
Biz La çı nı həm dö yüş mey da nın da, 
həm si ya si yol lar la qay tar dıq. İkin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə si döv rün də La çın 
ra yo nu nun iş ğal dan azad edil mə-

si əsas və zi fə lər dən bi ri idi və biz fak ti ki 
ola raq La çın ra yo nu nun cə nub his sə-
si ni dö yü şə rək, vu ru şa raq azad et dik. 
2020-ci il no yab rın 10-da ka pi tul ya si ya 
ak tı Er mə nis tan tə rə fin dən im za lan dı. 
La çın ra yo nu nun di gər his sə si – ən bö yük 
his sə ar tıq si ya si yol lar la azad edil miş dir. 
Bu, bi zim bö yük ta ri xi Zə fə ri miz dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri mar tın 
28-də Şər qi Zən gə zur iq ti sa di ra yo nu na da-
xil olan La çın ra yo nun da xü su si nü ma yən-
də si tə yin et di yi Mə sim Məm mə do vu qə bul 
edər kən de yib. 

Döv lət baş çı sı diq qə tə çat dı rıb ki, uzun il lər 
apa rıl mış da nı şıq lar əs na sın da hər za man 
va si tə çi lər La çın ra yo nu na han sı sa xü su si 
bir ya naş ma sər gi lə yir di lər və Er mə nis tan 
bü töv lük də La çın ra yo nu nun Azər bay ca na 
qay ta rıl ma sı nı qə bu le dil məz sa yır dı. Hal bu-
ki on lar di gər ra yon lar dan da çıx maq fi k rin də 
de yil di lər: “İn di – mü ha ri bə dən iki il ya rım ke-
çən dən son ra bu, hər kə sə da ha ay dın ol-
du. Bey nəl xalq va si tə çi lər –  ATƏT-in ovaxt kı 
Minsk qru pu da nı şıq la rın apa rıl ma sı ilə fak-
ti ki ola raq bu iş ğa lı möh kəm lən dir mə yə ça lı-
şır dı lar. İn di hər şey ay dın ol du – Fran sa nın 
Azər bay ca na bu əda lət siz və mən fi  mü na si-
bə ti tə sa dü fi  de yil. Sa də cə ola raq, iş ğal döv-
rün də bu nu müəy yən də rə cə də pər də lə mək 
is tə yir di lər, sa də cə ola raq, bi zi çaş dır maq is-
tə yir di lər. Am ma ba xın, mü ha ri bə dən – İkin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə sin dən ke çən iki il ya rım 
ər zin də bi zə qar şı han sı çir kin əməl lər tö rə-
di lir, han sı əsas sız it ti ham lar irə li sü rü lür... 
Tə səv vür edə bil məz dik ki, öl kə lər bu də-
rə cə də ri ya kar, ya lan çı ola bi lər lər. Ada mın 
üzü nə ba xıb bir söz de yə, ar xa da baş qa iş 
gö rə bi lər lər...

Yə ni, bu iki il ya rım müd dət ər zin də bü tün 
dün ya bir da ha hər şe yi gör dü. Ey ni za man-
da, an ti-Azər bay can qüv və lər bi zim əyil məz 
ira də mi zi gör dü. Heç kim bi zim ira də mi zə tə sir 
edə bil məz. Heç kim bi zim lə ul ti ma tum di li ilə 
da nı şa bil məz. Biz bu nu İkin ci Qa ra bağ mü ha-
ri bə sin də Er mə nis ta na sü but et mi şik, mü ha ri-
bə dən ke çən iki il ya rım ər zin də Er mə nis ta nın 
hi ma yə dar la rı na sü but et mi şik. On la rı məğ lub 
et mi şik və bir da ha bü tün dün ya ya gös tər mi şik 
ki, biz is tə di yi mi zə nail olu ruq və ola ca ğıq...”.

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, bun dan son ra 
La çın ra yo nu nun həm təh lü kə siz li yi nin qo-
run ma sı, həm də ora ya keç miş məc bu ri 
köç kün lə rin tez lik lə qay ta rıl ma sı bi zim üçün 
əsas və zi fə lər dən bi ri dir. La çın ra yo nu nun 
Er mə nis tan la sər həd is ti qa mət lə ri üz rə bü tün 
mü hən dis-is teh kam iş lə ri, de mək olar ki, ba-
şa çat maq üz rə dir. La çın və Kəl bə cər ra yon-
la rın da yüz ki lo metr lər lə öl çü lən kənd lə ra ra sı 
yol lar, ey ni za man da, hər bi möv qe lə rə ge dən 
yol lar sa lı nıb: “Be lə lik lə, bu gün biz Azər-
bay can-Er mə nis tan sər hə di is ti qa mə tin də 
çox əl ve riş li möv qe lə rə sa hib ol mu şuq və bu 

möv qe lər də özü mü zü güc lən di ri rik, bu möv-
qe lər də qa la ca ğıq. Əl bət tə ki, La çın ra yo nu-
nun təh lü kə siz li yi ilə bağ lı baş qa ad dım lar da 
atı lır, təd bir lər gö rü lür və bu təd bir lər im kan 
ve rir ki, ora ya qa yı da caq soy daş la rı mız ra-
hat, təh lü kə siz lik şə raitin də ya şa sın lar...”.

Döv lət baş çı sı xa tır la dıb ki, İkin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə si ba şa ça tan da ra yon bi zim nə za-
rə ti mi zə keç sə də, La çın şə hə ri nə za rə ti miz-
dən kə nar da idi. Bu nun ob yek tiv sə bəb lə ri 
var dı. Çün ki Er mə nis tan dan Qa ra ba ğa ge dən 
və Ru si ya sülh mə ram lı qüv və lə ri nin mü vəq-
qə ti nə za rə tin də olan yol La çın şə hə ri nin or-
ta sın dan ke çir di. Bun dan son ra Azər bay can 
La çın şə hə rin dən yan ke çən al ter na tiv yol 
çək di, Ru si ya sülh mə ram lı qüv və lə ri öz post-
la rı nı ye ni yo la ke çir di lər: “2022-ci il av qus tun 
26-da biz Za bux, Sus kənd lə ri nə və La çın şə-
hə ri nə qa yıt mı şıq. On dan son ra mən La çın 
şə hə ri nə sə fər et dim, Azər bay can bay ra ğı nı 
şə hə rin mər kə zin də qal dır dım və bə yan et-
dim ki, biz ar tıq bu doğ ma di ya rı mız da əbə di 
ya şa ya ca ğıq”.
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Teatr və Kino forumları keçiriləcək

Forumlar Azərbaycan peşəkar teatrının 150 və
kino sənətinin 125 illik yubileylərinə həsr olunub

səh. 3

“Sabah”dan 
başlayan 
dünən...

səh. 5

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

“Minlərlə laçınlı bu il öz doğma diyarına qayıdacaq”
“Laçının çox füsunkar təbiəti – meşələri, dağları, çayları var, – bu, bir cənnət məkan olacaq”

Milli İncəsənət Muzeyində Çin mədəni 
irsini əks etdirən sərgi 

Mar tın 29-da Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də 
Çin in cə sə nə ti nü mu nə lə rin dən iba rət sər gi açı-
la caq. “Çin in cə sə nə ti Azər bay can Mil li İn cə sə nət 
Mu ze yi nin kol lek si ya sın dan” ad lı sər gi mu ze yin, 

Azər bay can Mə də niy yət Na zir li yi və Çin Xalq Res pub li ka sı nın 
öl kə miz də ki sə fir li yi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ər sə yə gə lib.

Sər gi nin ku ra to ru və ide ya müəl li fi  mu ze yin di rek to ru, pro fes sor 
Çin giz Fər zə li yev dir. O, la yi hə nin kon sep si ya sı nı “mu ze yin sər gi 
sa lon la rın da ənə nə vi Çin evi ab-ha va sı nın ya ra dıl ma sı” ki mi xa-
rak te ri zə edib.

Çin mə də niy yə ti bə şə riy yə tin ən qə dim mə də niy yət lə rin dən bi ri 
he sab olu nur. Sər gi tək cə ta ri xi eks po nat lar top lu su de yil, həm də 
zi ya rət çi lə rin Çin xal qı nın mə də niy yə ti və adət-ənə nə lə ri ilə ya-
xın dan ta nış ol ma sı üçün bir für sət dir. Hər bir sər gi sa lo nu qə dim 
tan rı la rın və müd rik lə rin hey kəl cik lə ri ilə bə zə dil miş Çin ailə si nin 
qo naq ota ğı nın in ter ye ri ni can lan dı rır, Çin mən zə rə lə ri olan to xu-
cu luq məh sul la rı, xət tat lıq pa nel lə ri, qa pa lı bit ki lər, çi ni va za lar, 
oy ma tax ta me bel lər, di var lar da kı rəsm lər və qra fi k əsər lər Çin 
fəl sə fə si nə uy ğun ola raq, se man tik yük da şı yır və ev də sülh və 
əmin-aman lıq ki mi sim vo li zə edi lir.

“Çin in cə sə nə ti Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin kol lek si-
ya sın dan” sər gi si mu ze yin 2016-cı il dən hə ya ta ke çir di yi ge niş-
miq yas lı la yi hə – mul ti kul tu ral sər gi lər sil si lə si çər çi və sin də təş kil 
edi lib.

Uşaq İncəsənət Festivalına
qeydiyyatda son iki gün

Azər bay can xal qı nın Ümum mil li li de ri Hey dər Əli ye vin 100 
il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə Mə də niy yət Na zir li yi, Elm və Təh sil 
Na zir li yi və Hey dər Əli yev Mər kə zi nin bir gə təş kil et di yi Uşaq 
İn cə sə nət Fes ti va lı na qey diy yat ba şa çat maq üz rə dir.

28 mart ta ri xi nə dək müx tə lif şə hər və ra yon lar üz rə ümu mi lik də 
21 300-ə ya xın uşaq qey diy yat dan ke çib. Bu sta tis ti ka müs tə qil-
lik döv rü nün ən iri miq yas lı in cə sə nət la yi hə si nə bö yük ma raq dan 
xə bər ve rir.

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.

Əla və mə lu mat la rı fes ti va lın in ter net say tı, elekt ron poç tu, (050) 
2880147 mo bil, 147 qı sa nöm rə lə ri, həm çi nin fes ti va lın rəs mi so-
sial şə bə kə he sab la rı va si tə si lə əl də et mək olar.

ABŞ Prezidenti bu baharın Cənubi Qafqaza 
davamlı sülh gətirməsini arzulayır

Bir ləş miş Ştat lar bu ye ni lən mə və dü şün cə möv sü mün də Cə-
nu bi Qaf qaz da gə lə cək nə sil lər üçün təh lü kə siz li yi və çi çək-
lən mə ni təş viq edə cək Azər bay can la Er mə nis tan ara sın da 
da ya nıq lı sül hə olan dəs tə yi mi zi bir da ha təs diq edir.

Bu söz lər Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı nın Pre zi den ti Co zef Bay-
de nin Nov ruz bay ra mı mü na si bə ti lə Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye və gön dər di yi təb rik mək tu bun da yer alıb.

Ame ri ka xal qı adın dan Azər bay can Pre zi den ti nə və xal qı na ən 
xoş ar zu la rı nı ye ti rən Co zef Bay den mək tub da qeyd edir ki, Azər-
bay can və Bir ləş miş Ştat lar ötən il ər zin də ener ji təh lü kə siz li yi ni 
tə min et mək və xalq la rı mı zın üz ləş di yi trans mil li ça ğı rış la ra ca vab 
ver mək üçün bir ara ya gə lib lər. “Ba ha rın gə li şi və ye ni baş lan ğıc-
la rı qeyd et di yi miz bu il də xalq la rı mız ara sın da dost lu ğu da ha da 
də rin ləş dir mə yi hə vəs lə göz lə yi rəm”, – de yə mək tub da vur ğu la nır.

1918-ci ilin mart soyqırımından 105 il ötür
1918-ci il də er mə ni qul dur dəs tə lə ri nin azər bay can lı la ra qar şı 
tö rət di yi soy qı rı mın dan 105 il ötür. 1918-ci il mar tın son la rın-
da Ba kı da hə ya ta ke çi ri lən qır ğın lar son ra kı gün lər də di gər 
yer lər də, o cüm lə dən Qu ba da da vam edib. Qu ba Soy qı rı mı 
Me mo rial Komp lek si hə min qır ğın la rın ta ri xi ni və ümu mi lik də 
xal qı mı zın qan yad da şı nı ya şa dan mə kan dır. 31 mart – Azər-
bay can lı la rın Soy qı rı mı Gü nü ərə fə sin də bu mə ka na çox say lı 
zi ya rət çi lər gə lir.
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“Yeni adlar”da qanun və tar axşamı
Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən 
ötən il dən hə ya ta ke çi ri lən “Ye ni 
ad lar” mu si qi la yi hə si da vam 
edir. Müasir Azər bay can ifa çı lıq 
sə nə ti nin in ki şa fı na, bu sa hə də 
ye ni is te dad lı nəs lin ta nın ma-
sı na, par laq ifa çı la rın ye tiş mə-
si nə xid mət edən la yi hə bu il 
Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 100 
il li yi nə həsr olu nub.

Mar tın 28-də M.Ma qo ma yev 
adı na Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Fi lar mo ni ya sın da la yi hə 
üz rə növ bə ti kon sert ke çi ril di.

Kon sert də Azər bay can Döv-
lət Xalq Çal ğı Alət lə ri Or kest ri nin 

(bə dii rəh bər və baş di ri jor – Xalq 
ar tis ti Ağa ver di Pa şa yev) mü şa-
yiəti ilə gənc is te dad lar – res pub-
li ka və bey nəl xalq mü sa bi qə lər 
laureat la rı Məh ta Mə həm mə də li-
za də (qa nun) və Rəh man Ab dul-
la yev (tar) çı xış et di lər.

Məh ta Mə həm mə də li za də-
nin ifa sın da H.Xan məm mə do-
vun “Ka man ça və or kestr üçün 
kon sert” (3 his sə də), or kest rin 
ifa sın da Arif Mə li ko vun “Sehr-
li xa lat” (1964) fi l mi nə yaz dı ğı 
mu si qi dən fraq ment, Rəh man 
Ab dul la ye vin təq di ma tın da isə 
H.Xan məm mə do vun “Tar və or-
kestr üçün kon sert” (3 his sə də) 
əsər lə ri al qış lar la qar şı lan dı.
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Azərbaycan xalçaları və xalça toxuculuğu 
ənənələri Vaşinqtonda nümayiş olunur
Azər bay can xal ça la rı nın dün-
ya da ta nı dıl ma sı məq sə di lə 
sər gi lə rin təş ki li, xal ça la rın 
müasir in terp re ta si ya sı, bey-
nəl xalq əla qə lə rin qu rul ma sı 
is ti qa mə tin də “Azər xal ça” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti-
nin (ASC) növ bə ti fəaliy yət 
is ti qa mə ti Ame ri ka Bir ləş miş 
Ştat la rı dır. “Azər xal ça” və Va-
şinq ton da fəaliy yət gös tə rən 
ABŞ-Azər bay can Ti ca rət Pa-
la ta sı (USACC) ara sın da əl də 
olun muş əmək daş lıq ra zı laş-
ma sı sa yə sin də bir il ər zin də 
“Ma de in Azer baijan” mar ka lı xal ça la rın bu öl kə nin müx tə lif 
şə hər lə rin də sər gi və sa tı şı nın təş ki li nə im kan ya ra dı la caq.

“Azər xal ça”nın okeanın o ta yın da ilk sər gi si mar tın 27-də ABŞ-
Azər bay can Ti ca rət Pa la ta sı ofi  si nin qa le re ya sın da açı lıb. Sər gi də 
nü ma yiş olun maq üçün ABŞ-yə ümu mi lik də 76 xal ça gön də ri lib. 
Bu ra ya Qa ra bağ, Gən cə-Qa zax, Qu ba-Şir van və Təb riz xal ça çı-
lıq mək təb lə ri nə aid müx tə lif öl çü lü yun və ipək xal ça lar da xil dir. 
Sər gi iş ti rak çı la rı na, elə cə də xal ça sa tın al maq is tə yən lə rə yal nız 
ənə nə vi üs lub və rəng lər də de yil, mo dern di zayn lı, çağ daş zöv qə 
xi tab edən pas tel rəng li xal ça lar da təq dim olu nur.
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Paytaxtdakı teatrlardan
bölgələrə sənət ərməğanı

Xə bər ver di yi miz ki mi, “Hey dər Əli yev İli” çər çi və sin də Mə də niy yət 
Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə pay taxt da fəaliy yət gös tə rən sək kiz teat rın 
20-27 mart ta rix lə rin də böl gə lə rə qast rol sə fər lə ri hə ya ta ke çi ri lib.

