
Səudiy yə Ərə bis ta nı nın Cid də şə hə rin-
də ilk də fə İs lam İn cə sə nə ti Bien na-
le si ke çi ri lir.  Yan va rın 23-də açı lı şı 
olan bien na le də Azər bay can Mil li 

İn cə sə nət Mu ze yi nin “İs lam in cə sə nə ti” 
kol lek si ya sı əsa sın da Azər bay can pa vil-
yo nu da təq dim edi lir. 

Pa vil yon da mu ze yin kol lek si ya sı na məx-
sus Azər bay ca nın qə dim ta ri xi ni və zən gin 
mə də niy yə ti ni özün də əks et di rən də yər li 
eks po nat lar – ke ra mi ka, xal ça çı lıq və bə dii 
me tal sə nə ti nü mu nə lə ri, o cüm lə dən XVII-
XVIII əsr lə rə aid na dir mi niatür kol lek si ya sı 
nü ma yiş olu nur. Həm çi nin XIII əs rin ye ga-
nə tam əl yaz ma sı olan Əy yu qi nin “Vər qa və 
Gül şah” poema sı və rəs sam Əb dül mö min 
Mə həm məd əl-Xo yi nin il lüst ra si ya la rın dan 
il ham la na raq ya ra dı lan “Vər qa və Gül şa: 
ge ri dö nüş” ad lı mul ti me dia ins tal ya si ya sı 
nü ma yiş et di ri lir.

İs lam İn cə sə nə ti Bien na le si üç ay – ap re-
lin 23-dək da vam edə cək.

İs lam in cə sə nə ti nin dü nə ni, bu gü nü və 
gə lə cə yi nin mə nə vi, ya ra dı cı və es te tik ifa-
də si nin araş dı rıl ma sı na həsr olun muş bien-
na le Kral Əb dü lə ziz adı na Bey nəl xalq Ha va 
Li ma nı nın “Həcc” ter mi na lın da 70 min kvad-
rat metr sa hə də təş kil edi lib.

“Bi rin ci ev” möv zu sun da ke çi ri lən bien-
na le çər çi və sin də Dar əl-Ət tar əl-İs la miy yə 
(Kü veyt), Qa hi rə İs lam İn cə sə nə ti Mu ze yi 
(Mi sir), Be na ki Mu ze yi (Yu na nıs tan), Oman 
Sul tan lı ğı nın Mil li Mu ze yi, Kral Əb dü l əziz 
Mər kə zi Dün ya Mə də niy yə ti (Səudiy yə 
Ərə bis ta nı), Mil li İrs İns ti tu tu (Tu nis), Qə tər 
Mil li Ki tab xa na sı, Əh məd Ba ba Ali Təh sil 
və İs lam Araş dır ma la rı İns ti tu tu (Ma li), Əl-

Ha ra meyn Fon du (Səudiy yə Ərə bis ta nı), 
di gər mu zey və təş ki lat lar tə rə fi n dən İs lam 
in cə sə nə ti nin zən gin li yi ni, dün ya mü səl-

man la rı ara sın da mə nə vi və bə dii- es te tik 
əla qə ni özün də əks et di rən pa vil yon lar təq-
dim edi lir.
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Vyanada Fərhad 
Bədəlbəylinin 
75 illiyi 
münasibətilə 
konsert

səh. 3

Eldar Mansurovun musiqiləri erməni ifaçılar 
tərəfindən mənimsənilib

Əqli Mülkiyyət Agentliyi “Youtube” 
administrasiyasına müraciət edəcək

səh. 4

İki fədakar 
ömrün
birləşmə
nöqtəsi

səh. 6

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

İslam İncəsənəti Biennalesi – ilk dəfə
Ciddədə təşkil edilən sərgidə Azərbaycan pavilyonu da təqdim olunur

Milli Xalça Muzeyində
“Mədəni irsə yeni baxış”

səh. 5

Laçın-Xankəndi yolunun guya bağlanması 
barədə iddialar tamamilə yalandır

Azər bay can əra zi sin də 
La çın-Xan kən di yo lu-
nun gu ya bağ lan ma sı 
ba rə də Er mə nis ta nın irə li 
sür dü yü id dialar ta ma-
mi lə ya lan və cə fəng dir. 
Ru si ya sülh mə ram lı la rı-
nın və Bey nəl xalq Qır mı zı 
Xaç Ko mi tə si nin xət ti ilə 
mül ki tə yi nat lı yük lə rin və 
mül ki şəxs lə rin bu yol la 
da şın ma sı tə min edi lir.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu fi  kir lə ri yan va rın 26-da Fran sa Res-
pub li ka sı nın öl kə miz də ye ni tə yin olun muş föv qə la də və sə la hiy-
yət li sə fi  ri xa nım Ann Buayo nun eti mad na mə si ni qə bul edən dən 
son ra onun la söh bə tin də diq qə tə çat dı rıb.

səh. 2

Təhlükəsizlik, ləyaqət, sülh yolu ilə
tarixi yurda qayıtmaq

Qər bi Azər bay can İc ma-
sı Mü şa hi də şu ra sı nın 
yan va rın 26-da ke çi ril miş 
ic la sın da “İn di ki Er mə nis-
tan əra zi sin dən qo vul muş 
azər bay can lı la rın təh lü kə-
siz və lə ya qət li şə kil də, sülh 
yo lu ilə ge ri yə qa yıt ma sı nın 
tə min edil mə si ba rə də 
kon sep si ya” – “Qər bi Azər-
bay ca na Qa yı dış Kon sep-
si ya sı” qə bul olu nub.

Qər bi Azər bay can İc ma sı İda rə he yə ti nin səd ri, Mil li Məc li sin 
de pu ta tı Əziz Ələk bər li bil di rib ki, kon sep si ya in di ki Er mə nis tan 
əra zi sin dən zor la çı xa rıl mış azər bay can lı la rın ge ri yə qa yıt ma sı 
üçün İc ma nın hə ya ta ke çi rə cə yi fəaliy yə tin məq səd lə ri, prin sip lə-
ri, ha zır lıq və ic ra təd bir lə ri üçün ümu mi çər çi və ni müəy yən edir. 
Kon sep si ya bey nəl xalq hü qu qa, aidiy yə ti döv lət da xi li hü qu qa, 
ta ri xi fakt la ra əsas la nır, əda lə tin və sül hün bər qə rar olun ma sı na 
xid mət edir. Kon sep si ya Qər bi Azər bay can İc ma sı nın bu sa hə də 
fəaliy yə ti nin əsas is ti qa mət lə ri ni müəy yən edən sə nəd dir.

İc ma səd ri nin müavi ni, Mil li Məc li sin de pu ta tı Hik mət Ba baoğ lu 
bil di rib ki, kon sep si ya üç əsas prin si pə söy kə nir. Bun lar dan bi rin ci si, 
təh lü kə siz lik, ikin ci si, lə ya qət, üçün cü sü isə sülh yo lu ilə Qər bi Azər-
bay ca na qa yı dış dır. “Kon sep si ya bey nəl xalq, hu ma ni tar və mü ha ri-
bə hü quq la rı na, Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı nın qə bul et di yi qaç qın 
və məc bu ri köç kün lə rin öz ata-ba ba yurd la rı na qa yıt ma sı hü quq-
la rı na əsas la nır. Ona gö rə də kon sep si ya nın qə bul olun ma sı Qər bi 
Azər bay can İc ma sı nın fəaliy yə tin də ye ni bir mər hə lə ya ra dır, mü ba-
ri zə mi zi ye ni key fi y yət mər hə lə si nə da xil edir”, – de yə o vur ğu la yıb.

davamı səh. 2-də

Yan va rın 26-da Mə də niy-
yət Na zir li yi nin təş ki lat-
çı lı ğı ilə M.Ma qo ma yev 
adı na Azər bay can Döv lət 

Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da 
ta nın mış bəs tə kar, Xalq ar tis-
ti, pro fes sor Mu sa Mir zə ye vin 
(1933-2016) 90 il lik yu bi le-
yi nə həsr olun muş kon sert 
ke çi ril di.

Mu si qi ax şa mı nın ta ma şa çı la-
rı ara sın da mə də niy yət və in cə-
sə nət xa dim lə ri, bəs tə ka rın ailə 
üzv lə ri, mu si qi se vər lər var idi.

Kon sert dən ön cə Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si, mu si qi şü nas 
Səadət Təh mi raz qı zı bəs tə ka rın 
ya ra dı cı lı ğın dan söz aç dı. Bil di-
ril di ki, Ü.Ha cı bəy li adı na Azər-
bay can Döv lət Kon ser va to ri ya-
sın da (in di ki BMA) da hi Qa ra 
Qa ra ye vin sin fi n də bəs tə kar lıq 

təh si li alan Mu sa Mir zə yev mil li 
mu si qi mə də niy yə ti xə zi nə mi zi 
zən gin ləş di rən çox say lı əsər lə-
rin müəl li fi  dir.

Bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğın da 
sim fo nik və ka me ra mu si qi si 
əsər lə ri xü su si yer tu tur. Onun 

mo nu men tal “I sim fo ni ya”, 
“Sim fo niet ta”, sim li or kestr üçün 
“II sim fo ni ya”, violin və sim fo nik 
or kestr üçün sim fo ni ya-kon sert, 
poema lar, elə cə də “Sə di ni oxu-
yar kən”, “Bay ram poema sı”, 
“Gənc lik üçün al bom”, “Lən kə-

ran əf sa nə si” fan ta zi ya sı və s. 
əsər lə ri, vo kal sil si lə lə ri, mah nı-
la rı yük sək pe şə kar lı ğı nın tə za-
hü rü dür. Bəs tə kar 1993-cü il dən 
öm rü nün so nu na dək BMA-da 
pe şə kar mu si qi çi lər nəs li nin ye-
tiş mə si nə töh fə lər ve rib. 

Son ra söz mu si qi yə ve ril di. 
Ge cə də Q.Qa ra yev adı na 

Azər bay can Döv lət Ka me ra Or-
kest ri (bə dii rəh bər və baş di ri-
jor – Xalq ar tis ti Fəx rəd din Kə-
ri mov) çı xış et di. So list lər Ay gün 
Mü ba riz (sop ra no), Çi na rə Hey-
də ro va (qa nun), Röv şən Əm ra-
hov (violin), İl yas Mir zə yev (pia-
no), Emin Emin li (tar) və Cə fər 
Hə sə nov (na ğa ra) bəs tə ka rın 
“Üze yir Ha cı bəy li yə it haf”, “Ka-
me ra or kest ri üçün sim fo ni ya”, 
“Yu mo res ka”, “Ba har” ro man sı, 
“Tə lə bə val sı” və di gər əsər lə ri ni 
səs lən dir di lər.

Musiqi xəzinəmizi zənginləşdirən bəstəkar
Musa Mirzəyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert

Xə bər ver di yi miz ki mi, Ma ca-
rıs ta nın Vesp rem (Veszprém) 
şə hə ri 2023-cü il də “Av ro pa-
nın mə də niy yət pay tax tı”dır. 
Vesp rem bu mis si ya nı Ru mı-
ni ya nın Ti mi şoara və Yu na-
nıs ta nın Elef si na şə hər lə ri ilə 
müş tə rək da şı yır.

Yan va rın 21-də Vesp rem şə-
hə rin də “Av ro pa nın mə də niy yət 
pay tax tı” ili nin tən tə nə li açı lış 
mə ra si mi ke çi ri lib. Mə ra sim də 
TÜRK SOY-un baş ka ti bi Sul tan 
Raev, Bey nəl xalq Türk Mə də niy-
yə ti və İr si Fon du nun pre zi den ti 
Gü nay Əfən di ye va, 2023-cü il 
üçün “Türk dün ya sı nın mə də-
niy yət pay tax tı” olan Şu şa da 
Azər bay can Pre zi den ti nin xü su-
si nü ma yən də si Ay dın Kə ri mov, 
türk döv lət lə ri nin Ma ca rıs tan da-
kı sə fi r lə ri də iş ti rak edib lər.

Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı nın 
Bu da peşt də ki nü ma yən də li yi-
nin rəh bə ri Ya noş Ho va ri Bey-
nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr-
si Fon du nun pre zi den ti Gü nay 

Əfən di ye va, TÜRK SOY-un baş 
ka ti bi Sul tan Raev və Türk dün-
ya sı nı təm sil edən di gər qo naq-
lar, elə cə də Azər bay can, Qa za-
xıs tan, Qır ğı zıs tan və Tür ki yə nin 
Ma ca rıs tan da kı sə fi r lə ri ilə gö rü-
şüb.

Gö rüş də türk xalq la rı nın əsr-
lər lə ya rat dı ğı mə də ni ir sin ge-
niş miq yas da ta nı dıl ma sı nın 
Türk dün ya sı üçün önə mi nə to-
xu nu lub. Türk dün ya sı təş ki lat la-
rı nın fəaliy yə tin də Ma ca rıs ta nın 
da ak tiv rol oy na dı ğı bil di ri lib. 

Ma ca rıs tan la Türk dün ya sı ara-
sın da qar şı lıq lı əla qə lə rin in ki şa-
fı na yö nəl miş müm kün la yi hə lər 
haq qın da mü za ki rə lər apa rı lıb.

Gü nay Əfən di ye va Bey nəl-
xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si 
Fon du tə rə fi n dən Tür ki yə Cüm-
hu riy yə ti nin 100 il li yi mü na si bə ti-
lə İs tan bul da təş kil et di yi “Yıl dız 
sa ra yı fo to şə kil kol lek si ya sın da 
XIX əsr Türk dün ya sı nın mə də ni 
ir si” sər gi si nin al bom-ka ta lo qu-
nu dip lo ma tik nü ma yən də lik lə rin 
rəh bər lə ri nə hə diy yə edib.

Gü nay Əfən di ye va yer lı “M5” 
mə də niy yət ka na lı na mü sa hi-
bə sin də fon dun mü şa hi də çi üzv 
öl kə si Ma ca rıs tan la  mü na si bət-
lər, elə cə də ümum türk mə də ni 
ir si nin təb li ği yö nün də hə ya ta 
ke çi ril miş la yi hə lər haq qın da da-
nı şıb.

Macarıstanla Türk dünyası arasında 
əlaqələr müzakirə edilib

Çexiya ilə diplomatik münasibətlərin
30-cu ildönümü qeyd olunub

Yan va rın 26-da Xa ri ci İş lər Na zir li yin də (XİN) Azər bay can Res pub-
li ka sı və Çex Res pub li ka sı ara sın da dip lo ma tik mü na si bət lə rin 
qu rul ma sı nın 30-cu il dö nü mü mü na si bə ti lə təd bir və sər gi ke çi ri lib.

Xa ri ci iş lər na zi ri nin müavi ni Fa riz Rza yev 30 il ər zin də öl kə lə ri miz 
ara sın da qar şı lıq lı hör mət və eti ma da əsas la nan sə mə rə li əmək daş-
lıq əla qə lə ri nin uğur la in ki şaf et di yi ni, bu pro ses də yük sək sə viy yə li 
si ya si dialo qun, rəs mi sə fər mü ba di lə lə ri nin, ha be lə par la ment lə ra ra-
sı əmək daş lı ğın mü hüm rol oy na dı ğı nı vur ğu la yıb. Na zir müavi ni iki 
öl kə ara sın da iq ti sa di əmək daş lıq, ha be lə mə də niy yət, elm-təh sil və 
tu rizm sa hə lə rin də real laş dı rıl mış in ten siv mü ba di lə lər dən da nı şıb.

davamı səh. 2-də
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Əli Əhmədov “Şərəf ” ordeni ilə təltif edilib
AzərbaycanRespublikasıBaşnazirininmüaviniƏliƏhmədov
“Şərəf”ordeniilətəltifedilib.

Prezident İlhamƏliyevyanvarın26-dabununlabağlısərən-
camimzalayıb.
Əli Cavad oğlu ƏhmədovAzərbaycan Respublikasının icti-

mai-siyasihəyatındafəaliştirakınavədövlətqulluğundasəmə-
rəlifəaliyyətinəgörətəltifolunub.
Qeydedəkki,yanvarın27-dəƏliƏhmədovun70yaşıtamam

olur.ƏliƏhmədov2013-cüildənAzərbaycanRespublikasıBaş
nazirininmüavinidir.1999-cuildənYeniAzərbaycanPartiyasının
icrakatibi,2005-ciildənYAPsədrininmüavinivəicrakatibiolub.
2021-ciildənpartiyasədrininmüavinidir.

Çexiya ilə diplomatik münasibətlərin 
30-cu ildönümü qeyd olunub

əvvəli səh. 1-də
ÇexRes-

publikasının
ölkəmizdəki
səfiriMilan
Sedlacek30-
cuildönümü
qeydolunan
ikitərəfiəla-
qələrinhazırkı
səviyyəsindən
məmnunluğu-
nuifadəedib.
Növbətiay

PraqadaAzərbaycan-Çexiyahökumətlərarasıkomissiyasının
iclasınınkeçiriləcəyinixatırladandiplomatAzərbaycanlayalnız
iqtisadiəlaqələrətəkanverilməsinədeyil,eynizamandamədə-
niyyətvəturizmsahəsindədəəməkdaşlığındahadainkişafına
çalışacağınıbildirib.
AzərbaycanlaÇexiyaarasında tarixinöqteyi-nəzərdənortaq

cəhətlərinçoxolduğunuqeydedəndiplomatxalqlarımızarasın-
dadostluğunmöhkəmlənməsiüçünəlindəngələniəsirgəməyə-
cəyinibildirib.
Tədbirin sonunda iştirakçılarAzərbaycanla Çexiya arasında

diplomatikmünasibətlərin30illiyinəhəsredilmişsərgiilətanış
olublar.

Avropa İttifaqı öz missiyasını 
Azərbaycanla niyə razılaşdırmır?

Moskva Brüsselin Cənubi Qafqazda 
sülh məsələsində səmimi olmadığını bildirir

ƏgərBrüsselsəmimiqəlbdənCənubiQafqazdasülhünbər
qərarolmasındamaraqlıolsaydı,Avropaİttifaqı(Aİ)özmissi
yalarınınişininşərtləriniAzərbaycanlarazılaşdırardı.

BubarədəRusiyaXariciİşlərNazirliyinin(XİN)Aİ-ninErmə-
nistan-Azərbaycan sərhədində missiya yerləşdirməsi barədə
qərarıiləbağlıbəyanatındabildirilib.
RusiyaXİNbəyanedibki,Ermənistan-Azərbaycansərhədində

Aİmissiyasınınortayaçıxmasıregiondavəziyyətikəskinləşdirə-
cək,özüiləbərabərgeosiyasiqarşıdurmagətirəcək.“Avropaİt-
tifaqınınnəyinbahasınaolursa-olsunErmənistandamöhkəmlən-
məkvəRusiyaFederasiyasınınvasitəçiliksəylərinisıxışdırmaq
cəhdləriregiondasülhəmeyiledənazərbaycanlılarlaermənilərin
maraqlarınazərərvuracaq”,–deyəbəyanatdavurğulanır.
Rusiya XİN Ermənistanda yerləşdiriləcək Avropa İttifaqının

(Aİ)mülkimissiyasıiləbağlıxəbərdarlıqdaedib.
Bəyanatda qeyd olunur ki, Rusiya Federasiyasının sülhmə-

ramlıkontingentiAİ-ninmüşahidəçilərinindavranışlarına“yerdə-
kivəziyyətininkişafınauyğun”reaksiyaverəcək.
RusiyaXİNəminliyini ifadəedibki,yaxıngələcəkdə region-

dasabitlikvətəhlükəsizliyinəsasamiliRusiya,Azərbaycanvə
Ermənistan liderlərinin9 (10)noyabr2020-ci il tarixlibəyanatı
əsasındayerləşdirilmişRusiyasülhməramlıkontingenti,habelə
ErmənistansərhədlərindəxidmətedənRusiyasərhədçiləridir.

əvvəli səh. 1-də
“Qərbi Azərbaycana Qayıdış

Konsepsiyası”nınəsasməqam-
larıbunlardır:

– İn di ki Er mə nis tan dan qo vul
muş bü tün azər bay can lı la rın və 
on la rın tö rə mə lə ri nin öz yurd la
rı na qa yıt maq hü qu qu var. Bu 
hü qu qun lə ya qət li və təh lü kə siz 
şə kil də real laş ma sı na şə rait ya
ra dıl ma lı, in san lar ora qa yıt dıq
dan son ra on la rın fər di və kol lek
tiv hü quq la rı tə min olun ma lı dır;

– Qa yı dış pro se si mü va fiq 
zə ma nət lə ri və ve ri fi ka si ya me
xa nizm lə ri olan bey nəl xalq hü
qu qi tə mi nat çər çi və sin də baş 
ver mə li dir;

– Qa yı da caq in san la rın təh
lü kə siz li yi ni tə min et mək üçün 
qa yı dış ola caq əra zi lə rə mü va fiq 
man dat la bey nəl xalq sülh mis si
ya sı ye ri dil mə li dir. Hə min mis si
ya İc ma nın eti bar et di yi öl kə lə rin 
qüv və lə rin dən iba rət ol ma lı dır;

– Qa yı dış pro se sin də qo vul
ma dan əv vəl ki məs kun laş ma 
coğ ra fi ya sı bər pa edil mə li dir. 
Ge ri qa yı dan la rı pə ra kən də sə
pə lə mək in san hü quq la rı na zidd 
cəhd ki mi rədd edi lə cək.

