
Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin tə-
şəb bü sü ilə mar tın 16-da An ka ra da Türk 
Döv lət lə ri Təş ki la tı (TDT) Döv lət Baş çı la rı nın 
Föv qə la də Zir və gö rü şü ke çi ri lib. “Fə la kət 
– föv qə la də hal la rın ida rə edil mə si və hu-
ma ni tar yar dım” möv zu su na həsr olu nan 
zir və gö rü şü Tür ki yə də baş ve rən zəl zə lə 
nə ti cə sin də ya ra nan föv qə la də və ziy yət-
lə bağ lı mə sə lə lə rin ən yük sək sə viy yə də 
mü za ki rə si, TDT müs tə vi sin də qar daş öl-
kə yə bun dan son ra kı dəs tək fəaliy yət lə ri ni 
koor di na si ya et mək məq sə di lə ça ğı rı lıb.

Zir və gö rü şün də TDT-nin  üzv öl kə lə ri 
Azər bay can, Tür ki yə, Öz bə kis tan, Qa za xıs-
tan, Qır ğı zıs tan, elə cə də mü şa hi də çi üzv-
lər Ma ca rıs tan və Türk mə nis tan la, ya na şı, 
2022-ci il də Sə mər qənd zir və sin də təş ki la-
ta mü şa hi də çi üzv qə bul edi lən Şi ma li Kipr 
Türk Cüm hu riy yə ti (ŞKTC) də təm sil olu nub.

Pre zi dent Rə cəb Tay yib Ər do ğan çı xış 
edə rək Tür ki yə də baş ve rən zəl zə lə dən son-
ra föv qə la də zir və gö rü şü nün ke çi ril mə si 
tə şəb bü sü nə gö rə Pre zi dent İl ham Əli ye və 
min nət dar lı ğı nı bil di rib.

Son ra TDT-yə sədr lik edən Öz bə kis tan 
Pre zi den ti Şav kat Mir zi yo yev çı xış edib. 
Tür ki yə də baş ver miş zəl zə lə nin bü tün Türk 
dün ya sı nı də rin dən sar sıt dı ğı nı vur ğu la yan 
döv lət baş çı sı TDT çər çi və sin də Tə bii Fə la-
kət lə rin Mo ni to rin qi və Təh li li Mər kə zi nin ya-
ra dıl ma sı tə şəb bü sü nü irə li sü rüb.

Tür ki yə də baş ver miş da ğı dı cı zəl zə lə nin 
tö rət di yi fə sad lar, qar daş öl kə yə edi lən hu-
ma ni tar yar dım lar ba rə də vi deoçarx nü ma yiş 
olu nub. Fə la kət nə ti cə sin də hə lak olan la rın 
xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad edi lib.

Da ha son ra Türk mə nis tan Par la men ti 
Xalq Məs lə hə ti nin səd ri Qur ban qu lu Ber di-
mə həm mə dov çı xış edə rək türk döv lət lə ri nin 
bir-bi ri nə hər tə rəfl  i dost və qar daş dəs tə yi 
ver mə si nin, be lə ağır gün lər də bir ol ma sı nın 
va cib li yi ni vur ğu la yıb.

Zir və gö rü şün də çı xış edən Pre zi dent İl ham 
Əli yev bil di rib ki, qar daş Tür ki yə də çox say lı 
in san tə lə fa tı do ğu ran fə la kət dən dər hal son-
ra Azər bay can hö ku mə ti və xal qı qar daş öl kə-

yə hu ma ni tar yar dım lar et mək üçün sə fər bər 
olub. Azər bay can dan 940 nə fər, o cüm lə dən 
xi la se di ci lər, tibb per so na lı və kö nül lü lər zəl-
zə lə böl gə si nə gön də ri lib. Tür ki yə yə gön də-
ri lən xi la se di ci lə rin sa yı na gö rə Azər bay can 
dün ya öl kə lə ri ara sın da bi rin ci olub. Xi la se-
di ci lə ri mi zin sə yi nə ti cə sin də da ğın tı lar al-
tın dan 53 nə fər sağ çı xa rı lıb. Həm çi nin 780 
nə fə rin cə sə di da ğın tı lar al tın da aş kar edi lib. 
Tibb per so na lı mız ümu mi lik də 3 min dən ar tıq 
şəx sə tib bi xid mət gös tə rib. Bu gü nə qə dər 45 
mil yon ABŞ dol la rın dan ar tıq və sait AFAD və 
di gər hu ma ni tar qu rum la rın bank he sa bı na 
kö çü rü lüb. Bu nun la ya na şı, qar daş Tür ki yə yə 
5320 ton hu ma ni tar yar dım çat dı rı lıb.

“Azər bay can və Tür ki yə həm se vinc li, həm 
də kə dər li gün lər də daim bir-bi ri nin ya nın da 
ol muş dur. Bun dan son ra da be lə ola caq”, – 
de yən İl ham Əli yev əmin ol du ğu nu bil di rib ki, 
Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın li der li yi sa yə sin də 
Tür ki yə bu zəl zə lə nin nə ti cə lə ri ni uğur la ara-
dan qal dı ra caq.

Döv lət baş çı sı xa tır la dıb ki, Tür ki yə Pre zi-
den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın 2020-ci il də 
İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də ilk saat lar-
dan baş la ya raq son gü nə qə dər Azər bay ca-
na gös tər di yi si ya si və mə nə vi dəs tək bi zə 
əla və güc ver di. Ey ni za man da, 44 gün-

lük mü ha ri bə döv rün də bü tün Tür ki yə xal qı 
Azər bay ca nın ya nın da idi. 2021-ci ilin iyun 
ayın da Qa ra ba ğın ta cı olan Şu şa şə hə rin də 
Tür ki yə ilə Azər bay can ara sın da im za la nan 
“Şu şa Bə yan na mə si” ilə əla qə lə ri miz rəs-
mən müt tə fi q lik sə viy yə si nə qal dı rı lıb.

Tür ki yə nin son 20 il də Rə cəb Tay yib Ər do-
ğa nın li der li yi ilə dün ya da söz sa hi bi ol du ğu-
nu, güc mər kə zi nə çev ril di yi ni de yən İl ham 
Əli yev qeyd edib ki, bu gün dün ya da Tür ki yə 
ilə he sab la şır lar və ona hör mət edir lər. Tür ki-
yə nin hər bi gü cü nü, mü da fi ə sə na ye si sa hə-
sin də bö yük uğur la rı nı in di dün ya da hər kəs 
gö rür. Tür ki yə nin in ki şa fı bü tün Türk dün ya sı 
üçün önəm li şərt dir.

Otu zil lik iş ğal dan azad edi lən top raq la-
rı mız da apa rı lan bər pa və qu ru cu luq iş lə-
rin dən bəhs edən Pre zi dent İl ham Əli yev 
vur ğu la yıb ki, Azər bay can Er mə nis tan tə rə-
fi n dən ta ma mi lə da ğı dıl mış bö yük əra zi lə rə 
hə ya tı ye ni dən qay ta rır: “Biz sı fır dan 9 ye-
ni şə hər və bi rin ci mər hə lə də 300-dən çox 
kənd və qə sə bə qu ru ruq. Bu, mil li hö ku mət 
tə rə fi n dən post mü na qi şə döv rün də öz ma liy-
yə re surs la rı he sa bı na hə ya ta ke çi ri lən na dir 
və mis li gö rün mə miş bir ye ni dən qur ma mo-
de li dir”.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Dost dar gündə tanınır...
TDT dövlət başçıları əsrin fəlakəti ilə üzləşən Türkiyəyə tam dəstək ifadə ediblər

Heykəltəraşlarımızın Moskva 
muzeyindəki əsərləri illər sonra sərgidə

Mar tın 17-də Mosk va da kı Xalq 
Tə sər rü fa tı Nailiy yət lə ri Sər-
gi si nin (XTNS) “Azər bay can” 
pa vil yo nun da “1940-1950-ci il lər 
Azər bay can dəz gah hey kəl tə-
raş lı ğı” sər gi si açı la caq.

Hey dər Əli yev Fon du nun dəs-
tə yi və Ru si ya Döv lət Şərq Mu ze-
yi nin iş ti ra kı ilə təş kil edi lən sər gi-
nin zi ya rət çi lə ri so sializm realiz mi 
döv rün də Azər bay can in cə sə nə ti 
üçün əla mət dar nü mu nə lər sa-
yı lan on mo nu men tal iş lə ta nış 
ola caq lar. Sər gi nin ya ra dıl ma sı 
Ru si ya Döv lət Şərq Mu ze yi nin 
eh ti yat fond la rın da Azər bay can 
hey kəl tə raş la rı El can Şa mi lov, 
Fuad Ab dü rəh ma nov, Hü seyn 
Əh mə dov, Cə lal Qar yağ dı və 
Pin xos Sab sa yın əl iş lə ri nin ta-

pıl ma sı ilə baş la yıb. On la rın 1940-1950-ci il lər də gips, mər mər və 
ağac dan ha zır lan mış plas ti ka nü mu nə lə ri müx tə lif sər gi lər dən son-
ra bu mu ze yə hə diy yə edil miş di. 

Ba xım sız qal dı ğı il lər də xey li zə də lən miş bu eks po nat lar Hey-
dər Əli yev Fon du nun kö mə yi ilə mu ze yin mü tə xəs sis lə ri tə rə fi n-
dən bər pa olu nub.

Uşaq İncəsənət Festivalı üçün
15 min nəfər qeydiyyatdan keçib

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 100 
illik yubileyi münasibətilə Mədəniyyət Nazirliyi, Elm və Təhsil 
Nazirliyi və Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi Uşaq 
İncəsənət Festivalına qeydiyyat davam edir.

16 mart ta ri xi nə dək müx tə lif şə hər və ra yon lar üz rə 15 min dən 
çox uşaq qey diy yat dan ke çib.

Xa tır la daq ki, uşaq fes ti va lı na 21 no mi na si ya üz rə is te da dı na, 
ba ca rı ğı na gü və nən 6-17 yaş ara sı hər kəs qa tı la bi lər. Fes ti val 
həm pe şə kar, həm də hə vəs kar  ka te qo ri ya lar üz rə üç yaş qru-
pun da (6-9 yaş, 10-13 yaş və 14-17 yaş) ke çi ri lə cək.

İş ti rak çı la rın qey diy ya tı 20 fev ral – 30 mart ta rix lə rin də www.uif.
az in ter net say tı üzə rin dən apa rı lır.

Qalibiyyət ovqatlı
üçüncü Novruzumuz mübarək! 

Mil li-mə nə vi ir si mi zin ən qə dim yad da şı və zən gin sax lan cı 
olan Nov ruz mar tın 20-də tor pa ğı mı za qə dəm qo yur. Azər-
bay can xal qı əsr lər bo yu ba ha rın gə li şi ni se vinc lə, təm tə raq la 
qar şı la yıb. Əc dad la rı mız Nov ru zu oy naq, lə ta fət li nəğ mə lər, 
ya ra dı lı şın il kin at ri but la rı –  su, od, yel və tor pa ğı tə cəs süm et-
di rən mi fo lo ji gö rüş lər lə bağ lı ayin və mə ra sim lər lə bə zə yib lər. 

Nov ruz qə dim dövr lər dən bə-
rə kət və fi  ra van lı ğın rəm zi ki mi 
bay ram edi lib. Nov ruz – hə ya tın 
ye ni lən mə si, tə biətin dir çə li şi, ru-
hu mu zun bay ra mı dır. Ar tıq üçün-
cü il dir bu bay ra mı bi zi dün ya ya 
məğ rur xalq  ola raq ta nı dan şan lı 
Zə fə rin ta ri xi mi zə bəxş et di yi əbə di 
ba har ha va sın da qar şı la yı rıq. Bu 
qa li biy yət ov qa tı nı bi zə ya şa dan, 
Və tə ni mi zin əra zi bü töv lü yü na mi-
nə can la rı nı fə da edən qəh rə man-
la rı bir da ha rəh mət lə anı rıq.

İş ğal dan azad olun muş yurd 
yer lə ri miz də ge niş qu ru cu luq iş-

lə ri da vam edir. İna nı rıq ki, bu ba ha rın qu rub-ya rat maq əz mi ni 
ar tı ran ha va sı tor paq la rı mı zın dir çə li şi nə ye ni nə fəs bəxş et mək lə 
Bö yük Qa yı dı şı da ha da sü rət lən di rə cək.

Bay ra mı mız mü ba rək!

Xalqları yaxınlaşdıran dəyər
Ta  ri  xi mi  nil  lik  lər  lə öl  çü  lən Nov  ruz bay  ra  mı Azər  bay  can  la 
ya  na  şı Or  ta Asi  ya  dan Bal  kan  la  ra  dək bi  zə ya  xın-uzaq coğ  ra -
fi  ya  lar  da da qeyd olu  nur. Nov ruz 2009-cu il  də çox  mil  lət  li irs 
nü  mu  nə  si ki  mi UNES  CO-nun si  ya  hı  sı  na da  xil edi  lib. 2010-cu 
il  də isə Azər  bay  can, Al  ba  ni  ya, Əf  qa  nıs  tan, Ma  ke  do  ni  ya, İran, 
Qa  za  xıs  tan, Qır  ğı  zıs  tan, Ta  ci  kis  tan, Türk  mə  nis  tan, Öz  bə  kis  tan, 
Hin  dis  tan və Tür  ki  yə  nin tə  şəb  bü  sü ilə BMT-nin Baş As  samb -
le  ya  sı 21 mar  tı Bey  nəl  xalq Nov  ruz Gü  nü elan edib. Be  lə  lik  lə, 
Nov  ruz bey  nəl  xalq sta  tus qa  za  na  raq dün  ya  ya təq  dim olu  nub. 

Nov  ruz bu gün mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı dialo  qa zə  min ya  ra  dan, 
xalq  la  rı ya  xın  laş  dı  ran, bir-bi  ri  nə ta  nı  dan də  yər  dir. Hər il ol du ğu 
ki mi, bu il də xal qı mı zın qə dim bay ra mı ilə bağ lı irs və ənə nə lər 
müx tə lif öl kə lər də təq dim edi lir.

davamı səh. 3-də

Xətai Sənət Mərkəzində 
“Baharın rəngləri”

“Hey dər Əli yev İli” çər çi və sin də elan olun muş “Ba ha rın rəng lə ri” 
ad lı Res pub li ka uşaq rəsm mü sa bi qə si nə ye kun vu ru lub. Mü-
sa bi qə nin mü va fiq yaş qrup la rı üz rə sər gi lə ri 14, 15, 16, 17 mart 
ta rix lə rin də pay taxt da kı Xə tai Sə nət Mər kə zin də ke çi ri lir.

Mə də niy yət Na zir li yi, Elm və 
Təh sil Na zir li yi, “Azər bay can 
Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri” 
QSC, Xə tai Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti, Azər bay can Rəs sam lar 
İt ti fa qı nın dəs tə yi, Azər bay can 
Döv lət Rəsm Qa le re ya sı və Xə-
tai Sə nət Mər kə zi nin təş ki lat çı-
lı ğı ilə ke çi ri lən mü sa bi qə yə 21 
ya şa dək 2000-dən çox uşaq və 
gənc əl iş lə ri ni gön də rib. On lar-
dan 800-dən çox müəl li fi n rəsm 

əsə ri sər gi lən mək üçün se çi lib.
Sər gi nin açı lı şın da Xə tai Sə-

nət Mər kə zi nin di rek to ru Za hid 
Əvə zov mü sa bi qə ba rə də mə-
lu mat ve rib. Azər bay can Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sı nın nü ma yən-
də si El çin Hü seyn, Xə tai Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin nü ma yən də-
si Meh ri ban İs ra fi  lo va və di gər 
çı xış edən lər mü sa bi qə və sər-
gi də nü ma yiş olu nan əsər lər lə 
bağ lı fi  kir lə ri ni bö lü şüb lər.

Qeyd edək ki, dörd gün ər-
zin də hər sər gi də 200 rəsm nü-
ma yiş olu nur. Se çim za ma nı 
müəl li fi n ya şı nə zə rə alın maq la 
düz gün kom po zi si ya, rəng se çi-
mi, ide ya və kə nar mü da xi lə siz 

əsər lə rə üs tün lük ve ri lib.
Əsə ri sər gi də nü ma yiş olu nan 

müəl lifl  ər ser ti fi  kat la və an azı 5 
üz vü ilə təm sil olu nan ya ra dı cı lıq 
müəs si sə lə ri isə tə şək kür na mə-
lər lə təl tif edi lir lər.

Novruzu doğma yurdda qarşılayacaqlar...
“Böyük Qayıdış”ın ikinci ünvanı Tərtərin Talış kəndidir

İş   ğal   dan azad edil   miş əra   zi   lə   rə 
“Bö   yük Qa   yı   dış” proq   ra   mı çər   çi   və  -
sin   də mar   tın 16-da Tər   tər ra   yo   nu  -
nun Ta   lış kən   di   nə il   kin mər   hə   lə   də 
20 məc   bu   ri köç   kün ailə   si kö   çü   rü   lüb.

Qa   ra   bağ iq   ti   sa   di ra   yo   nu   na da   xil olan 
iş   ğal   dan azad edil   miş əra   zi   lər   də (Şu  -
şa ra   yo   nu is   tis   na ol   maq   la) Azər   bay  -
can Res   pub   li   ka   sı Pre   zi   den   ti   nin xü   su  -
si nü   ma   yən   də   li   yi   nin, Qaç   qın   la   rın və 
Məc   bu   ri Köç   kün   lə   rin İş   lə   ri üz   rə Döv   lət 
Ko   mi   tə   si   nin, Tər   tər Ra   yon İc   ra Ha   ki  -
miy   yə   ti   nin nü   ma   yən   də   lə   ri yo   la   sal   ma 
mə   ra   si   min   də iş   ti   rak edib   lər.

Son ra Ba kı, Bər də, Tər tər, Sa mux və 
Go ran boy da əsa sən ağır şə rait də, qə za lı 
və ziy yət də olan mü vəq qə ti məs kun laş ma 
yer lə rin də ya şa yan 20 ailə (90 nə fər) 30 
il dən son ra doğ ma yurd la rı na doğ ru yo la 
çı xıb lar.

On la rı Ta lış kən din də Qa ra bağ iq ti sa di ra-
yo nu na da xil olan iş ğal dan azad edil miş əra-
zi lər də (Şu şa ra yo nu is tis na ol maq la) Azər-
bay can Pre zi den ti nin xü su si nü ma yən də si 
Emin Hü sey nov, Qaç qın la rın və Məc bu ri Köç-
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət Ko mi tə si və ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin əmək daş la rı qar şı la yıb lar.

Azər bay can döv lə ti nin qı sa vaxt da Ta lış 
kən din də ya rat dı ğı şə rait lə ta nış lıq dan son ra 

sa kin lər üçün na har süf rə si açı lıb.
Kənd sa kin lə ri uzun il lər dən son ra 

doğ ma tor paq la rı na qo vuş ma la rı nın 
se vin ci ni ya şa dıq la rı nı bil di rib lər. 

Qeyd edək ki, Azər  bay  can Or  du  su 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də, 2020-ci ilin 3 
okt  yab  rın  da bu st  ra  te  ji əra  zi  ni düş  mən -
dən azad edib. Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı  nın 
tap  şı  rıq  la  rı əsa  sın  da Ta  lış kən  din  də 
ti  kin  ti-bər  pa iş  lə  ri apa  rı  lıb, ye  ni ev  lər 
in  şa olu  nub, zə  ru  ri inf  rast  ruk  tur ya  ra  dı -
lıb. Ta  lış kən  din  də məs  kun  laş  dı  rı  la  caq 
20 ailə  dən 15-i üço  taq  lı, 1-i ikiotaq  lı, 
4-ü dör  do  taq  lı fər  di ev  lə tə  min olu  nub.

Be lə lik lə, Ta lış kən di nin sa kin lə ri 
uzun il lər dən son ra Nov ru zu doğ ma tor paq-
la rın da qeyd edə cək lər.

Xa tır la daq ki, bu il Zən gi lan ra yo nu Ağa-
lı kən di nin sa kin lə ri də əziz bay ra mı doğ ma 
yurd da qeyd edir. 2022-ci il də və bu ilin əv-
və lin də üç mər hə lə də Ağa lı ya ümu mi lik də 
86 ailə (420 nə fər) qa yı dıb.
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Xalq yazıçısı Anar 1-ci dərəcəli 
“Əmək” ordeni ilə təltif olunub

AzərbaycanYazıçılarBirliyininsədriXalqyazıçısıAnar1-cidə-
rəcəli“Əmək”ordeniilətəltifedilib.

Prezident İlhamƏliyevinmartın15-də imzaladığısərəncamla
AnarRəsuloğluRzayevAzərbaycanmədəniyyətinininkişafında
uzunmüddətlisəmərəlifəaliyyətinəgörətəltifolunub.
Qeyd edək ki, martın 14-də yazıçının 85 yaşı tamam olub.

Anaryaradıcıvəictimaifəaliyyətiboyuncabirsıradövləttəltifə-
rinə,mükafatvəfəxriadlaralayiqgörülüb.Yazıçıya1976-cıildə
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı, 1980-ci ildəAzərbaycan
SSR Dövlət Mükafatı (Akademik Dram Teatrında “Şəhərin yay
günləri” pyesinin tamaşasına görə), 1998-ci ildə “Xalq yazıçısı”
fəxri adı, 2011-ci ildəHeydərƏliyevMükafatı verilib.Həmçinin
“İstiqlal”ordeni(1998),“Şərəf”ordeni(2013),“AzərbaycanRes-
publikasıPrezidentininFəxridiplomu”(2018)ilətəltifedilib.
Xalqyazıçısını85illikyubileyivənövbətidövləttəltifimünasi-

bətilətəbrikedir,möhkəmcansağlığı,bundansonradayaradıcı-
lıqvəhəyatenerjisiilədoluuzunömürarzulayırıq.

Dost dar gündə tanınır...
əvvəli səh. 1-də

Diqqətəçatdırılıbki,buprosesdəTürkiyəşirkətləripodratçıkimi
birçoxinfrastrukturlayihələrindəfəaliştirakedirlər.İndiyədəkTür-
kiyəşirkətləri iləimzalanmışkontraktlarındəyəri3milyarddollar-
dançoxdur.PrezidentRəcəbTayyibƏrdoğanazadedilmiştorpaq-
laraüçdəfəsəfəredib,Şuşa,Füzuli,ZəngilanvəCəbrayılagedib.
AzərbaycanPrezidentiişğaldanazadedilmişFüzulirayonunda

ÖzbəkistantərəfindəntikilənməktəbəvəQazaxıstantərəfindənin-
şaolunanyaradıcılıqmərkəzinəgörəhərikihəmkarına–Şavkat
MirziyoyevəvəKasım-JomartTokayevəminnətdarlığınıbildirib.
Prezident çıxışında tarixi torpağımız olan Qərbi Zəngəzurun

1920-ciildəsovethökumətininqərarıiləAzərbaycandanqoparılıb
Ermənistanaverilməsinətoxunaraqbildiribki,bu,Türkdünyasının
coğraficəhətdənayrılmasınasəbəbolub.1991-ciiləqədərbütün
azərbaycanlılarindikiErmənistanərazisindənzorlaqovulub.
Diqqətə çatdırılıb ki, Qərbi Azərbaycanda etnik təmizləməyə

məruzqalanhəmvətənlərimiz indiQərbiAzərbaycanİcmasında
birləşiblər.Onlartarixi torpaqlarasülhyolu iləqayıdışıqarşıları-
naməqsədqoyublar:“BizAzərbaycandövlətiolaraqQarabağda
yaşayan erməni sakinlərin fərdi hüquq və təhlükəsizliyini təmin
edəcəyimizkimi,Ermənistandaqarşılılıqprinsipiəsasındaqərbi
azərbaycanlılarınhüquqvətəhlükəsizliyinitəminetməlidir”.