Uzun il lər dən son ra ilk də fə be lə ge niş şə kil də təş kil olu nan, pe-
şə kar mil li Azər bay can teat rı nın 150 il li yi nə tə sa düf edən qast rol ak-
si ya sı nın məq sə di re gion lar da mə də ni hə ya tın fəal laş dı rıl ma sı, əha-
li nin, xü su si lə də gənc lə rin asu də vax tı nın da ha mə na lı ke çi ril mə si, 
yer li ya ra dı cı kol lek tiv lər lə sıx ün siy yət və fay da lı təc rü bə mü ba di lə-
si nə şə rait ya rat maq dır.

“Yuğ”un “Şəbədə”si Şamaxıda
Nov ruz bay ra mı nın ilk 

gü nün də baş la yan qast rol 
proq ra mı çər çi və sin də Azər-
bay can Döv lət Yuğ Teat rı “Şə-
bə də” ta ma şa sı nı mar tın 20-
də Şa ma xı ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zin də nü ma yiş et di rib.

Bö yük mü tə fək kir, mil li dra-
ma tur gi ya mı zın ba ni si Mir zə 
Fə tə li Axund za də nin “Mü ra fi ə 
və kil lə ri nin he ka yə ti” (1855) 
pye si əsa sın da ha zır la nan 
bir his sə li səh nə əsə ri nə re jis sor Güm rah Ömər qu ru luş ve rib. “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 işin də xu ra fat və ge ri lik tən qid hə də fi  dir.
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Bu il Türk dünyası üzrə bir sıra 
yubileylər qeyd ediləcək

2023-cü il də Türk dün ya sı üçün bir sı ra əla mət dar ta rix lə rin, o 
cüm lə dən: bö yük alim Əbu Rey han əl-Bi ru ni nin ana dan ol ma-
sı nın 1050 il li yi nin, mü tə fək kir Xo ca Əh məd Yə sə vi nin ana dan 
ol ma sı nın 930 il li yi nin, Ağ qo yun lu döv lə ti nin hökm da rı Uzun 
Hə sə nin ana dan ol ma sı nın 600 il li yi nin, Sul tan Bey bar sın ana-
dan ol ma sı nın 800 il li yi nin, məş hur qır ğız mü tə fək ki ri Mol do 
Ni ya zın ana dan ol ma sı nın 200 il li yi nin, Tür ki yə nin bö yük şairi, 
“İs tiq lal mar şı”nın müəl li fi Meh met Akif Er so yun ana dan ol ma-
sı nın 150 il li yi nin, qə dim türk ya zı sı nın şif ri nin açıl ma sı nın 130 
il li yi nin, ha be lə gör kəm li şəx siy yət lər və mü hüm ha di sə lər lə 
bağ lı baş qa yu bi ley lə rin qeyd edil mə si nə zər də tu tu lur.

Bu ba rə də Biş kek də Türk Aka de mi ya sı (BTA) El mi şu ra sı nın 
6-cı ic la sın da mə lu mat ve ri lib.  

İc las da BTA-nın pre zi den ti Şa hin Mus ta fa yev, Qır ğı zıs ta nın təh sil 
və elm na zi ri Ka nı bek İma nə li yev, Azər bay can elm və təh sil na zi ri nin 
müavi ni İd ris İsa yev, Qa za xıs tan Elm və Ali Təh sil Na zir li yi nin Elm 
Ko mi tə si nin səd ri Dar xan Əh məd-Zə ki, Tür ki yə Mil li Təh sil Na zir li yi-
nin Təh sil Şu ra sı nın səd ri Ci had Də mir li, Ma ca rıs ta nın Qır ğı zıs tan-
da kı sə fi ri Şan dor Do ro qi, ha be lə qar daş öl kə lər də təh si lə və el mə 
ca vab deh ida rə lə rin nü ma yən də lə ri və eks pert lə ri iş ti rak edib lər.

İc las da BTA El mi şu ra sın da sədr lik Qa za xıs tan dan Qır ğı zıs ta na ke-
çib. Aka de mi ya nın rəh bə ri 2022-ci il də gö rül müş iş lər ba rə də he sa bat 
təq dim edib. Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı nın iş ti rak çı la rı olan öl kə lə rin elm 
və təh sil sa hə sin də əmək daş lı ğı, el mi təd qi qat la yi hə lə ri mü za ki rə olu-
nub, 2023-cü il üçün Türk dün ya sı nın əla mət dar ta rix lə ri təs diq edi lib.

Aka de mi ya nın 2023-cü il üçün iş pla nı da təs diq olu nub. BTA 
El mi şu ra sı nın növ bə ti ic la sı nın Ba kı da ke çi ril mə si qə ra ra alı nıb.

Elmi şuranın iclasında 
qan yaddaşımızdan söz açılıb

AMEA Ar xeolo gi ya, Et noq ra fi ya və Ant ro po lo gi ya İns ti tu tu El mi 
Şu ra sı nın 31 mart – A zər bay can lı la rın Soy qı rı mı Gü nü nə həsr 
edil miş ic la sı ke çi ri lib.

İns ti tu tun baş di rek to ru pro fes sor Ab bas Se yi dov 1918-ci il mar-
tın 30-dan ap re lin 3-dək Ba kı şə hə rin də və Ba kı qu ber ni ya sı nın 
müx tə lif böl gə lə rin də, həm çi nin ay rı-ay rı vaxt lar da Şa ma xı, Qu-
ba, Xaç maz, Lən kə ran, Ha cı qa bul, Sal yan, Zən gə zur, Qa ra bağ 
və Nax çı van da er mə ni lə rin tö rət dik lə ri qır ğın lar dan bəhs edib. Bil-
di ri lib ki, bu qır ğın lar da 50 min azər bay can lı qət lə ye ti ri lib.

Diq qət çat dı rı lıb ki, Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 1998-ci il də im-
za la dı ğı fər man la 31 mart Azər bay can lı la rın Soy qı rı mı Gü nü ki mi 
qeyd olu nur.

Ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru Qəh rə man Ağa yev 2007-ci il də Qu-
ba da aş kar la nan küt lə vi mə zar lıq da apar dı ğı təd qi qat iş lə rin dən 
da nı şıb. Bil di rib ki, təd qi qat lar nə ti cə sin də in san sü mük lə ri olan 2 
qu yu, elə cə də ske let lər lə do lu arx lar müəy yən edi lib. Qu yu lar da 
600-ə ya xın in san ske le ti aş kar olu nub. Arx lar da isə 211 kəl lə sü-
mü yü ta pı lıb. Küt lə vi mə zar lıq ye rin də 2013-cü il də Qu ba Soy qı rı-
mı Me mo rial Komp lek si in şa edi lib.

əvvəli səh. 1-də
Pre zi dent qeyd edib ki, mü ha ri bə ba-

şa ça tan ki mi La çın ra yo nu nun ye ni dən 
qu rul ma sı ilə bağ lı iş lə rə start ve ril miş-
di. Am ma La çın şə hə ri nin ye ni dən qu-
rul ma sı ke çən il av qus tun 26-dan bu 
ya na ic ra edi lir. “Bi rin ci mər hə lə də La-
çın şə hə rin də 500-ə ya xın fər di ev in şa 
edi lir və ya er mə ni lər tə rə fin dən da ğı-
dıl mış ev lər ye ni dən bər pa olu nur. Çox-
mər tə bə li sək kiz ya şa yış bi na sı ye ni dən 
qu ru lur, ya da ki, ta ma mi lə əsas lı tə mir 
olu nur və 30-dan çox ic ti mai bi na in şa 
edi lir. Mə nim gös tə ri şim lə bü tün bu iş lə-
ri biz bu ilin so nu na qə dər ba şa çat dır-
ma lı yıq, bu, sa də cə, bi rin ci mər hə lə ola-
caq. Bu ev lə rin sa yı gös tə rir ki, min lər lə 
in san ar tıq bu ilin so nu na qə dər La çın 
şə hə rin də ya şa ya caq və la çın lı lar bu il 
öz doğ ma di ya rı na qa yı da caq lar”, – de-
yə İl ham Əli yev əla və edib.

Döv lət baş çı sı bil di rib ki, Za bux kən-
din də 1000-dən çox, Sus kən din də isə 
300-dən çox in san yer lə şə cək. Er mə nis-

ta nın iş ğa lı döv rün də ti ki lən və xa ric dən 
er mə ni lə rin qa nun suz ola raq kö çü rül dü-
yü Za bux kən din də ki ev lər də bi zim hərb-
çi lə ri miz yer lə şir. Za bux kən di nin sa kin-
lə ri üçün isə ta ma mi lə ye ni kənd sa lı nır.

Bu nun la ya na şı, ra yo nun Gü lə bird 
və Qor çu kənd lə ri nin baş pla nı təs diq-
lə nib. Bi rin ci mər hə lə də Gü lə bird kən-
din də 2400, Qor çu kən din də isə 1300 
in sa nın yer ləş mə si nə zər də tu tu lur: 
“Yə ni, gə tir di yim bü tün bu rə qəm lə-
ri nə zə rə ala raq, hər kəs gö rə bi lər ki, 
ya xın gə lə cək də – bu il və gə lən il biz 
La çın ra yo nu na təq ri bən 10 mi nə ya-
xın, bəl kə də çox keç miş köç kü nü yer-
ləş di rə cə yik”.

La çın şə hə ri nin bü tün inf rast ruk tu ru-
nun ye ni dən qu rul du ğu nu bil di rən İl ham 
Əli yev de yib: “La çın nəin ki Azər bay-
ca nın dün ya miq ya sın da ən gö zəl şə-
hər lə rin dən bi ri nə çev ri lə cək, – nə zə rə 
al saq ki, La çı nın çox fü sun kar tə biəti – 
me şə lə ri, dağ la rı, çay la rı var, – bu, bir 
cən nət mə kan ola caq dır. Bax, biz bu iş-

lə ri gö rü rük və bu, gö rü lən iş lə rin, sa də-
cə, bir his sə si dir. Biz azad edil miş bü tün 
tor paq lar da in di ge niş miq yas lı qu ru cu-
luq iş lə ri apa rı rıq və bu iş lə ri öz he sa bı-
mı za gö rü rük və gö rə cə yik”.

Bir neçə kəndin sakinlərinin 
bir yerə cəmləşdirilməsi 

nəzərdə tutulur 
Pre zi dent diq qə tə çat dı rıb ki, iş ğal dan 

azad edil miş bü tün ra yon lar da iş lər pa-
ra lel su rət də apa rı la caq. Hər ra yon da 
ra yon mər kəz lə ri – şə hər lər, həm çi nin 
3-4 kən din bi rin ci mər hə lə də qu rul ma sı 
nə zər də tu tu lur. Ey ni za man da ay rı-ay rı 
ra yon lar da bi rin ci mər hə lə də bə zi yer lər-
də bir ne çə kən din sa kin lə ri nin bir ye rə 
cəm ləş di ril mə si nə zər də tu tu lur. Çün ki 
bu, həm on la rın ya şa ma sı, ey ni za man-
da, nəq liy yat-lo gis ti ka mə sə lə lə ri nin həl li 
üçün da ha əl ve riş li dir: “Bi zim bü töv lük də 
tək cə Qa ra bağ da, Şər qi Zən gə zur da de-
yil, di gər böl gə lə ri miz də də dağ ra yon la-
rın da kənd lər bir-bi rin dən ara lı yer lə şir di 
və bu, bir çox hal lar da in san la rın ra hat 
ya şa ma sı na o qə dər də im kan ver mir di. 
Yə ni, bu, ənə nə vi ola raq be lə qu rul muş-
dur. Əl bət tə ki, azad edil miş tor paq lar-
da in di və gə lə cək də hər bir kənd bər pa 

edi lə cək. An caq Azər bay can döv lə ti öz 
üzə ri nə dü şən və zi fə ni bun da gö rür ki, 
biz ya xın da yer lə şən kənd lə rin sa kin lə-
ri ni bir ye rə yı ğıb on lar üçün gö zəl şə-
rait ya ra daq. Yə ni, biz şə hər tip li kənd-
lər qu ra ca ğıq və mən qu ru la caq bü tün 
kənd lə rin baş pla nı nı təs diq lə mi şəm. 
Ey ni za man da, kənd lə rin xa ri ci gör kə mi 
də təs diq lə nib və ye nə də de yi rəm, həm 
ra hat, həm də me mar lıq nöq te yi-nə zə-
rin dən çox gö zəl ola caq”.

Yeni idarəetmə modeli ölkənin 
digər yerlərində də tətbiq 

edilməlidir
Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, bun dan 

son ra La çın ra yo nun da, elə cə də di gər 
ra yon lar da  ət raf mü hi tin qo run ma sı mü-
hüm və zi fə ol ma lı dır: “Biz keç miş köç-
kün lə ri qay ta ra ca ğıq, inf rast ruk tur ya ra-
da ca ğıq və ora da iş yer lə ri ya ra dı la caq, 
çox gö zəl im kan lar ya ra dı la caq. An caq 
qa yı da caq hər bir keç miş məc bu ri köç-
kün özü də bil mə li dir, siz də mə nim nü-
ma yən dəm ki mi bil mə li si niz, biz ət raf 
mü hi ti qo ru ma lı yıq. Çün ki öl kə mi zin bə zi 
yer lə rin də ət raf mü hi tə bö yük zi yan vu-
ru lur, qa nun suz iş lər gö rü lür, tor paq lar 
zəbt edi lir, ağac lar kə si lir, ye rin də ev lər 

ti ki lir, kənd tə sər rü fa tı tə yi nat lı tor paq-
lar da aidiy yə ti ol ma yan ob yekt lər in şa 
edi lir. Yə ni, siz mə nim nü ma yən dəm ki-
mi və bü tün və tən daş lar bil mə li dir lər ki, 
bu ra da qay da-qa nun var, öz ba şı na heç 
kim heç bir iş gö rə bil məz... Tor paq la-
rın zəbt edil mə si, me şə fon du nun məhv 
edil mə si və di gər xo şa gəl məz hal lar ol-
ma ma lı dır. Əmi nəm ki, öz də də-ba ba 
tor paq la rı na qa yı da caq bü tün keç miş 
köç kün lər, bax, bu amal la ya şa ya caq lar. 
Döv lət or qan la rı on la ra kö mək et mə li dir 
və nə za rət et mə li dir ki, hər şey qay da-
qa nun la həll olun sun, tən zim lən sin”.

Pre zi dent son da de yib: “Döv lət öz üzə-
ri nə dü şən və zi fə ni ic ra edir. De mək olar 
ki, in di bu tə yi nat dan son ra azad edil miş 
ək sər ra yon lar da mə nim xü su si nü ma-
yən də lə rim ar tıq fəaliy yə tə baş la ya caq-
dır. Hə lə tək cə Kəl bə cər ra yo nun da tə yin 
edil mə yib, bu da ola caq. Bu əra zi lər də, 
ey ni za man da, ye ni ida rəet mə üsu lu da 
tət biq edil mə li dir və edi lir. Gə lə cək də bu, 
ye ni ida rəet mə mo de li ki mi öl kə mi zin bü-
tün di gər his sə lə rin də də tət biq edil mə-
li dir. Yə ni, bu, həm bö yük qu ru cu luq iş-
lə ri dir, həm də ye ni ida rəet mə üsu lu dur. 
Əmi nəm ki, bu, tək cə azad edil miş əra zi-
lə rin yox, bü töv lük də öl kə mi zin hər tə rəf i 
in ki şa fı na bö yük töh fə ve rə cək dir...”.