– Er mə nis tan qa yı da caq azər
bay can lı la rın fər di və kol lek tiv 
hü quq la rı nın tə mi na tı üz rə bey
nəl xalq nə za rət və mo ni to rinq 
me xa niz mi çər çi və sin də İc ma ilə 
konst ruk tiv dialo qa baş la ma lı dır;

– Qa yı da caq azər bay can lı la
rın Azər bay can ilə xü su si bağ
la rı nə zə rə alı na raq, on la rın 

Azər bay can Res pub li ka sı ilə 
ma neəsiz əla qə si nə şə rait ya ra
dıl ma lı dır;

– Er mə nis tan hö ku mə ti qa
yı da caq azər bay can lı la rın mül
kiy yət hü quq la rı nı bər pa et mə li, 
on la rın ev lə ri ni, ic ma tor paq la rı
nı qay tar ma lı dır;

– Qər bi azər bay can lı lar er mə
ni xal qı ilə ba rı şı ğa, dinc və ya
na şı ya şa ma ğa ha zır dır. Er mə
nis tan hö ku mə ti ba rı şı ğı təş viq 
et mək üçün səy lər gös tər mə li, 

da ğı dıl mış Azər bay can mə də
ni ir si ni bər pa et mə li, qo ru ma lı, 
hə ya ta ke çir di yi yer ad la rı də yi
şik lik lə ri ni ləğv et mə li və azər

bay can lı la ra qar şı ay rıseç ki lik 
si ya sə ti nə son ver mə li dir;

– İc ma Qər bi azər bay can lı la
rın le gi tim nü ma yən də si və ma
raq lı tə rəf ki mi qa yı dış pro se si 
və son ra kı dövr də bü tün mü va
fiq pro ses lər də iş ti rak et mə li dir.
Konsepsiyadadiqqətəçatdırı-

lır ki, QərbiAzərbaycan İcması
BMT-nin ixtisaslaşmış qurumla-
rının iştirakı iləErmənistanəra-
zisində azərbaycanlılara məx-
sus mədəni irsin vəziyyətinin

dəyərləndirilməsinə,ocümlədən
zərər vurulmuşvəyerüzündən
silinmiş mədəni irs nümunələri-
nin siyahısının hazırlanmasına

və Ermənistan hökumətinin on-
larıbərpaetməkvəqorumaqöh-
dəliyiniicraetməsinənailolmaq
üçünsəygöstərəcək.
Həmçinin bildirilir ki, azərbay-

canlı əhaliyə qarşı etnik əsas-
larlagenişmiqyaslıvəsistematik
zorakılıqsəbəbindənQərbiAzər-
baycanİcmasıtəhlükəsizlikmə-
sələlərində Ermənistana etibar
etmir.BunagörədəQərbiazər-
baycanlıların etimad göstərdiyi
ölkələrin qüvvələrindən ibarət
beynəlxalqtəhlükəsizlikmissiya-
sınınhəminərazilərəyerləşdiril-
məsinizərurihesabedir.
QərbiAzərbaycan İcması he-

sabedirki,onunmissiyasıtəkcə
qayıdışməsələsiiləməhdudlaş-
mır. İcmaəhali özvətəninəqa-
yıtdıqdan sonra da təşkilat kimi
öz fəaliyyətini,ocümlədənora-
dayaşayacaqazərbaycanlıların
maraqları,hüquqları, inkişafıvə
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
istiqamətindəsəylərgöstərəcək.
Azərbaycan Qərbi Azərbayca-
na qayıdacaq vətəndaşlarının
təhlükəsizliyi baxımından xarici
dövlətlər vəbeynəlxalq təşkilat-
larla, eləcə də Ermənistan hö-
kuməti və ictimaiyyəti ilə dialoq
və qarşılıqlı fəaliyyətini davam
etdirməkniyyətindədir.

Laçın-Xankəndi yolunun guya bağlanması barədə 
iddialar tamamilə yalandır

“Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərdə 
faydalı qazıntı yataqları üzərində monitorinq təmin edilməlidir”

Azərbaycanərazisində
LaçınXankəndiyolu
nunguyabağlanması
barədəErmənistanın

irəlisürdüyüiddialartama
miləyalanvəcəfəngdir.
Rusiyasülhməramlılarının
vəBeynəlxalqQırmızıXaç
Komitəsininxəttiiləmülki
təyinatlıyüklərinvəmülki
şəxslərinbuyolladaşınması
təminedilir.

Prezident İlhamƏliyev bu fi-
kirləri yanvarın 26-da Fransa
Respublikasının ölkəmizdə ye-
ni təyin olunmuş fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri xanım Ann
Buayonun etimadnaməsini qə-
buledəndənsonraonunlasöh-
bətindədiqqətəçatdırıb.
Dövlətimizinbaşçısıbildiribki,

dekabrın 12-dən etibarən nəq-
liyyatvasitələrininbuyoliləhər
ikiistiqamətdə1000-əyaxınke-
çiditəminolunub.
PrezidentRusiyasülhməram-

lılarınınmüvəqqətiyerləşdirildiyi
Azərbaycanərazilərindəfaydalı

qazıntı yataqlarının qanunsuz
istismarının dayandırılmasının
və ölkəmizin bu yataqlar üzə-
rindədaimimonitorinqinintəmin
edilməsinin vacibliyini vurğula-
yıb.

2022-ci ildə Azərbaycanla
Fransaarasındadiplomatikmü-
nasibətlərinqurulmasının30illi-
yininqeydedildiyinivurğulayan
dövlətimizin başçısı ötən müd-
dətərzində ikitərəfi  əlaqələrin

zəngintarixininolduğunudeyib.
AzərbaycanPrezidenti qarşı-

dakı dövrün ikitərəfi əlaqələrin
inkişafıvəbeynəlxalqtəşkilatlar
çərçivəsindəölkələrimizarasın-
daəməkdaşlıqbaxımındanda-
hadasəmərəliolacağınaümid
etdiyinibildirib.
XanımAnnBuayoÜmummil-

liliderHeydərƏliyevin1993-cü
ildə Azərbaycanın Prezidenti
kimiilksəfəriniFransayaetdiyi-
ni xatırladıb. O,Azərbaycanda
diplomatik fəaliyyəti dövründə
qarşılıqlımünasibətlərin inkişa-
fınatöhfəverməküçünsəylərini
əsirgəməyəcəyinivurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev səfi-

rə Azərbaycandakı diplomatik
fəaliyyəti dövründə uğurlar ar-
zulayıb.

***
Qeydedəkki,Prezidentİlham

Əliyevyanvarın26-daMeksika
Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdə
yeni təyin olunan fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri xanım Mari-
yaViktoriyaRomeroKabalyero
vəYunanıstanRespublikasının
ölkəmizdə yeni təyin olunan
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Xristos Kapodistriasın da eti-
madnamələriniqəbuledib.

BMTninƏhaliFondununLaçınyolu
ətrafındayaranmışvəziyyətləbağlı
qərəzli,həqiqətiəksetdirməyənvə
təşkilatınmandatınaaidolmayan
məsələlərləbağlıyanvarın24də
yaydığıbəyanatıtəəccübvətəəssüf
doğurur.

Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat xidməti idarəsinin BMT-nin
Əhali Fondunun Laçın yolu ətrafında
yaranmışvəziyyətləəlaqədarbəyana-
tınadairşərhindəbildirilib.
Qeydolunubki,ErmənistanınAzər-

baycana qarşı hərbi təcavüzü nəti-
cəsində 30 il ərzində öz evlərindən
didərgin düşmüş, illərlə çadır şəhər-
ciklərində, atılmış qatar vaqonlarında,
düşərgələrdəheçbirsağlamlıqşəraiti
olmayanmühitdə yaşamış, təhsil, sə-
hiyyəvəbütündigərhüquqlardanməh-
rum olmuş yüz minlərlə azərbaycanlı
ailənin acınacaqlı vəziyyətinə müna-

sibət bildirməyənBMT-ninƏhali
Fondununazərbaycanlılarınlegi-
timetirazlarınadairbəyanatver-
məsiqəbuledilməzdir.
Azərbaycanıntəbiisərvətlərinin

qanunsuzistismarının,busərvət-
lərin Ermənistana daşınması və
yalnızhumanitarməqsədlərüçün
nəzərdətutulmuşLaçınyolundan
sui-istifadə hallarının qarşısının
alınması tələbi ilə Azərbaycanın
suverenərazisiolanLaçınyolun-
dadincetirazlarAzərbaycanxal-
qınınlegitimhüququdur.
Vurğulanırki,ermənisakinlərinkom-

paktyaşadığıAzərbaycanərazilərində
qeyri-qanunifəaliyyətlərAzərbaycanın

milli təhlükəsizliyinə hədədir və belə
qanunsuz fəaliyyətlərə son qoyulma-
sızəruridir.Buxüsusda,2020-ci il10

noyabr tarixli üçtərəfi bəyana-
ta uyğun olaraq, Azərbaycan
RespublikasıLaçındəhliziüzrə
hər iki istiqamətdə vətəndaş-
ların, nəqliyyat vasitələrinin və
yüklərin hərəkətinə təhlükəsiz-
lik zəmanəti verir.Təhlükəsizlik
zəmanəti, həmçinin Laçın yo-
lundansui-istifadəninqarşısının
alınmasınıehtivaedir.
XİN-in bu mövzuda son bir

ay ərzində verdiyi bəyanatlar-
da qeyd edildiyi kimi, Laçın
yolunda nəqliyyat vasitələrinin

vəsakinlərinhərəkətinəetirazçılartə-
rəfindənheçbirmaneə tətbiqedilmir
vəguyaetirazlarınbölgədə “humani-

tar fəlakət” yaratdığı barədə iddialar
əsassızdır. Azərbaycan hökuməti,
həmçinin erməni sakinlərin üzləşə
biləcəyi bütün humanitar ehtiyacları
operativşəkildəhəlletməyəhazırol-
duğunu dəfələrlə bəyan edib. Bütün
bunlara baxmayaraq, özlərini erməni
sakinlərin “liderləri” kimi təqdimedən
şəxslər öz qanunsuz fəaliyyətlərini
davametdirməkməqsədiləyerliəha-
lidənsipərkimiyararlanmaqdadavam
edirvəonlarınhərəkətazadlığınama-
neolurlar.
AzərbaycanXİNBMT-ninƏhaliFon-

dunuqərəzsizolmağavətəşkilatınnü-
fuzunaxələlgətirəcəkhərəkətvəaçıq-
lamalardançəkinməyəçağırır.

Təhlükəsizlik, ləyaqət, sülh yolu ilə 
tarixi yurda qayıtmaq

“Qərbi Azərbaycana Qayıdış Konsepsiyası” qəbul olunub

XİN: BMT-nin Əhali Fondunun qərəzli bəyanatı təəssüf doğurur
“Azərbaycanın suveren ərazisi olan Laçın yolunda dinc etiraz xalqımızın legitim hüququdur” 

Vladimir Vısotskinin 85 illiyinə həsr olunmuş musiqili-poetik gecə

Yanvarın25dəBakıdakıRusEvində
(RİMM)müəllifmusiqisininəfsanəsi,
teatrvəkinoaktyoru,birçoxnəsillərin
kumiriVladimirVısotskinin(19381980)

85illiyinəhəsrolunmuşmusiqilipoetikge
cəkeçirilib.

RİMM-dən bildiriblər ki, gecədə gənc iste-
dadlımusiqiçilərAlinaLitvinovavəCavadBa-
bayev dahi müəllifin mahnılarını ifa ediblər.
Vısotskiyaradıcılığınısevənləronunşeirlərini
oxuyublar.
VladimirVısotskişair,müğənni,peşəkaraktyor

olub.“Görüşyerinidəyişməkolmaz!”çoxseriyalı
televiziya filmində (1979) oynadığıQlev Jeqlov
rolunagörəyaradıcıheyətləbirlikdəSSRİDöv-

lətmükafatına (1987) layiqgörülüb.Vısotskinin
ədəbiirsinə200-dənçoxşeir,eləcədə600-dən
çoxmahnıdaxildir.Mahnılarınınbirhissəsinio,
kinofilmlərüçünyazıb.

Kinorejissor Arif Babayevin şəxsi arxiv fondu yaradılıb

AzərbaycanDövlətFilmFondundaƏmək
darincəsənətxadimi,Dövlətmükafatı
laureatı,kinorejissorArifBabayevin
(19281983)şəxsiarxivfonduyaradılıb.

Şəxsi arxiv fonduna görkəmli sənətkarın 200-
dən çox fotosənədi, ssenariləri, diplom və fəxri
fərmanları,şəxsisənədləri,qəzetvəjurnallardaxil
edilib.SənədlərArifBabayevinqardaşı,Xalqartis-
ti,rejissorVasifBabayevtərəfindəntəhvilverilib.
Arif Babayev “Uşaqlığın son gecəsi” (1968),

“Gün keçdi” (1971), “Ömrün ilk saatı” (1973),
“Almaalmayabənzər” (1975), “Arxadanvurulan
zərbə”(1977),“Bizibağışlayın”(1979),“Birisigün,
gecəyarısı...” (1981) bədii filmlərinin quruluşçu
rejissoruolub.
O, Azərbaycanın ilk çekistlərinin fəaliyyətinə

həsrolunmuş“Birisigün,gecəyarısı…”filminəgö-
rərespublikaDövlətmükafatınalayiqgörülüb.
ŞəxsiarxivfonduArifBabayevin95illikyubileyi

münasibətilətəşkilolunub.
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VyanadakıAzərbaycanMə
dəniyyətMərkəzində(AMM)
görkəmlimusiqixadimi,Xalq
artistiFərhadBədəlbəylinin75
illiyimünasibətiləyubilyarın
konsertitəşkiledilib.

Əvvəlcə AMM-in direktoru
Leyla Qasımova yubilyarın hə-
yatvə fəaliyyətihaqqındadanı-
şıb.Qeydedilibki,Azərbaycanın
vəbütövlükdəCənubiQafqazın
mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa
şəhəri milli incəsənət tarixində
izqoymuşgörkəmlişəxsiyyətlər
yetirib.OnlarınsırasındaBədəl-
bəylilər nəslinin də xüsusi ye-
ri var. Bu nəslin nümayəndəsi
Fərhad Bədəlbəyli Azərbaycanı
dünyadatanıdanpianoçudur.
Diqqətəçatdırılıbki,FərhadBə-

dəlbəyliməşhur ifaçı olmaqla ya-
naşı,həmçininpedaqojifəaliyyətlə
məşğul olur, 1991-ci ildən Üzeyir
Hacıbəyli adınaBakıMusiqiAka-
demiyasının rektorudur, Azərbay

canın mədəni-ictimai həyatında
fəalroloynayır.QəbələBeynəlxalq
Musiqi Festivalının dünya miqya-
sındatanınanmədənitədbirəçev-

rilməsində Fərhad Bədəlbəylinin
xidməti böyükdür. Ötən il Vyana
şəhərində təşkil olunmuş “Odlar
Yurdunun sədaları“ beynəlxalq

musiqi festivalının münsifər he-
yətinə fəxri sədrlik edən pianoçu
AzərbaycanmusiqisininAvropada
təbliğivəgəncistedadlarınüzəçı-
xarılmasınatöhfələrverir.
Sonrayubilyarahəsrolunmuş

videçarxlarnümayişolunub.
TədbirinbədiihissəsindəFərhad

Bədəlbəylibeynəlxalqmüsabiqələr
laureatıDennisHəsənov(skripka)
və Mariya Şebzukova (soprano)
iləbirlikdəklassikkonsertproqra-
mı təqdim edib. Konsertdə Qara
Qarayev, Cövdət Hacıyev, Mixail
Qlinka,YohannesBramsvədigər
bəstəkarlarınəsərlərisəsləndirilib.
Fərhad Bədəlbəylinin bəstələdiyi
“AveMaria“və“Dəniz“əsərləri,To-
fiq Quliyevin “Qaytağı” fortepiano
pyesixüsusimaraqlaqarşılanıb.

Mehdiqulu xana məxsus fəxri bayraq 
bərpa edilib

QarabağxanlığınınsonuncuhökmdarıMehdiquluxanCa
vanşirə(17631845)məxsusfəxribayraqMilliAzərbaycan
TarixiMuzeyindəqorunur.

10sentyabr1806-cıildəRusi-
yaimperatoruIAleksandr“Meh-
diqulu xana ali sərəncam və
Qarabağəhlinəvədlər”adlı fər-
manimzalayıb.Həminfərmanda
Qarabağ xanı kimi təsdiq olu-
nanMehdiquluxanahakimiyyət
rəmzikimifəxribayraqvəqılınc
göndərilməsiqeydedilmişdi.Çar
tərəfindənvədedilənbayraqbir
ilsonra–1807-ciildəMehdiqulu
xanatəqdimolunub.
1822-ci ildə Qarabağ xanlığı

ləğv olunandaMehdiqulu xanın
titulu saxlanılıb. 1838-ci il okt-
yabrın30-daimperatorINikolay
Qarabağ xanlarının bu bayraq-
danhakimiyyətrəmzikimiistifadəetməkhüququnutəsdiqedib.
Lakin1845-ciildəMehdiquluxanvəfatedəndənsonraQarabağın
idarəçiliyininrusməmurlarınatapşırılmasıiləimperiyanınbuvədi
pozulub.
Sonralar adıçəkilən bayraqmühafizə olunması üçün Tifisdəki

QafqazHərbiTarixMuzeyinətəhvilverilibvəilkdəfə1913-1917-ci
illərdə ictimaiyyətənümayişetdirilib.AzərbaycanXalqCümhuriy-
yətidövründəbayrağınvətənəqaytarılmasıistiqamətindəişapa-
rılsada,Cümhuriyyətinsüqutubuna imkanverməyib.1928-ci il-
dəAzərbaycanTarixiMuzeyinindirektoruDavudŞərifovbayrağın
qaytarılmasınanailolub.
Fəxri bayraq Rusiya imperatorlarının məhz Cavanşir sülalə-

sindənolanAzərbaycanxanlarınınəzəliAzərbaycanərazisiolan
Qarabağınhakimlərikimitanımalarınınmaddisübutudur.Bayraq
muzeyəhakimiyyətrəmziolaraqhədiyyəedilib.
Sözügedənbayrağınsapıbərpaçı-rəssamƏjdərQafarovtərə-

findəntəmizlənərəkqoruyucumaddəiləörtülüb.Eksponatınucluq
hissəsindəkiqotazıisəmuzeyinbərpaçı-rəssamıQənirəMəmmə-
dovatərəfindəndemontajedilərəküzərindəolangüləbətintikmə-
ləri,qaytanı,baftasımexanikivəkimyəviüsullatəmizlənib.Qopan
ipləriyerinəbərpaedilib,eksponataikincihəyatverilib.

Türk dünyasında elm sahəsində 
əməkdaşlıq müzakirə olunub

Xəbərverdiyimizkimi,2022ciildənBeynəlxalqTürkAkade
miyasına(BTA,mənzilqərargahıQazaxıstanınpaytaxtıAsta
nadayerləşir)Azərbaycandantarixelmləridoktoru,akademik
ŞahinMustafayevrəhbərlikedir.OndanöncəBTAnınprezi
dentiqazaxıstanlıalimDarhanKıdıralıolub.

Türkdünyasındaelmsahəsindəəməkdaşlıqməsələləribugün-
lərdəBTA-nınprezidentiŞahinMustafayevinQazaxıstanınelm
vəalitəhsilnaziriSayasatNurbekləgörüşündəmüzakirəolunub.
Görüşdəbildirilibki,BTA-nınbuilinmartındaBişkekdə(Qırğı-

zıstan)keçiriləcəknövbətiiclasınıngündəliyiişlənibhazırlanıb.
Ş.Mustafayevqardaşölkələrinelmi təşkilatlarıarasında tərəf-

daşlıqəlaqələrininmöhkəmləndirilməsininvacibliyinivurğulayıb,
humanitar sahədə birgə layihələrdəQazaxıstan alimlərinin fəal
iştirakedəcəklərinəəminliyinibildirib.
Sayasat Nurbek BTA-nın təşəbbüslərini dəstəklədiyini ifadə

edibvəqurumaişlərindəuğurlararzulayıb.
QazaxıstannazirinəBTA-nıntürkologiyaüzrənəşretdirdiyiki-

tablartəqdimedilib.

Gənc rəssamların etüdü – “Çiçəklər”
Fevralın1dəXətaiSənətMərkəzində“Çiçəklər”mövzusunda
etüdkeçiriləcək.

Xətai Sənət Mər-
kəzindən verilən
məlumata görə, Mə-
dəniyyət Nazirliyi,
AzərbaycanRəssam-
lar İttifaqı və Azər-
baycan Dövlət Rəsm
Qalereyası ilə birgə
təşkil edilən tədbir 2
fevral – Azərbaycan
GəncləriGününəhəsr
olunacaq.
Etüddə15-29yaşarasındarəssamlariştirakedəbilərlər.Texni-

kavəölçüsərbəstdir.
İştiraketməkistəyənlərqeydiyyatüçünyanvarın30-dəkXətai

SənətMərkəzinin“WhatsApp”nömrəsinə(+994513107401)ad,
soyadvətəvəllüdləriniqeydetməkləmüraciətedəbilərlər.Sonda
iştirakçılarasertifikatlartəqdimediləcək.

“Zaman Art”da “Ömürdən səhifələr” 
davam edir

İçərişəhərdəyerləşən“ZamanArt”qalereyasındaƏməkdar
rəssamEldarQurbanovun75illikyubileyinəhəsrolunmuş
“Ömürdənsəhifələr”adlıfərdisərgisidavamedir.

Xəbər verdiyimiz
kimi, yanvarın 6-da
açılışı keçirilən və üç
hissədənibarətsərgi-
nin20Yanvarfaciəsi-
nə həsr olunan “Yük-
sək ruhlar” adlı ikinci
ekspozisiyasıartıqzi-
yarətçilərin ixtiyarına
verilib. Ekspozisiya
fevralın 1-dək nüma-
yişolunacaq.
Qeydedəkki,sərgi

praktikasınayenilikgətirənqalereyailkdəfəolaraqüçekspozisi-
yadanibarətdinamik,dəyişənsərgikeçirir.Əsərlərinekspozisiya-
larabölünməsitematikxarakterdaşıyır.Layihəninideyası işiüç
fərqlimövzuyabölməkdir.
“Mələklərdən hədiyyə” adlanan ilk ekspozisiya yanvarın 19-

dəkdavamedib.Buradaavtoportretlər,uşaqlıqxatirələriiləbağlı
əsərlər,rəssamındünyayabaxışlarınıəksetdirəntablolarnüma-
yişolunub.
Üçüncüekspozisiyaisə“Ətir”adlanacaqvəfevralın3-dənmar-

tın3-dəkaçıqolacaq.Qadıngözəlliyiniəksetdirənüçüncüeks-
pozisiyadaəsasənqadınportretləriyeralacaq.

Lalə

Vyanada Fərhad Bədəlbəylinin 
75 illiyi münasibətilə konsert

BMTBaşAssambleyasıtə
rəfindən2005ciilnoyabrın
1dəqəbulolunmuşmüva
fiqqətnaməyəəsasən,hər
ilyanvarın27siBeynəlxalq
HolokostQurbanlarınınAnım
Günü(InternationalHolocaust
RemembranceDay)kimiqeyd
edilir.Yəhudixalqınınmüsi
bətimultikulturaldəyərlərivə
tolerantlıqmühitiilətanınan
Azərbaycandadayadolunur.