***
ZirvəgörüşündədahasonraçıxışedənQazaxıstanPrezidenti

Kasım-JomartTokayevzəlzələ iləəlaqədar türkxalqınınyaşadı-
ğıağrı-acınınbütüntürkdövlətləritərəfindənpaylaşıldığınıbildirib,
ölkəsinin qardaşTürkiyəyəhər zaman yardımgöstərməyəhazır
olduğunuqeydedib.
QırğızıstanPrezidentiSadırJaparovdaqırğızxalqıilətürkxal-

qıarasında tarixi əlaqələrinbundansonradadavamedəcəyini
bildirərək humanitar yardım kimiməsələlərin təşkilata üzv döv-
lətlərdənbirgəfəaliyyət,sıxəməkdaşlıqtələbetdiyinivurğulayıb.
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Türkiyədə zəlzələdən

sonrakıyenidənqurmaişlərinədəstəkverməkdənşərəfduyacaq-
larınıdeyib.
ŞKTC-ninPrezidentiErsinTatartədbirədəvətəvəbuzirvəgörü-

şününkeçirilməsitəşəbbüsünəgörəTürkiyəvəAzərbaycanprezi-
dentlərinəminnətdarlığınıbildirib.
SonraTDTAğsaqqallarŞurasınınsədriBinəliYıldırım,təşkilatın

başkatibiKubanıçbekÖmüralıyevçıxışediblər.
PrezidentRəcəbTayyibƏrdoğanzirvəgörüşütəşəbbüsünəgörə

Prezident İlhamƏliyevəbirdahaminnətdarlıqedərəktoplantının
qardaşlığımızıntəzahürüolduğunuvurğulayıb.
ZirvəgörüşünəyekunvuranÖzbəkistanPrezidentiŞavkatMir-

ziyoyevqəbulolunanqərarlarınölkələrimizarasındaəməkdaşlığa
yenitöhfələrverəcəyinibildirib.
SondaAnkarabəyannaməsivəTDT-dəmülkimüdafiəmexaniz-

mininqurulmasınadairprotokol imzalanıb.Bəyannamədəzəlzə-
lələrdənsonrabərpavəyenidənqurmaişlərindəTürkiyəxalqıvə
hökumətiiləhəmrəylikifadəedilib.

Qədim yapon musiqisi ilə muğamın sintezi
Koto ifaçısı Bakıda konsert verib

Martın15-dəBeynəlxalqMuğamMərkəzindəyaponənənəvi
musiqialətiolankotoifaçısıNobutakaYoşizavanınkonserti
təşkiledilib.KonsertYaponiyanınölkəmizdəkisəfirliyitərəfin-
dən“Yaponküləyi”adlısilsilətədbirlərçərçivəsindəkeçirilib.

Yaponiyanın Azər-
baycandakı səfiri
Cuniçi Vada ənənə-
vi yapon musiqi aləti
kotovəifaçıhaqqında
məlumatverərəkbelə
tədbirlərin Azərbay-
canda yapon mədə-
niyyətinəmarağıdaha
daartıracağınaümid-
var olduğunu bildirib.
Diplomat bu il fevral

ayındanbaşlayaraqreallaşan“Yaponküləyi”adlısilsilətədbirlərin
dəbuməqsədəxidmətetdiytinivurğulayıb.Diqqətəçatdırılıbki,qə-
dimzamanlardayalnızsaraymusiqialətikimiistifadəolunankoto
müasirYaponiyadabirçoxmusiqialətiiləbirgəvəyasoloşəkildəifa
olunaraq,özzərifsəstonuiləqəlblərioxşayır.Kotomusiqialətinin
gəncifaçısı,məşhur“Kencun”mükafatınınsahibiNobutakaYoşiza-
vaindiyədəkbirsıraölkələrdəkonsertproqramıiləçıxışedərəkson
zamanlaryaponkotomusiqisininfəaltəbliğatçısıkimitanınır.
Sonra Nobutaka Yoşizava klassik koto musiqilərini ifa edib.

OnunAzərbaycanmuğammusiqisi iləsintez ifaları xüsusiləal-
qışlardoğurub.

AzərbaycanhəmAl-
maniya,həmAvropa
İttifaqıüçünəhəmiyyəti
artantərəfdaşdır.Biz

ötənilölkələrimizarasında
diplomatikmünasibətləri-
mizin30illikyubileyinidə
qeydetdik.Bugünikitərəfli
əməkdaşlığımızınecədə-
rinləşdirəcəyimizhaqqında
gözəlfikirmübadiləsiapar-
dıq.AzərbaycanvəAvropa
İttifaqıŞərqTərəfdaşlığı
çərçivəsindədahadasıx
əməkdaşlıqetməkistəyir.
ÖlkəninhəmAlmaniyanın,
həmdəAvropaİttifaqının
enerjitəchizatıüçünböyük
potensialımövcuddur.

Almaniya Kansleri Olaf Şolts
bu sözləri martın 14-də Berlin-
dəAzərbaycanPrezidenti İlham
Əliyev ilə görüşdən sonra birgə
mətbuatkonfransındadeyib.
Xəbər verildiyi kimi, Prezident

İlham Əliyev 13-14 mart tarix-
lərində Almaniyada işgüzar sə-
fərdə olub. Dövlət başçısı mar-
tın 13-də Berlində Almaniyanın
aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə
görüşüb. Görüşdə iqtisadiyyatın
müxtəlifsahələrindəəməkdaşlıq-
labağlıfikirmübadiləsiaparılıb.
Martın 14-də Azərbaycan

Prezidentinin Almaniya Federa-
tiv Respublikasının Prezidenti
Frank-ValterŞtaynmayerilətək-
bətəkvəgeniştərkibdəgörüşləri
olub.AlmaniyaPrezidentiölkəs-
nin Azərbaycanla Ermənistan
arasındamünasibətlərinnormal-
laşmasınatərəfdarolduğunu,bu
istiqamətdə Avropa İttifaqı Şu-
rasının Prezidenti Şarl Mişelin
apardığımissiyayadəstəkverdi-
yinidiqqətəçatdırıb.Buəsnada
tezliklə Brüsseldə yeni görüşün
keçiriləcəyinəümidvarolduğunu
deyənFrank-ValterŞtaynmayer
AlmaniyanınAzərbaycanın əra-
zi bütövlüyünü və suverenliyini
dəstəklədiyinivurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev qeyd

edib ki, Azərbaycan tərəfindən
beşprinsipiözündəəhatəedən
sülhmüqaviləsinin imzalanması
ilə bağlı təşəbbüs irəli  sürülüb
və ikiölkəarasındasülhmüqa-
viləsibuprinsiplərəsasındaim-
zalanabilər.İlhamƏliyevbildirib
ki,Azərbaycanınmövqeyiikiya-
naşmadan ibarətdir. Birinci ya-
naşma Azərbaycanla Ermənis-
tanarasındasülhmüqaviləsinin
imzalanması,ikinciyanaşmaisə
AzərbaycanınQarabağın ermə-
ni sakinləri ilə dialoqun həyata
keçirilməsidir.

Dövlət başçısı diqqətə çat-
dırıb ki, Azərbaycan tərəfindən
müəyyən olunmuş nümayəndə
martın5-dəAzərbaycanınQara-
bağbölgəsindənolansakinlərlə
görüşüb,Azərbaycan Preziden-
tininAdministrasiyası tərəfindən
Qarabağın erməni ictimaiyyəti-
ninnümayəndələrireinteqrasiya
məsələlərivəbirsıra infrastruk-
turlayihələrininhəyatakeçirilmə-
siüzrətəmaslarındavametdiril-
məsiüçünBakıyadəvətolunub.
Prezident İlham Əliyev separa-
tizmin bütün forma və təzahür-
lərinin qəbuledilməz olduğunu
qeyd edib, separatist meyillərə
münasibətdə vahid mövqeyin
nümayişetdirilməsininvacibliyini
vurğulayıb.
Azərbaycan-Ermənistan mü-

nasibətlərinin normallaşması
məsələsiPrezidentİlhamƏliyev
və Kansler Olaf Şoltsun görü-
şündədədiqqətəalınıb.
“Bizimüçün vacibdir ki,Azər-

baycanvəErmənistanarasında
uzunmüddətli münaqişə artıq
özünün sülh yolu ilə həllini tap-
sın.Açığını deyək ki, Almaniya
Ermənistan-Azərbaycan sərhə-
dində mövcud olan qeyri-sabit
duruma görə bir az narahatdır.
Təbii ki, burada gərginliyin art-
ması təhlükəsi mövcuddur və
sonaylar,sonhəftələrbaşverən
hadisələr bunu göz qabağına
gətirdi.Bizimarzumuzbudurki,
bumünaqişəqısabirzamanda,
yerindəcə uzunmüddətli və qə-
bul olunan həllini tapsın. Bura-
dasülhyoluiləhəlldeyəndətə-
biionunəzərdə tuturuqki,həm
Azərbaycanın,həmdəErmənis-
tanınərazibütövlüyütəminolun-
sun”,–deyəOlafŞoltsbildirib.

Kanslerqeydedibki,Almaniya
buprosesdəözdəstəyinigöstər-
məyəhazırdır.Odiqqətəçatdırıb
ki,AvropaİttifaqınınErmənistan-
damülkimissiyasımövcuddurvə
bumissiyaya rəhbərlikAlmaniya
tərəfindəntəminedilib.
Prezident İlham Əliyev mət-

buata bəyanatında Ermənistan-
Azərbaycannormallaşmaprose-
si ilə bağlı ölkəmizinmövqeyini
bir daha diqqətə çatdırıb: “İstə-
yirəm ki, Almaniyanın mətbuat
nümayəndələribilsinlərki,Azər-
baycan30iləyaxınerməniişğa-
lınaməruzqalmışdır.Buişğalvə
etniktəmizləmənəticəsindətor-
paqlarımızın20faizəyaxınıişğal
altınadüşdüvəbirmilyonazər-
baycanlı Ermənistan tərəfindən
özdoğmatorpaqlarındanqovul-
muşdurvəqaçqın-köçkünvəziy-
yətinədüşmüşdür.Bizikiilyarım
bundanəvvəlVətənmüharibəsi
nəticəsindəözləyaqətimizi,əra-
zibütövlüyümüzü,hüquqlarımızı
döyüşmeydanındabərpaetdik,
Ermənistanı məğlub etdik və
məcbur etdik ki, Ermənistan bi-
zimtorpaqlarımızdançıxsın.Be-
ləliklə,28ilərzindəBMTTəhlü-
kəsizlikŞurasının4qətnaməsini
icra etməyən Ermənistan cəmi
44günərzindəözməğlubiyyəti
iləbarışmalıolmuşdur”.
Prezidentqeydedibki,indiisə

sülhünzamanıçatıb:“BizErmə-
nistana 5 prinsip əsasında sülh
müqaviləsinitəklifetmişik.Ümid
edirəm ki, Ermənistan bu şansı
qaçırmayacaq,nəhayət,Cənubi
Qafqazda sülh və əməkdaşlıq
dövrübaşlayacaqdır”.
Dövlət başçısı Almaniya rəh-

bərliyi ilə görüşdə üzərində xü-
susi dayanılan enerji əməkdaş-

lığı məsələsinə də toxunaraq
bildiribki,keçənilAvropaİttifaqı
ilə Azərbaycan arasında imza-
lanmış enerji təhlükəsizliyi üzrə
stratejitərəfdaşlığadairanlaşma
memorandumubizimniyyətimizi
göstərir. Memorandumun sürət-
lə,vaxtındaicrasıbirdahagös-
tərirki,AzərbaycanAvropaüçün
etibarlıtərəfdaşdır.
“BizAvropaməkanına qaz ix-

racatımızı artırırıq. 2021-ci ildə
əgər Avropaya 8 milyard kub-
metr qaz ixrac etmişiksə, bu il
bu rəqəm təqribən 12 milyard
kubmetrə çatacaq. Bu, bizim
ümumi ixracatımızın yarısı de-
məkdir, gələcək illərdə öz ixrac
coğrafiyamızı Avropada geniş-
ləndirməkistərdik.Dünənmənim
30-a yaxın almaniyalı iş adamı
ilə görüşüm olmuşdur. İki saata
yaxın davam edən bu görüşdə
Azərbaycana, Azərbaycan iqti-
sadiyyatına, imkanlaraAlmaniya
biznesitərəfindənböyükdiqqətin
şahidi oldum. O cümlədən bər-
paolunan enerji növlərinin birgə
işlənməsi və istismarı istiqamə-
tindəçoxgözəl imkanlarvar,bu
barədədəbugünbizfikirmüba-
diləsiapardıq.Əminəmki,gələ-
cəkdəAzərbaycanAvropayatək-
cətəbiiqazyox,yaşılenerjinidə
ixracedənölkəyəçevriləcəkdir”,
–deyəİlhamƏliyevəlavəedib.
Prezident mətbuat konfran-

sında bu mövzuda suala cavab
olaraqbildiribki,Rusiya-Ukrayna
müharibəsindən sonra Azərbay-
canaAvropanın10-ayaxınölkə-
sindən qaz təchizatı ilə bağlı si-
farişlərgəlib.Dövlətbaşçısıqeyd
edibki,Avropaİttifaqı ilə2022-ci
ildə imzalanan memoranduma
əsasən, Azərbaycan 2027-ci ilə
qədər 20 milyard kubmetr təbii
qazı Avropa məkanına çatdır-
mağı planlaşdırır. Hazırda Azər-
baycanqazıTürkiyə,Gürcüstan,
Bolqarıstan, Yunanıstan və İtali-
yaya çatdırılır. Bu ildən Rumıni-
yaya çatdırılmağa başlanıb. Bu
ilin sonundaMacarıstana ilkqaz
təchizatınıhəyatakeçirməkfikrin-
dəyik.Albaniyayaixracıtəminet-
məküçündanışıqlarabaşlamışıq.
Bundan əlavə, Çexiya, Monte-
neqro, Bosniya və Herseqovina,
XorvatiyadaAzərbaycandanqaz
idxal etmək istəyir.Avropada öl-
kələrarasındadahaçoxinterkon-
nektor olarsa, bizim qaz ixracat
coğrafiyasıdagenişləndiriləbilər.

Azərbaycan Almaniya və Avropa 
İttifaqı üçün mühüm tərəfdaşdır

İslamofobiyayaqarşıuğur-
lamübarizəaparmaqüçün,
ilknövbədə,gənclərinİslamı
yaxşıtanımalarınafürsətvə
şəraityaradılmalıdır.Buməq-
sədləaparıcıbeyinmərkəz-
ləriiləsəmərəliəməkdaşlıq
həyatakeçirilməlidir.

Bufikirmartın15-dəBakıBey-
nəlxalqMultikulturalizmMərkəzi,
BeynəlxalqMünasibətlərinTəhli-
liMərkəzivəG20DinlərarasıDi-
aloqForumununtəşkilatçılığı ilə
keçirilən “İslamofobiya irqçiliyin
vəayrı-seçkiliyinspesifikforma-
sıkimi:yeniqlobalvə transmilli
çağırışlar” mövzusunda beynəl-
xalqkonfransdavurğulanıb.
Konfransbuililkdəfəqeydolu-

nan 15 mart – İslamofobiya ilə
MübarizəGününəhəsrolunub.
Beynəlxalq və milli səviyyə-

də müsəlmanları və əhalisi mü-
səlman olan ölkələri hədəf alan
həyəcanverici tendensiyaları
müzakirə etmək üçün akademik
platformayaratmaqməqsədiləke-
çirilənkonfransa30-dançoxölkə-
dən alimlər, beynəlxalq təşkilatla-
rınekspertləri,dinxadimləriqatılıb.

Beynəlxalq konfransın ses-
siyalarından biri “Qərb mədə-
niyyətlərində müsəlmanlar haq-
qında konspiroloji nəzəriyyələr:
böyük yerdəyişmə nəzəriyyəsi”
mövzusunahəsrolunub.
Sivilizasiyaların Mübadilə və

Əməkdaşlığı Fondunun təsisçi-
sivəprezidentiMohamedBaşar
Arafat (ABŞ), Corctaun Univer-
sitetinin müsəlman-xristian an-
laşmasıüzrəAlvaledMərkəzinin
“Körpü təşəbbüsü”nün baş təd-
qiqatçısı Arsalan İftixar (ABŞ),
“Monitorislamofobiya”layihəsin-
dəmüstəqiltədqiqatçıİnekevan
der Valk (Niderland) və başqa
ekspertlərfikirlərinibölüşüblər.
Qeyd edilib ki, müsəlmanlar

əvvəlcə öz aralarındamüəyyən
məsələlərdə razılığa gəlməlidir-
lər.Əkshalda islamofobiyahal-
larının güclənməsinin qarşısını
almaqmümkünolmayacaq.Bil-
diribki,dünyanınbirçoxyerində

müsəlmanlarla “ikinci dərəcəli”
insanlarkimidavranılır.Bəziöl-
kələrdə müsəlmanlarla bərabər
yəhudilərə qarşı da ayrı-seçki-
lik nümayiş olunur. Məscidlərə,
sinaqoqlara hücumlar törədilir.
Avropalılar və digər Qərb ölkə-
ləri fikirləşirlər ki, İslam dininin
nümayəndələri onların ölkələ-
rinə köçərək gələcəkdə oranı
müsəlman etmək niyyətindədir.
Müsəlmanlarözdininiqorumalı,
digər dinlərin nümayəndələrinə,
gənclərə və gələcək nəsillərə
düzgün şəkildə çatdırmalıdırlar.
İslamofobiya radikal ideologiya-
lardanirəligəlir.QərbiAvropada
artıq 20 ilə yaxındır ki, İslama
qarşı müəyyən kampaniyalar
təşkilolunur.
15 martın İslamofobiya ilə

Mübarizə Günü elan edilməsi
iləbağlıqərar ilkdəfə2020-ci il
noyabrın27-28-dəİslamƏmək-
daşlıqTəşkilatıXariciİşlərNazir-

ləriŞurasınınNigerRespublika-
sındakıtoplantısındaelanedilib.
2022-ci ilmartın18-dəisəBMT
Baş Assambleyası bu gün ba-
rədə qətnamə qəbul edib. Qət-
namədə BMT-yə üzv dövlətlərə
islamofobiya ilə mübarizə üçün
yerli və beynəlxalq səviyyədə
tədbirlərtəşkiletməkçağırışıda
yeralıb.
Qeyd edək ki, 15mart 2019-

cuildəYeniZelandiyanınKrayst-
çerç (Christchurch – ingiliscə
“Məsihin(İsa)kilsəsi”)şəhərində
ikiməscidəedilənsilahlıbasqın
zamanı 51 nəfər öldürülmüş,
49 nəfər yaralanmışdı. Qırğını
törədən avstraliyalı irqçi Bren-
tonTarrantəməlinietirafetdivə
ömürlük həbsə məhkum edildi.
Xristian icmasının çoxluq təş-
kiletdiyişəhərdəmüsəlmanlara
qarşı aşırı nifrət nümunəsi olan
qanlıolaydünyadaböyükrezo-
nansdoğurdu.

Qərb mədəniyyətlərində 
islamofobiyanın qarşısını necə almalı?

Ölkəmizin turizm imkanları 
Moskva və Vyanada təbliğ edilir

ÖlkəmizinturizmimkanlarıDövlətTu-
rizmAgentliyivəAzərbaycanTurizm
BürosununtəşkilatçılığıiləMoskva-
da16-18marttarixlərindəkeçirilən
“MITT–2023”BeynəlxalqSəyahətvə
TurizmSərgisindətəbliğedilir.

Millistendimizdəölkəmizi“Azərbay-
canHavaYolları”QSC,“Şahdağ”Tu-
rizmMərkəzi,DağYəhudiləriMuzeyi,
AbşeronHotelQrupuiləbirlikdə8yerli
turizm sənayesi nümayəndəsi təmsil
edir.ZiyarətçilərəAzərbaycanıntarixi,
mədəni irsi, milli mətbəx nümunələri,
dağ-xizəkmərkəzləri,şərabçılıq,sağ-
lamlıq, dağ və qış turizmi imkanları,
eləcədəölkəmizdəkiqədimyəhudiirsihaq-
qında ətrafı məlumat verilir. Digər ölkələri
təmsiledənturizmsənayesinümayəndələri
iləB2Bformatlıgörüşlərkeçirilir.

Qeyd edək ki, 2023-cü ilin yanvar-fevral
aylarında Azərbaycana səfər edən Rusiya
vətəndaşlarınınsayı75minikeçib.Bu,ötən
ilineynidövrüiləmüqayisədə51faizçoxdur.

Buil“MITT–2023”sərgisinə24xariciöl-
kəqatılıb.

***
Martın 16-da Vyanada koronavirus pan-

demiyasıiləəlaqədarfasilədənsonra
beynəlxalqtətilyarmarkası–“Ferien-
Messe Wien” yenidən qapılarını sə-
yahətsevərlər üçün açıb. 44-cü dəfə
keçirilən Avstriyanın ən böyük yar-
markasındaAzərbaycandaözguşəsi
ilətəmsilolunur.
AzərbaycanınAvstriyadakıSəfirliyi-

nin təşkilatçılığı, Azərbaycan Turizm
Bürosu və Vyanadakı Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzinin dəstəyi ilə
qurulan guşədə müxtəlif regionları-
mızlayanaşı,QarabağvəŞuşahaq-
qındamateriallardatəqdimedilir.Bu
il turizm yarmarkasıNovruz bayramı
ərəfəsinə təsadüf etdiyinəgörə ziya-

rətçilərəNovruzatributları,millişirniyyatvə
suvenirlərtəqdimolunur.
70-dənartıqölkənin təmsilolunduğuyar-

markamartın19-dəkdavamedəcək.
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Baharıngəlişini,təbiətin
oyanışını,həyatıncan
lanmasınımüjdələyən
Novruzxalqımızınse

vinc,şadlıqbayramıdır.Bu
bayramözündədünyanın
yaranmavəyaşamsirlə
rindəntutmuş,gələcəyə,
xoşbəxtliyə,bolluğaümidini
əksetdirir.Bayrammünasi
bətiləpaytaxtdakıbirneçə
muzeydəmüxtəliftədbirvə
layihələrhəyatakeçirilib.

Azərbaycan Milli İncəsənət
Muzeyibaharıngəlişiniduymaq,
əlvanboyalarınsehrinəqərqol
maq üçün balacalara “Bahar
nəğməsi”adlı tədbirproqramları
təqdim edir. İki hissədən ibarət
olan proqram Novruz bayramı
nınmənşəyivəadətləri iləbağlı
mühazirə ilə başlayıb, əyləncəli
ustaddərsləriilədavamedəcək.
Martınsonunadəkproqramaqo
şulanbalacalarmuzeyinbinaları
nıgəzməkləmillimədənikeçmi
şimizəsəyahətetmişolacaqlar.
Muzeyinustaddərslərindəişti

rak üçün əvvəlcədən qeydiyyat
dankeçməklazımdır.

***
Nizami Gəncəvi adına Milli

Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
tərəfindən Novruzla bağlı ma
raqlıaksiyakeçirilir.Məktəblilər
lə bayram üçün ayrılmış zalda
tematik dərslər, interaktiv üsullu
disputlar təşkil olunur. Burada
qədimxalqtamaşaları,aşıqədə

biyyatı, əmək nəğmələri, “Xan
oyunu”, “Motalmotal”, “Əl üstə
kimin əli?”, “Uçduuçdu”, “Dəs
malı ver”, “Xəndəyədüşmə”,
“Dəyirman”, “Kosakosa”, “Qo
duqodu”, “Tənbəl qardaş” kimi
xalqoyunlarıvəbaşqamərasim,
mövsüm,qəhrəmanlıqnəğmələri
haqqındaməktəblilərəətrafımə
lumatverilir.Ekskursiyalarzama
nıAzərbaycanşairlərininNovru
zuvəsfedənşeirlərisəsləndirilir,
Novruzmərasimlərinəaidekspo
natlardanbəhsolunur.
Novruzun özəlliyi, xalqın bay

ramla bağlı mifolojibədii dünya
görüşünüəksetdirənekspozisiya
xariciqonaqlarındaböyükmara
ğınasəbəbolur.Muzeydəbeşdil
də(Azərbaycan,rus,ingilis,ərəb
vəfars)izahatlaraparılır.
CəfərCabbarlı adınaAzərbay

canDövlətTeatrMuzeyindəuşaq
larabayramovqatınıbəxşetmək
məqsədilə ənənəvi “Can gülüm,
cancan!”adlıustaddərsikeçirilib.

Əvvəlcəmuzeyinekspozisiyasıilə
tanışolanbalacaqonaqlarabay
ramınmənşəyivəustaddərsinin
mahiyyəti barədə qısa məlumat
verilib.Sonrabalacalarqrupşək
lində tapmaca və yanıltmaclar
söyləyib, “Yumurtadöyüşü”, “Ko
sakosa”,“Kasaoyunu”vəs.xalq
oyunlarındaiştirakediblər.

***
Martın16daAzərbaycanMu

siqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi
vəÜ.HacıbəyliadınaBakıMusi
qi Akademiyasının (BMA) birgə
təşkilatçılığıilə“Bahargəlir”adlı
konsertkeçirilib.
BMAnın professormüəllim və

tələbələrininifalarındaAzərbaycan
vəQərb bəstəkarlarının əsərlərin
dənibarətrəngarəngkonsertproq
ramıdavamedib.

