-
tə lif na ğıl qəh rə man la rı, se vi lən 
ciz gi fi lm per so naj la rı, ani ma tor-

lar, mu si qi çi lər uşaq dan bö yü yə-
dək hər kə si se vin di rir.

Ənə nə vi yar mar ka nın spon-
sor dəs tə yi və əra zi də qu ru lan 

“ev”lə rin ki ra yə sin dən top la nan 
və sait müx tə lif xəs tə lik lər dən 
əziy yət çə kən uşaq la rın müali cə-
si nə sərf edi lir. Bu il dən eti ba rən 
yar mar ka da hər bir “ev”in üzə-
rin də qu raş dı rıl mış xü su si QR 
ko du skan edə rək ötən il lər də bu 
la yi hə nin dəs tə yi ilə əmə liy yat 
olun muş uşaq la rın he ka yə lə ri ilə 
ta nış ol maq da müm kün dür.

Buil ki xey riy yə yar mar ka sı bir 
sı ra ye ni lik lər ilə fərq lə nir. Yar-
mar ka 64 bö yük və 20 ba la ca 
“ev”, 3 iki mər tə bə li res to ran, 

müx tə lif köşk lər və te ma tik zo-
na lar dan iba rət dir. Yar mar ka nın 
qo naq la rı su ve nir lər, hə diy yə lər 
əl də edə, müx tə lif ye mək lər dən 
da da  bi lər lər. Bu ra da müx tə lif 
oyun lar oy na maq, Şax ta ba ba 
və Qar qız la şə kil lər çək dir mək, 
bir söz lə, əsl Ye ni il ab-ha va sı 
ya şa maq üçün hər cür şə rait ya-
ra dı lıb. 

Yar mar ka da öz əl iş lə ri ni sa-
tan şəxs lər də var. To xu ma işi ilə 
məş ğul olan Əf sa nə Əli ye va de-
yir: “Gör dü yü nüz əl iş lə ri qa dın 

ge yim lə ri dir. Bun la rın mo del lə ri ni 
özüm ha zır la yıb, to xu yu ram. Əl 
iş lə ri mi so sial şə bə kə sə hi fə lə rim 
va si tə si lə də sa tı şa çı xa rı ram”.

Bu il yar mar ka əra zi sin də ilk 
də fə ola raq “qor xu ota ğı” və 4D 
ki no teatr da fəaliy yət gös tə rir. 
Qo naq lar yar mar ka nın müx tə lif 
yer lə rin də “na dinc elfl  ə rə” də rast 
gə lə bi lər lər. Bu la yi hə 2005-ci il-
də ame ri ka lı ya zı çı Ca rol Aeber-
sold və qı zı Chan da Bell tə rə fi n-
dən ya zıl mış və qı sa müd dət də 
dün ya da şöh rət qa zan mış “Rəf-
də ki Elf: bir Mi lad ənə nə si” ki ta-
bın dan il ham alı na raq ha zır la nıb.

“So yuq əl lər, is ti ürək” xey riy-
yə yar mar ka sı yan va rın 15-dək 
fəaliy yət gös tə rə cək.

N.Məmmədli
Foto: H.Hüseynov

2023-cü ilin gə li şi, da ha doğ ru su, onun han sı hey van üs tün də 
təh vil ol ma sı ba rə də fi kir lə şən də Mol la Nəs rəd di nin lə ti fə lə rin dən 
bi ri ya dı ma dü şür. Mol la ilə ar va dı ara sın da gu ya poç tal yon luq 
elə yən ağıl lı dov şan ba rə də lə ti fə ni de mi rəm. Pi şik lə bağ lı ola nı 
xa tır la yı ram. Mət ləb dən az ca kə na ra çı xıb o lə ti fə nin məz mu nu-
nu da nı şım ki, oxu cu la rın da ya dı na düş sün. 