Yanvarın 25-də Azərbaycan
DillərUniversitetinin(ADİ)Multi-
kulturalizmMərkəzinin, İsrail və
Yaxın Şərq Araşdırmalar Mər-
kəzininvəBakıBeynəlxalqMul-
tikulturalizm Mərkəzinin birgə
təşkilatçılığıiləHolokostqurban-
larının xatirəsinə həsr olunmuş
anımtədbirikeçirilib.
ADİ-ninrektoruakademikKa-

malAbdullabildirib ki,Holokost
qurbanlarınınanımgünü,sadə-
cə, insanların anım günü kimi
qeyd edilmir, həmçinin onların
birlik,bərabərlik, yüksəlişgünü-
dür.Holokostqurbanlarıinsanlıq
naminəqurbangetmiş insanlar-
dır.
Qeydolunub ki, Azərbaycan-

İsrail münasibətləri bu gün düş-
mənlərimizin gözləri götürməyə-
cəkqədərgüclüdür.Bizbubirliyin
gələcəkdəçoxxeyrinigörəcəyik.
Bakı Beynəlxalq Multikultura-

lizm Mərkəzinin icraçı direktoru
RəvanHəsənovdiqqətəçatdırıb
ki, ölkəmizdəki yəhudilərmin il-
lərləAzərbaycanxalqıiləbirlikdə

sülhşəraitindəyaşayırlar.Holo-
kostqurbanlarınınxatirəsiniyad
etmək üçün hər ilmərkəz tərə-
findəntədbirlərtəşkilolunur.“Biz
soyqırımından, ayrı-seçkilikdən,
deportasiyadan dərs çıxararaq
daha gözəl gələcəyə addım at-
malıyıq”,–deyəovurğulayıb.
İsrailinölkəmizdəkisəfiriCorc

Diktəəssüfəqeydedibki,dün-
yanın ayrı-ayrı yerlərində yə-
hudi nifrəti, antisemitizm hələ
də mövcuddur. Səfir bildirib ki,
Azərbaycanbütünxalqların,elə-
cə də yəhudilərin sülh şəraitin-
də, heç bir problem olmadan
yaşadığıölkədir.Onunsözlərinə
görə, burada hər hansı ravvin
sərbəstşəkildəgəzəbilər.Onlar
həttaBakıküçələrindəgəzərkən

özlərini Avropa paytaxtlarından
belətəhlükəsizlikdəhissedirlər.
Tədbirdə daha sonra elm və

təhsil nazirinin müşaviri Nicat
Məmmədli,AzərbaycandakıDağ
YəhudiləriİcmasınınrəhbəriMilix
Yevdayev, Avropa Yəhudilərinin
Bakı Dini İcmasının baş ravvini
Şneor Seqal, Gürcü Yəhudiləri-
ninBakıDiniİcmasınınsədriZa-
mir İsayev, Azərbaycandakı Al-
ban-Udi Xristian Dini İcmasının
sədriRobertMobili vəbaşqaları
çıxışediblər.Bildirilibki,Holokost
tarixin,sadəcə,qanlısəhifəside-
yil,eynizamandakimliyininsanlı-
ğınəlindənalınmasıdır.
Vurğulanıbki,Holokostzama-

nı6milyondançoxyəhudiqırğı-
naməruzqalıb.Onların1,5mil-

yonu uşaqlar olub. Holokostun
unudulmamasıinsanlıqüçünçox
vacibdir,ənvacibiisəHolokostun
tarixiningələcəknəsillərəötürül-
məsidir.Diqqətəçatdırılıbki,Pre-
zidentİlhamƏliyevingöstərişiilə
buyaxınlardaİsraildəAzərbayca-
nınsəfirliyiaçılıb.Bu,İsrail-Azər-
baycanəməkdaşlığınındahada
yaxşılaşmasınamühümtöhfədir.
Xatırladaqki,yəhudilərinkütləvi

soyqırımı –Holokost (qədim yu-
nancadaningiliscəyəkeçmiş“ho-
locaust”–“hamınınyandırılması”)
faktikiolaraq1933-cüildəAlmani-
yadaHitlerinhakimiyyətəgəlmə-
sindən sonra başlayıb və faşist-
lərin 2-ci Dünya müharibəsində
işğaletdiyiölkələrdədaxil1945-
ciilədəkdavamedib.Yəhudilərin
kütləvi şəkildə qətlə yetirildiyi ən
böyük həbs düşərgələrindən biri
Polşa ərazisində, Osvensim şə-
həri(1939-cuildəPolşaAlmaniya
tərəfindənişğalolunandansonra
Auschwitz adlandırılmışdı) ya-
xınlığında yaradılıb. 1940-1945-
ci illərdə bu düşərgəyə müxtəlif
yerlərdənköçürülən1milyondan
çox yəhudi öldürülüb. 1945-ci il
yanvarın27-dəOsvensimşəhəri
Sovet Ordusu tərəfindən faşist-
lərdənazadedilib.Məhzbutarix
BMT tərəfindən Beynəlxalq Ho-
lokostQurbanlarınınAnımGünü
kimitəsisedilib.

Holokost qurbanlarının xatirəsinə 
həsr olunmuş tədbir

Kinomuzun 125 illiyi münasibətilə
AKİ milli filmlərin nümayişini həyata keçirəcək

AzərbaycanKinematoqrafçılarİttifaqı(AKİ)yenidənfilm
nümayişlərinəbaşlayır.İttifaqdanbildirilibki,yanvarın
31də“Azərbaycan”kinoteatrındaüçrejissorun–Aynur
Kazımovanın“Unudulmuşarzular”,PərvizHəsənovun
“Uşaqlıqfotosu”,ElvinAşirovun“Evinizharadadır?”sə
nədlifilmlərinümayişolunacaq.Baxışdansonratamaşa
çılarlayaradıcıheyətarasındamüzakirələraparılacaq.

AKİ-dənodabildirilibki,builAzərbaycankinosunun125
illiyi, “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının 100 illiyidir və bu
səbəbdən klassikmilli filmlərimizin nümayiş proqramı da
planlaşdırılır.Keçənilreallaşan“DünyaşedevrləriAzərbay-
candilində”proqramıdabuildavamedəcək.
Qeydolunubki,mütəmadinümayişlərmillifilmlərintəbli-

ğivəzövqlütamaşaçıordusununformalaşmasıyaradıcılıq
ittifaqınınprioritetməqsədlərindəndir.

“Böyük Teatr arzuları gerçəkləşdirir”
Tələbələr Belarusun aparıcı teatrının səhnəsinə çıxacaqlar
BelarusunBöyükTeatrı90illikyubileyimünasibətiləmaraqlıaksiyaya
başlayıb.“BöyükTeatrarzularıgerçəkləşdirir”adlıaksiyadahərbirtələbə
birgünlüyəteatrınsəhnəsindəartistolmaqimkanıqazanacaq.

Aksiyayaradıcıgənclər,istənilənuniversitetintələbələriüçünnəzərdətu-
tulub. İstedadınagüvənən tələbələr birgünlüyəbu teatrın yaradıcı heyəti-
ninüzvüolabilərlər.Arzusunu reallaşdırmaq istəyəngənclərbusəhnədə
C.Puççininin“Bohema”operasınınnövbətitamaşasındaçıxışetməkşansı
əldəedəcəklər.Aksiyaüçünbuəsərtəsadüfiseçilməyib.Çünki“Bohema”
sənəthəvəsli, yaradıcılığameyil göstərən,bir yerdənbaşlamağaçalışan,
ehtiyaciçindəyaşayanaktyorvəşairlərin,musiqiçivərəssamların,gəncis-
tedadlarınhəyatındanbəhsedir.
Tələbələrözxəyallarınıgerçəkləşdirməküçünhəmdəbəzisosialşəbəkə

kanallarından istifadəedərəkBelarusBöyükTeatrındaselfivəmaraqlıvi-
deolarçəkərəkbusənətocağınınhəştəqiiləpaylaşımetməlidirlər.Fevralın
7-dəteatrınsəhnəsinəçıxacaqbeşşanslıtələbəmüəyyənediləcək.

L.Azəri

Şəhid Milli Qəhrəmanın xatirəsi anılıb
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinintabeli
yindəfəaliyyətgöstərənMərdəkanMədə
niyyətSarayındaşəhidpilot,Azərbaycanın
MilliQəhrəmanıSəfaAxundovun(19581992)
xatirəsinəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.

ƏvvəlcəDövləthimnisəsləndirilib,ölkəmi-
zinazadlığıvəərazibütövlüyüuğrundacanı-
nıfədaedənVətənövladlarınınəzizxatirəsi
birdəqiqəliksükutlayadolunub.
Tədbirdə çıxış edənlər şəhid pilotun həyat

vədöyüşyolundandanışıb,onunmənalıöm-
rününgənclərüçünörnəkolduğunuvurğula-

yıblar.Bildirilibki,IQarabağmüharibəsişəhidi
SəfaAxundov“Mİ-8”vertolyotununpilotuolub.
1992-ci il yanvarın 28-də Şuşaya iki uğurlu
uçuş həyata keçirib. Şuşaya növbəti uçuşu
zamanıdüşməninXankəndiistiqamətindənat-
dığıraketləvertolyotupartladılıb.Nəticədəüç
heyətüzvüvə47sərnişinfaciəlişəkildəhəlak
olub.Həmin ilölümündənsonraS.Axundova
“AzərbaycanınMilliQəhrəmanı”adıverilib.
Anım tədbirində rejissorZülfiyyəAbdulla-

yevanınS.Axundovunxatirəsinəhəsrolun-
muş “Göylərə bağlı Səfa” adlı qısametrajlı
sənədlifilminümayişetdirilib.

Şəhid övladları üçün 
Türkiyədə qış düşərgəsi 

“TürkiyəTexnologiyaKoman
dası”–T3Fondununtəşki
latçılığı,TürkƏməkdaşlıqvə
KoordinasiyaAgentliyinin
(TİKA)dəstəyi,“YAŞAT”Fondu,
həmçinin“ZƏFƏR”ŞəhidAilə
lərinəDəstəkİctimaiBirliyinin
birgətərəfdaşlığıiləazərbay
canlışəhidövladlarıüçün
Türkiyəninİstanbulşəhərində
qışdüşərgəsitəşkilolunub.

Yanvarın 26-dan 30-dək da-
vamedəcəkdüşərgəyəötənilin

may ayında Bakıda təşkil olun-
muş “Teknofest Azərbaycan”ın
iştirakçısı olan şəhid övladları
qatılıblar.
Bu barədəPrezident yanında

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalarüzrəDövlətAgent-
liyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şö-
bəsindənməlumatverilib.
LayihəMustafaKamalAtatür-

künrəhbərliyi ilətəməliqoyulan
TürkiyəCümhuriyyətinin100illi-
yi,eynizamanda“HeydərƏliyev
İli”çərçivəsindəreallaşdırılır.

Düşərgəmüddətindəiştirakçı-
lar Bəyoğlu Bələdiyyəsi Kefken
kampında qalaraq sosial və id-
man fəaliyyətlərinə cəlb oluna-

caq, İstanbulun tarixi-mədəni
yerləri ilə tanışolacaq,T3Fon-
du,“Baykar”şirkətikimiməkan-
larıziyarətedəcəklər.



4 region
www.medeniyyet.az

№7 (1976)
27 yanvar 2023

Nəsillərə örnək dahi şəxsiyyət

Regionalmədəniyyətida
rələrinin(RMİ)müəssisələ
rində“HeydərƏliyevİli”ilə
bağlıtədbirlərdavamedir.

Ağs ta fa RMİ. Ağs ta fa şə hə rin
də ki Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
“Bö yük öm rün sal na mə si” ad lı 
ümum ra yon təd bi ri ke çi ri lib. Qo
naq lar mər kə zin fo ye sin də sər gi
lə nən Hey dər Əli ye vin hə yat və 
fəaliy yə ti nə həsr edi lən ki tab lar la 
ta nış olub lar. Son ra Döv lət him
ni səs lən di ri lib, Ümum mil li li de rin 
və şə hid Və tən öv lad la rı nın əziz 
xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad 
edi lib. 

Ağs ta fa ra yo nu nun ic ra baş çı
sı Sey mur Oru cov, Ağs ta fa RMİ
nin rəisi Nu rəd din Meh di yev və 
di gər çı xış edən lər Ulu ön də rin 
mə na lı ömür yo lu və müasir ta
ri xi mi zin bü töv bir epo xa sı nı 
özün də eh ti va edən ge niş miq
yas lı fəaliy yə tin dən söz açıb lar.

Qa zax da kı Hey dər Əli yev Mər
kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Ulu ön dər 
ir si nin təb li ği məq sə di lə bi lik ya rı şı 
ke çi ri lib. Ra yo nun or ta ümum təh
sil mək təb lə ri ara sın da real la şan 
ya rış da 9 ko man da 3 mər hə lə də 
bi li yi ni sı na yıb. Qa zax şə hər F.Şa
mo yev adı na 4 nöm rə li tam or ta 
mək tə bin ko man da sı bi rin ci olub. 
Qa lib ko man da nın üzv lə ri nə dip
lom və hə diy yə lər təq dim edi lib.

***
Şə ki RMİ. Ba la kən Ra yon Mə

də niy yət Mər kə zi nin “Hey dər 
Əli yev şəx siy yə ti nin Azər bay can 
ta ri xin də ro lu” la yi hə si çər çi və
sin də Ka tex kənd Folk lor evin də 
“Nə sil lə rə ör nək şəx siy yət” baş
lı ğı al tın da təd bir ke çi ri lib. Çı xış 
edən lər Ümum mil li li de rin müasir 
dün ya ta ri xin də par laq iz qoy muş 
bö yük şəx siy yət və müd rik döv lət 
xa di mi ol du ğu nu vur ğu la yıb lar.

Oğuz da kı Hey dər Əli yev Mər
kə zin də “Hey dər Əli yev azər bay
can çı lıq ideolo gi ya sı nın ba ni si
dir” ad lı təd bir ke çi ri lib. Təd bir də 
mə də niy yət iş çi lə ri və ra yo nun 
ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri iş ti rak 
edib lər.

***
Ağ daş RMİ. “Hey dər Əli yev İli” 

mü na si bə ti lə Ağ daş Ra yon Mə də
niy yət Mər kə zi tə rə fin dən “Bö yük 

öm rün xa ti rə lə ri” ad lı la yi hə hə ya ta 
ke çi ri lir. La yi hə nin məq sə di Hey dər 
Əli yev lə vax ti lə ün siy yət də ol muş 

in san la rın xa ti rə lə ri işı ğın da Ulu 
ön də ri da ha ya xın dan ta nı maq və 
ta nıt maq dır. La yi hə üz rə So sialist 
Əmə yi Qəh rə ma nı, Pre zi dent tə
qaüd çü sü Fat ma Hü sey no va və 
gör kəm li hey kəl tə raş, Azər bay can 
Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın 

rek to ru, Xalq rəs sa mı, Ulu ön də
rin mo nu men tal abi də si nin müəl li fi 
aka de mik Ömər El da ro vun xa ti rə
lə ri ic ti maiy yə tə təq dim olu nub.

***
Ma sal lı RMİ. Ma sal lı şə hə rin

də ki Hey dər Əli yev Mər kə zi nə 
“Hey dər Əli yev İli” mü na si bə ti lə 
mək təb li lə rin eks kur si ya sı təş kil 
olu nub. Şa gird lə rə Ulu ön də rin 
hə yat yo lu və döv lət çi lik fəaliy

yət lə ri ni əks et di rən fo to lar və sə
nəd lər ba rə də mə lu mat ve ri lib.

***

Ağ ca bə di RMİ. Re gional ida
rə nin ta be li yin də ki Ağ dam Ra yon 
Hey dər Əli yev Mər kə zin də təş kil 
olu nan təd bir də Ulu ön də rə həsr 
edil miş sə nəd li film nü ma yiş et di
ri lib.

***

Gən cə RMİ. Go ran boy Ra yon 
Mər kə zi Ki tab xa na sı nın Uşaq 
şö bə si “Da hi şəx siy yət” baş lıq lı 
ki tab sər gi si təş kil edib. Sər gi də 
Ümum mil li li de rin hə yat və si ya si 
fəaliy yə tin dən bəhs edən ki tab
lar nü ma yiş olu nub.

Ra yon Mə də niy yət Mər kə
zi nin Tap qa ra qo yun lu kənd 
Mə də niy yət evin də ke çi ri lən 
təd bir də də Ulu ön də rin hə yat 
və fəaliy yə tin dən bəhs edi lib. 
Vur ğu la nıb ki, Hey dər Əli ye vin 
adı Və tə nə, xal qa xid mə tin nü
mu nə si ki mi daimi ya şa ya caq, 
Azər bay ca nın gə lə cək nə sil lə rə 
də ör nək ola caq.

***
Sa bi ra bad RMİ. Saat lı Ra yon 

Mə də niy yət Mər kə zi nin Cə fər
xan kənd Di yar şü nas lıq evin də 
“Hey dər Əli ye vin si ya si ir si Azər
bay can xal qı nın mil li sər və ti dir” 
möv zu sun da təd bir təş kil edi lib. 
Müs təs na xid mət lə ri ilə əbə di lik 
qa za nan Ümum mil li li der Hey
dər Əli ye vin mə na lı hə yat yo lu, 
döv lət çi lik ir si ba rə də mə lu mat 

ve ri lib. Çı xış lar da öl kə mi zin 
dün ya da la yiq ol du ğu mər tə bə
yə Ulu ön də rin uzaq gö rən li yi, 
müd rik li yi və zən gin si ya si təc
rü bə si sa yə sin də yük səl di yi vur
ğu la nıb. 

Hazırladı: N.Məmmədli

Gəncənin tarix yadigarlarından – “Çökək hamam”
Gəncəşəhəritarixmədəniyyət
abidələriiləzəngindir.Şəhərdə
ki“Çökəkhamam”damaraqlı
tikililərdəndir.1606cıildəme
marŞeyxBahəddininlayihəsi
əsasındaSəfəvihökmdarıŞah
Abbasınəmriiləinşaedilən
hamam“ŞahAbbashamamı”
daadlanır.

Ta rix çi Azad Bay ra mov de yir ki, 
ha ma mın “çö kək” ad lan dı rıl ma sı 
onun qu ru lu şu ilə bağ lı dır. Ha ma ma 
ve ri lən su yun təz yi qi ni tə min et mək 
üçün onu çö kək də in şa edib lər.

Ha mam odun la qız dı rı lıb. Zir zə mi də iki bu
xar qa za nı yer lə şir. Su Şa tır ar xı və Ha cı Ba
ğır kəh riz lə ri üs tün də qu ru lan su pay la yı cı dan 
gö tü rü lüb, ha ma mın di var la rın da və dö şə mə
sin də qu raş dı rı lan ke ra mik bo ru lar la qız dı rıl
dıq dan son ra, onun bu xa rı zal la ra ötü rü lüb. 
Be lə lik lə, həm zal lar, həm də ha ma mın di var
la rı isi di lib. 

Ha ma mın ti kin ti sin də o za ma nın ənə nə
vi ma te rial lar – qır mı zı kər pic, yu mur ta ağı 

və giləhəng dən is ti fa də edi lib. “Çö kək ha
mam”ın iki bö yük və bir ki çik gün bə zi var. 
Bö yük gün bəz lə rin qı ra ğın da ven til ya tor ro
lu oy na yan ya rım gün bəz lər ti ki lib. On lar dan 
ven til ya si ya bo ru la rı di var la rın içə ri sin dən 
ha ma ma doğ ru ay rı lır. Qış da is ti, yay da isə 
sə rin olub.

Ha ma mın bir gi riş qa pı sı və tu ne lə ox şar 
yo lu möv cud dur. Abi də 2013cü il də bər pa 
olu nub.

Eldar Mansurovun musiqiləri erməni ifaçılar tərəfindən mənimsənilib
Əqli Mülkiyyət Agentliyi “Youtube” administrasiyasına müraciət edəcək

Azərbaycanfolklornümu
nələriiləyanaşı,bəstəkar
larımızınmahnılarınında
erməniifaçılartərəfindən

mənimsənilməsifaktlarıgeniş
vüsətalıb.

Xalq ar tis ti, bəs tə kar El dar Man
su rov Əq li Mül kiy yət Agent li yi nə mü
ra ciət edə rək, bir ne çə mah nı sı nın 
er mə ni ifa çı lar tə rə fin dən mə nim
sə nil di yi ni bil di rib, po zul muş müəl lif 
hü quq la rı nın bər pa olun ma sı na kö
mək lik gös tə ril mə si ni xa hiş edib.

Əq li Mül kiy yət Agent li yin dən ve ri
lən mə lu ma ta gö rə,  apa rıl mış mü va
fiq araş dır ma nə ti cə sin də müəy yən 
edi lib ki, El dar Man su ro vun “Ba ya
tı lar” (1988, söz – Va hid Əziz), “O 
gə lən də” (1988, söz – Pi ruz Di lən çi), 
“Bir pa yız ge cə si” (1996, söz – Bəx
ti yar Va hab za də), “Ya rı sən də, ya rı 
mən də” (1998, söz – Nüs rət Kə sə

mən li) və “Ge cə lər ke çir” (2000, söz 
– Va hid Əziz) əsər lə ri müx tə lif il lər də 
ay rıay rı er mə ni mu si qi çi lər tə rə fin
dən mə nim sə ni lə rək “Youtu be” ka
na lın da çox say lı ifa lar yer ləş di ri lib.

Bil di ri lir ki, bəs tə ka rın sö zü ge dən 
mah nı la rı Azər bay can Res pub li ka
sı nın Əq li Mül kiy yət Agent li yin də 
qey diy ya ta alı nıb və mü va fiq şə ha
dət na mə ilə döv lət re yest ri nə da xil 
edi lib.

Bu nun la be lə, El dar Man su ro vun 
özü nün ra zı lı ğı ilə müəl li fi ol du ğu 
mah nı lar (xü su si lə “Ba ya tı lar” mah
nı sı) müx tə lif öl kə lər də və dil lər də 
ifa olu nub. Əc nə bi ifa çı lar mah nı nın 
adı nı və söz lə ri ni də yi şə rək ifa et
sə lər də, mu si qi müəl li fi ki mi El dar 
Man su ro vun adı nı gös tə rib lər.

Er mə ni ifa çı lar tə rə fin dən bəs tə
ka rın müəl lif hü quq la rı nın po zul ma
sı fakt la rı Əq li Mül kiy yət Agent li yi 
tə rə fin dən araş dı rı lıb və “Youtu be” 

ka na lın da er mə ni lə rin ifa sın da yer
ləş di ri lən mah nı la rın El dar Man
su ro vun mu si qi əsər lə ri ilə tam 
ola raq üstüs tə düş dü yü müəy yən 
edi lib. Bəs tə ka rın mah nı la rı nın er
mə ni mah nı la rı ki mi təq dim olun
ma sı Azər bay can və Er mə nis ta nın 
iş ti rak çı sı ol duq la rı “Ədə bi və bə
dii əsər lə rin qo run ma sı haq qın da” 
Bern kon ven si ya sı nın, Dün ya Əq li 
Mül kiy yət Təş ki la tı nın müəl lif ik hü
qu qu na, ifa lar və fo noq ram la ra dair 
mü qa vi lə lə ri nin müd dəala rı nın po
zul ma sı de mək dir.

Əq li Mül kiy yət Agent li yi qeyd olu
nan hü quq po zun tu la rı nın ara dan 
qal dı rıl ma sı tə lə bi ilə “Youtu be” ka
na lın da yer ləş di ril miş mah nı la rın 
El dar Man su ro va məx sus ol du ğu
nun gös tə ril mə si, əks hal da “Youtu
be”dan çı xa rıl ma sı üçün hə min ka
na lın ad mi nist ra si ya sı na mü ra ciət 
edə cək.

“Heydər Əliyev İli” münasibətilə Özbəkistan 
kitabxanalarına nəşrlər təqdim edilib 

DaşkənddəkiHeydərƏliyevadınaAzərbaycanMədəniyyət
Mərkəzi(AMM)“HeydərƏliyevİli”münasibətiləƏlişirNəvai
adınaÖzbəkistanMilliKitabxanasınavəölkəninvilayətlərində
yerləşən14mərkəzikitabxanayaAzərbaycanadairzəngin
kitabkolleksiyasıhədiyyəedib.