***
Milli Azərbaycan Tarixi Muze

yində Novruz bayramına həsr
olunmuşuşaqlarüçün“İpəkyay

lığın nağılı” adlı tədbir keçirilib.
Tədbirdə Şövkət Ələkbərova
adına20nömrəliMusiqiməktə
bininşagirdlərivəQaraQarayev
adına Mərkəzi İncəsənət Mək
təbinin “Səbinə” rəqs qrupunun
üzvləriçıxışedib.Uşaqların işti
rakıilə“İpəkyaylığınnağılı”adlı
dəfilədətəşkilolunub.

***
Azərbaycan Milli Xalça Mu

zeyinin Uşaq şöbəsi tərəfindən
martın 18də Novruz şənliyi
təşkil olunacaq. Uşaqlar üçün
nəzərdə tutulan tədbirdə “Məlik
məmməd” marionet teatr tama
şasının premyerası olacaq, us
taddərslərikeçiriləcək,əyləncəli
proqramtəqdimediləcək.
Sonda onu da qeyd edək ki,

bayram tətili günlərində (2021
martistisnaolmaqla)Mədəniyyət
Nazirliyinin tabeliyindəkimuzey
lərziyarətüçünaçıqolacaq.

N.Məmmədli

Mədəniyyət Nazirliyinin yaradıcılıq 
təşkilatları ilə əməkdaşlığı müzakirə olunub
Xəbərverdiyimizkimi,mədəniyyətnazirininbirincimüavini,
nazirvəzifəsiniicraedənAdilKərimliölkəninyaradıcılıqtəşki
latlarıiləgörüşlərkeçirir.

Adil Kərimli 10mart – Milli Teatr GünündəAzərbaycan Teatr
Xadimləriİttifaqında(ATXİ)olub.Əlamətdargünləəlaqədarteatr
xadimlərinə xoş arzularını çatdıran mədəniyyət nazirinin birinci
müaviniATXİninbinasıilətanışolub,qurumunfəaliyyətiiləma
raqlanıb.Müasirteatrprosesləri,busahədəkiçətinliklərinaradan
qaldırılmasıiləbağlıfikirmübadiləsiaparılıb.
MədəniyyətnazirivəzifəsiniicraedənAdilKərimlimartın10da

AzərbaycanBəstəkarlarİttifaqında(ABİ)dagörüşkeçirib.
AdilKərimlimədəniyyətimizindayanıqlıinkişafıməqsədiləhəyata

keçirilənislahatlardandanışıb,görüşünəsasməqsədininqurumun
rəhbərliyiiləfikirmübadiləsiaparmaq,sahəüzrətəklifəridinləmək
olduğunubildirib.Diqqətəçatdırılıbki,PrezidentİlhamƏliyevinmə
dəniyyətsahəsinininkişafetdirilməsi istiqamətindəkitapşırıqlarına
uyğun olaraq yeni strategiya hazırlanır. Buna uyğun olaraq yeni
formavəstrukturmexanizmləriyaradılacaq.Qeydolunubki,milli
mənəvidəyərlər,mədəniirsimizəmünasibətdəmüəyyənboşluqlar
var.Bubaxımdanpeşəkar,yaradıcısahələrədəstəkverilməlidirvə
ölkədəkiyaradıcılıqtəşkilatlarınınəməkdaşlığıönəmlidir.
ABİninsədriXalqartistiFirəngizƏlizadəqurumunfəaliyyətiba

rədəməlumatverib.İttifaqınüzvləribəstəkarlıqsahəsindəproblem
lər,busahənininkişafperspektivləriiləbağlıfikirlərinibölüşüblər.
Xatırladaq ki,mədəniyyət naziri vəzifəsini icra edənAdil Kərimli

martın2dəAzərbaycanYazıçılarBirliyininrəhbərliyiiləgörüşmüşdü.

“Yeni adlar” layihəsində 
violin və kamança axşamı

MədəniyyətNazirliyininötənilinyazındanhəyatakeçirdiyi
“Yeniadlar”layihəsidavamedir.MüasirAzərbaycanifaçılıq
sənətinininkişafına,busahədəyeniistedadlınəslintanınma
sına,parlaqifaçılarınyetişməsinəxidmətedənlayihəbuilUlu
öndərHeydərƏliyevin100illiyinəhəsrolunub.

Martın14dəM.MaqomayevadınaAzərbaycanDövlətAkade
mikFilarmoniyasındalayihəninnövbətikonsertikeçirildi.
MusiqiaxşamınıntamaşaçılarıarasındaPrezidentAdministrasi

yasıHumanitarsiyasət,diaspor,multikulturalizmvədiniməsələlər
şöbəsininmüdiriFərəhƏliyeva,mədəniyyətvəincəsənətxadim
ləri,musiqisevərlərvədigərqonaqlariştirakedirdi.
KonsertdəÜ.Hacıbəyli adınaAzərbaycanDövlətSimfonikOr

kestrinin (dirijorMustafaMehmandarov)müşayiəti iləgənc iste
dadlar–respublikavəbeynəlxalqmüsabiqələrlaureatlarıLəman
Əsədova(violin)vəHüseynNağıyev(kamança)maraqlıproqram
laçıxışetdilər.
Ləman Əsədovanın ifasında L.Bethovenin “Violin və orkestr

üçün konsert” (re major op.61, 3 hissədə), Hüseyn Nağıyevın
təqdimatındaisəH.Xanməmmədovun“Kamançavəorkestrüçün
konsert”əsərləritamaşaçılartərəfindənalqışlarlaqarşılandı.

***
Ləman Əsədova 1999cu ildə

Bakıda anadan olub. 2017ci il
dəviolin ixtisasıüzrəBülbüladı
naOrtaİxtisasMusiqiMəktəbini,
2021ci ildə Ü.Hacıbəyli adına
Bakı Musiqi Akademiyasının
(BMA) bakalavr pilləsini fərqlən
mə diplomu ilə bitirib. Hazırda
BMAnınmagistr pilləsində Xalq
artisti,professorZəhraQuliyeva
nınsinfindətəhsilinidavametdirir.
2014cü ildə Rusiyanın Azər

baycandakıSəfirliyinintəşkilatçılı
ğı iləkeçirilənmüsabiqədəIyerə
layiq görülüb. 2015ci ildə Oryol
şəhərində(Rusiya)“Delfioyunları”
beynəlxalqmüsabiqəsivəNovosibirskdəgəncifaçılarınP.İ.Çaykovs
kiadınabeynəlxalqmüsabiqəsindədiplomvəsertifikatlatəltifolunub.

***
Hüseyn Nağıyev 2004cü ildə

Bakıdaanadanolub.2021ciildə
Azərbaycan Milli Konservatori
yası (AMK) tərkibində İncəsənət
Gimnaziyasınıkamançasinfiüz
rə bitirib. AMKnın İnstrumental
ifaçılıq fakültəsində təhsilini da
vametdirir.
2019cu ildəUşaq və gənclər

arasında xalq çalğı alətləri ifa
çılarının IV Respublika müsa
biqəsində, 2020ci ildə “World
harmony“ III beynəlxalq müsa
biqəsində I yerə layiq görülüb.
2019cu ildə Rusiyada keçirilən
XVI “Moskva dostları qarşılayır”
festivalındaölkəmizitəmsiledib.Gəncmusiqiçi2021ciildənXalq
artistiMalikMansurovunrəhbərliyiilə“Naznazı”instrumentalan
samblındasolistkimifəaliyyətgöstərir.

Nurəddin

BXA-da bayram proqramı
BakıXoreoqrafiyaAkademiyasında(BXA)Novruzbayramına
həsrolunmuşkonsertproqramıkeçirilib.

ƏdəbivəbədiihissədənibarətolanbayramtədbirindəBXAnın
bakalavr,ortaixtisastəhsilivətamortatəhsilpillələrinintələbəvə
şagirdlərininifasındaşeirvərəqskompozisiyalarıtəqdimolunub.
Akademiyanınmüəllimlərininquruluşundatəqdimedilən“Aylə

li”,“İgidlər”,“Toyrəqsi”,“Uzundərə”,“Üçmeyvə”,“Şənrəqs”vəbir
sıradigər rəqsnümunələri iləyanaşı, “Keçəlvəkosa”səhnəciyi
tədbiriştirakçılarıtərəfindənmaraqlaqarşılanıb.
Tədbirdənsonraakademiyanınşagirdlərininhazırladığıəlişlə

rindən ibarət yarmarka təşkil olunub. Sonra iştirakçılar BXAnın
həyətindəqalanantonqalətrafına,şənliyədəvətolunublar.

Bəhreynli rəssamın Bakıda “İlk qığılcım”ı
Heydər Əliyev Mərkəzindəki sərgi altı ay davam edəcək

Martın14dəHeydərƏli
yevMərkəzindəbəh
reynlirəssamŞeyxRaşid
əlXəlifənin“İlkqığılcım”

adlısərgisininaçılışıkeçirildi.

Heydər ƏliyevMərkəzinin direkto
rununbirincimüaviniFərqanNovru
zov qonaqları salamlayaraq bildirdi
ki,sərgimərkəzindünyamədəniyyəti
nümunələrinin təbliği istiqamətində
növbətilayihəsidir:“Çağımızdatəsvi
risənətinparlaqnümayəndələrindən
olan, Bəhreyn Kral ailəsinin üzvü,
bu ölkəninMilli İncəsənət Şurasının
sədriŞeyxRaşidəlXəlifəninsərgisi
ninHeydərƏliyevMərkəzində təşkil
olunmasıəlamətdarhadisədir”.
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri

FərhadXəlilov sərginin təşkilinimədəniy
yətlərin qovuşmasına töhfə kimi dəyər
ləndirdi: “Dünyada ayrıayrı rəssamlarla
görüşməkvəonlarınyaradıcılıqdünyaları
ilətanışolmaqimkanlarımənənəsibolub.
Ərəbmədəniyyətinindünyadaözünəməx
sus yeri var. Bu, bir rəssam kimi mənim
üçünənyüksəkhisslərikeçirdiyimsərgidir.
Beləbirgözəlsərginintəşkilindəəməyike
çənhərkəsətəşəkküredirəm”.
SərgininkuratorlarıStefanStoyanovvə

YasminŞarabi ekspozisiya haqqındaməlu
matverdilər.Qeydedildiki,sərgidərəssamın
maraqlıəsərləriyeralır.ŞeyxRaşidəlXəli
fə qədimlikləmüasirliyi özündə ehtiva edən

əsərləryaradır.Bunümunələrgələcəyəişıq
salsabelə,keçmişidəyaddançıxarmır.
RaşidəlXəlifəisəçıxışındaBakınınmüa

sir memarlığının ən gözəl nümunəsi olan

mərkəzdə fərdi sərgisinin təşkilindən məm
nunluğunuifadəedərəkHeydərƏliyevFon
dunatəşəkkürünübildirdi.

HeydərƏliyevMərkəzinindirektoru
Anar Ələkbərov paytaxtımızda belə
sərginin təşkilinin əhəmiyyətini qeyd
etdi: “Bizimüçünböyük imkandır ki,
beləgözəlvəmöhtəşəmsərginiHey
dərƏliyevMərkəzindətəşkiledəbil
mişik.BizgələcəkdəBəhreyndəgənc
heykəltəraşvərəssamlarımızınbirgə
mübadiləsərgilərinintəşkilinəçalışa
cağıq.Düşünürəmki,gəncheykəltə
raşvərəssamlarımızdabundanbəh
rələnəcək”.
Sonra qonaqlar rəssamın abstrakt

formalı,metal,alüminiumvə“qabarıq
kətan”la eksperimentlərin üstünlük
təşkiletdiyiəlişləriilətanışoldular.
Qeydedəkki,1952ciildəBəhreyn

Kral ailəsində anadan olanRaşid əlXəli
fəBöyükBritaniyanınHastinqsKollecində
incəsənətvədizaynüzrətəhsilalıb.Yara
dıcılığapeyzajrəngkarlığıiləbaşlayanrəs
samınhəyatındavəətrafındakıdəyişiklik
lərseçdiyisahəyədətəsiredib.Onun90cı
illərdəkiəsərlərindəabstraktformalar,digər
materiallarla,xüsusilədə“qabarıqkətan”la
eksperimentlərüstünlüktəşkiledib.2000ci
illərdəisəalüminiumdanistifadərəssamın
yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tutmağa
başlayır.HazırdaBəhreynİncəsənətŞura
sının sədri olan rəssam təsis etdiyi “RAK

Art”Fonduiləgəncrəssamlaradəstəkverir.
Heydər Əliyev Mərkəzindəki “İlk qığılcım”

sərgisisentyabrın10dəkdavamedəcək.
Lalə Azəri

Xalqları yaxınlaşdıran dəyər
əvvəli səh. 1-də
İslamƏməkdaşlığıTəşkilatına

üzv olan ölkələrin Meksikadakı
səfirliklərinintəşkilatçılığıiləpay
taxtMexikodakeçirilənmədəniy
yətfestivalıdaNovruzirsinintəb
liğiüçünəlamətdarfürsətolub.
Azərbaycanın Meksikadakı

Səfirliyindən bildirilib ki, şəhər
sakinlərivəturistlərarasındapo
pulyarolan“AngelaPeralta”açıq
hava teatrında keçirilən festival
dadulusçuluq,misgərlik,xalçaçı
lıqkimiəlsənətinümunələrimiz,
milli şirniyyatlarımız da təqdim
olunub.ParkdaAzərbaycanmilli
musiqisisəsləndirilib,“İpəkYolu”
yerlirəqsqruputərəfindən“Tərə

kəmə”, “Nəlbəki” və
s.rəqslərimizifaolu
nub. Qonaqlar Nov
ruzbayramı iləbağlı
adət və ənənələrlə
tanış olub,millimət
bəx nümunələrinin
dadınabaxıblar.

***
Novruz bayramının müjdəçisi

olanİlaxırçərşənbəGürcüstanın
paytaxtı Tbilisidə – M.F.Axund
zadə adına Azərbaycan Mədə
niyyətiMuzeyininhəyətindətən
tənəiləqeydolunub.
Muzeyin əməkdaşı Leyla Əli

yeva, Azərbaycanın Gürcüstan

dakı səfiri Faiq Quliyev Novruz
bayramımünasibətilətəbriklərini
çatdırıblar.
Tbilisi Şəhər Şurasının sədri

GiorgiTkemaladze çıxış edərək
Novruz bayramı şənliyində işti
rakındanqürurduyduğunuqeyd
edib, Azərbaycanla Gürcüstan
arasındamədəniəlaqələrin inki

şafından söz açıb. Tbilisi şəhər
merinin müavini Kaxa Guledani
AzərbaycanxalqınıNovruzbay
ramı münasibətilə təbrik edib,
xoşarzularınıçatdırıb.
Bayram tədbiri rəqs nömrələ

ri vəmahnılarla davam etdirilib.
QonaqlarNovruzşirniyyatlarıvə
çaysüfrəsinəqonaqedilib.

Muzeylərin Novruz ab-havası

“Günəşə qovuşmaq istəyirəm mən!” 
Füzuli və Kürdəmir məktəblilərinin konserti

Martın16daKürdəmirRegionalMədəniyyətİdarəsivəAzərbay
canDövlətUşaqFilarmoniyasınınbirgətəşkilatçılığıiləÜmummil
liliderHeydərƏliyevin100illikyubileyinəhəsrolunmuş“Günəşə
qovuşmaqistəyirəmmən!”adlıkonsertkeçirilib.

AdınıHeydərƏliyevFondunun
vitseprezidentiLeylaxanımƏli
yevanın“Elegiya”şeirininmisra
sındangötürənkonsertdənöncə
filarmoniyanın foyesində uşaq
larınvətənvəyurdsevgisiniəks
etdirənəlişlərinəbaxışkeçirilib.
Konsert Üzeyir Hacıbəylinin

“Koroğlu” operasından uvertü
ra iləbaşlayıb.Hazırdaregional
idarənin tabeliyində fəaliyyət
göstərənFüzulirayonuuşaqmu
siqi, incəsənət məktəblərinin və
Kürdəmir rayonUşaq incəsənət
məktəbinin şagirdlərindən ibarət
ansamblın,xorkollektivlərininçı
xışları,şagirdlərinifasındasəslə
nənbəstəkar vəxalqmahnıları,
rəqslər, xarici ölkələrin musiqi
nümunələrialqışlarlaqarşılanıb.

Ulu öndər Heydər Əliyevin
əbədiyaşar müstəqil Azərbay
can sevgisinin, mədəniyyə
timizə qayğısının, uşaqlara
məhəbbətinin təcəssümü olan
konsert proqramının iştirak
çıları Azərbaycan musiqisinin
xoş gələcəyinin müjdəçiləri
olaraq öz ifaçılıq bacarıqlarını
nümayış etdiriblər. Vaxtilə er
məniişğalınəticəsindəməcbu
ri köçkünə çevrilmiş ailələrdə
doğulmuş iştirakçılar növbəti
belə konserti doğma yurdla
rında keçiriləcəkləri inamı ilə
dövlətimizinbaşçısınaminnət
darlıq və sevgilərinimusiqi ilə
ifadəediblər.
TədbirdəMədəniyyətNazirliyi

nin,AzərbaycanYazıçılarBirliyi
nin təmsilçiləri, sənət adamları,
ictimaiyyətnümayəndələriiştirak
ediblər.
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Regionlardafəaliyyətgöstərən
mədəniyyətmüəssisələri
ninişşəraitivəmadditexniki
bazasınınmövcudvəziyyətinin
yerindəöyrənilməsiməqsədi
ləmədəniyyətnazirininbirinci
müavini,nazirvəzifəsiniicra
edənAdilKərimlininrəhbərliyi
iləMədəniyyətNazirliyininnü
mayəndəheyətimartın11də
Ağstafa,Qazax,TovuzvəŞəm
kirrayonlarındasəfərdəolub.

Ağstafa rayonundakı Heydər
Əliyev Mərkəzi, HüseynArif adı
na şəhər Uşaq musiqi məktəbi,
Dövlət Rəsm Qalereyası, rayon
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sis
temi (MKS), TarixDiyarşünaslıq

Muzeyi və Mədəniyyət Mərkəzi
nəbaxışkeçirilib.Həmçininrayon
Mədəniyyət Mərkəzinin şəhər 1
saylıFolklorklubu,rayonMKSnin
Dağkəsəmənkənd2saylıkitabxa
nafilialıvəkəndMədəniyyətevinə
baxışolub,yaradılanşəraitdənsə
mərəli istifadəedilməsi, işinmüa
sirtələblərsəviyyəsindəqurulma
sınınvacibliyidiqqətəçatdırılıb.
Qazaxrayonunasəfərzamanı

HeydərƏliyevMərkəzi,Ədəbiy
yat Muzeyi, TarixDiyarşünaslıq
Muzeyi, MKS, Mədəniyyət Mər
kəzi,QazaxDövlətDramTeatrı,
Dövlət Rəsm Qalereyası, İsrafil
ağahamamı,eləcədərayondakı
birsıramədəniyyətmüəssisələri
nəbaxışkeçirilib.

Nümayəndə heyəti Qazax
Müəllimlər Seminariyasının ta
rixi binasında fəaliyyət göstərən
ADAUniversitetininQazaxMər
kəzinəbaşçəkib,təhsilocağının
fəaliyyəti, kompleksdə yaradıl
mışşəraitlətanışolub.
Eynizamandarayonərazisində

ki“Avey”DövlətTarixMədəniyyət
QoruğuvəDaşSalahlıkəndində
yerləşənqoruğunDamcılıfilialına
dabaşçəkilib.Məlumatverilibki,
burada dünya əhəmiyyətli qədim
Damcılımağaradüşərgəsivəçox
saydamağaralaryerləşir.Ərazidə
ilk dəfə 1953–1957ci illərdə ar
xeoloqM.Hüseynovtərəfindənar
xeolojiqazıntılaraparılıbvəAvey
dağındaDaşdövrünəaid30aya
xınmağaraaşkaredilib,buradan
ikiminəyaxınaləttapılıb.2015ci
ildəYaponiyanınTokioUniversiteti
Muzeyi,AMEAnınindikiArxeolo
giya, Etnoqrafiya vəAntropologi
yaİnstitutuvə“Avey”qoruğuara
sında memorandum imzalanıb.
Sənədə əsasən, yaponiyalı və

azərbaycanlı mütəxəssislər tərə
findənbuərazilərdəarxeolojitəd
qiqatlardavametdirilir.
Tovuzrayonunasəfərzamanıilk

olaraqbuqəbildəndünyadailkmu
zeylərdən olan Azərbaycan Aşıq
SənətiDövlətMuzeyinəbaxışke
çirilib.Bildirilib ki,Prezident İlham
Əliyevintapşırığınaəsasənyaradı
lanvədövlətbaşçısınıniştirakıilə
istifadəyəverilənmüasirstandart
lara uyğun muzeydəAzərbaycan
aşıqsənətininkeçmişinivəbugün
küvəziyyətiniəksetdirənqiymətli
eksponatlarnümayişolunur.
SonraTovuzDövlətRəsmQale

reyası, rayon TarixDiyarşünaslıq
Muzeyi,MKSvə1nömrəliQovlar
şəhərkitabxanafilialı,HeydərƏli
yevMərkəzi,aşıqƏkbərCəfərov
adınarayonMədəniyyətMərkəzi,
QovlarşəhərvəDüzQırıqlıkənd
folklor evləri, aşıq Əsəd Rzayev
adına Uşaq musiqi məktəbi və
Qovlar şəhər Uşaq musiqi mək
təbiilədətanışlıqolub.Qeydedi
libki,bədii təhsilocaqları iləmə

dəniyyət müəssisələrinin uğurlu
əməkdaşlığına nail olunmalı, ef
fektiv birgə fəaliyyətin qurulması
diqqətdəsaxlanılmalıdır.
Ölkəbaşçısınıntapşırığıiləye

nidənqurulan,müasirstandartla
ra cavab verən Nizami Gəncəvi
adına Tovuz rayon Mədəniyyət
evinə də baxış olub. Mərkəzin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
və canlandırılması istiqamətində
müvafiqtapşırıqlarverilib.
Sonra Şəmkir rayonuna gələn

nümayəndəheyətiƏhmədCavad
adınaMədəniyyət Mərkəzi, Hey
dərƏliyevMərkəzi,TarixDiyarşü
naslıqMuzeyi,Uşaqmusiqimək
təbi,AlmanLüteran kilsəsi,MKS
vəonunUşaqşöbəsi,MahirAsla
novadınaDüyərlikəndkitabxana
filialı, Zəyəm qəsəbə kitabxana
filialıvəZəyəmqəsəbəMədəniy
yətevinəbaxışkeçirib.Müəssisə
lərinmadditexniki imkanları, cari
vəziyyətivəfəaliyyətistiqamətləri
haqqındaməlumatverilib.
Qeyd olunan bölgələrə səfər

zamanı monitorinq qrupu keçmiş
dövrlərdənqalmış,bugününçağı
rışlarınacavabverməyənbirsıra
infrastruktur obyektlərinə baş çə
kib.Heyəttərəfindənqeydlərapa
rılıb,müvafiqtapşırıqlarverilib.
Musiqi məktəblərinə baxış za

manımüəllimkollektivivəşagird
lərlə görüş olub. Musiqi təhsili
ocaqlarında istedadlı, yaradıcı
potensiallıuşaqlarınolduğumüəy
yən edilib, onların bacarıqlarının
qiymətləndirilməsi və tanıdılması
nınvacibliyidiqqətəçatdırılıb.
Bundan əlavə, Mədəniyyət Na

zirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi və
Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə
təşkil etdiyi, Ümummilli lider Hey
dərƏliyevin100illiyinəhəsrolunan
UşaqİncəsənətFestivalınınnomi
nasiyalar üzrə regionların hansı
mədəniyyətmüəssisələrindətəşkil
ediləcəyidənəzərdənkeçirilib.
Müəssisələrdə problemlərin

aradan qaldırılması, fəaliyyətin
səmərəli təşkili iləbağlımüvafiq
tapşırıqvətövsiyələrverilib.

Bölgə teatrlarının Novruz səhnəsi
PandemiyalıüçildənsonrabuilkiNovruzbayramıgünləriböl
gələrdəmənalıistirahətüçündəyaxşıfürsətdir.Bugünlərdə
yerlərdəkimədəniyyət,sənətocaqlarıdayerlituristaxınından
səmərəliistifadəedib,özlərinintamaşaçısayınıartırabilərlər.

Eləisəgəlingörəkbölgəteatrlarımızpotensialtamaşaçılarının
istirahətmenyusunahansısəhnəişlərinidaxilediblər?

