
Bi lir si niz ki, ma car ta rix çi lə ri nin fik ri nə 
gö rə, Ural dağ la rı nın şərq tə rə fin dən 
uzun sə fə ri miz za ma nı biz çağ daş 
Azər bay ca nın əra zi sin də müəy yən 

vaxt ke çir mi şik. Məhz bu na gö rə biz 
Pre zi dent Əli ye vin Ma ca rıs ta nın Türk 
Döv lət lə ri Təş ki la tı na mü şa hi də çi üz vü 
ola raq qo şul ma sı nı dəs tək lə di yi nə gö rə 
min nət da rıq. Çün ki iki öl kə ara sın da 
mə də ni ox şar lıq var. 

Ma ca rıs ta nın Baş na zi ri Vik tor Or ban bu 
söz lə ri yan va rın 30-da Bu da peşt də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
və bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va nın şə rə fi  nə 
ve ri lən rəs mi na har da çı xı şı za ma nı de yib.

Ma ca rıs ta nın hö ku mət baş çı sı qeyd edib 
ki, iki öl kə ara sın da ta rix dən gə lən mə də ni 
ox şar lıq in di za hi rən o qə dər də açıq-aş kar 
gö rün mə yə bi lər. Çün ki ma car lar bu tor paq la-
ra gə lən dən müəy yən vaxt son ra xris tian ol-
du lar. Azər bay can da öz mü səl man kim li yi ni 
qo ru yub sax la ya bi lib. 

İki öl kə ara sın da dost luq mü na si bət lə ri nin 
xü su si lə son il lər möh kəm lən di yi ni vur ğu la-
yan Vik tor Or ban de yib: “Ma ca rıs tan 2010-
cu il də çox mü hüm bir qə rar qə bul et di. Biz 
st ra te ji tə rəf daş la rı ha ra da ta pa bi lə cə yi mi zi 
müəy yən et mək üçün dün ya ya nə zər sal-
dıq. Biz tək cə ma liy yə ma raq la rı de yil, da-
ha möh kəm dost luq ax ta rı şın day dıq. Çün ki 
NA TO, Av ro pa İt ti fa qı – bun lar gö zəl şey lər-
dir. Am ma on lar ar tıq o gö zəl li yi ni iti rib. Biz 
2010-cu il də de dik ki, biz tək özü mü zə ar-
xa la na bil mə rik. Biz bu qə ra rı ver dik, gə lin 
Azər bay ca na tə rəf ge dək...”.

Ma ca rıs ta nın Baş na zi ri vur ğu la yıb ki, 
dost la rı qa zan maq o qə dər də asan de yil: 
“Ma car lar üçün bu, xü su si lə çə tin dir. Dost 
qa za nan da sən dos tu nun bü tün səhv lə ri ni 
ba ğış la ma lı san. Biz ma car lar da bir ne çə 
səhv et mi şik. Be lə lik lə, biz səhv lə ri mi zi ba-
ğış la ma ğa ha zır olan dost la rı tap ma lı yıq...”.

Vik tor Or ban qeyd edib ki, ey ni dal ğa da 
olan öl kə lər öz lə ri nin st ra te ji və geost ra te ji 
yer ləş mə nöq te yi-nə zə rin dən ox şar olub-
ol ma dıq la rı nı an la yır lar: “Bu nu an la maq 
üçün alim ol maq la zım de yil. Azər bay can 
cə nub da İran la, şi mal da Ru si ya ilə sər həd-
dir. Ma ca rıs tan isə qərb də Al ma ni ya, şərq də 
Ru si ya ilə sər həd dir. Biz bun dan keç mi şik. 

Biz və ziy yə tə bə lə dik. Be lə bir mü rək kəb 
və ziy yət də xal qı ida rə et mə yin nə də rə cə də 
çə tin ol du ğu nu bi li rik. Bu, bi zə dost lu ğu mu-
zun möh kəm lən mə sin də çox kö mək edib. 
Biz xa ri ci si ya sət də bir-bi ri mi zi ba şa dü şü-
rük. Mən son on il də Pre zi dent Əli yev dən o 
qə dər çox şey öy rən mi şəm ki, ol duq ca mü-
rək kəb mü hit də öl kə yə ne cə yax şı rəh bər-
lik et mək la zım dır. Əf sus lar ol sun ki, onun 
bü tün bil dik lə ri ni öy rə nə bil mə dim. Çün ki biz 
ra di kal tə rə fə me yil li yik və o, da ha mü la yim 
ba xış la rı ilə ta nı nan si ya si xa dim dir. Mən 
on dan bey nəl xalq are na da mü la yim şə kil də 
ne cə da ha da uğur lu ol ma ğı öy rən mə li yəm”.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Bizi birləşdirən dünyaya ortaq baxışlarımızdır
Viktor Orban: “Biz bu qərarı verdik, gəlin Azərbaycana tərəf gedək...”

Şuşa ilə Vesprem dostlaşdı
Türk dünyasının və

Avropanın mədəniyyət paytaxtları

Xə bər ve ril di yi ki mi, yan va rın 30-da Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
Ma ca rıs ta na sə fə ri za ma nı  Azər bay ca nın Şu şa şə hə ri və Ma-
ca rıs ta nın Vesp rem şə hə ri ara sın da dost luq əla qə lə ri nin tə sis 
edil mə si və mə də niy yət, tu rizm, şə hər sal ma, elm, iq ti sa diy yat 
və ic ti mai hə ya tın di gər sa hə lə rin də əmək daş lı ğa dair me-
mo ran dum im za la nıb. Sə nə di Azər bay can Pre zi den ti nin Şu şa 
ra yo nun da xü su si nü ma yən də si Ay dın Kə ri mov və Vesp rem 
şə hə ri nin me ri Gyul ya Por qa im za la yıb lar.

2023-cü il də Şu şa şə hə ri “Türk dün ya sı nın mə də niy yət pay tax-
tı”, Vesp rem şə hə ri isə “Av ro pa nın mə də niy yət pay tax tı”dır. 

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY-un baş ka-
ti bi Sul tan Raev me mo ran du mun əhə miy yə ti ni yük sək qiy mət-
lən di rib.

Baş ka tib qeyd edib ki, Türk dün ya sı nın və Av ro pa nın mə də-
niy yət pay taxt la rı ara sın da be lə bir an laş ma sə nə di qar şı lıq lı 
fəaliy yət lə ri miz üçün ye ni im kan lar açır: “Bu für sə ti hər ba xım dan 
də yər lən dir mək la zım dır. Mə də niy yət, maarifl  ən dir mə, təb li ğat 
fəaliy yət lə ri is ti qa mə tin də bu für sət dən is ti fa də et mə li yik”.

davamı səh. 2-də

“İslam dünyası: modernləşmə və
inkişaf çağırışları”

Xə bər ve ril di yi ki mi, Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va İs lam Əmək-
daş lıq Təş ki la tı Par la ment İt ti fa qı Konf ran sı nın Əl cə zair də ke çi ri lən 
17-ci ses si ya sın da iş ti rak edib. “İs lam dün ya sı: mo dern ləş mə və in-
ki şaf ça ğı rış la rı” möv zu sun da ses si ya da çı xış edən Sa hi bə Qa fa ro va 
Er mə nis ta nın Azər bay can tor paq la rı nı iş ğal al tın da sax la dı ğı otuz ilə 
ya xın müd dət də ta ri xi-mə də ni ir si mi zə qar şı hə ya ta ke çi ril miş bar-
bar lıq dan da söz açıb.

Qeyd olu nub ki, iş ğal il lə rin də Er mə nis tan bü tün şə hər və kənd lə ri mi zi 
yer lə-yek san edib, bu əra zi lər də Azər bay ca nın bü tün ta ri xi, mə də ni və di ni 
ob yekt lə ri ni van da liz mə mə ruz qo yub. İş ğal çı lar bü tün mü səl man la ra tam 
hör mət siz lik və nif rət his si ilə məs cid lə ri mi zi da ğı dıb və təh qir edib, on lar-
dan töv lə ki mi ya rar la nıb. Er mə nis ta nın et nik tə miz lə mə apar ma sı nə ti cə-
sin də bir mil yon dan çox azər bay can lı iş ğal olun muş əra zi lər dən məc bu ri 
köç kün və Er mə nis tan dan qaç qın və ziy yə ti nə dü şüb.

davamı səh. 3-də

2 fev ral Azər bay can Gənc lə ri 
Gü nü dür. Ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin 1997-ci il də im za la-
dı ğı fər man la tə sis olu nan 
əla mət dar gün Azər bay can 
gənc li yi nə, gənc lə rin cə miy-
yət də ki ro lu na ve ri lən yük sək 
qiy mət dir. Ulu ön dər tə rə fin-
dən tə mə li qo yul muş və bu 
gün da vam et di ri lən döv lət 
gənc lər si ya sə ti Azər bay-
can da gənc nəs lin mə nə viy-
yat ca zən gin, və tən pər vər lik 
ru hun da tər bi yə si, gənc lə rin 
hər tə rəf li in ki şa fı və öl kə 
hə ya tın da fəal iş ti ra kı üçün 
mü hüm zə min ya ra dır.

Ya ra dı cı gənc lə rə diq qət və 
qay ğı da bu sa hə də döv lət 
proq ram la rı nın priori tet is ti qa-

mət lə rin dən dir. Bu məq səd lə 
müx tə lif la yi hə lər hə ya ta ke çi-
ri lir, ya ra dı cı gənc lə rin xa ric də 
təh si li nə dəs tək gös tə ri lir, bey-
nəl xalq fes ti val və mü sa bi qə-
lər də iş ti ra kı tə min edi lir.

Gənc lər Gü nü ənə nə vi ola raq 
hər il öl kə miz də müx tə lif mə də-
niy yət la yi hə lə ri ilə qeyd olu nur.

1-8 fev ral ta rix lə rin də Mə də-
niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə əla mət dar gü nə həsr olun-
muş IX “Gənc li yin sə si” fes ti va-
lı ke çi ri lə cək. Fes ti va lın məq-
sə di gənc lə rin ya ra dı cı sa hə yə 
ma ra ğı nın ar tı rıl ma sı, on la rın 

is te da dı nın üz rə çı xa rıl ma sı və 
ta nı dıl ma sı, sə nət fəaliy yə ti nin 
təş viq edil mə si dir.

Fes ti val çər çi və sin də Ba kı da 
və Gən cə də sil si lə təd bir lər ke-
çi ri lə cək. İn cə sə nə tin müx tə lif 
sa hə lə ri ni təm sil edən gənc-
lə rin öl kə nin apa rı cı teatr-kon-
sert müəs si sə lə ri nin səh nə sin-
də çı xı şı on la ra sti mul ola caq. 
“Gənc li yin sə si” fes ti va lı gənc 
mu ğam ifa çı la rı nı, vo kal çı la rı, 
aşıq la rı, inst ru men tal ifa çı la rı, 
rəq qas və ba let ar tist lə ri ni, akt-
yor la rı sə nət se vər lər lə bir da-
ha gö rüş dü rə cək.

“Gənc li yin sə si” fes ti va lı nın 
rən ga rəng proq ra mı var.

Fev ra lın 1-də Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də VIII “Mu-
ğam” Te le vi zi ya Mü sa bi qə si 
qa lib lə ri nin iş ti ra kı ilə kon sert 
ke çi ri lə cək.

Gənc lə rin bay ra mın da – fev-
ra lın 2-də Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Mu si qi li Teat rın da 
Cə lil Məm məd qu lu za də nin 
“Ana mın ki ta bı” pye si nin mo-
tiv lə ri əsa sın da ey niad lı ta ma-
şa in gi lis di lin də nü ma yiş olu-
na caq.

davamı səh. 2-də

“Gəncliyin səsi”
Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə növbəti festival

Gənclər Günü münasibətilə
muzeylərdə “açıq qapı” aksiyası

2 fev ral – Azər bay can Gənc lə ri 
Gü nü hər il müx tə lif təd bir lər lə 
qeyd olu nur.

Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fi n dən 
gənc lə rin asu də vax tı nın sə mə rə li 
təş ki li, on la rın mu zey müəs si sə lə-
ri va si tə si lə Azər bay ca nın zən gin 
mə də ni ir si ilə ya xın dan ta nış ol-
ma la rı nın tə min edil mə si məq sə-

di lə la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir.
Gənc lə r Gü nü ilə əla qə dar fev-

ra lın 1-2-də Mə də niy yət Na zir li yi-
nin ta be li yin də fəaliy yət gös tə rən 
mu zey lər də gənc lər üçün “açıq 
qa pı” ola caq.

Hə min gün lər də ya şı 14-dən 29-
dək olan şəxs lə rin mu zey lə rə sər-
bəst gi ri şi tə min edi lə cək.

Fev  ra  lın 2-dən eti  ba  rən 
bü  tün ki  no  teatr  lar  da 
“Qa  ra  bağ he  ka  yə  lə  ri: 
dü  nən, bu gün, sa  bah” 

ki  noal  ma  na  xı  nın nü  ma  yi  şi 
baş  la  na  caq. Ki  noal  ma -
nax 3 qı  sa  met  raj  lı film  dən 
iba  rət  dir. 

“Si  zə mək  tub var...” fi l  mi 
“Azər  bay  can  fi lm” ki  nos  tu  di  ya -
sın  da is  teh  sal olu  nub. Fil  min 
re  jis  so  ru və sse  na  ri müəl  li -
fi  Mə  za  hir Hə  şi  mov dur. Əsas 
rol  la  rı Əli Əli  yev və Də  niz Ta -
cəd  din ifa edir  lər. Öz sev  gi  si -
ni cəb  hə  də  ki əs  gər  də ax  ta  ran 
gənc xa  nım ən ya  xın dos  tu  nu 
mü  ha  ri  bə  yə yo  la sal  dıq  dan 
son  ra hər şey  dən xə  bər  dar 
olur. Am  ma ar  tıq gec  dir...

“Ar  xa cəb  hə” fi l  mi Mə  də -
niy  yət Na  zir  li  yi  nin elan et  di  yi 
“Bö  yük qa  yı  dış” mü  sa  bi  qə  si 
çər  çi  və  sin  də çə  ki  lib. “Kar  van 
Pro  duc  tion”ın is  teh  sa  lı olan fi l -
min re  jis  so  ru və sse  na  ri müəl -
li  fi  Gü  lay Ba  ba  ye  va  dır. Əsas 
rol  la  rı Kə  ma  lə Pi  ri  ye  va və Ni -
yaz Qa  sı  mov oy  na  yır  lar.

Fil  min qəh  rə  ma  nı ailə  si  ni 
Bər  də  də qo  yub özü dö  yü  şə 

ge  dən gənc  dir. O, vax  ta  şı  rı 
ar  xa cəb  hə  də, Bər  də  də qa  lan 
ailə  si ilə da  nı  şır. Bir gün bu da -
nı  şı  ğı bir bom  ba part  la  yı  şı po -
zur...

“Ha  sar” fi l  mi də Mə  də  niy  yət 
Na  zir  li  yi  nin elan et  di  yi “Bö  yük 
qa  yı  dış” mü  sa  bi  qə  si çər  çi  və -
sin  də ər  sə  yə gə  lib. “Ult  ra Pro -
duc  tion”ın is  teh  sa  lı olan fi l  min 
re  jis  so  ru Qu  lu Əs  gə  rov, sse -
na  ri müəl  li  fi  Ni  cat Da  da  şov  dur. 
Əsas rol  la  rıı Vi  da  di Hə  sə  nov, 
Ley  li Və  li  ye  va, Nur  lan Sü  ley -
man  lı və Əli  ba  la Əs  gə  rov ifa 
edir  lər. 

Bi  rin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə -
sin  də oğ  lu  nu itir  miş El  çin Qə -
lə  bə  dən son  ra doğ  ma di  ya  rı  na 
qa  yı  dır və er  mə  ni qon  şu  su  nu 
gör  mə  mək üçün evin ha  sa  rı -
nı bər  pa et  mə  yə ça  lı  şır. La  kin 
düş  mə  nin kor olan oğ  lu  nun it -
mə  si onun iş  lə  ri  nə ma  ne olur...

Bi  rin  ci və İkin  ci Qa  ra  bağ 
mü  ha  ri  bə  lə  ri və mü  ha  ri  bə  dən 
son  ra  kı və  ziy  yə  ti əha  tə edən 
ki  noal  ma  nax dram jan  rın  da  dır.

Qeyd edək ki, ki  noal  ma  na-
xın ki  no  teatr  lar  da nü  ma  yi  şin -
dən əl  də edi  lən gə  lir “YA  ŞAT” 
Fon  du  na ianə edi  lə  cək.

“Qarabağ hekayələri: dünən, bu gün, sabah”
Kinoalmanaxın nümayişi başlanır
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Misirlə mədəniyyət sahəsində 
əməkdaşlıq üçün yeni zəmin

Xəbərverildiyikimi,MisirƏrəbRespublikasının
PrezidentiƏbdülfəttahƏs-Sisi27-28yanvartarix-
lərindəBakıdarəsmisəfərdəolub.Yanvarın28-də
AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliye-
vinMisirPrezidentiƏbdülfəttahƏs-Sisiiləgörüşün-
dənsonraikiölkəarasındasənədlərimzalanıb.

Həmin sənədlərdən biri mədəniyyət sahəsində
əməkdaşlıqlabağlıdır. “AzərbaycanRespublikasının
Mədəniyyət Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyi arasında mədəniyyət sahəsin
də əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”
AzərbaycanınxariciişlərnaziriCeyhunBayramovvə
MisirinxariciişlərnaziriSamehHəssənŞukritərəfin
dənimzalanıb.

Moskvada Ermənistan-Azərbaycan 
normalaşma prosesi müzakirə edilib

Yanvarın30-daMoskvadaRusiyaFederasiya-
sıxariciişlərnazirininmüaviniMixailQaluzinlə
AzərbaycanınbuölkədəkisəfiriPoladBülbüloğlu
arasındagörüşkeçirilib.

RusiyaXarici İşlərNazirliyinin yaydığı xəbərdəbil
dirilirki,söhbətzamanıRusiyaFederasiyasıiləAzər
baycanRespublikası arasında 2022ci ilin fevralında
Moskvada imzalanmış “Müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti
haqqında Bəyannamə”nin müddəalarının icrası kon
tekstindəikitərəfiəməkdaşlığınvəziyyətivəperspek
tivlərimüzakirəolunub.
Həmçinin bir sıra beynəlxalq və regionalməsələ

lərə,ocümlədənRusiya,AzərbaycanvəErmənistan
liderlərininüçtərəfibəyanatlarınınicrasıəsasındaEr
mənistanAzərbaycanmünasibətlərinin normallaşdı
rılmasıperspektivlərinətoxunulub.

əvvəli səh. 1-də
İki ölkə arasında son illərdə

xüsusiləmöhkəmlənən dostluğa
görə Azərbaycan Prezidentinə
minnətdarlığınıifadəedənViktor
Orbanbildiribki,bizsizinenerji
nizə görə dostunuz deyilik, çün
kiindisizinçoxluenerjidostunuz
var:“Bizsizinləmədəniyyəti,ox
şar keçmişi paylaşırıq. BizSizin
bizətəklifetdiyiniz imkanlarıçox
yüksək dəyərləndiririk. Siz ma
carlaraAzərbaycanın neft səna
yesinəsərmayəyatırmağaicazə
verdiniz. Bu da bizim xaricə ya
tırdığımız ən böyük sərmayələr
dənbiri,bəlkədəənböyüyüdür.
Bizimşanslarımızvar.Özümüzü
yaxşı aparsaq, bizim gələcəkdə
imkanlarımız olacaq... Yaşasın
Azərbaycan!”.
Prezident İlhamƏliyevMaca

rıstanBaşnazirininsöylədiyixoş

sözlərə görə təşəkkürünü bildi
rərək qeyd edib ki, həqiqətən
də, Macarıstan və Azərbaycan
həm strateji tərəfdaşlardır, eyni
zamanda, yaxın dost ölkələrdir:
“Hazırda bizi birləşdirən bir çox
bağlar var. Amma hesab edi
rəm ki, onların arasında təməl
amillər bizim dünyaya olan or
taq baxışlarımızdır. Bu, bizi da
ha da birbirimizə sıx bağlayır
və dostluğumuzu daha da güc
ləndirir.Milli ənənələrə sadiqlik,
ailə dəyərlərinin qiymətləndiril
məsikimiprinsiplərbizimhəyat
prinsiplərimizdir. Həm ikitərəfi
münasibətlərə baxışlarımız ey
nidir, həmçinin dünyada gedən
prosesləridəbizeyniprizmadan
qiymətləndiririk...
Əziz dostum dediyi kimi, biz

enerji dostları deyilik, biz əsl
dostlarıq. Deyə bilərəm ki, son

birilərzindəAzərbaycanaener
ji resurslarının təchizatı iləbağ
lı 10dan çox ölkədən sifarişlər
gəlmişdir, xahişlər edilmişdir.
Deyə bilərəm ki, bütün bu tək
lifər indi müzakirə edilir və adi
qaydada müəyyən bürokratik
prosedurları nəzərə almaq şər
tilə müzakirə olunur və sonra,
əlbəttə ki, qərarlar qəbul edilə
cək. Amma Macarıstanla Azər
baycanarasındatəbiiqazsahə
sində əməkdaşlığa dair bu gün
imzalanmışsənəd,deyəbilərəm
ki,cəmiüçgünərzindəhazırlan
mışdır və bu gün imzalanmış
dır...Bu,birdahaəlaqələrimizin
nə qədər səmimi olmasından
xəbər verir. Əlaqələrimizin ən
böyükdəyəriməhzbudur–qar
şılıqlı etimad, qarşılıqlı hörmət
və qarşılıqlı maraqlar üzərində
birgəfəaliyyətimiz”.
İndiyədək bir neçə dəfə ma

carxalqınınetimadınıqazanmış
Viktor Orbana bundan sonrakı
fəaliyyətində uğurlar arzulayan
İlham Əliyev deyib: “Biz siyasi
müstəvidə veteranlar sayıla bi
lərik.Yaşımıza görə yox. Viktor
məndəndətezrəhbərseçildi,35
yaşında. Mən ondan bir qədər
sonra, 41 yaşımda. Hələ ki, bi

zimgücümüzyerindədirvəəmi
nəm,şəxsidostluğumuzvəölkə
rəhbərləri kimi əməkdaşlığımız
bundan sonra da uzun illər da
vamedəcək”.

***
Qeyd edək ki, İlham Əliyev

yanvarın30daMacarıstanPre
zidentixanımKatalinNovak ilə
də görüşüb. Xanım Novak da
ölkələrimiz arasında əlaqələrə,
o cümlədən enerji sahəsində
əməkdaşlığa böyük önəm ver
diklərini bildirib. O, həmçinin
Azərbaycan Prezidentinin Ma
carıstanınBaşnaziri ilə apara
cağı danışıqların əhəmiyyətini
vəsəfərin yaxşıdavamedəcə
yinəümidvarolduğunuvurğula
yıb.
Xatırladaqki,Macarıstandöv

lət quruluşuna görə parlament
respublikasıdırvəölkəhəyatıilə
bağlıhəllediciqərarlarıicrahaki
miyyətininrəhbərikimiBaşnazir
verir.
Prezident İlham Əliyevin Baş

nazirViktorOrbanlagörüşündən
sonraimzalananikitərəfisənəd
lər də qarşılıqlı əməkdaşlığın
gələcəkdədahadamöhkəmlən
məsiüçünmühümzəmindir.