Prezident İlham Əliyev: “Minlərlə laçınlı 
bu il öz doğma diyarına qayıdacaq”
“Laçının çox füsunkar təbiəti – meşələri, dağları, çayları var, – 

bu, bir cənnət məkan olacaq”

əvvəli səh. 1-də
Qeyd edək ki, Məh ta 

Mə həm mə də li za də 2001-
ci il də Ba kı şə hə rin də 
ana dan olub. 2018-ci il də 
Şöv kət Ələk bə ro va adı na 
on bi ril lik Mu si qi mək tə bi-
ni qa nun sin fi üz rə bi ti rib. 
2022-ci il də Azər bay can 
Mil li Kon ser va to ri ya sı nı 
(AMK) hə min ix ti sas üz rə 
ba şa vu rub. 2016-cı il də 
“Ba kı pa yı zı” bey nəl xalq 
mü sa bi qə sin də Qran-pri 
mü ka fa tı, döv lət müs tə qil-
li yi mi zin bər pa sı nın 25-ci 
il li yi nə həsr olun muş Res pub li ka mü-
sa bi qə sin də isə I də rə cə li dip lom la 
təl tif olu nub. İfa çı nın adı 2018-ci il də 
döv lət baş çı sı nın mü va fiq sə rən ca mı 
ilə Azər bay ca nın gənc is te dad la rı-
nın “Qı zıl ki tab”ına ya zı lıb və xü su si 
ay lıq tə qaüdə la yiq gö rü lüb. 2020-ci 

il də “World har mony” III bey nəl xalq 
mü sa bi qə sin də I də rə cə li dip lom qa-
za nıb.

***
Rəh man Ab dul la yev 1998-ci il-

də Ba kı şə hə rin də ana dan olub. 28 
nöm rə li Mu si qi mək tə bin də tar ix ti sa-

sı üz rə təh sil alıb. 2012-
ci il dən təh si li ni AMK-nın 
tər ki bin də İn cə sə nət 
Gim na zi ya sın da da vam 
et di rib. 2015-2019-cu il-
lər də AMK-da ba ka lavr, 
2019-2022-ci il lər də isə 
ma gistr təh si li alıb. Ha-
zır da İn cə sə nət Gim na-
zi ya sın da müəl lim iş lə yir. 
O, 2010-cu il də Mə də niy-
yət və Tu rizm Na zir li yi nin 
ke çir di yi II Res pub li ka 
mü sa bi qə sin də, 2013-cü 
il də Ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin 90 il lik yu bi le yi nə 

həsr olun muş II Res pub li ka mü sa bi-
qə sin də laureat adı nı qa za nıb. 2019-
cu il də Ba kı da “Tas teArt” II bey nəl xalq 
mü sa bi qə sin də I ye rə, 2020-ci il də 
Ru si ya da təş kil edi lən “Bey nəl xalq 
Art” fes ti va lın da II ye rə la yiq gö rü lüb.

Nurəddin

1918-ci ilin mart 
soyqırımından 105 il ötür
Qeyri-islam dini icmalarının nümayəndələri Quba 
Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət ediblər 

əvvəli səh. 1-də
Mar tın 28-də Azər bay can da kı 

qey ri-is lam di ni ic ma la rı nın nü-
ma yən də lə ri və on la rın də və ti ilə 
öl kə mi zə gə lən xa ri ci qo naq lar 
Qu ba ya sə fər edib lər. Sə fər Di ni 
Qu rum lar la İş üz rə Döv lət Ko mi-
tə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə real la şıb.

Qo naq lar əv vəl cə Qu ba da dağ 
yə hu di lə ri nin yığ cam şə kil də ya-
şa dıq la rı Qır mı zı qə sə bə də yer li 
ic ma nü ma yən də lə ri ilə gö rü şüb, 
bu ra da Ümum dün ya Dağ Yə hu-
di lə ri nin Ta rix-Et noq ra fi ya Mu ze-
yi və “Gi lə ki” si na qo qu ilə ta nış 
olub lar.

Bil di ri lib ki, Qır mı zı qə sə bə dün-
ya da İs rail dən son ra yə hu di lə rin 
yığ cam ya şa dıq la rı na dir mə kan-
dır. “Qaf qa zın Ye ru sə li mi” ad lan-
dı rı lan qə sə bə də məs kun la şan 
yə hu di lər uzun il lər dir öz adət-
ənə nə lə ri ni ya şa dır lar. Bu ra da yə-
hu di lə rin di ni ic ma sı və mil li mə də-
niy yət mər kə zi fəaliy yət gös tə rir. 

Dağ yə hu di lə ri nin Qu ba da 
məs kun laş ma la rı XVIII əs rin or-
ta la rı na tə sa düf edir. Fə tə li xa nın 
Qu ba xan lı ğı na rəh bər lik et di yi 
dövr lər də ət raf əra zi lər də ya şa-
yan yə hu di lər bu ra ya köç mə yə 
baş la yıb lar. Uzun il lər dir bu ra-
da kı yə hu di lər azər bay can lı lar la 
bir lik də sülh və əmin-aman lıq 
şə raitin də ya şa yır lar.

Qo naq lar zən gin me mar lıq üs-
lu bu na ma lik Qu ba Cü mə məs-
ci di ilə də ta nış olub lar. Diq qə tə 
çat dı rı lıb ki, 1802-ci il də ti ki lən 
məs cid tək cə Qu ba da de yil, bü-
tün şi mal-şər qi Azər bay can da ən 
qə dim di ni mər kəz lər dən bi ri dir.

Son ra Qu ba Soy qı rı mı Me-
mo rial Komp lek si nin əra zi sin də 
soy qı rı mı qur ban la rı nın xa ti rə si-
nə ucal dı lan abi də zi ya rət olu-
nub, di ni kon fes si ya la rın nü ma-
yən də lə ri dualar oxu yub lar.

Di ni Qu rum lar la İş üz rə Döv-
lət Ko mi tə si nin sədr müavi ni 
Sə ya vuş Hey də rov jur na list lə rə 
mü sa hi bə sin də bil di rib ki, dün-
ya da sül hü təh did edən pro ses-
lə rin də rin ləş di yi bir za man da 
Azər bay can sül hü təb liğ edən 
bir plat for ma, mo del ya ra dıb. 
Bu nun ya ran ma sın da öl kə-
miz də möv cud olan bü tün di ni 
kon fes si ya lar, ic ma lar xü su si 
fəal lıq gös tə rib lər. Qey ri-is lam 
di ni ic ma la rı nın nü ma yən də lə-
ri və on la rın də və ti ilə öl kə mi zə 
gə lən xa ri ci qo naq la rın Qu ba ya 
sə fə ri za ma nı yə hu di, xris tian 
və is lam ic ma sı nın nü ma yən-
də lə ri tə rə fin dən bir gə ya şa yı-
şın, bir lik də ça lış ma ğın vax tı 
ol du ğu bir da ha elan edi lib. 

İc ma nü ma yən də lə ri Azər bay-
ca nın Qa ra bağ böl gə sin də ya-
şa yan er mə ni lə rə də mü ra ciət 
edə rək öz lə ri ni nü mu nə gös tə-
rib lər. Ne cə ki, on lar öl kə miz də 
xoş bəxt ya şa yıb-ya ra dır lar, er-
mə ni lə ri də Azər bay can da bu 
cür xoş bəxt ya şa ma ğa də vət 
edib lər. To le rant lıq, mul ti kul tu-
ra lizm ənə nə lə ri, bir gə ya şa yış 
bi zim hə ya tı mı zın ay rıl maz bir 
his sə si dir.

Sə fər də iş ti rak edən qey ri-is-
lam di ni ic ma la rı nü ma yən də-
lə ri nin diq qə ti nə çat dı rı lıb ki, 
Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə-
yi ilə ya ra dı lan Qu ba Soy qı rı mı 
Me mo rial Komp lek si 2013-cü il 
sent yab rın 18-də açı lıb. Komp-
leks də XX əs rin əv vəl lə rin də Qu-
ba şə hə ri nin müx tə lif əra zi lə ri nin 
gö rün tü lə ri, o za man bu ra da 
apa rı lan ti kin ti-qu ru cu luq iş lə ri, 
əha li nin hə yat tər zi haq qın da fo-
to lar var. Sen sor ek ran lı mo ni tor-
da kı xü su si xə ri tə də er mə ni lə rin 

ötən əsr də xal qı mı za qar şı res-
pub li ka mı zın müx tə lif böl gə lə rin-
də hə ya ta ke çir dik lə ri soy qı rı mı 
akt la rı ba rə də bir ne çə dil də mə-
lu mat əl də et mək müm kün dür.

Qeyd olu nub ki, Qu ba soy qı-
rı mı mə zar lı ğı 2007-ci il ap re lin 
1-də əra zi də tor paq iş lə ri gö rü-
lər kən aş kar la nıb. Bun dan son ra 
Azər bay can Mil li Elm lər Aka de-
mi ya sı nın Ar xeolo gi ya və Et noq-
ra fi ya İns ti tu tu nun əmək daş la rı 

tə rə fin dən küt lə vi mə zar lıq da 
təd qi qat iş lə ri apa rı lıb. Təd qi qat-
lar nə ti cə sin də mə zar lı ğın 1918-
ci il də er mə ni lə rin yer li dinc əha-
li yə qar şı tö rət dik lə ri soy qı rı mı 
ilə bağ lı ol du ğu müəy yən edi lib.

Vur ğu la nıb ki, er mə ni lə rin tö-
rət dik lə ri bu soy qı rı mı ci na yə ti nin 
araş dı rıl ma sı məq sə di lə Azər bay-
can Xalq Cüm hu riy yə ti hö ku mə ti 
tə rə fin dən Föv qə la də İs tin taq Ko-
mis si ya sı ya ra dı lıb. La kin 1920-ci 
il də Xalq Cüm hu riy yə ti nin sü qu tu 
ilə bu pro ses da yan dı rı lıb, baş ve-
rən lə rin so na dək araş dı rıl ma sı və 
ha di sə lə rə mü va fiq si ya si-hü qu qi 
qiy mət ve ril mə si nin qar şı sı alı nıb. 
80 il son ra – 1998-ci il mar tın 26-da 
Pre zi dent Hey dər Əli ye vin im za la-
dı ğı “Azər bay can lı la rın soy qı rı mı 
haq qın da” fər man la hə min dəh şət-
li ha di sə lə rə adek vat si ya si qiy mət 
ve ri lib və 31 mart “Azər bay can lı la-
rın Soy qı rı mı Gü nü” elan edi lib.

Qo naq lar Qu ba Soy qı rı mı Me-
mo rial Komp lek si nin xa ti rə ki ta-
bı na ürək söz lə ri ni ya zıb lar.

Sə fər də Azər bay can da kı Dağ 
Yə hu di lə ri, “Azər bay can Res pub-
li ka sın da Ka to lik kil sə si nin Apos-
tol Pre fek tu ra sı”, Rus Pra vos lav 
Kil sə si nin Ba kı və Azər bay can 
Ye par xi ya sı, “Azər bay can Bib li-
ya Cə miy yə ti”, “Yed din ci Gü nün 
Ad ven tist lə ri”, “Xi las kar Ye van-
ge lik-Lü te ran lar”, “Ba kı şə hə ri 
Ye ni Apos tol”, Ye van ge list Mə si-
hi Bap tist lə ri nin “Aqa pe”, “Hə yat 
Sö zü”, “Hə yat ve ri ci Lütf”, “Alov”, 
“Vi ne yard”, “Kriş na Şüuru”, “Mo-
lo kan Ru ha ni-Xris tian” və “Bə hai” 
di ni ic ma la rı təm sil olu nub.

“Yeni adlar”da qanun və tar axşamıBakıda Avropa Günləri təşəbbüsü çərçivəsində sərgi

Azər bay can ilk də fə Av ro pa da 
mə də niy yət sa hə sin də ən bö yük 
tə şəb bü sə – Av ro pa Bə dii Sə nət lər 
Gün lə ri nə (EACD) qo şu lub. Təd bir 

bu il mar tın 28-dən ap re lin 3-dək 20 
öl kə ni əha tə edə cək.

Bu tə şəb büs çər çi və sin də Ba kı da kı “NUR 
Art House” qa le re ya sın da Av ro pa İt ti fa-
qı, “World Crafts Coun cil Euro pe” və “The 
Creati ve Euro pe Prog ram me” təş ki lat la rı nın 

dəs tə yi ilə “Arts Coun cil Azer baijan”ın iş ti ra-
kı ilə ər sə yə gə lən xal ça sər gi si açı lıb.

Sər gi nin açı lış mə ra si min də “Arts Coun-
cil Azer baijan”ın rəh bə ri Da daş Məm mə dov 
qeyd edib ki, Av ro pa Bə dii Sə nət lər Gün lə ri 
(Journ ées Europ éen nes des Mé tiers d’Art, 
JE MA/EACD) 2002-ci il də Fran sa da bien na le 
for ma tın da tə sis edi lib, 2011-ci il dən baş la ya-
raq hər il ke çi ri lir. Tə şəb büs bə dii sə nət lər sa-
hə si nin in ki şa fı və Av ro pa da on lar haq qın da 
mə lu mat la rın da ha çox ya yıl ma sı na yö nə lib. 
EACD-nin buil ki möv zu su “Bir lik”, de vi zi isə 
“Va hid əl lə ri miz”dir. “Arts Coun cil Azer baijan” 
ötən il “World Crafts Coun cil Euro pe”nın üz vü 
olub. Bu, bi zə tə şəb bü sə qo şul maq və sər gi-
ni təş kil et mək im ka nı ve rib.

Da ha son ra Av ro pa İt ti fa qı nın Azər bay-
can da kı sə fi ri Pe ter Mi xal ko və “NUR Art 
House” qa le re ya sı nın di rek to ru Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si, sə nət şü nas lıq dok to ru 
Rö ya Ta ğı ye va çı xış edib lər.

Sər gi ap re lin 2-dək da vam edə cək. Təd-
bir çər çi və sin də xal ça çı lıq sə nə ti üz rə us tad 
dərs lə ri də təş kil olu na caq.
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29 mart 2023 tədbir 3 Teatr və Kino forumları keçiriləcək

Forumlar Azərbaycan peşəkar teatrının 150 və 
kino sənətinin 125 illik yubileylərinə həsr olunub

ÜmummilliliderHeydərƏliyevin
100illikyubileytədbirləriçərçi
vəsində1011aprel2023cüil
tarixlərindəMədəniyyətNazirli
yivəHeydərƏliyevMərkəzinin
təşkilatçılığıilə“Azərbaycanteatrı
–150:inkişafperspektivləri”möv
zusundaTeatrforumukeçiriləcək.

HeydərƏliyevMərkəzindəgerçək
ləşəcəkforumdaiştiraküçünnazirli
yinrəsmiinternetresursu–culture.
gov.azsaytındayerləşdirilənonlayn
forma üzrə qeydiyyatdan keçmək
mümkündür.Tədbirdəiştiraklabağlı
təsdiqepoçtvasitəsiləbildiriləcək.

***
2021 aprel tarixlərində isə Mə

dəniyyətNazirliyi vəHeydərƏliyev
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Azər
baycan kinosu – 125: reallıq, çağı
rışlarvəhədəfər”mövzusundaKino
forumukeçiriləcək.
“Heydər Əliyev İli” çərçivəsində

təşkil edilən forum Azərbaycanda
kinosənətininyaranmasınınəlamət
daryubileyinəhəsrolunub.
HeydərƏliyevMərkəzindəgerçək

ləşəcək forumda iştiraküçünnazirli
yinculture.gov.azsaytındayerləşdiri
lənonlayn formaüzrəqeydiyyatdan
keçməkolar.Tədbirdə iştiraklabağlı
təsdiqepoçtvasitəsiləbildiriləcək.

Paytaxtdakı teatrlardan bölgələrə sənət ərməğanı
Səkkiz teatr – səkkiz tamaşa

əvvəli səh. 1-də
Tamaşanın quruluşçu rəssamı

Umay Həsənova, rejissor assis
tenti Məryəm Qələndərlidir. Rol
ları Xalq artisti Vidadi Həsənov
(Ağa Mərdan), aktyorlar Elgün
Həmidov (Ağa Salman), Vüqar
Hacıyev(AğaAbbas,HacıRəcə
bəli),AmidQasımov(AğaKərim),
ElçinƏmirov(Əzizbəy),Mətanət
Abbas (Zübeydə),LəmanMərrih
(Səkinə) və Günəş Mehdizadə
(Zeynəb)canlandırıblar.