Salyan Dövlət Kuk
la Teatrı bayram mü
nasibətilə “Ələddinin
Novruz sərgüzəştləri”
adlıtamaşahazırlayıb.
1525 mart tarixlərini
əhatəedənnümayişlər
hərgün2seansdaola
caq. Tamaşanın quru
luşçu rejissoruLaləzər
Huseynova, quruluşçu

rəssamıCeyhunRüstəmbəyli,musiqitərtibatçısıElvinİsayevdir.
LənkəranDövlətDramTeatrıNovruzbayramıgünlərindəkiçikyaşlı

tamaşaçılarınıyenisəhnəəsəriiləsevindirəcək.AnarSadıqovunmüəl
lifivəquruluşçurejissoruolduğu“Gəlbaharım,gəlyazım”adlıbirhissəli
uşaqtamaşasımartın16dan25dəknümayişolunacaq.Şən,oynaq
musiqilərləzənginolansəhnəəsərininquruluşçurəssamıBanuçiçək
Sadıqova,musiqitərtibatçısıMirandaQurbanovadır.Bayramgünlərin
dəteatrıncarirepertuarından“Yaşayanölü”(KönülMəmmədova)və
“Casus”(KamalAbdulla)tamaşalarıdagöstəriləcək.

Mingəçevir Dövlət
Dram Teatrı da yeni
səhnə işi ərsəyə gə
tirib. İntiqam Soltanın
“Keçəlin kələyi” pyesi
əsasında hazırlanan
tamaşa 1323 mart
tarixləri arası teatrse
vərlərinixtiyarındaola
caq. Xoreoqrafik ele
mentlərləzənginuşaq

tamaşasınınquruluşçurejissoruİntiqamSoltan,quruluşçurəssamı
PakizəAdilbəyli,musiqi tərtibatçısıElnurRəsulov, rəqslərinquru
luşçusuisəEyvazƏliyevdir.
CəlilMəmmədquluzadəadınaNaxçıvanDövlətMilliDramTeatrı

dabayramgünlərində repertuarlarındakımaraqlı tamaşaları nü
mayiş etdirəcək.ƏhmədQəşəmoğlunun “Qayınana əməliyyatı”,
VaqifSəmədoğlunun“Mamoykişininyuxuları”,Elçinin“Teleskop”
vəHüseynCavidin“TopalTeymur”u2124marttarixlərinintama
şalarıdır.Martın26daisəNaxçıvandaqastroldaolantürkiyəlisə
nətkarlar “Pepe” cizgi filminin qəhrəmanlarının ifasında uşaqlar
üçüntamaşaoynayacaqlar.

Qusar Dövlət Ləzgi
DramTeatrıisə“Yurdu
muzaNovruzgəlir”adlı
uşaqtamaşasıhazırla
yıb.Novruz,Ayı,Tülkü,
Canavar, Kosa, Kəçəl
vəBaharqızıkimiper
sonajlarınolduğutama
şada uşaqlara təbiətə
sevgi, adətənənələrə
bağlılıq və böyüklərə

hörməttəlqinolunur.TamaşanınquruluşçurejissoruBağırƏhmədov,
quruluşçurəssamıMarinaMahmudova,musiqitərtibatçısıŞaiqQar
daşovdur.Musiqilitamaşamartın24dəknümayişolunacaq.

Azərbaycanxalqınındüşüncəsində,mənəvidəyərlər
sistemindəNovruzbayramınınxüsusiyerivar.Ayinvə
adətlərininiziminilləröncəyəgedibçıxanNovruzbirsıra
Şərqölkələrindəyeniilisimvolizəedir.Birləşdirici,əməyə,

bərabərliyəçağırış,eynizamandatəbiətəsevgikimianlayışları
ehtivaedənbubayrambəşəriyyətinmirasıadınıalıb.

UNESCOnun Qeyrimaddi
mədəniirsinqorunmasıüzrəHö
kumətlərarası Komitəsinin 2009
cu il 28 sentyabr – 2 oktyabr
tarixlərindəBirləşmişƏrəbƏmir
liklərininƏbuDabişəhərindəke
çirilənsessiyasızamanı“Novruz”
çoxmillətli (Azərbaycan, Hindis
tan,Qırğızıstan, Pakistan,Türki
yə,Özbəkistan)nominasiya kimi
“Bəşəriyyətinqeyrimaddimədəni
irsinin Reprezentativ siyahısı”na
daxiledilib.HökumətlərarasıKo
mitənin 2016cı ildə Efiopiyanın
ƏddisƏbəbə şəhərində keçiri
lən 11ci sessiyasında Əfqanıs
tan, İraq,Qazaxıstan,Tacikistan,

Türkmənistandabunominasiya
yaqoşulub.
Novruzlabağlıdahabirmühüm

qərar 2010cu ildə qəbul olunub.
BMT Baş Assambleyası tərəfin
dən həmin il 21mart tarixi “Bey
nəlxalq Novruz Günü” elan edi
lib. Bununla bağlı qəbul olunan
qətnamədə bildirilir ki, “yeni gün”
mənasıverən,martın21də,gecə
və gündüzün bərabərləşdiyi gün
qeydolunanNovruzdünyada300
milyondançoxinsanüçünyeniilin
başlanğıcıhesabedilir.
Novruz bayramı ənənə və

mərasimləri ilə özündə mədə
nimənəvizənginliyiehtivaedir.

Buradahəmdəmillilikləbəşərilik
qoşaaddımlayır.
Azərbaycan xalqı Novruzun

gəlişinədördhəftəəvvəldənha
zırlaşır.Hərhəftənin ikinci günü
ardıcılolaraqSu,Od,YelvəTor
paqçərşənbələriqeydedilir.Mi

fikdüşüncədəbudördanlayışın
dünyanın yaranmasında müs
təsna əhəmiyyətə malik olduğu
bildirilir. Dörd ilaxır çərşənbənin
hər birinin özünəməxsus adət
vəmərasimləri var. Mənbələrdə
Novruz bayramının yurdumuz

dahərzamanböyüktəmtəraqla,
coşqu ilə qeyd olunduğu deyilir.
Novruzun ən yüksək zirvəsi isə
köhnəilözyerinitəzəiləverəndə
olur.XIXəsrrustarixçisivəhərbi
xadimiNikolayDubrovinbuhaq
da yazıb: “Azərbaycanda baha
rıngəlməsinişəhərvəkəndlərdə
açılanyaylımatəşləribildirirdi”.
Bubayramınəsasındatəbiətə

bağlılıq, onu həmişə canlı gör
məkistəyidayanır.Axırçərşən
bəyə (Torpaq çərşənbəsi) xüsu
si hazırlıq, əslində, eləNovruza
hazırlıqdır. Bayram masasında
səməniolanxonçaqoyulur.Sə
məninin ətrafına milli şirniyyat
lar: paxlava, qoğal, şəkərbura,
rənglənmiş yumurta və çərəzlər
düzülür. Bayram süfrəsində ailə
üzvlərininsayıqədərşamyandı
rılırvəniyyətedilir.Uşaqlarbay

rampayıalmaqüçünqonşuların
qapılarınapapaq,torbaatırlar.
Novruzbayramıölkəmizdəaşıq,

xanəndəvəxalqifaçılarınıniştira
kı ilə kütləvi şəkildə qeyd olunur.
Bayrammərasimlərininəsassim
voluolanKosa,KeçəlvəBaharqı
zıəyləncəlioyunsəhnəciklərgös
tərirlər. Kəndirbaz və pəhləvanlar
daözgüclərini nümayişetdirirlər.
Birsözlə,qışınçətinlikləriniarxada
qoyub yaza çıxan insanlar bunu
çalıbçağırmaqla, böyük təntənə
iləqeydedirlər.
Yazın gəlişi, təbiətin oyanması

insanındaqurubyaratmaqhəvə
sini artırır.Bununla yaztarla işlə
rinəbaşlanılır,bolluqvəbərəkətin
təməliqoyulur.Mütərəqqiideyala
rındaşıyıcısıolanNovruzbayramı
insanlıqvarolduqcayaşadılacaq...

Savalan Fərəcov

Novruz bayramı: milli və ümumbəşəri miras

Bölgələrdəkimədəniyyət
müəssisələrindəTorpaq
çərşənbəsivəNovruz
bayramımünasibətilə

müxtəliftədbirlərkeçirilib.

Abşeron rayonMehdiabad qə
səbəUşaqmusiqiməktəbininkol
lektivi Mehdiabad bələdiyyəsi ilə
birgəaçıqhavadabayramkonser
ti təşkil edib. Novruz bayramı ilə
bağlısəhnəciklərnümayişolunub,
müəllimvəşagirdlərdənibarətan
sambllarxalqvəbəstəkarmahnı
larınısəsləndirib,millirəqslərimizi
ifaedib.

***
KürdəmirRayon İcraHakimiy

yətivərayonMədəniyyətMərkə
zinin təşkilatçılığı iləTorpaq çər
şənbəsi ilə bağlı tədbir keçirilib.
İcra başçısı Elxan İbrahimov və
regional mədəniyyət idarəsinin
rəisiFaiqXudanlınındaiştiraket
diyi tədbirdə sənətçilər bahar tə
ravətlimahnılarifaediblər.

***
Ağdaş rayon Mədəniyyət Mər

kəzinindəstəyi,Türyançayqəsəbə
Sənətkarlıqevinin təşkilatçılığı ilə
“YurdumunBaharqızı”adlışənlik
keçirilib.Folkloransamblının,Nov
ruz personajları Kosa və Keçəlin
çıxışlarımaraqlaqarşılanıb.

***

AğsurayonMədəniyyətMərkə
zitərəfindənrayonunYenilikkən
dində “Torpaqmüqəddəsdir”adlı
konsertproqramıtəşkiledilib.Ko
sa ilə Keçəlin macəraları, “Qön
çə”xalqçalğıalətləriansamblının
ifasındamahnılarkəndsakinlərin
dəxoşovqatyaradıb.

***
Masallı TarixDiyarşünaslıq

Muzeyində Torpaq çərşənbəsi
münasibətilə“Yazınətrigəlir”ad
lıtədbirkeçirilib.Tədbirdəuşaq
lar rəqs edib, şeirlər söyləyib,
muzeydəki eksponatlarla tanış
olublar.

***

BiləsuvarRMİvərayonİcraHa
kimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə
Əsgərabad kəndindəTorpaq çər
şənbəsinə həsr olunan bayram
tədbirikeçirilib.Biləsuvar,Salyan,
Neftçala və Cəbrayıl rayonların
dan incəsənət ustaları, “Nənələr”
folklorqrupuvəkəndirbazlarınçı
xışlarıböyükcoşqudoğurub.

***
Sabirabad rayon Mədəniyyət

Mərkəzi və rayonTarixDiyarşü
naslıqMuzeyininbirgətəşkilatçı
lığıiləTorpaqçərşənbəsimüna
sibətiləsərgikeçirilib.
Hacıqabul rayonAtbulaqkənd

Mədəniyyət evində “Elimizə ba
har gəlir” adlı konsert təşkil olu
nub. Şəhid Namiq Mustafayev
adınaKürdçükəndnatamamor

taməktəbinşagirdlərininifasında
şeirlərvəmahnılarsəsləndirilib.
Şirvan şəhər MKSnin 3 say

lıkitabxanafilialı10nömrəli tam

ortaməktəbdəkeçirilən“Yazətirli
Novruzum”adlıtədbirdəşagirdlər
bayatılar, sanamalar, deyişmələr
söyləyib, rəqs nömrələri təqdim
ediblər.

***
Ağstafa rayon MKS, TarixDi

yarşünaslıqMuzeyi,1saylıFolk
lorklubuvəH.ArifinEvMuzeyi
ninbirgətəşkilatçılığıilə“Novruz
dirçəlişvəsevgibayramıdır”adlı
tədbir keçirilib. Məktəblilər Nov
ruza aid mahnılar oxuyub, şeir
lər söyləyib, səhnəciklər təqdim
ediblər.Bayramtonqalıətrafında
“Yallı”rəqsiifaolunub.

***
AğcabədirayonMərkəziKitab

xanasının əməkdaşları şəhər 2
saylıtamortaməktəbinşagirdləri

iləbirlikdəNovruzlabağlısərgilər
hazırlayıb, bayram tədbiri təşkil
ediblər.Şagirdlərşeirlərsöyləyib,
xalqoyunlarınıtəqdimediblər.

***
Gəncə şəhərUşaq incəsənət

məktəbinin fortepiano şöbəsin
də “İlaxır çərşənbə” adlı kon
sertkeçirilib.Novruzbayramının
adətənənələri haqqında məlu
mat verilib. Şagirdlərin ifasında
musiqinömrələritəqdimolunub.
GoranboyDövlətRəsmQalere

yasında Novruz bayramına həsr
olunmuşrəsmsərgisitəşkiledilib.

***
Quba rayon MKSnin Mərkəzi

KitabxanasıUşaqşöbəsinintəşki
latçılığıilə“Novruzgəldi,yazgəldi”
adlı tədbir keçirilib.Novruza həsr
edilmişşeirlər,mahnılarsəsləndi
rilib,sərgivəsəhnəciklərnümayiş
olunub.

***
Şəki RMİnin tabeliyində olan

müəssisələrintəşkilatçılığı iləTor
paqçərşənbəsimünasibətilə təd
birlər keçirilib. Bayram tonqalının
ətrafında çıxışlar olub, Novruz
adətlərinümayişetdirilib.

***
Tərtərdə Torpaq çərşənbəsi

münasibətiləbayramşənliyitəş
kilolunub.Şəhərinmərkəzimey
danındakeçiriləntədbirdərayon
Mədəniyyət Mərkəzi solistlərinin
ifasındakonsertproqramısakin
lərinkönlünüoxşayıb.

Hazırladı: N.Məmmədli

“Yurdumuza bahar gəlir”

Yerlərdə mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti 
günün tələblərinə cavab verirmi?

Ağstafa, Qazax, Tovuz və Şəmkir rayonlarındakı müəssisələrə baxış keçirilib

“Dünya xəzinəsindəki irsimiz”

Bayram ərəfəsində Vətənin qəhrəmanları unudulmur
İsmayıllırayonHeydərƏliyevadınaMədəniyyət
MərkəzindəşəhidleytenantElnurSəmədovun
xatirəsinəhəsrolunan“Nurüzlüşəhidim”adlı
sənədlifilmnümayişetdirilib.

Abşeron rayon Mədəniyyət Mərkəzinin Nov
xanı kənd Sənətkarlıq klubu və Abşeron rayon
MKSnin8saylıNovxanıkəndkitabxanafilialının
əməkdaşlarıVətənmüharibəsininşəhidkapitanı
CeyhunUseynovunailəsiniziyarətediblər.

SumqayıtRMİninQubadlı rayonnümayəndə
liyi tərəfindən Qarabağ müharibəsi şəhidi Bala
kişi Hüseynovun (19681994) doğum günümü
nasibətilə tədbir keçirilib. Şəhidə həsr olunmuş
videoçarx nümayiş etdirilib, kompozisiya təqdim
olunub.
AğdamrayonRahibMəmmədovadınaDöyüş

ŞöhrətiMuzeyininəməkdaşlarıVətənmüharibəsi
şəhidlərileytenantŞükürHacıyevvəəsgərXalid
Hassanınailəsinəbaşçəkiblər.
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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 (19)
1979-cu il 4 iyun

Azər bay can da Öz bə kis tan SSR ədə biy yat və in cə sə nət gün lə ri 
baş la nıb. Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev Öz-
bə kis tan nü ma yən də he yə ti ni qə bul edib.  

1979-cu il 16 iyun
Hey dər Əli yev Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let 

Teat rın da bəs tə kar Fik rət Əmi ro vun “1001 ge cə” ba le ti nin ta ma-
şa sı na bax dıq dan son ra ya ra dı cı he yət lə gö rü şüb. Fik rət Əmi ro vu 
ye ni ya ra dı cı lıq nailiy yə ti nə gö rə təb rik edən Hey dər Əli yev səh-
nə əsə ri ni yük sək qiy mət lən di rib. “1001 ge cə” ba le ti SS Rİ Döv lət 
mü ka fa tı na təq dim olun du və 1980-ci il də mü ka fa ta la yiq gö rül dü.

1979-cu il 17 iyul
Hey dər Əli yev Azər bay can KP MK-nın ple nu mun da mə ru zə ilə 

çı xış et miş dir. Res pub li ka rəh bə ri mə ru zə də mə də ni-maarif işin-
də ki prob lem lə rə, küt lə vi in cə sə nət  sa hə sin də ki nöq san la ra xü-
su si diq qət ayı rıb.

“...Ya ra dı cı lıq İt ti faq la rı nın ic ti mai fəaliy yə ti, zəh mət keş lər lə əla-
qə si möh kəm lən miş dir. Mə sə lən, rəs sam la rın Bər də ra yo nun da-
kı kol xoz və sov xoz lar da uzun müd dət iş lə mə si bu na sü but dur. 
Res pub li ka rəsm qa le re ya sın da kı sər gi də rəs sam la rın Bər də dən 
gəl miş qəh rə man la rı ilə gö rü şü çox ma raq lı keç miş dir. Ab şe ron-
da, Şa ma xı da, Lən kə ran da, Nax çı van da və baş qa yer lər də kənd 
fi  lar mo ni ya la rı ya rat ma ğı qə ra ra al mış res pub li ka Bəs tə kar lar İt ti-
fa qı nın tə şəb bü sü mü da fi ə edil mə li dir... Sum qa yıt da “Azər bay can 
Fi lar mo ni ya sı gü nü” mü vəff  ə qiy yət lə keç miş dir.

Res pub li ka da mən fi  hal la ra qar şı apa rı lan prin si pial mü ba ri zə ni 
əks et di rən pyes lə rin teatr la rı mı zın səh nə sin də ta ma şa ya qo yul-
ma sı nı müs bət fakt ki mi qeyd et mək la zım dır. Bu fə rəh li hal dır, 
çün ki be lə pyes lər in cə sə nə ti hə ya ta ya xın laş dı rır. La kin ümu mən 
ma raq lı olan bu əsər lə rin bə zi lə rin də xe yi rin ək si nə ola raq şər qüv-
və müs bət qəh rə ma nın möv qe yi nə nis bə tən son də rə cə ge niş və 
bə dii cə hət dən da ha inan dı rı cı ve ril miş dir, həm də müs bət qəh rə-
ma nın möv qe yi heç də hə mi şə fəal ol mur.

Təəs süf ki, bə zi ki tab lar da, ki no fi lm lər də də müs bət qəh rə man-
la rın ob raz la rı bə dii cə hət dən öz an ti pod la rın dan ge ri qa lır... Oxu-
cu la rı mı za elə qəh rə man lar la zım dır ki, on lar hə yat da, ya ra dı cı 
əmək də, əx la qı mı zın an ti pod la rı na qar şı fəal mü ba ri zə də yük sək 
nü mu nə ola bil sin lər. 

1977-ci ilin sent yab rın da Azər bay can KP MK “Res pub li ka da mu si qi 
ifa çı lı ğı sə nə ti nin və ziy yə ti və onu da ha da yax şı laş dır maq təd bir lə ri 
haq qın da” qə rar qə bul et miş dir. O vaxt dan təx mi nən iki il keç miş dir. 
La kin bu mü hüm qə rar hə lə lik zəif ye ri nə ye ti ri lir. Mə də niy yət Na zir li-
yi (Z.Ba ğı rov), di gər təş ki lat lar tə rə fi n dən la zı mi nə za rə tin ol ma ma sı 
nə ti cə sin də Azər bay can Döv lət Kon sert Bir li yi nin, Döv lət Te le vi zi ya 
və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə si nin bir sı ra bə dii kol lek tiv lə ri nin və so list-
lə ri nin, xü su sən est ra da və vo kal inst ru men tal kol lek tiv lə ri nin pro fes-
sional sə nət kar lı ğı, səh nə və ifa çı lıq mə də niy yə ti aşa ğı dü şür.

Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya Ko mi tə si nin fəaliy yə tin də nöq san lar 
var dır. Ki no fi lm lə rin sə viy yə si aşa ğı ol du ğu na gö rə, ki no şə bə kə-
si in ki şaf dan qal dı ğı na gö rə, zəh mət keş lə rə ki no xid mə ti nin pis 
təş ki li nə gö rə biz Döv lət Ko mi tə si nin rəh bər li yi ni də fə lər lə tən qid 
et mi şik. Res pub li ka mız ki no ya gə lən ta ma şa çı la rın sa yı na gö rə 
xey li müd dət dir ki, öl kə də axı rın cı ye ri tu tur... 

...Bu gün mə də niy yət us ta la rı nə sil lə ri nin də yiş mə si ki mi mü rək-
kəb bir pro ses ge dir. Çox va cib dir ki, bu pro ses it ki siz keç sin. Elə 
et mək la zım dır ki, yaş lı nə sil lə rin ya rat dı ğı yax şı və qiy mət li nə 
var sa, ha mı sı qay ğı ilə gənc nəs lə ve ril sin. Mil li mə nə vi sər vət lər 
və ənə nə lər bun dan son ra da in ki şaf edib tək mil ləş sin.

...Tən qid bə dii ya ra dı cı lı ğa ic ti mai rə yin kə sər li tə sir va si tə si dir. 
La kin ya ra dı cı lıq it ti faq la rın da və ida rə lə rin də, res pub li ka mət-
buatın da mü za ki rə lər za ma nı ədə biy yat və in cə sə nət əsər lə ri heç 
də hə mi şə la zı mi də rin lik və tə ləb kar lıq la təh lil edil mir. Mə sə lən, 
“Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze tin də, di gər ədə bi nəşr lər də, res-
pub li ka mət buatın da dərc olu nan mə qa lə lər və re sen zi ya lar çox 
vaxt məhz sə nət kar lıq cə hət dən ax sa yır...”.

1979-cu il 19 sent yabr
Şam xor (Şəm kir) ra yo nu nun Çar dax lı (in di ki Çən li bel) kən din də 

Əmək və Dö yüş Şöh rə ti Mu ze yi açı lıb. Hey dər Əli yev mə ra sim də 
çı xış edib.

1979-cu il 1 okt yabr
Hey dər Əli yev Azər bay can KP MK-da res pub li ka bəs tə kar la rı nı 

qə bul edib. Gö rüş də mu si qi sə nə ti nin in ki şa fı ba rə də söh bət açı lıb.

***
Ya ra dı cı in san la rın fəaliy yə ti döv lət tə rə fi n dən qiy mət lən di ri lir di.

1979-cu il 30 iyul
Res pub li ka Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə Azər bay can 

ədə biy ya tı nın in ki şa fın da bö yük хid mət lə ri nə gö rə bir qrup ya zı çı 
və şairə fəx ri ad lar ve ri lib.

“Xalq ya zı çı sı” fəx ri adı – Əbül hə sən (Əbül hə sən Ələk bər za də), 
İm ran Qa sı mov, İl yas Əfən di yev;

“Əmək dar in cə sə nət xa di mi” – Hü seyn Ab bas za də, Ca bir Nov-
ruz, Maq sud İb ra him bə yov, İs haq İb ra hi mov, Əli a ğa Kür çay lı, Nə bi 
Xəz ri, Fik rət Qo ca, Yu sif Sə mə doğ lu;

“Əmək dar mə də niy yət iş çi si” – Ələ viy yə Ba ba ye va, Vla di mir Qa-
fa rov, Məm məd Araz. 

1979-cu il 27 no yabr
Res pub li ka da xo reoq ra fi  ya sə nə ti nin in ki şa fın da xid mət lə ri nə 

gö rə M.F.Axun dov adı na Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rı nın qu ru luş çu ba let meys te ri Nel ya Nə zi ro va ya “Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi” fəx ri adı ve ri lib.

Hazırladı: V.Orxan
(davamı var)

“Heydər Əliyev İli”

Mədəniyyətimizin
böyük hamisi85 il... Bu qə dər il lə rin kü rə yi ni ye rə “vur-

maq” hər kə sə nə sib ol mur. Öz lü yün də 
can lı ta rix olan be lə adam la rın hə ya tı və 
xa ti rə lə ri daim ma raq lı, xoş və söz süz ki, 
də yər li olur. Üs tə lik, o, ahıl yaş lı məş hur 
sə nət xa di mi dir sə...

Cə fər Cab bar lı adı na Azər bay can Döv lət 
Teatr Mu ze yi nin mar tın 14-də Xalq ar tis ti, se-
vi lən sə nət kar Ra fi q Əzi mo vun şə rə fi  nə təş kil 
et di yi yu bi ley təd bi ri be lə unu dul maz və şi rin 
xa ti rə lər lə zən gin idi.

Yu bi ley ax şa mı na top la şan lar öm rü nü Aka-
de mik Mil li Dram Teat rı na həsr edib, ki no fi lm-
lər dən sa va yı heç vaxt özü nü baş qa mə kan da 
və səh nə də tə səv vür et mə yən Ra fi q Əzi mov 
sə nət kar lı ğı na var dı lar. Təd bir yu bil ya rın hə-
yat yo lu ilə ya na şı ça lış dı ğı teat rın ya xın-uzaq 
ta ri xi nə də qı sa sə ya hət im ka nı idi.