PrezidentİlhamƏliyevvəBaş
nazir Viktor Orban tərəfindən
Azərbaycan Respublikası ilə
Macarıstanarasındagenişləndi
rilmişstratejitərəfdaşlıqhaqqın
daBirgəBəyannaməimzalanıb.
“Azərbaycan Respublikasının

Şuşa şəhəri və Macarıstanın
Vesprem şəhəri arasında dost
luqəlaqələrinintəsisedilməsivə
mədəniyyət,turizm,şəhərsalma,
elm,iqtisadiyyatvəictimaihəya
tın digər sahələrində əməkdaş
lığa dair Anlaşma Memorandu
mu”nuAzərbaycanPrezidentinin
Şuşa rayonunda xüsusi nüma
yəndəsiAydınKərimovvəVesp
remşəhərininmeriGyulyaPor
qaimzalayıblar.
Bundan əlavə, iki ölkənin

aidiyyəti qurumları arasında tə
bii qaz əməkdaşlığı haqqında,
bitkikarantinivəbitkimühafizəsi
sahəsindəəməkdaşlıq,miqrasi
yasahəsindəəməkdaşlığadair,
dinc məqsədlərlə kosmik təd
qiqat və kosmik fəaliyyətlərdə
əməkdaşlıq haqqında anlaşma
memorandumları, habelə Azər
baycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə
Macarıstan Xarici İşlər vəTica
rət Nazirliyi arasında əməkdaş
lıqhaqqındaprotokolimzalanıb.

“Biziməməkdaşlığımızınböyük
hissəsi enerji məsələlərinə həsr
olunsa da, təkcə bu məsələlərlə
məhdudlaşmır”,–deyəPrezident
İlham Əliyev imzalanma məra
simindən sonra mətbuata bəya
natında bildirib. Dövlət başçısı
bu xüsusda nəqliyyat sahəsində
əməkdaşlığınəhəmiyyətinidiqqə
təçatdırıb.Bildiribki,bizdəmiryol
larıvasitəsiləartıqMacarıstandan
Azərbaycana, Azərbaycandan
Macarıstana yüklərin ötürülmə
sinə başlamışıq. Çünki Rusiya
Ukrayna müharibəsindən sonra
Azərbaycan ərazisindən keçən
yüklərinhəcmikəskinartıb.Azər
baycandamövcudmüasirnəqliy
yatinfrastrukturu–istərtankerlər,
gəmilər olsun, istər böyük dəniz
ticarəti limanıolsun,dəmiryolları
olsun,bunlarhamısımüasirdirvə
bütünlazımitələblərəcavabverir.
Prezidenttəhsilsahəsindəəla

qələrinçoxyaxşınəticələrioldu
ğunu deyib və Azərbaycandan
200gəncinMacarıstanhökumə
tinindəstəyi iləalınmış təqaüdlə
buölkədəoxuduğunubildirib və
buna görə təşəkkürü edib: “Bu,
əlbəttəki,Azərbaycandakadrpo
tensialının yaradılması istiqamə
tində çox önəmli hadisədir, eyni
zamanda, dostluğumuzu da bö
yükdərəcədəgücləndirəcəkdir”.
DövlətbaşçısıhəmçininAzər

baycanın işğaldanazadedilmiş
ərazilərinin minalardan təmiz
lənməsi və bu torpaqlarda qu
ruculuq işlərində Macarıstanla
əməkdaşlıqüçünyaxşıimkanlar
olduğunuvurğulayıb.

Azərbaycanın Tehrandakı Səfirliyi fəaliyyətini 
dayandırıb, əməkdaşlar təxliyə olunub

Xələf Xələfov: “Səfirliyimizin əməkdaşlarının təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsində İrana etibarımız yoxdur”

Xəbərverdiyimizkimi,yanvarın27-dəsaat8:40radələrindəTeh-
ranşəhərindəAzərbaycanRespublikasınınİranİslamRespubli-
kasındakıSəfirliyininbinasınasilahlıhücum–terroraktıtörədilib.
Terroraktınəticəsindəsəfirliyinmühafizəxidmətininəməkdaşı
başleytenantOrxanƏsgərovhəlakolub,ikiəməkdaşyaralanıb.

Baş vermiş hadisədən sonra
Tehrandakı səfirliyimizin fəaliy
yətinin dayandırılması və əmək
daşların təxliyə edilməsi barədə
qərarqəbulolunub.Bununüçün
göndərilmişxüsusitəyyarəiləsə
firliyinəməkdaşlarıvəonlarınailə
üzvləriyanvarın29daaxşamBa
kıyagətirilib.Ümumilikdə53nə
fər təxliyə olunub.Azərbaycanın
TehrandakıSəfirliyinəxainterror
hücumunun qarşısının alınması
zamanışəhidolanOrxanƏsgə
rovunnəşidəBakıyagətirilib.
HeydərƏliyevBeynəlxalqAero

portunda təyyarəni Azərbaycanın
xarici işlərnazirininmüaviniXələf
Xələfov,nazirliyinəməkdaşları,di

gərrəsmilərqarşılayıblar.
Buhadisənin baş verməsi bi

zim üçün gözlənilməz idi. Belə
hadisələrin baş verməsi qəbu
ledilməzdir. Vyana Konvensiya
sının müvafiq maddələrinə görə,
səfirliyi qəbul edən ölkə təhlükə
sizliyə məsuliyyət daşıyır. Baş
vermiş terror hadisəsi və onun
ağırnəticələriiləəlaqədarİranbir
dövlətkimiməsuliyyətdaşıyır.
XariciişlərnazirininmüaviniXə

ləfXələfovbusözləri jurnalistlərə
müsahibəsində deyib. O diqqətə
çatdırıbki,AzərbaycanPrezidenti
buhücumuterroraktıkimiqiymət
ləndirib və şiddətlə pisləyib: “Bu
hadisədən dərhal sonra İranın

BakıdakısəfiriniXariciİşlərNazir
liyinəçağırdıq.Əsastələbimizon
danibarətdirki,İranbirdövlətkimi
beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun
olaraq,buterroraktınınhərtərəfi
vəşəfafşəkildətəhqiqatınıapar
malı, cinayətkarları məsuliyyətə
cəlbetməlidir”.
Azərbaycan XİN başçısının

müavini vurğulayıb ki, hər hansı
ölkədədiplomatiknümayəndəliyin
fəaliyyətinidayandırmasıçoxcid
diməsələdir.Bizİrantərəfininnə
zərinəçatdırmışıqki,səfirliyimizin
əməkdaşlarının təhlükəsizliyinin
təmin edilməsində İrana etibarı
mızyoxdur.
“Bizdəfələrləİrantərəfininnə

zərinəçatdırmışdıqki,Azərbay
can Respublikasının diplomatik
nümayəndəliklərinə qarşı İran
ərazisində təhdidlər var. Buna
görə də təhlükəsizlik tədbirləri
nin artırılmasını tələb etmişdik.
Baş verən hadisə göstərdi ki,
İranbutələblərimizəməsuliyyət
sizyanaşıb”,–deyəXələfXələ
fovqeydedib.
Nazir müavini onu da bildi

rib ki, Tehrandakı səfirliyimizin
diplomatik fəaliyyətini tam da

yandırmasıTəbrizdəkibaşkon
sulluğumuzun fəaliyyətinəşamil
olunmur.Nəzərəalmalıyıqki,bi
zimbirçoxvətəndaşımızİranda
dır.Onlarındayardımaehtiyacı
olarsa,Təbrizdəkibaşkonsullu
ğamüraciətedəbilərlər.
Təbrizdəki baş konsulluğu

muzun mühafizəsi, orada çalı

şan insanların təhlükəsizliyinin
təminolunması bütövlükdə İran
dövlətinin üzərinə düşür: “Ümid
edirik ki, baş vermiş terror ak
tından müvafiq nəticə çıxaran
İran dövləti bundan sonra belə
hallara yol verməz.Səfirlik işçi
lərini qəbul edən hər bir dövlət
özöhdəliklərinəsadiqolmalı,bu

öhdəliklər çərçivəsində müvafiq
tədbirlərigörməlidir”.
Xatırladaqki,Tehrandakısəfir

liyimizəxainhücumdünyaölkə
lərininvəbeynəlxalqtəşkilatların
rəsmiləri, xarici işlər nazirləri,
səfirlər,XİNtəmsilçiləri,siyasət
çilərvəjurnalistlərtərəfindənqə
tiyyətləpislənibvəqəbuledilməz
hesab olunub. Bəyanat, açıqla
ma və paylaşımlarda terror ha
disəsinin tam araşdırılması və
təqsirkarların cəzalandırılması
tələbiifadəedilib.

Bizi birləşdirən 
dünyaya ortaq baxışlarımızdır

Viktor Orban: “Biz bu qərarı verdik, gəlin Azərbaycana tərəf gedək...”

Terror hücumu zamanı şəhid olan Orxan Əsgərov dəfn edilib

AzərbaycanınTehran-
dakıSəfirliyinəxain
terrorhücumunun
qarşısınınalınması

zamanışəhidolanmüha-
fizəxidmətininrəisiOrxan
Əsgərovyanvarın30-da
BakıdaIIŞəhidlərxiyaba-
nındadəfnedilib.

Vida mərasimində dövlət və
hökumət rəsmiləri, şəhidin ya
xınları,TürkiyəninAzərbaycan
dakı səfiri və səfirliyin əmək
daşları, ölkə ictimaiyyətinin
nümayəndələriiştirakediblər.
Şəhidincənazəsiyaylımatə

şi altında torpağa tapşırılıb.

Cənazənin üzərindəki üçrəng
li Azərbaycan bayrağı şəhidin
atasınatəqdimolunub.

HərbiorkestrinifasındaAzər
baycanRespublikasınınDövlət
Himnisəsləndirilib.

əvvəli səh. 1-də
AzərbaycanMədəniyyətNazirliyininTÜRKSOY

dakı nümayəndəsi Elçin Qafarlı da sözügedən
memorandumun  Türk dünyası iləAvropa ara
sında mədəniyyət əlaqələrinin genişlənməsinə,
TürkdünyasımədəniyyətininAvropadatanınma
sınatəkanverəcəyinibildirib.

O diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Prezidenti
İlhamƏliyevinvəMacarıstanınBaşnaziriViktor
Orbanıniştirakıiləimzalananbusənədmahiyyət
etibarilə Türk dünyası və Avropa mədəniyyətini
birarayagətirən ilk layihədir: “Avropanınmüxtə
lifşəhərlərihəril“Avropanınmədəniyyətpaytax
tı”elanolunurvəbutədbirinaçılışınaTÜRKSOY
nümayəndələri,eləcədəTÜRKSOYDaimiŞura
sınınqərarıiləseçilən“Türkdünyasınınmədəniy
yətpaytaxtı”ndandanümayəndələrdəvətolunur.
Artıqbirneçə ildirbuənənədavamedir.Keçən
ildəSerbiyanınNoviSadşəhərindəkimərasimə
“Türkdünyasınınmədəniyyətpaytaxtı”Bursadan
qonaqlardəvətedilmişdi.Buildəyanvarın21də
MacarıstanınVespermşəhərində tədbir keçirildi.
ButədbirdəiştirakedənTÜRKSOYunbaşkatibi

SultanRaevdəqardaşlaşmışşəhər təklifiniver
di.TÜRKSOYhərzamanAvropavəTürkdünyası
mədəniyyətpaytaxtlarınıbirləşdirməyəçalışır”.
Elçin Qafarlının sözlərinə görə, Şuşanın “Türk

dünyasınınmədəniyyətpaytaxtı”olmasıiləəlaqə
darmayayındanəzərdətutulantədbirəTÜRKSOY
tərəfindənAvropadandanümayəndələrdəvətolu
nacaq:“BizVespermdəndəqonaqlardəvətedə
cəyik.İnanıramki,bu,ŞuşailəVesperm,Azərbay
canlaMacarıstanvəbütövlükdəTürkdünyası ilə
AvropaBirliyiarasındaəlaqələrininkişafınaböyük
töhfəverəcək.Fikrimcə,bu,çoxtəqdirəlayiqhaldır.
Bununlada,Şuşavasitəsilədahabirtarixihadisə
yəimzaatılmışoldu”.

Mehparə Sultanova 
Ankara

Şuşa ilə Vesprem dostlaşdı

“Gəncliyin səsi”
Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə növbəti festival
əvvəli səh. 1-də
Gəncbəstəkarların diplom işlərindən ibarət konsert proqramı

AzərbaycanDövlətAkademikFilarmoniyasındareallaşacaq.Fev
ralın3dəkeçiriləcəkkonsertdəÜzeyirHacıbəyliadınaAzərbay
canDövlətSimfonikOrkestriçıxışedəcək.
HeydərƏliyevSarayındagəncistedadlarınxeyriyyəkonsertiisə

həmdəUluöndərin100illikyubileyinəhəsrolunub.Musiqisevər
lərfestivalınbukonsertini4fevraldaizləməkimkanıqazanacaqlar.
NizamiyurduGəncədəfestivalaevsahibliyiedəcək.Fevralın

6daGəncəDövlətFilarmoniyasında“Gənclərədəstək” layihəsi
iştirakçılarınınkonsertikeçiriləcək.
ADAUniversitetində(7fevral)AzərbaycanDövlətSimliKvarte

tininkonsertiisətələbəgənclərəəslbayramtöhfəsiolacaq.
Festivalaayın8dəfilarmoniyanınKameravəorqanmusiqisiza

lındayekunvurulacaq.Q.QarayevadınaAzərbaycanDövlətKame
raOrkestrininmüşayiətindəgəncsolistlərçıxışedəcək.

Lalə Azəri

“Yeni trendlər və gənclər” 
Bloger və jurnalistlərin forumu keçirilib

Yanvarın30-daBakıdakıMilli
GimnastikaArenasındaAzər-
baycanGəncləriGünümünasi-
bətilə“Yenitrendlərvəgənclər”
adlıblogervəjurnalistlərin
forumukeçirilib.

Forumunaçılışındagənclərvəid
mannaziriFəridQayıboviştirakçıları
2fevral–AzərbaycanGəncləriGünü
münasibətilətəbrikedib.
Nazirqeydedibki,buhəftəölkəmiz

də“Gənclərhəftəsi”elanolunub.Buçər
çivədə silsilə tədbirlərin təşkili nəzərdə
tutulub. Gənclərlə builki görüşümüz də
fərqli formatdadır. Ölkəmizdə 300dən
artıqgənclərtəşkilatınınfəaliyyətgöstər
diyinideyənnazirümidvarolduğunubil

diribki,forumgənclərarasındaşəbəkə
ləşmənininkişafınaböyüktöhfəverəcək.
Sonra söz blogerlərə verilib. Onlar

gənclərinarahatedənproblemlərinhəl
li, şəbəkələşmənin yaradacağı yeni im
kanlarvəsosialşəbəkələrdəcəmiyyətin
maarifəndirilməsi istiqamətində görülə
cəkişlərbarədədanışıblar.
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Beynəlxalq konfransda Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən 
məhv edilmiş mədəni irsindən də söz açılıb

əvvəli səh. 1-də
Ermənistan silahlı qüvvələ

rinin Azərbaycanın işğal olun
muş ərazilərindən çıxarılma
sı ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik
Şurasının, İslam Əməkdaşlığı
Təşkilatıdadaxilolmaqladigər
müvafiq beynəlxalq təşkilatla
rınqətnamələrininişğalçıdövlət
tərəfindən qulaqardına vurul
duğunu xatırladan Milli Məcli
sinsədribildiribki,2020ci ildə
Azərbaycan,BMTNizamnamə
sinin51cimaddəsindənəzərdə
tutulmuş özünümüdafiə hüqu
qundan istifadə edərək, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətna
mələrini, beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərini həyata
keçirməklə ərazi bütövlüyünü
vətarixiədalətibərpaedib.
Azərbaycanın işğaldan azad

olunmuş ərazilərdə genişmiq
yaslı bərpa və yenidənqurma
işləriapardığını,keçmişməcbu
ri köçkünlərimizin artıq doğma
yurdlarına qayıtması prosesinin
başladığını bildirən parlamentin
sədriindikiErmənistanərazisin
dəəsrlər boyuyaşadıqları doğ
ma torpaqlarından deportasiya
edilmiş azərbaycanlıların da
hüquqlarının bərpa olunacağı
na inamını tədbir iştirakçıları ilə
bölüşüb. Vurğulayıb ki, vaxtilə

Ermənistandandeportasiyaedil
mişsoydaşlarımızıbirarayagə
tirən Qərbi Azərbaycan İcması
artıq bununla bağlı beynəlxalq
birliyəmüraciətedib.
SahibəQafarova çıxışında İs

lam dünyasının üzləşdiyi qlobal
problemlərə də toxunub. Bildirib
ki,İslamdünyasınınzəngintarixə
vəmədəni irsə, böyük resursla
ra malik olmasına baxmayaraq,
bu gün hələ də həllini gözləyən
böyük çətinliklərlə üzləşib, yox
sulluq, sosial və iqtisadi bəra
bərsizlik, silahlı qarşıdurmalar,
humanitarböhranlar,terrorizmvə
ekstremizmhallarımodernləşmə
və inkişaf səylərinə mane olur.

Eyni zamanda Danimarkada,
TürkiyəninİsveçdəkiSəfirliyiqar
şısında “QuraniKərim”in yandı
rılması,Niderlanddabaşverənlər
dəgöstərirki, islamofobiya,kse
nofobiya, irqçilik hələ də bitmə
yib, əksinə demokratiya, insan
hüquqlarıvəsözazadlığıadıal
tındapərdələnərəkfikirayrılıqları
vənifrətyaratmağadavamedir.
Milli Məclisin sədri bildirib ki,

bu çətinliklərin öhdəsindən gəl
məkvəözpotensialınıtamreal
laşdırmaq üçün İslam dünyası
nın sülh, tolerantlıq, harmoniya
və ədalət kimi İslam dəyərləri
nə uyğun birliyə və həmrəyliyə
ehtiyacı var. Bumənada, İslam

ƏməkdaşlıqTəşkilatıhəmrəyliyi
mizin möhkəmləndirilməsi üçün
vacib və səmərəli mexanizmdir
vəümumiməsələlərüzrəəmək
daşlığımızın, birgə fəaliyyətimi
zinvədavamlımövqeyimizinin
kişafıüçünmühümzəmindir.
Diqqətəçatdırılıbki, islamofo

biyayaqarşıaçıqmövqeortaya
qoyanAzərbaycanmərhəmətdi
niolanİslamınhəqiqimahiyyəti
ninümayişetdirənvəİslammə
dəniyyətinintəbliğinəyönələnbir
sıratədbirlərtəşkiledib.Həmçi
nin2008ciildəİƏTəvəAvropa
Şurasınaüzvölkələriniştirakıilə
başlayan“BakıProsesi”vəson
radanDünyaMədəniyyətlərara
sıDialoqForumuartıqBMTBaş
Assambleyasının qətnamələri
ilə mədəniyyətlərarası dialoqun
dəstəklənməsiüçünəsasqlobal
platformakimitanınıb.
Sahibə Qafarova çıxışında

Azərbaycanın İran İslam Res
publikasındakı Səfirliyində yan
varın 27də törədilən terror ak
tından da danışaraq bu xain
hücumagörəbütünməsuliyyətin
İran tərəfininüzərinədüşdüyünü
deyib.Bildiribki,səfirliyinyerləş
diyiölkəolaraqİrantərəfisəfirlik
əməkdaşlarının təhlükəsizliyinin
təminolunmasıiləbağlımüvafiq
öhdəliklərini yerinə yetirməli idi.
Biz bu terror aktını törədənlərin,
eləcədəbuqanlıaktınsifarişçilə
rininənqısazamandamüəyyən
edilməsinivəənobyektivşəkildə
cəzalandırılmasınıtələbedirik.

Dövlət Teatr Muzeyində “Heydər Əliyev İli” 
çərçivəsində dəyirmi masa 

CəfərCabbarlıadınaAzərbaycanDövlətTeatrMuzeyi“Heydər
Əliyevİli”çərçivəsindəsilsilətədbirlərdənibarətlayihəyəbaşlayıb.
Yanvarın31-dəlayihəninilktədbiri–“ÇağdaşAzərbaycangəncli-
yiüçünHeydərƏliyevfenomeni”adlıdəyirmimasakeçirilib.

Muzeyin direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Sevinc Mika
yılovanın giriş sözündən sonra dahi siyasətçinin ictimaisiyasi
fəaliyyətini təcəssüm etdirən eksponatlar əsasında hazırlanmış
videoçarxnümayişolunub.
Sonragəncalimvətədqiqatçıların“Azərbaycangəncliyiningə

ləcəyiolanHeydərƏliyev irsi”, “Uluöndərvəgənclər siyasəti”,
“HeydərƏliyevinAzərbaycanelmvəmədəniyyətinininkişafında
rolu”, “HeydərƏliyevinmədəniyyət siyasəti:milli teatrın inkişa
fı”,“Uluöndəringənclərinmədənimaarifişinəcəlbolunmasında
rolu”vədigərmövzulardaməruzələridinlənilib.Mövzuətrafında
diskussiyaaparılıb.
Dəyirmimasada “ASANKönüllüləri”GənclərTəşkilatı İctimai

Birliyininüzvləri,muzeyəməkdaşlarıiştirakediblər.

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında 
Leyla Vəkilovanın xatirəsi yad edilib

BakıXoreoqrafiyaAkademiyasında(BXA)SSRİXalqartisti,
DövlətmükafatılaureatıLeylaVəkilovanın(1927-1999)anadan
olmasının96-cıildönümünəhəsrolunmuşanımtədbirikeçirilib.

Tədbirdə BXAnın
müəllimləriyaddaşlar
dagözəlinsan,peşə
kar pedaqoq kimi si
linməz izqoyanbalet
və klassik rəqs mək
təbinin əvəzolunmaz
simasıLeylaVəkilova
haqqında xatirələrini
bölüşüblər.
Bildirilib ki, Leyla

Vəkilova  Azərbay
candamillibaletmək
təbinininkişafındamühümroloynayıb.O,rəqslərindəxüsusiifa
tərzi,incəliyiiləseçilirdi.Yüksəksəhnəmədəniyyətinəvəifatex
nikasınamaliksənətkaridi.Peşəkarpedaqoqkimihərzamantə
ləbələrinə dəstək verir, onların qayğısınaqalırdı. İndikiBXAda
dərs deyən sənətkar xoreoqrafiya sahəsindəmilli kadrların ha
zırlanmasındaəvəzsiz roloynayıb.Onunyetirmələribugündə
sənətfəaliyyətləriniuğurladavametdirirlər.
SondaBabəkAbbaszadəningörkəmlibaletartistininhəyatvə

yaradıcılığından bəhs edən “Qanadlı xatirələr” sənədli filmi nü
mayişetdirilib.FilmdəLeylaVəkilovanınmüxtəlif illərdəA.Ada
nın“Jizel”,R.Qlierin“Qırmızılalə”,P.Çaykovskinin“Sonalargölü”,
L.Minkusun“DonKixot”,Ə.Bədəlbəylinin“Qızqalası”,Q.Qaraye
vin“Yeddigözəl”,S.Hacıbəyovun“Gülşən”vədigərbalettamaşa
larındakıifalarıtəqdimolunub.