…Bir gün Mol la bir ki lo ət alıb 
ar va dı na ve rir ki, mən ba zar dan 
qa yı da na dək bi şir. Ar vad qo çaq 
əti bi şi rir, qon şu ar vad lar la elə 
ye yir ki, Mol la ya heç nə qal mır. 
Mol la evə gə lib ət xö rə yi is tə yən-
də ki şi yə de yir ki, bəs əti pi şik ye-
yib. Gö zü nə dön dü yüm Mol la da 
din məz cə pi şi yi tə rə zi yə qo yub 
çə kən də hey van ci yəz düz bir ki lo 
gə lir. Be lə də Mol la ar vad dan so ru-
şur: “Yax şı, bu, ət dir sə, pi şik ha nı? 
Yox, əgər pi şik dir sə, ət ha nı?”. 

İn di də 2023-cü il qa pı mı-
zın ağ zı nı kəs di rən də Mol la nın 
sualı nı bir qə dər də yi şib so ruş-
maq is tə yir sən: “Yax şı bu, dov-
şan dır sa, pi şik ha nı? Yox, əgər 

pi şik dir sə, dov şan ha nı?”.
Şərq təq vi mi nə gö rə, 2023-cü il 

Dov şan üs tün də təh vil olur. Di gər 
fər ziy yə yə gö rə, üzü mü zə gə lən il 
Pi şik ili dir. Tə biət və xis lət eti ba ri lə 
bu şi rin, tük lü hey van la ra in san la-
rın mü na si bə ti təx mi nən ey ni dir: 
se vən lər se vər, sev mə yən lər də 
ta öz lə ri bi lər lər… Bəl kə də Bud-
da nın 12 mü qəd dəs hey van ki mi 
seç dik lə ri nin ara sın da pi şik lər dən 
bir nü ma yən də – Pə ləng bəs dir.

Am ma be lə nəql edir lər ki, Bud-
da Si ça nı hey van la rın ar dın ca 
yol la yan da Si çan qəs dən Pi şi yi 
ça ğır ma yıb. Dov şan da Pi şik lə 
bir ne çə xa rak te rik ox şar lı ğın dan 
is ti fa də edə rək, Bud da nın ayaq-

la rı nın al tın da özü nə yer edib. Bu, 
mə sə lə nin, ne cə de yər lər, fər ziy yə 
tə rə fi . Mən ti qə ya xın tə rəf isə bu-
dur ki, “Myao” kəl mə si Çin di lin də 
dov şan, Vyet nam və tay dil lə rin də 
isə pi şik de mək dir. Üs tə lik, Çin də 
dov şan əziz tu tul sa da, mə sə lən, 
qon şu Tailand da pi şik da ha çox 
se vi lir. Elə öl kə nin di gər adı nın 
Siam ol ma sı nı xa tır la maq ki fa yət-
dir. Bu üz dən 12 il lik Şərq təq vi-
mi sı ra la ma sın da Dov şan-Pi şik 
dueti ni an la yış la qar şı la ma lı yıq.

İnanc la ra gö rə, il lə rin təh vil-
təs lim işi nə ba xan 12 hey van al tı 
rəng də (qır mı zı, sa rı, ağ, ya şıl, 
qa ra, göy) olub, beş tə bii ün sü rü 
(od, tor paq, ağac, su, ha va) təm-
sil edir. Bu na inan saq, 2023-cü il 
Qa ra Su Dov şa nı ili dir. 

Bəs bu il də in san la rı nə lər göz-
lə yir? Dov şan ailə can lı, yu va sı nı 
se vən, ba la la rı nı əziz tu tan hey-
van ol du ğun dan Dov şan ilin də 
ailə mü na qi şə lə ri, əziz adam lar 
ara sın da an la şıl maz lıq is tis na 
olu nur. Tə bii ki, doğ ma la ra xü su-

si diq qət ye tir dik də ev dən bə rə-
kət əs kik ol maz.

Dov şan əbəs ye rə bol luq, xoş-
bəxt lik, uzun və fə rəh do lu hə yat 
rəm zi sa yıl mır. Proq no za inan-
saq, 2023-cü il sa bit il ola caq. 
Hər çənd gə lən il üçün hə ya tı nı zı 
ta mam də yi şə cək miq yas lı ye ni-
lik lə ri plan laş dır maq da düz gün 
de yil. Əvə zin də ni kah bağ la maq, 
öv lad sa hi bi ol maq, mən zil şə-
raiti ni yax şı laş dır maq cəhd lə ri-
nin uğur la bi tə cə yi göz lə ni lən dir.  