Mu ze yin di rek to ru Əmək dar mə də niy yət iş-
çi si Se vinc Mi ka yı lo va qo naq la rı sa lam la ya-
raq sə nət ka rı yu bi le yi mü na si bə ti lə təb rik et-
di. Onun mil li teatr və ki no sə nə ti miz də ay rı ca 
ye ri nin ol du ğu nu, klas sik akt yor mək tə bi nin 
ye tir mə si ki mi oyun mə ziy yət lə ri ni qo ru yub 
sax la dı ğı nı bil dir di. 

Ar dın ca Ra fi q Əzi mo vun sə nət dost la rı, tə-
rəf-mü qa bil lə ri – Xalq ar tist lə ri Ha cı İs ma yı lov, 
Əb dül Mah mu dov, Əli Nur, Əmək dar ar tist lər 
El şən Rüs tə mov, Anar Hey bə tov, Mə ta nət 
Ata ki şi ye va, El xan Qu li yev akt yo ru təb rik et di-
lər, onun la bir səh nə ni bö lüş mə yin qü rur ve ri ci 
ol du ğu nu de di lər. Za man-za man xa tır la dıq-
la rı xoş an la rı, gü lüş do ğu ra caq əh va lat la rı 
yu bi ley təd bi ri nə top la şan lar la bö lüş dü lər. 

Ra fi q Əzi mo vun gənc akt yor la ra, xü su sən tə-
rəf-mü qa bil lə ri nə daim həs sas ya naş dı ğı nı, 
ən ki çik rol üzə rin də be lə mə su liy yət lə ça lış dı-
ğı nı və məhz bu mə ziy yət lə ri nə gö rə ye ni nə sil 
akt yor la ra ör nək ol du ğu nu de di lər.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no şü nas Ay-
dın Ka zım za də yu bil ya rın fi lm lər də ya rat dı ğı 
fərq li və ma raq lı ob raz la rı ya da sal dı. Onun 
dra ma tik akt yor ki mi ifa et di yi ro lun bü tün xır-
da lıq la rı na nü fuz edə bil di yi ni, bu iş də onun 
akt yor ciz gi lə ri və səs temb ri ilə ya na şı ki-
noek ran üçün va cib olan cəz bet mə key fi y yə-
ti nin də xü su si rol oy na dı ğı nı de di. 

Yu bi ley təd bi rin də mu ze yin fon dun da qo ru-
nan və akt yo run ya ra dı cı lı ğı nı əks et di rən eks-
po nat lar dan ha zır lan mış vi deoçarx, həm çi nin 
Ra fi q Əzi mo vun müx tə lif il lər də oy na dı ğı ta ma-
şa və fi lm lər dən par ça lar nü ma yiş olun du. 

Sə mi mi təd bi rə Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Ope ra və Ba let Teat rı so list lə ri nin xalq və 
bəs tə kar mah nı la rın dan iba rət hə zin mu si qi 
nöm rə lə ri xü su si rəng qat dı. 

Son da rəs sam Vü sal Tər la noğ lu tə rə fi n dən 
Ra fi q Əzi mo vun yu bi le yi mü na si bə ti lə çə ki lən 
port ret sə nət ka ra hə diy yə olun du.

Həmidə

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, 

“Hər hə yat so nu ölüm ol du ğu 
üçün “məğ lu biy yət”dir. Am-
ma onu ol du ğu ki mi qə bul 
edib hə ya ta gü lüm sə yə 
bil mək, bax bu, əsl is te dad-
dır” – Rüs təm İb ra him bə yo vun 
(1939-2022) bu söz lə ri onun 
qə bi rüs tü abi də sin də ya zı lıb...

Mar tın 11-də dün ya ca məş hur 
ki nod ra ma turq və ya zı çı nın və fa-
tı nın bir ili ta mam ol du. İl dö nü mü 
ərə fə sin də, mar tın 10-da Fəx ri 
xi ya ban da Rüs təm İb ra him bə yo-
vun qə bi rüs tü abi də si nin (müəl lif 
Ay dın Zey na lov) açı lı şı ke çi ril di.

Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də 
isə Rüs təm İb ra him bə yo vun və-
fa tı nın il dö nü mü nə həsr olun muş 
anım ge cə si ke çi ril di. Təd bir də 
qo naq la ra ki no xa di mi nin dost la rı-
nın və həm kar la rı nın xa ti rə lə ri nin, 
elə cə də özü nün mü sa hi bə lə ri nin 
yer al dı ğı “Rüs təm İb ra him bə yov” 
top lu su da təq dim edil di.

Xalq ya zı çı la rı – Azər bay can 
Ya zı çı lar Bir li yi nin səd ri Anar, bi rin-
ci ka ti bi Çin giz Ab dul la yev, Ru si ya 
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın üz vü, 

hey kəl tə raş Ay dın Zey na lov Rüs-
təm İb ra him bə yo vun ədə biy yat və 
mə də niy yə tə töh fə lə ri ni qeyd edə-
rək xa ti rə lə ri ni bö lüş dü lər.

Qeyd edil di ki, Rüs təm İb ra-
him bə yov müasir Azər bay can 
ədə biy ya tı nın və ki ne ma toq ra fi -

ya sı nın gör kəm li nü ma yən də lə-
rin dən bi ri dir. Çox şa xə li fəaliy yə ti 
ilə öl kə miz dən kə nar da da şöh rət 
qa za nan ki no re jis sor bə dii-es te tik 
fi k rin zən gin ləş mə sin də mü hüm 
rol oy na ya raq ya rım əsr dən ar tıq 
müd dət də ədə bi-mə də ni mü hi-

tin in ki şa fı na töh fə lər ve rib. Onun 
sse na ri lə ri əsa sın da 40-dan çox 
bə dii və te le vi zi ya fi l mi çə ki lib. 
Mü hüm ic ti mai real lıq lar dan bəhs 
edən bu ek ran əsər lə ri ta ma şa çı-
la rın yad da şın da də rin iz qo yub, 
ya zı çı ya bö yük şöh rət qa zan dı rıb. 

Anım ge cə sin də R.İb ra him bə-
yo vun fi lm lə rin dən kadr lar, hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı nın müx tə lif an la-
rı nı əks et di rən fo to lar nü ma yiş 
olun du. Piano çu Ni za mi Əli ye vin 
rəh bər lik et di yi kol lek ti vin, “Qa-
ya” an samb lı və Əmək dar ar tist 
Sev da Ələk bər za də nin ifa sın da 
fi lm lər dən mu si qi kom po zi si ya la-
rı səs lən di ril di. 

Təd bi rin so nun da Fa ti mə və 
Fuad İb ra him bə yov lar ata la rı nın 
xa ti rə si nə gös tə ri lən diq qə tə gö-
rə təd bi rin təş ki lat çı la rı na və qo-
naq la ra ailə lə ri adın dan min nət-
dar lıq la rı nı bil dir di lər. 

L.Azəri

Özü  də  canlı  tarix...

Kinorejissor Zeynəb Kazımovanın 
yaradıcılığına retrospektiv baxış 

Azər bay can ki no-
su nun 125 il li yi və 
“Azər bay can film” 
ki nos tu di ya sı nın 
100 il li yi mü na si-
bə ti lə Döv lət Film 
Fon dun da “Azər-
bay ca nın sə nəd li 
ki no sal na mə si” 
ad lı sil si lə ret-
ros pek tiv ba xış 
da vam edir.

Bu də fə ki  təd bir Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor Zey-
nəb Ka zı mo va nın (1912-1984) ya ra dı cı lı ğı na həsr olu nub.

Azər bay can Döv lət Film Fon du nun di rek to ru Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi Cə mil Qu li yev re jis so run ya ra dı cı lı ğın dan, onun 
1963-cü il də çək di yi “Axı rın cı na maz” fi l mi nin Nax çı van Döv lət 
Film Fon du nun ba za sın dan aş ka ra çı xa rıl ma sı nın ta rix çə sin dən 
da nı şıb.

Son ra ki no re jis sor Zey nəb Ka zı mo va nın “Axı rın cı na maz” qı-
sa met raj lı bə dii (1963) və “Əzim Əzim za də” (1967) sə nəd li fi lm-
lə ri nü ma yiş olu nub.

Nü ma yiş dən son ra re jis so run ailə üz vü, Xalq ya zı çı sı El mi-
ra Axun do va, elə cə də Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no şü nas 
Ay dın Ka zım za də, Əmək dar ar tist, ki no re jis sor El xan Qa sı mov, 
Xalq rəs sa mı Məm mə da ğa Hü sey no vun oğ lu Qə ni Hü sey nov 
Zey nəb Ka zı mo va haq qın da xa ti rə lə ri ni bö lü şüb lər.

“Göyün yeddinci qatı” –
Əməkdar rəssamın yubiley sərgisi

Azər bay can Mil li Xal ça 
Mu ze yin də Əmək dar 
rəs sam İn na Kos ti na-
nın 60 il li yi nə həsr olu-

nan “Gö yün yed din ci qa tı” 
ad lı fər di sər gi si açı lıb.

Mar tın 10-da ke çi ri lən açı lış 
mə ra si min də mu ze yin di rek to-
ru Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Şi rin Mə li ko va bil dir di ki, sər gi-
də müəl li fi n ya ra dı cı lı ğı nın əsas 
is ti qa mə ti ni təş kil edən ba ti ka 
sə nə ti nü mu nə lə ri – zə rif ipək 
üzə rin də rəsm lər, ey ni za man da 
rəng kar lıq əsər lə ri və ins tal ya si-
ya lar yer alıb. Diq qə tə çat dır dı ki, 
eks po zi si ya da öz fər di üs lu bu ilə 
se çi lən rəs sa mın sir li dün ya sı nı, 
doğ ma yur du Azər bay ca na xü su-
si bağ lı lı ğı nı əks et di rən 14 əsə ri 
nü ma yiş et di ri lir.

Azər bay can Rəs sam lıq Aka-
de mi ya sı nın pro rek to ru Xalq 
rəs sa mı Səl hab Məm mə dov, 
YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka-
nı So sial və maarifl  ən di ri ci proq-
ram lar şö bə si nin rəh bə ri Ül viy yə 

Axun do va müəl li fi  təb rik edə rək 
ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı dü şün cə lə ri-
ni bö lüş dü lər.

Rəs sa mın bö yük sev gi və ya-
ra dı cı lıq mə su liy yə ti ilə ər sə yə 
gə tir di yi əsər lər dən iba rət sər gi 

həm də ink lü ziv xa rak ter da şı yır-
dı. Bu ra da həm çi nin onun gör-
mə qa bi liy yə ti məh dud in san lar 
üçün ya rat dı ğı ki çi köl çü lü rəsm-
lər – tak til (to xu na raq his set mə) 
ba ti ka nü mu nə lə ri sər gi lə nir və 
bu eks po nat la rın ya nın da Brayl 
əlif ba sı ilə əsər lər lə bağ lı mətn lər 
yer ləş di ri lib. 

Mu zey tə rə fi n dən sər gi də nü-
ma yiş olu nan əsər lə rin ka ta lo qu 
da çap olu nub. La yi hə nin ku ra to-
ru Mil li Xal ça Mu ze yi nin di rek to ru 
Şi rin Mə li ko va dır.

“Gö yün yed din ci qa tı” sər gi si 
ap re lin 10-dək da vam edə cək.

Qeyd edək ki, Ba kı da ana-
dan olan İn na Kos ti na 1984-cü 
il də Mosk va Rəs sam lıq Mək tə bi-
ni, 1989-cu il də isə Ümum ru si ya 
Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tu nu 
bi ti rib. Azər bay can Rəs sam lıq Aka-
de mi ya sın da pe da qo ji fəaliy yət lə 
məş ğul olan rəs sa mın əsər lə ri 30-
dan çox öl kə də mu zey və qa le re-
ya lar da nü ma yiş et di ri lir.

Lalə

Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı 55 yaşını qeyd edib
Azər bay can pe şə-
kar mil li teat rı nın 
ya ran ma sı nın 150 
il li yi nin ta mam ol-
du ğu bu gün lər də 
Sum qa yıt Döv lət 
Dram Teat rı öz yu-
bi le yi ni – 55 ya şı nı 
qeyd edir. 12 mart 
1968-ci il də Azər-
bay can SSR Na zir lər 
So ve ti nin qə ra rı ilə ya ra dı lan teatr bir il son ra, 1969-cu ilin 14 mar-
tın da “Müs yö Jor dan və dər viş Məs tə li şah” ta ma şa sı (qu ru luş çu 
re jis sor Cən nət Sə li mo va) ilə pər də lə ri ni sə nət se vər lə rə açıb. 

Ötən müd dət də ya ra dı cı kol lek tiv zən gin sə nət yo lu ke çib, müx tə lif 
fes ti val lar dan mü ka fat la qa yı dıb. Azər bay can və dün ya dra ma tur gi ya-
sı nın bir çox nü mu nə lə ri bu teat rın səh nə sin dən ta ma şa çı la ra çat dı rı lıb, 
on la ra bə dii-es te tik zövq bəxş edib.

55 il dən son ra ye nə Mir zə Fə tə li Axund za də nin məş hur əsə ri nin qəh-
rə man la rı yu bi ley ax şa mın da ta ma şa çı la rı sa lam la dı lar. Bu də fə “Müs yö 
Jor dan və dər viş Məs tə li şah” ko me di ya sı na teat rın baş re jis so ru Xalq 
ar tis ti Fi ru din Mə hər rə mov qu ru luş ve rib.

Yu bi ley ta ma şa sın dan ön cə teat rın rəh bər li yi, qo naq lar çı xış edib lər. 
Döv lə tin mə də niy yət si ya sə tin də teat rın priori tet is ti qa mət tut du ğu vur-
ğu la nıb, Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rı nın uğur la rı sa da la nıb. 

Fi ru din Mə hər rə mo vun ma raq lı re jis sor trak tov ka sın da təq dim olu nan 
ta ma şa al qış lar la qar şı la nıb.

Ta ma şa dan son ra teat rın 55 il li yi mü na si bə ti lə Əmək dar ar tist lər Vi da di 
Məm mə dov, Fə ra nə Mu sa ye va, akt yor lar Dağ lar Rüs tə mov və İl ham Sə-
fər li yə Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın fəx ri fər man la rı təq dim olu nub.

Ədəbiyyat və kinoya həsr olunan
ömrün səhifələri vərəqləndi
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Bu il mil li ope ra səh nə mi zin ilk qa dın 
ifa çı la rın dan Xalq ar tis ti Fat ma 
Mux ta ro va nın ana dan ol ma sı nın 
130 il li yi dir. Bən zər siz sə nə ti ilə 

yad daş lar da də rin iz qo yan səh nə 
xa di mi nin şöh rə ti öl kə mi zin hü-
dud la rın dan kə na ra da ya yı lıb. 
Yu bi ley ilin də akt ri sa nın ömür 
və sə nət yo lu na nə zər sa lı rıq.  

Fəl sə fə dok to ru İm ran Axun-
dov Fat ma Mux ta ro va 
haq qın da mo noq ra fi -
ya sın da onun hə yat 
yo lun dan ət rafl  ı söh-
bət açır. Fat ma Mux-
ta ro va nın va li deyn lə ri ni 
ta le in di ki Be la rus ilə Pol şa 
sər hə din də qə sə bə lər dən bi rin də 
rast laş dı rır. Pol şa ta tar la rın dan 
olan 15 yaş lı  Sa ra im kan lı bir 
yə hu di nin evin də qul luq çu iş lə yir-
di, Cə nu bi Azər bay ca nın Ur mi ya 
şə hə rin dən olan 19 yaş lı Ab bas 
Rza yev bu ra gə tir di yi mey və qu-
ru su nu sat maq la məş ğul idi. Sa ra 
ilə Ab bas ilk ba xış dan bir-bir lə ri-
nə aşıq olur lar. An caq bu işin baş 
tut ma ya ca ğı nı hiss edən Ab bas 
Sa ra nı qa çı rır. Qı zın ata sı Mus ta-
fa dan qor xan gənc lər bir müd dət 
üzə çıx mır lar. Hər şe yin bir axı-
rı ol du ğu ki mi, bu iş də öz yo lu-
na dü şür. Ab bas ailə qur duq dan 
son ra Sa ra ilə Ur mi ya ya qa yı dır... 

26 mart 1893-cü il də bu ailə-
də bir qız öv la dı dün ya ya gə lir 
və adı nı Fat ma qo yur lar. 1896-
cı il də Ab bas Rza yev ailə si ni 
də gö tü rüb Ru si ya ya ge dir. On-
lar əv vəl cə Ros tov da, son ra isə 

Sankt-Pe ter burq şə hə rin də məs-
kun la şır lar. An caq çox keç mir 
A.Rza yev xəs tə lə nir, 1901-ci il də 
və fat edir. Ata sın dan Fat ma ya 
an caq sə si ya di gar qa lır...

Sa ra xa nım ikin ci də fə Sət tar 
Mux ta rov ad lı baş qa cə nub lu 
soy da şı mız la ailə qu rur. On lar 
1910-cu il də Sa ra tov şə hə ri-
nə kö çür. Fat ma ailə yə kö mək 
məq sə di lə şə hə rin kü çə lə rin də 
şar man ka mu si qi alə tin də ifa et-
mə yə məc bur edi lir və mah nı lar 
oxu yur. Sa ra tov da “Kat ya Mux-
ta ro va” və ya “Şar man ka çı Kat-
ya” ki mi ta nı nır... 

Fat ma ata sı ilə bağ lı xa ti rə lə-
rin də ya zıb: “De yir lər ki, onun 
güc lü qol la rı,  mə la hət li və gur 
ba ri ton sə si olub. Hə mi şə də yer-
də, xal ça üzə rin də əy lə şər və tar 
ça la-ça la mah nı oxu yar mış. Mə-
nim ilk də fə ye ri di yi mi gö rən də ci-
bin dən bir ne çə qı zıl sik kə çı xa rıb 

və ayaq la rım al tı na qo yub. Be lə 
bir qə dim adət var mış: kör pə bö-
yü yən də xoş bəxt və zən gin ol sun 
de yə ilk də fə ye ri yən də ayaq la rı 
al tı na qı zıl tö kər miş lər...”. 

Gö zəl və şi rin səs li, rus di lin-
də sər bəst da nış ma ğı ba ca ran 
ba la ca Fat ma bir par ça çö rək 
üçün ağır zəh mət lə rə qat la şır. 
Son ra lar ifa çı lı ğı nı qar mo-
nun mü şa yiəti ilə da vam 
et di rir. Ye ni-ye ni se re na-
da lar, nəğ mə lər, hət ta 
qə dim rus ro mans la rı nı 

özü nün “kü çə re per tuarı”na da xil 
edir. “Kat ya” tə xəl lü sü ilə ta nı nan 
mü ğən ni çox keç mir rus mey dan 
teat rı nın təm sil çi lə ri nə qo şu lur. 
Bir müd dət kü çə oyun baz la rı ilə 
şə hər lə ri gə zir. İs te dad lı mü ğən-
ni ni tə sa dü fən “Sa ra tovs ka ya 
ve do mos ti” qə ze ti nin re dak to ru 
A.Ar xan gels ki də din lə yir. Bu qa-
ra bə niz, göz lə ri nur sa çan qı zın 
mə la hət li, ecaz kar ifa sı na hey ran 
qa lır. O elə hə min gün bu ba rə də 
Sa ra tov Kon ser va to ri ya sı nın pro-
fes so ru M.Med ved ye və da nı şır. 
Bu iki zi ya lı nın xe yir xah lı ğı sa yə-
sin də o, da ha cid di sə nət alə mi nə 
qo vu şur. Ru si ya da və tən daş mü-
ha ri bə si il lə rin də Fat ma Mux ta ro-
va təb li ğat-kon sert bri qa da la rı nın 
tər ki bin də çı xış edir. 

1920-ci il dən baş la ya raq Ka-
zan, Sankt-Pe ter burq, Ki yev, 
Xar kov, Odes sa və Tifl  is ope ra 

teatr la rın da oxu yur. Av ro pa və 
rus klas sik sə nət kar la rı nın əsər-
lə ri nin fü sun kar ifa çı sı ki mi şöh-
rət ta pır. Bu sə bəb dən də tez-
tez bir teatr dan baş qa bir teat ra 
də vət lər alır. La kin Fat ma Azər-
bay can səh nə sin də çı xış et mək 
ar zu sun da olur. Bu məq səd lə o, 
1923-cü il də Azər bay can pe şə-
kar teat rı nın 50 il li yi ilə bağ lı bir 
təb rik mək tu bu gön də rir: “Gənc 
Azər bay can teat rı na rus ope ra 
səh nə sin də ki ilk mü səl man qa-
dın dan sa lam! Azər bay can ope-
ra səh nə sin də də ilk mü səl man 
qa dın ol maq ar zu su ilə ya şa yı-
ram”.

F.Mux ta ro va 1923-cü il də Ba-
kı ya gə lir. İlk çı xı şı da “Kar men” 
ope ra sın da olur. Bü tün ta ma şa 
bo yu onun ifa sı sü rək li al qış lar-
la qar şı la nır. Hə min vaxt Ba kı-
da olan ta nın mış rus rəs sa mı 
İ.Brods ki ope ra teat rın da C.Bi ze-
nin “Kar men” ta ma şa sı na ba xır. 
Kar men ro lu nu F.Mux ta ro va nın 
ifa sın da din lə yir və bən zər siz sə-
nət çi ni dün ya nın ən gö zəl Kar me-
ni ad lan dı rır. 1928-ci il də F.Mux ta-
ro va daimi ya şa maq üçün Ba kı ya 
kö çür. Azər bay can ope ra səh nə-
sin də bən zər siz ob raz lar ya ra dır.

Vo kal ifa çı lı ğı nın ən zə rif və 
emo sional in cə lik lə ri ni mə nim-
sə yən F.Mux ta ro va 1953-cü ilə 
qə dər Azər bay can Döv lət Ope-
ra və Ba let Teat rın da so list ki mi 

fəaliy yət gös tə rir. Mü tə xəs sis lər 
onun sə nə tin dən, ya ra dı cı lı ğın-
dan bəhs edər kən əsas par ti ya la-
rı bu dü züm də gös tə rir lər: Mar fa 
və Ma ri na, (“Xo van şi na” – Mo-
dest Mu sorqs ki), Lyu ba şa, Ba har 
(“Çar gə li ni” və “Qar qız” – Ni ko-
lay Rims ki-Kor sa kov), Am ne ris, 
Auz çe na, Ma da le na (“Aida”, “Tru-
ba dur” və “Ri qo let to” – Cü zep pe 
Ver di), Da li la (“Sam son və Da li la” 
– Ka mil Sen-Sans), Əz ra (“Ni za-
mi” – Əf ra si yab Bə dəl bəy li). Onun  
ya ra dı cı lı ğı nın zir və si isə Kar men 
par ti ya sı olur. Bu par ti ya nı həm 

Azər bay can, həm də rus dil lə rin-
də bən zər siz tərz də oxu yub.

Sək sən il lik öm rü nün 60 il dən 
ço xu nu teat ra həsr edən məş hur 
re jis sor N.N.Bo qol yu bov dün ya 
ope ra sə nə ti nin ul duz la rın dan 

bəhs edər kən azər bay can lı Fat-
ma Mux ta ro va haq qın da de yib: 
“Fat ma Mux ta ro va hər şey dən 
əv vəl alov lu, vul ka nik tem pe-
ra ment de mək dir. Mən bü tün 
hə ya tım bo yu F.Mux ta ro va ki mi 
yal nız bir qey ri-adi akt ri sa gör-
düm. Bu, çox il lər əv vəl Mosk-
va ya gəl miş ital yan tra gi ki De 
Qras so idi. Fat ma Mux ta ro va 
ki mi o da sa də bir adam və yük-
sək mə də niy yət sa hi bi idi. Onun 
ya ra dı cı lı ğı da F.Mux ta ro va nın 
su rət lə ri ki mi çıl ğın idi. On la rın 
hər iki si nə də tə biət xü su si bir 
ver gi ba ğış la yıb: qar şı sıalın maz 
in tuisi ya ver gi si, ən yük sək hə-
qi qət lə ri kəşf et mək ver gi si”. 

Onu da de yək ki, F.Mux ta ro-
va müx tə lif ope ra teatr la rı nın 
səh nə sin də klas sik ifa çı lar dan 
Fyo dor Şal ya pin, Bül bül, Ser gey 
Le me şev ilə bir gə çı xış edib. So-

list ki mi dün ya nın bir sı ra kon sert 
sa lon la rın da möh tə şəm çı xış lar 
edib. Tifl  is ope ra teat rı nın səh-
nə sin də qa zan dı ğı nailiy yət lə rə, 
mil li ope ra sə nə ti mi zin in ki şa fın-
da kı bö yük xid mət lə ri nə gö rə vo-
kal us ta sı, ope ra so lis ti, 1936-cı 
il də “Gür cüs ta nın Əmək dar ar tis-
ti”, 1940-cı il də isə “Azər bay ca nın 
Xalq ar tis ti” fəx ri ad la rı na la yiq gö-
rü lüb. Sə nət kar öm rü nün ix ti yar 
ça ğın da, 19 okt yabr 1972-ci il də 
Ba kı da və fat edib.