Milli Kitabxana Macarıstanın rəqəmsal nəşr 
işi ilə bağlı təcrübəsindən yararlana bilər
ADAUniversitetiMacarıstanın“Arcanum”rəqəmsalnəşriyyat
qurumununrəhbərliyinibirsıragörüşlərvəbirgəlayihələrhə-
yatakeçirməkməqsədiləAzərbaycanadəvətedib.

Yanvarın30da“Ar
canum”un icraçı di
rektoru Elöd Biszak
Azərbaycan Milli Ki
tabxanasındaolub.
QonağaMilli Kitab

xananın fəaliyyəti, o
cümlədənburadahə
yata keçirilən digital
laşdırma işihaqqında
ətrafıməlumatverilib.
Qeyd edilib ki, kitab
xanada 2008ci ildən
etibarənmüstəqilşəkildə1milyondanartıqresursdigitallaşdırılıb.
2020ciildəMilliKitabxana“Azərbaycandamillielektronkitabxa
na”layihəsiniirəlisürüb,lakinmüəllifhüquqlarınınqorunmasıilə
bağlıməsələlərtamhəllinitapmadığındanbulayihəhələlikhəya
takeçirilməyib.
Qeydolunubki,əgər “Azərbaycandamillielektronkitabxana”

layihəsibaştutarsa,ozamanMacarıstanın“Arcanum”müəssisə
sikimişirkətlərəmüraciətediləbilər.
SondadirektorKərimTahirovqonağaMilliKitabxanavəAzər

baycan xalçaları haqqında kitablar, habeləAzərbaycanın tarix
mədəniyyətabidələrininxəritəsinihədiyyəedib.

Bakı Marionet Teatrı yenidən 
Fransaya festivala dəvət alıb

BakıMarionetTeatrıFransanınŞarlövil-Mez-
yerşəhərindəkeçirilənənənəviBeynəlxalq
MarionetTeatrlarıFestivalınayenidəndəvət
alıb.Bubarədəteatrıntəsisçisi,bədiirəhbə-
rivərejissoru,Əməkdarincəsənətxadimi
TərlanQorçuməlumatverib.

Xatırladaqki,BakıMarionetTeatrıpande
miyadan əvvəl, 2019cu ildə 20ci Şarlövil
Mezyer Beynəlxalq Marionet Teatrları Fes
tivalında iştirak edib. Kollektivin festivalda
nümayişetdirdiyi“LeylivəMəcnun”marionet
tamaşasıböyükmaraqlaqarşılanıb.Kollek

tiv ilk dəfə qatıldığı festivaldaÜzeyir Hacı
bəylinin“LeylivəMəcnun”operasıəsasında
hazırladığımarionettamaşasıiləseyrçilərin
böyükrəğbətiniqazanıb.
1961ci ildə əsası qoyulmuş ŞarlövilMez

yer Beynəlxalq Marionet Teatrları Festivalın
dadünyanınhəryerindəntruppalartamaşalar
təqdimedir.Əvvəllər3ildənbirkeçirilənfesti
val2009cuildənetibarən2ildənbirkeçirilir.
Tərlan Qorçu qeyd edib ki, teatrın qastrol

səfərləriilkdəfə1990cıildəFransadanbaşla
mışdı.Teatrınhazırladığı“Arşınmalalan”ma
rionettamaşasıdailkdəfəoradagöstərilmişdi.
“Uzun illər səhnəmiz olmadığından əsasən
qastrolsəfərlərinəgedirdik.Səfərlərimizdaha
çoxAvropaölkələrinəolurdu,çünkioradama
rionetteatrlarınıdahaçoxsevirlər.Buteatrların
repertuarıəsasənoperavəmusiqilitamaşalar
danibarətdir.Busəbəbdəndəmarionetteatr
larınıböyüklərüçünolanteatrdaadlandırmaq
olar”,–deyəobildirib.
ÖtənillərdəteatrFransadansavayıPolşa,

İsveçrə, Almaniya və sair ölkələrdə tama
şalargöstərib.AzərbaycanRespublikasının
Birinci vitseprezidentiMehribanƏliyevanın
dəstəyiilə2013cüildən“İçərişəhər”Dövlət
TarixMemarlıqQoruğu İdarəsininnəzdində

fəaliyyət göstərən Bakı Marionet Teatrının
2018ciildənartıqözbinasıdavar.
Hazırdateatrınrepertuarındaiki tamaşa–

ÜzeyirHacıbəylininölməzəsərləri əsasında
hazırlanmış“Arşınmalalan”və“LeylivəMəc
nun”marionet tamaşaları var.TərlanQorçu
bildirib ki, marionet tamaşa hazırlamaq çox
maliyyətlivə45ilvaxttələbedənişdir.Bədii
rəhbərnövbətitamaşakimiZülfüqarHacıbə
yovun “AşıqQərib”operasınıBakıMarionet
Teatrınınsəhnəsinəgətirməkistəyir.

AzərbaycanınFransa-
dakıyenisəfiriLeyla
AbdullayevaParisdəki
AzərbaycanMədəniy-

yətMərkəzində(AMM)yerli
vəxaricijurnalistlərüçün
mətbuatkonfransıkeçirib.

Səfir Leyla Abdullayeva çı
xışında ölkəmizin ötən əsrin
sonlarında müstəqilliyini bərpa
etməsi, Ermənistanın təcavü
zü ilə üzləşməsi, otuz ilə yaxın
davam edən işğalın fəsadları
barədə danışıb. Diqqətə çat
dırılıb ki, Azərbaycanın bu illər
ərzində işğala son qoymaq və
problemi danışıqlar yolu ilə həll
etməksəyləriErmənistanınqey
rikonstruktiv mövqeyi ilə üzlə
şib.Münaqişəninhəlliməqsədilə
yaradılmışMinskqrupudaotuz
il ərzində heç bir irəliləyişə nail
olmayıb. Nəticədə Azərbaycan
2020ci ildə öz ərazilərini hərbi
yollaazadedib.
Müharibənin başa çatmasın

dan sonra Azərbaycanın atdı
ğı konstruktiv addımlar və sülh
müqaviləsi imzalanması üçün

Ermənistanaetdiyi təklifbarədə
danışan diplomat qarşı tərəfin
hələ də qeyrikonstruktiv möv
qeyinidavametdirdiyinivəAzər
baycanın Qələbəsini həzm edə
bilmədiyinideyib.

Səfir ölkəmizin regionda sül
hünbərqərarolunmasıistiqamə
tindəgördüyüişlərdəndanışıb.
Laçındəhliziətrafındakıvəziyyət

barədəsözaçansəfirdəhlizinaçıq
olduğunuvurğulayıb.Qeydedibki,

dəhlizhumanitarməqsədlərüçün
nəzərdətutulsada,Ermənistanbu
dəhlizvasitəsiləAzərbaycanərazi
sinəminalar, silahlar və hərbçilər
göndərib.Bütünbunlara,eləcədə
Rusiya sülməramlılarının müvəq
qəti nəzarətində olan ərazilərdə
təbii sərvətlərin qeyrileqal istis
marınaetirazolaraqazərbaycanlı
gənclərötən ilindekabrındanLa
çınXankəndiyolundadincaksiya
keçirirlər. Diplomat vurğulayıb ki,
Ermənistanqeyrileqal fəaliyyətini
davametdirməkməqsədiləLaçın
dəhlizi ilə bağlı reallığı əks etdir
məyənməlumatlaryayır.
SəfirLeylaAbdullayevajurna

listlərinsuallarınıcavablandırıb.
Sonda media mənsubları

AMMdə ölkəmizin mədəniyyə
tiniəksetdirəneksponatlarlata
nışolublar.

Parisdəki Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzində jurnalistlərlə görüş

Səfir Leyla Abdullayeva ilk mətbuat konfransını keçirib 

Bəstəkar Elnarə Dadaşovanın yubileyinə 
həsr olunmuş konsert

MüslümMaqomayevadına
AzərbaycanDövlətAkademik
Filarmoniyasındabəstəkar
sənətşünaslıqüzrəfəlsəfə
doktoru,Əməkdarincəsə-
nətxadimi,professorElnarə
Dadaşovanın70illikyubile-
yinəhəsrolunmuşkonsert
keçirilib.

Gecədə Əməkdar artist Fuad
İbrahimovun rəhbərliyi ilə Ü.Ha
cıbəyli adınaAzərbaycan Dövlət
SimfonikOrkestri çıxış edib. So
listlər Xalq artisti Gülnaz İsmayı

lova(soprano),respublikavəbey
nəlxalq müsabiqələr laureatları
Səidə Tağızadə (piano) və Fəxri
KazımNicatın (tenor) ifasında
bəstəkarınəsərlərisəsləndirilib.
DahibəstəkarQaraQarayevin

tələbəsi olan Elnarə Dadaşova
müxtəlif janrlarda 100dən artıq
əsər yazıb. Fortepiano əsərlə
ri onun yaradıcılığındaməxsusi
yertutur.Müəllifin“24prelüd”sil
siləsi,“Sayalı”baleti,orqanüçün
“Variasiya”,“Fantaziya”,“Postlü
diya”əsərləribumənadadiqqət
çəkən nümunələrdir. Polifoniya,

solfecioüzrəbeşdərsvəsaitinin,
xorüçüntoplularvətədrisproq
ramlarınınmüəllifiolanbəstəkar
hazırdaBakıMusiqiAkademiya

sıvəAzərbaycanMilliKonserva
toriyasında pedaqoji fəaliyyətini
davametdirir.

Lalə Azəri

“Cəfər Cabbarlı: azad bir ruh” 
Bədii-sənədli televiziya filmi çəkilib

“AzərbaycanTeleviziyavəRadioVerilişləri”QSC-nin
“Sabah”yaradıcılıqstudiyasındagörkəmlidrama-
turqCəfərCabbarlıhaqqındabədii-sənədlitelevizi-
yafilmiçəkilib.

QSCninSosialmediavə ictimaiyyətləəlaqələr şö
bəsindənbildirilibki,“CəfərCabbarlı:azadbirruh”adlı
film “Sabah” studiyasının “Yad etməni” bədiisənədli
filmlərsilsiləsindənnövbətiekranişidir.
FilmdəCəfərCabbarlınınölümündənqabaqteatrdan

küsdürülməsi,bundansonraheçnəyazmamasınaqə
rarverməsindənbəhsedilir.DramaturqfilmdəMikayıl
Müşfiqlə rastlaşır,ona teatrdabaşınagətirilənləri, itti
hamedilməsini,izlənilməsinidanışır.
BədiisənədlifilmdəCabbarlı iləMüşfiqinsöhbətləri

obrazlışəkildəverilib,faktlarhəmonlarındilindən,həm
dəsənədliformadatəqdimedilib.
Çəkilişlərininbirhissəsi “Azərbaycanfilm”kinostudi

yasında aparılan filmin ssenari müəllifi Seymur Şah
bazzadə, quruluşçu rejissoruSiracMustafayev, ikinci
rejissoruRaminaQarayevadır.“Yadetməni”layihəsi
ninideyamüəllifiXalqartistiRamizHəsənoğludur.
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“Heydər Əliyev dühası və qüdrətli Azərbaycan”
“HeydərƏliyevİli”müna
sibətiləregionalmədəniy
yətidarələrinin(RMİ)əhatə
etdiyimüəssisələrdəmüxtəlif
tədbirlərtəşkilolunur,Ulu
öndərinsiyasilidervəmüdrik
dövlətxadimikimiAzərbay
cantarixindəsilinməzizqoy
duğuvurğulanır.

Biləsuvar RMİ-nin təşkilatçılı-
ğı,Neftçala rayonCamal İsma-
yılovadınaUşaqincəsənətmək-
təbinin təşəbbüsü ilə “Heydər
ƏliyevinAzərbaycan milli musi-
qisinindünyaklassikmusiqisə-
viyyəsinəyüksəldilməsindərolu”
adlı gənc ifaçıların regionlara-
rası müsabiqəsi keçirilib. Mü-
sabiqədə Biləsuvar, Lənkəran,
Masallı, Kürdəmir, Sabirabad
RMİ-lərin tabeliyində fəaliyyət
göstərənuşaqmusiqivəincəsə-
nət məktəblərindən ümumilikdə
73şagird iştirakedib.Biləsuvar
RMİ-nin rəisi Əlisultan Sadıxov

iştirakçıları salamlayıb, Ümum-
milli liderin Azərbaycan mədə-
niyyətinin inkişafına diqqət və
qayğısındanbəhsedib.Müsabi-
qəninyekunundaqaliblərdiplom
və fəxri fərmanlarlamükafatlan-
dırılıblar.

***
İs ma yıl lı RMİ.QəbələRayon

Mədəniyyət Mərkəzində “Hey-
dərƏliyev– tarixi şəxsiyyət və
tarix yaradan şəxsiyyət” ad-
lı tədbir keçirilib. Çıxış edənlər
HeydərƏliyevinhəyatıvəsiyasi
fəaliyyətinin müasir tariximizdə
müstəsnayer tutduğunusöylə-
yiblər.Qeydedilibki,Uluöndə-
rinölkəmizərəhbərliketdiyiillər
milli oyanış, tərəqqi, müstəqil
dövlət quruculuğu dövrü kimi
tariximizinyaddaşınahəkkolu-
nub.

***
Kür də mir RMİ. Füzuli rayon

nümayəndəliyinin təşkilatçılığı
ilə Horadiz şəhərindəki Heydər
Əliyev Mərkəzində “Əbədiya-
şar lider” adlı tədbir keçirilib.

Ulu öndərin həyatı və dövlətçi-
lik tariximizdəmisilsiz xidmətlə-
rindənbəhsedənkitabvə foto-
lardan ibarət sərgi təşkil edilib,
videoçarxnümayişolunub.
İmişli RayonMədəniyyətMər-

kəzinin təşkilatçılığı ilə Axıcanlı
kəndklubunda “Dahi insan”adlı
tədbir keçirilib. Şagirdlər müdrik
dövlət xadiminə həsr olunmuş
şeirlərsöyləyiblər,“Əbədiyyətyo-
lu”sənədlifilminümayişetdirilib.

***

Şə ki RMİ. Zaqatala Rayon
Mədəniyyət Mərkəzinin tabe-
liyində fəaliyyət göstərən Ço-
bankol kənd Mədəniyyət evin-
də “Azərbaycanın xilaskarı”
başlığı altında tədbir keçirilib.

Çıxışlardaqeydolunubki,müs-
təqil Azərbaycan Ulu öndərin
indikivəgələcəknəsillərəəma-
nəti, onun zəngin və çoxşaxəli
siyasi irsixalqımızınmillisərvə-
tidir.Bumüqəddəsmirasıqoru-
yub saxlamaq hər bir azərbay-
canlınınşərəfivəzifəsidir.

***

Gən cə RMİ. Goranboy Rayon
MədəniyyətMərkəzininMəşədiqa-
ralarkəndSənətkarlıqevindəkeçi-
rilən“AzərbaycantarixininHeydər
Əliyevmərhələsi”adlıtədbirdəUlu
öndərinhəyatyoluvəsiyasifəaliy-
yətiniəksetdirən fotosərginüma-
yişolunub.

***
Ma sal lı RMİ.CəlilabadRayon

HeydərƏliyevMərkəzində“Nə?
Harada? Nə zaman?” bilik ya-
rışının rayon birinciliyi keçirilib.

Gənclərdən ibarət 8 komanda-
nın mübarizə apardığı yarışda
“Turist”, “Öndər” və “Uğur” ko-
mandaları ilk üç yeri qazanıb.
Qaliblər kubok və diplomlarla
mükafatlandırılıb.

Yardımlıdakı Heydər Əliyev
MərkəzivərayonStatistikaİda-
rəsininbirgətəşkilatçılığıilə“Bir
dahinin həyat yoluna səyahət”
adlı layihəüzrə ilk tədbir keçiri-
lib.“Dahişəxsiyyət”sənədlifilmi
nümayiş etdirilib, “Unudulmaz
dahi”adlısərgiyəbaxışolub.

***

Ağ daş RMİ. Zərdab rayon
MKS-nin Mərkəzi Kitabxana-
sıvəZərdabGənclərevisosial
xidmətmərkəzininbirgətəşkilat-
çılığı ilə “Heydər Əliyev dühası
və qüdrətli Azərbaycan” başlığı
altındatədbirkeçirilib.

***
Ağs ta fa RMİ. Qazax Tarix-Di-

yarşünaslıq Muzeyi, M.P.Vaqif və
M.V.Vidadinin Xatirə Muzeyinin
birgə təşkilatçılığı ilə “HeydərƏli-
yev vəmədəniyyət”mövzusunda
tədbirkeçirilib.Bildirilibki,Uluön-
dərhərzamanxalqınmədənidə-
yərlərinin,millisərvətlərininqorun-
masıvətəbliğinəqayğıiləyanaşıb.
Tovuz Tarix-Diyarşünaslıq Mu-

zeyinin əməkdaşları tərəfindən
TovuzşəhərMahirƏləkbərovadı-
natamortaməktəbdə“Uluöndər
HeydərƏliyevinsiyasiirsimillisər-
vətimizdir”mövzusundamühazirə
təşkiledilib.

***
Ağ ca bə di RMİ. 2 fevral –

Azərbaycan Gəncləri Günü ilə
əlaqədar Ağcabədidəki Heydər
ƏliyevMərkəzi, rayon İcra Haki-
miyyəti,Gənclərvə İdmanİdarə-
sininbirgətəşkilatçılığıilə“Heydər
Əliyev və Azərbaycan gəncliyi”

mövzusunda tədbir keçirilib. Çı-
xışedənlərəsasıUluöndərHey-
dərƏliyev tərəfindənqoyulanvə
bu gün Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi iləuğurladavametdiri-
lən dövlət gənclər siyasətindən,
gənclərin hərtərəfi inkişafı üçün
yaradılanşəraitdəndanışıblar.

Hazırladı: N.Məmmədli

Adı kiçik, özü böyük...
Atalarımızdeyibyolböyüyündür.Bəli,xalqtəqviminəgörədə
qışfəslininşərtibölgüsündəilkolaraqBöyükçilləyəyol,mey
danverilir.Ənuzunyol,zamanqətedəndəeləodur–40gün.

Böyük çillə dekabrın 21-dən çıxdığı 40 günlük yolun sonuna
yetişdi.Yanvarın31-dəKiçikçillənindövranıbaşladı.Ömrüiyir-
micəgünolsada,çiləsiadıkimikiçikdeyil.Sankiqışfəslibütün
zəhmini,qəzəbinibuiyirmigünəsığdırmağaçalışacaq.Hazırda
dünyanın üzləşdiyi ciddi quraqlıq fonundaKiçik çillənin qar-bo-
ranlamüşayiətolunanşıltaqlığıtoy-bayramkimiqəbulediləcək...
Ulularımızhəmdədeyibki,qışdanqorxmayın,çünkiqarşıdan

yazgəlir.Ammazamanheçnəyəbaxmır.İnsanfəsilləridə,illəri
dəgünbəgünyaşayır.Özüdəümidlə,minbirarzuyla.Yoxsadörd
paraolmuşiliniçindəyenibölgülər–Böyükçillə,Kiçikçillə,Boz
ayvəs.kimitəsəllinöqtələri,istinadlarıtapardımı?!
Tanınmışfolklorşünas-alim,professorMəhərrəmQasımlıyazırki,

ulularımızqışıdərd-bəla,müşkül,çətinlikkimiqəbuletdiklərindənonu
ikiyerəbölərək“Böyükçillə”(böyükçətinlik)və“Kiçikçillə”(kiçikçətin-
lik)adlandırıblar.Qışyeriniyazatəhvilverənzamanyandırılantonqala
elarasında“çilləqovantonqal”deyilməsivəNovruzqabağıkeçirilən
mərasimlərə(qulaqfalı,üzüksalma,oddan,sudanatlanmavəs.)“çillə
çıxartma”,“çilləkəsmə”adıverilməsidəqışınağrı-acı,dərd-bəla,sı-
xıntıkimi“çillə”obrazındafolklorbiçimiqazandığınıgöstərir.
Əzəlielimiz,dağlıqəraziolanGöyçəmahalında(Ağkilsəkən-

di)ömürsürmüşDədəƏləsgərdəbəlkəeləbeşayayaxınsürən
qış çiləsindənbezibusandığı üçün “Çəkmiyə” rədifi qoşmasını
“İnsan payız ölə, yazda dirilə, Zimistanda boran-qarı çəkmiyə”
misralarıiləbaşlayır.Dahabirağkilsəli–ŞairMəhəmməd(1857-
1937) isə “Birdi” rədifi gəraylısında qışla bağlı ustadlar ustadı
həmkəndlisindənfərqlidüşüncəortayaqoyur.O,həyatşəraitinin
insanınduyğularınatəsirsizötüşmədiyinidiləgətirir:

Kəklikötərqışkeçəndə,
Ovçuyanarboşkeçəndə.
Güzəranınboşkeçəndə
Qışdabirdi,yazdabirdi...

İnsancavançağınınbitməsiniistəmədiyikimi,qışdaKiçikçillə-
nintimsalındaöz“oğlançağı”iləvidalaşmaqistəmir...Yaxınlaşan
yazın “təhlükəsindən” “duyuqdüşən”Kiçikçilləbütünqüvvəsini
səfərbəredərəkqışınadına layiq izqoymağaçalışır.Qardaha
çoxküləyinmüşayiətiiləyağır,onudalanlara,künc-bucağatop-
lamağaçalışır.Sankiqarıəbədisaxlamaqüçünqoruyur,gizlədir.
Ancaq,necədeyərlər,qorxununəcələfaydasıyoxdur...
Birdəbaxacağıqki,iyirmigündəgəlibkeçdi.Bozayüz-gözünü

bozardıbKiçikçillənibirilliyəqeybəgöndərəcək...Vəbizdəəlimi-
zisəmənitəmənnasıilədənkisələrinəsalacağıq.Çünkiçiçəksiz
baharolmadığıkimi,səmənisizdəNovruzolmur...

Fariz Yunisli

“Uşaqlığım, gəncliyim İrəvanda qalıb...”
Yanvarın31dəXalqartisti,
tanınmışmüğənniMübarizTa
ğıyev75yaşınıqeydedib.Yu
bileyiərəfəsindəAZƏRTACa
müsahibəsindəömürvəsənət
yolundansözaçansənətkar
doğulubboyabaşaçatdığı
İrəvanşəhəriiləbağlıxatirələ
rinidəbölüşüb.Müsahibədən
seçmələritəqdimedirik.