Qəbələdəki teatrsevərlər 
üçün “Pantomima buketi” 
Azərbaycan Dövlət Pantomi

ma Teatrı martın 24də “Panto
mimabuketi”iləQəbələdəteatr
sevərlərinqarşısınaçıxıb.

Tamaşanın ideya müəllifi və
quruluşçu rejissoru Xalq artis
ti Bəxtiyar Xanızadə, rəssamı
ƏməkdarartistQurbanMəsimov,
musiqitərtibatçısıƏməkdarartist
ElmanRəfiyevdir.

Nizami yurdunda 
“Yeddi gözəl”

Azərbaycan Dövlət Akademik
Rus Dram Teatrı martın 22də
NizamiGəncəvinin “Yeddigözəl”
poemasıəsasındaeyniadlıtama
şanı Gəncə Dövlət DramTeatrı
nınsəhnəsindətəqdimedib.
Premyerası 7 dekabr 2012ci

ildə gerçəkləşən tamaşanın qu
ruluşçu rejissoru Yonas Vayt
kus, quruluşçu rəssamı Arturas
Şimonis, geyim üzrə rəssamı
Sandra Straukayte, musiqi tər
tibatçısı Alqirdas Martinaytisdir
(dördüdəLitvadan).Xoreoqrafi
ya Tahir Eynullayevə, videoins
talyasiya Emin Mirabdullayevə
məxsusdur. Rolları Xalq artisti
FuadOsmanov,Əməkdarartist
lər Maqsud Məmmədov, Murad

Məmmədov, Həcər Ağayeva,
TeymurRəhimov,MariyaDubo
vitskaya, Bella Safina (Klimaşe
va),OleqƏmirbəyov,YuriOmel
çenko,NatavanHacıyeva,digər
artistlər Rüstəm Kərimov, Ye
ganə Hüseynli, Zaur Terequlov,

RamilƏliyev,OlesyaQasımova,
İoannaFerştandt,RumiyyəAğa
yevavəbaşqalarıcanlandırıblar.

Salyan və Lənkəranda 
marionet kukla tamaşası
Azərbaycan Dövlət Kukla

Teatrımartın22dəSalyanDöv
lət Kukla Teatrının səhnəsində
“MüsyöJordanvədərvişMəstəli
şah”marionettamaşasınıgöstə
rib.
M.F.Axundzadənin “Müsyö

Jordan və dərviş Məstəli şah”
komediyasıəsasındahazırlanan
tamaşanın quruluşçu rejissoru
Aleksandr Maksimıçev, quruluş
çu rəssamı Tatyana Melnikova,
bəstəkarı İqor Roqalyov, quru
luşçu baletmeysteri Zakir Ağa
yevdir.Marionet tamaşada qəh
rəmanları Elnur Abbasquliyev,
SəriyyəMansurova,İqbalƏliyev,
CavidTelman, ElmiraHüseyno
vacanlandırıblar.
Paytaxtın kuklaçıları həmin

gün tamaşanı Lənkəran şəhər
O.Mirzəyev adına uşaq evində

də nümayiş etdiriblər. Tamaşa
dansonrayaradıcıheyətbayram
tədbirini əyləncəli oyunlarla da
vametdirib.Novruzunəsasper
sonajlarıKosavəKeçəluşaqevi
sakinlərinə Kukla Teatrının bay
ramhədiyyələrinitəqdimedib.

“Lənkəran xanının vəziri” 
Qusarda

ŞuşaDövlətMusiqiliDramTeat
rımartın23dəM.F.Axundzadənin
“Lənkəran xanının vəziri” komedi
yası əsasında hazırlanan eyniadlı
tamaşanıQusardanümayişetdirib.
Əməkdar artist Loğman Kəri

movunquruluşverdiyisəhnəəsə
riQusarDövlətLəzgiDramTeat
rınınsəhnəsindətəqdimedilib.
Azərbaycanpeşəkarmilliteat

rının ilksəhnə(1873)əsəriolan
komediyahazırkıquruluşda11il
əvvəlŞuşateatrınınrepertuarına
daxiledilib.Millidramaturgiyamı
zınbanisiMirzəFətəlinin200illik
yubileyimünasibətilə hazırlanan
tamaşanınpremyerası2012ci il
iyunun25dəgerçəkləşib.

“Molla Nəsrəddinin beş 
arvadı” Mingəçevirdə
Azərbaycan Dövlət Akademik

MusiqiliTeatrınınyaradıcıheyəti
martın 23də Mingəçevir Dövlət
DramTeatrınınsəhnəsindəməş
hur özbək yazıçısı İbrahim Sa
dıqovun “MollaNəsrəddinin beş

arvadı” (tərcümə D.Mustafayev)
komediyasınınümayişetdirib.
Əməkdar incəsənətxadimiƏs

gərƏsgərovunquruluşverdiyita
maşada rolları Əməkdar artistlər
Əkbər Əlizadə, Nahidə Orucova,
İqrar Salamov, aktyorlar Möylə
Mirzəliyev,MehribanZaliyeva,Ül
viyyəƏliyeva,GülcahanSalamo

va,GülnarəƏzizova,RuslanMür
səlov,FəridRzayevoynayıblar.
Səhnəəsərininquruluşçurəs

samı Əməkdar rəssam Nabat
Səmədova, quruluşçu balet
meysterləriƏməkdarartistlərZa
kirvəYelenaAğayevlər, rejissor
assistentiTamillaAslanovadır.

Mürəkkəb pantomima ele
mentlərinin icra olunduğu tama
şada Elnur Abbasquliyev, Cey
hun Dadaşov, Bəhruz Əhmədli,
Elnur İsmayılov, Nurlan Rüstə
mov, Əli Əlizadə, NuridəMusa
bəyli, Zəhra Hüseynova, Aydan
Həsənova, Elxan Şahaliyev, El
minQiyaslıizləyicilərəxoşanlar
yaşadıblar.

Sumqayıt səhnəsində 
“Dəcəl keçi”

Azərbaycan Dövlət Gənc Ta
maşaçılar Teatrının kollektivi
dahayaxındaSumqayıtdaqast
rolda olub. Yaradıcı heyət mar
tın26daSumqayıtDövlətDram
Teatrında “Dəcəl keçi” tamaşası
iləçıxışedib.

Pərvin Nurəliyevanın “Dəcəl
keçi”əsəriəsasındasəhnələşdi
rilən tamaşanın quruluşçu rejis
soruAylaOsmanova,quruluşçu
rəssamı Elşən Sərxanoğludur.
RollarıSəbinəMəmmədzadə,İl
qarə Tosova, Zümrüd Quliyeva,
AnarSeyfullayev,YusifDadaşov,
Eyvaz İbrahimov və Vahid Oru
coğlucanlandırıblar.
Kiçikyaşlı tamaşaçılar üçün

nəzərdətutulmuşsəhnəəsərinin
əsas ideyası keçinin timsalında
xudpəsəndlik, tənbəllik, yalan
vəlovğalıqkimimənficəhətlərin
tənqididir.

Milli Dram Teatrı şəkililərin 
qonağı olub

Paytaxtda fəaliyyət göstərən
səkkiz teatrın bölgələrə qast
rol proqramıAzərbaycanDövlət
Akademik Milli Dram Teatrının
Şəkisənətsevərlərinətəqdimet
diyi “Məlikməmməd” tamaşası
nınnümayişiiləbaşaçatıb.Kol
lektivmartın27də–Beynəlxalq
Teatr Günündə “Məlikməmməd”
tamaşasınınümayişetdirib.
ƏvvəlcəUluöndərHeydərƏli

yevin teatra diqqət və qayğısını
əksetdirənvideoçarxtəqdimolu
nub.AkademikMilliDramTeatrı
nın direktor müavini Hacıbaba
Məmmədov uğurla həyata keçi
rilən, regionların mədəni həyatı

üçün vacib əhəmiyyət daşıyan
layihə haqqında danışıb, teatrın
rəhbərliyi və kollektivi adından
MədəniyyətNazirliyinə,ŞəkiŞə
hər İcra Hakimiyyətinə və Şəki
DövlətDramTeatrınatəşəkkürü
nübildirib.
Sonraməşhurxalqnağılımızın

səhnə təcəssümü nümayiş olu
nub. Böyük maraqla qarşılanan
tamaşanın quruluşçu rejissorları
ƏməkdarartistNicatKazımovvə
Mehman Fətullayev, quruluşçu
rəssamı Əməkdar mədəniyyət
işçisi İlham Elxanoğlu, musiqi
tərtibatçısıKamilİsmayılov,rejis

sorassistentiVüqarMəmmədov
və Könül Kərimovadır. Rolları
Əməkdar artist Mehriban Xan
larova, aktyorlar Elçin Əfəndi,
ŞəhlaƏliqızı,VüsalMustafayev,
CorcQafarov,ElsevərRəhimov,
RadaNəsibova,İlahəHəsənova,
LaləSüleymanovavəTuralİbra
himovcanlandırıblar.

***
Teatrlarınbölgələrəqastrolsə

fərləri“HeydərƏliyevİli”nəsənət
töhfəsiolmaqlayanaşı,yerlərdə
teatrsevərlərin yaddaşına ma
raqlı Novruz hədiyyəsi kimi ya
zılıb. Uşaq və böyüklərin sənət
zövqü nəzərə alınaraq hazırla
nanqastrolproqramıböyükma
raqlaqarşılanıb.

TÜRKSOY-un Şuşada silsilə tədbirləri olacaq
“Şuşa–2023:Türkdünyasınınmədə
niyyətpaytaxtı”iliçərçivəsindəsilsilə
tədbirlərimizolacaq.Türkdünyasından
incəsənətustalarıŞuşadaXarıbülbül
festivalınaqatılacaqlar.TÜRKSOYun
ənənəvilayihələrinin–“Rəssamlarsim
poziumu”,“Fotoqraflarsimpoziumu”,
“Şairlərgörüşü”vəs.builŞuşadahəyata
keçirilməsiplanlaşdırılıb.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı –
TÜRKSOYun baş katibi SultanRaev bunu
qəzetimizəmüsahibəsindəbildirib.
Türkdünyasıteatrfestivalıvə“QorqudAta”

Türkdünyasıfilmfestivalınındanəzərdətu
tulan tədbirlər arasında yer aldığını diqqətə
çatdıranbaşkatibvurğulayıbki,builŞuşada
bütünTürkdünyasınınsəsiduyulacaq.
Azərbaycanın tarixi Zəfərindən sonra bir

neçədəfəQarabağagetdiyinideyənSultan
Raev bu torpağın təbiətinə, coğrafiyasına
heyran olduğunu, amma gördüyü dağıntı
lardan çox sarsıldığını bildirib: “Füsunkar
təbiətə, coğrafiyaya, evlərə,məscidlərə, ta
riximədəni abidələrə o cür zərər vermək
qeyriinsani bir davranışdır. 30 il Qarabağı
qəsbedibəsarətaltındasaxlayıblar.Butor
paqlarda hər nə var dağıdıb,məhv ediblər.
Düşünürəm ki, bu ərazilərin onlaraməxsus
olmadığını, gectez məğlub olacaqlarını və
zaman gələcək bu torpaqları geri vermək
məcburiyyətində qalacaqlarını bilirdilər. Şu
şadaBülbülün,ÜzeyirHacıbəylinin,Natəva
nınheykəllərinigördüm.Əgərheykəlləribelə

güllələyiblərsə, bunu ifadə etməyə söz tap
maqolmur.XXIəsrdəbudəhşətlidir.Yaxşıki,
ədalətvar,haqqözyerinitapdı”.
SultanRaevnəvaxtsabuhaqdayazma

ğıdadüşündüyünüdeyib:“Azərbaycantürkü
olan azyaşlı bir uşaq anası ilə bərabərŞu
şanıtərketməkməcburiyyətindəqalır.Atası
Şuşaüçündöyüşür,şəhidolurvəməzarıiş
ğalaltındaolanŞuşadadır.30ilsonrahəmin
oğlan, mayor rütbəsi ilə Şuşanın xilaskarı
olaraqgeriqayıdır,öztorpağınıazadedirvə
atasınınməzarınıtapır,azadlıqmüjdəsinive
rir.SimvolikolaraqooğlanŞuşanınözüdür.
Şuşanın coğrafiyasına qalibiyyət, sülh, hü
zur,rifahyaraşır.Oərazilərəslsahibiüçün,
sülhpərvər,əməksevərinsanlarüçündarıxıb.

OnagörədəŞuşatəkQarabağındeyil,bü
tünAzərbaycanın həm dəmənəviyyat pay
taxtıdır,məncə...
Düşünürəmki,coğrafiyası–havası,suyu,

torpağızənginolanbiryerməhzzənginmə
nəviyyatlı Natəvan, Üzeyir bəy, Yusif Vəzir
Çəmənzəminli,ƏbdürrəhimbəyHaqverdiyev,
Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski kimi insanlar
yetişdirib.Onagörədə2023cü il təkcəŞu
şaüçündeyil,bütünTürkdünyasıüçünrən
garəngproqramlarlakeçəcək.Şuşadandaha
gülləsəsləriyox,musiqisəslərigələcək”.
BuilTÜRKSOYun30illiyininqeydediləcə

yinidədeyənbaşkatibbildiribki,bütünTürk
dünyasını əhatə edən geniş tədbirlər planı
nın hazırlanması üçün müzakirələr aparılıb.
Ümumilikdə 200ə yaxın tədbir planlaşdırılıb:
“Mənbir iləyaxındırqurumunbaşkatibiyəm.
QısazamandaÖzbəkistanvəTürkmənistanın
tamhüquqluüzvkimiTÜRKSOYdadahaak
tivşəkildəiştiraketdiklərinigörürük.Məsələn,
TürkmənistanTürkDövlətləriTəşkilatındamü
şahidəçiüzvdür.Bizdəisətamhüquqluüzvdür.
Bu,bizimüçünböyükuğurdur.Türkdünyası
iləbağlıyeganətəşkilatıqki,bütüntürkdövlət
lərinibirarayagətirmişik.Türkdünyasıböyük
dürvəgeosiyasibaxımdandadünyadaböyük
roloynayır.QarabağZəfəritəkcəAzərbaycan
xalqınındeyil,eynizamandaTürkdünyasının
mənəvi qələbəsi deməkdir.Çünki buQələbə
iləAzərbaycanTürkdünyasıəlaqələrinəmə
nəvibirtəkanverdi...”.

Mehparə Sultanova 
Ankara

ICESCO-dan üzv ölkələrə çağırış: teatrlara dövlət qayğısını artırın! 
İslamDünyasıTəhsil,ElmvəMədəniyyətTəş
kilatı(ICESCO)27mart–BeynəlxalqTeatrGü
nüiləbağlıüzvölkələrəincəsənətinbuvacib
növünüdəstəkləməkbarədəmüraciətedib.

Təşkilatın bəyanatında teatrınmilli mənsubiy
yətvəvətəndaşlıq, inklüzivlikvəkomandaruhu,
dialoqvədigərmədəniyyətlərəaçıqlıqdəyərlərini
əksetdirənqeyrimaddivəsivilizasiya irsininbir
hissəsi olduğu vurğulanıb.Təşkilat bu kontekst
də dövlətləri və vətəndaş cəmiyyətlərini müasir
texnologiyanınyaratdığıçoxsaylıplatformalardan
faydalanmaqyoluiləhazırdaböyükrəqabətləvə
bir çox problemlərlə üzləşən teatr sənətinin da
vamlılığınıtəminetməkistiqamətindəbirgəsəylər
göstərməyəçağırıb.
Bəyanatdadiqqətəçatdırılırki,ümumilikdə in

cəsənətəvəxüsusəndəteatraolanböyükmara
ğınbirhissəsiolaraq,ICESCObirneçəakademik
əsər nəşr etdirib və bu sənətin üzv dövlətlərdə

mövcudluğunu gücləndirməyə kömək etmək
üçünsilsiləsimpoziumvətəlimsessiyalarıtəşkil
edib.Teatrlarıdəstəkləməkməqsədiləbuilinfev
ralında Komor adalarında ərəb ölkələrinin teatr
festivalıkeçirilib.
“ICESCOBeynəlxalqTeatrGünümünasibətilə

üzvdövlətləriteatrıtəbliğetməküçüngəncnəslin
istedadvəbacarığından istifadəetməyə,busə
nətocaqlarınadavamlıdəstəkgöstərməyəçağı
rır.Bizhəmçininteatrvəsənətçilərəmadditexniki
vəmaliyyədəstəyigöstərməyi,onlarınhüquqları
nı,xüsusənəqlimülkiyyəthüquqlarınıqorumağı,
teatrsənətiilətəhsilmədəniyyətiarasındabirbiri
nitamamlayanəlaqələritəşviqetməyitövsiyəedi
rik.Eynizamandatəşkilatxüsusiqayğıyaehtiyacı
olan insanların teatr səhnəsinə inteqrasiyasına,
ictimaiyyətinbirliyinigücləndirməküçünteatrdan
istifadəyəvəənsontexnologiyalarəsasındaar
xivləşdirməyoluiləteatrəsərlərininqorunmasına
çağırır”,–deyəbəyanatdavurğulanır.