Bəs Dov şan ili ni ne cə qar şı-
la maq la zım dır ki, o, bi zim ona 
gös tər di yi miz il ti fa tı bə yən sin? 
Ast ro lo ji töv si yə lər həm ailə lik cə 
ev dən çıx ma ğı xoş la ma yan ki şi-
lə rin, həm də di gər ailə üzv lə ri ni 
sağ lam men yu ya alış dır maq is tə-
yən qa dın la rın ürə yin cə ola caq. 
Dov şan da, Pi şik də evə bağ lı ol-
maq la rı ilə se çi lir lər. De mə li, Ye ni 
ili ev də, ailə üzv lə ri və ən ya xın 
qo hum lar la bir lik də qar şı la maq 
ilin rəm zi nin ürə yin cə ola caq. 
Dov şan tə rə vəz və gö yər ti ilə qi-
da la nır. Odur ki, süf rə də gö yər-
ti li-tə rə vəz li ye mək lə rin bol lu ğu 
onun kön lü nü, süf rə ba şın da kı la-
rın da mə də si ni ra zı sa la caq.

Dov şan ili nin konfl  ikt siz ötü şə-
cə yi nə dair proq noz fərd ola raq 
ürə yi miz dən ola bi lər, am ma xalq, 
top lum ola raq be lə fər ziy yə lə rə 
inan maq de yil, mü ba riz ol maq 
va cib dir. Ən azın dan ona gö rə ki, 
biz Si çan ilin də (2020) Zə fər qa-
zan mış xal qıq. İs tər nik bin, is tər 
bəd bin ol sun, bü tün ast ro lo ji proq-
noz la ra rəğ mən, bi zim öz niy yət-
mə ra mı mız var: Fi ra van lı ğı hə yat 
tər zi nə çe vir mək lə bö yük, güc lü, 
həm rəy Azər bay can ya rat maq! 
Bu amal uğ run da ke çən öm rün 
bü tün il lə ri mü ba rək ol sun! 

Gülcahan

Dovşandırsa,
onda pişik hanı?

Pələng yeni ili kimə təhvil verəcək?

“Soyuq əllər, isti ürək”
Ənənəvi xeyriyyə yarmarkasında maraqlı yeniliklər də var

Ru mı ni ya nın Si biu şə hə-
rin də ki Müasir İn cə sə nət 
Mu ze yin də Azər bay can 
Mə də niy yət Na zir li yi, Mil li 

Xal ça Mu ze yi, Bru kent hal 
Mil li Mu ze yi, Ru mı ni ya nın 
Azər bay can da kı Sə fir li yi nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı və öl kə nin 
Göz dən Əlil lər Cə miy yə ti nin 
dəs tə yi ilə “Azər bay can xal-
ça la rı: in cə sə nət lə öy rən-
mək” ad lı sər gi açı lıb.

Təd bir də çı xış edən Ru mı ni-
ya nın öl kə miz də ki sə fi  ri Va si-
le Soare sər gi ni Azər bay ca nın 
zən gin mə də ni ir si nin təb li ği ba-
xı mın dan önəm li ha di sə ki mi də-
yər lən di rib.

Bru kent hal Mil li Mu ze yi nin di-
rek to ru və zi fə si ni ic ra edən Ale-
xand ru Kons tan tin Ki tut sa sər-

gi də gör mə qa bi liy yə ti məh dud 
şəxs lər üçün to xun muş xal ça la-
rın təq dim edil mə si nin, Brayl şrif-
ti ilə mə lu mat lan dı rı cı mətn lə rin 
ol ma sı nın önə mi ni vur ğu la yıb.