“Yaşadolduqca, həmişədo-
ğulduğun,ilkdəfədünyanıdərk
etməyə başladığın, ilk sevgini
tapdığın yerlərə can atırsan...
Aradannəqədərillərkeçsədə,
yenə həmin yerlərə getmək,
uşaqlıq xatirələrini təkrar yaşa-
maq istəyirsən. Təəssüf ki, bu,
mənimüçünmümkündeyil...
Evimiz şəhərin düz ortasında

yerləşən azərbaycanlılar məhəl-
ləsində,hamınıntanıdığıməşhur
Gedərçaydeyilənyerdəidi.İndi-
ki kimi xatırlayıram,məhəlləmiz-
dəikimüsəlmanməscidivar idi.
Tez-tezməhəlləmizinsakinləridi-
nimərasimvəayinləriicraetmək
üçün ora yığışar, dərd-sərlərini
bölüşərdilər.Uşaqvaxtınənəmin
məni tez-tez ora aparmağı yad-
daşımdaənəzizxatirəkimiyaşa-
yır.İndinəoməscidlərqalıb,nə
məhəlləmiz, nə də ki, orada bir
azərbaycanlı.Mənəqalanyalnız
oyerlərləəlaqədarheçvaxtunu-
dulmayanxatirələrdir...”.

“Məktəbimiz İrəvandakı sta-
dionun yanında idi. “Neftçi” və
“Ararat” komandaları oynayanda
şəhərdəki azərbaycanlı uşaqlarla
yığışıbazarkeşlikedərdik.Bizçox
az idikvəsevimli komandamızın
qələbəsinə sevinəndə ermənilər
bizəçoxnifrətləbaxırdılar.Birdə-
fəhəttadavadadüşdü...Yadım-
dadır, hələ o dövrdə biz oxuyan
məktəbiikidəfəyandırdılar...”.
“Mən ziyalı ailəsində anadan

olmuşam. Elə bu sənətə gəlmə-
yimindəsəbəbiyəqinki,gendən
irəli gəlir. Babam aşıq Muxtar
1900-cu illərdə İrəvanın məşhur
aşıqlarından olub. Atam Hüseyn
kişini isə Göycə mahalında adla
çağırardılar–mahirkamançaus-
tası idi.Anamuzunillərİrəvanda

radiodaredaktorvəzifəsindəça-
lışıb.OradaAzərbaycandilində
1saatlıqefirvaxtıayırmışdılar...
Ortaməktəbibitirdikdənsonra

İrəvanPedaqojiİnstitutunadaxil
oldum.Üçüncükursdaoxuyan-
daErmənistandagəncistedad-
ların musiqi müsabiqəsi keçi-
rildi. Müsabiqənin sədri əslən
Bakıdanolan,ErmənistanDöv-
lət Estrada Orkestrinın rəhbəri
KonstantinOrbelyanidi.Açığını
deyimki,ermənidilinimükəm-
məlbilirdim,onlarınmahnılarını
özlərindən yaxşı oxuyurdum.
Müsabiqədə qalib gəldim. İndi
münsifərvə təşkilatçılarbilmir-

dilərki,azərbaycanlıgəncinecə
müsabiqənin qalibi elan etsinlər.
Odurki,müsabiqəninbirincimü-
kafatını iki nəfərə–erməniqıza
vəmənəverdilər.Qəribəsi isəo
idi ki, müsabiqəni geniş işıqlan-
dıran“SovetErmənistanı”qəzeti
birinciyerinqalibininermənimü-
ğənniolduğunuyazmışdı,mənim
adımıdaçəkməmişdi...”.
“1970-ciillərinəvvəlləriidi.Est-

radaorkestriiləAbovyanşəhərin-
dəkonsertproqramıiləçıxışımız
oldu. Hamımıza tanış olan Kər-
kük bayatılarını oxuyurdum. Bir-
dənkonsertin şirin yerində zalın
ortasındanbirerməniqalxıbqış-
qırdı: “Heç türkün yeridir bura?
Bu mahnını niyə oxuyursan?”.
Orkestrin rəhbəri başı ilə mənə

fikir verməməyi işarə etdi. İfamı
bitiribsəhnəni tərketdim.Amma
ürəyiməartıqxaldüşmüşdü.Öz-
özümədedim,deməkbizimkibu-
raqədərmiş...1972-ciildəəsgər-
liyəgetdim,əvvəlTifisdə, sonra
Həştərxanvilayətindəxidmətkeç-
dim.Xidmətmüddətindədəhərbi
orkestrdəsolistkimiçıxışedirdim.
Kollektivimiz konsert proqramı ilə
bütünkeçmişittifaqınrespublikala-
rındaqastrolsəfərlərindəolmuşdu.
Birgünxəbərtutdumki,qarnizon
dəyibbir-birinə,generalməniaxta-
rır.Səndemə,hərbihissəyəkori-
feysənətçimizRəşidBehbudovun
imzası iləməktubdaxilolubvəo
məniBakıyaözkollektivinədəvət
edir.HəmindəvətdənsonraBakı-
yagəldimvəbirdəİrəvana–mə-
nə doğma olan o yerlərə qayıda
bilmədim...”.
“PrezidentİlhamƏliyevinötən

ilin dekabrın 24-də QərbiAzər-
baycandanolanbirqrupziyalıilə
görüşünüböyükqürurvəsevinc
hissiiləizlədim.Prezidentİlham
Əliyevin dediyi: “Nəyi necə, nə
vaxt etmək lazımdır, bunumən
bilirəm!”sözlərinibirdahaxatır-
ladım. Deməli, məqam, zaman
indiyetişib...Oyerləribirdəgö-
rəcəyiməböyükümidimvar.
Uşaqlığım,gəncliyim İrəvanda

qalıb. Bircə arzum var ki, uzun
illər gördüyüm yuxular gerçəyə
çevrilsin...”.

Mədəniyyət nazirinin birinci müavini 
Adil Kərimli Şəkidə vətəndaşlarla görüşəcək
Mərkəziicrahakimiyyətiorqanlarıvədigəridarəetməqurum
larırəhbərlərininşəhərvərayonlardavətəndaşlarınqəbulu
cədvəlinəəsasən,AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyət
nazirivəzifəsinimüvəqqətiicraedənAdilKərimlifevralın17də
ŞəkişəhərindəkiHeydərƏliyevMərkəzində(Şəkişəhəri,Hey
dərƏliyevprospekti216)Şəkişəhəri,Oğuz,Qax,Zaqatala,
Balakənrayonlarındanolanvətəndaşlarıqəbuledəcək.

Vətəndaşlar 13 fevral 2023-cü il tarixinə qədər nazirliyin in-
fo@culture.gov.azelektronpoçtünvanı,(012)493-30-02telefon
nömrəsi vasitəsiləvə “WhatsApp”xidmətinə  (0777147147)
müraciətetməkləqəbulayazılabilərlər.

Gəncədə tanınmış tarzənin xatirə gecəsi 

F.ƏmirovadınaGəncəDövlətFilarmoniyasındaXalqartisti,
Prezidenttəqaüdçüsü,tarzən,musiqitəşkilatçısıFikrətVerdi
yevin(19472022)xatirəgecəsikeçirilib.

Şəhərrəsmiləri,TürkiyəninGəncədəkibaşkonsuluRecepÖz-
top,sənətkarınailəüzvlərivədigərqonaqlarıniştiraketdiyitəd-
birdəəvvəlcəF.Verdiyevinxatirəsinəhəsrolunanvideoçarxnü-
mayişetdirilib.
GəncəŞəhərİcraHakimiyyətininbaşçısıNiyaziBayramovvədi-

gərçıxışedənlərF.VerdiyevinAzərbaycanincəsənətinə,xüsusilə
Gəncə şəhərindəmusiqi mədəniyyətinin inkişafına töhfələrindən
sözaçıblar.Vurğulanıbki,ohərzaman istedadlıgənclərəönəm
verən,onlarayolaçanvədəstəkgöstərənsənətkarlardanolub.
Gecədə F.Verdiyevin yaratdığı və uzun illər rəhbərlik etdi-

yi “Göygöl”DövlətMahnıvəRəqsAnsamblı tərəfindənkonsert
proqramıtəqdimedilib.
SondaXanŞuşinskiFondunun rəhbəri, sənətkarınömür-gün

yoldaşı Bəyimxanım Verdiyeva çıxış edərək tarzənin sənətinə
verilən yüksəkqiymətəgörəPrezident İlhamƏliyevə vəBirinci
vitse-prezidentMehribanƏliyevayadərintəşəkkürünübildirib.O,
FikrətVerdiyevsənətininqəlblərdəyaşayacağınıdeyib.

“Qırmızıpapaq” gənc könüllülərin ifasında
AğstafaRayonMədəniyyətMərkəzindəuşaqvəyeniyetmələ
rinasudəvaxtlarınınsəmərəlikeçirilməsi,onlarınmənəvies
tetikzövqününformalaşmasıməqsədiləəyləncəliproqramvə
“Qırmızıpapaq”tamaşasınümayişolunub.

Rus yazıçısı
Yevgeni Şvart-
sın eyniadlı
pyesinin mo-
tivləri əsasın-
da səhnələşdi-
rilən, Ağstafa
Gənclərevikö-
nüllülərinin rol
aldığı tamaşa-
nın quruluşçu
rejissoru Oruc
Mansurovdur.

Tamaşanın qayəsi insanları xeyirxahlığa, bir-birinə köməket-
məyə,dostluqdasədaqətnümunəsigöstərməyəsəsləməkdir.

“Azərbaycan multikulturalizmi” seriyasından kitablar təqdim edilib
XaçmazdakıHeydərƏliyevMərkəzində
BakıBeynəlxalqMultikulturalizmMərkəzi
tərəfindənsonillərdəçapolunannəşrlə
rintəqdimatıkeçirilib.

Bildirilib ki, “Azərbaycan multikulturalizmi”
seriyasından olan “Azərbaycanmultikultura-
lizmininədəbi-bədiiqaynaqları”kitabındaşair
və yazıçılarımızın əsərlərində əksini tapan
multikulturaldəyərlərdiqqətəçatdırılır.“Azər-
baycanmultikulturalizmininelmi-fəlsəfivəic-
timai-publisistikqaynaqları”adlıikincikitabda
elmiənənədəqəbuledilmişmədənimüxtəlif-

likqədimzamanlardanindikidövrəqədərtəs-
viredilir.Azərbaycan,rusvəingilisdillərində
çapolunmuş“QafqazAlbaniyasınınetno-mə-
dəni irsi” kitabında isə QafqazAlbaniyasını
tarixi,arxeoloji,etnoloji,etnoqrafik,memarlıq
vəincəsənətaspektindəntədqiqedənməqa-
lələrtoplanıb.Rusiya,Polşa,Türkiyə,Norveç,
İtaliya, Yaponiya və Azərbaycan alimlərinin
araşdırmalarındanibarəttopludaermənilərin
QafqazAlbaniyasıirsinəsahiblənməsifaktla-
rınadaaydınlıqgətirilib.
Tədbirdə “Azərbaycan multikulturalizmi”

dərsliyihaqqındadaməlumatverilib.
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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 (8)
1974-cü il 18 yan var

Azər bay ca na SS Rİ-nin “Xalq lar Dost lu ğu” or de ni nin təq dim edil-
mə si mü na si bə ti lə Azər bay can KP MK-nın və Azər bay can SSR Ali 
So ve ti nin tən tə nə li yı ğın ca ğı ke çi ri lib. Yı ğın caq da nitq söy lə yən Azər-
bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev xal qı mı zın zən gin mə-
də ni ir sin dən, res pub li ka da mə də niy yə tin in ki şa fın dan da bəhs edib.

1974-cü il 15 ap rel
Hey dər Əli yev Ba kı da ke çi ri lən VII Ümu mit ti faq ki no fes ti va lı nın iş ti-

rak çı la rı nı qə bul edib.

1974-cü il 14 may
Hey dər Əli yev “Azər bay can qa dı nı” jur na lı nın 50 il li yi nə həsr 

olun muş tən tə nə li yı ğın caq da nitq söy lə yib. 

1974-cü il 31 may
Azər bay can da pe şə kar teat rın ya ran ma sı nın 100 il li yi nə və 

Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat rı nın “Le nin” or de ni ilə 
təl tif edil mə si nə həsr olun muş tən tə nə li yı ğın caq ke çi ri lib. Hey dər 
Əli yev yı ğın caq da Azər bay can teat rı nın keç di yi yo lu ət rafl  ı təh lil 
edən, əl də olu nan nailiy yət lər lə bə ra bər qü sur la rı da diq qə tə çat-
dı ran ge niş məz mun lu nitq söy lə yib. Hey dər Əli ye vin nit qin dən: 

“Yüz il bun dan əv vəl ic ti mai və di ni kö lə li yin zül mət səl tə nə tin də 
Azər bay can dram sə nə ti nin ilk qı ğıl cı mı par la dı. Mir zə Fə tə li Axun-
do vun “Lən kə ran xa nı nın və zi ri” pye si nin ta ma şa sı ilə Azər bay can 
teat rı nın tə mə li qo yul du.

Şərq də ilk teatr olan Azər bay can teat rı maarif çi lik və azad lıq ide-
ya la rı nın car çı sı na çev ril di... 

Azər bay can teat rı nın be şi yi ba şın da da hi mü tə fək kir, Azər bay-
can dra ma tur gi ya sı nın ata sı Mir zə Fə tə li Axun dov da yan mış dı... 
Axun do vun öl məz ko me di ya la rı ilk də fə müəl li fi n öz tər cü mə si ilə 
Pe ter burq da və Tifl  is də rus səh nə sin də ta ma şa ya qo yul muş du. 
Müəl li fi n ana di lin də ilk ta ma şa yal nız iyir mi il son ra, 1873-cü ilin 
mar tın da Ba kı da gös tə ril di. Əsə ri maarif çi de mok rat Hə sən bəy 
Zər da bi öz şa gird lə rin dən Nə cəf bəy Və zi ro vun və Əs gər Adı gö-
zə lo vun ya xın dan iş ti ra kı ilə ta ma şa ya qoy muş du.

...Azər bay can teat rı lap əv vəl dən realist teatr ki mi tə şək kül tap-
mış, öz ba ni lə ri nin ar zu la dıq la rı ki mi, “hə yat mək tə bi”, “əx la qı saf-
laş dır maq va si tə si” ol muş du. N.Və zi ro vun “Mü si bə ti-Fəx rəd din”, 
Ə.Haq ver di ye vin “Bəxt siz ca van”, N.Nə ri ma no vun “Na dan lıq” pyes-
lə ri nin qəh rə man la rı öz qəlb lə ri nin ən gö zəl, ən nə cib hiss və duy-
ğu la rı nı doğ ma yur da, ba şı bə la lar çək miş xal qa həsr et miş di lər... 
Be lə ağır bir şə rait də dra ma tur gi ya nın qəh rə man la rı öz mü qəd dəs 
ar zu la rı na çat ma ya raq hə lak olur du lar. La kin on lar hə lak ol duq da 
da ta ma şa çı ya yük sək ideal lar aşı la yır, xal qı mə nə vi cə hət dən yük-
səlt mək ki mi bö yük bir işə xid mət et mə yi ona öy rə dir di lər.

...Ke çən əs rin axır la rın da Ba kı da ol du ğu ki mi, Nax çı van da, Şu-
şa da, Gən cə də, Şa ma xı da, Şə ki də, ha be lə Tifl  is də, İrə van da, Təb-
riz də və Aş qa bad da da Azər bay can di lin də ta ma şa lar qo yu lur du.

Hü seyn Ərəb lins ki, onun həm kar la rı və məs lək daş la rı olan Sid-
qi Ru hul la, Ca han gir Zey na lov, Ab bas Mir zə Şə rif za də, Mah mud 
Ka zı movs ki, Mir za ğa Əli yev, Hü seyn qu lu Sa rabs ki, Əbül fət Və li 
və baş qa la rı... fə da kar ca sı na mü ba ri zə şə raitin də xal qı Azər bay-
can və rus dra ma turq la rı nın, dün ya dra ma tur gi ya sı klas sik lə ri nin 
ən yax şı əsər lə ri ilə ta nış edir di lər.

1908-ci il də Ba kı da ilk mil li ope ra nın – Üze yir Ha cı bə yo vun 
“Ley li və Məc nun” ope ra sı nın ta ma şa sı ilə mu si qi li teatr mey da na 
gəl di... So vet ha ki miy yə ti nin ilk il lə rin də Azər bay can və rus trup-
pa la rı olan “tən qid-təb liğ teat rı” ya ra dıl dı... Son ra lar bu teatr la rın 
əsa sın da Azər bay can və rus trup pa la rı – Ba kı da Sə məd Vur ğun 
adı na və Ki ro va bad da Cə fər Cab bar lı adı na in di ki teatr la rın sə ləf-
lə ri olan Ba kı iş çi teat rı ya ra dıl dı... 

Azər bay can teat rı nın ən yax şı ta ma şa la rı, re jis sor lar dan İs ma yıl 
Hi da yət za də nin, Alek sandr Tu qa no vun, Ser gey Ma yo ro vun, Rza 
Təh ma si bin, Meh di Məm mə do vun, Mə hər rəm Ha şı mo vun, To fi q 
Ka zı mo vun, Ələs gər Şə ri fo vun, Əli hey dər Ələk bə ro vun, rəs sam-
lar dan Nüs rət Fə tul la ye vin, İs ma yıl Axun do vun, Bə du rə Əf qan lı-
nın ad la rı, bəs tə kar lar dan Asəf Zey nal lı nın, Qa ra Qa ra ye vin, Fik-
rət Əmi ro vun, Ca han gir Ca han gi ro vun, Səid Rüs tə mo vun, To fi q 
Qu li ye vin ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı dır.

Azər bay can səh nə si nin gör kəm li us ta la rın dan Ab bas Mir zə Şə-
rif za də nin, Sid qi Ru hul la nın, Mir za ğa Əli ye vin, Ye va Olens ka ya-
nın, Ka zım Zi ya nın, Ül vi Rə cə bin, Mər ziy yə Da vu do va nın, Fat ma 
Qəd ri nin, Ələs gər Ələk bə ro vun, Mus ta fa Mər da no vun müx tə lif ta-
ma şa lar da ya rat dıq la rı can lı və də rin ob raz lar teatr sal na mə si nə 
hə mi şə lik da xil ol muş lar. Diq qə tə la yiq ar tist lər dən Hö kü mə Qur-
ba no va, İs ma yıl Da ğıs tan lı, Ağa sa dıq Gə ray bəy li, İs ma yıl Os man-
lı, Ba rat Şə kins ka ya, Əli Zey na lov, Möh sün Sə na ni və baş qa la rı 
Azər bay can teat rı nın in ki şa fı na bö yük kö mək gös tə rir lər.

İn di res pub li ka mız da 14 döv lət teat rı və 41 xalq teat rı var dır. 
Azər bay ca nın pay tax tın da yed di teatr fəaliy yət gös tə rir...

Teatr ta ma şa sı hə mi şə bir bay ram dır... Səh nə nin bi la va si tə ta-
ma şa sa lo nu ilə ün siy yə ti pro se si nə əsas la nan, ta ma şa çı lar la bir-
lik də hə yə can ke çi rən teatr hə ya tın özü qə dər əbə di dir.

Təəs süfl  ə qeyd et mək la zım dır ki, ta ma şa sa lon la rı heç də hə mi şə 
adam la do lu ol mur sa, bu nun sə bə bi ni həm bə zi pyes lə rin və ta ma-
şa la rın key fi y yə tin də, həm də əsər lə rin səh nə tə cəs sü mü nün for ma 
və üsul la rı nın da ha rən ga rəng ol ma sı na im kan ve rən müasir tex ni ki 
va si tə lə rə mü ha fi  zə kar mü na si bət də ax tar maq la zım dır. Onu da eti-
raf et mək la zım dır ki, teatr sə nə ti nin təb li ği işi biz də zəif təş kil edil-
miş dir... Müasir dra ma tur gi ya nın in ki şa fı, şüb hə siz, bi la va si tə teat rın 
özün dən, onun bə dii və es te tik sə viy yə sin dən ası lı dır. Sət hi mü şa hi-
də lər əsa sın da tər tib edil miş sxem lər üz rə so yuq ürək lə də rin məz-
mun lu səh nə əsər lə ri, müasir lə ri mi zin şüuru na və qəl bi nə tə sir edə 
bi lən əsər lər ya rat maq müm kün de yil dir...”.

Hazırladı: V.Orxan
(davamı var)

“Heydər Əliyev İli”

Bütün mövzularda bənzərsiz yazırdı...
Şair Əli Kərimin kitablarının təqdimat mərasimi keçirildi

Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə-
zin də Mil li Məc li sin Mə də-
niy yət ko mi tə si nin dəs tə yi 
ilə gör kəm li şair Əli Kə ri min 
(1931-1969) xa ti rə ge cə si və 
Azər bay can, türk və rus dil lə-
rin də çap edil miş ki tab la rı nın 
təq di mat mə ra si mi ke çi ril di.

Yan va rın 27-də ger çək lə şən 
təd bir də Mil li Məc li sin Mə də niy yət 
ko mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa-
ye va XX əsr Azər bay can poezi-
ya sı nın gör kəm li nü ma yən də si 
olan Əli Kə ri min ya ra dı cı lı ğın dan, 

onun ədə biy yat ta ri xi miz də ki ye-
rin dən söz aç dı. Türk dün ya sı nın 
ta ri xi şəx siy yət lə ri nin ta nı dıl ma sı 
is ti qa mə tin də gö rü lən iş lə rin önə-
min dən da nı şan mil lət və ki li qeyd 
et di ki, tər cü mə olun muş ki tab lar-
la Əli Kə ri min poezi ya sı bun dan 
son ra da ha ge niş coğ ra fi  ya da 
oxu na caq, təb liğ olu na caq. 

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci 
müavi ni Va qif Əli yev şairin ya ra-
dı cı lı ğı nın özü nə məx sus lu ğun-
dan da nış dı, onun şeir lə ri nin dil-
lər əz bə ri nə çev ril di yi ni de di: “Əli 
Kə rim Azər bay can poezi ya sın da 

də rin iz bu rax mış, özü nün ay rı-
ca dəst-xət ti olan unu dul maz bir 
şair dir. O, ya şa dı ğı qı sa öm rün-
də ol duq ca ma raq lı ya ra dı cı lıq 
nü mu nə lə ri ər sə yə gə ti rib”.

Va qif Əli yev bu cür təd bir və 
təq di mat la rı Azər bay can ədə biy-
ya tı nın təb li ğin də mü hüm ad dım 
ki mi sə ciy yə lən dir di. 

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi səd-
ri nin müavi ni, Mət buat Şu ra sı nın 
səd ri Rə şad Mə cid, fi  lo lo gi ya elm-
lə ri dok to ru, tən qid çi Va qif Yu sifl  i, 
Bey nəl xalq Av ra si ya Mət buat Fon-
du nun pre zi den ti Umud Rə hi moğ-

lu, Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi-
tə si nin eks per ti, şair Ək bər Qo şa lı 
Əli Kə rim ya ra dı cı lı ğı na nə zər sal-
dı lar. Qeyd olun du ki, o, nə dən, 
han sı möv zu da ya zır sa-yaz sın, 
bən zər siz yaz ma ğı ba ca rır dı...

Şairin oğ lu, AMEA Mə həm məd 
Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu-
tu nun ic ra çı di rek to ru fi  lo lo gi ya 
elm lə ri dok to ru Pa şa Kə ri mov 
təd bi rin təş ki lat çı la rı na və iş ti rak-
çı la ra min nət dar lı ğı nı bil dir di. 