S.Fərəcov

Bu il gör kəm li teatr və ki no akt ri sa sı, Xalq ar tis ti So fi ya Bə-
sir za də nin (1918-2000) ana dan ol ma sı nın 105 il li yi dir. Bu 
mü na si bət lə akt ri sa nın ömür və sə nət yo lu nun bə zi ma raq lı 
mə qam la rı nı oxu cu la ra təq dim edi rik.

So fi  ya (So fa) Bə şir qı zı Bə-
sir za də 1918-ci il fev ra lın 28-də 
Ka zan qu ber ni ya sı nın Çu kan 
kən din də ana dan olub. İki ya şı 
olan da ailə si Ba kı ya kö çür, So-
fi  ya pay taxt da kı 3 say lı bey nəl-
mi ləl mək təb də ib ti dai təh sil alır. 
Son ra təh si li ni 134 say lı or ta 
mək təb də da vam et di rir. 

Səh nə sə nə ti nə ma raq gös tə-
rən So fi  ya yu xa rı si nifl  ər də oxu-
yan da dram dər nə yi nə ya zı lır. 
1936-cı il də M.F.Axund za də adı-
na Ba kı Teatr Mək tə bi nə qə bul 
olu nur. Aka de mik Dram Teat rı-
nın ta ma şa la rın da küt lə vi səh-

nə lər də, epi zo dik rol lar da çı xış 
edir. İs te da dı yük sək də yər lən-
di ri lən gənc So fi  ya teat rın akt yor 
trup pa sı na qə bul olu nur, rən ga-
rəng ob raz lar qa le re ya sı ya ra dır.

Öm rü nün son il lə rin də Ba kı Bə-
lə diy yə Teat rın da fəaliy yət gös tə-
rən akt ri sa 1955-ci il də “Əmək dar 
ar tist”, 1974-cü il də “Xalq ar tis ti” 
fəx ri ad la rı na la yiq gö rü lüb.

Əmisi Türkiyəyə 
getməsəydi... 

Akt ri sa nın əsl so ya dı Və zi ro-
va dır. Ata sı nın nə sil şə cə rə si nə 

gö rə səh nə yə ilk ad dım la-
rın dan ta ma şa çı lar ara sın da 
“Bə sir za də” ki mi ta nı nıb. Bə zi 
proq ram və afi  şa lar da adı “So-
fa” ki mi də ya zı lıb. Teatr kol-
lek ti vin də də ona “So fa xa nım” 
de yə mü ra ciət edi lib. Bu ba ra-
də akt ri sa de yər miş ki, əmi si o 
vaxt Tür ki yə yə sə ya hə ti za ma-
nı İs tan bul da Aya sof ya mə bə-
di ni də zi ya rət edib və dün ya ya 
gə lən qar da şı qı zı na “So fi  ya” 
adı nın ve ril mə si ni ar zu la yıb. 

Hər səhnə əsərində 
rolu görünürdü...

Gör kəm li re jis sor To fi q Ka-
zı mov hə mi şə ona de yir miş 
ki, So fa xa nım, han sı əsə ri 
səh nə yə qoy maq is tə yi rəm sə, 
or da sə nin üçün rol gö rü rəm. 
T.Ka zı mov, de mək olar ki, bü tün 
ta ma şa la rın da ona rol ve rib. Akt-
ri sa da, epi zo dik rol ol sa be lə, 
ye nə onu yad da qa lan oy na yıb. 
S.Bə sir za də teat ra ye ni gəl di yi 
vaxt da İs lam Sə fər li nin “Göz hə-
ki mi” pye si nin ta ma şa sın da ona 
İra də ro lu tap şı rı lır. O, ob ra zı çox 
yük sək sə viy yə də can lan dı rır və 
bu ro lun da kı mü vəff  ə qiy yə ti nə 
gö rə “Əmək dar ar tist” fəx ri adı na 
la yiq gö rü lür.

Ma raq lı, özü nə məx sus jest lə-
ri olan akt ri sa re jis so run ver di yi 
mi za na müt ləq ya ra dı cı əla və lər 
edib. Sə nə tə ye ni gə lən gənc lər 
on dan nü mu nə gö tü rüb lər.

Ümu mi lik də 100-dən çox ta-
ma şa da müx tə lif ob raz la rın ifa çı-
sı ki mi ta nı nan So fi  ya Bə sir za də-
nin sə nə ti ta ma şa çı lar tə rə fi n dən 
ma raq la qar şı la nıb. Akt ri sa nın 
oy na dı ğı Ni sə xa nım (“Lən kə ran 
xa nı nın və zi ri” – M.F.Axund za-
də), Se vər, Gül gün, Gül sa bah, 
Gül ni sə (“Oq tay Eloğ lu”, “Od gə-
li ni”, “Ya şar”, “Sol ğun çi çək lər” 

– C.Cab bar lı), Ni na, Rü ba bə 
(“Şeyx Sə nan”, “Sə ya vuş” – 
H.Ca vid), Tər lan xa nım (“Ya-
lan” – S.Rəh man), Qlu mo va 
(“Müd rik lər” – A.Ost rovs ki), 
An na Dmit ri yev na (“Can-
lı me yit” – L.Tols toy), Səadət 
xa nım (“Unu da bil mi rəm” 
– İ.Əfən di yev), Ni hal (“Qə ri-
bə adam” – N.Hik mət), Ali yə 
(“Təh mi nə və Zaur” – Anar), 
Ma ri ya An to nov na (“Mü fət tiş” 
– N.Qo qol) və di gər rol lar ifa-
də va si tə lə ri nin zən gin li yi ilə 
diq qə ti cəlb edib.

“Yeni horizont”dan 
başlanan ekran yolu
Ki no da ilk də fə gör kəm li ki-

no re jis sor Ağar za Qu li ye vin (Qri-
qo ri Bra gins ki ilə bir gə) qu ru luş 
ver di yi “Ye ni ho ri zont” (1940) fi l-
min də Va li də ro lu olub. Film Ba kı 
neft çi lə ri nin hə ya tın dan, on la rın 
ye ni neft ya taq la rı kəşf et mə lə-
rin dən bəhs edir. Film də ki kəs kin 
konfl  ikt elm alə min də cü rət li ye-
ni lik çi fi k ri ilə köh nə li yin qa lıq la-
rı olan əta lət, mü ha fi  zə kar lıq və 
eh kam çı lı ğın tə zad la rı üzə rin də 
qu ru lub. Akt ri sa da ha son ra “Qa-
ra daş lar” (1956) fi l mi nin də La lə, 
“Şə rik li çö rək”də (1969) Ro za, 

“Var olun, qız lar!”da (1972) Sə-
ki nə xa nım, “Də də Qor qud”da 
(1975) da yə, “Mən nəğ mə qo şu-
ram” fi l min də (1979) Ab dul la nın 
yol da şı, “Yol əh va la tı”nda (1980) 
So na nə nə və baş qa yad da qa-
lan rol lar ya ra dıb.

Yeni ilin 4-cü günü...
Bir gün akt ri sa mə də sin də ağ-

rı lar hiss edir. Oğ lan la rı tez tə ci li 
yar dım ça ğı rır lar. Hə kim akt ri sa-
nın və ziy yə ti nin ağır ol du ğu nu, 
çox ya şa ma ya ca ğı nı söy lə yir və 
məs lə hət gö rür ki, o, sa na to ri ya-
da din cəl sin. Hə ki min töv si yə si 
ye ri nə ye ti ri lir. Bir müd dət son-
ra akt ri sa nın səh hə ti ağır la şır. 
1999-cu il de kab rın 31-də akt ri-
sa öv lad la rı nı ba şı na yı ğır, on la-
rın kə dər lən mə mə si üçün de yib-
gü lür. Hət ta za ra fat la “Bir gün 
gə lən bir gün get mə li dir”, – de yə 
ailə də ön cə dən psi xo lo ji ha zır lıq 
da apa rır...

Akt ri sa 2000-ci il yan va rın 
4-də Ba kı da göz lə ri ni əbə di yu-
mur. Onun Fəх ri xi ya ban da dəfn 
edil mə si üçün yer ay rıl sa da, öz 
və siy yə ti nə uy ğun ola raq, er kən 
dün ya dan kö çən hə yat yol da şı-
nın mə za rı ya nın da dəfn edi lir.

Hazırladı: N.Məmmədli

Milli opera səhnəmizdən keçən 
təkrarsız sənət ulduzu

Səhnə  və  ekranların  Sofi yası

Fatma Muxtarova – 130

“Məni taparsınız 
şeirlərimdə...”

Cabir Novruzun 90 illik yubileyi ilə bağlı
xatirə gecəsi keçirildi

Mar tın 12-də XX əsr Azər bay can poezi ya sı nın gör kəm li 
nü ma yən də si, Xalq şairi Ca bir Nov ru zun (1933-2002) 
90 il lik yu bi le yi ta mam ol du. Bu mü na si bət lə Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də “Mə ni ta par sı nız şeir lə rim də” ad lı 

xa ti rə ge cə si ke çi ril di. 

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi-
nin (AYB) səd ri Xalq ya zı çı sı 
Anar çı xış edə rək Ca bir Nov-
ru zun ya ra dı cı lı ğın dan, ədə bi 
qə zet və jur nal lar da fəaliy yə-
tin dən söz aç dı. De di ki, şairin 
ya ra dı cı lı ğı bə dii sə viy yə si, 
möv zu rən ga rəng li yi ilə se çi lir, 
söz lə ri nə bəs tə lən miş çox say lı 
mah nı lar mu si qi se vər lər tə rə fi n-
dən hə mi şə bö yük rəğ bət lə qar-
şı la nır. Ca bir Nov ru zun əsər lə ri 
müx tə lif dil lə rə tər cü mə edi lib, 
ey ni za man da onun bə dii tər cü-
mə lə ri sa yə sin də isə Azər bay-
can oxu cu su dün ya poezi ya sı-
nın bir sı ra qiy mət li nü mu nə lə ri 
ilə ta nış ol maq im ka nı qa za nıb.

AYB-nin bi rin ci ka ti bi Xalq ya-
zı çı sı Çin giz Ab dul la yev bil dir di 
ki, Ca bir Nov ruz gənc li yin dən 
bə şə ri hiss və duy ğu la rı özün də 
eh ti va edən li rik şeir lə ri ilə şöh rət 
qa za nıb. Onun poezi ya sı oxu cu-
nu dü şün dü rür, hə ya ta düz gün 
ba xış for ma laş dı rır.

Xa ti rə ge cə sin də şairin sağ lı-
ğın da len tə alı nan kadr lar da öz 
ifa sın da şeir lə rin dən nü mu nə lər 
təq dim olun du. Mər hum akt yor, 

Xalq ar tis ti Əliab bas Qə di ro vun 
qi raətin də “Ca van lı ğım” şeiri nin 
lent ya zı sı al qış lar la qar şı lan dı.

Mil li Kon ser va to ri ya nın pro-
fes so ru Ab bas qu lu Nə cəf za-
də nin rəh bər li yi ilə “Gü nay dın” 
an samb lı nın mü şa yiəti ilə Xalq 
ar tist lə ri Gül ya naq Məm mə do-
va, Zaur Rza yev, Əmək dar ar tist 
Mə ta nət İs gən dər li və gənc mü-
ğən ni lə rin ifa sın da şairin söz lə-
ri nə ya zıl mış mah nı lar səs lən di.

Qeyd edək ki, Ca bir Nov ru zun 
müx tə lif il lər də çap olun muş “İn-
san mə həb bə ti”, “İl lə rin öm rü”, 
“Bi zim əsr”, “Adi hə qi qət lər”, “Ey 
hə yat, sən nə qə ri bə sən?”, “Ta-
le yin töh fə lə ri”, “Bir dün yam var”, 
“İn san himn lə ri”, “Ömür ke çir 
kar van ki mi”, “Ulu dün ya, he yif-
sən”, “Özü nü qo ru, xal qım” və 
di gər ki tab la rı bu gün də ma raq-
la oxu nur. Söz lə ri nə bəs tə lə nən 

mah nı lar (“Mə həb bət”, “Mə nim 
duy ğu la rım”, “Ca van lı ğım”, “Bu-
laq su yu, dağ ha va sı”, “Bö yü mə-
yə tə ləs mə”, “Bu nə cür mə həb-
bət dir?”, “Sə sim sə si nə öy rə şib”, 
“Ömür ke çir”, “Sən ol dun”, “Ge-
cik miş mə həb bət” və s.) din-
lə yi ci nin qəl bi nə tə ra vət bəxş 
et mək lə bə ra bər, dü şün cə lə rə 
qərq edir.

Lalə Azəri

u il mil li ope ra səh nə mi zin ilk qa dın 
ifa çı la rın dan Xalq ar tis ti Fat ma 
Mux ta ro va nın ana dan ol ma sı nın 
130 il li yi dir. Bən zər siz sə nə ti ilə 

yad daş lar da də rin iz qo yan səh nə 
xa di mi nin şöh rə ti öl kə mi zin hü-
dud la rın dan kə na ra da ya yı lıb. 
Yu bi ley ilin də akt ri sa nın ömür 
və sə nət yo lu na nə zər sa lı rıq.  

ru İm ran Axun-
dov Fat ma Mux ta ro va 

ta ro va nın va li deyn lə ri ni 

və ayaq la rım al tı na qo yub. Be lə 
bir qə dim adət var mış: kör pə bö-
yü yən də xoş bəxt və zən gin ol sun 
de yə ilk də fə ye ri yən də ayaq la rı 
al tı na qı zıl tö kər miş lər...”. 

Gö zəl və şi rin səs li, rus di lin-
də sər bəst da nış ma ğı ba ca ran 
ba la ca Fat ma bir par ça çö rək 
üçün ağır zəh mət lə rə qat la şır. 
Son ra lar ifa çı lı ğı nı qar mo-
nun mü şa yiəti ilə da vam 
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“Primanın irsi” – Qəmər Almaszadə 
haqqında fi lm nümayiş olunub

Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın Ope ra stu di ya sın da ilk azər bay can lı 
ba le ri na, SS Rİ Xalq ar tis ti, SS Rİ Döv lət mü ka fa tı laureatı Qə mər 
Al mas za də nin (10.3.1915 – 7.4.2006) do ğum gü nü nə və Azər bay-
can mil li teat rı nın 150 il li yi nə həsr olun muş “Pri ma nın ir si” sə nəd li 
fil mi nin prem ye ra sı olub. Gör kəm li sə nət kar pro fes sional səh nə ni 
tərk et dik dən son ra Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın baş ba let-
meys te ri olub, Ba kı Xo reoq ra fi ya Mək tə bi nin di rek to ru iş lə yib.

Fil min sse na ri müəl li fi  və re jis so ru Sa mir Sə mə dov dur. Bu onun 
müəl lif işi dir.

Sə nəd li fi lm də Qə mər Al mas za də nin ye tir mə lə ri nin iş ti ra kı ilə 
müx tə lif il lə rin na dir kadr la rı ta ma şa çı la ra təq dim olu nub. Qo-
naq lar ara sın da yer alan fi l min qəh rə man la rı mil li ba let ta ri xi nə 
qay ğı keş mü na si bə tə gö rə müəl li fə tə şək kür lə ri ni bil di rib lər.

Film də ilk mil li ba le ri na və xo reoq raf Qə mər Al mas za də nin ya-
ra dı cı lı ğın dan, onun ən is te dad lı tə lə bə lə rin dən, Azər bay can ba-
le ti nin əf sa nə vi pri ma la rın dan söh bət açı lır.

Qə mər Al mas za də Azər bay can bəs tə kar la rı nın ək sər ba let lə-
rin də, o cüm lə dən Qa ra Qa ra ye vin “Yed di gö zəl” və Əf ra si yab 
Bə dəl bəy li nin “Qız qa la sı” ba let lə rin də ilk də fə baş par ti ya la rı ifa 
edib. Azər bay can da ba let mək tə bi nin in ki şa fı na bö yük töh fə ve-
rən sə nət kar ta nın mış ifa çı lar nəs li ni ye tiş di rib, on lar dün ya nın 
müx tə lif şə hər lə ri nin səh nə lə rin də çı xış edib lər.

“Azərbaycan teatrı” latın qrafi kasında
Mil li teatr şü nas lıq mək tə bi nin ba ni si, AMEA-
nın müx bir üz vü, sə nət şü nas lıq dok to ru, 
pro fes sor Cə fər Cə fə ro vun (1914-1973) “Azər-
bay can teat rı” mo noq ra fi ya sı la tın qra fi ka sı ilə 
nəşr olu nub.

Azər bay can pe şə kar teat rı nın yüz il lik ta ri xi nin 
(1873-1973) mü fəs səl el mi mən zə rə si ni ya ra dan 
mo noq ra fi  ya mil li teatr şü nas lı ğın in ki şa fın da mü-
hüm rol oy na yıb. İlk də fə 1974-cü il də Azər bay-
can Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı tə rə fi n dən çap edi lən 
ki tab o vaxt dan təd qi qat çı la rın bu möv zu da ən 
çox is ti nad et di yi mən bə olub.

Ki ta bın la tın qra fi  ka sı ilə ye ni dən nəş ri nin mə-
sul re dak to ru sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, 

do sent Vi da di Qa fa rov dur.
Ki ta bın an no ta si ya sın da qeyd olun du ğu ki mi, 

bu gün dən ba xan da, söz süz ki, so sializm realiz-
mi cə rə ya nı nın ha kim kə sil di yi so vet cə miy yə-
tin də və döv rün də ya zıl mış bir əsər ki mi Cə fər 
Cə fə ro vun “Azər bay can teat rı” mo noq ra fi  ya sı da 
za ma nın iz lə ri ni özün də da şı yır. La kin bu da mil li 
mə də niy yə tin, o cüm lə dən, teatr və teatr şü nas lın 
keç di yi yo lun bir par ça sı ola raq bi zə məx sus dur. 
Bu ba xım dan, ki ta bın ye ni nəş rin də əsə rin st ruk-
tu ru, di li, üs lu bu və ter mi no lo gi ya sı qo ru nub sax-
la nı lıb, yal nız bə zi ifa də və fakt lar la bağ lı müəy-
yən izah lar ve ri lib.

Ki tab Azər bay can pe şə kar teat rı nın 150 il lik yu-
bi le yi mü na si bə ti lə nəşr olu nub.
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№20-21 (1990)
17 mart 2023 7 14 mart 1919 – Sa ti rik şair Əli qu lu Qəm kü sar (Əli qu lu Mə şə di 

Ələk bər oğ lu Nə cə fov; 1880, Nax çı van – 1919) Tifl  is də qət lə ye ti ri-
lib. “Mol la Nəs rəd din” jur na lı nın ta nın mış müəl lifl  ə rin dən olub. 

14 mart 1936 – Ya zı çı-dra ma turq Na hid Rə him oğ lu Ha cı za də 
(1936-2018) Gə də bəy ra yo nu nun Düz rə sul lu kən din də do ğu lub. 

14 mart 1938 – Ədə biy yat şü nas, pro fes sor Sa mət Qüd rət oğ lu 
Əli za də (1938-2002) Xı zı qə sə bə sin də ana dan olub.

14 mart 1992 – Şair, tər cü mə çi Tey mur El çin (Tey mur Sü ley man 
oğ lu Əli yev; 28.3.1924 – 1992) və fat edib. Uşaq lar üçün çox say lı 
əsər lə rin müəl li fi  dir, rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib. 

15 mart 1878 – Maarif xa di mi, şair Şeyx Mə həm məd Ha cı Ab-
dul la oğ lu Ra si za də (1878 - 24.12.1939) Nax çı van da ana dan olub. 
Hü seyn Ca vi din bö yük qar da şı dır. Fir dov si nin “Şah na mə”sin dən 
par ça la rı di li mi zə çe vi rib.

15 mart 1893 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, aşıq Şəm şir (Şəm şir 
Qur ban oğ lu Qo ca yev; 1893-1980) Kəl bə cər ra yo nu nun Də mir çi-
dam kən din də ana dan olub.

15 mart 1897 – Xalq ar tis ti Ağa sa dıq Ağaəli oğ lu Gə ray bəy li (1897 
– 5.12.1988) Şa ma xı da ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub. “Bəx ti yar”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Qız-
mar gü nəş al tın da” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

15 mart 1911 – Əmək dar ar tist Əli hü seyn Əb dül rə him oğ lu Qa-
far lı (1911 – 5.10.1961) Ba kı da do ğu lub. Gən cə Dram, Mu si qi li Ko-
me di ya teatr la rın da ça lı şıb.

15 mart 1911 – Xalq ar tis ti Əy yub Məm mə də li oğ lu Haq ver di yev 
(1911 – 12.6.1996) Nax çı van da do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

15 mart 1914 – Xalq ar tis ti Məm məd Al lah ver di oğ lu Qu li yev 
(1914 – 11.9.2001) Nax çı van da do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

15 mart 1919 – Xalq ar tis ti, məş hur xa nən də Ha cı ba ba Hü sey nə-
li oğ lu Hü sey nov (1919 – 24.10.1993) Ba kı da ana dan olub. Mu ğa-
mat dan dərs de yib, xa nən də lər ye tiş di rib. Çox say lı təs nifl  ə rin müəl-
li fi  dir, is te dad lı qə zəl xan ki mi ta nı nıb.

15 mart 1923 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ta nın mış rəs sam Nə-
cəf qu lu Əb dül rə him oğ lu İs ma yı lov (1923-1990) ana dan olub. Qra-
fi  ka us ta sı ki mi ta nı nıb, gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri ni, ki tab la-
ra il lüst ra si ya lar çə kib. 

15 mart 1923 – Xalq ar tis ti, akt yor Ək bər Ha cı oğ lu Qar daş bə yov 
(1923-2001) Nax çı van da ana dan olub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rın da ça lı şıb.

15 mart 1932 – Əmək dar rəs sam Si ma Ab bas qı zı Ağa ye va 
(1932-2021) ana dan olub. 

15 mart 1941 – Şair, tər cü mə çi, pub li sist İsa Mus ta fa oğ lu İs ma-
yıl za də (1941 – 14.7.1997) Gür cüs ta nın Qa ra ya zı (in di ki Qar da ba-
ni) ra yo nun da ana dan olub.

15 mart 1941 – Şair, ya zı çı, tər cü mə çi Ələk bər Sa lah za də (Ələk-
bər Ba ba oğ lu Məm məd sa lah lı; 1941 – 1.9.2013) Qu ba ra yo nu nun 
Ci mi kən din də ana dan olub. 

15 mart 1949 – Xalq ar tis ti, vo kal ifa çı sı El dar Ba la ğa oğ lu Axun-
dov (1949 – 17.9.2014) Lən kə ran da do ğu lub.

16 mart 1882 – Xalq ar tis ti, vo kal çı Va si li Alek se ye viç Ni kols ki 
(1882-1967) ana dan olub. Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, 
Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da dərs de yib.

16 mart 1906 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ka man ça ifa çı sı, bəs tə-
kar Qıl man Ba la məm məd oğ lu Sa la hov (1906 – 12.10.1974) Ba kı da 
do ğu lub. Azər bay can Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı nın rəh bə ri olub.

16 mart 1914 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Ni yaz Sət tar 
oğ lu Şə ri fov (1914 – 15.5.1982) Ba kı da ana dan olub. Mu si qi li Ko-
me di ya Teat rın da ça lı şıb. 

16 mart 1916 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Za kir Ca-
vad oğ lu Ba ğı rov (1916 – 8.1.1996) Şu şa da ana dan olub. “Ay gün” 
ope ra sı, “Kən di mi zin mah nı sı”, “Qa yı na na” ope ret ta la rı, mah nı və 
ro mans la rın müəl li fi  dir, ta ma şa la ra mu si qi ya zıb. 

16 mart 1940 – Caz men, piano çu, bəs tə kar, caz-mu ğa mın ya ra dı-
cı sı, Əmək dar ar tist Va qif Əziz oğ lu Mus ta fa za də (1940 – 16.12. 1979) 
Ba kı da do ğu lub. “Qaf qaz” caz üç lü yü, “Se vil” vo kal an samb lı və “Mu-
ğam” inst ru men tal an samb lı na rəh bər lik edib. Bey nəl xalq mü sa bi qə 
və fes ti val la rın (Tal lin, Tbi li si, Mon te-Kar lo) qa li bi və laureatı olub.