Opera və Balet Teatrında premyera
Martın26daAzərbaycan
DövlətAkademikOperavə
BaletTeatrındanövbətiprem
yeratəqdimolunub.Sənət
ocağındafransızbəstəkar
AdolfAdanın“Korsar”baleti
səhnəyəqoyulub.

Dünya balet sənətinin ən po
pulyarəsərlərindənolar“Korsar”
baleti gənc yunan qızı Medora
ilə korsar (dəniz qulduru) Kon
rad arasındakı məhəbbətdən
bəhs edir. A.Adanın ingilis şairi
C.Bayronuneyniadlıpoemasının
(1814)motivləri əsasında yarat
dığıbaletin ilknümayişi 1856cı
ildəParisOperasındakeçirilib.
AkademikOperavəBaletTeat

rındatamaşayaqoyulanbaletdə
əsaspartiyaları teatrıngəncso

listləri Ayan Eyvazova, Seymur
Qədiyev, İslamMəmmədov, Fa
timə Xələfova və başqaları ifa
ediblər.Quruluşçubaletmeysteri
və libretto müəllifi Əməkdar ar

tist Samir Səmədov olan tama
şanıdirijorOrxanHəşimovidarə
edib.Səhnəəsərindədekorasiya
və kostyum eskizlərinin müəllifi
DmitriÇerbadjidir.
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SabirabadrayonHeydərƏliyevMərkəzindəümumtəhsil
məktəbliləriarasında“Heydərata,Heydərbaba!”adlışeir
qiraətimüsabiqəsikeçirilib.Müsabiqəninməqsədihəyatını
xalqınahəsredəndahişəxsiyyətinAzərbaycantarixində

dərinizburaxansiyasivədövlətxadimikimizənginfəaliyyə
tinigəncnəsləaşılamaqdır.Müsabiqədəqalibgələnşagird
lərəmərkəztərəfindənfəxrifərmanvəhədiyyələrtəqdim
olunub.

Saatlı şəhər Bülbül adına
Uşaq musiqi məktəbinin təşki
latçılığıiləkeçirilən“Azərbayca
nınsönməzgünəşi”adlı tədbir
dəşagirdlərinifasındamusiqilər
səsləndirilib, Ümummilli liderə
həsrolunmuşşeirlərqiraətedi
lib.
Saatlı rayon Mədəniyyət

Mərkəzinin Novruzlu kənd Di
yarşünaslıq klubunda “Heydər
Əliyev və Azərbaycan mədə
niyyəti” mövzusunda tədbir
keçirilib.HeydərƏliyevinAzər
baycanmədəniyyətinin inkişa
fına həmişə diqqət və qayğı
göstərdiyi vurğulanıb. Qeyd
olunub ki, Ulu öndər həmişə
xalqınmədənidəyərlərini,milli
sərvətləriniqorumaqüçünmü
barizəaparıb.

***
Yardımlı rayonHeydərƏliyev

Mərkəzində “Ölməzlik qazanan
şəxsiyyət” adlı tədbir keçirilib.
ÇıxışedənlərUluöndərinAzər
baycanxalqıqarşısındaəvəzsiz
xidmətlərindən, ordu qurucu
luğundan danışıblar. Həmçinin

mərkəzin fəaliyyəti və “Heydər
Əliyev İli” çərçivəsində həya
ta keçiriləcək layihələrdən söz
açılıb. Sonda tədbir iştirakçıları
mərkəzdətəşkilolunansərgilər
lətanışolublar.

***
Ağdam rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində (Quzanlı qəsəbəsi)
rayon91saylıköçkün tamorta
məktəbinşagirdləriiləbirgətəd
bir təşkiledilib.Əvvəlcəşagird
lərəUluöndərinhəyatıvəsiyasi
fəaliyyətihaqqındaməlumatve
rilib.DahasonraHeydərƏliyev
haqqındafilmnümayişetdirilib.

Mərkəzdə həmçinin “Heydər
Əliyev və azərbaycançılıqməf
kurəsi” mövzusunda konfrans
keçirilib.Konfransda rayon rəs
miləri,ziyalılar,elmadamlarıvə
ictimaiyyət nümayəndələri işti
rakediblər.

***
Ağstafa rayon Mədəniyyət

Mərkəzində “Milli mədəniyyəti
mizdə Heydər Əliyev ideologi
yası”mövzusunda tədbirkeçiri
lib.ÇıxışlardaÜmummilli liderin
musiqi, teatr, kino,heykəltəraş
lıq və rəssamlıq, o cümlədən
xalçasənətimizininkişafınagös
tərdiyidiqqətvəqayğıdanbəhs
olunub. Bədii hissədə Ağstafa
rayon Uşaq musiqi məktəbinin
kollektivivaxtiləHeydərƏliyevin
sevdiyimahnılardanibarətkon
sertproqramıtəqdimedib.

***
Salyan Dövlət Rəsm Qalere

yasındaUluöndərin100illiyinə
həsr olunan rəsm sərgisi təşkil
edilib.SalyanRayon İcraHaki
miyyətinin təşəbbüsü ilə keçiri
lən tədbirdə rayon Mədəniyyət
Mərkəzinin2saylışəhərklubu,
“Murad” Əlillər İctimai Birliyi,

UşaqİnkişafMərkəzivəMərkə
ziKitabxananındatəqdimetdiyi
dekorativtətbiqisənətnümunə
ləri, xalçaçılıq, toxuma və Ulu
öndərəhəsrolunankitablarnü
mayiş etdirilib. Sərgidə əl işləri
vərəsmləri iləfərqlənəniştirak
çılar fəxri fərmanlarla mükafat
landırılıb.

***
NaftalanşəhərHeydərƏliyev

Mərkəzində şəhər İcra Haki
miyyətinin təşkilatçılığı ilə “Sən
eləbirzirvəsən”adlışeirqiraəti
müsabiqəsi keçirilib. Müsabi
qədə Naftalan şəhərindəki tam
orta məktəblərin VIXI sinif şa
girdləri iştirak ediblər. Müsabi
qəninməqsədiHeydərƏliyevin
Azərbaycantarixinəəbədihəkk
olunan zəngin fəaliyyətini gənc
nəsləaşılamaqdır.

Arxeoloji irsin idarə edilməsi 
ATMU-da seminar keçirilib

MİRASİctimaiBirliyitərəfindənmartın27dəPİCASPlayihəsi
çərçivəsindəAzərbaycanTurizmvəMenecmentUniversite
tində(ATMUda)“Arxeolojiirsinidarəedilməsi”mövzusunda
seminartəşkiledilib.

SosialmenecmentfakültəsininMuzeyşünaslıq,arxivişivəabi
dələrinmühafizəsiixtisasıüzrətəhsilalan30dançoxtələbəsinin
vəmüəllimlərin iştirakı iləkeçirilənseminarda layihəninrəhbəri
tarixüzrəfəlsəfədoktoruFarizXəlilliarxeolojiirsinaşkaraçıxa
rılmasıvəqorunmasınınəsasları,busahədəgörülənişlər,dövlət
tənzimləməmexanizmləri,millivəbeynəlxalqtəcrübəvəs.barə
dəməruzəiləçıxışedib.
Sonra mövzu üzrə tələbələrlə interaktiv formada müzakirə

aparılıb.LayihəninMİRAS İctimaiBirliyiüzrəkoordinatoruMə
leykəHüseynovalayihəninməqsədləri,görüləcəkişlərvəplan
laşdırılandigərtədbirlərinmahiyyətibarədəməlumatverib.
Qeydedəkki,MİRASMədəniİrsinÖyrənilməsinəKöməkİc

timai Birliyi 2021ci ildən Avropa Komissiyasının ERASMUS+
Proqramı çərçivəsində maliyyələşdirilən PİCASP (“Xəzər böl
gəsinin inkişafında universitetmüəssisə əməkdaşlığını həyata
keçirmək üçün istehsalatmüəssisələri üzrə pilot kurslar”) layi
həsinintərəfdaşıdır.Layihəninəsasməqsədiaçıqödənişsizon
laynkursların tətbiqi ilənəzəriyyəvə təcrübənibirləşdirənpilot
kurslarəsasındayenimetodologiyavətədrisvasitələrinintəqdim
olunması,mədəni irsinqorunmasısahəsindəkadrhazırlığısə
viyyəsininyüksəldilməsi,xüsusiləalitəhsilsahəsindəpotensialın
gücləndirilməsindənibarətdir.Buməqsədləilərzindəictimaibir
lik tərəfindənbirsıraali təhsilmüəssisələrininmüəllimvə tələ
bəheyətlərininiştirakıiləseminarlar,təlimlərvəekspedisiyaların
təşkiliplanlaşdırılır.

Talış kəndində məktəb zəngi çalınıb
Kəndə ilk mərhələdə köçürülmüş 

20 ailədən 24 şagird təhsilə başlayıb
Martın27dəTərtərrayonununTalışkəndtamortaməktə
bindəilkdərsgünüiləbağlımərasimkeçirilib.Mərasimdə
Qarabağiqtisadirayonunadaxilolanişğaldanazadedilmiş
ərazilərdə(Şuşarayonuistisnaolmaqla)AzərbaycanRespub
likasıPrezidentininxüsusinümayəndəliyinintəmsilçiləri,digər
rəsmilər,kəndsakinləriiştirakediblər.

Əvvəlcəməktəbdəyaradılmışşəraitlətanışlıqolub.Bildirilib
ki,məktəb78şagirdyerlikdir.Hazırdaburada24şagirdtəhsil
alır.
İkimərtəbəlibinadasinifotaqları,tibbvəmüəllimlərotaqların

dansavayı,aktzalıvəkitabxanayerləşir.Binayanğınəleyhinə
siqnalizasiya, rabitə, videomüşahidəsistemləri ilə təchizedilib.
Məktəbinhəyətyanıərazisindəsüniotörtüklüidmanmeydança
larıyaradılıb.
Dahasonrakənddəkiməktəbəqədərtəhsilmüəssisəsindəya

radılmışşəraitlətanışlıqolub.Məlumatverilibki,uşaqbağçası
nınbirmərtəbəlibinasıəsaslıtəmiredilib.Bütünkommunikasiya
sistemləriyenidənqurulub.Həyətyanıərazidəuşaqlarüçünrezin
örtüklüoyunmeydançasıvəikisöhbətgahinşaolunub.
Xatırladaqki, “BöyükQayıdış”ın ikinciünvanıolanTərtər ra

yonununTalışkəndinəmartın16dailkinmərhələdə20məcburi
köçkünailəsiköçürülüb.

İnsanlarıbirlikvəbərabərliyə,
yaradılışasevgiyəsəsləyən
Novruzbayramıbudəfəbə
şərsivilizasiyasınınbeşiklərin
dənolan,qayaüstütəsvirlər
ocağıQobustandainsanları
birarayagətirdi.

Mədəniyyət Nazirliyinin dəs
təyi, Qobustan Milli TarixBə
dii Qoruğunun təşkilatçılığı ilə
Qobustan qoruğunda (18mart)
Novruzşənliyitəşkiledildi.
Qarabozqayalıqlar arasından

şahə qalxan Novruz tonqalları,
başdanbaşa bəzədilmiş mey
dan,qurulmuşçadırlar,yaşıllanan
çəmənlikdəqurulanocaqlar,onla
rınüzərindədəmlənənnövbənöv
təamlar,buğlanabuğlanaqayna
yansamovarlar,səbətdolurəng
lənmişyumurtalar,dördbiryanda
oynayanaləlvangeyimliuşaqlar
ayrıbirgözəllikelanedirdi.
İnsan ruhunu riqqətə gətirən

bu mənzərədə xalq sənətkar
larınınəl işləri –misgərlik, ağa
coyma, zərgərlik, toxuculuq və
başqa nümunələr, ustaların iş
prosesi,hazırlananişlərinsərgisi
gəlgəl deyirdi. Müasir texnoloji
yeniliklər dövründə gerçək sə
nətləməşğulolanustalarageniş
meydanverilməsi,sözsüzki,on
larıdahəvəsləndirir,yeninümu
nələrinyaranmasınasövqedir...
Azərbaycan xalqının zəngin

mətbəxini,etnoqrafiyasınıəkset
dirənnümunələr və bayramatri
butlarıarasındaqurulansəhnədə
maraqlıkonsertvəçıxışlarNovruz

adına toplaşanlara unudulmaz
anlar bəxş etdi. Beləcə, bəşər
mədəniyyətinin nadir yadigarları
olan qayaüstü təsvirlərin əhatə
sində tarixlə müasirlik arasında
yaddaqalanbirgünyaşadıq.
QonaqlarısalamlayanQobus

tan Milli TarixBədii Qoruğunun
direktoruVüqar İsayevxalqımı
zın millimənəvi dəyərlərindən,
adətənənələrindən söz açdı:
“BuməkandaNovruzşənliyinin
təşkilindəəsasməqsədimizqo
ruğumuzagələnziyarətçilərara
sındayerlivəəcnəbiqonaqlara
bu bayramın adətənənələrini,
atributlarını və Azərbaycanın
zəngin mətbəxini nümayiş et
dirməkdir.Bununla biz eyni za
manda qədim insan məskəni
olanQobustanın tarixmədəniy
yətyadigarlarınadiqqətiçəkirik”.

Sonra səhnə iki saata yaxın
müddətdədolubdaşdı.Gahakt
yorların ifasında müxtəlif səhnə
ciklər,gahdamuğamsənətindən
incilər,eləcədəaşıqlarınifasında
qoşmavəgəraylılarınritmikhava
larıbayramşənliyinəxüsusirəng
qatdı.Ozanbaba,Baharqızı,Ke
çəlvəKosanınşənovqatlıçıxış
larıtamaşaçılarınkönlünüoxşadı.
Kəndirbazların təhlükəli ele

mentləri ustalıqla nümayiş et
dirmələri başqa bir mənzərəni
hasil etdi. Onların proqramları,
sözün əslmənasında, hər kəsi
həyəcanlandırdı. Kəndirbazın
kəndir üzərində nərdivan, sini,
həttavelosipedlətryuklarıböyük
alqışaldı.
Qədim insan məskənində ov

ovlayıb,quşquşlayanəcdadları
mızınardıncagetməyəçalışan

lar, çətin olsa da, oxatma, nizə
ilə yaxınməsafədənhədəfə ni
şanalmailədahaçoxuşaqların
yarışruhunuhərəkətəgətirdilər.
Gənclərqolgüclərini,diqqətvə
səbirlərinidəsınadılar.
Beləcə, bir yanda rəngli yu

murtalarını döyüşdürüb kiçik
zəfərlərinə sevinən balacaları,
bir yanda da yuxa yayıb, sa
cı qızdıran ocağın tüstüsündən
qorunmaq üçün gözlərini ova
ova dürmək gözləyən uşaqları,
qırışlıəlləriiləqutablarıyağlayıb
ocağınyanında isinəncavanla
ra səxavətlə paypuş edən nə
nələrigözlazımidigörsün.
Hə, bir də “İgid canlı, kabab

qanlı”duruşludirsəyəcənçırma
lanıb ustalığını qıpqırmızı köz
lərin üzərində şişlərin rəqsi ilə
göstərən kababçılar, dəmlənmiş
çayınınətrininətrafayayılmasıilə
onlardangeriqalmadığınınüma
yişkaranəgöstərən cavan çayçı
davardı.OgünQobustanda,sö
zünəslmənasında, rejissorsuz,
mizansızbir tamaşaoynanılırdı.
NovruzşölənindəQaradağrayo
nuQobustanqəsəbəsiaşıqRza
Qobustanlı adına Mədəniyyət
evininkollektividəüzərinədüşə
nilayiqincəetməyəçalışdı.
Tədbirdəhəmçininəlilliyiolan

şəxslərin,eləcədəelsənətkar
larının əl işlərindən ibarət satış
yarmarkasıdatəşkiledilmişdi.