Təd bi rin bə dii his sə sin də şairin 
şeir lə ri oxun du.

Lalə Azəri

Mədəniyyətimizin
böyük hamisi

“Müasir audiovizual baxış”
Mükafatın növbəti qalibi elan edildi

“AzerN yu Me dia” şir kə ti nə məx sus “Ci ne-
ma Ra dio” ka na lı nın “Müasir audiovi zual 
ba xış” mü ka fa tı nın say ca dör dün cü təq di-
met mə mə ra si mi ke çi ri lib. Təd bir yan va rın 
27-də “Ci ne ma Plus” ki no teatr lar şə bə kə-
si nin “Gənc lik Mall”da yer lə şən ki no teat rın-
da “Az man Hol dinq”in dəs tə yi ilə ger çək-
ləş di. Təq di ma ta mə də niy yət, in cə sə nət 
xa dim lə ri, di gər qo naq lar qa tıl mış dı.

Qeyd edək ki, “Ci ne ma Ra dio” ka na lı Mə-
də niy yət Na zir li yi və “Real FM” ra diosu nun 
dəs tə yi ilə hər həf tə nin şən bə və ba zar gün-
lə ri 107 FM dal ğa sın da ya yım la nır. 

Təd bi rin apa rı cı sı, akt yor Emin Nə sir li “Ci-
ne ma Ra dio” ka na lı və mü ka fat haq qın da 
mə lu mat ver di. Bil dir di ki, bu gü nə ki mi 400-
dən ar tıq ki ne ma toq raf çı “Ci ne ma Ra dio”nun 
mik ro fo nu önün də çı xış edib. Ra dio 44 gün-
lük Və tən mü ha ri bə sin də in for ma si ya cəb hə-
si nin ön sı ra la rın da da ya nıb. 2019-2022-ci 
il lər də “Av to FM”də (107.7) ya yım lan mış “Ci-
ne ma Ra dio” öz fəaliy yə ti ni hər həf tə nin şən-
bə gü nü saat 15:00-da və ba zar gü nü saat 
14:00-da “Real FM”də (107) da vam et di rir.

Mə də niy yət Na zir li yi Audiovi zual və in te-
rak tiv me dia şö bə si nin sek tor mü di ri Rü fət 
Əli yev qeyd et di ki, ötən il Azər bay can ki no-
su nun hə ya tın da əla mət dar ha di sə baş ver di: 
“Pre zi dent İlham Əli ye vin mü va fi q fər ma nı ilə 
“Azər bay can Res pub li ka sı nın Ki no Agent li yi” 
pub lik hü qu qi şəx si ya ra dıl dı. Bu, öl kə miz-
də mil li fi lm lə rin is teh sa lı, ki no mu zun dün ya 
audiovi zual mə ka nı na in teq ra si ya sı ba xı mın-
dan va cib ad dım idi. Ümid edi rik ki, ki no ilə 
bağ lı hər kəs bu işə öz töh fə si ni ve rə cək”.

Rü fət Əli yev çı xı şı nın so nun da la yi hə nin 
ər sə yə gəl mə sin də əmə yi ke çən lə rə tə şək-
kü rü nü bil dir di.

Azər bay can Döv lət Film Fon du nun şö bə 
mü di ri Rə şad Qa sı mov, “Ci ne ma Plus” ki no-
teatr lar şə bə kə si Mü şa hi də şu ra sı nın səd ri 
Zaur Da rab za də və Ba kı Bey nəl xalq Qı sa 
Film lər Fes ti va lı nın di rek to ru, Gənc Ki ne ma-
toq raf çı lar Mər kə zi nin səd ri Feh ruz Şa mı yev 
çı xış edə rək “Ci ne ma Ra dio”nun fəaliy yə ti və 
la yi hə nin əhə miy yə tin dən da nış dı lar.

Çı xış lar dan son ra la yi hə nin rəh bə ri, 
“AzerN yu Me dia” şir kə ti nin ic ra çı di rek to ru 
Kam ran Qa sı mov və ka na lın apa rı cı sı RJ 
Ya qut buil ki mü ka fa tın sa hi bi ni elan et di lər.  
Re jis sor Emil Qu li yev 2022-ci ilin audiovi zual 
ye kun la rı na əsa sən mü ka fa tın qa li bi ol du.

E.Qu li yev “Pər də” tri lo gi ya sı, “Kör pü” və 
“Əq rəb möv sü mü” te le se rial la rı ilə ta ma şa-
çı la rın rəğ bə ti ni qa za nıb. Onun “Ümid” bə dii 
fi l mi Ru si ya nın Tu la və İra nın Ma zan da ran 
şə hər lə rin də fes ti val lar da mü ka fat la ra, ha be-
lə 2021-ci il də Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar 
İt ti fa qı nın mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Təd bir də əv vəl ki mü ka fat lan dı rıl ma mə ra sim-
lə ri və “Ci ne ma Ra dio”nun iş pro se sin dən kadr-
lar da nü ma yiş olun du. Xalq ar tis ti Ni ya məd din 
Mu sa yev “At la rı yə hər lə yin” fi l min dən “Ana ma 
de yin”, “Su axar ça ya dö nər”, “Qa tır Məm məd” 
fi l min dən “Et məz mi dim” mah nı la rı nı ifa et di. 

Xa tır la daq ki, mü ka fat ənə nə vi ola raq hər 
ilin əv və lin də “Ci ne ma Ra dio”nun sor ğu la rı 
əsa sın da, ötən il ər zin də audiovi zual sa hə də 
əl də edi lən nailiy yət lə rə əsa sən ve ri lir. 2021-
ci il üz rə mü ka fa ta akt yor, sse na rist, apa rı cı 
Azər Ay də mir la yiq gö rül müş dü.

Qeyd edək ki, “Ci ne ma Ra dio” ka na lı 2019-
cu il iyu lun 20-də din lə yi ci lə rin gö rü şü nə gə lib. 
La yi hə nin məq sə di yer li və əc nə bi ki no sə na-
ye si ni mü qa yi sə li şə kil də təq dim et mək, təh lil-
lər apar maq dan iba rət dir. Bu ra da mil li fi lm lə rin 
audiot rey ler lə ri, soundt rack lar təq dim olu nur, 
qo naq lar la mü za ki rə lər apa rı lır.

N.Məmmədli

Görkəmli bəstəkar, 
unudulmaz pedaqoq

Musa Mirzəyevin xatirəsi məzarı başında anılıb

Bu il ta nın mış bəs tə kar, 
Xalq ar tis ti, pro fes sor 
Mu sa Mir zə ye vin (1933-
2016) ana dan ol ma sı-

nın 90-cı il dö nü mü dür. Bu 
mü na si bət lə yan va rın 27-də 
Mə də niy yət Na zir li yi nin 
əmək daş la rı, mə də niy yət 
xa dim lə ri, bəs tə ka rın ailə 
üzv lə ri II Fəx ri xi ya ban da 
sə nət ka rın mə za rı nı zi ya rət 
et di lər.

Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti-
fa qı nın ka ti bi Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi, pro fes sor Zem fi  ra 
Qa fa ro va qeyd et di ki, Mu sa 
Mir zə yev Azər bay can mu si qi 
mə də niy yə tin də özü nə məx sus 
yer tu tan bəs tə kar lar dan bi ri dir: 

“Azər bay can bəs tə kar lıq mək-
tə bi nin se çi lən nü ma yən də lə rin-
dən olan Mu sa Mir zə yev ya rat-
dı ğı rən ga rəng əsər lə ri ilə mil li 
mu si qi sal na mə mi zi zən gin ləş-
di rib. Mən xoş bəxt in sa nam ki, 
Mu sa Mir zə yev ki mi müəl li mim 
olub”.

F.Əmi rov adı na Azər bay can 
Döv lət Mah nı və Rəqs An samb-
lı nın bə dii rəh bə ri və baş di ri jo-
ru, Xalq ar tis ti Ağa ver di Pa şa-
yev bəs tə kar la bağ lı xa ti rə lə ri ni 
bö lüş dü. Bil dir di ki, Mu sa Mir zə-
ye vin əsər lə ri hər za man ya şa-
ya caq.

Sə nət ka rın oğ lu, bəs tə kar İl yas 
Mir zə yev ata sı nın xa ti rə si nə gös-
tə ri lən eh ti ra ma gö rə təd bir iş ti-
rak çı la rı na tə şək kü rü nü bil dir di.

Xa tır la daq ki, Mu sa Ab dul la oğ-
lu Mir zə yev 1933-cü il yan va rın 
26-da Ba kı da ana dan olub. 1951-
ci il lər də Asəf Zey nal lı adı na Ba kı 
Mu si qi Tex ni ku mu nu, 1958-ci il də 
Üze yir 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 bəs tə kar Qa ra 
Qa ra ye vin sin fi  ni bi ti rib. Hə min il-
dən Azər bay can Döv lət Ra dio və 
Te le vi zi ya Ve ri liş lə ri Ko mi tə sin də 

gənc lər xo ru nun kon sert meys te-
ri, 1978–1979-cu il lər də Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni-
ya sı nın bə dii rəh bə ri olub. Son ra 
hə ya tı nı ya ra dı cı lı ğa həsr edib. 
1993-cü il dən öm rü nün so nu na-
dək B MA-da ça lı şıb, pe şə kar mu-
si qi çi lər nəs li nin ye tiş mə si nə töh-
fə lər ve rib. 

Mu sa Mir zə ye vin əsər lə ri ta-
nın mış mu si qi kol lek tiv lə ri tə rə-
fi n dən ifa edi lə rək res pub li ka da 
və onun hü dud la rın dan kə nar da 
müəl li fi  nə şöh rət gə ti rib. “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, o cüm lə-
dən “Sə di ni oxu yar kən”, “Bay ram 
poema sı”, ha be lə kvar tet, trio, 
so na ta-kap riç çio, “Gənc lik üçün 
al bom”, “Lən kə ran əf sa nə si” 
fan ta zi ya sı, “Ro man tik poema”, 
vo kal sil si lə lə ri, mah nı la rı, xor 
əsər lə ri və s. onun yük sək pe şə-
kar lı ğı nın tə za hü rü dür.

Ya ra dı cı lı ğı və Azər bay can 
mu si qi mə də niy yə tin də xid mət-
lə ri döv lət tə rə fi n dən yük sək 
qiy mət lən di ri lən bəs tə kar “Xalq 
ar tis ti” fəx ri adı na, “Şöh rət” və 
“Şə rəf” or den lə ri nə la yiq gö rü lüb. 
M.Mir zə yev 2016-cı il yan va rın 
29-da və fat edib.

Nurəddin

“Eşq və ölüm” baletinin növbəti tamaşası 
Müəllifin doğum gününə hədiyyə olacaq...

Po lad Bül bü loğ lu nun “Eşq 
və ölüm” ba le ti fev ra lın 
1-də Aka de mik Ope-
ra və Ba let Teat rın da 

nü ma yiş olu na caq. Ba le tin 
bu də fə ki ta ma şa sı gör kəm-
li bəs tə kar, mü ğən ni, Xalq 
ar tis ti Po lad Bül bü loğ lu nun 
do ğum gü nü nə (4 fev ral) – 
78 ya şı na hə diy yə ola caq.

“Eşq və ölüm” ba le ti mə həb-
bət və nif rət, dost luq və xə ya-
nət, hə yat və ölüm ki mi əbə di 
möv zu lar dan bəhs edir.

Po lad Bül bü loğ lu ba le ti “Ki ta bi-Də də Qor qud” 
das ta nı nın mo tiv lə ri əsa sın da ya ra dıb. Əsər ilk 
də fə 2005-ci il də Azər bay can Döv lət Aka de mik 

Ope ra və Ba let Teat rın da Vya na 
Ba let Aka de mi ya sı nın pro fes so-
ru, ba let meys ter Va kil Us ma nov 
tə rə fi n dən səh nə yə qo yu lub. 
Hə min il Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rı nın trup pa sı ta ma-
şa nı Sankt-Pe ter burq da Ma-
riins ki Teat rın da, da ha son ra 
Mosk va da Bö yük Teat rın səh-
nə sin də təq dim edib. 2010-cu 
il də isə xo reoq raf Na dej da Ma-
lı qi na nın tə şəb bü sü ilə “Eşq 
və ölüm” ba le ti Ye ka te rin burq 
Döv lət Ope ra və Ba let Teat rın-
da səh nə yə qo yu lub. 2011-ci 

il də Ye ka te rin burq teat rı bu ta ma şa nı Mosk va da 
Bö yük Teat rı nın səh nə sin də, son ra isə Tür ki yə nin 
An ka ra şə hə rin də gös tə rib.

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. 
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Bu il gör   kəm   li teatr və ki   no akt   yo  -
ru, Xalq ar   tis   ti Əliağa Ağa   ye   vin 
(1913-1983) ana   dan ol   ma   sı  -
nın 110 il   li   yi   dir. Ey   ni za   man   da 

və   fa   tı   nın 40-cı il   dö   nü   mü   dür. Film 
və ta   ma   şa   lar   dan gü   lüş us   ta   sı ki   mi 
ta   nı   dı   ğı   mız akt   yo   run ömür və sə   nət 
yo   lu   nun bə   zi ma   raq   lı mə   qam   la   rı   nı 
təq   dim edi   rik.

Əliağa İs  ma  yıl oğ  lu Ağa  yev 1913-cü 
il mar  tın 22-də Ba  kı  da ana  dan olub. Er -
kən yaş  la  rın  dan ata  sı  nı iti  rib. 1930-cu 
il  də yed  din  ci sin  fi  bi  ti  rə  rək Pa  ris kom -
mu  na  sı adı  na Gə  mi tə  mi  ri za  vo  du nəz -
din  də  ki sə  nət mək  tə  bin  də oxu  yub. Za -
vo  dun dram dər  nə  yin  də çı  xış edib. İlk 
ro  lu Mir  zə Fə  tə  li Axund  za  də  nin “Ha  cı 
Qa  ra” ko  me  di  ya  sın  da baş qəh  rə  man 
– Ha  cı Qa  ra olub. Hə  min dər  nə  yin is  te -
dad  lı gənc  lə  ri  ni se  çib mə  də  niy  yət təb  li -
ğa  tı bri  qa  da  sı ya  ra  dır  lar. Əliağa Ağa  yev 
bu bri  qa  da  da ki  çik həcm  li məs  xə  rə  lər -
də, təb  li  ği pyes  lər  də rol  lar oy  na  yıb. 

Bir müd  dət son  ra Gənc Ta  ma  şa  çı  lar 
Teat  rı  nın (hə  min dövr  də Fəh  lə Uşaq  lar 
Teat  rı ad  la  nıb) kol  lek  ti  vi  nə da  xil olub. 
Pe  şə  kar teatr  da səh  nə  yə ilk də  fə Jül 
Ver  nin “Ka  pi  tan Qran  tın uşaq  la  rı” dra -
mı  nın ta  ma  şa  sın  da Dik ro  lu ilə çı  xıb. 
O da  ha son  ra bu səh  nə  də Mol  la Hə -
mid (“Mol  la İb  ra  him  xə  lil kim  ya  gər” – 
M.F.Axund  za  də), Rə  cəb, Lə  ləş, Əli  pa -
şa, Sə  mən  dər (“Xa  say”, “Və  tən”, “Ana”, 
“Eloğ  lu” – A.Şaiq), Ba  la  xan, Əmir  qu  lu 
(“Ay  dın” və “Ya  şar” – C.Cab  bar  lı) və di -
gər rol  la  rın ma  hir ifa  çı  sı ki  mi ta  nı  nıb. 

Azər  bay  can ta  ma  şa  çı  sı  nın qəl  bin  də 
məx  su  si yer tu  tan Mə  şə  di İbad (“O ol -
ma  sın, bu ol  sun”, 1956) ob  ra  zı isə akt -
yo  run vi  zit kar  tı  na çev  ri  lir. Bu fi lm  də  ki 
uğu  run  dan son  ra Ə.Ağa  yev 1961-ci 
ilin pa  yı  zın  da Aka  de  mik Dram Teat  rın -
da işə qə  bul edi  lir. Bu  ra  da can  lan  dır  dı  ğı 
ilk ob  ra  zı Şı  xə  li Qur  ba  no  vun “Əcəb işə 
düş  dük” ko  me  di  ya  sın  da Abış Sur  xa  ye -
viç olur. 22 il bu teatr  da iş  lə  yən sə  nət  kar 
bi  ri-bi  rin  dən ko  lo  rit  li ob  raz  lar  la ta  ma  şa -
çı  la  rın kön  lü  nü ox  şa  yır. 

Ki  no  da da fəaliy  yə  ti  ni da  vam et  di  rən 
Ə.Ağa  yev “Sehr  li xa  lat” fi l  min  də Xan, 
“Gö  rüş”də Şı  xə  li, “Əh  məd ha  ra  da  dır?” 
fi l  min  də kas  sir, “Qa  nun na  mi  nə”də An -

bar  dar Məm  məd  xan, “Bir mə  həl  lə  dən 
iki nə  fər”də Fey  zi və di  gər ma  raq  lı ob -
raz  lar ya  ra  dır.

Sə  nət  kar 1943-cü il  də res  pub  li  ka  nın 
“Əmək  dar ar  tis  ti”, 1954-cü il  də “Xalq ar -
tis  ti” fəx  ri ad  la  rı  na la  yiq gö  rü  lüb. 

Ba ğı rov onu qə bu lu na
nə məqsəd lə ça ğır mış dı?

Əliağa Ağa  ye  vin rol al  dı  ğı “Ha  cı Qa  ra” 
ta  ma  şa  sı  na ba  xan res  pub  li  ka  nın o za -
man  kı rəh  bə  ri Mir  cə  fər Ba  ğı  rov nü  ma -
yiş  dən son  ra akt  yo  ru ya  nı  na ça  ğırt  dı  rır. 
1937-ci il  də Ba  ğı  rov tə  rə  fi n  dən sür  gü  nə 
gön  də  ri  lən qar  da  şı  nın ta  le  yi  ni gö  zü  nün 
qar  şı  sı  na gə  ti  rən akt  yor onun da həbs 
edi  lə  cə  yi  ni dü  şü  nüb qor  xa-qor  xa rəh -
bə  rin qa  pı  sı  nı dö  yür. Am  ma oy  na  dı  ğı 
ob  ra  za gö  rə akt  yo  ra hey  ran  lı  ğı  nı ifa  də 
edən Ba  ğı  rov on  dan fəx  ri ad alıb-al  ma -
dı  ğı  nı so  ru  şur. Bir müd  dət son  ra Ə.Ağa -
ye  və “Əmək  dar ar  tist” fəx  ri adı ve  ri  lir.

Ki no da ilk işi
“Gö  rüş” fi l  mi (1955) Ə.Ağa  ye  vin ki -

no  da ilk işi  dir. Akt  yor bir-bi  ri ilə ya  rı  şan 
Azər  bay  can və Öz  bə  kis  tan pam  bıq  çı  la -
rı  nın dost  lu  ğu  na həsr edi  lən fi lm  də Şı -
xə  li ob  ra  zı  nı can  lan  dı  rıb.

Film so  yuq pa  yız ay  la  rın  da çə  ki  lir  miş. 
Sse  na  ri  yə əsa  sən, Şı  xə  li ça  ya yı  xıl  ma -
lı idi. Bu kadr yax  şı alın  ma  dı  ğı  na gö  rə 

yed  di dubl çə  ki  lir və akt  yor hər də  fə 
so  yuq su  ya baş vur  ma  lı olur, nə  ti  cə  də 
möh  kəm xəs  tə  lə  nir.

“Bal” la zım dır sa, ve rək...”
Akt  yo  run qı  zı Gül  çin Ağa  ye  va vax  ti -

lə ata  sı ilə bağ  lı ver  di  yi mü  sa  hi  bə  sin  də 
de  yib: “Bir gün atam trol  ley  bus  la ge  dir -
miş. Gö  rüb ki, ca  van bir oğ  la  nın qa  nı 
bərk qa  ra  dır, heç özün  də de  yil. So -
ru  şub ki, sə  nə nə olub? 
Oğ  lan da de  yib ki, ço  xu -
şaq  lı ailə  yik, ev  də ha  mı 
göz  lə  yir  di ki, mən ins  ti -
tu  ta qə  bul olu  na  ca  ğam, 
am  ma bir ba  lım çat  mır. 
Atam oğ  la  nın fi k  ri  ni da -
ğıt  maq üçün əv  vəl za  ra -
fat  la de  yib ki, on  la  ra bal 
la  zım  dı, yax  şı bal ta  paq 
apa  raq ve  rək də. Son  ra 
oğ  la  na de  yib ki, ge  dək mə  nim  lə o ins  ti -

tu  ta, gö  rək nə de  yir  lər. Qə  bul ko  mis  si -
ya  sı  nın üzv  lə  ri  nə oğ  la  nın ailə və  ziy  yə  ti -
ni ba  şa sa  lıb, oxu  maq hə  və  si  ni nə  zə  rə 
al  ma  lı ol  duq  la  rı  nı de  yib və işi yo  lu  na 
qo  yub. Son  ra bir gün hə  min oğ  lan ra -
yon  dan bi  zə pay gə  tir  di, am  ma atam 
onun gə  tir  di  yi  ni ge  ri qay  ta  rıb ba  şa sal  dı 
ki, bir də be  lə iş tut  ma  sın. Elə bil  mə  sin 
ki, Əliağa Ağa  yev elə  di  yi yax  şı  lı  ğın qar -
şı  lı  ğı  nı göz  lə  yən adam  lar  dan  dır”.

Əf qan la rın ba ğış la dı ğı kürk
“O ol  ma  sın, bu ol  sun” fi l  min  dən son  ra 

ha  mı Ə.Ağa  ye  vi baş qəh  rə  ma  nın adı ilə 
– Mə  şə  di İbad ki  mi ta  nı  yır  dı. Əs  lin  də, 
Mə  şə  di İbad ro  lu üçün re  jis  sor Hü  seyn 
Se  yid  za  də akt  yor Mir  zəağa Əli  ye  vi 
çək  mək is  tə  yib. La  kin çə  ki  liş  lər baş  la -
yan ərə  fə  də akt  yor və  fat et  di  yi üçün rol 
Ə.Ağa  ye  və qis  mət olur.

Xalq ar  tis  ti, re  jis  sor Ağa  ki  şi Ka  zı  mov 
bir xa  ti  rə  sin  də sə  nət  kar haq  qın  da ma -
raq  lı əh  va  la  tı qeyd edib. Bir də  fə İraq  da 
qast  rol za  ma  nı akt  yor  la ba  zar  da gə -
zər  kən onu iti  rir: “Hər  lən  dim ba  za  rı, bu 
ara bir yer  dən sə  si gəl  di. Gör  düm ki, əf -
qan  lar yı  ğı  lıb onun ba  şı  na, qa  ba  ğın  da 
da bağ  la  ma var. De  dim bu nə  dir? De  di 
ta  nı  dı  lar ki, Mə  şə  di İba  dı oy  na  ya  nam, 
mə  nə kürk ver  di  lər...”.

Mə  şə  di İba  dı oy  na  yan  da qa  ra, gur 
saç  la  rı olan akt  yor fi lm tə  bii alın  sın de -
yə özü saç  la  rı  nı di  bin  dən qırx  dı  rıb...