16 mart 2020 – Xalq ar tis ti Ra fael Mə lik oğ lu Da da şov (4.1.1946 
– 2020) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın səh nə sin də, fi lm-
lər də (“Bəxt üzü yü”, “Mə nim ağ şə hə rim”), te le vi zi ya ta ma şa la rın da 
yad da qa lan rol lar oy na yıb.

17 mart 1905 – Şair, na sir, tər cü mə çi Mi ka yıl Ma naf oğ lu Rza qu lu-
za də (1905 – 10.11.1984) ana dan olub. Uşaq lar üçün çox say lı əsər-
lə rin müəl li fi  dir. Rus və dün ya ədə biy ya tın dan bə dii tər cü mə lər edib.

17 mart 1923 – Əmək dar ar tist Mir va ri Ba la ha cı qı zı Nov ru zo va 
(1923 – 20.3.1994) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
akt ri sa sı olub, fi lm lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da çə ki lib. 

17 mart 1932 – Fəl sə fə elm lə ri dok to ru, Əmək dar elm xa di mi Züm-
rüd Əli qu lu qı zı Qu lu za də (1932 – 26.9.2021) ana dan olub. Ni za mi, 
Nə si mi və Fü zu li nin fəl sə fi  gö rüş lə ri nə dair təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

18 mart 1916 – Şair, tər cü mə çi Bö yü ka ğa Məm məd oğ lu Qa sım-
za də (1916 - 29.8.1957) ana dan olub. Rus ədə biy ya tın dan, M.Fü-
zu li nin “Yed di cam” əsə ri ni fars ca dan tər cü mə edib. 

18 mart 1922 – Dra ma turq Qey bul la İba dul la oğ lu Rə su lov (1922 
– 11.9.1988) Qax ra yo nu nun İli su kən din də do ğu lub. Pyes lə ri: “Gü-
nəş lə oya nan lar”, “Şə hər li oğ lan”, “Bir “Vol qa” mə həb bət” və s. 

18 mart 1979 – Məş hur xa nən də, Xalq ar tis ti Xan Şu şins ki (İs fən-
di yar As lan oğ lu Ca van şi rov; 20.8.1901 – 1979) və fat edib. “Şu şa-
nın dağ la rı”, “Ay gö zəl” və s. mah nı və təs nifl  ə ri bəs tə lə yib.

19 mart 1901 – Xalq ar tis ti Ələk bər Sey ful la oğ lu Sey fi  (1901 – 
15.12.1977) Tifl  is də ana dan olub. 1929-cu il də Ba kı Türk İş çi Teat-
rı na də vət alıb. Film lər də (“Uşaq lı ğın son ge cə si”, “Mən ki gö zəl 
de yil dim”) çə ki lib. 

19 mart 1907 – Əmək dar ar tist Sa dıq Sa leh Xə lil oğ lu Ba ğı rov 
(1907-1977) Ba kı da ana dan olub. Döv lət Aka de mik Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub, fi lm lər də çə ki lib.

19 mart 1925 – Döv lət xa di mi, ya zı çı-pub li sist, maarif çi Nə ri man 
Kər bə la yı Nə cəf oğ lu Nə ri ma nov (14.4.1870 – 1925) və fat edib. 
Azər bay ca nın so vet ləş mə sin dən son ra res pub li ka hö ku mə ti nin – 
Xalq Ko mis sar la rı Şu ra sı nın səd ri olub. 

19 mart 1928 – Ta nın mış akt yor Əf ra si yab Məm mə dov (1928 – 
18.11.1990) Gən cə də do ğu lub. Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb, 
Döv lət Kuk la Teat rın da re jis sor iş lə yib. “Qız mar gü nəş al tın da”, “Ko-
roğ lu”, “Də də Qor qud” və s. fi lm lər də çə ki lib.

19 mart 1994 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar, caz men Ra fi q Ba ba yev 
(31.3.1936 – 1994) Ba kı met ro sun da (“20 Yan var” stan si ya sı) baş 
ve rən ter ror ha di sə sin də hə lak olub. 

20 mart 1879 – Xalq ar tis ti, ta nın mış ope ra mü ğən ni si, pe da-
qoq Hü seyn qu lu Mə lik oğ lu Sa rabs ki (Rza yev; 1879 – 16.2.1945) 
ana dan olub. İlk mil li ope ra mız olan “Ley li və Məc nun”da Məc nun 
ro lu nun bi rin ci və uzun il lər əvəz siz ifa çı sı olub.

20 mart 1906 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Ağə li Əliab bas 
oğ lu Da da şov (1906 – 7.12.1973) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Dram, 
Gənc Ta ma şa çı lar, Gən cə, Nax çı van teatr la rın da, Azər bay can Te le-
vi zi ya sın da ça lı şıb. Döv lət İn cə sə nət İns ti tu tun da dərs de yib.  

20 mart 1912 – Azər bay ca nın və Ru si ya nın Xalq ar tis ti, re jis sor 
Ən vər Mə cid oğ lu Beh bu dov (1912-1998) ana dan olub. Ru si ya nın 
teatr la rın da ça lı şıb. 60-70-ci il lər də Azər bay can da Ope ra və Ba let, 
Rus Dram teatr la rı nın baş re jis so ru olub.

20 mart 1928 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Ka mal Ca mal oğ-
lu Ələk bə rov (1928 – 21.5.2009) Fü zu li ra yo nun da ana dan olub. 
“Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da Cə fər Cab bar lı nın hey kə li, gör-
kəm li şəx siy yət lə rin qə bi rüs tü abi də lə ri nin müəl li fi  dir. 

20 mart 1945 – Azər bay can de ko ra tiv-tət bi qi sə nə ti nin ta nın mış 
nü ma yən də si, Əmək dar rəs sam Za hid İsa oğ lu Hü sey nov (1945 – 
27.7.2012) ana dan olub. Azər bay can Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın 
pro fes so ru olub.

Hazırladı: V.Orxan

14-20 martXatirə təqvimi

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Daş kənd də ki Hey dər 
Əli yev adı na Azər bay-
can Mə də niy yət Mər kə-

zi nin (AMM) təş ki lat çı lı ğı ilə 
Öz bə kis tan Döv lət İn cə sə nət 
və Mə də niy yət İns ti tu tu nun 
rek to ru El dor Şer ma no vun 
rəh bər lik et di yi nü ma yən də 
he yə ti bu gün lər də (23-28 
fev ral) öl kə miz də olub. El dor 
Şer ma no vun sə fər təəs sü ra-
tı nı öy rən dik.

– De yə sən, öl kə mi zə – Ba kı ya 
ilk də fə sə fər edir si niz...
– Bə li, bu mə nim və he yə ti mi-

zin Ba kı ya ilk sə fə ri dir. Daş kənd-
də ki Hey dər Əli yev adı na Azər-
bay can Mə də niy yət Mər kə zi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ins ti tu tu mu zun bir 
qrup əmək da şı ilə Ba kı ya gəl mi-
şik. Təəs sü ra tı mız çox zən gin dir. 

– Bir sı ra ali təh sil ocaq la rı 
və AMEA-da gö rüş lər ke çir di-
niz. Gə lə cək əmək daş lıq üçün 
han sı pers pek tiv lər var?
– Azər bay can Döv lət Mə də-

niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti 
ilə qar şı lıq lı əmək daş lıq me mo-
ran du mu im za la dıq. Di gər uni-
ver si tet lər də də gö rüş lə ri miz, 
qar şı lıq lı əla qə lər lə bağ lı mü za-
ki rə lə ri miz ol du. Bi zim üçün əsas 
mə də niy yət və in cə sə nət sa hə si 
ilə məş ğul olan müəs si sə lər lə ta-
nış ol maq idi. Azər bay can Dil lər 
Uni ver si te tin də 2023-cü il də Öz-
bə kis tan Mə də niy yət Mər kə zi nin 
açıl ma sı nə zər də tu tu lub. Bi zim 
uni ver si tet də də Azər bay can Mə-
də niy yət Mər kə zi ya ra dı lıb. Onun 
fəaliy yə ti ni da ha da di na mik şə-
kil də da vam et dir mə si ni is tə yi rik. 

– Azər bay can Mil li Elm lər 
Aka de mi ya sı ilə han sı sa hə də 
əmək daş lıq edə cək si niz?
– AMEA-nın pre zi den ti aka-

de mik İsa Hə bib bəy li ilə gö rüş-
dük. Bir çox va cib sa hə lər də 
əmək daş lı ğı mız müm kün dür. 
Qar şı lıq lı ola raq elm adam la rı-
nın gö rüş lə ri ni təş kil et mək və 
mü ba di lə hə ya ta ke çir mə yi qə-
rar laş dır dıq. 

– Uni ver si te ti ni zin təd ris sis te-
mi ilə bi zim təh sil ocaq la rı nın 
fəaliy yə ti ara sın da han sı fərq-
lər var?
– Bi zim uni ver si tet də ba ka lavr 

üz rə 28 ix ti sas, ma gist ra tu ra üz-
rə 19 is ti qa mət var. İn cə sə nə tin, 
de mək olar ki, bü tün sa hə lə ri 
təd ris olu nur. Azər bay can da təd-
ris olu nub biz də təd ri sə sa lın ma-
yan sa hə lər var ki, gə lə cək də bu 
sa hə lə ri də öz uni ver si te ti miz də 
gör mək is tər dim. Mə sə lən, siz-
də teatr rəs sam lı ğı var, tu rizm 
me nec men ti ki mi ix ti sas lar təd-
ris olu nur. Bu is ti qa mət lə ri öz 
ins ti tu tu muz da tət biq et mək fi k-
rin də yəm. Qar şı lıq lı əmək daş lıq 
sa hə sin də bu sa hə lər üz rə si zin 
müəl lim he yə ti nin biz də təd ri si ni 
real laş dır maq ar zu sun da yıq. 

– Am ma Öz bə kis tan da ümu mi 
rəs sam lıq təh si li var...
– Bə li, Daş kənd Döv lət Rəs-

sam lıq və Di zayn İns ti tu tu var. 
Biz öz təh sil müəs si sə miz də teatr 
və ki no rəs sam lı ğı nı aç maq is tər-
dik. Azər bay ca nın bu təc rü bə si ni 
tət biq et mək işin xey ri nə olar. 

– Bun dan əv vəl təh sil lə bağ lı 
əmək daş lı ğın sə viy yə si ne cə 
idi?
– Əla qə lər var dı, am ma çox 

zəif idi. Bu gün Azər bay can və 
Öz bə kis tan ara sın da di gər sa-
hə lər lə ya na şı mə də niy yət sa-
hə sin də də əla qə lə ri ən yük sək 
sə viy yə yə qal dır ma lı yıq. İna nı-
ram ki, bun dan son ra bu mü na-
si bət lər da ha da in ki şaf edə cək. 
Qar şı lıq lı ola raq ay da dörd tə lə-
bə və dörd pro fes sor mü ba di lə 
edə cə yik. Dü şü nü rəm ki, bu da 
təc rü bə mü ba di lə si ba xı mın dan 
mü hüm ad dım ola caq. 

– Azər bay can dan ilk ola raq 
kim nə zər də tu tu lub?
– Ta nın mış ki no re jis sor Oq tay 

Mir qa sı mov la ra zı lıq əl də edil di. 
O, ap rel ayın da bi zim ins ti tut da 
dərs ke çə cək. 

– Bir gə la yi hə lər nə zər də tu-
tu lub?
– May ayın da Daş kənd də türk 

döv lət lə rin dən tə lə bə lə rin teatr 
ta ma şa la rın dan iba rət fes ti val 
təş kil olu na caq. Fes ti val da iş ti rak 

üçün Azər bay can da me mo ran-
dum im za la dı ğı mız bü tün təh sil 
müəs si sə lə ri nə də vət na mə gön-
də rə cə yik. Fes ti val TÜRK SOY-
un tə şəb bü sü ilə ke çi ri lə cək. 
Bun dan əla və, tə lə bə lə rin iş ti ra kı 
ilə ki no fes ti val da təş kil edə cə yik. 

– Azər bay can la han sı sa hə də 
əmək daş lı ğa da ha çox eh ti-
yac var?
– Dü şü nü rəm ki, et noq ra fi  ya 

sa hə si nə, folk lo ru mu zun araş-
dı rıl ma sı na bö yük eh ti yac var. 
Azər bay can la bağ lı Öz bə kis tan-
da dis ser ta si ya mü da fi ə edən lər 
az dır, elə cə də ək si nə. Öl kə lə ri-
mi zin et noq ra fi  ya sı, folk lo ru, qə-
dim mu ğam sə nə ti, rəqs lər sa-
hə sin də qar şı lıq lı təd qi qat lar çox 
va cib dir. 

– Söh bə tin əv və lin də “Ba kı 
bi zi təəc cüb lən di rib” de di niz. 
Pay tax tı mız haq qın da təəs sü-
ra tı nız ne cə dir?
– Də niz kə na rı Mil li Park da ol-

duq. Həm or ta nə sil, həm də 
gənc lər də və tən pər vər lik duy ğu-
su nu gör dük. Təəc cüb et di yim 
və Öz bə kis tan da da bö lüş mək 
is tə di yim mə qam isə bu mə kan-
lar da Üze yir bə yin mu si qi si nin, 
mu ğam mu si qi lə ri nin səs lən di-
ril mə si dir. Bu, çox qü rur ve ri ci 
hal dır. Öl kə öz mə də niy yə ti ni, 
mu si qi si ni təb liğ edir. Həm çi-
nin Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi 
biz də bö yük təəs sü rat ya rat dı. 
Şə hə rin gör kəm li ye rin də be lə 
bir mər kə zin ol ma sı kö nü la çan 
mən zə rə dir. Ümu miy yət lə, mə-
də niy yə ti miz bir dir, dil lə ri miz ya-
xın dır. Həm ke çir di yi miz gö rüş-
lər də, həm də şə hər də gə zər kən 
çox bö yük sev gi ilə qar şı lan dıq.

Lalə Azəri

Əgər problemi mənəviyyat çözə bilmirsə...
“Yuğ”un “Şəbədə”sindən yadda qalanlar  

Azər bay can Döv lət Yuğ Teat rı nın “Şə bə də” ta ma şa sı nü-
ma yiş olun du. Bö yük mü tə fək kir, mil lət fə daisi, dra ma turq 
Mir zə Fə tə li Axund za də nin “Mü ra fiə və kil lə ri nin he ka yə-
ti” (1855) pye si əsa sın da ha zır la nan səh nə əsə ri nə “Yuğ” 

mək tə bi nə sa diq re jis sor lar dan Güm rah Ömər qu ru luş ve rib. 
Bir his sə li mər hə mət siz lik ak tı nın (bu tə yin ta ma şa bo yu özü nü 
tam şə kil də doğ rult du) qu ru luş çu rəs sa mı Umay Hə sə no va, re-
jis sor as sis ten ti Mər yəm Qə lən dər li dir.

...“Şə bə də” kəl mə si riş xənd, 
ələ sal maq, ara ya qoy maq ki mi 
mə na la rı ifa də edir.  “Yuğ”da kı 
“Şə bə də” isə, hər şey dən ön cə, 
bir ta ma şa çı ki mi mə ni Va qif İb-
ra hi moğ lu (ru hu şad ol sun) za-
ma nı na apar maq is tə di. Tək cə 
bu cəh də gö rə ya ra dı cı he yə tə 
– Xalq ar tis ti Vi da di Hə sə no va 
(Ağa Mər dan), akt yor lar El gün 
Hə mi dov (Ağa Sal man), Vü qar 
Ha cı yev (Ağa Ab bas, Ha cı Rə cə-
bə li), Amid Qa sı mov (Ağa Kə rim), 
El çin Əmi rov (Əziz bəy), Mə ta nət 
Ab bas (Zü bey də), Lə man Mər rih 
(Sə ki nə) və Gü nəş Meh di za də yə 
(Zey nəb) tə şək kür dü şür.

“Mə nə viy ya tın çö zə bil mə di-
yi ni heç bir əda lət məh kə mə si 
çö zə bil məz!” ide ya lı səh nə işi 
xu ra fat və ge ri li yin bü tün za man 
və mə kan lar da is tə ni lən də yə rə 
zər bə ol du ğu na işa rə edir.

Mə lum ol du ğu ki mi, “Mü ra fi ə 
və kil lə ri nin he ka yə ti”ndə sü je tin 
əsa sın da ic ti mai-si ya si, iq ti sa di 
mü na si bət lə rin və müx tə lif xa-
rak ter lər ara sın da kı toq quş ma-
la rın, zid diy yət lə rin, mü na qi şə-
lə rin ma hiy yə ti nə var maq təş kil 
edir. Axund za də nin bu ko me-
di ya sı nın qəh rə man la rı Sə ki nə 
xa nım və Ağa Mər dan dır. On lar 
şəx si mən fəət lə ri və məq səd lə ri 
uğ run da çar pı şır, hər iki si rə qib-
lə ri nə qa lib gəl mək üçün qar şı la-
rı na çı xan ma neələ ri yox et mək 
is tə yir lər. Sə ki nə xa nım çə tin-
lik lə ri ara dan gö tür mək üçün 
əda lə tin gü cü nə ar xa la nır sa, 

Ağa Mər dan, ək si nə, ri ya kar lı-
ğa, fi t nə-fə sa da, hiy lə yə, ya la na 
gü və nir. Əsər və onun bu səh nə 
həl lin də diq qət çə kən əsas mə-
qam tü fey li lə rin ya ra maz lı ğı nın 
ko me di ya nın əsas qəh rə ma nı 
Sə ki nə xa nım su rə ti va si tə si lə 
if şa sı dır ki, dra ma turq bu ra da 
haq lı və həm də ağıl lı (bir qə dər 
də hiy lə gər) qa dı nı prob lem lə rin 
mər kə zi nə gə ti rir. Diq qət elə sək, 
ədə biy ya tı mız da qa dın ob ra zı-
nın bu cür təq di ma tı əsa sən ar xa 
plan da ol du ğu nu gö rə rik. 

Bu ra da biz feodal dün ya sın-
da gənc və hü quq suz bir qı zın 
məh kə mə yə işi düş mə si, hü quq 
qay da-qa nun la rı ilə ta nış lı ğı, 
mə mur lar la rəf ta rı, öz hü qu qu nu 
mü da fi ə et mə yi ba car ma sı köh-
nə li yə qar şı açıq mü ba ri zə apar-
ma sı müs bət, lap gö rün mə miş 
ha di sə dir. Re jis sor da bu ma raq-
lı de tal üzə rin dən uğur lu cəhd-
lər lə səh nə işi nin əsas ide ya sı na 
baş qa bir don “ge yin di rə” bi lib...

Əsə rin sü je ti də lə duz lar tə rə-
fi n dən mər hum Ha cı Qa fu run 
mi ra sı nın ələ ke çi ril mə si üzə rin-
də qu ru lub. Bu mi ra sa yi yə lən-
mək üçün çox plan lar qu ru lur, 
ya lan lar uy du ru lur, kə lək lər iş-
lə nir, məh kə mə pro se sin də çox 
adam lar if şa olu nur, la yiq li ca-
vab la rı nı alır, nə ha yət, doğ ru luq, 
əda lət zə fər ça lır. 

Re jis sor ta ma şa çı nı mə sə ləy lə 
qı sa ta nış edir və yü kü ob raz lar 
ara sın da tam bə ra bər bö lür. Biz 
ha di sə lə rin cə rə yan et di yi Cə nu bi 

Azər bay ca na vur ğu nu hər han sı 
tər ti bat və ya ge yim də yox, sa-
də cə, şi və də və plas tik ele ment-
lər də gö rü rük. Söz süz ki, bun dan 
xoş hal olu ruq. Ümu mən, ta ma şa-
nın iza fi  de kor dan (əs lin də, heç 
mə kan da bu na im kan ver mir) 
azad olun ma sı sa yə sin də biz akt-
yo run bir ba şa tə ma sı nı gö rür və 
onun qəh rə ma nı ilə mü na si bə ti-
nə han sı as pekt dən ba xıb-bax-
dır dı ğı na əya ni şa hid lik edi rik.

Ta ma şa da iki qa dın ara sın da-
kı mi ras da va sı ət ra fın da döv rə 
vu ran ki şi lər – və kil dən ya lan çı 
şa hi də ha mı nın bir mə ra mı var – 
qa mar la maq. Bu ra da mü qəd dəs 
heç nə qal ma yıb. Heç gənc Sə ki-
nə yə aşiq Əziz bəy də mə sum de-
yil. Yo ğu rub yap ma dan ha zır kö kə 
ta pa caq. Özü də gənc qı zın əli ilə. 
Qı za el çi dü şən çox dur. Bi bi də 
hər vəch lə su bay qar da şı qı zı nı 
əl dən “çı xar maq” dər din də dir. Bi bi 
yaş lı el çi yə söz ve rib ki, Sə ki nə ni 
ona yar edə cək. Tə bii ki, ta cir də 
onun gö zü nü-kön lü nü do yu ra caq. 
Zey nə bin də, qar da şı nın da ay rı 
aza rı var. İl lər di xə sis ta ci rə ar vad-
lıq edib, bir uşaq do ğa bil mə sə də, 
he sab edir ki, mi ras məhz onun 
haq qı dır və bu uy dur ma haqq 
üçün ba cı-qar daş bir-bi ri ni gö zü-
yu mu lu gü da za ve rə bi lər lər.

Səh nə əsə rin də biz iki qüt bə 
bö lü nən ob raz lar ara sın da li rik-
dra ma tik qəh rə man lar dan da ha 
çox mən fəət gü dən, məkr li tip-
lə ri gö rü rük. Bu mə na da ya lan çı 
şa hid lər, rüş vət xor və kil lər, vic-
da nı nı çox dan qə pik-qu ru şa sa-
tan məh kə mə ha kim lə ri xirt də yə 
çı xıb... Sə ki nə inad kar və məq-
səd li ol sa da, Zey nəb bir məq-
səd üçün hər şe yə “hə” de yə 
bi lən, ağıl lı gö rün mə yə ça lı şan 
küt be yin dir. Or ta da bir də hər iki 
tə rə fi n və kil lə ri ni pul la ələ alıb, 
bü tün mi ra sa sa hib lən mək is tə-
yən Ağa Mər dan var... Qı sa ca sı, 

biz na qo lay yol lar la da ol sa, xe-
yi rin şər üzə rin də klas sik qə lə bə-
si nə eks sent rik yol la get dik...

İn di gə lək re jis so run du yum və 
təq di ma tı na. Axund za də nin ko-
me di ya sı ba ya ğı lı ğı, da ha doğ ru-
su, lağ la ğı nı sev mir və biz ta ma şa 
za ma nı bə zi his sə lər də bu nun lap 
ən da zə dən çıx dı ğı nı gör dük. Gül-
dük mü? Əl bət tə. Am ma bö yük 
Mir zə biz dən bu nu mu is tə yir di de-
yə dü şü nən də bir mə na lı yox de-
yə cəm. Ola bi lər ki, heç bu re jis so-
run da is tə yi ol ma sın və akt yor lar 
imp ro vi zə ilə bu oyu na baş qa bir 
ya naş ma qat maq is tə sin lər. Bu 
da qə bul olu nan dır. Çün ki imp ro-
vi zə ba car ma yan akt yo run səh nə-
də ye ri yox dur. Ələl xü sus o “yuğ” 
poeti ka sın da və üs lu bun da oyun-
ün siy yət də dir sə. Am ma ye nə də 
de yi rəm, Mir zə Fə tə li nin qəh rə-
man la rı nə qə dər rə zil, ax maq, 
küt be yin ol sa lar da, hər bi ri nin 
bə raəti və söz süz ki, onu mü da fi ə 
im kan la rı var. Məhz bu ra da söz 
və əməl müt ləq bə ra bər bö lü nür.

Əməl de miş kən, ta ma şa nın 
plas tik həl li nə diq qət ye ti rək. Akt-
yor la rın dar ma cal və mə kan da 
hə rə kət ini ka sı eh ti ras ya rat ma-
ğa he sab lan dı ğı üçün oyun la rı 
sta tik alın mış dı. Bu da, söz süz 
ki, sö nük təəs sü rat ya rat dı. Xü-
su sən Lə man Mər rih və ta ma şa-
ya (mə ka na) in teq ra si ya edə bil-
mə yən Gü nəş Meh di za də bu nun 
üçün xey li səy gös tər di lər.

Re jis sor əsər dən irə li gə lə rək 
qa dın qəh rə man la rı nə qə dər ön 
pla na çək sə də, Amid-El gün-Vü-
qar üç lü yü bu na ma ne ol du. 

Bu ara da “Yuğ”da ilk də fə gör-
dü yüm gənc aşiq Əziz bəy ro-
lu nun ifa çı sı El çin Əmi rov yax şı 
tə sir ba ğış la dı və ro lu nun öh də-
sin dən mə ha rət lə gəl di. Bu nu 
hə yə ca nı nı asan lıq la ram et mə-
yin dən də sez mək olar dı.