Öz bə kis tan Mil li Ki tab xa na sı na 40 nüs xə, Daş kənd, Xa rəzm, 
Nə vai, Bu xa ra, Sə mər qənd, Kaş ka dər ya, Sur xan dər ya, Ciz zax, 
Sır dər ya, Na man qan, Fər qa nə, Ən di can vi la yət, Qa ra qal pa qıs tan 
Mux tar Res pub li ka sı İn for ma si yaKi tab xa na Mər kə zi ol maq la hər 
bir mər kə zi ki tab xa na ya 82 ad da, ümu mi lik də isə 1148 nüs xə ki
tab və elekt ron nəşr hə diy yə olu nub.

Sö zü ge dən kol lek si ya da öl kə mi zin ta ri xi nə, döv lət çi li yi nə, mə
də niy yə ti nə dair Azər bay can və rus dil lə rin də ki tab lar, “Azər bay
can caöz bək cə, öz bək cəAzər bay can ca” lü ğət, da nı şıq ki tab la rı, 
dərs lik lər, elekt ron nəşr lər, ha be lə AMMin la yi hə si ilə öz bək di lin
də nəşr edil miş ədə bi əsər lə ri miz yer alıb.

Qeyd olu nan ki tab xa na lar da hə min nəşr lər dən iba rət sər gi lər 
təş kil olu nub.

“Zəngin adət və ənənələrimiz”
MasallıRMİnin
tabeliyindəkiMa
sallıTarixDiyarşü
naslıqMuzeyində
“Zənginadətvə
ənənələrimiz”
mövzusundatəd
birkeçirilib.

Təd bir də Ə.İs ma
yı lov adı na Ye yən
kənd, Sə məd Vur
ğun adı na Tür ko ba 

kənd tam or ta mək təb lə ri nin müəl lim və şa gird kol lek ti vi iş ti rak edib.
Mu ze yin əmək da şı Hey ran Lə lə ye va öl kə miz də əha li nin müx

tə lif qrup la rı nın hü quq la rı nın mü da fiəsi, az say lı xalq la rın mə də ni 
ir si nin qo run ma sı, in ki şaf et di ril mə si, həm çi nin böl gə nin folk lor və 
xalq tət bi qi sə nə ti nü mu nə lə ri haq qın da mə lu mat ve rib.

Son da təd bir iş ti rak çı la rı mu zey lə ət raf ı ta nış olub, bu ra da qo
ru nan eks po nat lar ba rə də mə lu mat alıb lar.

Vətən qəhrəmanları unudulmur
ŞəkiRMİŞəkişəhər
2nömrəliUşaq
musiqiməktəbi
nintəşkilatçılığıilə
Vətənmüharibə
sininŞəkidənolan
şəhidlərininöv
ladlarıvəqazilərin
rayonərazisindəki
“Şəkiyaylası”adlı
istirahətmərkəzinə
ekskursiyasıtəşkil

olunub.EkskursiyadaidarərəisiAzərYusubovdaiştirakedib.

Şə ki Şə hər M.F.Axund za də adı na Mə də niy yət Mər kə zin də re jis
sor El vin Nüs rə toğ lu nun Və tən mü ha ri bə si şə hi di Ca vi dan Məm
məd li yə həsr et di yi “365ci gün” ad lı qı sa met raj lı sə nəd li fil mi nin 
təq di ma tı ke çi ri lib. Mə ra sim də şə hid lə rin va li deyn lə ri iş ti rak edib lər.

***
Sum qa yıt RMİ 

Qu bad lı ra yon nü
ma yən də li yi tə rə
fin dən Sum qa yıt 
şə hər Şə hid lər 
xi ya ba nın da I Qa
ra bağ mü ha ri bə
si şə hi di Ba la ki şi 
Hü sey no vun anım 
təd bi ri ke çi ri lib. 
Qu bad lı ra yon Va
si li Əli yev adı na 
Mə də niy yət evi və 

Mah mud lu kənd Mə də niy yət evi nin ha zır la dı ğı kom po zi si ya təq
dim edi lib, şeir lər söy lə ni lib.

“Varlı qadın” bu dəfə 
Mingəçevir teatrının səhnəsinə çıxacaq

Yazıçıdramaturq,
Əməkdarincəsənət
xadimiƏliƏmirlinin
1999cuildəyazdığıvə
indiyədəkölkəmizdəvə
xaricdəbirsırateatrlar
datamaşayaqoyul
muş“Varlıqadın”pyesi
budəfəMingəçevir
DövlətDramTeatrında
səhnəyəçıxacaq.

Səh nə əsə ri nə Xalq ar tis ti Va leh Kə ri mov qu ru luş ve rir. Bu, ta nın
mış akt yo run re jis sor ki mi Min gə çe vir teat rın da ha zır la dı ğı say ca 
3cü ta ma şa dır. Va leh Kə ri mov “Var lı qa dın”da əsas qəh rə ma nı – 
Sa rı ro lu nu da oy na ya caq.

Ailəməişət möv zu sun da olan, elə cə də mə nə vi mə sə lə lə rə to xu
nan, ailə nin sev gi üzə rin də qu rul ma sı nın va cib li yi vur ğu la nan ko me di
ya da tə si re di ci və dü şün dü rü cü dra ma tik stiuasi ya lar da ək si ni ta pıb. 

Məşq lə ri da vam edən ta ma şa da teat rın di rek to ru Əmək dar ar tist 
İn ti qam Sol tan, Əmək dar ar tist Şı xı Ya qu bov, Kö nül Ha cı ye va, Mə la
hət Ağa ye va, Asim Məm mə dov, Fi ruz Ha cı yev, Nar gi lə Ab dul la ye va, 
Ay tən İs ma yı lo va, Pa şa Sal ma nov, həm çi nin gənc hə vəs kar akt yor
la rı mız Ca vi dan Ab dul la yev, Rə van Adil, Ay dın Qu li yev, elə cə də Ba
kı dan də vət edil miş ta nın mış akt yor Na tiq Fər zə li yev rol alıb lar.

Səh nə tər ti ba tı nı Əmək dar rəs sam Ra fael Hə şi mov ve rir. Ta ma şa 
mart ayın da ta ma şa çı la ra təq dim olu na caq.

Xalq bayramları və inanclarla bağlı 
kitabın təqdimatı

Təhsilİnstitutun
daElmipeda
qojikadrların
hazırlanması
şöbəsininmüdiri
pedaqogikaüzrə
elmlərdoktoru,
professorHü
meyirƏhmədo
vunvəNizami
Gəncəviadına
MilliAzərbaycanƏdəbiyyatıMuzeyinindirektormüaviniprofessor
XatirəBəşirlinin“Xalqbayramlarıvəinanclarınmillimənəvidəyər
lərimizinformalaşmasındarolu”monoqrafiyasınıntəqdimatıolub.

İns ti tu tun di rek to ru kim ya üz rə fəl sə fə dok to ru Rü fət Əzi zov, fi
lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru Əs gər Qu li yev, ki ta bın rəy çi si, pro
fes sor Akif Ab ba sov, BDUnun pro fes so ru Hik mət Əli za də, Təh sil 
İns ti tu tu nun baş el mi məs lə hət çi si pro fes sor Vi da di Xə li lov, “Pe
da qo gi ka” jur na lı nın baş re dak to ru pro fes sor Fə ra him Sa dı qov və 
baş qa çı xış edən lər mo noq ra fi ya ilə bağ lı fi kir lə ri ni bö lü şüb lər. 

Qeyd olu nub ki, Azər bay can türk lə ri nin ta ri xən ya rat dı ğı mə də
niy yə tin mü hüm his sə si ni xalq bay ram la rı və inanc la rı mız təş kil 
edir. Bu da mil limə nə vi də yər lə ri mi zin for ma laş ma sın da bö yük 
rol oy na yır. Ki tab da di ni, mil li, xalq bay ram la rı mız dan baş qa, mü
hüm və əla mət dar ta rix lə ri özün də əks et di rən döv lət bay ram la rı
mız haq qın da da ge niş mə lu mat lar ve ri lir.
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Ümum mil li 
li der Hey dər 

Əli yev bö yük 
si ya sət də ol du ğu 

bir qə ri nə dən ar tıq 
dövr də, doğ ma xal qı nın 

ta le yin də ta ri xi rol oy na maq la 
bə ra bər, mə də ni ir si mi zin qo-
run ma sı və zən gin ləş di ril mə si, 
mil li in cə sə nə tin, ədə biy ya tın 
in ki şa fı, res pub li ka da mə də ni-

maarif işi nin qa baq cıl sə viy yə də təş ki li sa hə sin də də müs təs-
na xid mət lər gös tə rib. 

Hey dər Əli ye vin mə də niy yə tə diq qət və qay ğı sı onun döv lət xa-
di mi ki mi fəaliy yə ti nin bü tün mər hə lə lə rin də – so vet Azər bay ca nı-
na rəh bər lik et di yi il lər də, Mosk va da, SS Rİ rəh bər li yin də ça lış dı ğı 
vaxt da və müs tə qil Azər bay ca na onil lik pre zi dent li yi döv rün də ta-
ri xin yad da şı na çox say lı sə hi fə lər lə ya zı lıb. O, hər za man və hər 
yer də Azər bay can mə də niy yə ti nin bö yük ha mi si olub. Bu nun la 
bağ lı il lə rin xro ni ka sın dan seç di yi miz mə qam la rı “Hey dər Əli yev 
İli”nə töh fə ola raq diq qə ti ni zə təq dim edi rik...

İllərin xronikasından (7)
1973-cü il 29 may

Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev Azər bay-
can SSR-ə Sov. İKP MK-nın, SS Rİ Na zir lər So ve ti nin, ÜİHİMŞ-nin 
(Ümu mit ti faq Həm kar lar İt ti faq la rı Mər kə zi Şu ra sı) və ÜİLK Gİ-nin 
(Ümu mit ti faq Le nin Kom mu nist Gənc lər İt ti fa qı) növ bə ti ke çi ci Qır-
mı zı Bay ra ğı nın təq dim edil mə si mü na si bə ti lə təş kil olu nan yı ğın-
caq da nitq söy lə yib, res pub li ka da di gər sa hə lər lə bə ra bər mə də ni-
maarif işin dən də bəhs edib.

1973-cü il 13-14 sent yabr
Azər bay ca nın bö yük mü tə fək kir şairi İma dəd din Nə si mi nin ana-

dan ol ma sı nın 600 il li yi mü na si bə ti lə Ba kı da tən tə nə li mə ra sim-
lər ke çi ri lib. Res pub li ka nın rəh bə ri Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü və 
SS Rİ-nin aidiy yə ti qu rum la rı nın təq di ma tı ilə Nə si mi nin 600 il li yi 
1973-cü il də UNES CO-nun yu bi ley lər si ya hı sı na sa lın mış dı. Ba-
kı da kı yu bi ley təd bir lə ri nə müx tə lif öl kə lər dən qo naq lar qa tıl mış dı. 
Hey dər Əli yev təd bir lər də çı xış edib. Nə si mi nin 600 il li yi şə rə fi  nə 
Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti nin təş kil et di yi qə bul da (14 sent-
yabr) nit qin dən:

“...Bu gün lər qə dim Azər bay can tor pa ğın da bö yük bay ram dır, 
poezi ya bay ra mı, ədə biy yat bay ra mı, bə dii söz bay ra mı dır, ürək lə-
rə se vinc bəxş edən sə nət bay ra mı dır. Bu bay ram bö yük Azər bay-
can şairi və mü tə fək ki ri İma dəd din Nə si mi nin ana dan ol ma sı nın 
600 il li yi ilə əla qə dar dır.

Öz nə sil lə ri nə gö zəl bir irs qo yub get miş bu müd rik in sa nın ana-
dan ol du ğu vaxt dan 600 il keç miş dir. Bu dur, in di onun və tə nin də 
nə sil lər şairin fə rəh li yu bi le yi ni də rin min nət dar lıq his si ilə qeyd 
edir lər. Bə şə riy yət özü nün ən yax şı nü ma yən də lə ri ni, onu mə nə vi 
cə hət dən zən gin ləş di rən si ma la rı hə mi şə yük sək qiy mət lən dir miş-
dir. Bə şər ta ri xi nin müx tə lif mər hə lə lə rin də bir çox gör kəm li şəx-
siy yət lər ye tiş miş dir. Hər bir xalq hə min dü ha la rın tə rəq qi yə, işıq lı 
hə ya ta, xoş gü zə ra na ça ğı rış la rı ilə haq lı fəxr edir. Azər bay can 
xal qı öz bö yük öv lad la rı nın – Ni za mi nin, Xa qa ni nin, Fü zu li nin və 
baş qa la rı nın ad la rı nı if ti xar la çə kir. Bu gün isə biz Azər bay can və 
dün ya poezi ya sı nın par laq ul du zu İma dəd din Nə si mi nin yu bi le yi ni 
qeyd edi rik.

La kin Nə si mi nin ya rat dı ğı, qo yub get di yi ir sə hey ran ol du ğu mu-
zu bil di rər kən biz gə rək onun ikin ci ya ra nı şın dan da da nı şaq. Yal-
nız bi zim zə ma nə də Nə si mi əsr lə rin də rin lik lə rin dən qal dı rıl mış dır 
və o, la yi qin cə qiy mət lən di ri lir. Bu gün Nə si mi bü tün dün ya qar-
şı sın da bü tün əzə mə ti ilə uca lır. O, elə bir in san idi ki, hə lə uzaq 
keç miş lər də cə ha lət pə rəst lər dən qorx ma yıb zül mə, ri ya kar lı ğa, 
di ni möv hu ma ta eti raz sə si ni ucal dır, çox-çox irə li yə nə zər sa lır-
dı. Gör kəm li Azər bay can şairi, müasi ri miz Sə məd Vur ğun Nə si mi 
haq qın da be lə de miş dir: “Ta rix lər bo yun ca qal dı ya di gar öl məz fi -
kir lə rin, öl məz söz lə rin”.

Nə si mi nin yu bi le yi Azər bay can xal qı nın, elə cə də bü tün xalq-
la rın mə də niy yə ti nin tə rəq qi si nə da ha bir par laq sü but dur. Bü-
tün müt tə fi q res pub li ka la rın nü ma yən də lə ri nin iş ti ra kı ilə ke çi ri lən 
Nə si mi yu bi le yi nin be lə ge niş miq yas da qeyd edil mə si də hər bir 
xal qın mə də niy yə ti nin in ki şa fı na par ti ya nın gös tər di yi qay ğı nın tə-
za hür lə rin dən bi ri dir, öl kə mi zin xalq la rı ara sın da dost lu ğun nü ma-
yi şi dir...

Bi zim ha mı mı zı, Nə si mi yu bi le yi mü na si bə ti lə Azər bay can tor-
pa ğı na top la şan adam la rın ha mı sı nı mü tə rəq qi ideal lar, bə şə riy-
yə tin ən yax şı zə ka la rı nın əsr lər bo yu həs rə tin də ol duq la rı əmin-
aman lıq və dost luq şə raitin də ya şa maq ar zu la rı bir ləş di rir. Hə min 
ideal lar və ar zu lar bu gün ger çək li yə çev ril miş dir...”.

1973-cü il 31 okt yabr
Hey dər Əli yev İkin ci Dün ya mü ha ri bə sin də Qaf qaz uğ run da dö-

yüş lə rin 30 il li yi mü na si bə ti lə tən tə nə li yı ğın caq da nitq söy lə yib, fa-
şizm üzə rin də ta ri xi qə lə bə nin əl də olun ma sı üçün Azər bay ca nın 
oğul və qız la rı nın ön və ar xa cəb hə də gös tər di yi qəh rə man lıq və 
fə da kar lıq dan, o cüm lə dən ya ra dı cı in san la rın mü ha ri bə döv rün də 
və tən pər vər lik ruh lu fəaliy yə tin dən bəhs edib.

***
Azər bay ca nın gör kəm lı mə də niy yət, ədə biy yat xa dim lə ri nin ya-

ra dı cı lı ğı həm res pub li ka, həm də it ti faq (SS Rİ) sə viy yə sin də döv-
lət tə rə fi n dən yük sək qiy mət lən di ri lir di.

1973-cü il  23 ap rel
Azər bay can so vet teatr sə nə ti sa hə sin də xid mət lə ri nə gö rə və 

ana dan ol ma sı nın 60 il li yi ilə əla qə dar ola raq res pub li ka nın Xalq 
ar tis ti Əli Zey na lov Azər bay can SSR Ali So ve ti nin Fəx ri fər ma nı 
ilə təl tif edi lib.

1973-cü il 28 iyun
So vet ədə biy ya tı sa hə sin də xid mət lə ri nə gö rə və ana dan ol ma-

sı nın 60 il li yi ilə əla qə dar ola raq şairə Ni gar Rə fi  bəy li Azər bay can 
SSR Ali So ve ti nin Fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lib.

1973-cü il 26 iyul
SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə so vet mu si qi sə-

nə ti nin in ki şa fi n da bö yük nailiy yət lə ri nə gö rə bəs tə kar Sol tan Ha-
cı bə yo va “SS Rİ Xalq ar tis ti” fəx ri adı ve ri lib.

1973-cü il 12 okt yabr
Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə 

Azər bay can so vet təs vi ri sə nə ti nin in ki şa fın da bö yük xid mət lə-
ri nə gö rə Qə zən fər Xa lı qo va res pub li ka nın “Xalq rəs sa mı” fəx ri 
adı ve ri lib.

Hazırladı: V.Orxan
(davamı var)

“Heydər Əliyev İli”

“Xocavənddəki tarı gətirə bilmədim...”
Qazi xanəndə Vətən müharibəsindəki döyüş yolundan danışır 

44 gün lük haqq sa va şı mız-
da min lər lə igid Və tən oğ lu 
şə ha də tə yük səl di, ya ra la nıb 
qa zi adı nı al dı. On la rın qəh rə-
man lı ğı, fə da kar lı ğı sa yə sin də 
otu zil lik iş ğal ba şa çat dı, əra zi 
bü töv lü yü müz bər pa olun du. 
Mü ha ri bə za ma nı yum ruq 
ki mi bir lə şən xal qı mız dün-
ya ya gös tər di ki, mə qa mı 
gə lən də, möv zu Və tən olun-
ca hər kəs əs gə rə çev ri lir. 

Hə qi qə tən də, əra zi bü töv-
lü yü mü zün bər pa sı uğ run da 
müx tə lif pe şə sa hib lə ri, o cüm lə-
dən mə də niy yət və in cə sə nət sa-
hə sin də fəaliy yət gös tə rən lər də 
düş mən üzə ri nə ye ri di lər. On la rın 
sı ra sın da da şə ha də tə ye tən lər, 
sağ lam lı ğı nı iti rən lər ol du...

Toğ ru lun ta rı...
Və tən mü ha ri bə sin dən ke çən iki 

il müd də tin də bir sı ra təd bir lər də 
qa zi bəs tə kar, qa zi mə də niy yət iş-
çi lə ri ilə mü tə ma di ola raq rast la şı-
rıq. Diq qə ti mi çə kən mə qam lar dan 
bi ri də “Çı xış edir Və tən mü ha ri bə si 
qa zi si, xa nən də Mə bud Əh mə dov” 
təq di ma tı ol du. Mə bud özü haq qın-
da da nış ma ğı sev mə sə də, təd bir-
lə rin bi rin də, dö yüş yo lu haq qın da 
qı sa mə lu mat ala bil dik. Mə bud 
Əh mə dov o qəh rə ma nı mız dır ki, 
Və tən mü ha ri bə sin də ya ra lan mış, 
cər ra hi əmə liy yat ma sa sın da ifa 
et di yi “Qa ra bağ” mah nı sı ilə so ra ğı 
bü tün öl kə yə ya yıl mış dı... 

Mə bud Əh mə dov 1996-cı il 
no yab rın 9-da pay tax tın Qa ra-
dağ ra yo nu nun Lök ba tan qə sə-
bə sin də ana dan olub. İlk mu si qi 
təh si li ni Cab bar Qar yağ dıoğ lu 
adı na Mu si qi mək tə bin də alıb. 
Da ha son ra Mil li Kon ser va to ri ya-
da oxu yub. Bu ra da ma gistr təh-
si li də alıb, Xalq ar tis ti, gör kəm li 
mu ğam us ta dı Arif Ba ba yev dən 
sə nə tin sir lə ri ni öy rə nib. 

O, təh si li ni ba şa vu rub hər bi xid-
mə tə yo la dü şür. Xid mət müd də-
tin də ko man dir he yə ti Mə bu dun 
xa nən də ol du ğu nu bil dik də vax ti lə 
onun la bir təh sil oca ğın da oxu muş 
əs gə rə – tar zən Toğ rul Ha cı ye və ta-
rı nı hər bi his sə yə gə tir mə si ni xa hiş 
edir lər. Be lə lik lə, ba zar gün lə ri əs-
gər lər üçün kon sert lər təş kil olu nur. 

Al tı ayın əs gə ri olan Mə bu dun 
dö yüş yo lu Fü zu li ra yo nu nun 
Ho ra diz qə sə bə si is ti qa mə tin-
dən baş la nır. Bu ra da dö yüş çü 
yol daş la rın dan bir ne çə si ni iti rir. 
Mil li Kon ser va to ri ya nın tə lə bə si, 
tar zən Toğ rul Ha cı yev də ora da 
şə hid olur. Mə bud de yir ki, Toğ ru-
lun ata sı da I Qa ra bağ mü ha ri bə-
sin də Ho ra diz də dö yüş müş qa zi 
idi və qis mət dən oğ lu ata sı nın 
ya ra lan dı ğı yer də şə hid ol du. 

39 gün düş mə nə qar şı vu ru-
şan qa zi nin dö yüş yo lu Xo ca-
vən din Zo ğal bu laq kən di nə ki-
mi da vam edir: “Hər bir şə rait lə 
üz lə şir dik. Ac da qa lır dıq, su suz 
da. Fü zu li də tə mi nat ma şı nı mı zı 
gö zü mü zün qar şı sın da vur du lar. 
Tap şı rıq gəl di ki, düş mə nin yer-
ləş di yi hə min möv qe ni tut maq 
la zım dır. Bu tap şı rı ğı can la-baş la 
ye ri nə ye ti rib möv qe ni ələ ke çir-
dik. Am ma ye nə də dost la rı mız-
dan şə ha də tə yük sə lən lər ol du”.

“Ar zu muz Qa ra bağ 
torpa ğın da “Qa ra bağ 

şikəs tə si”ni oxu maq idi”
Cəb ra yıl da kı dö yüş yo lun dan 

da nı şan qa zi du man için də qar-
şı da kı tə pə li yin ar xa sın da er mə-

ni lər lə üz-üzə da yan ma la rın dan 
söz açır, za bit və əs gər lə ri mi zin 
ne cə rə şa dət lə, pe şə kar ca sı na 
vu ruş ma sın dan da nı şır. De yir 
ki, biz irə li lə dik cə düş mən si la-
hı nı qo yub qa çır dı: “Bə zən hət-
ta sur sa ta eh ti ya cı mız ol mur du. 
Düş mə nin qo yub qaç dı ğı sur sat-
la rı öz lə ri nə qar şı is ti fa də edir-
dik. Mən tank əley hi nə mi naatan 
si la hın dan is ti fa də edir dim. Ən 
qız ğın dö yüş lə ri miz Fü zu li və 
Xo ca vənd is ti qa mə tin də ol du. 
Fü zu li nin Pi rəh məd li kən din də 
bö lü yü müz düş mə nin bir tan kı nı 
ələ ke çir di”.