“İrə va na ge di rik?”
Akt  yo  run yad  da  qa  lan iş  lə  rin  dən bi  ri 

də “Sehr  li xa  lat” (1964) fi l  min  də  ki Xan 
ob  ra  zı  dır. Ki  no  şü  nas, Əmək  dar in  cə -
sə  nət xa  di  mi Ay  dın Ka  zım  za  də “Bö -
yük gü  lüş us  ta  sı” mə  qa  lə  sin  də ya  zır 
ki, Xalq ar  tis  ti, gör  kəm  li sə  nət  kar Ley  la 

Bə  dir  bəy  li bir mü  sa  hi  bə  sin  də fi lm haq -
qın  da bun  la  rı de  yib: “Bir gün Əli  sət  tar 
(Əli  sət  tar Ata  ki  şi  yev, “Sehr  li xa  lat”ın re -
jis  so  ru – red.) müəl  lim mə  nə zəng vu -
rub ki  nos  tu  di  ya  ya gəl  mə  yi  mi xa  hiş et  di. 
Er  tə  si gün ki  nos  tu  di  ya  da gö  rü  şər  kən o, 
xoş əh  va li-ru  hiy  yə  də idi. Fi  kir  ləş  dim ki, 
yə  qin nə  sə tə  zə xə  bər var. Bu vaxt Əli -
sət  tar müəl  lim ci  bin  dən bir mək  tub çı  xa -
rıb mə  nə tə  rəf uzat  dı və de  di: “Al, oxu. 
Er  mə  nis  tan  dan gön  də  rib  lər”. 

Mək  tub Ə.Ata  ki  şi  ye  və ün  van  lan  mış  dı. 
Bir er  mə  ni ta  ma  şa  çı fi lm  də səs  lə  nən sö -

zə mü  na  si  bə  ti  ni, da  ha doğ  ru -
su, eti  ra  zı  nı bil  dir  miş  di.

Film  də be  lə bir səh  nə 
var: Rə  şid sehr  li xa  lat ilə 
keç  mi  şə ge  dib xa  nın sa  ra -
yı  na dü  şən  dən son  ra xa  nı 
da gö  tü  rüb ge  ri qa  yıt  maq 
is  tə  yir. Bu  nun üçün on  la -
rın hər iki  si xa  la  ta bü  rü -

nən  dən son  ra ara  la  rın  da 
be  lə bir dialoq (“sehr  li söz -
lər  lə” bağ  lı) olur:

Rə  şid: – Çit  ra  ku  ta, çit  ra  ku  ta, iş  va  ra!
Xan: – Çit  ra  xu  da, çit  ra  xu  da, iş  və  rə!
Rə  şid: – Ay  ra  va  na...
Xan: – İrə  va  na ge  di  rik?
Rə  şid: – Yox ey!...
Sən de  mə, xa  nın pioner  dən “İrə  va  na 

ge  di  rik?” so  ruş  ma  sı er  mə  ni  nin şəs  ti  nə 
to  xu  nub  muş. Mək  tub  da ya  zıl  mış  dı: “Siz 
nə  yə gö  rə fi lm  də İrə  va  nın adı  nı çək  mi -
si  niz? Bu  nun si  zə, fi l  mə nə dəx  li var? 
Mə  gər ay  rı şə  hə  rin adı  nı çə  kə bil  məz -
di  niz  mi?...”.

Ə.Ata  ki  şi  yev bir an su  sub de  di: “İs  tə -
yi  rəm bu ta  ma  şa  çı  ya bir tu  tar  lı ca  vab 
ya  zam”. Onun iş ota  ğın  da otu  rub er  mə -
ni ta  ma  şa  çı  sı  na ca  vab yaz  dıq. Yaz  dıq 
ki, er  mə  ni  lər son  ra  dan İrə  van xan  lı  ğı -
na, Qa  ra  ba  ğa kö  çüb bu yer  lər  də yurd 
sa  lıb  lar...”.

Gü lə-gü lə bu dün ya ya
əl vi da...

Bən  zər  siz sə  nət  kar  lı  ğı ilə in  san  la  ra 
gü  lüş bəxş edən ör  nək sə  nət  ka  rın ömür 
yo  lu da elə gü  lüş  lə ba  şa ça  tıb. 1983-cü 
il no  yab  rın 3-də dost  la  rı ilə bir məc  lis  də 
olan Ə.Ağa  yev lə  ti  fə söy  lə  yib və ürək  dən 
gül  dü  yü yer  də  cə dün  ya  sı  nı də  yi  şib...

Hazırladı: N.Məmmədli

O tək cə 10 bənd lik “İs tiq lal mar şı”nı yaz say dı, 
ye nə də Tür ki yə nin ta ri xin də, xal qın yad da-
şın da əbə di qal ma ğı haqq edə cək di. O, 
və tən daş şair ki mi Tür ki yə də İs tiq lal sa va-

şı nın məq sə di nə çat ma sı na qə lə mi ilə bö yük 
töh fə ve rib. Bu il ana dan ol ma sı nın 150 il li yi 
qeyd edi lən gör kəm li şair, ic ti mai xa dim Meh-
met Akif Ər so yu ya da sa lı rıq. 

Bu il qar daş Tür ki yə üçün iki-
qat əla mət dar dır. Həm Tür ki yə 
Cüm hu riy yə ti nin qu rul ma sı nın 
100 il li yi dir, həm də türk xal qı nın 
is tiq lal nəğ mə ka rı ol muş şairin 
150 il lik yu bi le yi dir.

Meh met Akif Ta hir oğ lu Ər soy 
20 de kabr 1873-cü il də İs tan bul-
da dün ya ya göz açıb. Ata sı ev də 
ona ərəb və fran sız dil lə ri ni öy rə-
dir. Ey ni za man da is lam fəl sə fə si 
ilə ta nış edir. Meh met Akif xa ti rə lə-
rin də bu haq da ya zır dı: “O, mə nim 
həm atam, həm də müəl li mim dir. 
Nə bi li rəm sə on dan öy rən dim”.

Ata sı nın er kən dün ya sı nı də yiş-
mə si onu ruh dan sal mır. Bay tar lıq 
mək tə bi nə da xil olur. Təh si li ni ba-
şa vur duq dan son ra Zi raət Nə za-
rə ti İda rə sin də mə mur ki mi ça lı şır. 
1908-ci il də İs tan bul Uni ver si te-
ti nin Ümu mi ədə biy yat şö bə si nə 
də yi şi lir və mü dir tə yin edi lir. Bun-
dan son ra da ha çox ədə biy yat la 
məş ğul olur. Klas sik Şərq ədə biy-
ya tı ilə ya na şı Av ro pa ədə biy ya tı 
və mə də niy yə ti ilə də ma raq la nır. 
Bu mə də niy yə tin mü tə rəq qi cə-
hət lə ri nin təb li ğa tı na ça lı şır. “Si rə-
ti-müs tə qim” ad lı məc muədə fəal 
iş ti rak edən Meh met Akif Tür ki yə-
də baş ve rən in qi la bi də yi şik lik lər-
lə bağ lı mə qa lə lər dərc et di rir. Mil-
li və is la mi gö rüş lə ri ni əha tə edən 
ya zı la rı ilə ta nı nır.

1913-cü il də 
döv lət qul lu ğun-
dan is te fa ve rir. 
Da ha çox ya ra-
dı cı lıq la məş-
ğul olur və sə-
ya hə tə çı xır. 
Mi sir, Mə di nə 
və Ber lin şə-
hər lə rin də olur. 
İs tiq lal sa va şı 
baş la yan da (1919) 
öl kə yə qa yı dır. An ka ra-
da iz di ham qar şı sın da çı xış 
edir, xal qı bir li yə ça ğı rır. 

Şairin şeir lə ri “Sə fa hət” adı ilə 
çap olu nan yed di cild lik də (“Sə-
fa hət”, “Sü ley ma niy yə kür sü-
sün də”, “Haq qın səs lə ri”, “Fa teh 
kür sü sün də”, “Xa ti rə lər”, “Asım”, 
“Köl gə lər”) top la nıb. Ki tab lar da kı 
nü mu nə lər şairin ic ti mai-si ya si 
prob lem lə rə ya naş ma sı ba xı-
mın dan diq qə ti cəlb edir. 

Gör kəm li şairin “İs tiq lal mar şı” 
şeiri nin isə ma raq lı ya ran ma ta ri-
xi var. 1920-ci ilin axır la rın da Tür-
ki yə qə zet lə rin də Maarif Na zir li yi 
tə rə fi n dən döv lət him ni üçün şeir 
mü sa bi qə si elan olu nur. Mü sa bi-
qə nin şər ti nə gö rə, qa lib şəx sə 
500 li rə pul mü ka fa tı nə zər də tu-
tu lur. İlk mər hə lə də mü sa bi qə yə 
təq dim edi lən şeir lə rin heç bi ri 
bə yə nil mir. Maarif na zi ri Həm dul-

la Süb hi Meh met Aki fi  mü sa bi-
qə yə qa tıl ma ğa də vət edir. O isə 
pul üçün şeir yaz ma dı ğı nı bil di rir. 
Pul  ödən mə mə si şər ti lə mü sa-
bi qə yə qa tı la ca ğı na ra zı lıq ve rir 
və “İs tiq lal mar şı”nı qə lə mə alır. 
Türk Or du su na xi tab ki mi ya zı-
lan “Bi zim qəh rə man or du muz” 
ad lı hə min şeir Tür ki yə Bö yük 
Mil lət Məc li sin də (TBMM) oxu nur 
və bö yük rəğ bət lə qar şı la nır. Os-
man Zə ki Ün gör tə rə fi n dən şeirə 
mu si qi bəs tə lə nir. “İs tiq lal mar şı”  
12 mart 1921-ci il də TBMM-in ic-
la sın da Döv lət him ni ola raq qə bul 
edi lir.

“İs tiq lal mar şı” in san lar da par-
laq və qa lib sa bah la ra inam do-
ğur maq ba xı mın dan diq qə tə la-
yiq nü mu nə dir.

Mən əzəl dən bə ri dir hür ya şa dım,
 hür ya şa ram.
Han sı çıl ğın mə nə zən cir
 vu ra caq mış – ça şa ram!
Kük rə miş sel ki mi yəm, bən di mi
 çey nər, aşa ram.
Yır ta ram dağ la rı, ən gin lə rə
 sığ mam, da şa ram. 
  
Ar ka daş, yur du ma al çaq la rı
 uğ rat ma sa kın,
Si pər et göv də ni, dur sun

 bu hə ya sız ca axın.
Do ğa caq dır sə nə vəd et di yi

 gün lər Haq qın,
Kim bi lir, bəl kə ya rın, bəl kə
 ya rın dan da ya xın.

 Əsər Tür ki yə əra zi si nin 
xey li his sə si nin iş ğal al tın da 
ol du ğu, öl kə nin gə lə cək ta le-

yi nin Ana do lu da ge dən dö yüş-
lər də həll olun du ğu dövr də ya zı-
lır və şairin ina mı tez lik lə özü nü 
doğ rul dur. 

Pro fes sor El man Qu li yev 
araş dır ma sın da ya zır ki, və tə nin 
is tiq la lı nı ar zu la yan şair azad lıq 
düş mən lə ri olan za lım la ra nif rət 
edir. İs tiq la lı və tən üçün bö yük 
ne mət sa yır. Və tən öv lad la rı nın 
xoş bəxt gə lə cə yi ni is tiq lal da gö-
rür. Şair sağ lı ğın da “İs tiq lal mar-
şı” şeiri ni çox cild li yi nə sal ma yıb. 
Sə bə bi ni so ruş duq da isə “Mən 
onu mil lə tin qəl bi nə göm düm” 
de yib...

Meh met Aki fi n Tür ki yə nin çə-
tin lik lər döv rü nü əks et di rən şeir-
lə rin də inam və ümid lə ya na şı, 
bir ümid siz lik də özü nə yer ta pıb. 
Şairə gö rə, sa hi bi olan məm lə kət 
heç vaxt məğ lub ol maz. Məm lə-

kə tin, mil lə tin çə tin gü nün də mey-
dan da si nə si ni sün gü yə, gül lə yə 
si pər edən igid öv lad la rı var sa, o 
öl kə nin iş ğa lı müm kün de yil:

Sa hib siz olan məm lə kə tin
 bat ma sı haq dır,
Sən sa hib olar san, bu və tən
 bat ma ya caq dır...

Müəl li fə əbə di lik qa zan dı ran 
nü mu nə lər dən bi ri də məş hur 
Ça naq qa la dö yü şü nə (1915-
1916) həsr et di yi şeir dir. “Ça naq-
qa la şə hid lə ri nə” ad lı şeir də şair 
hər bi tə ca vü zün ba şın da da ya-
nan av ro pa lı la rı yır tı cı ad lan dı rır. 

İgid lik gös tə rən, qəh rə man ca sı-
na şə hid olan mü ba riz türk əs-
gə ri nin şü caəti ni, ye nil məz li yi ni 
tə rən nüm edib. O, “ey şə hid oğ lu 
şə hid” ifa də si ilə türk lə rin qəh rə-
man lıq ta ri xi nə işa rə edə rək bu 
qəh rə man lıq da bir nəs lin yox, 
nə sil lə rin pa yı nın ol du ğu nu diq-
qə tə çat dı rıb.

1923-cü il də qu ru lan Tür ki yə 
Cüm hu riy yə ti Meh met Aki fi n də 
idealı idi. Am ma is la mi də yər lə rə 
mü na si bət də Cüm hu riy yət qa-
nun la rı ilə şairin fi  kir lə ri üst-üs-
tə düş mür. Çün ki o, və tən se vər 
ol maq la bə ra bər, həm də is la mi 
də yər lə rə möh kəm tel lər lə bağ-
lı idi. Cüm hu riy yə tin ilk il lə rin də 
Mi si rə ge dən Meh met Akif bir 
müd dət ora da ədə biy yat müəl li-
mi iş lə yir. Səh hə ti nin pis ləş mə si 
ilə bağ lı İs tan bu la dö nür.

İs tiq lal şairi 27 de kabr 1936-cı 
il də və fat edib, İs tan bu lun Ədir nə-
qa pı mə zar lı ğın da dəfn olu nub.

“İs tiq lal mar şı”nın Tür ki yə Bö yük 
Mil lət Məc li sin də qə bul edil mə si-
nin 100-cü il dö nü mü mü na si bə ti lə 
2021-ci il Tür ki yə də “İs tiq lal mar şı 
və Meh met Akif İli” elan edil miş di. 
Tür ki yə Cüm hu riy yə ti və türk xal qı 
var ol duq ca onun is tiq la lı nın nəğ-
mə ka rı da unu dul ma ya caq. 

Savalan Fərəcov

Mehmet Akif Ərsoy – 150

Güldürmək üçün doğulmuşdu...

Türkiyənin  istiqlal  nəğməkarıtək cə 10 bənd lik “İs tiq lal mar şı”nı yaz say dı, 
ye nə də Tür ki yə nin ta ri xin də, xal qın yad da-

və tən daş şair ki mi Tür ki yə də İs tiq lal sa va-

1913-cü il də 
döv lət qul lu ğun-
dan is te fa ve rir. 

hər lə rin də olur. 
İs tiq lal sa va şı 
baş la yan da (1919) 
öl kə yə qa yı dır. An ka ra-
da iz di ham qar şı sın da çı xış 
edir, xal qı bir li yə ça ğı rır. 

Mən əzəl dən bə ri dir hür ya şa dım,
 hür ya şa ram.
Han sı çıl ğın mə nə zən cir
 vu ra caq mış – ça şa ram!
Kük rə miş sel ki mi yəm, bən di mi
 çey nər, aşa ram.
Yır ta ram dağ la rı, ən gin lə rə
 sığ mam, da şa ram. 
  
Ar ka daş, yur du ma al çaq la rı
 uğ rat ma sa kın,
Si pər et göv də ni, dur sun

 bu hə ya sız ca axın.
Do ğa caq dır sə nə vəd et di yi

 gün lər Haq qın,

yi nin Ana do lu da ge dən dö yüş-
lər də həll olun du ğu dövr də ya zı-

Türkiyənin  istiqlal  nəğməkarı

Ö
z bə kis ta nın Xi və şə hə ri 
qə dim abi də lə ri ilə dün-
ya da məş hur dur. Xa-
rəzm vi la yə tin də yer lə-

şən və vax ti lə Xi və xan lı ğı nın 
mər kə zi olan şə hər bu gün 
də öl kə yə gə lən sə ya hət çi lə-
rin ma ra ğı nı cəlb edir.

2022-ci il də Ba kı da ke çi ri lən 
İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı (İƏT) 
Tu rizm Na zir lə ri nin XI Konf ran-
sın da Xi və şə hə ri nin 2024-cü il 
üçün “İs lam dün ya sı nın tu rizm 
pay tax tı” elan olun ma sı ilə bağ lı 
qə rar qə bul edi lib.

2500 il dən ar tıq ya şı olan Xi-
və Türk dün ya sı nın ən qə dim 

şə hər lə rin dən bi ri dir və yax şı 
qo ru nan ta ri xi abi də lə ri ilə se çi-
lir. Səy yah la rın Xi və yə ge dər kən 
şə hə rin gi ri şin də ilk gör dük lə ri 
İçan-Ka la nı əha tə edən nə həng 
mü da fi ə di var la rı dır. Bu nə həng 
di var la rın o bi ri tə rə fi n də ta ma-
mi lə fərq li bir mü hit gö rü nür. 

Qə dim di ni əl yaz ma la ra əsas-
la na raq şə hə rin əsa sı nın Nuh 
pey ğəm bə rin oğ lu Som tə rə-
fi n dən qo yul du ğu na dair fi  kir lər 
də möv cud dur. Rə va yə tə gö rə, 
Som səh ra nın or ta sın da kar-
van lar üçün qu yu qa zır və kar-
van da kı ta cir lər bu su dan içir lər. 

Ma raq lı dır ki, bu əf sa nə vi qu yu 
gü nü mü zə qə dər gə lib ça tıb. 
Bun dan son ra təd ri cən in di ki Xi-
və əra zi sin də ya şa yış bi na la rı 
ti kil mə yə baş la nıb. Za man keç-
dik cə Xi və Or ta Asi ya nın elm 
mər kəz lə rin dən bi ri nə çev ri lib. 
La kin 1220-ci il də re gionun di-
gər şə hər lə ri ki mi Xi və də Çin giz 
xan tə rə fi n dən da ğı dı lıb. 1511-ci 
il də şə hər Şey ba ni lər döv lə ti nə 
qa tı lıb. 1598-ci il də şə hər Xi və 
xan lı ğı nın pay tax tı olub. 1763-
cü il də Xi və xan lı ğı nın ida rə si 
Mə həm məd Əmin xa na ke çir. Bu 
gün Xi və də yer lə şən bir çox ta ri-

xi ti ki li lər məhz Mə həm məd Əmin 
xa nın döv rün də in şa olu nub. Ha-
zır da Xi və şə hə ri iki his sə dən iba-
rət dir: İçan-Ka la (da xi li qa la) və 
Di san-Ka la (xa ri ci qa la). Xi və nin 
ta ri xi his sə si  – İçan-Ka la komp-
lek si 1990-cı il də UNES CO-nun 
Dün ya İr si Si ya hı sı na da xil edi lib. 

Xi və şə hə ri nin adı nın mən-
şə yi haq qın da çox lu rə va yət lər 
möv cud dur. Bə zi mən bə lər də 
şə hə rin adı qə dim za man lar da 
“Xe vaq” ki mi çə ki lib. Mə sə lən, 
Öz bə kis tan Elm lər Aka de mi ya-
sı nın H.Sü ley ma nov adı na Əl-
yaz ma lar İns ti tu tun da sax la nı lan 

“Di li Qa ro yib” ki ta bın da “Xe vaq” 
ki mi qeyd olu nur. 

Xi və şə hə ri ta rix ya di gar la rı ilə 
zən gin dir. İs lam xo ca qa la sı, Kəl-
tə qa la sı, Cü mə məs ci di, Daş hə-
yət və bir ne çə qə dim məq bə rə 
şə hə rə gə lən qo naq la rın diq qə-
ti ni cəlb edir. Min il dən çox ya şı 
olan Cü mə məs ci di öz sü tun la rı 
ilə ma raq do ğu rur. Ti ki li də sü tun-
lar elə dü zü lüb ki, za lın bü tün gu-
şə lə rin dən ima mı gör mək müm-
kün dür. Bu məs cid bi na sı öz bək 
xal qı nın elm də yük sək nailiy yət-
lə ri nin və zən gin me mar lıq ənə-
nə lə ri nin gös tə ri ci si dir.

Xi və mə də niy yə ti həm də müx-
tə lifl  i yi ilə se çi lir. Bu ra da müx tə lif 
xalq la rın mə də ni zən gin lik lə ri ya-
şa dı lır. “Ləz gi” Xi və də ya ran mış 
məş hur mu si qi və rəqs lər dən dir.  

Adkhamjon Janobiddinov
Özbəkistan

Tarixi və abidələri ilə məşhur Xivə
Şəhərin qədim hissəsi – İçan-Kala

UNESCO-nun Dünya İrsi Siyahısına daxil edilib

ubl çə  ki  lir və akt  yor hər də  fə 
so  yuq su  ya baş vur  ma  lı olur, nə  ti  cə  də 

“Bal” la zım dır sa, ve rək...”
un qı  zı Gül  çin Ağa  ye  va vax  ti -

lə ata  sı ilə bağ  lı ver  di  yi mü  sa  hi  bə  sin  də 
de  yib: “Bir gün atam trol  ley  bus  la ge  dir -
miş. Gö  rüb ki, ca  van bir oğ  la  nın qa  nı 
bərk qa  ra  dır, heç özün  də de  yil. So -
ru  şub ki, sə  nə nə olub? 

qın  da bun  la  rı de  yib: “Bir gün Əli  sət  tar 
(Əli  sət  tar Ata  ki  şi  yev, “Sehr  li xa  lat”ın re -
jis  so  ru – red.) müəl  lim mə  nə zəng vu -
rub ki  nos  tu  di  ya  ya gəl  mə  yi  mi xa  hiş et  di. 
Er  tə  si gün ki  nos  tu  di  ya  da gö  rü  şər  kən o, 
xoş əh  va li-ru  hiy  yə  də idi. Fi  kir  ləş  dim ki, 
yə  qin nə  sə tə  zə xə  bər var. Bu vaxt Əli -
sət  tar müəl  lim ci  bin  dən bir mək  tub çı  xa -
rıb mə  nə tə  rəf uzat  dı və de  di: “Al, oxu. 
Er  mə  nis  tan  dan gön  də  rib  lər”. 