Həmidə Nizamiqızı

27martBeynəlxalqTeatrGünü
idi.BeynəlxalqTeatrİnstitutunun
1961ciildəVyanadakeçirilmiş
IXkonqresindəqəbuledilmiş
qəraraəsasəntəsisolunanəla
mətdargünmünasibətiləböl
gələrdətədbirlərtəşkilolunub,
tamaşalarnümayişetdirilib.

Gəncə səhnəsində 
“Kral ölür”

GəncəDövlətDramTeatrında
rumın əsilli Fransa dramaturqu
Ejen İoneskonun (19091994)
“Kralölür”pyesi (1962)əsasın
da eyniadlı tamaşanın (absurd
keçid)premyerasıolub.
Quruluşçu rejissoru Tural

Mustafayev, quruluşçu rəssamı
MustafaMustafayevolantama
şada Əməkdar artistlər Elxan
Abbasov,SevdaOrucova,İlham
Hüseynov, Kəmalə Məmmədo
va, aktyorlar Ruslan Hüseynov
vəGünayCabbarovarolalıblar.
Səhnə əsərinin xoreoqrafı

ZeynəbHüseynova,rejissoras
sistentiDursunCəlilovadır.
“Kralölür”pyesiölümvəhə

yat arasında dünyanın maraq
doğuran keçidlərinin təzahürü
və insan taleyihaqqındabaxış
çərçivəsidir.Həmçininbuəbədi
mövzuhəyatbaxışlarınınkəsiş
məsiolaraqhərbirimizəaiddir.
Yəni dünyaya gəldikdə bəlkə
də ölümdən xəbərimiz olmadı
ğıhaldayaşadıqcadahasonra
ölümüdərkedirvəöyrənirik...

“Mü fət tiş” Nax çı van 
teat rın da

C.Məmmədquluzadə adı
na Naxçıvan Dövlət Milli Dram
TeatrındaBeynəlxalqTeatrGü
nüiləbağlıtədbirkeçirilib.NMR
Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının
baş məsləhətçisi, Xalq artis
ti KamranQuliyev çıxış edərək
əlamətdar günün tarixi haqqın
da məlumat verib, milli teatrı
mızın keçdiyi inkişaf yolundan
danışıb.
Qeyd edilib ki, 2023cü ildə

Azərbaycan peşəkar milli teat
rının yaradılmasının 150 ili ta
mamolub,eynizamandaNaxçı
vanteatrının140illikyubileyidir.
“HeydərƏliyevİli”ndəNaxçıvan
teatrıUluöndərəhəsrolunmuş
“Xilaskar”, milli teatrın yubile
yinə həsr olunmuş “Lənkəran
xanının vəziri” və “Cibimizdəki

dəlilik”tamaşalarıilərepertuarı
nızənginləşdirib.
Daha sonra N.Qoqolun “Mü

fəttiş” əsəri əsasında hazırlan
mış eyniadlı tamaşa nümayiş
olunub. Naxçıvan teatrında ilk
dəfə1927ciildəsəhnələşdirilən
pyes2021ciildəyenidənreper
tuara salınıb. Tamaşanın quru
luşçurejissoruXalqartistiKam
ranQuliyev, quruluşçu rəssamı
muxtar respublikanın Əməkdar
rəssamıSəyyadBayramovdur.
SəhnəəsərindəXalqartistləri

Rza Xudiyev (Anton Antonoviç
Skvoznik), Rövşən Hüseynov
(Luka Lukiç Xlopov), Azərbay
can Respublikasının Əməkdar
artistləriƏliƏliyev(AmmosFyo
doroviç LyapkinTyapkin), Beh
ruz Haxverdiyev (Pyotr İvano
viçDobçinski),Əbülfəz İmanov
(Osip) və digər aktyorlar çıxış
edirlər.

***
Samux rayon Mədəniyyət

MərkəzindədəBeynəlxalqTeatr
Günü ilə əlaqədar tədbir təşkil
olunub.Bugününtarixindənsöz
açılıb.Bildirilibki,150illikbiryol
gələnAzərbaycanteatrınıninki
şafındasonillərdəyenimərhələ
başlayıb. Bu inkişaf özünü, ilk
növbədə, teatrların madditex
niki bazasının müasir dünya
standartlarına uyğun möhkəm
ləndirilməsində, kollektivlərin
yaradıcılıq axtarışlarının bəhrə
si olaraq yeni maraqlı tamaşa
ların hazırlanmasında göstərir.
Teatrlarımızın yeni inkişaf yolu
na çıxmasında Ümummilli lider
HeydərƏliyevinmisilsizxidmət
lərivar.Uluöndərinbusiyasəti
hazırda Prezident İlham Əliyev
tərəfindənuğurladavametdirilir.

Hazırladı: N.Məmmədli

Bölgələrdə Beynəlxalq Teatr Günü

Yerlərdə “Heydər Əliyev İli” tədbirləri 
davam edir

Müsabiqələr, konfrans və sərgilər...

Qobustan qoruğunda Novruz şöləni



www.medeniyyet.az

№22-23 (1992)
29 mart 2023 sənət 5

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 (20)
1979-cu il 2 okt yabr

Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev res pub li ka-
mız da Uk ray na in cə sə nə ti və ədə biy ya tı gün lə ri nin (1-10 okt yabr) 
iş ti rak çı la rı ilə gö rüş ke çi rib.

1979-cu il 10 okt yabr 
Hey dər Əli yev Azər bay can da Uk ray na in cə sə nə ti və ədə biy ya tı 

gün lə ri nin iş ti rak çı la rı nın şə rə fi  nə ve ril miş qə bul da çı xış edib.  
“...Tam əsas la de mək olar ki, Azər bay can da Uk ray na mə də niy-

yə ti gün lə ri çox yük sək ide ya-si ya si və bə dii sə viy yə də keç miş dir. 
Bu on gün də çox lu gö rüş, kon sert, söh bət ol muş dur. Bu iş da ha 
bö yük tə cəs sü mü nü gə lə cək də ta pa caq dır. Baş qa söz lə, bu gün-
dən Azər bay can da və bir il bun dan əv vəl Uk ray na da tə mə li qo yul-
muş nə var sa, şüb hə siz, gö zəl bəh rə lər ve rə cək...

Bu gün lər Azər bay can zəh mət keş lə ri qar daş Uk ray na xal qı nın 
gö zəl in cə sə nə ti və onun bü tün mə də niy yə ti ilə ge niş və ki fa yət 
qə dər dol ğun şə kil də ta nış ola bil miş lər... Öz ya ra dı cı lı ğı nız la, öz 
in cə sə nə ti niz lə siz, de mək olar, hər bir evə, hər bir ailə yə da xil 
ol du nuz, hər bir ada mın qəl bi nə yol tap dı nız. 

Bü tün bun la rın üzə rin də dü şü nər kən dö nə-dö nə yə qin edir sən 
ki, in cə sə nət, ədə biy yat ne cə də bö yük bə şə ri sər vət dir... Ne cə 
də se vi nir sən ki, qar da şı mız Uk ray na xal qı nın be lə sər və ti var dır, 
be lə zən gin, gö zəl, nik bin in cə sə nə ti, ədə biy ya tı var dır. 

İn cə sə nə tin gü cü tək cə on da de yil dir ki, in sa nı se vin di rir, il ham-
lan dı rır, ucal dır, əmə yə hə vəs lən di rir, onun hə ya tı nı zən gin ləş di-
rir, həm də on da dır ki, in cə sə nə tin, ədə biy ya tın kö mə yi ilə xal qın 
da xi li alə mi ni öy rən mək, onun əzə mə ti ni gör mək müm kün olur, 
xal qın əmək rə şa də ti öz bə dii ək si ni ta pır.

Si zin is te dad lı in cə sə nə ti niz sa yə sin də bu gün lər də biz san ki 
bü tün Uk ray na nı – əzə mət li, zən gin tə biət li, fü sun kar, gö zəl Uk-
ray na nı gəz dik... Si zin in cə sə nə tin kö mə yi ilə biz bu gün kü Uk ray-
na nın əmək ahən gi ni duy duq. Uk ray na xal qı nın zən gin ta ri xi si zin 
ya ra dı cı lı ğı nız va si tə si lə göz lə ri miz qar şı sın da can la nır dı...”.

1979-cu il 20 no yabr
Hey dər Əli yev Ba kı da ke çi ri lən VIII Ümu mit ti faq te le vi zi ya fi lm-

lə ri fes ti va lı nın iş ti rak çı la rı nı qə bul edib. 
“İn cə sə nə tin ən küt lə vi nö vü olan ki no zəh mət keş lə rin tər bi yə-

sin də son də rə cə bö yük rol oy na yır. Son il lər də te le vi zi ya da ki no 
va si tə lə rin dən ge niş is ti fa də edil mə si... ədə biy yat və in cə sə nət, 
jur na lis ti ka iş çi lə ri nin ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti üçün ye ni bö yük im kan-
lar açır.

Te le vi zi ya ha mı ya mü yəs sər dir, küt lə vi in for ma si ya və təb li ğa-
tın mü hüm va si tə si ki mi onun əhə miy yə ti da ha da ar tır... İs tər dik 
ki, res pub li ka nın mü vəff  ə qiy yət lə ri, Azər bay ca nın bü tün zən gin-
lik lə ri ye ni ədə biy yat və in cə sə nət əsər lə rin də la yiq li tə cəs sü mü-
nü tap sın, te le vi zi ya ek ran la rın da da ha ge niş təm sil edil sin.

Azər bay ca nın zən gin ta ri xi var dır. Biz Ni za mi, Nə si mi, Xa qa ni, 
Va qif ki mi tə fək kür nə həng lə ri nin, ədə biy yat ko ri fey lə ri nin ad la rı nı 
if ti xar la çə ki rik. On lar bə şər mə də niy yə ti nin in ki şa fı na çox bö yük 
töh fə ver miş lər. Za qaf qa zi ya nın tə rəq qi pər vər mü tə fək kir lə rin dən 
bi ri Mir zə Fə tə li Axun do vu yük sək if ti xar his si ilə xa tır la yı rıq. Bu 
gün biz Azər bay can mə də niy yə ti nin bir çox baş qa gör kəm li nü-
ma yən də lə ri, Azər bay can xal qı nın in ki şa fın da çox bö yük rol oy-
na mış si ma lar haq qın da da çox bö yük məm nu niy yət lə da nı şı rıq.

Fes ti val iş ti rak çı la rı nın Azər bay can da ol ma sı res pub li ka haq-
qın da on la rın tə səv vü rü nü zən gin ləş di rə cək, bu gün lər də al dıq-
la rı təəs sü rat isə te le vi zi ya və ki no iş çi lə ri ni ye ni gö zəl əsər lər 
ya rat ma ğa ruh lan dı ra caq dır...”.

1979-cu il 7 de kabr
Azər bay can KP MK-da Azər bay can Ar xi tek tor lar İt ti fa qı nın XII 

qu rul ta yın da se çil miş rə ya sət he yə ti nin üzv lə ri və müt tə fi q res-
pub li ka la rın qu rul tay da iş ti rak et miş nü ma yən də lə ri ilə gö rüş ke-
çi ri lib. Gö rüş də çı xış edən Hey dər Əli yev ar xi tek tor lar qar şı sın da 
du ran və zi fə lər dən söz açıb.

“Be lə bir cə hət bi zi se vin di rir ki, ar xi tek tor la rı mız hə yat la, res-
pub li ka nın in ki şa fı nı müəy yən edən yük sək sü rət lə ayaq la şır, 
Azər bay ca nın mü vəff  ə qiy yət lə ri nə la yi qin cə kö mək edir lər. Ar xi-
tek tu ra la yi hə lə ri nin, on la rın ha zır lan ma sı nın və ic ra sı nın key fi y-
yə ti ni yük səlt mək la zım dır.

Nail ol maq la zım dır ki, ti ki lən hər bi na nın özü nün fərq lən di ri ci 
ar xi tek tu ra gör kə mi ol sun, xü su sən şə hər lə rin mər kə zi kü çə lə rin-
də və mey dan la rın da ti kin ti za ma nı bir tip li la yi hə lər dən is ti fa də 
olun ma sı mi ni mu ma en di ril sin. Bu za man mil li ar xi tek tu ra for-
ma la rın dan ge niş is ti fa də edil mə li, on lar müasir üsul lar la ba ca-
rıq la əla qə lən di ril mə li dir. Mil li və bey nəl mi ləl xü su siy yət lə rin üz vi 
sin te zi nə nail ol maq la zım dır. Məhz be lə bir işin nə ti cə sin də ye-
ni for ma lar və va si tə lə rin ya ran ma sı müm kün ola caq dır. Ti ki lən 
bi na la rın eks ter yer lə rin də və in ter yer lə rin də na xış lar dan is ti fa də 
olun ma lı dır. Na xış lar Azər bay can mil li ar xi tek tu ra sı nın sə ciy yə vi 
ele men ti dir. Təəs süf ki, biz də na xış vur ma us ta la rı, daş və ağac 
üzə rin də na xış açan lar yox dur. Biz Azər bay ca nın bu qə dim sə-
nə ti ni dir çəlt mə li yik. Hə min sa hə də kadr lar ha zır lan ma sı üçün 
xü su si mək təb lər ya ra dıl ma lı dır. Ar xi tek tor la rın, rəs sam la rın, hey-
kəl tə raş la rın ya ra dı cı əmək daş lı ğı daimi və sə mə rə li xa rak ter da-
şı ma lı dır...”.

***
1979-cu il 14 de kabr

Ədə biy yat sa hə sin də uzun il lər sə mə rə li işi nə gö rə və ana dan 
ol ma sı nın 70 il li yi ilə əla qə dar ola raq ya zı çı Ca han gir Gö zə lov 
Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin Fəx ri fər ma nı ilə 
təl tif edi lib.

Hazırladı: V.Orxan
(davamı var)

“Heydər Əliyev İli”

Mədəniyyətimizin
böyük hamisi

Ni yə dü nən? Çün ki hər sa bah dü-
nə nin təəs sü rat və tə yi nin dən 
son ra baş la yır. Əgər ora da ənə nə, 
bağ lı lıq, sev gi və müt ləq bir eh ti ram 

var sa. Bu mə na da, ək sə riy yə ti mi zə gö rə 
30 il ön cə açı lan “Sa bah”ın da qa yə sin də 
məhz o təs ni fat lar var dı. Be lə ol ma say dı, 
bir igi din öm rü nü ya şa yıb, qəh rə man ki mi 
özün dən son ra bö yük yol, iz sal maz dı... 

Bu fi  kir lər mar tın 27-də Bey nəl xalq Teatr 
Gü nü mü na si bə ti lə Cə fər Cab bar lı adı na 
Azər bay can Döv lət Teatr Mu ze yin də təş kil 
olu nan “Sa bah”: Azər bay can te le mə ka nın da 
üzən ada” ad lı təd bir də səs lən di ril di.

Ta nın mış te le vi zi ya re jis so ru Xalq ar tis ti 
Ra miz Hə sə noğ lu nun rəh bər lik et di yi “Sa-
bah” ya ra dı cı lıq stu di ya sı nın 30 il lik yu bi-
le yi nə həsr olu nan təd bir də bu və ya di gər 
şə kil də yo lu dü nən və elə bu gün “Sa bah”la 
kə si şən sə nət adam la rı iş ti rak edir di.

Mu ze yin di rek to ru Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Se vinc Mi ka yı lo va təd bi ri aça raq “Sa-
bah”ın ya ran ma ta ri xi ba rə də mə lu mat ver di. 