Mə bud Əh mə dov bil di rir ki, bi-
zim düş mən dən həm də fər qi miz 
on da idi ki, ya ra lı və şə hid lə ri mi zi 
dö yüş mey da nın da qoy mur duq: 
“Hə min o çə tin mə qam lar da bir-
bi ri mi zin qəd ri ni, in san hə ya tı-
nın nə qə dər qiy mət li ol du ğu nu 
bil mə yə baş la dıq. İrə li lə dik cə 
tə mi na tı mız ge ci kir di. Çün ki düş-
mən yo lu vu rur du. Bə zən olur du 
ki, ya rım litr su yu 30-40 nə fər lə 
bö lü şür dük. Əsas ama lı mız şə-
hid lə ri mi zin qi sa sı nı və tor paq-
la rı mı zı ge ri al maq idi. Cəb ra yıl 
is ti qa mə tin də dö yü şə ge dən də 
ta bor ko man di ri miz ta bor üçün 
marş söz lə ri yaz mış dı, mən də 
mu si qi bəs tə lə dim. Biz hü cu ma 
ke çən də hə min söz lə ri “Ça har-
gah” mu ğa mı üs tün də oxu dum. 
Çün ki “Ça har gah” da ha tən tə nə li 
və dö yüş əzm li mu ğam dır. Dö yü-
şə bö yük ruh yük sək li yi ilə ge dir-
dik və hər dö yü şü müz də uğur la 
nə ti cə lə nir di. Ha ra da olur duq sa, 
ko man dir mə ni oxut du rur du. Mü-
ha ri bə yə qə dər bü tün xa nən də 
və mu si qi çi lə rin ar zu su idi ki, 

Qa ra bağ tor pa ğın da “Qa ra bağ 
şi kəs tə si”ni ifa et sin lər. Şü kür Al-
la ha ki, o tor paq da “Qa ra bağ şi-
kəs tə si”ni səs lən di rən lər dən bi ri 
də mən ol dum”. 

Mü sa hi bim bu yer də bir ma-
raq lı xa ti rə si ni di lə gə ti rir: “Xo-
ca vənd də idik. 3-4 gün ora da 
qal ma lı ol duq. Bir ev də qal ma ğı 
məs lə hət bil di lər. Evə gi rib otaq-
la rı gə zən də mil li tar alə ti ni gör-
düm. Hə min an Toğ ru lu xa tır la-
dım. Ta rı dö yüş dən xa ti rə ki mi 
gö tür düm. Am ma elə hə min Zo-
ğal bu laq kən din də ya ra lan dım 
və ta rı gə tir mək qis mət ol ma dı”. 

Cər ra hi əmə liy yat 
masasın da ifa...

Qa zi xa nən də iki də fə  – okt-
yab rın 19-u və no yab rın 3-də 
ya ra lan dı ğı nı de yir: “Kəl lə-be yin 
trav ma sı al mış, qo lum, aya ğı-
mın ar xa sı və bar maq la rım sın-
mış dı. Had rut qə sə bə sin də il kin 
tib bi yar dım al dıq dan son ra mə ni 
ge cə Fü zu li Ra yon Diaq nos ti ka 
Mər kə zi nə gə tir miş di lər. Də yər li 
hə kim Oq tay Meh di yev cər ra hi 
əmə liy yat ma sa sın da so ruş du ki, 
əs gər lik dən ön cə nə iş lə məş ğul 
ol mu san? De dim ki, xa nən də-
yəm. De di bir mah nı oxu. Mən də 
“Qa ra bağ” mah nı sı nı oxu dum. 
Sə hə ri gör düm ki, xəs tə xa na da 
hər kəs mən dən da nı şır. Ev də-
ki lər bu na qə dər ya ra lan dı ğı mı 
bil mir di lər”. 

44 gün lük sa vaş ba şa çat-
dıq dan son ra döv lət baş çı sı nın 
mü va fi q sə rən cam la rı ilə Fü zu-
li, Xo ca vənd və Cəb ra yı lın azad 
olun ma sı na gö rə me dal lar la təl tif 
edil di yi ni bil di rən Mə bud Əh mə-
dov mü ha ri bə də iş ti ra kı nın Və-
tən qar şı sın da bir borc ol du ğu nu 
vur ğu la yır: “Və tə ni dar gü nün də 
mü da fi ə et mə li idik. Al lah Və tən 
yo lun da ca nı nı fə da et miş bü tün 
şə hid lə ri mi zə rəh mət elə sin. Qa-
zi lə ri mi zə şə fa di lə yi rəm. Məhz 
on la rın ca nı, qa nı ba ha sı na, Ali 
Baş Ko man da nın düz gün si ya sə ti 
nə ti cə sin də tor paq la rı mız iş ğal-
dan azad olun du”. 

Bu gün Mə bud tez-tez təd bir-
lə rə, te le vi zi ya ve ri liş lə ri nə də vət 
alır. Öz mə la hət li sə si ilə se vim li 
pe şə si ni da vam et dir mək lə ya na-
şı, həm də keç di yi dö yüş yo lun-
dan fəxr lə da nı şır... 

L.Azəri

Ümum mil li 
li der Hey dər 

Əli yev bö yük 
si ya sət də ol du ğu 

bir qə ri nə dən ar tıq 
dövr də, doğ ma xal qı nın 

ta le yin də ta ri xi rol oy na maq la 
bə ra bər, mə də ni ir si mi zin qo-
run ma sı və zən gin ləş di ril mə si, 
mil li in cə sə nə tin, ədə biy ya tın 
in ki şa fı, res pub li ka da mə də ni-

Mədəniyyətimizin
böyük hamisiMilli Xalça Muzeyində “Mədəni irsə yeni baxış”

Azər bay can Mil li 
Xal ça Mu ze yin də 
ilin ilk sər gi si açı-
lıb. “Mə də ni ir sə 

ye ni ba xış” ad lı eks po-
zi si ya “Azər xal ça” ASC, 
“Aff fair” mo da bren di 
və Azər bay can Mil li 
Xal ça Mu ze yi nin bir gə 
əmək daş lı ğı, “PA ŞA 
Hol ding”in tə rəf daş lı ğı 
ilə təş kil edi lib.

Yan va rın 24-də açı lı şı olan 
sər gi də “Azər xal ça” və “Aff  fair”in 
bir gə ya rat dı ğı beş müasir xal ça 
nü mu nə sin dən iba rət kol lek si ya 
nü ma yiş olu nur. Xal ça kol lek si-
ya sı Azər bay ca nın Və tən mü ha-
ri bə sin də Zə fə ri nə həsr olu nub. 
Kol lek si ya da kı hər nü mu nə dən 
bi ri mu ze yə hə diy yə edi lib.

Bu ba rə də mə lu mat ve rən Mil-
li Xal ça Mu ze yi nin di rek to ru Şi rin 

Mə li ko va qeyd edib ki, sər gi nin 
məq sə di xal ça nın xal qı mız üçün 
əsr lər dir də yi şil mə yən çox qiy mət li 
mə nə vi irs ol du ğu nu bir da ha vur-
ğu la maq, ta ri xi ənə nə lə ri müasir 
is ti qa mət lər də ya şat maq dır.

Təd bir də diq qə tə çat dı rı lıb ki, 
ta nın mış azər bay can lı di zay ner, 
“Aff  fair” bren di nin ya ra dı cı di rek-
to ru və tə sis çi si Rü fət İs ma yıl 
ya rat dı ğı ge yim nü mu nə lə rin də 

et nik mə də niy yə ti, xal ça la-
rı mı za aid zən gin na xış ele-
ment lə ri ni əks et di rir. O, “Su-
makh” kol lek si ya sı üzə rin də 
iş lə yər kən Azər bay can Mil li 
Xal ça Mu ze yi ilə ça lı şıb, bu-
ra da sax la nı lan həm qə dim, 
ənə nə vi xal ça lar dan, həm 
də müasir pe şə kar xal ça çı-
rəs sam la rın ya rat dı ğı əsər-
lər dən il ham la nıb. 

Sər gi də nü ma yiş olu nan 
“Nax çı van”, “Qa ra bağ”, “Aç-

ma-yum ma” xal ça la rı mu zey-
də qo ru nan ey niad lı xal ça la rın 
ele ment lə rin dən is ti fa də edil-
mək lə ya ra dı lıb. Əv vəl cə on lar 
“Su makh” kol lek si ya sı na aid ge-
yim lə rin par ça la rın da ək si ni tap dı, 
da ha son ra isə teks til də is ti fa də 
olu nan bu mo tiv lər xal ça ya qay ta-
rıl dı. 2020-ci il də isə mu zey ma-
raq lı bir la yi hə ni real laş dı rıb. İki 
il sü rən araş dır ma nə ti cə sin də 

qə dim ənə nə yə əsas la nan, bo-
yan ma mış yun dan tə bii, ox ra ça-
lar la rın da 5 xal ça ər sə yə gə ti ri lib. 
Bun lar mu ze yə hə diy yə edi lən na-
dir xal ça kom po zi si ya la rı nın rep li-
ka la rı dır. XVII əs rin so nu – XVIII 
əs rin əv və li nə aid, Hey dər Əli yev 
Fon du tə rə fi n dən 2018-ci il də 
mu ze yə hə diy yə olu nan “Nax çı-
van” xal ça sı on lar dan bi ri ol maq la 
Rü fət İs ma yı lı il ham lan dı rıb və o 
da, ey ni rəng ça lar la rın dan is ti fa-
də et mək lə xal ça nın mər kə zi ele-
men tin dən is ti fa də edib. Sər gi də 
təq dim olu nan “Nax çı van” xal ça sı 
üzə rin də də bu ele ment ək si ni ta-
pıb. “Ov çu luq” ad lı xal ça isə “Bən-
di-Ru mi” bə dii kom po zi si ya sı və 
Xalq rəs sa mı El dar Mi ka yıl za də-
nin ye ni “Şə ki xal ça la rı” sil si lə si nə 
aid “Şə bə kə li” xal ça sı əsa sın da 
ər sə yə gə lib.

Mu ze yin di rek to ru qeyd edib 
ki, Hey dər Əli yev Fon du nun dəs-
tə yi ilə təq di ma tı olan bu xal ça lar 
ha zır da Hey dər Əli yev Mər kə zin-
də sər gi lə nir. Zi ya rət çi lər bu ra da 
dün ya nın ilk xa lı nü mu nə si olan 
“Pa zı rık” xal ça sı nın mər kə zi ele-
ment lə ri üzə rin də iş lən miş müa-
sir xal ça nü mu nə si ni də gö rə 
bi lər lər. Mu ze yə hə diy yə olu nan 
bu də yər li xal ça lar tez lik lə kol lek-
si ya mız da öz yer lə ri ni tu ta caq. 

Mil li Xal ça Mu ze yin də “Mə də-
ni ir sə ye ni ba xış” sər gi si fev ra lın 
10-dək da vam edə cək.

“Cadenza” orkestrinin növbəti konserti və 
saytının təqdimatı

Yan  va  rın 24-də Bey  nəl  xalq Mu  ğam Mər  kə  zin  də “Ca  den  za” or -
kest  ri  nin “B-C-B” ad  lı kon  ser  ti və ca  den  zaorc  hest  ra.com say  tı  nın 
təq  di  ma  tı ke  çi  ril  di. 

Kon  sert proq  ra  mın  da al  man 
bəs  tə  ka  rı Y.S.Bax, XX əs  rin ən 
məş  hur Ame  ri  ka bəs  tə  kar  la  rın -
dan J.M.Key  cin for  te  piano əsər -
lə  ri səs  lən  di  ril  di. Or  kest  rin mü  şa -
yiəti ilə so  list  lər Zə  rif Kə  ri  mo  va, 
Gü  nel Qu  li  ye  va və Zül  fi y  yə Mux -
ta  ro  va əsr  lər bo  yu in  san  la  rı hə -
yə  can  lan  dı  ran və dü  şün  dü  rən 
mu  si  qi   nin də  rin qat  la  rı  nı, avan -
qard mu  si  qi  nin qey  ri-stan  dart 
tex  ni  ka  sı  nı mu  si  qi  se  vər  lə  rə yük -
sək pe  şə  kar  lıq  la təq  dim et  di  lər. 

Azər  bay  can Döv  lət Mə  də  niy -
yət və İn  cə  sə  nət Uni  ver  si  te  ti 
nəz  din  də fəaliy  yət gös  tə  rən “Ca -
den  za” or  kest  ri (Ca  den  za Con -
tem  po  rary Orc  hest  ra) fəaliy  yə  ti  ni 
iki is  ti  qa  mət  də qu  rur. Bi  rin  ci is  ti -
qa  mət mu  si  qi maarif  çi  li  yi  dir. Kol -
lek  tiv öl  kə  mi  zin şə  hər və ra  yon -
la  rın  da mü  tə  ma  di ola  raq müx  tə  lif 
audi  to  ri  ya  lar üçün izah  lı kon  sert -
lər təş  kil et  mə  yi, mu  si  qi ta  ri  xi  nin 
bü  tün dövr  lə  rin  də (re  nes  sans, 
ba  rok  ko, klas  si  sizm, ro  man  tizm, 

mo  der  nizm və post mo  der  nizm) 
ya  zıl  mış əsər  lə  ri səs  lən  dir  mə  yi, 
audi  to  ri  ya ilə in  te  rak  tiv tə  mas  lar 
qur  ma  ğı nə  zər  də tu  tur. İkin  ci is -
ti  qa  mət Azər  bay  can  da müasir 

mu  si  qi ifa  çı  lı  ğı və çağ  daş dün -
ya mu  si  qi  si ilə tə  mas  lar qur  maq 
ənə  nə  si  ni ya  şat  maq  dan iba  rət -
dir. 

Lalə

qa zi adı nı al dı. On la rın qəh rə-
man lı ğı, fə da kar lı ğı sa yə sin də 
otu zil lik iş ğal ba şa çat dı, əra zi 

müx tə lif pe şə sa hib lə ri, o cüm lə-
dən mə də niy yət və in cə sə nət sa-
hə sin də fəaliy yət gös tə rən lər də 
düş mən üzə ri nə ye ri di lər. On la rın 
sı ra sın da da şə ha də tə ye tən lər, 

Və tən mü ha ri bə sin dən ke çən iki 
il müd də tin də bir sı ra təd bir lər də 
qa zi bəs tə kar, qa zi mə də niy yət iş-
çi lə ri ilə mü tə ma di ola raq rast la şı-
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nidüşünəninsanlardır.
Çünkionlarınbumissiyası
həminvaxtdeyil,illərson
rabəhrəsiniverir.Böyük
birelin,həttabütünxalqın
yolunuaydınladır.Muxtar
Əfəndizadədəbeləziya
lılarımızdanolub.

MuxtarİsmayıloğluƏfəndi
zadə(MuxtarƏfəndi)1880ci
ilin yanvar ayındaAğdaş ra
yonununŞəmsabadkəndində
ziyalıailədədünyayagözaçır.
Altı yaşında atası vəfat edir.
Anası oğlunun təlimtərbiyəsi
iləciddiməşğulolur.O,məd
rəsədə təhsil alır. Maarifçilik
yolunu seçən Muxtar Əfən
dizadə 19041905ci illərdə
Qubada “Üsulicədid” məktə
bi açır. Bir il sonra maarifçilik
fəaliyyətiniAğdaşdadavamet
dirməyəbaşlayır.Burada“Yaş
lılarüçünkurs”,“Nəşrimaarif”,
“Darülirfan” məktəbi, qiraətxa
na,teatr,“Səadət”qızməktəbi,
“Rustatar məktəbi” layihələri
üzərindəçalışırvəistəyinənail
olur.
Görkəmli maarifçinin təşəb

büsü və iştirakı ilə yaradılan
qiraətxana isə böyük əkssəda
doğurur. Özü bu barədə yazır:
“Qiraətxana açmaq haqqın
da fikrimi Azərbaycan cəmiy
yət iclaslarının birində üzvlərə
danışdım. Fikrim çox razılıqla
qarşılandı və açılmasına qərar
verildi.Birmüddətsonraərəbcə
Misirdən,farscaİrandan,türkcə
İstanbuldan,Krımdan,Bolqarıs
tandan, tatarca Orenburqdan,
Kazandan və ruscaRusiyadan
onlarca qəzet və məcmuələr
aldıq. Bu da qiraətxananı zən
ginləşməsini təmin etdi”.O za
man “Baku” qəzetində belə bir
informasiya dərc olunmuşdu:

“1923cü ildə kitabların sayına
görəAğdaş rayon qiraətxanası
Bakıdansonraikinciyeritutur”.
Eyni zamanda xeyriyyəçilik

fəaliyyəti ilə də məşğul olan
M.Əfəndizadə Ağdaşda 1908
1909cu illərdə maddi cəhət
dən əziyyət çəkən uşaqlar
üçün bir neçə bölgədə “Kim
səsizuşaqlarevi”açmağanail
olur.Maarifpərvərziyalıkimsə
siz uşaqları bu ocağa yığır və
onlara atalıq qayğısı göstərir.
Buxeyirxahişəbirneçəimkan
lışəxsidəcəlbedir.Xeyriyyəçi
liyihaqqındaHacıZeynalabdin
Tağıyevdəxəbərtuturvəonun
fəaliyyətini alqışlayır. Hətta
Muxtar Əfəndiyə 100 qızıl pul
dagöndərir...
Araşdırmalarda qeyd edilir

ki, Muxtar Əfəndinin 1906cı
ildə açdığı “Darülirfan” oğlan
məktəbionunmaarifçilikyolun
da diqqətəlayiq xidmətlərindən
hesab olunur. Dərslərin yalnız
Azərbaycan dilində aparıldı
ğı bu beşillik maarif ocağında
dünyəvielmlərdətədrisolunub.

Məktəbdə onunla bərabər,
dövrün görkəmli maarifçiləri
Şərif Əfəndiyev, Qori Müəl
limlər Seminariyasının məzu
nu SəmədMuradov, Məhəm
mədbəyƏfəndiyevvəƏhməd
Əfəndidədərsdeyib.
OnunAzərbaycanmədəniy

yəti və maarifçiliyinin inkişa
fındakı əvəzsiz xidmətlərin
dənbiridə1907ciildəucqar
bir rayonda teatr yaratması
olub.O,Ağdaşatərcüməçiiş
ləməyəgələntanınmışbəstə
karZülfüqarHacıbəyovlagö
rüşür və bu görüşün nəticəsi
olaraq teatr yaratmağa qərar
verirlər. Kollektiv 1908ci ildə
ilk olaraq Rəşid bəy Əfəndi
yevin“Qanocağı”pyesininü

mayiş etdirir. Və bu tamaşada
ilkdəfəolaraqikiqadındasəh
nəyə çıxır. Bu xanımlar artist
Almaxanım və görkəmli yazı
çıMaqsudŞeyxzadənin anası
FatmaŞeyxzadəidi...
Muxtar Əfəndi yenə də şəx

si təşəbbüsü ilə 1909cu ildə
“Səadət” qız məktəbinin  açıl
masınamüvəfəq olur. Bu,Ağ
daşınhəyatındaçoxböyükmə
dənihadisə kimiqəbulolunur.
Məktəbə“Bakıqızlarməktəbi”ni
bitirmiş Hədiyyə Məmmədova
müdir təyin edilir. 1920ci ilə
qədər fəaliyyət göstərən təhsil
ocağındaqiraət,hesab,hesabi
zehnivəs.fənlərtədrisolunur.
Mədənimaarif sahəsindəki

fədakar xidmətləri olan Muxtar
Əfəndi Azərbaycan Cümhuriy
yəti Parlamentinə üzv də seçi
lib. 1919cu ildən parlamentdə
“Əhrar” (“Azadlıq”) partiyasının
üzvü kimi fəaliyyət göstərib.
1920ci ildə ölkəmizin Rusiya
tərəfindən işğalı nəticəsində
Cümhuriyyət süquta uğrayır.

Odasiyasətdənuzaqlaşır.An
caq bolşeviklər onu rahat bu
raxmırlar. Maarif fədaisi həbs
edilərək sürgünə göndərilir. Bir
neçə il çəkən sürgündən son
ra,1930cuildəmaarifnazirinin
təklifi ilə Gürcüstana göndəri
lir. Tifisin ali tədris müəssisə
lərində 1932ci ilə qədər dil və
ədəbiyyatdan dərs deyir. Eyni
zamanda Tifisdə nəşr olunan
“Yenikənd”qəzetininredaktoru
və “Dan ulduzu” məcmuəsinin
korrektoru kimi fəaliyyət göstə
rir. Səhhətində yaranan prob
lemlə əlaqədar Bakıya dönür.
Maarif nazirinin əmri ilə Baş
mətbuat müdirliyində və Tarix
İnstitutunda tərcüməçilik işi ilə
məşğulolur.1944cüildəAzər
baycan Dövlət Universitetinə
(BDU)dəvətolunanziyalıuzun
müddətŞərqdillərifakültəsində
dərs deyir. 1947ci ildə profes
sorİbadullaQarayevintapşırığı
ilə“Ərəbdilininaçarı”adlıdərs
likyazır.Aliməktəblərüçünya
zılmış bu dərslik keçmiş SSRİ
miqyasındadiqqətəlayiqişkimi
qiymətləndirilir. O zaman dün
ya şöhrətli ərəbdilimütəxəssi
si akademik İqnati Kraçkovski
budərsliyəyüksəkqiymətverir.
Böyük maarifçi eyni zamanda
orta məktəblərdə ərəb dilinin
tədrisi iləbağlıbirneçədərslik
dəhazırlayır.
O, İsgəndərMünşinin “Tarixi

aləmarayiAbbasi”, Sədi Şira
zinin “Gülüstan” (farsdilindən),
İbn əlƏsrin “ƏlKamil fittarix”
(ərəb dilindən) əsərlərini Azər
baycandilinətərcüməedir.
Böyükvətənpərvər,yorulmaz

maarifçiMuxtarƏfəndi 19 okt
yabr1975ci ildədünyasınıdə
yişib.

Savalan Fərəcov

BöyükMirzəCəlilinBakıdakımənzilmuzeyindəbirneçədəfə
olmuşam.İlinhansıfəslindəgetməyimdənasılıolmayaraq,
həroevinkandarındankeçibəsasotağa–Mirzəninişma
sasınınolduğuyerdədayanandacanımabirüşütməgəlir.

Tezqanrılıbqəzəbdənəlyazmalarınıyandırdığısobatərəfə
baxıram...