Mək  tub Ə.Ata  ki  şi  ye  və ün  van  lan  mış  dı. 
Bir er  mə  ni ta  ma  şa  çı fi lm  də səs  lə  nən sö -

zə mü  na  si  bə  ti  ni, da  ha doğ  ru -
su, eti  ra  zı  nı bil  dir  miş  di.

var: Rə  şid sehr  li xa  lat ilə 
keç  mi  şə ge  dib xa  nın sa  ra -
yı  na dü  şən  dən son  ra xa  nı 

nən  dən son  ra ara  la  rın  da 

Güldürmək üçün doğulmuşdu...Əliağa Ağayev – 110

Özbəkistandan oxumuz yazır
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1 fev ral 1935 – Ya zı çı-pub li sist Na zim Sa diq oğ lu İb ra hi mov 
(1935 – 1.9.2019) Ba kı da do ğu lub. Po liq ra fi  ya və Ki tab Ti ca rə ti Ko-
mi tə si nin səd ri, “Azər bay can” nəş riy ya tı nın baş di rek to ru iş lə yib. Ali 
So ve tin de pu ta tı, Ya zı çı lar Bir li yi nin sədr müavi ni olub.

1 fev ral 1948 – Əmək dar ar tist Əli Fər man oğ lu Al lah ver di yev 
(1948 – 15.6.2010) Sa mux ra yo nun da do ğu lub. Gən cə Döv lət 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

1 fev ral 2003 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can Xalq Cüm-
hu riy yə ti nə abi də ucal dıl ma sı haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

1 fev ral 2004 – Xalq ar tis ti, re jis sor, akt yor Lüt fi  Şah baz oğ lu 
Məm məd bə yov (6.2.1927 - 2004) və fat edib. Te le vi zi ya ta ma şa la rı-
na qu ru luş ve rib. “Qız mar gü nəş al tın da”, “Sə hər”, “Sehr li xa lat” və 
s. fi lm lər də çə ki lib.

1 fev ral 2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev “İçə ri şə hər” Döv lət Ta-
rix-Me mar lıq Qo ru ğu əra zi sin də “Maq sud İb ra him bə yov Ya ra dı cı-
lıq Mər kə zi”nin tə sis edil mə si ilə bağ lı təd bir lər haq qın da sə rən cam 
im za la yıb.

2 fev ral 1882 – İrə van şə hər gim na zi ya sı nın müəl li mi, maarif pər-
vər Mə şə di İs ma yı lın şa gird lə ri ilə bir gə ha zır la dı ğı V.Mə də to vun 
“Ta mah kar lıq düş mən qa za nır” pye si nin ta ma şa sı gös tə ri lib. Bu-
nun la İrə van da pe şə kar Azər bay can teat rı nın əsa sı qo yu lub.

2 fev ral 1912 – Xalq ar tis ti, re jis sor, Döv lət mü ka fa tı laureatı Mə-
hər rəm Ka zım oğ lu Ha şı mov (1912 – 2.5.1969) Ba kı da do ğu lub. 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da, Rus Dram Teat rın da baş re jis sor iş lə-
yib. “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sı nın di rek to ru (1960-1965) olub. 

2 fev ral 1932 – Dil çi alim, aka de mik Ağa mu sa Ağa sı oğ lu Axun-
dov (1932 – 5.9.2015) Kür də mir də do ğu lub. AMEA-nın Hu ma ni tar 
və ic ti mai elm lər böl mə si nin aka de mik ka ti bi olub. 

2 fev ral 1936 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Rə şid Rza oğ-
lu Məm mə dov (1936-2006) Nax çı van şə hə rin də ana dan olub. Nax çı-
van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da bir çox ta ma şa la ra mu si qi ya zıb.

2 fev ral 1942 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Yan var Pi ra lı 
oğ lu Bə də lov (1942 – 27.12.2018) İs ma yıl lı ra yo nu nun Tir can kən-
din də do ğu lub.

2 fev ral 1955 – Əmək dar ar tist Mux tar Şah mar oğ lu İba dov 
(1955 – 23.9.2013) Ba la kən ra yo nun da do ğu lub. Şə ki Dram, Döv-
lət Gənc lər teatr la rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.

2 fev ral 1983 – Xalq ya zı çı sı Əli Qa ra oğ lu Və li yev (27.2.1901 
– 1983) və fat edib. “Qar lı dağ lar”, “Ana qız”, “Ötən gün lər” və s. ki-
tab la rın müəl li fi  dir.

2 fev ral 2017 – Ba kı nın Ni ya zi kü çə sin də yer lə şən park da gör-
kəm li di ri jor, SS Rİ Xalq ar tis ti, maest ro Ni ya zi nin abi də si nin (hey-
kəl tə raş – Xalq rəs sa mı Ömər El da rov) açı lış mə ra si mi olub.

3 fev ral 1891 – İc ti mai xa dim, jur na list, tər cü mə çi Cey hun bəy 
Əb dül hü seyn oğ lu Ha cı bəy li (1891 – 22.10.1962) ana dan olub. Da-
hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin ki çik qar da şı dır. Xalq Cüm hu riy yə ti 
döv rün də “Azər bay can” qə ze ti nin re dak to ru olub. Son ra mü ha ci rə-
tə ge dib, Fran sa da ya şa yıb və ora da və fat edib. Mə za rı Pa ris də dir.

3 fev ral 1951 – Əmək dar ar tist Hə sə na ğa Hü sey nə li oğ lu Hü sey-
nov (1951-2002) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı-
nın akt yo ru olub, teatr da trup pa mü di ri iş lə yib.

3 fev ral 1959 – Əmək dar ar tist Mər dan Əh mə diy yə oğ lu Fey zul-
la yev (1959 – 13.8.2017) Şə ki ra yo nu nun Kiş kən din də do ğu lub. 
Şə ki Dram Teat rı nın baş re jis so ru olub. 1994-cü il dən Mosk va da 
ya şa yıb, “Sə mən dər qu şu” kuk la teat rın da re jis sor iş lə yib, özü nün 
ya rat dı ğı “Dər viş” teat rın da Azər bay can müəl lifl  ə ri nin əsər lə ri ni ta-
ma şa ya qo yub.

3 fev ral 1962 – Xalq ar tis ti, akt yor, re jis sor Sə məd Məm məd oğ-
lu Möv lə vi (20.2.1900 – 1962) və fat edib. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rın da ça lı şıb.

3 fev ral 1990 – Gör kəm li akt yor Ham let Xa nı za də (5.6.1941 – 
1990) və fat edib. Ki no da, te le vi zi ya və teatr ta ma şa la rın da yad da-
qa lan ob raz lar ya ra dıb.

3 fev ral 2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev bö yük şair və ta nın mış 
maarif çi Mir zə Şə fi  Va ze hin 220 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın-
da sə rən cam im za la yıb.

3 fev ral 2014 – Ba kı da bö yük bəs tə kar və pe da qoq, SS Rİ Xalq 
ar tis ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Qa ra Qa ra ye vin abi də si nin (hey-
kəl tə raş – Xalq rəs sa mı Fa zil Nə cə fov) açı lı şı ke çi ri lib.

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

Dün ya 
1 fev ral 1895 – Ame ri ka ki no re jis so ru Con Ford (John Ford – 

John Mar tin Feeney; 1895-1973) ana dan olub. 4 də fə “Os kar” mü-
ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

1 fev ral 1999 – Məş hur türk mu si qi çi si, bəs tə kar Ba rış Man ço 
(2.1.1943 – 1999) və fat edib. Tür ki yə də rok mu si qi si nin ön cül lə rin-
dən bi ri dir. 200-dən çox mah nı ya zıb. Ha zır la dı ğı te le vi zi ya proq-
ram la rı ilə bir çox öl kə lər də sə fər də olub.

2 fev ral 1595 – Ni der land rəs sa mı, klas si siz min ta nın mış nü ma-
yən də si Ya kob van Kam pen (Ja cob van Cam pen; 1595-1657) ana-
dan olub.

2 fev ral 1873 – Avst ri ya bəs tə ka rı Leo Fall (1873-1925) ana dan 
olub. “Ma dam Pom pa dur”, “Dol lar şah za də si” və s. ope ret ta la rın 
müəl li fi  dir.

2 fev ral 1882 – İr land ya zı çı sı və şairi, mo der niz min nü ma yən-
də si Ceyms Coys (Ja mes Augus ti ne Aloy sius Joy ce; 1882-1941) 
ana dan olub.

3 fev ral 1809 – Al man bəs tə ka rı, di ri jor Fe liks Men del son (Ja kob 
Lud wig Fe lix Men dels sohn Bart holdy; 1809 – 4.11.1847) ana dan 
olub. “Toy” mar şı nın müəl li fi  dir.

3 fev ral 1881 – Rus ki ne ma toq ra fı nın ba ni lə rin dən bi ri, re jis sor 
Ya kov Alek sand ro viç Pro ta zo nov (1881-1945) ana dan olub.

Hazırladı: V.Orxan

1-3 fevralXatirə təqvimi

Mek si ka nın Azər bay-
can da kı Sə fir li yi yan-
va rın 27-də mek si-
ka lı sə nət kar Ped ro 

Se zar Pe ral ta nın (No roN) 
“Mictlán: As tek mi fo lo gi ya sı-
nın ye ral tı dün ya sı” kol lek si-
ya sı nın təq di ma tı nı ke çi rib.

Təq di mat dan əv vəl açıq la ma 
ve rən Mek si ka nın Azər bay can-
da kı ye ni sə fi  ri xa nım Ma ri ya 
Vik to ri ya Ro me ro Ka ba ye ro de-
yib: “Mek si ka müx tə lif mə də niy-
yət lə ri və mil lət lə ri özün də bir ləş-
dir mə si ba xım dan Azər bay can la 
müəy yən bən zər lik lə rə ma lik dir. 
Bu sə bəb dən gə lən il Mek si ka-
nın Azər bay can da kı Sə fi r li yi nin 
açıl ma sı nın 10 il li yi mü na si bə ti lə 
müəy yən təd bir lər plan laş dı rı rıq, 
həm çi nin bu ilin pa yı zın da bu 
tip li ye ni la yi hə lə rin təq di ma tı nın 
ke çi ri lə cə yi də is tis na de yil”.

Sər gi nin əhə miy yə tin dən 
da nı şan dip lo ma tın söz lə ri nə 
gö rə, bu təd bir hər şey dən ön-
cə Mek si ka adət-ənə nə lə ri ilə 
bö yü müş bir sə nət ka rın xa rak-
te ri ni əks et di rir: “Ped ro nun 
do ğul du ğu kənd ta ri xən onun 
ha zır da nü ma yiş et dir di yi ki-

lim çi lik sə nə ti ilə məş ğul olub, 
ona gö rə də bu pe şə onun da-
xi lin dən, uşaq lı ğın dan gə lir. 
Bu gün kü təd bi rin əsas məq-
sə di sə nət ka rın da xi li dün ya sı-
nı kəşf et mək lə ya na şı, bi zim 
is pan ko lo ni ya la rın dan əv və lə 
ge dib çı xan və baş qa mə də-

niy yət lər lə bən zə ri ol ma yan 
keç mi şi mi zi əks et di rən sə nət-
kar lıq nü mu nə lə ri ni nü ma yiş 
et dir mək dir”.

Qeyd edək ki, xa nım Vik to-
ri ya Ro me ro nun açı lış nit qi ilə 
baş la yan təd bir də Azər bay ca-
nın İran da kı Sə fi r li yi nə yan va rın 
27-də edil miş si lah lı hü cum ak-
tı pis lə nib, şə hid ol muş sə fi r lik 
əmək da şı nın xa ti rə si bir də qi-
qə lik sü kut la yad edi lib.

Mek si ka lı sə nət kar Ped ro Se-
zar Pe ral ta sər gi lə nən əsər lə rin-
dən, on la rın ha zır lan ma sın dan 
və gə lə cək plan la rın dan da nı-
şıb. O, Mek si ka mə də niy yə ti-
ni fərq li və ye ni tərz də, is ti fa də 
edil miş məh sul lar dan ha zır la dı-
ğı ki lim lər dən iba rət əl iş lə ri ilə 
sə nət se vər lə rə çat dır ma ğa ça-
lış dı ğı nı vur ğu la yıb.

Son ra iş ti rak çı lar nü ma yiş 
olu nan əsər lər lə ta nış olub lar.

Astek mifologiyasının yeraltı dünyası
Bakıda meksikalı sənətkarın kolleksiyasının təqdimatı olub

“Özünü kəşf et” – ustad dərsləri 
davam edir

Azər bay can Rəng kar lıq Mu ze yin də rəs sam lı ğa 
hə və si olan 16 yaş dan yu xa rı gənc lər üçün 
nə zər də tu tul muş “Özü nü kəşf et” ad lı us tad 
dərs lə ri da vam edir.

Bu ilin ilk dər si fev ra lın 1-də Hü seyn Haq ver di ye vin 
iş ti ra kı ilə “Hən də si kod lar” möv zu su na həsr olu na caq. 
Us tad dər si nin iş ti rak çı la rı ka ğız dan hən də si fi  qur lar 
kə sib, vi zual təs vir lər ya ra da caq lar. Bu tex ni ka on la-
ra hən də sə və for ma lar ilə təc rü bə apar ma ğa im kan 
ve rə cək.

Növ bə ti dərs fev ra lın 8-də Müş fi q Hey də ro vun rəh-
bər li yi ilə “Rel yef hey kəl ta raş lı ğı” möv zu su na həsr 
edi lə cək. Us tad dər si ilk də fə hey kəl tə raş lıq da özü nü 
sı na maq və ya bu sə nət nö vün də ba ca rıq la rı də rin ləş-
dir mək im ka nı ve rir. 

Fev ra lın 15-də isə Mi ras lan Zey nin rəh bər li yi ilə 
“Teks tu ra və kol laj” möv zu sun da dərs ke çi ri lə cək. Bu 
us tad dər sin də müasir in cə sə nə tin qa rı şıq tex ni ka la-
rın dan is ti fa də olu na caq. İş ti rak çı lar kol laj tex ni ka sın-
dan is ti fa də edə rək, kə tan üzə rin də əsər lər ya ra da caq 
və əsər lə ri nə müx tə lif fak tu ra lar ve rə cək lər.

Fev ra lın 22-də Bəh ruz Kən gər li nin “Rəng kar lıq fak-
tu ra sı” möv zu sun da dər si ola caq. Us tad dər si iş ti rak-
çı la ra ənə nə vi rəng kar lı ğa ye ni  bu caq dan bax ma ğa, 
həm çi nin əsas tex ni ka və üsul lar la ta nış ol ma ğa im kan 
ve rə cək. 

Qeyd edək ki, təc rü bə sin dən ası lı ol ma ya raq hər 
kəs dərs lər də iş ti rak edə bi lər. Dərs lər ödə niş siz dir. 
Bü tün lə va zi mat lar mu zey tə rə fi n dən qar şı la nır. Yer lər 
məh dud ol du ğun dan qey diy yat dan keç mək zə ru ri dir.

Yeniyetmə rəssamın uğurları 

Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə ra-
keş və Azər bay can ara sın da 
dip lo ma tik əla qə lə rin 30 il li yi 
mü na si bə ti lə bu öl kə nin Ba-

kı da kı sə fir li yi tə rə fin dən “Mə ra keş 
gənc azər bay can lı rəs sam la rın 
gö zü ilə” ad lı rəsm mü sa bi qə si 
ke çi ri lib. 6-18 yaş ara sın da iş ti rak-
çı lar nə zər də tu tu lan mü sa bi qə nin 
məq sə di Mə ra keş və Azər bay can 
xalq la rı ara sın da əla qə lə ri təş viq 
et mək, ey ni za man da gənc nə sil-
də ya ra dı cı lı ğa ma ra ğı ar tır maq, 
is te dad la rı üzə çı xar maq idi.

Mü sa bi qə də əl iş lə ri bə yə ni lə rək 
təl tif olu nan müəl lifl  ər dən bi ri də Ba-
kı da kı 3 nöm rə li Uşaq-gənc lər ya-
ra dı cı lıq mər kə zi nin “Pa lit ra” rəsm 
dər nə yi nin (dər nək rəh bə ri – Nər min 
Ab dull la ye va) ye tir mə si Zi vər Rza-
dır. 14 yaş lı rəs sa mın “Mə ra keş də 
bir gün ad lı” çox kom po zi si ya lı əsə ri 
pe şə kar mün sifl  ər tə rə fi n dən yük sək 
də yər lən di ri lib. Onu da qeyd edək ki, 
mü sa bi qə nin mün sifl  ə ri iki öl kə nin ta-
nın mış rəs sam la rı – Ma hi Bi ne bi ne 
və Ab der ra him Ya mou (Mə ra keş), 
Əs mər Nə ri man bə yo va və Nər giz 
Qu li ye va (Azər bay can) olub.

Zi vər Rza er kən yaş la rın dan təs vi ri 
sə nə tə bö yük ma raq gös tə rir. İn di yə-
dək bir çox mü sa bi qə lər də fərq lə nib. 

Bu gün lər də ona da ha bir dip lom 
Ru si ya nın Sankt-Pe ter burq şə hə rin-
dən gə lib. Ümum ru si ya A.S.Puş kin 
Mu ze yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 
“Hər şey uşaq lıq dan baş la yır” ad-
lı 5-ci Bey nəl xalq Uşaq və Gənc lər 
Ya ra dı cı lıq Fes ti va lı nın təs vi ri sə nət 
mü sa bi qə si nə əl işi ni gön də rən Zi vər 
1-ci də rə cə li dip lo ma la yiq gö rü lüb. 
Ye ni yet mə is te da da ye ni uğur lar ar-
zu la yı rıq.

“Firidun bəy Köçərli” elektron
məlumat bazasının təqdimatı olub

Res pub li ka Uşaq 
Ki tab xa na sın da 
maarif çi, pe da qoq, 
ədə biy yat şü nas, Azər-
bay can ədə biy yat ta-
rix çi li yi el mi nin ba ni si 
Fi ri dun bəy Kö çər li nin 
(1863-1920) ana dan 
ol ma sı nın 160 il li yi 
mü na si bə ti lə elekt ron 
mə lu mat ba za sı nın 
təq di ma tı ke çi ri lib.

Ki tab xa na dan bil di ri lib ki, təd bir də F.Kö çər li nin hə yat və ya-
ra dı cı lı ğı, Azər bay can uşaq ədə biy ya tı na ver di yi töh fə lər ba rə-
də təd bir iş ti rak çı la rı na ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib. Qeyd olu nub ki, 
elekt ron-mə lu mat ba za sı nın ha zır lan ma sın da məq səd F.Kö çər li 
ya ra dı cı lı ğı nın ədə biy ya tı mı za, mə də niy yə ti mi zə ver di yi müs-
təs na ro lu təb liğ et mək dir.

Təd bir də qo naq qis min də iş ti rak edən və F.Kö çər li nin uzaq 
qo hu mu sa yı lan Rüs təm Qa yı bo va “Ba la la ra hə diy yə” və “Fi ri-
dun bəy Kö çər li. Bib lioq ra fi  ya” ki tab la rı hə diy yə olu nub.

Son da Fi ri dun bəy Kö çər li nin hə yat və fəaliy yə ti nə həsr olun-
muş sə nəd li fi lm nü ma yiş olu nub.

Rənglərin ecazkar əksi
Rəssam Nazim Şamxorovun yaradıcılığı haqqında

Mil li təs vi ri sə nət ta ri xi nə nə zər 
ye tir dik də bu sa hə də zən gin 
ir si mi zin şa hi di olu ruq. Sə nə tə 
gə lən hər ye ni nə sil bu zən-

gin li yə öz töh fə si ni ve rir. Öz dəst-xət ti ni 
for ma laş dı ran, çək di yi əsər lər lə hər 
kə sə il ham ve rə cək ya ra dı cı lıq he ka-
yə si olan rəs sam la rı mız dan bi ri Na zim 
Şam xo rov dur.

O, 1982-ci il də Ba kı da dün ya ya göz açıb. 
İn cə sə nə tə ma ra ğı təh sil al dı ğı Xır da lan şə-
hər 7 say lı or ta mək təb də for ma laş ma ğa 
baş la yıb. Bu is te da dı nın kök lə ri nə get sək, 
gö rə rik ki, bu ba ca rıq əbəs ye rə ya ran ma-
yıb. Onun ba ba sı Cü mə Şam xo rov da is te-
dad lı rəs sam olub. Vax ti lə Əzim Əzim za də 
adı na Rəs sam lıq Mək tə bi nə da xil ol sa da, 
son ra mü ha ri bə yə get di yi üçün təh si li ya-
rım çıq qa lıb.

Rəs sam lı ğa ma ra ğı gü nü-gün dən ar-
tan Na zim or ta mək tə bi bi tir dik dən son ra 
bu sa hə də ad dım la ma ğa qə rar ve rir. Ən 
ya xın dost la rın dan olan rəs sam Gü la ğa 
Rza yev onu bu yön də hə vəs lən di rir, sə nət 
təh si li al maq üçün ha zır laş ma sı na mə nə vi 

dəs tək olur. Be lə lik lə, o, 1997-ci il də Əzim 
Əzim za də adı na Rəs sam lıq Mək tə bi nə da-
xil olur. 2001-ci il də təh si li ni ta mam la ya raq 
elə hə min il də Azər bay can Döv lət Rəs-
sam lıq Aka de mi ya sı na qə bul olur. Bu ra da 
Xalq rəs sam la rı Bö yü ka ğa Mir zə za də, Oq-
tay Şı xə li yev və Əmək dar rəs sam Fər man 
Qu la mov dan sə nə tin sir lə ri ni da ha də rin-
dən öy rə nir.

Na zim Şam xo rov dip lom mü da fi əsi üçün 
kə tan üzə rin də yağ lı bo ya tex ni ka sı ilə mü-
rək kəb kom po zi si ya lı “Or kestr” ad lı əsər 
ər sə yə gə ti rir. Bö yük zəh mət və sev gi nin 
bəh rə si olan əsər müəl lim lər tə rə fi n dən çox 
bə yə ni lir. Uğur lu dip lom mü da fi əsin dən son-
ra o, 2005-ci il də aka de mi ya da kı təh si li ni 
ba şa vu ra raq ya ra dı cı lıq la məş ğul ol ma ğa 
baş la yır. O za man lar heç bir şə raiti ol ma sa 
da, ki ra yə ema lat xa na lar da da yan ma dan 
ge cə-gün düz ça lı şır, ye ni tab lo lar ya rat ma ğa 
da vam edir di. Əsər lə ri nin ək sə riy yə ti dəz gah 
rəng kar lı ğın da ol sa da, pe şə kar lıq la ər sə yə 
gə tir di yi qra fi  ka əsər lə ri də var. Əsər lə rin də 
sim vo liz mi təb liğ et mə yi sev mə yən rəs sa mın 
əsas məq sə di öz gör dü yü, il ham lan dı ğı gö-
zəl lik lə ri təs vir edə rək gö zox şa yan mən zə-
rə lər ya rat maq dan iba rət dir. Sa də bir çi çək 
təs vi rin də be lə ke çir di yi hiss və duy ğu la rı 
açıq-aş kar bəl li olur. 

Na zim Şam xo ro vun ya ra dı cı lı ğın da mən-
zə rə, na tür mort, port ret janr lı əsər lər üs tün-
lük təş kil edir. Bir ne çə də fə mü ra ciət edə rək 
ya rat dı ğı sil si lə əl iş lə ri də möv cud dur. Bu na  
mi sal ola raq “Gül lər”, “Kor ri da”, “Ve ne si ya”, 
“İs tan bul” və s. əsər lə ri ni gös tər mək olar.