Teatr şü nas, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ay dın 
Ta lıb za də stu di ya nın mə də niy yə ti miz, te le vi-
zi ya ta ri xi miz üçün önəm li ad dım la rı nı qeyd 
et di, dövr üçün cə sa rət li he sab olu nan iş lə ri-
ni sa da la dı.

Sə mi mi or tam da ke çən təd bir də “Sa bah”ın 
sə nət ema lat xa na sın dan stu di ya ya qə dər 
yük səl mə sin də bö yük xid mət lə ri olan Ra miz 

Hə sə noğ lu və ya ra dı cı he yət, za man-za man 
“Sa bah”dan boy la nan in san lar – dra ma turq, 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əli Əmir li, Əmək-
dar ar tist lər El xan Qa sı mov, Sə nu bər İs gən-
dər li, stu di ya nın ve te ra nı, ope ra tor, Əmək-
dar mə də niy yət iş çi si El dar Məm mə dov və 
baş qa la rı çı xış edə rək təb rik lə ri ni çat dır dı lar, 
xa ti rə lə ri ni bö lüş dü lər. 

Təd bir çər çi və sin də mu zey əmək daş la rı 
tə rə fi n dən ha zır lan mış və stu di ya nın ya ra dı-
cı lıq yo lu nu əks et di rən vi deoçarx lar, ta ma şa 
və fi lm lər dən fraq ment lər də nü ma yiş olun-
du. Həm çi nin Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin 
səd ri Xalq ya zı çı sı Anar, Xalq ar tist lə ri Afaq 
Bə şir qı zı və Ca han gir Nov ru zo vun vir tual 
təb rik lə ri təq dim edil di. 

Xalq şairi Ra miz Röv şə nin “Sa bah”ın ya ra-
dı cı sı na həsr et di yi şeir dən “Sə nin bo yun uca-
dı, bax, gör, sa bah da nə var”a is ti nad et sək, 
R.Hə sə noğ lu nun ya ra dı cı pro ses lə rin son ra kı 
ge di şa tı nı gör mək ki mi bir gü cə ma lik ol du ğu-
nu de yə bi lə rik. Tə sa dü fi  de yil ki, R.Hə sə noğ lu 
və “Sa bah”ının is teh sal et di yi ek ran əsər lə ri-
nin hər bi ri bir te le teatr, sə nət mək tə bi funk-
si ya sı nı ye ri nə ye ti rə bil di. Özü də mü rək kəb 
za man da – 90-cı il lər də – tə la tüm lü dövr də. 

Za ma nın in sa nı və ya ra dı cı lı ğı sı na dı ğı ke-
çid lər fır tı na sın da zü hur edən stu di ya ema-
lat xa na ro lu nu oy na sa da, əs lin də, həm də 
teatr mək tə bi funk si ya sı nı ye ri nə ye ti rən bir 
oca ğa çev ril di. Gö rün ora dan kim lər keç di...

Ru hu mu zu, ov qa tı mı zı daim yax şı ha la 
kök lə yən, qoy du ğu hər möv zu da, ek ran öm rü 

ver di yi hər iş də klas si ka dan müasir li yə, keç-
miş dən gə lə cə yə va hid xətt cı zan “Sa bah” və 
onun yü kü nü da şı yan fərq li ruh və dü şün cə yə 
ma lik “Sa bah”lı lar is te dad lı, id dialı və pe şə kar 
adam la rı bir ara ya yığ maq la nü mu nə, gə lə-
cək üçün əbə di mi ras iş lə rə im za atıb lar.

Bu mə na da Ə.Haq ver di ye vin he ka yə lə ri 
əsa sın da ər sə yə gə lən “Ac hə rifl  ər” ilə özü-
nün ya şam haq qı nı is bat edən stu di ya bun-
dan son ra, heç nə çək mə sə be lə, ar tıq si lin-
məz bir iz qoy ma ğa nail olub. 

Ra miz Röv şə nin “Ac hə rifl  ər” ta ma şa sı nın 
şeir par ti tu ra sı na yaz dı ğı 

Al lah bi zim Al lah dı,
Ke çər gü na hı mız dan.
Al lah bi zi sax la sın
Hə lə sa ba hı mız dan.

– mis ra la rın dan çı xış edə rək de mək olar ki, 
bi zi ta ma şa çı ki mi sa ba hın qar ma qa rı şıq ov-
qa tı na us ta lıq la, ru hu muz be lə in ci mə dən in-
di dən kök lə yən “Sa bah” bu gün də öz amp-
luasın da dır.

Mə lu mat üçün bil di rək ki, ha zır da “Azər bay-
can Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri” QSC-nin 
nəz din də fəaliy yə ti ni da vam et di rən “Sa bah” 
ya ra dı cı lıq stu di ya sı Ra miz Hə sə noğ lu nun 
tə şəb bü sü ilə 15 fev ral 1993-cü il də fəaliy yə-
tə baş la yıb. Stu di ya əsas eti ba ri lə, te le vi zi ya 
ta ma şa la rı, fi lm-ta ma şa lar, bə dii və sə nəd li 
te le vi zi ya fi lm lə ri, kon sert və şou-proq ram lar 
ha zır la yır. Fəaliy yə tə baş la dı ğı ilk 10 il də 26 
te le vi zi ya ta ma şa sı ha zır la yan stu di ya nın is-
teh sa lı olan “Ac hə rifl  ər” te le vi zi ya ta ma şa sı 
“Hu may” mil li mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 

1993-cü il dən 2019-cu ilə qə dər “Sa-
bah”da müx tə lif müəl lif və re jis sor la rın 40-a 
ya xın ek ran işi ər sə yə gə ti ri lib. 2019-cu il də 
ye ni dən ak tiv fəaliy yə tə baş la yan stu di ya 
“Zəng”, “So nun cu”, “Son ge cə”, “Yağ lı bo ya 
ilə ailə port re ti”, “Ocaq ye ri”, “Te le vi zor” və s. 
bə dii te le vi zi ya fi lm lə ri ni is teh sal edib.

R.Hə sə noğ lu nun ide ya müəl li fi  ol du ğu “Yad 
et mə ni” sil si lə la yi hə si çər çi və sin də gör kəm li 
şəx siy yət lər haq qın da da bə dii-sə nəd li fi lm lər 
da vam lı ola raq çə ki lir. Həm çi nin “Us tad sö zü” 
sil si lə ve ri li şi də “Sa bah”ın is teh sa lı dır. 

De mə li, bü tün hal lar da “Sa bah”la sa bah 
ma raq lı və ba xım lı ola caq sa, göz lə mə yə də-
yər. Axı onun ba şın da dü nən də da ya nıb qal-
ma yan, gə lə cə yə ba xıb “Sa bah”ı qu ran bo yu 
da, fi  kir və ide ya la rı da uca Ra miz Hə sə noğ-
lu da ya nır...

Həmidə Nizamiqızı

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-

“Sabah”dan başlayan dünən...

Dirijor Fuad İbrahimov İspaniya və
Litvada çıxış edib

Ba kı Ka me ra Or kest ri və Mün hen Ye ni Fi lar mo ni ya sı (Al ma-
ni ya) Sim fo nik Or kest ri nin baş di ri jo ru Əmək dar ar tist Fuad 
İb ra hi mov Av ro pa səh nə lə rin də çı xış edib. 

Bu ba rə də M.Ma qo ma yav adı na Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Fi lar mo ni ya sın dan mə lu mat ve ri lib. 

Bil di ri lib ki, di ri jor mar tın 4-də İs pa ni ya nın “Mad rid Mil li Mu si qi 
Audi to ri ya sı”nın səh nə sin də San ta-Çe çi li ya Klas sik Or kest ri nin 
kon ser tin də səh nə yə çı xıb. Proq ram da al man bəs tə kar la rı Lüd-
viq Van Bet ho ve nin 8 nöm rə li F-Dur, op.95 və Fe liks Men del son 
Bar tol di nin 2 nöm rə li B-Dur, op.52 sim fo ni ya la rı səs lən di ri lib. 

Fuad İb ra hi mov mar tın 10-da isə Lat vi ya nın pay tax tı Ri qa nın 
əsas kon sert sa lo nu – Bö yük Gil di ya Sa ra yın da ke çi ri lən kon-
sert də Lat vi ya Mil li Sim fo nik Or kest ri ni ida rə edib. Mu si qi ax-
şa mın da L.V.Bet ho ve nin “Eq mont” uver tü ra sı, Piano və or kestr 
üçün 4 nöm rə li G-Dur, op.58 kon ser ti və çex bəs tə ka rı An to nin 
Leopold Dvor ja kın 9 nöm rə li “Ye ni dün ya dan” sim fo ni ya sı ifa 
olu nub. So lis ti lat vi ya lı piano çu Daumant Liepinşd olan kon sert 
bu öl kə nin “Ra dio 3” ka na lın da ya yım la nıb. 

Xa tır la daq ki, F.İb ra hi mov 2019-cu il də də Bö yük Gil di ya Sa-
ra yın da Lat vi ya Mil li Sim fo nik Or kest ri ilə çı xış et miş di.

“Keçmiş nəsillərdən qalan izlər”
Aprelin 6-da YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzinin “Artım” layihə 
məkanında “Keçmiş nəsillərdən qalan izlər” adlı sərgi açılacaq.

“Keçmiş̧ nəsillərdən qalan izlər” sərgisi milli kimliyimizlə birbaşa 
əlaqəli olan Novruz bayramı nın fəlsəfəsinə işıq salır, təbiət ilə in-
san arasındakı əlaqəni, cəmiyyətdə gender və sosial rollar ol-
madan kollektiv yaşamı göstərməyə cəhd edir.

Qeyd edək ki, sərgidə YARAT Müasir İncəsənət Məktəbinin 
tələbələrinin əl işləri nümayiş olunacaq.

Sərgi 10 gün davam edəcək.

Rus Dram Teatrında uşaqlar üçün tamaşa
Ap re lin 1-də Sə məd Vur ğun adı na Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Rus Dram Teat rı nın səh nə sin də ba la ca ta ma şa çı lar üçün “Ələd din, 
şah za də Jas min və sehr li çı raq ci ni nin sər gü zəşt lə ri” ad lı ta ma şa 
növ bə ti də fə nü ma yiş olu na caq.

Teat rın mət buat xid-
mə tin dən ve ri lən mə lu-
ma ta gö rə, ta ma şa nın 
bə dii rəh bə ri Xalq ar tis-
ti Alek sandr Şa rovs ki, 
re jis sor və xo reoq ra fı 
Raul ya Turk kan dır.

Səh nə tər ti bat çı sı 
Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Alek sandr Fyo do-
rov, ge yim üz rə rəs sam  
Əmək dar mə də niy yət iş-
çi si Ol qa Ab ba so va, mu si qi tər ti bat çı sı Əmək dar mə də niy yət iş çi si Vla-
di mir Ne ve rov dur.

Ta ma şa nın prem ye ra sı 2019-cu il de kab rın 28-də olub.

“Adamın adamı” Musiqili Teatrın səhnəsinə qayıdır
Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu si qi li Teat rın da Xalq ya zı çı sı Ana rın 
“Ada mın ada mı” pye si nin ye ni qu ru luş da ta ma şa sı ha zır la nır.

İlk məşq də teat rın di-
rek to ru Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi Əli qis mət 
La la yev səh nə əsə ri 
ba rə də ya ra dı cı he yət lə 
fi  kir mü ba di lə si apa rıb. 
Qeyd olu nub ki, 2005-
2011-ci il lər də mər hum 
re jis sor Faiq Zöh ra bo-
vun qu ru lu şun da teat rın 
re per tuarın da yer alan 
mu si qi li ta ma şa (bəs tə-
kar Xalq ar tis ti Va sif Adı gö zə lov) rəğ bət lə qar şı la nıb. Di rek tor ye ni qu-
ru luş da səh nə ləş di ri lən ta ma şa nın ya ra dı cı he yə ti nə uğur lar ar zu la yıb.  

Qeyd edək ki, səh nə əsə ri nin qu ru luş çu re jis so ru Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Əs gər Əs gə rov, qu ru luş çu di ri jo ru Əmək dar in cə sə nət xa di mi Fəx-
rəd din Ata yev, qu ru luş çu rəs sa mı Əmək dar rəs sam Na bat Sə mə do va, 
qu ru luş çu ba let meys te ri Əmək dar ar tist Ni gar Şah mu ra do va, xor meys te ri 
Əmək dar ar tist Va qif Məs ta nov, di ri jo ru Sə məd Sü ley man lı, re jis so ru El-
məd din Da da şov, kon sert meys te ri Fi dan Əli ye va, re jis sor as sis ten ti Ta mil la 
As la no va dır.

Ta ma şa da Xalq ar tist lə ri Fat ma Mah mu do va, Pər viz Məm mədr za-
yev, Əmək dar ar tist lər Ələk bər Əli yev, Ək bər Əli za də, Çin giz Əh mə dov, 
Şöv qi Hü sey nov, Al maz Ələs gə ro va, İq rar Sa la mov, akt yor lar Ni cat Əli, 
Ül viy yə Əli ye va və baş qa la rı iş ti rak edə cək lər.

Bakıda “Rusiya kinosu günləri” keçiriləcək
Ba kı da kı Ru si ya İn for ma si-
ya-Mə də niy yət Mər kə zi nin 
(RİMM) dəs tə yi, “ELS pro-
dakşn” pro dü ser mər kə zi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə 5-8 ap rel ta rix-
lə rin də pay tax tı mız da “Ru si ya 
ki no su gün lə ri” ke çi ri lə cək.

RİMM-in mət buat xid mə tin-
dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, ki no 
gün lə ri nin proq ra mı na Ru si ya da 
is teh sal edil miş dörd ye ni tam-
met raj lı ki no fi l min nü ma yi şi, hə-
min fi lm lə rin mü za ki rə si və hər 
bir fi l mi təq dim edən bir ar tist lə 

ya ra dı cı lıq gö rü şü da xil dir.
“Ru si ya ki no su gün lə ri” ap re-

lin 5-də Ni za mi Ki no Mər kə zin də 
“On bir sus qun ki şi” fi l mi nin (re-
jis sor Alek sey Pi ma no vun fi l mi ni 
teatr və ki no akt yo ru Pa vel Kray-
nov təq dim edə cək) nü ma yi şi ilə 
baş la ya caq.

Ap re lin 6-da Bey nəl xalq Mu-
ğam Mər kə zin də “Su vo rov: bö-
yük sə ya hət” fi l mi (re jis sor Bo ris 
Çert ko vun fi l mi ni Ru si ya nın Xalq 
ar tis ti, Yev ge ni Vax tan qov adı na 
Döv lət Aka de mik Teat rı nın akt ri-
sa sı Yu li ya Rut berq təq dim edə-

cək) gös tə ri lə cək. Hə min gün 
re jis sor Qleb Or lo vun “Li be re ya: 
xə zi nə ov çu la rı” fi l mi də nü ma yiş 
et di ri lə cək.

Ap re lin 7-də Ba kı da kı Rus 
Evin də (RİMM) Ru si ya Fe de ra-
si ya sı nın Xalq ar tis ti Yu ri Na za-
rov və ak tı sa Po li na Ne çi tay lo ilə 
ya ra dı cı lıq gö rü şü ke çi ri lə cək.

Ki no gün lə ri ap re lin 8-də 
“1941. Ber lin üzə rin də qa nad lar” 
fi l mi nin nü ma yiş ilə ba şa ça ta-
caq. Re jis sor Kons tan tin Bus-
lo vun fi l mi ni teatr və ki no ar tis ti 
And rey Xa ren ko təq dim edə cək.
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Səməd Vurğunun anadan olmasının 
117-ci ildönümü qeyd olunub

Martın21-dəXXəsrAzərbaycan
ədəbiyyatınınənparlaqsima-
larındanbiri,XalqşairiSəməd
Vurğunun(1906-1956)anadan

olmasının117-ciildönümütamamoldu.
Böyükədibinxatirəsidoğmaocağında
yadolundu.