Buməkana hər gəlişimdə iki
hissin arasında qalıram: görə
sən, Mirzə Cəlil ilə ömürgün
yoldaşıHəmidəxanımCavanşir
(Məmmədquluzadə)buyuvada
xoşbəxtolublar,yoxsa...
Həmənbuhissidəbaşımdan

qovub keçirəm evin ən yuxarı
hissəsindəki kiçik otağa – Hə
midə xanımın “Molla Nəsrəd
din”məcmuəsininçapolunduğu
otaqdan bir göz oyandakı mə
kanına. Burada özümə təsəlli
verirəm:yox,buadamlarböyük
millət, xalq sevdalısı idilər və
sözsüz ki, bütün ali duyğuları
nınfövqündəeləçoxsevdikləri
xalqaməhəbbət vəbuməhəb
bətdəndoğanyanğıdayanırdı.
Mənzilmuzeyə budəfəki gə

lişimin başqa bir səbəbi vardı:
Həmidə xanım CavanşirMəm
mədquluzadənin 150 illik yubi
leyi.
“Mirzə Cəlil ocağında xoş

gördük sizi. Hər yeni qonaq
bizi, bizdən də çox, mənə elə
gəlirki,buevindivarlarını,əş
yalarını, burada dolaşan ruh
ları sevindirir. Sözsüz ki, əsas
səbəbi bu ocağın təkcə bir
ailəyə yox, az qala bütünmil
lət sevdalılarına yuva olması
dır”, – deyir həmişəkiməhrəm
təbəssümü ilə bizi qarşılayan
muzeyindirektorəvəziYeganə
Məmmədova.
Onunlayenəekspozisiyazal

larını, böyük bir ailənin yaşa
dığı otaqları dolaşırıq. Yeganə
xanımdan muzeylə tanışlığa
Həmidə xanımın otağı ilə baş
lamağı xahiş edirəm. İstəyirəm
evsahibəsinin“nəzarəti”ilədo
laşımburaları.

Otağınakeçirik.Sadətərtibat
lıkiçikotaqdaonuandıran,ona
aidvəonunnizamıilədüzülmüş
məhdud əşya içərisindən həm
də tibbçantasıkimi istifadəet
diyiqadınçantasıvəyaxşıtikiş
qabiliyyətiningöstəricisiolanti
kişmaşınıdiqqətimicəlbedir.
Məlumat üçün deyim ki, Hə

midəxanımCavanşir1873cüil
yanvarın19daŞuşaqəzasının
Kəhrizli kəndində dünyaya gə
lib.AtasıƏhməd bəyCavanşir
görkəmli maarifçi, tarixçi olub.
Atası deyirdi: “Mənim qızım
elə olmalıdır ki, biz kişilər ölüb
getsək, bizi şərəfə əvəz edə
bilsin”. Qızını kişi qeyrətli gör
mək istəyən Əhməd bəy onun
mükəmməltəhsilalmasınaçalı
şıb.AtasınınsayəsindəHəmidə
xanımhələyeniyetməyaşların
dan rus dilini öyrənib, yüksək
intellektə,genişdünyagörüşünə
malikolub.
Əhmədbəyinvəfatındanson

ra Həmidə xanım Qarabağın
Kəhrizli kəndində ata mülkünü
idarə edib. O, nəinki Kəhrizli
kəndinin, hətta bütün Qaraba
ğın ona pənah gətirən insan
larından kömək əlini heç vaxt
əsirgəməyib.Aclıqvəqıtlıqillə
rində Həmidə xanım Qarabağ
əhalisinəəluzadar,onlarayar
dımedərdi.O,TifisMüsəlman
Qadınları Xeyriyyə Cəmiyyəti
nin yaradıcılarından və ən fəal
üzvlərindənolub...
Bayaqdan Həmidə xanım

haqqında məlumatları diqqətə
çatdıran Y.Məmmədova bütün
ekspozisiyalarda onu unutma
dıqlarını, Mirzə Cəlillə çiyinçi
yinə xalqı üçün çalışan xanımı

sevgiylə, ehtiram ilə yad etdik
lərini deyir: “1905ci ildən artıq
MirzəCəlilinhəyatındaHəmidə
xanım vardı. Onlar Tifisdə ta
nışolublarvəsonraMirzəCəlil
onaevliliktəklifedir.Odagedib
bunu yaxın qohumları iləməs
ləhətləşir. Onun Mirzə Cəlillə
evlənməsinəetirazedənlərçox
olur.Ammaatasınınhəkimolan
qohumu bu evliliyin təkcə iki
insanın yox, ümumilikdə toplu
mun,xüsusənHəmidəxanımın
həyatını tamam dəyişəcəyini
deyirvərazılıqverir.Üstəlik,xa
raktercəməğrur, ötkəmqadına
buevliliyinheçdəasanolmaya
cağını,Cəlilləkeçəbiləcəyiçə
tinliklərinolacağınıdaxatırladır.
1907ci ildə “Molla Nəsrəddin”
jurnalında erməni və müsəl
man (Azərbaycan) qadınlarına
xitabolanbirfelyetondərcedi
lir. Həmidə xanım Ağcabədidə
bu materialı oxuyur və anlayır
ki, evlilik üçün seçimi məhz o
olmalıdır.Beləcə, iki ilə xanımı
yolagətirəbilməyənMirzəonu
birfelyetonuiləovsunlayabilir”.
Evlənərkənhər ikisihəmhə

yatları,həmdəömüryaşlarıəsl
məntiq,duyğulardançoxağılilə
verilən qərar mərhələsində idi.

BuizdivacdanMidhədvəƏnvər
adında iki oğulları olsa da, əv
vəlki evliliklərindən də oğul və
qızlarıvaridi.Beləcə,toplamda
6uşaqlaxoşbəxtbirailəbaşçı
sıolmaq,bütünçətinliklərərəğ
məntəkcəözüüçündeyil,xalq
üçünyaşamaqvəsözünbütün
mənalarında, çarpışmaq Məm
mədquluzadələrinboyunabiçil
mişdi.
Həmidə xanımı həmvətənləri

nin maarifdən kənarda qalması
hərzamannarahatedib.O,ata
sının ən böyük arzusunu ger
çəkləşdirməküçündoğmakəndi
Kəhrizlidəxüsusibina tikdirərək
məktəbaçıb.MirzəCəlildəhə

yat yoldaşının bu fəaliyyətini
bəyənərəkməktəbin avadanlıq
la təmin olunmasında yaxından
iştirak edib. Ümumiyyətlə, Mir
zə CəlilHəmidə xanım cütlüyü
nəsillərə nümunə ola biləcək
bir ailə olub. Tale həyat yolları
nı birləşdirənəcən onları çətin
sınaqlardan keçirmişdi.Unudul
mazədiblə25illikbirgəhəyatları
boyu bütün varidatını, sərvətini
həm də Mirzə Cəlilin yaradıcı
lığına sərf edənHəmidə xanım
böyükədibinağırvəxoşgünləri
ninşəriki,əslsilahdaşı,fədakar,
dözümlü,mübarizdostuolub.

Yeganə xanım ağır sınaqların
daimonlarımüşayiətetdiyini,bu
narəğmənhərikisininnikbinlikvə
mübarizliyisayəsindəbusınaqla
rasinəgərəbildiklərinideyir: “Bu
illər ərzində Cəlil Məmmədqulu
zadə kəskin ittihamlara, iftiralara,
təzyiqlərə məruz qalıb. Həmidə
xanım onamənəvi dayaq olaraq
çalışıbki,MirzəCəlilinikbinovqa
takökləsin,onunağırsınaqlardan
mətanətləçıxmasınayardımgös
tərə bilsin. O, Mirzə Cəlili sevdi,
millətini xurafatdan, nadanlıqdan
xilasetməküçünbuziyalıiləələlə
verərəkçoxxeyirxah,nəcibişlərə
imzaatdı”.

***

Gözüm otaqdakı böyük ayna
nın yanından asılan gözəl qız
fotosuna sataşır.MinaDavatda
rovanın, Həmidə xanımın ilk ni
kahındanolan,25yaşındaxəstə
liyiiləbarışabilməyibintiharedən
gözəl qızının fotosu məni valeh
edir. Bu zərif fotonun “çağırışı”
ilədivardakıxoşbəxtailərəsmlə
ri–6uşaqlıböyükailəninmüx
təlifzamanlardaŞuşada,Tifisdə,
Ağcabədidə,Bakıdaçəkdirdikləri
şəkillər diqqətimi cəlb edir. Bu
rada həmçinin evin sahibəsi ilə
bağlımüxtəlifsənədlərinsurətlə
rinigörürük.

Dəbdəbədən uzaq, sadə hə
yatsürənHəmidəxanımınşəx
si əşyaları arasından ötüb yan
zala – qonaq otağına keçirik.
Burada hər şey onu xatırladır.
Yeganəxanımdeyirki,buota
ğasırfonunzövqünəuyğuntər
tibatverilib.Ağcabədidənxatirə
olaraqçaydanınıvəçırağınıda
özü ilə gətirən Həmidə xanım
ömrü boyu yurduna, elobası
na,doğmaAğcabədisinəsadiq
olub: “Görkəmli tədqiqatçı, sal
naməçi Qulam Məmmədli bu
evdəçoxolubvəotaqlarınqu
ruluşuhaqqındaməlumatlarıda
bizə o verib. Çünki o, bu evə,
ailəyəçoxyaxınolub”.

TibbəmaraqgöstərənHəmi
də xanımın əşyaları arasında
bu sahəyə aid nümunələr də
var. Bu məqam da Mirzə Cə
lillə bağlıdır. Belə ki, o, Həmi
də xanıma Moskvadan aldığı
xalqtəbabətiiləbağlıbirkitabı
bağışlayır. Elə o vaxtdan ora
danoxuduqları iləelobasında
mütəmadi yayılan kütləvi xəs
təliklərə də çarə qılmağa çalı
şanHəmidəxanımınəlçantası
ənlikkirşandan çox davadər
manladoluolarmış.
Həmsöhbətim deyir ki, Hə

midəxanımhəminpeyvəndləri
özvəsaitiiləalırvəpeyvəndlə
mənişəxsənözüaparırdı: “Bi
lirsinizki,onunatasınınböyük
malikanəsi, toxuculuq fabriki
olubvəƏhmədbəyinvəfatıilə
bütün işlər dayanıb. Mirzə ilə
evlilikdən sonra atasının fabri
kini işə salan, Qarabağda qız
məktəbi açan Həmidə Cavan
şir Mirzə Cəlilə daim dəstək
olub. Ümumiyyətlə, xalqa xid
mət, qarşılıqlı dəstək vəsayğı
buailəüçünhəmişəönplanda
durub. Onların məktublarını
oxuduqca, xüsusən Mirzənin
Ağcabədiyə – Həmidə xanı
ma yolladığı yazıları gözdən
keçirdikcə onun duyğularına,
səbrinə, sevgisinə heyran olu
ram. Həmidə xanımın ötkəm
liyi, ağayanalığı Mirzə Cəlili
heçvaxtbezdirməyib.Həmidə
xanımməişət yox, xalq, millət
üçünçalışanziyalıolub.Ondan
evinə, mətbəxinə sığmağı yə
qinki,heçMirzədətələbetmə
yib.BumənadaHəmidəxanımı
daanlamaqolar.Evinbirotağı
nın redaksiyaolmasıvəbütün
günü insanlarla aşıbdaşması
müəyyən məqamlarda onu da
narahatedibvəyəqinki,buna
görə evin ən uzaq nöqtəsində
özünəotaqayırıb”.
Ləyaqətlə yaşayıb səksən

iki il ömür sürənHəmidəCa
vanşirMəmmədquluzadə 6
fevral1955ci ildəvəfatedib.
Ömrünün sonunadək Mirzə
Cəlil irsinə və amallarına sa
diqolub.
...İki ömrün anlarına şahidlik

edənevədaxilolarkənözözü
mə verdiyim sualın cavabını
oranı tərk edəndə özüm üçün
ümumənhasiletmişdim.Böyük
idealları olan və bütün duyğu
larının başında xəlqi məhəb
bət dayanan insanlar xoşbəxt
insanlardır və xatirələri daim
yaşamalıdır.Axı,onlarözömür
lərini məhz bu amal üçün sərf
ediblər.

Həmidə Nizamiqızı

Həmidə Cavanşir-Məmmədquluzadə – 150

Cümhuriyyət Parlamentinin üzvü 
olmuş fədakar maarifçi

İki fədakar ömrün 
birləşmə nöqtəsi – xəlqi amal

“Hüseyn Cavid” biblioqrafiyası 
hazırlanıb 

Azərbaycanədəbiyyatının
görkəmlinümayəndəsi,
filosofşair,böyükdrama
turqHüseynCavid(1882
1941)ədəbiyyattarixində
öncülyerlərdənbirinitutur.
Azərbaycanədəbiyyatının
inkişafındamüstəsnaxid
mətləriolanHüseynCavid
heçkiməbənzəməyən,oriji
nalbiryaradıcılıqyolukeçib
vəözündənsonraölməz
əsərlərqoyubgedənsöz
ustasıdır.Bütünyaradıcılığı
boyuxeyirləşəriqarşılaşdı
ranvəümumbəşəridəyərlər
işığındaxeyirinqələbəsinə

özsənətkartöhfəsiniverənədibin140illiyimünasibətiləAzər
baycanMilliKitabxanasıtərəfindənbiblioqrafiyahazırlanıb.

“Azərbaycanıngörkəmlişəxsiyyətləri”seriyasındannəşrolu
nanbiblioqrafiya19042022ciilləriəhatəedir.
Vəsaitdə ədibin kitabları, dərsliklərdə, məcmuələrdə, dövri

mətbuatdaçapolunanəsərləri,həyatvəyaradıcılığınıəkset
dirənədəbiyyatəhatəolunub.Həmçininxaricidillərdəvədün
yanınaparıcıkitabxanalarındamühafizəolunanəsərlərivəhaq
qındaədəbiyyatınbiblioqrafiktəsvirləridəvəsaitədaxiledilib.
Biblioqrafikgöstəricininelektronvariantıiləbulinkdətanışol

maqolar:http://anl.az/down/H.Cavid.bib.pdf

“Azərbaycanda çay mədəniyyəti” 
AMEAArxeologiya,EtnoqrafiyavəAntropologiyaİnstitutuTarixi
etnoqrafiyaşöbəsininmüdiritarixelmləridoktoru,dosentİlha
məMəmmədovanın“Azərbaycandaçaymədəniyyəti”kitabı
çapdançıxıb.

İnstitutdanbildirilibki,monoqrafiyaAzərbaycandaçaymədə
niyyətinin tarixietnoqrafik tədqiqinə həsr edilir.Azərbaycanda
çaysüfrəsininetnoqrafikxüsusiyyətləri,həmçininənənəviiçkilər
vəşirniyyatnövləri haqqındaməlumatverilir, çayınölkəmizdə
vədünyadayayılması,müxtəlifxalqlarınçaymədəniyyəti izah
olunur.Azərbaycanetnoqrafiyaelmində ilkdəfəSəfəvilərdöv
ründəqəhvəxana və çayxanaların yaranması haqqındaməlu
matverilir.Tariximənbələr,ədəbiyyatvəçöletnoqrafikmaterial
larıəsasındaqələməalınanəsərAzərbaycanxalqınınmədəni
irsininöyrənilməsinətöhfədir.
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28 yan var 1908 – Bəs tə kar, Azər bay ca nın Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Bo ris İsaako viç Zeyd man (1908-1981) Pe ter burq da ana dan 
olub. Ü.Ha cı bəy li nin də və ti ilə Ba kı ya gə lib, Döv lət Kon ser va to ri-
ya sın da dərs de yib (1940-60). Ba kı da “Mas ka rad»”, “Ağıl dan bə la” 
ope ra la rı nı, “Qı zıl açar” ba le ti ni ya zıb. 

28 yan var 1925 – Şair, dra ma turq, tər cü mə çi, teatr şü nas Adil 
Qa far oğ lu Ba ba yev (1925 – 19.8.1977) Nax çı van da ana dan olub. 
“Dağ lar qı zı”, “Qız gö rü şə tə lə sir” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir. 

28 yan var 1980 – Azər bay can da te le ra dio dik tor luq mək tə bi nin 
ba ni lə rin dən bi ri, dik tor lar ara sın da res pub li ka nın ilk Əmək dar ar tis ti 
Ay dın Çin giz oğ lu Qa ra dağ lı (20.8.1929 – 1980) və fat edib.

28 yan var 1985 – SS Rİ Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr re jis so ru, 
pe da qoq, sə nət şü nas lıq dok to ru, pro fes sor Meh di Əsə dul la oğ lu 
Məm mə dov (22.5.1918 – 1985) və fat edib. Aka de mik Ope ra və Ba-
let, Aka de mik Mil li Dram, Rus Dram teatr la rın da baş re jis sor iş lə yib.

28 yan var 2015 – Xalq şairi, dra ma turq Va qif Sə mə doğ lu (Va qif 
Sə məd oğ lu Və ki lov; 5.6.1939 – 2015) və fat edib. “Bəxt üzü yü”, 
“Yay da qar to pu oyu nu”, “Ge ne ra lın son əm ri” və s. pyes lə rin müəl-
li fi  dir. Mil li Məc li sin de pu ta tı (2000-2010) olub.

29 yan var 1926 – Xalq ar tis ti, sirk us ta sı, jonql yor, il lü zionist Xos-
rov Ab dul la oğ lu Ab dul la yev (1926 – 31.3.1980) Şa ma xı da ana dan 
olub. “Uşaq lı ğın son ge cə si”, “O qı zı ta pın” və s. fi lm lər də çə ki lib.

29 yan var 1927 – Məş hur ba le ri na, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin 
Xalq ar tis ti Ley la Mə həd qı zı Və ki lo va (1927 – 20.2.1999) ana dan 
olub. Ope ra və Ba let Teat rı nın apa rı cı ba let ar tis ti olub. 1953-cü 
il dən Ba kı Xo reoq ra fi  ya Mək tə bin də dərs de yib, təd ris oca ğı na rəh-
bər lik edib.

29 yan var 1938 – Xalq ar tis ti, ma hir qo boy ifa çı sı Ka mil Cə lil oğ lu 
Cə li lov (1938 – 23.2.2022) Ba kı nın Bu zov na kən din də do ğu lub. Ni-
ya zi adı na sim fo nik, S.Rüs tə mov və Ə.Ba kı xa nov adı na xalq çal ğı 
alət lə ri, “Dan ul du zu” inst ru men tal an sambl la rı nın so lis ti olub.

29 yan var 2011 – Əmək dar rəs sam Ən vər Va hid oğ lu Qa ra yev 
(18.2.1947 – 2011) və fat edib. De ko ra tiv-tət bi qi sə nət, xal ça, ba ti-
ka, par ça üzə rin də tik mə tex ni ka sı nın ma hir us ta sı idi.

29 yan var 2016 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar Mu sa Ab dul la oğ lu Mir zə-
yev (26.1.1933 – 2016) və fat edib. Sim fo ni ya, sim fo nik or kestr üçün 
əsər lər, kan ta ta, vo kal sil si lə lə ri, mah nı la rın müəl li fi  dir. Ü.Ha cı bəy li 
adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

30 yan var 1920 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor Tey-
yub Mir zə hə sən oğ lu Axun dov (1920 – 3.12.1991) ana dan olub. 
“Onu ba ğış la maq olar mı?”, “Sehr li xa lat”, “Dağ lar da dö yüş”, “Tü tək 
sə si” və s. fi lm lə rin ope ra to ru dur.

30 yan var 1935 – Əmək dar rəs sam Gen na di Dem ya no viç Bri-
jat yuk (1935 – 11.6.2008) Gən cə şə hə rin də ana dan olub. Ya ra dı-
cı lı ğın da gül təs vir lə ri, Ab şe ron la bağ lı pey zaj lar, qa dın port ret lə ri 
da ha çox yer tu tur.

30 yan var 1936 – Əmək dar rəs sam Əli Ver di yev (1936 – 
8.5.2020) Lən kə ran da ana dan olub. Port ret, mən zə rə, na tür mort və 
di gər janr lar da əsər lə rin, çox fi  qur lu tab lo la rın müəl li fi  dir: “Ba bə kin 
sa va şı”, “Hü seyn Ca vid”, “Qı zıl toy” və s.

30 yan var 1936 – Əmək dar elm xa di mi, ədə biy yat şü nas Araz 
Məm məd Arif oğ lu Da daş za də (1936 – 4.11.1990) ana dan olub. 

30 yan var 1948 – Xalq ar tis ti, ta nın mış vo kal ifa çı sı El xan Yəh ya 
oğ lu Əhəd za də (1948 – 8.10.2010) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mu-
si qi li Teatr da, Mah nı Teat rın da ça lı şıb.

30 yan var 1943 – Ta nın mış akt yor Ələs gər Əli oğ lu İb ra hi mov 
(1943 – 10.3.1983) ana dan olub. “İn san məs kən sa lır”, “Yed di oğul 
is tə rəm”, “Tor paq. Də niz. Od. Sə ma” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob-
raz lar ya ra dıb.

31 yan var 1879 – Sa ti rik şair Sə məd Mən sur (Sə məd Ha cı Əh-
məd oğ lu Ka zı mov; 1879 – 3.1.1927) Ba kı nın Əmir can kən din də 
do ğu lub. “Mol la Nəs rəd din”, “Şey pur” və s. jur nal lar da şeir lə ri dərc 
edi lib. “Sə fa” cə miy yə ti nin nəz din də ki teatr üçün pyes lər ya zıb, tər-
cü mə lər edib. 

31 yan var 1884 – Gör kəm li ic ti mai-si ya si xa dim, ya zı çı-pub li-
sist Mə həm məd Əmin Ha cı Mol la Ələk bər oğ lu Rə sul za də (1884 
- 6.3.1955) Ba kı nın Nov xa nı kən din də do ğu lub. Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin (1918-1920) ba ni si dir, Cüm hu riy yə tin sü qu tun-
dan son ra Av ro pa da, Tür ki yə də Azər bay can mü ha ci rə ti nə rəh bər lik 
edib, jur nal və qə zet lər nəşr et di rib. “Çağ daş Azər bay can ədə biy-
ya tı”, “Çağ daş Azər bay can ta ri xi” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Mə za rı 
An ka ra da dır.

31 yan var 1903 – Əmək dar rəs sam, ta nın mış bo ya kar və qra fi k 
Ələk bər Ələs gər oğ lu Rza qu li yev (1903 – 31.1.1974) Ba kı da ana-
dan olub. “Köh nə Ba kı” sil si lə si , “M.Ə.Sa bir”, “Çay be cə rən lər” və 
s. li noq ra vü ra la rın müəl li fi  dir. 30-40-cı il lər də rep res si ya ya mə ruz 
qa lıb, həbs və sür gün edi lib.

31 yan var 1915 – Xalq ar tis ti Ve ra Kar lov na Şir ye (1915 – 
5.5.2003) Ba kı da ana dan olub. 1933-cü il dən Azər bay can Döv lət 
Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub, “İs tiq lal” or de ni (2000) ilə təl tif 
olu nub.

31 yan var 1918 – Xalq ar tis ti Kons tan tin Ni ko la ye viç Ba ta şov 
(1918-1991) Tifl  is də do ğu lub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 
ba let ar tis ti olub, Ba kı Xo reoq ra fi  ya Mək tə bin də dərs de yib.

31 yan var 1924 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair Əli Tu də (Əli 
Əli qu lu oğ lu Ca vad za də; 1924 – 26.2.1996) Ba kı da do ğu lub. 1940-cı 
il lər də Cə nu bi Azər bay can da azad lıq hə rə ka tı nın ön cül lə rin dən olub.