Vi da di Hə sə no vun Ağa Mər da-
nı rə zil və bir o qə dər də vic dan-
sız ol sa da, ta ma şa çı ona nif rət 
et mir. Çün ki ali məq səd lə ri ara-
sın da kı pul və qa dın lar özü onu 
ax ta rıb ta pır lar. Vi da di müəl li-
min özün dən gənc həm kar la rı na 
inad plas ti ka sı və çe vik ma nevr-
lə ri ba xım lı, inan dı rı cı idi.

Sa də cə, ta ma şa da ara söz-
söh bət lər dən “bəh rə lən mə”nin 
dialoq la ra, mo no loq la ra, oyun 
və hə rə kət lə rə kö çü rül mə si bir 
az çox idi və ta ma şa çı nı, əs lin-
də, dra ma tik si tuasi ya dan ani 
gü lü şə çə kib apa rır dı...

Həmidə Nizamiqızı

“Ortaq mədəniyyətimizi
qarşılıqlı tədqiq və təbliğ etməliyik”

Eldor Şermanov: “Azərbaycanda tədris olunan bir sıra ixtisasların 
institutumuzda olmasını istərdim”



Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin direktoru 
Sevinc Mikayılova və muzeyin kollektivi Azərbaycan Teatr Xadimləri 

İttifaqının əməkdaşı Xatirə Babayevaya həyat yoldaşı 
Qulam Babayevin

vəfatı ilə bağlı dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin.
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№20-21 (1990)
17 mart 2023son səhifə Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun 

xarici ölkələrlə tərəfdaşlığı genişlənir
Bey nəl xalq Türk Mə də-
niy yə ti və İr si Fon du nun 
pre zi den ti Gü nay Əfən di-
ye va Lit va Res pub li ka sı na 
sə fə ri çər çi və sin də öl kə 
pre zi den ti nin təh sil, elm və 
mə də niy yət sa hə lə ri üz rə 
mü şa vi ri Vil ma Bac kiute və 
Lit va xa ri ci iş lər na zi ri nin 
müavi ni Jo nas Sur vi la ilə 
gö rüş lər ke çi rib.

Gö rüş lər də Bey nəl xalq 
Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon-
du və Lit va ara sın da im za lan-
mış əmək daş lıq me mo ran du mu nun əsa sın da qar şı lıq lı fəaliy yət dən 
söz açı lıb. Lit va nın əra zi sin də ya şa yan türk et nik kö kən li xalq la ra – 
ta tar la ra və ka raim lə rə döv lət sə viy yə sin də gös tə ri lən diq qə tin əhə-
miy yə tin dən bəhs olu nub. Lit va da 2021-ci ilin “Ta tar la rın ta ri xi və 
mə də niy yə ti ili”, 2022-ci ilin isə “Ka raim lə rin ta ri xi və mə də niy yə ti ili” 
elan olun ma sı bu nun ba riz nü mu nə si ki mi vur ğu la nıb.

Lit va nın bi rin ci xa nı mı Diana Nause diene və xa ri ci iş lər na zi ri Qab-
rielius Lands ber qi sin Ba kı ya sə fə ri za ma nı Bey nəl xalq Türk Mə də niy-
yə ti və İr si Fon du nu zi ya rə ti məm nu niy yət lə qeyd olu nub. Fon dun Av-
ro pa da əmək daş lıq əla qə lə ri ni ge niş lən dir mə si yük sək də yər lən di ri lib.

Gö rüş lər də Azər bay ca nın Lit va da kı sə fi  ri Ta mer lan Qa ra yev, 
Lit va nın ölkəmizdəki sə fi  ri Egi dius Na vi kas iş ti rak edib lər.

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun pre zi den ti Gü-
nay Əfən di ye va Lit va ya sə fə ri çər çi və sin də Tra kai şə hə rin də əsr-
lər bo yu ya şa yan Lit va ka raim lə ri nin nü ma yən də lə ri ilə gö rü şüb. 
O, Lit va ka raim lə ri nin ta nın mış nü ma yən də si, dip lo mat, tər cü mə çi 
Ha li na Ko bec kaite yə türk xalq la rı nın bir-bi ri nə da ha da ya xın laş-
ma sın da gös tər di yi xü su si xid mət lə rə gö rə təş ki la tın tə sis et di yi 
“Də də Qor qud” mü ka fa tı nı təq dim edib.

Gü nay Əfən di ye va Azər bay ca nın Lit va da kı Sə fi r li yin də ta tar ic-
ma sı nın nü ma yən də lə ri ilə təş kil olun muş gö rüş də də iş ti rak edib.

Builki “Novruz” iyuna qaldı
Ta ta rıs ta nın pay tax tı Ka zan da ke çi ri lən ənə nə vi “Nov ruz” teatr 
fes ti va lı bu il yay da ger çək lə şə cək. 5-11 iyun ta rix lə ri nə nə zər-
də tu tu lan XVI “Nov ruz” Bey nəl xalq Teatr Fes ti va lın da iş ti rak 
edə cək ta ma şa la rın se çi mi ar tıq ba şa ça tıb. 

Teatr bay ra mın da Tür ki yə, Qa za xıs tan, Öz bə kis tan, Qır ğı zıs-
tan, Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Şi ma li Ose ti ya-Ala ni ya, Adı gey, Da-
ğıs tan, Çe çe nis tan, Ka bar din-Bal kar, Çu va şi ya, Baş qır dıs tan, Sa-
xa-Ya ku ti ya, Al tay, Tı va və Ta ta rıs tan res pub li ka la rı nı təm sil edən 
teatr kol lek tiv lə ri iş ti rak edə cək lər. Mosk va nın “Dram sə nə ti mək-
tə bi” və “Et ce te ra” teatr la rı isə fes ti va la məx su si qo naq qis min də 
qa tı la caq. Ta ma şa lar Ka za nın yed di səh nə sin də oy na nı la caq. 

Fes ti va lın tə sis çi si Ta ta rıs tan Res pub li ka sı Mə də niy yət Na zir li yi, 
təş ki lat çı sı isə Q.Ka mal adı na Ta ta rıs tan Döv lət Aka de mik Teat rı dır.  

Ru si ya Fe de ra si ya sı mil li re gion la rı ara sın da teatr əla qə lə ri nin 
in ki şa fı və möh kəm lən mə si məq sə di lə keçirilən fes ti val bu dəfə 
Şi ma li Qaf qaz xalq la rı nın teatr la rı na həsr olu nub.

Gülcahan

Dünyanın ən böyük turist bazarı 
Çin Azərbaycana turist səfərlərini bərpa edir
Dün ya nın ən bö yük tu rist ba za rı olan Çin pan de mi ya ilə bağ lı üçil lik 
ara dan son ra xa ri cə qrup tu rist sə fər lə ri nin təş ki li nə baş la yıb. Çi nin 
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin mar tın 15-də qüv və yə mi nən mü-
va fiq qə ra rı ilə tu rizm agent lik lə ri Fran sa, İs pa ni ya, İta li ya, Bra zi li ya 
ki mi po pul yar tu rizm tə yi nat mən tə qə lə ri da xil ol maq la 40 öl kə yə, 
o cüm lə dən Azər bay ca na qrup tu rist sə fər lə ri təş kil edə bi lə cək.

Çi nin po pul yar on layn sə ya hət plat for ma sı olan “Tongc heng 
Tra vel”in mə lu ma tı na əsa sən, na zir li yin qə ra rı elan olu nan dan 
son ra sö zü ge dən öl kə lə rə vi za mü ra ciət lə ri 4 də fə ço xa lıb.

Çin dən xa ri cə qrup tu rist sə fər lə ri 2020-ci ilin əv və lin dən 
COVID-19 pan de mi ya sı sə bə bin dən da yan dı rıl mış dı. Xa ri cə qrup 
tu rist sə fər lə ri nin bər pa sı na fev ra lın 6-dan baş la nı lıb. İl kin mər hə-
lə də qon şu öl kə lə rə, o cüm lə dən Tailand, İn do ne zi ya, Ma lay zi ya, 
Laos da xil ol maq la 20 döv lə tə qrup tu rist sə fər lə ri nə ica zə ve ril miş di.

Pan de mi ya dan ön cə ki 2019-cu il də təx mi nən 160 mil yon Çin və-
tən da şı xa ric də tu rist sə fə rin də olub. Hə min dövr də qlo bal tu rizm 
gə li ri nin təx mi nən 15 faizi çin li tu rist lər tə rə fi n dən tə min edi lir di.

Pan de mi ya ya qə dər Çin dən Azər bay ca na tu rist sə fər lə ri nin sa-
yın da da ar tım mü şa hi də olu nur du. Çin də Azər bay can Tu rizm Bü-
ro su nun nü ma yən də li yi fəaliy yət gös tə rir. 2019-cu ilin mar tın da 
isə Pe kin də “Çin Xalq Res pub li ka sı nın Mə də niy yət və Tu rizm Na-
zir li yi və Azər bay can Res pub li ka sı nın Döv lət Tu rizm Agent li yi ara-
sın da çin li tu rist lə rin Azər bay can Res pub li ka sı na qrup sə fər lə ri nin 
sa də ləş di ril mə si haq qın da” an laş ma me mo ran du mu im za la nıb.
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MƏDƏNİYYƏT

195 il əv vəl...
20 mart 1828-ci il də çar I Ni ko lay Türk-

mən çay mü qa vi lə si ni (10 fev ral 1828-ci il) 
təs diq edib və Ru si ya ya bir ləş di ril miş İrə van 
və Nax çı van xan lıq la rı əra zi sin də “Er mə ni vi-
la yə ti”nin ya ra dıl ma sı ba rə də fər man ve rib. 
“Er mə ni vi la yə ti” 1840-cı il də İrə van qə za sı 
adı ilə Tifl  is-İme re ti qu ber ni ya sı nın tər ki bi nə 
da xil edil di. 1849-cu il də İrə van qu ber ni ya sı 
(1917-ci ilə dək) təş kil edil di.

142 il əv vəl...
13 mart 1881-ci il də Ru si ya “Na rod na-

ya vol ya”nın (“Xalq çı lar”) in qi lab çı-ter ror 
təş ki la tı nın üzv lə ri çar II Alek sand rı qət lə 
ye ti rib lər. 1855-ci il də tax ta çı xan II Alek-
sand ra qar şı 10 də fə sui-qəsd təş kil edil-
miş di. Hal bu ki o, mü tə rəq qi çar ki mi ta ri xə 
düş müş, tax ta çı xan dan son ra de kab rist lə-
rə am nis ti ya ver miş, təh kim çi lik hü qu qu nu 
ləğv et miş (1861), döv lət ida rə çi li yin də is-
la hat lar apar mış dı. 

108 il əv vəl...  

18 mart 1915-ci il də Bi rin ci Dün ya mü-
ha ri bə sin də Os man lı or du su ilə An tan ta 
it ti fa qı nın (Bri ta ni ya, Fran sa, Ru si ya) in-
gi lis-fran sız qo şun la rı ara sın da baş ve rən 
Ça naq qa la sa va şı nın (Ge li bo lu ya rı ma da sı) 
əsas mər hə lə si (də niz sa va şı) türk lə rin zə-
fə ri ilə ba şa ça tıb. Bir ay ər zin də Ça naq qa la 
li ma nı nı mü da fi ə edən Os man lı qo şun la rı 

in gi lis-fran sız qüv və lə ri ni ge ri otur dub. Ça-
naq qa la da qu ru dö yüş lə ri 1916-cı ilin yan-
va rı na dək sür dü.

102 il əv vəl...  
16 mart 1921-ci il də  Ru si ya ilə Tür ki-

yə ara sın da dost luq və qar daş lıq haq qın da 
Mosk va mü qa vi lə si bağ la nıb. Sə nəd də Nax-
çı van Azər bay ca nın əra zi si ki mi təs diq lə nir 
və Tür ki yə böl gə nin qa ran tı ki mi çı xış edir di. 
Mosk va mü qa vi lə si nin müd dəala rı əsa sın da 
1921-ci il okt yab rın 13-də Qars mü qa vi lə si 
(Ru si ya, Tür ki yə, Azər bay can, Er mə nis tan 
və Gür cüs tan) im za lan dı.

55 il əv vəl...   
16 mart 1968-ci il də ABŞ qo şun la rı nın 

Cə nu bi Vyet nam da apar dı ğı mü ha ri bə za ma-
nı Sonq mi kən di əha li si ilə bir lik də yan dı rı lıb. 
Rəs mi sta tis ti ka ya gö rə, kən din 567 nə fər qo-
ca, qa dın və uşaq sa ki ni qət lə ye ti ril miş di.

31 il əv vəl...   
13 mart 1992-ci il də Tür ki yə nin Ər zin can vi-

la yə tin də 6,8 bal gü cün də zəl zə lə baş ve rib. 8 
mi nə ya xın bi na nın ta ma mən və qis mən da ğıl-
dı ğı tə bii fə la kət nə ti cə sin də 653 nə fər öl müş dü.

29 il əv vəl...   

19 mart 1994-cü il də Er mə nis tan xü su-
si xid mət or qan la rı nın təş ki lat çı lı ğı ilə Ba kı 
Met ro po li te ni nin “20 Yan var” stan si ya sın da 
ter ror ak tı tö rə di lib. Part la yış nə ti cə sin də 14 
nə fər hə lak olub, 49 nə fər ya ra la nıb.

28 il əv vəl...   
15-17 mart 1995-ci il də Ba kı da Xü su si Tə-

yi nat lı Po lis Dəs tə si nin (XTPD) qi ya mı baş ve-
rib. Qi yam çı la ra XTPD-nin rəh bə ri, da xi li iş lər 
na zi ri nin müavi ni Röv şən Ca va dov baş çı lıq 
edir di. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə sə lə ni dinc 
yol la sah man la maq üçün bir sı ra ad dım lar at-
dı, am ma nə ti cə ha sil ol ma dı. Mar tın 17-də qi-
yam zə ru ri güc tət biq edil mə si ilə ya tı rıl dı. 

20 il əv vəl...   
20 mart 2003-cü il də ABŞ və Bö yük Bri-

ta ni ya qo şun la rı Səd dam Hü sey ni de vir mək 
üçün İra qa qar şı mü ha ri bə yə baş la yıb lar. Üç 
həf tə son ra, ap re lin 9-da Səd dam re ji mi dev-
ril di. İraq da 200 min dən çox in sa nın hə ya tı-
na son qo yan  mü ha ri bə isə il lər lə da vam et-
di. ABŞ qo şun la rı İra qı 2021-ci il də tərk et di.

Hazırladı: V.Orxan

Zamanın səhifələrində qalan 
olaylar, faktlar...

Xronoqraf

“Qarabağ” kolleksiyası Stokholmda nümayiş olunub
Azər bay can Mil li Ge yim 
Mər kə zi nin rəh bə ri, Av ra si ya 
Et no di zayn çı lar As so siasi ya sı-
nın üz vü, mo del yer-di zay ner 
Gül na rə Xə li lo va nın “Qa ra-
bağ” ad lı kol lek si ya sı İs veç 
pay tax tın da – 7-ci Stok holm 
Bey nəl xalq Mo da Sər gi sin də 
nü ma yiş olu nub.

İs veç pay tax tın da kı “Grand 
Ho tel”də ke çi ri lən ənə nə vi sər gi-
yə çox lu say da yer li və xa ri ci  dəb 
hə vəs ka rı, həm çi nin bu öl kə də 
akk re di tə ol muş dip lo ma tik kor-
pu sun nü ma yən də lə ri qa tı lıb lar.

Bey nəl xalq Mo da Sər gi sin-
də qo naq la ra beş di zay ne rin 
işi təq dim edi lib. Azər bay ca nın 
qə dim ge yim ənə nə lə ri və mil li 
or na ment lə rin dən is ti fa də edi-
lən, xal qı mı zın zən gin ta ri xi ni və 
ye ni dəb ten den si ya la rı nı özün-
də bir ləş di rən 9 li bas dan iba rət 
“Qa ra bağ” kol lek si ya sı sər gi iş-
ti rak çı la rı nın ma ra ğı na sə bəb 
olub.

Gül na rə Xə li lo va nın “Qa ra-
bağ” kol lek si ya sı nın bey nəl xalq 
sər gi də nü ma yi şi Azər bay ca nın 
İs veç də ki Sə fi r li yi nin dəs tə yi ilə 
təş kil edi lib.

Ame ri ka Ki no Aka de mi ya sı nın 
2023-cü il “Os kar” mü ka fa tı na 
na mi zəd lər si ya hı sın da fa-
vo rit olan “Hər şey hər yer də 
və ey ni an da” (“Everyt hing 
everyw he re all at on ce”) fil mi 
proq noz la rı doğ rul dub və üst-
üs tə yed di hey kəl cik qa za nıb. 

Los-An ce les də ki “Dolby” teat-
rın da ke çi ri lən “Os kar” ge cə si (13 
mart) sse na ri müəl lifl  ə ri və re jis-
sor lar Den Kvan və Da niel Şay-
nert olan ek ran əsə ri nin ya ra dı cı 
he yə ti üçün əsl be ne fi s olub.

“Hər şey hər yer də və ey ni an-
da” el mi-fan tas tik ko me di ya sı 
95-ci “Os kar” mə ra si min də əsas 
mü ka fat – “Ən yax şı fi lm” no mi na-
si ya sı ilə bə ra bər “Ən yax şı re jis-
sor işi”, “Ən yax şı ori ji nal sse na ri”, 
“Ən yax şı mon taj” no mi na si ya la-
rın da da qa lib se çi lib. Bun dan əla-
və, fi lm də baş ro lun ifa çı sı Mi şel 
Yeo “Ən yax şı akt ri sa” no mi na-
si ya sın da, Cey mi Li Kör tis və Ke 
Hyui Kvan isə ən yax şı ikin ci plan 
akt ri sa sı və akt yo ru ki mi mü ka fa-
ta la yiq gö rü lüb lər.

Be lə lik lə, ek ran əsə ri 2009-cu 
il də sək kiz hey kəl cik qa za nan 
“Ge cə qon du mil yon çu su”ndan 
son ra ən çox “Os kar” çə lən gi top-
la yan fi lm olub. Film də pa ra lel 
kainat lar da qa dı nın şər lə mü ba ri-
zə sin dən bəhs olu nur. Xa tır la daq 
ki, “Hər şey hər yer də və ey ni 
an da” fi l mi ümu mi lik də 11 no mi-
na si ya üz rə mü ka fa ta id dialı idi. 
Ab surd ko me di ya, el mi fan tas ti-
ka, Şərq dö yüş sə nə ti, fan ta zi ya 
və ciz gi fi l mi ele ment lə ri nin bir 
ara ya gəl di yi fi lm ca ma şır xa na da 
ça lı şan və ver gi mü fət tiş li yi nə ge-
dər kən pa ra lel dün ya lar ara sın da 

sə ya hət edə bil di yi ni aş kar la-
yan çin li mü ha cir qa dı nın hə-
ya tın dan bəhs edir.

2023-cü il “Os kar” ge cə sin-
də “Ən yax şı fi lm” no mi na si-
ya sı na id dialı lar ara sın da Sti-
ven Spil ber qin “Fa bel man lar” 
(2022), Ceyms Ka me ro nun 
“Ava tar: su yun yo lu”, Sa ra 
Pol li nin “Qa dın lar da nı şır”, 
Mar tin Mak do na xın “İni şe ri nin 
ölüm pə ri si”, Baz Lur ma nın 
“El vis”, Todd Fil din “Tar”, Co zef 
Ko sins ki nin “Top Qan: Me ve rik” 
və Ru ben Est lun dun “Qəm üç bu-
ca ğı” fi lm lə ri də var dı. On lar dan 
yal nız Ceyms Ka me ro nun fi l mi 
“ən yax şı vi zual eff  ekt lər” ka te qo-
ri ya sın da “Os kar”a la yiq gö rü lüb.

95-ci “Os kar” ge cə sin də özün-
dən söz et di rən ikin ci ek ran 
əsə ri isə “Qərb cəb hə sin də də-
yi şik lik yox dur” (Al ma ni ya) fi l mi 
olub. Erix Ma ria Re mar kın məş-

hur ro ma nı əsa sın da çə ki lən fi lm 
ümu mi lik də 9 no mi na si ya üz rə 
“Os kar”a na mi zəd idi və dörd 
hey kəl cik qa za nıb: “Ən yax şı xa-
ri ci bə dii fi lm” (in gi lis di lin də ol-
ma yan), “Ən yax şı ope ra tor işi”, 
“Ən yax şı ori ji nal saundt rek” və 
“Ən yax şı qu ru luş çu re jis sor işi”. 
Al man re jis sor Ed vard Ber ge rin 
mü ha ri bə əley hi nə fi l mi bun dan 
ön cə Bri ta ni ya Ki no və Te le vi zi-
ya Sə nə ti Aka de mi ya sı – BAF-

TA-nın “Ən yax şı fi lm” no mi na si-
ya sı üz rə mü ka fa tı nı al mış dı.

Di gər no mi na si ya lar dan “Ən 
yax şı akt yor” adı nı Bren dan 
Frey zer (Dar ren Aro nofs ki nin 
“Kit” fi l mi), “Ən yax şı ani ma si ya 
fi l mi” mü ka fa tı nı Hil yer mo Del 
To ro və Mark Qus taf so nun “Pi-
nok kio”su mü ka fat qa za nıb. 

Bu də fə ki “Os kar” mə ra si mi də 
si ya si ça lar sız ötüş mə yib. “Ən 
yax şı sə nəd li fi lm” no mi na si ya-
sın da ka na da lı re jis sor Da niel 
Roerin ru si ya lı mü xa lif məh bus 

(2021-ci il dən  həbs də dir) 
Alek sey Na val nı haq qın da 
fi l mi mü ka fat qa za nıb. Təq-
di mat da onun ABŞ-da olan 
ailə üzv lə ri də səh nə yə çı-
xıb lar. “HBO Max” və “CNN 
Films”in si fa ri şi ilə çə ki lən 
“Na val nı” fi l mi nin mü ka fat 
qa zan ma sı isə ən çox Uk-
ray na da na ra zı lıq do ğu rub. 

Xa tır la daq ki, bir qə dər əv-
vəl Uk ray na Pre zi den ti Vo-
lo di mir Ze lens ki nin “Os kar” 
mə ra si mi nə vi deofor mart la 

qo şu lub dün ya ya mü ra ciət et mək 
is tə yi nə təş ki lat çı lar si ya sət dən 
kə nar ol duq la rı nı bil di rə rək ra zı lıq 
ver mə miş di lər. Uk ray na Pre zi den-
ti Ofi  si nin mü şa vi ri Mi xail Po dol-
yak qeyd edib ki, “Os kar” si ya sət-
dən kə nar dır sa və Uk ray na da kı 
mü ha ri bə dən uzaq dır sa, Ru si ya-
nın da xi li si ya sə tin dən bəhs edən 
“Na val nı” sə nəd li fi l mi nin təl tif edil-
mə si ni ne cə ba şa düş mək olar... 

V.Kamal

“Hər şey hər yerdə və eyni anda”
Adına layiq mükafat çələngi – yeddi “Oskar”

Parisdə azərbaycanlı qadın rəssamların sərgisi

Fran sa pay tax tın da Bey-
nəl xalq Qa dın lar Gü nü 
mü na si bə ti lə azər bay can lı 
rəs sam la rın əsər lə ri nin 

sər gi si açı lıb.

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko-
mi tə sin dən bil di ri lib ki, sər gi 
Fran sa-Azər bay can Dialo qu 
As so siasi ya sı nın, İn ki şaf edən 
Mil lət lər As so siasi ya sı nın dəs-
tə yi və Toğ rul Nə ri man bə yov 
As so siasi ya sı nın təş ki lat çı lı ğı 
ilə Pa ri sin 5-ci ra yon me ri ya sı-
nın tər ki bin də fəaliy yət gös tə rən 

La tın mə həl lə si nin “İc ma hə ya tı 
və Və tən daş evi”ndə ger çək lə-
şib.

Mar tın 18-dək da vam edə cək 
sər gi də rəs sam lar Əs mər Nə ri-
man bə yo va, Sa hib Əsəd li, Tə-
ra nə Se yid, Ye ga nə Hü sey no va, 
Mi la na Ka mı ye va, Nər mi nə Və-
li ye va, Səidə Fa qa la-Haq ver di, 
Ay sel Mir qa sı mo va, Ley la Əli-
ye va, El na rə Sə fə ro va, Rə na 
Əm ra ho va, Ye ga nə Əsə do va nın 
rəsm əsər lə ri, elə cə də fo toq raf 
Ma ya Ba ğı ro va nın çək di yi şə kil-
lər yer alıb.
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