Mən zə rə janr lı əsər lə rin dən “Ba kı bağ-
la rı”, “İçə ri şə hər”, “Kür də xa nı mən zə rə si”, 
“Gə də bəy etüd lə ri”, “La hıc bağ la rı”, “Qu sa-
rın La za kən di”, “Qə bə lə”, “Şa ma xı”, “Şu şa 
şə hə ri nin gö rü nü şü” ki mi tab lo la rı nı qeyd 
edə bi lə rik. Azər bay ca nın müx tə lif böl gə lə-
ri ni gə zə rək gö zəl mən zə rə lə rin etüd lə ri ni 
ya rat maq ən sev di yi iş dir de sək, ya nıl ma-
rıq. Port ret jan rı na mən zə rə lə ri qə dər mü ra-

ciət et mə sə də, bu janr da “Pər vi zin port re ti”, 
“Ki şi port re ti” ki mi əsər lə ri də diq qət çə kir.

Rəs sam 2013-cü il də bir ne çə sə nət dos-
tu ilə bir lik də Mol do va da ke çi ri lən art- sim-
po ziuma də vət alıb və dörd bö yük mən zə rə 
tab lo su ər sə yə gə ti rib. Çox bə yə ni lən əsər-
lə ri sər gi lən mək üçün mu ze yə qə bul olu nub. 
Ümu miy yət lə, rəs sa mın əl iş lər bir sı ra mu-
zey, qa le re ya və şəx si kol lek si ya lar da sax la-
nı lır. 2021-ci il də Azər bay can Mə də niy yət Na-
zir li yi nü ma yən də he yə ti nin An ka ra ya sə fə ri 
za ma nı Na zim Şam xo ro vun “Şu şa – Göv hər 
ağa məs ci di” əsə ri Tür ki yə nin xa ri ci iş lər na-
zi ri  Möv lud Ça vu şoğ lu na hə diy yə edi lib.

Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın üz vü 
olan Na zim Şam xo ro vun “İşı ğın ecas kar 

ək si” ad lı ilk fər di sər gi si 2022-ci ilin ma yın-
da Ba kı Xə tai Sə nət Mər kə zin də ke çi ri lib. 
Sər gi də müəl li fi n kə tan üzə rin də yağ lı bo ya 
tex ni ka sı ilə iş lə di yi 80 tab lo nü ma yiş olu-
nub və sə nət se vər lər tə rə fi n dən bö yük ma-
raq la qar şı la nıb.

Ziyarət Cabarova
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının 

böyük elmi işçisi, sənətşünas
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1 fevral 2023son səhifə AMEA Türkiyə Elmlər Akademiyası ilə 

əməkdaşlıq edəcək
Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı (AMEA) ilə Tür ki yə Elm lər 
Aka de mi ya sı (Tür ki ye Bi lim ler Aka de mi si – TÜ BA) ara sın da 
əmək daş lıq mü qa vi lə si bağ la nıb. AMEA-dan bil di ri lib ki, mü-
qa vi lə aka de mi ya nın pre zi den ti İsa Hə bib bəy li nin An ka ra ya 
sə fə ri çər çi və sin də im za la nıb.

Sə fər za ma nı 
aka de mik İsa 
Hə bib bəy-
li TÜ BA-nın 
pre zi den ti 
pro fes sor Mü-
zəff  ər Şə kər lə 
gö rü şüb. Gö-
rüş də iki aka de-
mi ya ara sın da  
əmək daş lı ğın 
əhə miy yə tin dən 
söz açı lıb. Mü zəff  ər Şə kər bil di rib ki, xü su sən hu ma ni tar və ic ti mai 
elm lər üz rə əmək daş lı ğın ge niş lən di ril mə si üçün bö yük im kan lar var.

Aka de mik İsa Hə bib bəy li AMEA-nın bey nəl xalq el mi qu rum lar la 
əla qə lə ri ba rə də mə lu mat ve rib. Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin və 
Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin 100 il lik yu bi ley lə ri ilə əla qə dar ola raq AMEA-
nın təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lə cək bey nəl xalq konf rans lar da qar daş Tür-
ki yə nin alim lə ri nin də iş ti ra kı nın nə zər də tu tul du ğu diq qə tə çat dı rı lıb.

Son ra İsa Hə bib bəy li və Mü zəff  ər Şə kər AMEA ilə TÜ BA ara sın-
da əmək daş lıq mü qa vi lə si ni im za la yıb lar. Sə nəd də qar şı lıq lı ola-
raq el mi əsər lə rin nəş ri, or taq konf rans və sim po zium la rın ke çi ril-
mə si, hər iki qu rum da nəşr olu nan jur nal la rın mü ba di lə edil mə si 
və s. mə sə lə lər ək si ni ta pıb.

“Milli mədəniyyətlər kaleydoskopu”nda 
ölkəmizdən bəhs olunub

Ru si ya nın Kur qan vi la yə tin də “Mil li mə də niy yət lər ka ley dos-
ko pu” la yi hə si çər çi və sin də Azər bay ca na həsr edil miş təd bir 
ke çi ri lib. Təd bir Ger man Trav ni kov adı na İn cə sə nət Mu ze yin də 
sağ lam lıq im kan la rı məh dud uşaq la rın iş ti ra kı ilə təş kil olu nub.

Azər bay can-
lı la rın Mil li-Mə-
də ni Təş ki la tı-
nın təm sil çi lə ri, 
o cüm lə dən 
“Od lar yur du” 
Kur qan vi la yət 
təş ki la tı nın üz-
vü Ayaz Ya qu-
bov uşaq la ra 
A z ə r  b a y  c a n 
haq qın da söh bət açıb lar. Uşaq lar Azər bay can su ve nir lə ri ha zır la-
yıb, res pub li ka mı zın gör mə li yer lə ri ni və tə biəti ni təs vir edən rəsm-
lər çə kib lər. On la ra mil li oyun və rəqs lə ri miz ba rə də də mə lu mat 
ve ri lib. Son ra təd bi rin qo naq la rı Azər bay can dias po ru nun təq dim 
et di yi mil li şir niy yat la rın da dı na ba xıb lar.

 “Mil li mə də niy yət lər ka ley dos ko pu” Ru si ya Fe de ra si ya sı Pre zi-
dent Qrant la rı Fon du nun dəs tə yi he sa bı na hə ya ta ke çi ri lir. Uşaq lar 
Kur qan vi la yə ti əra zi sin də ya şa yan on mil li az lıq la il ər zin də ta nış 
olur lar. Məş ğə lə lə rin proq ra mı na bu xalq la rın mə də niy yə ti, adət-
ənə nə lə ri, folk lo ru, na ğıl və das tan qəh rə man la rı ilə ta nış lıq aid dir.

Süni intellekt xəbərdarlıq edir
İstiləşmə kritik həddə çatacaq

Qlo bal is ti ləş mə 10-12 il dən son ra kri tik həd də ça ta caq. Hət ta 
at mos fe rə atı lan zə rər li tul lan tı la rın həc mi nin xey li aza la ca ğı 
təq dir də iq lim is ti ləş mə yə da vam edə cək. Bu nə ti cə sü ni in tel-
lek tin ana li zin də ək si ni ta pıb.

2015-ci il də 
Pa ris də im-
za la nan iq lim 
sa zi şi Yer kü-
rə sin də or ta il lik 
tem pe ra tu run 
1,5 də rə cə dən 
çox art ma sı na 
yol ver mə mə-
yə ça ğı rır. Sü ni 
in tel lekt tə rə-
fi n dən hə ya ta ke çi ri lən təd qi qat da əv vəl lər apa rı lan ana liz lər dən 
da ha pes si mist nə ti cə ha sil olub: dün ya ar tıq 2033-2035-ci il lər də 
1,5 də rə cə lik is ti lik həd di ni ke çə cək, qlo bal is ti ləş mə nin 2 də rə cə-
lik həd də be lə sax la maq müm kün ol ma ya caq.

“Dün ya zə rər li tul lan tı la rın ha zır kı tem pi ilə iki də rə cə lik həd di 
2050-ci il də, aza la ca ğı hal da isə 2054-cü il də ke çə cək”, – de yə 
təd qi qat da bil di ri lir.

Bu nun la ya na şı, eks pert lər sü ni in tel lek tin çı xar dı ğı nə ti cə lə rə 
eti bar et mə yin hə lə tez ol du ğu nu, və ziy yə ti tam qiy mət lən dir mək 
üçün əla və təd qi qat la ra eh ti yac du yul du ğu nu de yir lər.
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MƏDƏNİYYƏT
193 il əv vəl...

3 fev ral 1830-cu il də Ru si ya, Bri ta ni ya və 
Fran sa nın iş ti ra kı ilə “Lon don pro to ko lu” im za-
la nıb. Ra zı laş ma ya əsa sən, Os man lı İm pe ra-
tor lu ğu nun tər ki bin də olan Yu na nıs ta na kons-
ti tu si ya lı mo nar xi ya ya rat maq im ka nı ta nı nıb.

175 il əv vəl...
2 fev ral 1848-ci il də ABŞ-la Mek si ka ara-

sın da kı mü ha ri bə (1846-1848) bi rin ci nin qə-
lə bə si ilə ye kun la şıb. Sülh sa zi şi nə əsa sən, 
Te xas, Nyu-Mek si ka və Yu xa rı Ka li for ni ya üç 
ye ni ştat ola raq ABŞ-a bir ləş di ri lib.

99 il əv vəl...
3 fev ral (bə zi mən bə lər də 8 fev ral) 1924-

cü il də Ba kı da tram vay nəq liy ya tı is ti fa də yə 
ve ri lib. Azər bay can da po lad rels lər üzə rin də 
ilk nəq liy yat 1883-cü il də işə sa lı nan Ba kı-Tif-
lis də mir yo lu ol muş du. 1899-cu il də Ba kı da ilk 
kon ka iş lə mə yə baş la mış dı. 1923-cü il də elekt-
rik tram vay xət ti nin çə ki li şi baş la nır və 1924-cü 

il fev ra lın əv və lin də is tis ma ra ve ri lir. 2002-ci il-
də Ba kı da tram vay nəq liy ya tı ləğv olun du.

93 il əv vəl...
1 fev ral 1930-cu il də SS Rİ Xalq Ko mis sar-

la rı So ve ti “Küt lə vi kol lek tiv ləş mə nin sü rət lən-
di ril mə si və qol ço maq lar la mü ba ri zə haq qın-
da” qə rar qə bul edib. Rep res si ya ma şı nı işə 
dü şüb. Kol xoz qu ru cu lu ğu na qar şı çı xan lar 
ya məhv edi lir, ya da sür gü nə gön də ri lir di.

80 il əv vəl...

2 fev ral 1943-cü il də II Dün ya mü ha ri bə si-
nin ən qan lı sa va şı – 1942-ci ilin 17 iyu lun da 
baş la mış Sta linq rad dö yü şü so vet qo şun la rı nın 
qə lə bə si ilə ba şa ça tıb. Al tı aya ya xın sü rən dö-
yü şün coğ ra fi  ya sı Ru si ya nın Sta linq rad (in di ki 
Vol qoq rad), elə cə də Ros tov, Vo ro nej vi la yət-
lə ri ni əha tə et miş di. Dö yüş lər də so vet qo şun la-
rı 480 mi nə, fa şist or du his sə lə ri 500 mi nə dək 

hərb çi itir miş di. Həm çi nin dö yüş böl gə lə rin də on 
min lər lə sa kin hə lak ol muş du. 90 min dən çox 
al man hərb çi si, o cüm lə dən feld mar şal Frid rix 
Paulus və 24 ge ne ral əsir gö tü rül müş dü. Sta-
linq rad zə fə ri mü ha ri bə də SS Rİ-nin xey ri nə dö-
nüş ya rat dı, al man la rın Qaf qa zı, o cüm lə dən 
Ba kı nef ti ni ələ ke çir mək plan la rı alt-üst ol du.

74 il əv vəl...
1 fev ral 1949-cu il də Tür ki yə nin pay tax tı An-

ka ra da Azər bay can Kül tür Dər nə yi tə sis edi lib. 
Mə həm məd Əmin Rə sul za də nin rəh bər li yi ilə 
ya ra dı lan qu rum dün ya da kı azər bay can lı la rın 
təş ki lat lan ma sı sa hə sin də ilk mü hüm ad dım idi.

65 il əv vəl...
3 fev ral 1958-ci il də Haaqa (Ni der land Kral lı-

ğı) şə hə rin də bir ara ya gə lən Bel çi ka, Ni der land 
və Lük sem burq gə lə cək Av ro pa Bir li yi nin özə yi 
olan “Be ni lüks” iq ti sa di it ti fa qı nın əsa sı nı qo yub-
lar. Mü qa vi lə 50 il müd də ti nə bağ lan mış dı.

27 il əv vəl...
2 fev ral 1996-cı il də Ba kı da Azər bay can 

gənc lə ri nin ilk ümum res pub li ka fo ru mu ke-
çi ri lib. Fo rum da Pre zi dent Hey dər Əli yev 
iş ti rak edib. Bir il son ra (1 fev ral 1997-ci il) 
Pre zi dent Hey dər Əli yev hə min əla mət dar 
ha di sə ni və döv lət qu ru cu lu ğu sa hə sin də 
gənc lə rin müs təs na ro lu nu nə zə rə ala raq 
2 fev ra lın Azər bay can Gənc lə ri Gü nü elan 
edil mə si ba rə də sə rən cam im za la yıb.

19 il əv vəl...
3 fev ral 2004-cü il də Pre zi dent İl ham Əli-

ye vin iş ti ra kı ilə “Gü lüs tan” sa ra yın da Ba kı-
Tbi li si-Cey han la yi hə si nin ma liy yə si üz rə son 
sə nəd lə rin im za lan ma mə ra si mi ke çi ri lib. Azər-
bay can, Gür cüs tan və Tür ki yə hö ku mət lə ri nin, 
BTC-nin kre di tor lar qru pu nun nü ma yən də lə ri 
tə rə fi n dən im za la nan pa ket 78 müx tə lif tə rə fi n 
im za sı olan 208 ma liy yə sə nə din dən iba rət idi.

Hazırladı: V.Orxan

Zamanın səhifələrində qalan 
olaylar, faktlar...

Xronoqraf

Dünya azərbaycanlıları Tehrandakı səfirliyimizə
xain hücumla bağlı bəyanatlar yayıblar

Yan va rın 27-də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın İran 
İs lam Res pub li ka sın da kı 
Sə fir li yi nin bi na sı na edil-

miş ter ror hü cu mu dün ya-
nın müx tə lif öl kə lə rin də ki 
soy daş la rı mız ara sın da 
hid dət lə qar şı la nıb. Dias por 
təş ki lat la rı mız bə ya nat lar 
ya ya raq sə fir li yi mi zə edil-
miş bu xain hü cu ma gö rə 
İran döv lə ti ni ca vab ver mə-
yə, dün ya bir li yi ni ha di sə-
yə mü na si bət bil dir mə yə 
ça ğı rıb lar.

Al ma ni ya da ya şa yan soy-
daş la rı mı zın adın dan Mün xen 
Azər bay can lı la rı Mə də niy yət 
Mər kə zi, Mün xen Azər bay can 
Evi, Al man-Azər bay can Dost luq 
Mər kə zi və Al man-Azər bay can 
Dost luq Kör pü sü nün yay dı ğı 
bə ya nat lar da sə fi r li yi mi zin mü-
ha fi  zə xid mə ti nin rəisi Or xan 
Əs gə ro vun qət li, iki əmək da şı-
nın ya ra lan ma sı ilə nə ti cə lə nən 
ter ror ak tı sərt şə kil də pis lə ni lib.

Dias por təş ki lat la rı al man ic-
ti maiy yə ti ni və bey nəl xalq bir li yi 
bu qan lı ter ror ha di sə si nə gö rə 
eti raz sə si ni ucalt ma ğa, re gion-
da sa bit li yi poz ma ğa yö nəl miş 
təx ri bat la rın qar şı sı nın alın ma sı 
üçün hü qu qi-si ya si müs tə vi də 
təd bir lər gör mə yə ça ğı rıb lar.

Azər bay ca nın Teh ran da kı Sə-
fi r li yi nə edil miş si lah lı hü cum 
Nor veç də ya şa yan soy daş la rı-
mı zın da hid dət və qə zə bi nə sə-
bəb olub.

Dias por la İş üz rə 
Döv lət Ko mi tə sin dən 
bil di rib lər ki, “Os lo Azər-
bay can Evi”nin, Nor veç 
Azər bay can lı la rı Gənc-
lər Bir li yi nin (NA YO) və 
Skan di na vi ya Azər bay-
can lı la rı Koor di na si ya 
Şu ra sı nın Nor veç də ki 
koor di na tor lu ğu nun 
yay dı ğı bə ya nat lar da 
İran da dip lo ma tik nü-
ma yən də li yin, elə cə də 
heç bir in sa nın to xu nul-
maz lı ğı na zə ma nə tin ol ma dı ğı 
vur ğu la nıb. Soy daş la rı mız Nor-
veç ic ti maiy yə tin dən və bey nəl-
xalq bir lik dən bu ter ror ha di sə si-
nə qar şı eti raz sə si ni ucalt ma ğı 
xa hiş edib.

İran da kı sə fi r li yi mi zə edil miş 
si lah lı hü cum Avst ra li ya da ya-
şa yan Azər bay can ic ma sın da 
bö yük qə zəb do ğu rub. Avst ra-

li ya-Azər bay can As so siasi ya sı, 
Avst ra li ya-Azər bay can Mə də-
niy yət As so siasi ya sı, Kvins lend 
Azər bay can lı la rı Cə miy yə ti, Vik-
to ri ya Azər bay can lı la rı nın Mə-
də niy yət As so siasi ya sı və di gər 
təş ki lat la rın yay dı ğı bə ya nat-
da  ter ror ak tı şid dət lə pis lə nib. 
Həm çi nin İra nın Azər bay ca na 
mü na si bət də Er mə nis tan la ey ni 

möv qe dən çı xış et di yi, öl kə mi zin 
sər həd lə ri da xi lin də da vam lı ola-
raq qa nun suz əməl lər tö rət di yi, 
son vaxt lar 27 İran və tən da şı nın 
La çın yo lun dan is ti fa də edə rək 
qey ri-müəy yən məq səd lər lə Qa-
ra bağ əra zi sin də olan se pa rat çı-
la ra qo şul du ğu nə zə rə çat dı rı lıb.

Qa za xıs tan da ya şa yan soy-
daş la rı mız da Azər bay ca nın 
Teh ran da kı Sə fi r li yi nə edil miş si-
lah lı hü cum la bağ lı hid dət ifa də 
edən bə ya nat ya yıb lar.

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi-
tə sin dən bil di rib lər ki, “Ata Yurd-
NO MAD” İc ti mai Bir li yi, “Tu ran” 
Azər bay can lı lar Konq re si, “Xə-

zər” Et no mə də ni Bir li yi, 
Res pub li ka Azər bay can-
lı lar As so siasi ya sı nın 
Al ma tı fi  lialı, Azər bay-
can-Qa za xıs tan Dost luq 
Cə miy yə ti, Ş.Ye se nov 
adı na Xə zər Döv lət Tex-
no lo gi ya lar və Mü hən dis-
lik Uni ver si te ti nəz din də ki 
Azər bay can Mər kə zi və 
di gər təş ki lat lar adın dan 
ya yı lan bə ya nat da bey-
nəl xalq bir li yə re gion da 
baş ve rən lər lə bağ lı əda-

lət li möv qe tut ma ğa və İran xü-
su si xid mət or qan la rı nın be lə 
ağır ci na yət əməl lə ri tö rət mə si-
nin qar şı sı nın alın ma sı üçün hü-
qu qi-si ya si müs tə vi də tə ci li təd-
bir lər gör mə yə ça ğı rış yer alıb.

Bə ya nat lar BMT baş da ol maq-
la bey nəl xalq təş ki lat la ra, elə cə 
də yer li və bey nəl xalq me dia qu-
rum la rı na ün van la nıb.

Özbəkistan mediası Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı ekoloji terroru haqqında

Ö
z bə kis ta nın www.xa bar.uz, da rakc hi.uz, azon.uz, www.
qa lam pir.uz, ma ri fat.uz sayt la rın da Er mə nis ta nın Azər-
bay can tor paq la rın da tö rət di yi eko lo ji ter ror, azər bay-
can lı eko fəal la rın bu na eti raz ola raq ke çir dik lə ri ak si ya 

ba rə də mə qa lə lər dərc edi lib.

Öz bə kis tan da kı 
Hey dər Əli yev adı na 
Azər bay can Mə də niy-
yət Mər kə zin dən bil-
di ri lib ki, ya yım la nan 
mə qa lə lər də Er mə-
nis ta nın otuz ilə ya xın 
da vam et miş iş ğa lı 
za ma nı Azər bay can 
tor paq la rın da tö rət di yi 
da ğın tı lar, ta ri xi-mə-
də ni və di ni abi də lə-
rə qar şı van da lizm, 
həm çi nin əra zi lə ri miz-
də əsl eko lo ji ter ror 
hə ya ta ke çir mə si, 

fl o ra və fauna nın məhv edil mə si bə rə də mə lu mat lar yer alıb. 
Mə qa lə lər də qeyd olu nur ki, Azər bay can döv lə ti öz su ve ren hü-

qu qun dan is ti fa də edə rək bu ci na yət lə rə və zi ya na gö rə Er mə nis-
ta na qar şı bey nəl xalq ins tan si ya lar da və sa tət qal dı ra bi lər. 

Ru si ya sülh mə ram lı la rı nın mü vəq qə ti nə za rə ti al tın da kı Azər bay-
can əra zi lə rin də eko lo ji ter ro run ha zır da da vam et mə si nə eti raz ola-
raq azər bay can lı eko fəal lar tə rə fi n dən ar tıq iki ay dır Xan kən di-La çın 
yo lun da ke çi ri lən dinc ak si ya da mə qa lə lər də ge niş işıq lan dı rı lıb.

Gənc aşpazlar Hindistanda
beynəlxalq olimpiadaya qatılıblar

Hin dis ta nın Del hi şə hə rin də Bey nəl xalq Ho tel İda rəet mə 
İns ti tu tu nun (In ter na tional İns ti tu te of Ho tel Ma na ge ment) 
təş ki lat çı lı ğı ilə gənc aş paz la rın olim piada sı (“Young Chef 
Olym piad 2023”) ke çi ri lir. Ya rış ma ya 55 öl kə dən, o cüm lə-

dən  Azər bay can dan gənc aş paz lar qa tı lıb.

Azər bay ca nın Hin dis tan da kı Sə fi r li yin dən bil di ri lib ki, bey nəl xalq 
ya rış ma da öl kə mi zi gənc aş paz Emil Zey nal za də və onun müəl li mi 
təm sil edir. Təm sil çi lə ri miz Del hi dən Qoa şə hə ri nə ge də rək, ora da 
Hin dis tan, Ma lay zi ya, Ko lum bi ya, Əf qa nıs tan və di gər baş qa öl kə lə-
rin ko man da la rı ilə ya rı şa caq lar. Ko man da mız ilk on lu ğa dü şə bil sə, 
o za man Hin dis ta nın Kol ka ta şə hə rin də ke çi ri lə cək ya rış ma nın fi  na-
lı na qa tı la caq.

Olim piada fev ra lın 4-dək da vam edə cək.
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