31 yan var 1963 – SS Rİ Xalq ar tis ti Ələs gər Ha cıağa oğ lu Ələk-
bə rov (26.3.1910 – 1963) və fat edib. 1933-cü il dən Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib, Film lər də (“Fə tə li xan”, “Bö yük 
da yaq” və s.) unu dul maz ob raz lar ya ra dıb.

Dün ya 
28 yan var 1912 – Ame ri ka rəs sa mı, abst rakt eksp res sioniz min 

ba ni si Pol Cek son Pol lak (Paul Jack son Pol lock; 1912-1956) ana-
dan olub.

29 yan var 1860 – Rus ya zı çı-dra ma tur qu An ton Pav lo viç Çe xov 
(1860 – 15.7.1904) ana dan olub. “Qa ğa yı”, “Al ba lı ba ğı”, “Van ya 
da yı”, ” Üç ba cı” pyes lə ri nin, po vest və he ka yə lə rin müəl li fi  dir.

29 yan var 1866 – Fran sız ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı laureatı (1915) Ro men Rol lan (Ro main Rol land; 1866 – 
30.12.1944) ana dan olub. Əsər lə ri: “Jan-Kris tof” (10 ki tab dan iba rət 
ro man), “Ca na var lar”, “İd ra kın tən tə nə si”, “Dan ton” pyes lə ri və s.

30 yan var 1720 – İtal yan rəs sam, Ve ne si ya mək tə bi nin nü ma-
yən də si Ber nar do Be lot to (Ber nar do Fran ces co Paolo Er nes to Bel-
lot to; 1720-1780) ana dan olub.

30 yan var 1923 – Ki no re jis sor, SS Rİ Xalq ar tis ti Leonid Qay day 
(1923 – 19.11.1993) ana dan olub. Po pul yar so vet ki no ko me di ya la-
rı nın (“Qaf qaz əsi ri”, “Bril yant əl”, “İvan Va sil ye viç pe şə si ni də yi şir” 
və s.) müəl li fi  dir.

30 yan var 1928 – Ame ri ka blüz mu si qi si nin ta nın mış si ma la rın dan 
olan mü ğən ni Rut Braun (Ruth Brown; 1928-2006) ana dan olub.

31 yan var 1797 – Avst ri ya bəs tə ka rı Frans Şu bert (Franz Pe ter 
Sc hu bert; 1797-1828) ana dan olub. “Al fon so və Est rel la” ope ra sı, 
sim fo ni ya, mah nı və ro mans la rın müəl li fi  dir.

31 yan var 1921 – Ame ri ka ope ra mü ğən ni si, akt yor Ma rio Lan sa 
(Ma rio Lan za – əsl adı Alf re do Ar nol do Co coz za; 1921-1959) ana-
dan olub.

31 yan var 1924 – Gür cü ki no re jis so ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Ten giz 
Abu lad ze (1924-1994) ana dan olub. Film lə ri: “Mən, nə nəm, İli ko və 
İl la rion”, “Ar zu ağa cı”, “Töv bə” və s.

31 yan var 1937 – Lit va akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Re qi man tas 
Ado may tis (Re gi man tas Ado maitis; 1937 – 20.6.2022) ana dan 
olub. Film lə ri: “Bu şi rin söz – azad lıq”, “Hə yat gö zəl dir”, “İl ğım” və s.

Hazırladı: V.Orxan

28–31 yanvarXatirə təqvimi

Ki no is te dad və ba ca-
rıq la ya na şı, ya ra şıq lı 
xa ri ci gö rü nü şü, xa rak-
ter lə ri də se vir. Bu ki mi 

key fiy yət lə rə ma lik olan la rı 
da ha tez ta nı dır. Azər bay-
can ki no sun da yad da-
qa lan ob raz la rı na gö rə 
se çi lən Ələs gər İb ra hi mov 
(30.1.1943 – 10.3.1983) da 
ki no nun məş hur laş dır dı ğı 
akt yor la rı mız dan dır. Onun 
adı çə ki lən də göz önün də 
xa rak te rik rol la rı can la nır. 
Ya ra dı cı lıq qis mə ti nə dü şən 
rol la rı nın hə yat möv qe yi ni 
də qiq çat dı ran akt yor re jis-
sor la rın ide ya la rı nı realist 
ya ra dı cı lı ğı fo nun da 
təs diq lə di yi nə, çox say lı 
ta ma şa çı rəğ bə ti qa zan-
dı ğı na gö rə yox lu ğun da 
be lə adı rəğ bət lə xa tır la-
nır, xa ti rə si hör mət lə anı-
lır. Yad daş lar da iz sa lan 
akt yo ru ana dan ol ma-
sı nın 80-ci il dö nü mün də 
eh ti ram la yad edi rik.   

Ən bö yük tər bi yə çi çə tin lik dir, 
de yir lər. Ələs gər İb ra hi mo vun 
ki no ya gə li şi ni, ar dı cıl uğu ru nu 
da san ki do ğul duq dan bo yu na 
bi çil miş çə tin lik lər lə əla qə lən-
dir mək olar. Uşaq lıq və ye ni yet-
mə lik döv rü ağır il lə rə tə sa düf 
edən gə lə cə yin məş hur akt yo ru 
or ta mək tə bi bi tir dik dən son ra 
Döv lət Neft İns ti tu tun da (in di-
ki ADN SU) təh sil alıb. Mad di 
çə tin lik lə ri olan ailə ni do lan dır-
maq dan öt rü müx tə lif yer lər də 
ça lı şıb. Ki no re jis sor Arif Ba ba-
yev lə ta nış lı ğın dan son ra isə 
hə ya tı nı bü tün lük lə ki no ya bağ-
la yıb. Ki nos tu di ya da mü hən dis 
iş lə yib, pa ra lel ola raq fi lm lər də 
çə ki lib. Gör kəm li re jis sor Adil 
İs gən də ro vun ki nos tu di ya nın 
nəz din də aç dı ğı ki noakt yor kur-
sun da təh sil al ma sı isə onun ki-
no fəaliy yə ti nin püx tə ləş mə si nə 
sə bəb olub. 

Epi zod rol la rı ilə be lə yad daş-
lar da qa lan akt yor Azər bay can 
ki no su üçün bir ta pın tı idi de sək, 
ya nıl ma rıq. De büt ro lu re jis sor 
Rü fət Şa ba no vun qu ru luş ver di-
yi “Lift çi qız” (1966) ki no no vel la-
sın da (çi mər lik də ki gənc) olub. 
Bun dan son ra Arif Ba ba ye vin 
qu ru luş ver di yi “İn san məs kən 
sa lır” fi l min də Ra miz Ağa yev 
ob ra zı nı ya ra dıb. Ek ran qəh rə-
ma nı nın fər di xü su siy yət lə ri ni, 
bə zən çıl ğın, bə zən cid di, mərd, 
qü rur lu, zəh mət keş cə hət lə-
ri ni us ta lıq la can lan-
dı rıb. Ob ra zın 
d a  x i  l i 
alə mi ni, 
ə t  r a f 
mü hi tə, 
həm kar-
l a  r ı  n a 
olan mü-
na si bə ti-
ni ori ji nal 
üs lub da, 
də qiq şt-
r i x  l ə r  l ə 
gös tə rib.  

Ra miz Mosk va da ali təh si li ni 
ya rım çıq qo ya raq Neft Daş la-
rın da iş lə mə yə gə lib. Bu is tə-
yi ni dos tu ilə dialo qun da “an la-
dım ki, el min Ra miz Ağa ye və 
eh ti ya cı yox dur” de yə rək izah 
edir. Neft mü hən di si ki mi ye ni 
tə yin olun du ğu bri qa da üzv lə ri 
isə onu qə bul et mək və də niz-
də hə lak olan dost la rı Ca va dın 
əvəz lə yi ci si ki mi gör mək is tə-
mir lər. Çə tin lik lər dən qorx maz lı-
ğı, əzm kar lı ğı Ra mi zin bri qa da 

üzv lə ri nin rəğ bə ti ni qa zan ma sı-
na sə bəb olur, qə ra rı nın doğ ru-
lu ğu nu təs diq lə yir.  

Realist ya ra dı cı lı ğı fo nun da 
ob ra zın fər di cə hət lə ri ni, qə liz 
xü su siy yət lə ri ni, hə yat ama lı nı 
də qiq lik lə çat dı ran akt yor per-
so na jın dü şün cə və psi xo lo gi-
ya sı nı xa rak ter  sə viy yə sin də 
təq dim edib. Məhz bu mə na da 
ya ra dı cı lıq ar tis tizm dən əla və 
in tuitiv ya naş ma, psi xo lo ji ha zır-
lıq da tə ləb edir. Ələs gər İb ra hi-
mo vun şəx si key fi y yət lə rin dən 
do ğan müəy yən fərq li cə hət lə ri 
də ro lun xa rak te ri ilə üst-üs tə 
düş mə si nə, per so na jın inan dı-
rı cı alın ma sı na zə min ya ra dıb. 

Xalq ar tis ti, ki no re jis sor Əb-
dül Mah mu do vun sə nət dos tu 
haq qın da fi  kir lə ri ye ri nə dü şür: 
“Ələs gər İb ra hi mov zi ya lı, mə-
də ni in san idi. Adil İs gən də-
ro vun aç dı ğı ki no kur sun da 
oxu yur du. Adil müəl li min ona 
bö yük hör mə ti var dı. Hə min il-
lər də mən də hə min kurs da 
dərs de yir dim. Ələs gər lə bir 
kurs da Fuad Po la dov, Al maz 
Əs gə ro va və di gər ta nın mış lar 
oxu yur du. O, Ömər Xəy ya mın 
şeir lə ri ni, qə zəl lə ri ni rus di lin-
də əz bər bi lir di, hər dən bi zə 
də söy lə yir di. Arif Ba ba yev onu 
ki no ya gə tir mək də ya nıl ma-
mış dı. Ki no ya uy ğun si ma sı, 
fak tu ra sı var dı, həm də ki no 
ilə nə fəs alır dı. Bu na gö rə də 
“İn san məs kən sa lır” fi l min dən 
son ra re jis sor la rın diq qə ti ni 
cəlb et di, baş qa fi lm lə rə də 
də vət al dı. 

Ki nos tu di ya da bö yük bir la-
bo ra to ri ya var dı. Ələs gər or da 
mü dir iş lə yir di. Sa də, meh ri ban 
in san idi. Ki nos tu di ya da kim dən 
so ruş sa nız – işıq çı dan fəh lə yə, 
qrim us ta sın dan re jis so ra qə dər 
– onun haq qın da ha mı yax şı 
da nı şa caq. Bir söz lə, ki no ya la-
zım lı adam idi...”.

Gö rün dü yü ki mi, bu sə nət də 
is te dad, xa ri ci gö rü nüş lə bə ra-
bər da xi li zən gin lik, mə nə vi key-
fi y yət lər də çox önəm li dir. Ələs-

gər İb ra hi mo vu ta ma şa çı la ra 
sev di rən mü hüm sə bəb lər dən 
bi ri də özü nə məx sus mi mi ka və 
jest lər lə per so naj la rın da xi li alə-
mi ni, is tək və dü şün cə lə ri ni mə-
ha rət lə çat dı ra bil mə si idi. Akt-
yor bu cür oyun la per so naj la rın 
real lı ğı na, qə bul olu na raq se vil-
mə si nə sə bəb ya ra dır dı. Onun 
ifa sın da ov çu (“Bi zi dağ lar da 
ax ta rın”),  Ka mil (“Tor paq. Də-
niz. Od. Sə ma”), bol şe vik (“Öm-
rün ilk saatı”), ka pi tan Cab ba rov 
(“Ar xa dan vu ru lan zər bə”), Əli-
mər dan (“Dvor ja kın me lo di ya-
sı”) ki mi per so naj lar da ori ji nal, 
dol ğun ifa da ek ran ha di sə lə ri nin 
məz mu nu nu ta mam la yır, ma-
hiy yə ti ni çat dı rır.

“Yed di oğul is tə rəm…” fi l min-
də ki Za lı moğ lu ob ra zı da di gər 
per so naj lar qə dər diq qət çə kir, 
fi l min apa rı cı qüv və si ki mi qə bul 
edi lir. Ki çikp lan lı ro lun fi l min apa-
rı cı qüv və si nə çev ril mə si nə şə rait 
ya ra dan isə akt yo run ro la fər di 
mü na si bə ti, ya naş ma tər zi dir.  

Ötən əs rin in qi la bi-ta ri xi ha-
di sə lə rin dən bəhs edən fi lm də 
Za lı moğ lu nun daim na ra hat, 
dü şün cə li dav ra nı şı, mən tiq li 
sual la rı ta ma şa çı diq qə ti ni ha di-
sə lə rin məğ zi nə yö nəl dir. Si ya-
si-ideolo ji mü ba ri zə də in san la rın 
bir-bi ri nin qa nı na bais ol ma sı, 
qar daş qa nı nın (və tən daş mü-
ha ri bə si) na haq dan axı dıl ma sı 
vur ğu la nır. Bu kon tekst də Za lı-
moğ lu ki mi gənc lə rin puç ol muş 
hə yat he ka yə si mən tiq li nüans-
lar la şərh edi lir, fi l min ümu mi ide-
ya sı ət rafl  ı şə kil də təs di qi ni ta pır. 

Ələs gər İb ra hi mo vun real-
ist ya ra dı cı lı ğı ilə ya na şı ro-
man tik akt yor mək tə bi nə aid 
xü su siy yət lə ri ki no re jis sor Na-
zim Ab ba sın qu ru luş ver di yi iki 
fi lm də təs di qi ni ta pır. İs tər İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə si il lə rin də ya-
ra lı azər bay can lı əs gə rin ba şı-
na gə lən ha di sə lər (“Dvor ja kın 
me lo di ya sı”),  is tər sə də Daş-
kə sən dağ la rın da geoloq Ley la 
ilə tə sa dü fən rast la şan ov çu nun 
qı sa hə yat he ka yə si (“Bi zi dağ-

lar da ax ta rın”) akt yo run tə rəf-
mü qa bil lə ri ilə olan ya ra dı cı lıq 
həm rəy li yi, doğ ru mi zan lan mış 
təq di ma tı fo nun da bit kin fi  kir və 
me saj ola raq qə bul edi lir, iz lə ni-
lir. Hər iki fi lm də ki az söz lü per-
so na jın xa rak te rik ciz gi lə ri, fər di 
cə hət lə ri möv cud və ziy yə tə uy-
ğun laş mış şə kil də, sə mi mi ifa-
da təq dim edi lir. 

Məhz bu mə na da akt yo run 
re jis sor lar la ya ra dı cı lıq dost-
lu ğu nun sü bu tu olan rol la rı 
ki no ya da xi lən bağ lı lı ğı nı 

bir da ha təs diq lə yir. 
Əmək dar mə də niy yət 

iş çi si, ki no re jis sor Akif 
Rüs tə mov onu be lə xa-

tır la yır: “Ələs gə rin ki no ya 
bö yük mə həb bə ti var dı. Sa də, 
sə mi mi və sa kit adam idi. Hə-

mi şə sə li qə li ge yi nir di. Çox vaxt 
da gü lüm sə yir di. Yax şı fut bol 
oy na ma ğı da var dı. Ya dım da-
dı, ki nos tu di ya da hər şö bə nin 
öz ko man da sı var idi. Hə vəs kar 
ko man da lar ol sa da, oyun çu lar 
yax şı oy na yır dı lar. Hət ta ki nos-
tu di ya nın çem piona tı da olur du, 
bi rin ci lik qa za nır dı. Həm kar lar 
it ti fa qı qa lib ko man da ya ku bok 
və pul mü ka fa tı ve rir di. Ələs-
gər də fut bo lu se vir di, yax şı da 
oy na yır dı. Kol lek ti vin ürə yi idi. 
Onun ki min lə sə mü ba hi sə et di-
yi ni heç vaxt gör mə dim. Yax şı 
xü su siy yə ti çox idi de yə ha mı 
xət ri ni çox is tə yir di...”.  

Ələs gər İb ra hi mo vun müs bət 
fər di key fi y yət lə ri və işi ni sev-
mə si onu həm kar la rı nın,  ta ma-
şa çı la rın se vim li si nə çe vir miş di. 
Ki nos tu di ya nın se vim li sa ki ni nin 
bəx ti bir də on da gə ti rir ki, fi lm-
lər də can lan dır dı ğı ek ran per-
so naj la rı nı Hə sə na ğa Tu ra bov 
(Ra miz), Ka mal Xu da ver di yev 
(Cab ba rov), Hə sən Əb luc (Ka-
mil), Əli ab bas Qə di rov (bol şe-
vik) ki mi gör kəm li sə nət kar lar 
səs lən di rib, akt yo run sev gi ilə 
ya rat dı ğı rol la rı iki qat sev di rib-
lər.  

Ki no da az çə kil mə si təəs süf 
do ğu ran Ələs gər İb ra hi mov, 
di gər fi lm lər də rol al ma say dı  
be lə, tək cə Ra miz Ağa yev ob-
ra zı ilə yad daş lar da ya şa ya-
caq, ki no mu zun unu dul maz si-
ma sı ki mi xa tır la na caq dı. Qısa 
öm rü nü ki no ya həsr et miş 
akt yo ra 8 fi lm də iri li-xır da lı rol 

ve rən re jis sor la-
rın onun ba-
ca r ı  ğ ın  dan 
za ma nın da 
ya rar lan dıq-
la rı, ki no da 
q a l  m a  s ı -
na kö mək, 
da yaq ol-
d u q  l a  r ı 
t ə s  d i  q i  n i 
ta pır. 

Ki no is-
te dad la rı se-

vir, yad daş la ra 
ya zır. Tə sa dü fi  gə liş lə ri 

sev mə di yi ki mi, vaxt sız it ki-
lər lə də ba rış mır. Elə bu na gö rə 
də, sağ lı ğın da ol du ğu ki mi, yox-
lu ğun da da se vim li akt yo run na-
kam öm rün dən qa lan uğu ru nun 
iz lə ri ni nə sil lə rə hör mət lə  ta nıt-
maq da dır,  xa tır lat maq da dır... 

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Bakı Dövlət Sirki yaz mövsümünə
yeni proqramla başlayacaq

Xə bər ver di-
yi miz ki mi, 
Ba kı Döv lət 
Sir ki ilin 

bü tün fə sil lə rin də 
fəaliy yət gös tər mək-
də da vam edir.

Mar tın 1-dən 
sirk də “Dzi va” ad-
lı bey nəl xalq sirk 
proq ra mı nın nü ma-
yi şi baş la na caq. 
Proq ram da şir və 
pə ləng lə rin şousu 
əsas yer tu ta caq. 

Dün ya nın ta nın mış kloun la rı nın da çı xı şı proq ra mı unu dul maz 
edə cək. Bun dan baş qa, mu si qi li rəqs şoula rı, ha va gim nast la-
rı nın qey ri-adi tr yuk la rı, ba let şousu, trans for ma si ya il lü zi ya sı 
ki mi nöm rə lər də gös tə ri lə cək.  Proq ram la rın təş ki lat çı sı azər-
bay can lı sirk us ta sı Al lah ver di İs ra fi  lov dur. 

“Dzi va” sirk proq ra mı ap re lin 30-dək da vam edə cək.

Həvəskar rəssamların
sərgisi

Mə də niy yət Na zir li yi, 
Azər bay can Rəs sam-
lar İt ti fa qı, Azər bay can 
Döv lət Rəsm Qa le re ya sı 
və Xə tai Sə nət Mər kə zi-
nin təş ki lat çı lı ğı ilə açı la-
caq “Hiss lər və rəsm lər” 
ad lı sər gi yə hə vəs kar 
rəs sam la rın əsər lə ri qə-
bul olu nur.

Xə tai Sə nət Mər kə zin-
dən bil di ri lib ki, müəl lifl  ər 
əsər lə rin möv zu su, öl çü-
sü və tex ni ka sı ba xı mın-
dan sər bəst dir lər. Sər gi yə 
əsər lə rin fo to la rı ilə ya na-
şı ad, so yad, əsə rin adı, əsə rin öl çü sü, tex ni ka sı və əla qə nöm rə si nin 
hiss le rim2023@gmail.com elekt ron ad re si nə gön də ril mə si va cib dir.

Bir müəl lif ən çox 3 əsər gön də rə bi lər. Son mü ra ciət ta ri xi 25 fev-
ral dır. Əl işi se çil miş müəl lifl  ə rin si ya hı sı Xə tai Sə nət Mər kə zi nin so-
sial me dia he sab la rın da ya yım la na caq və on la ra ser ti fi  kat ve ri lə cək. 
Ta ma şa çı la rın seç di yi ən yax şı rəs min müəl li fi  də təl tif olu na caq.

se çi lən Ələs gər İb ra hi mov 

akt yor la rı mız dan dır. Onun 
adı çə ki lən də göz önün də 

Ya ra dı cı lıq qis mə ti nə dü şən 
rol la rı nın hə yat möv qe yi ni 
də qiq çat dı ran akt yor re jis-

lar da ax ta rın”) akt yo run tə rəf-
mü qa bil lə ri ilə olan ya ra dı cı lıq 
həm rəy li yi, doğ ru mi zan lan mış 
təq di ma tı fo nun da bit kin fi  kir və 
me saj ola raq qə bul edi lir, iz lə ni-
lir. Hər iki fi lm də ki az söz lü per-
so na jın xa rak te rik ciz gi lə ri, fər di 
cə hət lə ri möv cud və ziy yə tə uy-
ğun laş mış şə kil də, sə mi mi ifa-
da təq dim edi lir. 

Məhz bu mə na da akt yo run 
re jis sor lar la ya ra dı cı lıq dost-
lu ğu nun sü bu tu olan rol la rı 
ki no ya da xi lən bağ lı lı ğı nı 

tır la yır: “Ələs gə rin ki no ya 
bö yük mə həb bə ti var dı. Sa də, 

Yaratdığı rollarla
hər zaman xatırlanacaq

Ələsgər İbrahimov qısa ömrünü kinoya həsr etmişdi

qü rur lu, zəh mət keş cə hət lə-
ri ni us ta lıq la can lan-
dı rıb. Ob ra zın 

olan mü-
na si bə ti-
ni ori ji nal 
üs lub da, 
də qiq şt-
r i x  l ə r  l ə 

Ra miz Mosk va da ali təh si li ni 
ya rım çıq qo ya raq Neft Daş la-
rın da iş lə mə yə gə lib. Bu is tə-
yi ni dos tu ilə dialo qun da “an la-
dım ki, el min Ra miz Ağa ye və 

“İn san məs kən sa lır” fi l min dən 
son ra re jis sor la rın diq qə ti ni 
cəlb et di, baş qa fi lm lə rə də 
də vət al dı. 

Ki nos tu di ya da bö yük bir la-
bo ra to ri ya var dı. Ələs gər or da 
mü dir iş lə yir di. Sa də, meh ri ban 
in san idi. Ki nos tu di ya da kim dən 
so ruş sa nız – işıq çı dan fəh lə yə, 

moğ lu ki mi gənc lə rin puç ol muş 
hə yat he ka yə si mən tiq li nüans-
lar la şərh edi lir, fi l min ümu mi ide-
ya sı ət rafl  ı şə kil də təs di qi ni ta pır. 