Mə ra sim də Azər bay can Mil-
li Xal ça Mu ze yi nin di rek to ru Şi-
rin Mə li ko va ya və sə fi r Va si le 
Soare yə Bru kent hal Mil li Mu ze-
yi nin ya ra dı cı sı ba ron Sa muel 

fon Bru kent ha lın 300 il lik yu bi-
le yi mü na si bə ti lə tə sis edil miş 
me dal və dip lom təq dim olu nub. 
Bru kent hal Mil li Mu ze yi nə isə 
Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze-
yin də to xun muş “Zey və” xal ça sı 
hə diy yə edi lib.

Azər bay can la Ru mı ni ya ara-
sın da dip lo ma tik əla qə lə rin 30 
il li yi və Azər bay can Mil li Xal ça 
Mu ze yi nin 55 il lik yu bi le yi mü na si-
bə ti lə təş kil olu nan sər gi də mu ze-
yin kol lek si ya sın dan se çil miş XIX 
əs rin so nu – XX əs rin əv vəl lə ri nə 
aid 15 xov suz və xov lu xal ça nü-
ma yiş olu nur. Bu ra da Qa ra ba ğın 
dün ya ca məş hur əj da ha lı xal ça-
la rı nın nü mu nə lə rin dən “Qa sı mu-
şa ğı”, “Ma lı bəy li”, Şir va nın “Şa-
ma xı” xal ça la rı da təq dim olu nur. 
Sər gi 31 yan var 2023-cü il ta ri xi-
nə dək da vam edə cək.
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İçərişəhərdə “Sehrli qala” festivalı 

Rən ga rəng işıq lar la bə zə dil miş mey dan 
və kü çə lər, kük nar ağac la rı Ye ni ilin gə li-
şin dən xə bər ve rir. Qə dim İçə ri şə hər də 
bay ram ha va sın da dır.

Qo şa qa la qa pı sı mey da nın da və Qız qa la sı 
ət ra fın da təş kil olu nan “Sehr li qa la” fes ti va lın da 
qo naq la rı müx tə lif əy lən cə li proq ram lar, oyun və 

mu si qi nöm rə lə ri, sər gi-sa tış yar mar ka sı göz lə yir.
Şən li yin ki çik yaş lı qo naq la rı na xü su si zo na lar 

ay rı lıb, bu ra da on lar üçün xü su si əy lən cə li proq-
ram lar təş kil olu nur.

Ba kı nın qə dim ko lo ri ti ni duy maq və Ye ni ili ailə-
niz, dost la rı nız ilə yad da qa lan an lar la qeyd et-
mək is tə yir si niz sə, İçə ri şə hər də ki “Sehr li qa la”ya 
baş çə kin.

Aldım tablo, satdım tablo...
Bu il hərraclarda 18 milyard 

dollarlıq satış olub

2022-ci il də “Ch ris tie’s”, “Sot heby’s” və “Phil lips” 
hər rac ev lə ri tə rə fin dən sa tı lan in cə sə nət əsər-
lə ri nin ümu mi də yə ri 18 mil yard dol la ra ça tıb. Bu 
da in cə sə nət sa hə si üçün re kord gös tə ri ci dir.

Bu il sa tış la rın sta tis ti ka sı üz rə ən ba ha lı rəsm 
əsər lə ri nin si ya hı sı da açıq la nıb.

Rey tinq də bi rin ci ye ri ame ri ka lı rəs sam En di 
Uor ho lun ən məş hur əsər lə rin dən bi ri – Me ri lin 
Mon ro ya həsr olun muş “Shot Sa ge Blue Ma rilyn” 
port re ti qa za nıb. Re kord sa tış məb lə ği 195 mil-
yon dol lar olan port ret ən ba ha lı sə nət əsə ri ki mi 
si ya hı da yer alıb.

İkin ci yer də Corc Seura tın “The Mo dels” tab lo-
su dur. Bu il “Ch ris tie’s” hər ra cın da fran sız rəs sa-
mın əsə ri 149 mil yon dol la ra sa tı lıb.

Üçün cü sı ra da isə fran sız pos timp res sionist Pol 
Se zan nın “Seint-Vik tuar da ğı” tab lo su yer alıb. Bu 
rəsm əsə ri üçün 138 mil yon dol lar ödə ni lib.
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