Ələs gər İb ra hi mo vun real-
ist ya ra dı cı lı ğı ilə ya na şı ro-
man tik akt yor mək tə bi nə aid 
xü su siy yət lə ri ki no re jis sor Na-
zim Ab ba sın qu ru luş ver di yi iki 

caq, ki no mu zun unu dul maz si-
ma sı ki mi xa tır la na caq dı. Qısa 
öm rü nü ki no ya həsr et miş 
akt yo ra 8 fi lm də iri li-xır da lı rol 

ve rən re jis sor la-
rın onun ba-
ca r ı  ğ ın  dan 
za ma nın da 
ya rar lan dıq-

te dad la rı se-
vir, yad daş la ra 

ya zır. Tə sa dü fi  gə liş lə ri 
sev mə di yi ki mi, vaxt sız it ki-



“Mədəniyyət” qəzetinin kollektivi Azərbaycan Dövlət Akademik 
Musiqili Teatrının mətbuat katibi Fəridə Aslanovaya anası 

Səkinə Abbasovanın
vəfatından kədərləndiyini bildirir, dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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Polşada konsert təşkil olunub
Pol şa nın Lodz şə hə rin də Azər bay ca nın Əmək dar ar tis ti, 
məş hur piano çu İs lam Ma na fov və bey nəl xalq mü sa bi qə lər 
laureatı, di ri jor və bəs tə kar Abu zər Ma naf za də nin iş ti ra kı ilə 
kon sert proq ra mı təş kil edi lib.

Kon sert Azər bay-
ca nın Pol şa da kı 
Sə fi r li yi nin tə şəb bü-
sü, Tür ki yə nin Pol-
şa da kı Sə fi r li yi və 
Lodz şə hə rin də ki 
fəx ri kon sul lu ğu nun 
dəs tə yi ilə ər sə yə 
gə lib.

Qra ji na və Keys-
tut Bat se viç lər 
adı na Lodz Mu si-
qi Aka de mi ya sı nın za lın da ger çək lə şən kon sert də azər bay can lı, 
türk və pol yak bəs tə kar la rı nın əsər lə rin dən nü mu nə lər səs lən di ri-
lib. Təd bir də Lodz şə hə ri nin ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri, həm çi nin 
azər bay can lı və türk dias por la rı nın təm sil çi lə ri iş ti rak edib lər.

Sə fi r Nər giz Qur ba no va 2023-cü ilin Azər bay can da “Hey dər 
Əli yev İli” elan edil di yi ni bil di rə rək kon sert proq ra mı nın öm rü nü 
doğ ma və tə ni nə, xal qı na xid mə tə həsr et miş da hi şəx siy yə tin 100 
il li yi mü na si bə ti lə təş kil olun du ğu nu söy lə yib.

Sə fi r 2023-cü il də Azər bay can ope ra sı nın 115 il li yi nin qeyd 
olun du ğu nu da diq qə tə çat dı rıb, da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li-
nin 1908-ci il də ta ma şa ya qo yu lan “Ley li və Məc nun” ope ra sı nın 
ümu mi lik də mü səl man Şər qin də ilk ope ra ol du ğu nu vur ğu la yıb.

Kon sert proq ra mı ba rə də Pol şa nın TVP 3 ka na lın da re por taj ya-
yım la nıb.

Odessa şəhəri “Təhlükədə olan
Dünya İrsi Siyahısı”na daxil edilib

Uk ray na nın Odes sa şə hə ri UNES CO-nun “Təh lü kə də olan 
Dün ya İr si Si ya hı sı”na da xil edi lib. 

Bu ba rə də 
yan va rın 25-də 
UNES CO-nun 
Dün ya İrs Ko-
mi tə si nin 18-ci 
(növ bə dən kə nar) 
ses si ya sın da qə-
rar qə bul edi lib. 
Ses si ya da Uk ray-
na nın təq dim et di-
yi “Odes sa li man 
şə hə ri nin ta ri xi 
mər kə zi” dos ye si nin sö zü ge dən si ya hı ya sa lın ma sı dəs tək lə nib.

“Bun dan son ra də niz kə na rın da kı mir va ri mi zi Ru si ya nın Uk ray-
na ya qar şı da ğı dı cı tə ca vü zün dən qo ru maq üçün UNES CO-nun 
əla və mü ha fi  zə si ni ala ca ğıq. Bu mü hüm qə rar dan əv vəl Uk ray-
na Xa ri ci İş lər Na zir li yi, UNES CO üz rə Uk ray na Mil li Ko mis si ya-
sı, Uk ray na Mə də niy yət və İn for ma si ya Si ya sə ti Na zir li yi, Odes sa 
Şə hər Şu ra sı uzun və əziy yət li iş gö rüb”, – de yə Uk ray na xa ri ci 
iş lər na zi ri nin bi rin ci müavi ni Emi ne Ca pa ro va bil di rib.

Na zir müavi ni bu dos ye nin təb li ğin də və Uk ray na mə də ni ir si nin 
qo run ma sı na dəs tək ve rən tə rəf daş la ra öl kə si adın dan tə şək kür edib.

Müharibə Ukraynada 5 milyondan çox uşağı
təhsilindən uzaq salıb

Uk ray na da kı mü ha ri bə sə bə bin dən 5 mil yon dan çox uşaq təh si li ni 
ya rım çıq qoy maq məc bu riy yə tin də qa lıb. Va li deyn lər müm kün təh-
lü kə ni nə zə rə ala raq, öv lad la rı nı mək tə bə gön dər mək dən çə ki nir. 
Elekt rik ener ji si nin kə sil mə si isə on layn təh si li müm kün süz edir.

Bu ba rə də mə-
lu mat BMT Uşaq 
Fon du – UNI CEF-
in Av ro pa və Mər-
kə zi Asi ya re gionu 
üz rə nü ma yən də li-
yi nin “Twit ter” sə hi-
fə sin də pay la şı lıb. 
Mə lu mat da bil di ri lir 
ki, mü ha ri bə üzün-
dən Uk ray na nı 
tərk et mə yə məc-
bur olan ailə lər də də və ziy yət ürə ka çan de yil. Hər üç qaç qın uşaq-
dan iki si on la rı qə bul edən öl kə lər də dərs lə rə cəlb olun mur.

Ru si ya nın hü cum la rı nə ti cə sin də Uk ray na da min lər lə təh sil 
müəs si sə si da ğı dı lıb və ya zə rər gö rüb. UNI CEF mül ki ob yekt lə rə, 
o cüm lə dən ener ji inf rast ruk tu ru na zər bə lə ri da yan dır ma ğa ça ğı rıb.
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MƏDƏNİYYƏT

121 il əv vəl...

31 yan var 1902-ci il də Şa ma xı şə hə rin də 
güc lü zəl zə lə bö yük da ğın tı və tə lə fat tö rə-
dib. Şa ma xı da və ət raf kənd lər də 2 min dən 
çox sa kin hə lak ol muş,  20 min nə fə rə dək 
əha li ev siz qal mış dı. Şa ma xı da 1856, 1861 
və 1872-ci il lər də də da ğı dı cı zəl zə lə lər baş 
ve rib.

103 il əv vəl...
28 yan var 1920-ci il də Tür ki yə Bö yük 

Mil lət Məc li si (TBMM) Os man lı döv lə ti tə rə-
fi n dən im za lan mış bü tün təs lim çi mü qa vi lə 
və sa ziş lə rin, o cüm lə dən Tür ki yə tor paq-
la rı nın par ça lan ma sı nı ön gö rən 1919-cu il 
10 av qust ta rix li Sevr mü qa vi lə si nin qüv və-
dən düş dü yü nü bə yan edib. TBMM-də qə bul 
olun muş bə yan na mə də Tür ki yə nin əra zi bü-
töv lü yü nün to xu nul maz lı ğı təs bit edi lib.

90 il əv vəl...
30 yan var 1933-cü il də Al ma ni ya Reyxs-

ta qın da say ca üçün cü frak si ya ya ma lik olan 
Na sional-So sialist Par ti ya sı nın li de ri Adolf 
Hit ler pre zi dent Petr Qin den burq tə rə fi n dən 
reyxs kans ler (baş na zir) tə yin olu nub. Bu, 
Hit le rin de-fak to ha ki miy yə tə gə li şi idi. Bir il 
son ra Qin den burq və fat et di və Hit ler qa nun-
la pre zi dent lik ins ti tu tu nu ləğv et di. Al ma ni-
ya da fa şist dik ta tu ra sı bər qə rar olun du.

89 il əv vəl...
26 yan var 1934-cü il də Ümu mit ti faq Kom-

mu nist Par ti ya sı nın XVII qu rul ta yın da (“qa-
lib lə rin qu rul ta yı”) Sta lin tə rə fi n dən an ti so vet 
qüv və lə rə qar şı to tal rep res si ya nın kon sep-
si ya sı bə yan edi lib. Bu, SS Rİ-də küt lə vi rep-
res si ya la rın baş lan ma sı na zə min idi.  Hə min 
kon sep si ya nın ilk qur ban la rı elə qu rul tay iş-
ti rak çı la rı ol du lar. 1937-ci ilə dək ümu mi lik də 
XVII qu rul ta yın 1966 iş ti rak çı sın dan 1108-i 
gül lə lən miş di.

81 il əv vəl...
29 yan var 1942-ci il də SS Rİ, Bö yük Bri-

ta ni ya və İran ara sın da fa şist Al ma ni ya sı na 
qar şı al yans ba rə də sa ziş im za la nıb. Sa zi şə 
əsa sən, İran əra zi sin də – Cə nu bi Azər bay-
can da SS Rİ-nin hər bi kon tin gen ti yer ləş di ril-
di və mü ha ri bə nin so nu na dək (1945) so vet 
qo şun la rı ora da qal dı.

37 il əv vəl...
28 yan var 1986-cı il də Bir ləş miş Ştat lar 

kos mik təd qi qat lar sa hə sin də bö yük fa ciə ilə 
üz lə şib. “Çe len cer” kos mik gə mi si (çox də fə li 
is ti fa də olu nan) start dan son ra 73-cü sa ni yə-
də part la yıb. Gə mi də ki 7 kos mo nav tın ölü mü 

Ame ri ka üçün şok ol du. 2003-cü il fev ra lın 
1-də Ame ri ka ikin ci be lə şok ya şa dı: “Co lum-
bia” şatt lı nın part la ma sı nə ti cə sin də ye nə 7 
kos mo navt hə lak ol du.

31 il əv vəl...
28 yan var 1992-ci il də Qa ra bağ mü ha ri bə si 

ge di şin də er mə ni si lah lı qüv və lə ri Azər bay ca-
nın dinc əha li si nə ən bö yük ter ror akt la rın dan 
bi ri ni hə ya ta ke çi rib lər. Ağ dam-Şu şa marş ru tu 
ilə uçan “Mİ-8” sər ni şin ver tol yo tu Xan kən di dən 
atıl mış ra ket lə vu ru lub. Ver tol yot da kı 47 nə fə rin 
ha mı sı hə lak olub. Bu, dün ya aviasi ya ta ri xin də 
ən bö yük mül ki ver tol yot qə za la rın dan sa yı lır.

30 yan var 1992-ci il də Pra qa da Av ro pa da 
Təh lü kə siz lik və Əmək daş lıq Mü şa vi rə si nin 
(1994-cü il dən təş ki lat sta tu su alıb və ATƏT 
ad la nır) üz vü olan öl kə lə rin Xa ri ci İş lər Na-
zir lə ri Şu ra sı nın top lan tı sın da Azər bay can və 
Er mə nis tan qu ru ma üzv qə bul olu nub. ATƏM 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si ilə məş ğul ol maq 
üçün re giona mis si ya gön dər mək ba rə də qə-
rar qə bul edib.

Hazırladı: V.Orxan

Zamanın səhifələrində qalan 
olaylar, faktlar...

Xronoqraf

Avropa Şurasının mənzil-qərargahında
Azərbaycan xalçaları sərgilənir

Yan va rın 25-də Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 
Av ro pa Şu ra sı na (AŞ) 
tam hü quq lu üzv edil mə-

si nin 22-ci il dö nü mü ta mam 
ol du. Bu mü na si bət lə St ras-
burq da, AŞ-nin mən zil-qə-
rar ga hın da Azər bay can 
xal ça la rı nın sər gi si açı lıb. 
Azər bay ca nın mə də ni ir si nin 
ən zən gin qol la rın dan bi ri 
olan xal ça sə nə ti nin və mil li 
xal ça çı lıq mək təb lə ri nin Av-
ro pa da ta nı dıl ma sı məq sə di 
da şı yan sər gi öl kə mi zin AŞ 
ya nın da daimi nü ma yən-
də li yi və “Azər xal ça” ASC 
tə rə fin dən təş kil edi lib.

Av ro pa Şu ra sı Par la ment As-
samb le ya sı nın qış ses si ya sı za-
ma nı təş kil olun muş sər gi fev-
ra lın 3-dək açıq ola caq. Sər gi də 
Azər bay ca nın müx tə lif xal ça çı lıq 
mək təb lə ri nin nü mu nə lə ri təq dim 
edi lir Həm çi nin bö yük ek ran va si-
tə si lə mil li xal ça çı lıq sə nə tin dən, 
elə cə də Azər bay ca nın məş hur 
xal ça çı la rın dan bəhs edən fi lm 
nü ma yiş olu nur. Həm çi nin Azər-
bay can xal ça sə nə ti ilə bağ lı Hey-

dər Əli yev Fon du tə rə fi n dən nəşr 
edil miş ki tab lar təq dim olu nur. 

Sər gi nin açı lı şın da çı xış edən 
öl kə mi zin AŞ ya nın da daimi nü-
ma yən də si, sə fi r Fəx rəd din İs-
ma yı lov 2001-ci il yan va rın 25-də 
Azər bay ca nın üç rəng li bay ra ğı-
nın Ümum mil li li der Hey dər Əli-
ye vin iş ti ra kı ilə təş ki la tın mən zil 
qə rar ga hı qar şı sın da kı fl aqş to ka 
qal dı rıl dı ğı nı xa tır la dıb. Dip lo mat 
qeyd edib ki, Av ro pa nın de mok-
ra tik mil lət lər ailə si nə mən sub 
olan Azər bay can qi tə nin mul ti kul-
tu ral kim li yi nə öz töh fə lə ri ni ve rir.

AŞ-nin baş ka ti bi Ma ria Pey-
çi no viç Bu riç sər gi də nü ma yiş 
et di ri lən xal ça la rın bən zər siz xü-
su siy yət lə rə məx sus ol du ğu nu, 
ənə nə lə rə əsas la nan bu sə nə tin 
qo run ma lı ol du ğu nu bil di rib. O, 
AŞ-nin “müx tə lifl  ik də bir lik” an la-
yı şı ilə mə də niy yət sa hə si nə bö-
yük önəm ver di yi ni söy lə yib. Baş 
ka tib Azər bay ca nın ar tıq 22 il dir 
Av ro pa Şu ra sı na üzv ol du ğu nu 
və qu ru mun çox say lı kon ven si-
ya la rı nı im za la dı ğı nı və ra ti fi  ka-
si ya et di yi ni bil di rib, öl kə mi zin 
mə də niy yət lər və din lər ara sın-

da dialoq da xü su si ro lu nu qeyd 
edib.

Təd bir də “Azər xal ça” ASC-nin 
rəh bə ri Emin Məm mə dov 2016-
cı il də Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə ye ni dən st ruk-
tur laş dı rı lan qu ru mun fəaliy yə-
tin dən söz açıb. O, xal qı mı zın 
zən gin və na dir mə də ni ir si olan 
xal ça çı lıq sə nə ti haq qın da da nı-
şıb, Qa ra bağ, Qa zax, Nax çı van, 
Şir van mək təb lə rin dən bəhs 
edib. Xal ça la rın ər sə yə gəl mə-
sin də yer li və xa ri ci rəs sam lar la, 
elə cə də di zay ner lər lə əmək daş-
lıq dan bəhs edən  E.Məm mə dov 
ənə nə vi xal ça la ra is ti nad la müa-
sir xal ça lar ya ra dıl dı ğı nı qeyd 
edib.

Açı lış mə ra si min də Ba kı xal-
ça çı lıq mək tə bi nə məx sus xal-
ça Av ro pa Şu ra sı na hə diy yə 
edi lib.

Sər gi nin açı lı şı na AŞ Ka tib-
li yi nin əmək daş la rı, AŞ PA-nın 
qış ses si ya sı na gəl miş müx-
tə lif öl kə lə rin par la men ta ri lə-
ri, AŞ PA-da və Av ro pa İn san 
Hü quq la rı Məh kə mə sin də ça-
lı şan həm və tən lə ri miz, elə cə 
də yer li ic ti maiy yə tin üzv lə ri 
qa tı lıb lar.

Dünyanın çox üzünü görmüş ağaclar
80 min yaşı olan var...

Dün ya da iq lim də yi şik li yi sə bə bin dən 
bir çox ağac növ lə ri nin nəs li kə si lib. 
La kin mi nil lik lər ər zin də za ma nın 
sı na ğın dan, is ti-so yu ğun dan ke çib 

gü nü mü zə dək kö kü üs tə qal ma ğı ba ca-
ran ağac lar da var.

Bir ağa cın ne çə ya şı ol du ğu nu də qiq öy-
rən mək çə tin dir, çün ki bu nun üçün bir çox 
fərq li amil lər var. Am ma on la rın göv də si, qa-
bı ğı, kök lə ri ilə bağ lı el mi araş dır ma lar təx mi-
ni ya şı nı müəy yən et mə yə im kan ve rir.

Bu yön də əl də olu nan nə ti cə lə rə inan saq, 
dün ya nın ən qə dim ağa cı ABŞ-nin Yu ta şta-
tın da, Fiş leyk Mil li Me şə sin də yer lə şir. Bu, 
80 min ya şı olan Pan do ağa cı dır. 

Ju ru pa pa lı dı nın ya şı 13 min il dir. Bu ağac 
ABŞ-nin Ka li for ni ya şta tın da, Ju ru pa dağ la-
rın da bi tir. Ağa cın nö vü Pal mer pa lı dı dır və 
2009-cu il də aş kar edi lib.

2008-ci il də İs ve çin Da lar na əya lə ti nin Fu-
lufjäl let da ğın da aş kar edil miş Tjik ko ağa cı-
nın isə 9500 ya şı var. 

Uel sin Kon vey əya lə tin də ki Llan gernyw 
kən din də ki Di gain kil sə si nin hə yə tin də bi tən  
“Llan gernyw Yew”in isə 5 min ilə ya xın ya şı 
ol du ğu bil di ri lir.

Ölkəmizin turizm potensialı
10 beynəlxalq sərgidə tanıdılacaq

Döv lət Tu rizm Agent li yi nin ta be li yin də fəaliy yət 
gös tə rən Azər bay can Tu rizm Bü ro su tə rə-
fin dən yer li tə rəf daş lar la bir gə 2023-cü ilin 
fev ra lın da Hin dis tan da “OTM Mum bai” və 
“SAT TE”, Tür ki yə də “EMITT”, İs rail də “IMTM” 
ki mi bey nəl xalq sər gi lər də Azər bay ca nın tu-
rizm po ten sialı nın təq di ma tı plan laş dı rı lır.

Bu ba rə də Döv lət Tu rizm Agent li yin dən bil di ri-
lib. Mə lu ma ta gö rə, öl kə mi zin tu rizm im kan la rı ca-
ri ilin mar tın da Al ma ni ya da “ITB Ber lin”, Ru si ya da 
“MITT”, ap rel də Qa za xıs tan da “KITF”, may ayı ər-
zin də isə Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə rin də “ATM Du-
bai”, Səudiy yə Ərə bis ta nın da “Ri yadh Tra vel Fair” 
və Al ma ni ya da “IMEX Frank furt” ki mi bey nəl xalq 
tu rizm sər gi lə rin də də ta nı dı la caq.

Sər gi lər də öl kə mi zin müx tə lif tu rizm məh sul la-
rı, o cüm lə dən iş ğal dan azad olun muş əra zi lə rin 
tu rizm im kan la rı, qast ro tu rizm, sağ lam lıq tu riz mi, 
şə rab çı lıq, mə də ni, iş gü zar tu rizm, tə biət, hay-
kinq, elə cə də qış tu riz mi im kan la rı və dağ-xi zək 
mər kəz lə ri haq qın da ət rafl  ı mə lu mat ve ri lə cək.

“Oskar” mübarizəsində hansı fi lmlər var?
“Hər şey hər yerdə və dərhal” 11 nominasiyada namizəddir

Xə bər ve ril di yi ki mi, Ame ri ka Ki no Aka-
de mi ya sı 2023-cü il “Os kar” mü ka fa tı-
na na mi zəd lə rin si ya hı sı nı açıq la yıb.

Re jis sor lar Den Kvan və Da-
niel Şay ner tin “Hər şey hər 
yer də və dər hal” fi l mi “Os kar” 
mü ba ri zə sin də li der dir. El mi-
fan tas tik ko me di ya ümu mi lik-
də 11 no mi na si ya üz rə mü ka fa ta 
na mi zəd dir. 

“Ən yax şı fi lm” no mi na si ya sı na id-
dialı lar ara sın da Sti ven Spil ber qin “Fa-
bel man lar” (2022), Ceyms Ke me ro nun 
“Ava tar: su yun yo lu”, Sa ra Pol li nin “Qa-
dın lar da nı şır”, Mar tin Mak do na xın “İni şe-
ri nin ölüm pə ri si”, Baz Lur ma nın “El vis”, 
Todd Fil din “Tar”, Co zef Ko sins ki nin “Top 
Qan: Me ve rik” və Ru ben Est lun dun “Qəm 
üç bu ca ğı” fi lm lə ri də yer alıb.

“Xa ri ci dil də ən yax şı fi lm” no mi na si ya-
sı uğ run da isə “Qərb cəb hə sin də ye ni lik 

yox dur” (re jis sor Ed vard Ber ger, Erix Ma-
ria Re mar kın ro ma nı əsa sın da), “Ar gen ti-
na, 1985” (Sant ya qo Mit re), “Sa kit adam” 
(Kolm Bay rid), “Ya xın” (Lu kas Dont) və 
“İa” (Yer ji Sko li movs ki) ek ran əsər lə ri ya-
rı şa caq.

95-ci “Os kar” mü ka fa tı nın qa lib lə ri mar-
tın 13-də mə lum ola caq.

Xə bər ve ril di yi ki mi, Ame ri ka Ki no Aka-
de mi ya sı 2023-cü il “Os kar” mü ka fa tı-
na na mi zəd lə rin si ya hı sı nı açıq la yıb.

Re jis sor lar Den Kvan və Da-

də 11 no mi na si ya üz rə mü ka fa ta 

“Ən yax şı fi lm” no mi na si ya sı na id-
dialı lar ara sın da Sti ven Spil ber qin “Fa-
bel man lar” (2022), Ceyms Ke me ro nun 
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