SəmədVurğununEv-Muzeyinindirektoru
–şairinnəticəsi, tanınmışpianoçuVurğun
Vəkilov tədbir iştirakçılarını salamlayaraq
mədəniyyət ocağı haqqındaqısaməlumat
verdi.Diqqətəçatdırdıki,ev-muzeyiÜmum-
milli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və
göstərişiilə1974-cüildətəşkiledilib.1975-
ci iloktyabrın6-damuzeyintəntənəliaçılı-
şı olub.Muzeyin zəngin fondundaSəməd
Vurğununhəyatvəyaradıcılığınaaiddəyər-
lieksponatlarqorunubsaxlanılır.
“Qazax” Xeyriyyə İctimai Birliyinin səd-

ri professor İlham Pirməmmədov şairin
Azərbaycanədəbiyyatıtarixindəxidmətlə-
rindən danışdı. Bildirdi ki, Səməd Vurğu-
nunyaradıcılığıAzərbaycanxalqınıntarixi,
mədəniyyəti və azərbaycançılıq məfkurə-
si iləsıxbağlıdır.Ümummilli liderHeydər
Əliyev böyük şairin yaradıcılığına həmişə
önəm verib. Onun “Azərbaycan” şeirinin
misralarınıyüksəkkürsüdənxüsusişövqlə
söyləyib.
Əməkdar incəsənət xadimi, ədəbiyyat-

şünas İntiqam Qasımzadə qeyd etdi ki,

Səməd Vurğun xalqımızın zəngin söz xə-
zinəsindənməharətləbəhrələnərəkXXəsr
Azərbaycanpoeziyasınaxüsusiçalarlargə-
tirib.O,eynizamandagörkəmlidramaturq
olub.Uzun illər teatrsəhnələrindəoynanı-
lan“Vaqif”dramı tamaşaçılarınböyükrəğ-
bətiniqazanıb.
Yazıçı-publisist Məti Osmanoğlu, Dövlət

İdarəçilik Akademiyasının müəllimi Murad
Həsənxanlı və başqaları çıxış edərək Sə-
mədVurğununyaşadığıdövrləbağlı,eləcə
də tarixi mövzularda yazdığı əsərlər haq-
qındasözaçdılar.Qeydolunduki,ədəbiy-
yatımızınşeriyyətvəahənginidərindəndu-

yanşairədəbiyyatlaxalqarasındaqırılmaz
bağlılıqyaradıb.
Çıxışlardan sonra təqdim edilən bədii

proqramdaSevdaİbrahimovanın“Birdiya-
rın eşqinə” (söz: Səməd Vurğun)mahnısı
(vokal:ƏməkdarartistİlhamNəzərov),Səid
Rüstəmovun “Getmə, getmə, gəl!...” (caz-
pianoçu Nicat Aslanov), Azər Dadaşovun
“El bilir ki, sənmənimsən!” (violin: Ümidə
Abbasova)əsərləri,QaraQarayevin“İnsan
məskən salır” kinofilminə yazdığı musiqi
(piano:VurğunVəkilov)səsləndirildi,qiraət-
çilərşairinşeirlərinioxudular.

S.Fərəcov

Cənubi Azərbaycanın “Azərbaycan”ı kitab halında
1945-1946-cıillər-
dəTəbrizdənəşr
edilmişAzərbaycan
DemokratikFirqəsi
MərkəziKomitəsinin
orqanı–“Azərbay-
can”qəzetininbütün
saylarınıntərcümə
vətransliterasiyası
kitabhalındaçapa
hazırlanır.AMEA-nın
akademikZiyaBün-
yadovadınaŞərq-
şünaslıqİnstitutunda
ərsəyəgətirilənkitabın1-cihissəsi
çapdançıxıb.

CənubiAzərbaycandaSeyidCəfər
Pişəvərinin rəhbərliyi iləmilli-demok-
ratikhərəkatınınmətbutribunasıolan
“Azərbaycan”qəzetininilksayı1945-
ci il5sentyabrtarixində işıqüzügö-
rüb. Hərəkatın süqutunadək (12 de-
kabr 1946-cı il) qəzetin ümumilikdə
370sayınəşredilib.
“Azərbaycan”qəzetiTəbrizdəcəmi

bir ilmövcudolmuşAzərbaycanMil-
liHökumətinin ictimai, iqtisadi,siyasi
vəmədənisahələrüzrəhəyatakeçir-
diyiislahatları,soydaşlarımızınbütün
İranmiqyasındademokratikhüquqlar
uğrundamübarizəsiniəksetdirib.Qə-
zetAzərbaycan xalqının milli mədə-
niyyətini,onunkeçmişvəodövrdəki
inqilabimübarizə tarixiniözsəhifələ-
rindəişıqlandıran,onudemokratikvə

azadlıqsevər mədəni
birmillət kimidünya-
ya tanıtdıran xitabət
kürsüsüolub.
Qəzetin farsca və

əski əlifbada azər-
baycanca mətnləri
orijinal şəkildə Şərq-
şünaslıq İnstitutunun
Cənubi Azərbaycan
şöbəsinin müdiri, ta-
rix üzrə fəlsəfə dok-
toru, dosent Səməd
Bayramzadə tərəfin-
dən 4 hissədə çapa

hazırlanıb.Birincihissə2017-ci,ikinci
hissəisə2018-ciildəS.Bayramzadə-
ninməsulredaktorluğuiləŞərqşünas-
lıqİnstitutundakitabşəklindəçapdan
çıxıb.Digərikihissədəçapahazırdır.
Daha sonra qəzetdəki məqalələrin

farsdilindənAzərbaycandilinə tərcü-
məsinəvəAzərbaycandilindəəskiəlif-
badaolanyazılarıntransliterasiyasına
başlanılıb.Dördcildliyin çapdan çıxan
birincihissəsində“Azərbaycan”qəze-
tinin1945-ciil5sentyabr–31dekabr
tarixləriarasındanəşrolunmuş ilk90
sayındakı məqalələrin tərcüməsi və
transliterasiyası təqdim edilir. Kitabı
nəşrə hazırlayan və məsul redaktor
Səməd Bayramzadədir. Məqalələri
SəmədBayramzadəvəŞərqşünaslıq
İnstitutunun elmi işçisi SalehDostəli-
yevtərcüməvətransliterasiyaediblər.
Kitabınikincihissəsidəçapahazırdır.

Sənətşünas Məmmədağa Tərlanovun yaradıcılığı

Azərbaycandatəsvirisənətsahəsinintədqiqi,tədrisivətəbliği
istiqamətindəonunmühümxidmətləriolub.Uzunmüddətli
elmi,pedaqojivəictimaifəaliyyətiiləölkəmizdətəsvirisənət
üzrəelmibiliklərinformalaşmasına,sənətşünasmütəxəs-

sislərinyetişməsinətöhfələrverib.Sənətşünaslıqelmlərinami-
zədi,professorMəmmədağaƏlibabaoğluTərlanovu(16.3.1918
–9.12.1988)anadanolmasının105illiyimünasibətiləyadedirik.

MəmmədağaTərlanovBakının
Novxanı kəndində anadan olub.
1938-ci ildə Ə.Əzimzadə adına
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq
Məktəbini bitirib, 1941-1945-ci
illər müharibəsində iştirak edib.
1945-ci ildə müharibədə yara-
landıqdansonraBakıyaqayıdıb.
Həmin ildən indiki Azərbaycan
Milli İncəsənət Muzeyində elmi
katib vəzifəsində işləməyə baş-
layıb. Ali təhsilini İ.Repin adına
Sankt-Peterburq Boyakarlıq,
HeykəltəraşlıqvəMemarlıqİnsti-
tutunda(1947-1951)alıb.
Sənətşünas alim həmçinin

Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı-
nınməsulkatibi(1946-1952)və
sədri (1952-1962)vəzifələrində
çalışıb. 1960-cı ildən Ə.Əzim-
zadə adınaAzərbaycanDövlət
RəssamlıqMəktəbindəmüəllim
işləyib,1963-cüildəindikiAzər-
baycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetində Rəs-
samlıq kafedrası təşkil olunan-
da orada pedaqoji fəaliyyətini
davametdirib.Sonralarbutəh-
silocağındaprorektorvəzifəsin-
də (1973-1982) işləyib, ömrü-
nün son illərində Təsviri sənət
nəzəriyyəsikafedrasınınmüdiri
olub.Sənətşünasınelmivəpe-
daqojifəaliyyətiyüksəkqiymət-
ləndirilib, professor elmi adına
və “Əməkdarmədəniyyət işçisi
fəxri”adınalayiqgörülüb.

1966-cı ildə “Azərbaycan
sovet dekorativ-tətbiqi sənə-
ti”mövzusundadissertasiyanı
müdafiəedərəksənətşünaslıq
elmlərinamizədielmidərəcəsi
alanaliminaraşdırmalarıkitab,
dərslik və kataloqlar şəklində
nəşrolunub.Busırada“Azər-
baycan SSR təsviri sənəti”
(müştərək, Moskva, 1957),
“Azərbaycan sovet heykəltə-
raşlığı”(müştərək,Bakı,1958),
“Azərbaycan xalq yaradıcılığı
nümunələri” (müştərək, Bakı,
1959), “Azərbaycan sovet qra-
fikası” (müştərək, Bakı, 1963),
“Azərbaycan sovet dekora-
tiv-tətbiqi sənəti” (Bakı, 1968,
rus dilində) kitablarını, “Bəhruz
Kəngərli”(Bakı,1947,rusdilin-
də), “Lətif Kərimov” (Moskva,
1954), “Azərbaycan xalq-deko-
rativsənəti”(Moskva,1963)və
s.kataloqlarıqeydetməkolar.
M.TərlanovözelmiişindəXX

əsrin birinci yarısında ölkəmiz-
də dekorativ-tətbiqi sənət ənə-
nələrinin ayrı-ayrı sahələrinin
(xalçaçılıq, ağacoyma, xətəm-
karlıq, keramika, metalişləmə)
inkişafxüsusiyyətlərivəmövcud
vəziyyətiniəhatəlivəelmişəkil-
də tədqiq edib. Sənətşünaslıq
namizədi, xalçaşünas alimNə-
cibəAbdullayeva onun elmi işi
haqqındayazır:“Buelmiişxalq
sənətinin çoxsaylı mürəkkəb

sahələrinin üzə çıxarılmasının,
onlarınhəqiqielmidəyərininve-
rilməsinin,həmçininbusahələr
üzrəprofessionalsənətyolunda
təşəkkülünün imkanlarınıəsas-
landıranuzunmüddətli elmiax-
tarışlarınnəticəsiidi”.
Sənətşünasalimeynizaman-

da Xalq rəssamları Lətif Kəri-
mov, Elmira Şahtaxtinskaya,
Oqtay Şıxəliyev və Cahangir
Rüstəmov haqqında monoqra-
fiyaların müəllifidir. Yetişdirdiyi
çoxsaylıtələbələriiçərisindəbu
gün sənətşünaslıq elmində və
rəssamlıqsənətindəuğurlarqa-
zananlarçoxdur.
XalqrəssamıMikayılAbdulla-

yev “Unuda bilmərik...” başlıqlı
məqaləsində sənətşünas haq-
qındaxoşxatirələrinibölüşərək
yazır: “Yəqin çoxları bilmir ki,
Azərbaycan təbiətinin nəğmə-
karı Səttar Bəhlulzadə məhz
MəmmədağaTərlanovunböyük
inadvəfəaliyyəti,xeyirxahlığıilə

mənzərəustasıkimimeydana
çıxdı. Həyatın bütün həqiqət-
ləriniyalnızfaktlartəsdiqedir.
Ona görə də hər şeyin düzü-
nü deyib, düzünü yazmalıyıq:
əgər 43 yaşlı Səttar 1952-ci
ildəvəfatetmişolsaydı,oza-
man müasir Azərbaycan rəs-
samlığında S.Bəhlulzadədən
birrəssamkimitutarlıbirizdə
qalmazdı. Məhz M.Tərlanov
onu yaxın bir dost kimi ayıl-
dıbbaşasaldıki,“Səngəlpa-
pağını qoy qabağına fikirləş!
Çünki bu nəhəng ölçülü “Mir
CəfərBağırovneftçilərarasın-
da”vəya“26-larıngüllələnmə-
si...”, nə bilim “Salyut”... Sən
gəlbunlarıatgetsin...”.Maral

Rəhmanzadə – Səttarın uşaq-
lıqyoldaşı,dostudaTərlanova
haqqverərəkəlavəetdi:Səttar!
Gəl get Qubaya. Orada bizim
qohumlarımız yaşayır. Get bir-
başaonlarınevinə,mənonlarla
danışaram...”.
BufikirləriniqeydedənM.Ab-

dullayev bildirir ki, S.Bəhlulza-
dəni mənzərə janrında əsərlər
yaratmağaM.Tərlanovsövqet-
mişdi...
Bu il görkəmli sənətşünasın

anadanolmasının105illiyi,ey-
nizamandadünyadanköçmə-
sinin35-ci ildönümüdür.Məm-
mədağa Tərlanovun müəllifi
olduğu monoqrafiya və kitab-
lar,kataloqlarayazdığımətnlər
tədqiqatçılar və sənətsevərlər
tərəfindən istifadə edildikcə
və nəzərdən keçirildikcə onun
özüdəyadediləcək,xatırlana-
caq...

Əsəd Quliyev 
sənətşünas

Yazıçı-publisist Nemət Veysəlli 
dünyasını dəyişib

Tanınmışyazıçı-publisist,Azər-
baycanYazıçılarBirliyininüzvü
NemətVeysəllimartın25-də,82
yaşındavəfatedib.

Nemət Bayramalı oğlu Vey-
səlli1941-ciilmartın21-dəFü-
zuli rayonunun Yuxarı Veysəlli
kəndindəanadanolub.1971-ci
ildəAzərbaycanDövlətUniver-
sitetinin (indiki BDU) Jurnalisti-
kafakültəsinibitirib.
AzərbaycanDövlətTeleviziya

vəRadioVerilişləriKomitəsində,
AzərbaycanYazıçılarBirliyində,

“Azərbaycan”, “Ulduz” jurnalları, “Qobustan” incəsənət toplusu
redaksiyalarındaçalışıb.“AzərbaycanOrdusu”qəzetinincəbhə
bölgələrindəxüsusimüxbiri(1993-1996)kimifəaliyyətgöstərib.
2001–2006-cıillərdə“Mədəniyyət”qəzetinin,2007–2008-ciillər-
də“Qarabağınsəsi”qəzetininbaşredaktoruolub.
“Sehrkar səslər, əfsanəvi rənglər”, “Sular qovuşan yerdə”,

“Sənsizkeçənillər”,“Piyadalarındöyüşü”,“Mənimmüharibəm”,
“Geriyəyolvarmı”vəs.bədii-publisistikkitablarınmüəllifidir.
Dövrimətbuatdamütəmadiolaraqyazılarlaçıxışedib.Müsa-

hibələrininbirində(“Ədalət”qəzeti,27.10.2021)Vətənmühari-
bəsindəkiZəfərdənsonradoğmayurdaqayıtmaqarzusundan
bəhsedərkəndemişdi:“Artıq80-ihaqlamışam…Sadəcə,bircə
istəyimvar.Kəndimdəkihəminyerdəatamın,anamınruhudo-
laşano ünvandaöz bünövrəmin üstündəgücümçatanbir ev
tikim.Daşıdaözümdən,qumudaözümdən,hətta fəhləliyidə
özümedərəm.Bakıdamüəyyənşəraitimvar,ammayaşımınbu
çağındaoraqayıtmaq, oevin tağbəndindəoturub xəyala dal-
maq,oevinpəncərəsindənətrafabaxmaqənşirinarzularım-
dandır...Kəsilənağaclarımızınyerinəağacdaəkəbilərəm.Təki
YuxarıVeysəllidə,özdaşımınüstündəoturum...”.
Allahrəhməteləsin.

Əməkdar mədəniyyət işçisi Oqtay Əliyev 
vəfat edib

Azərbaycanmədəniyyətinəitki
üzverib.Əməkdarmədəniyyət
işçisi,rejissor,prodüserOqtay
Əliyev22mart2023-cüildəav-
tomobilqəzasındavəfatedib.

Oqtay Vidadi oğlu Əliyev 19
iyun 1968-ci ildə İrəvan şəhə-
rində Xalq artistləri Vidadi Əli-
yev və Elmira İsmayılovanın
ailəsində anadan olub. 1987-
1992-ciillərdəAzərbaycanDöv-
lətİncəsənətİnstitutunun(indiki
ADMİU)Kinovədramrejissoru
fakültəsindətəhsilalıb.

CəfərCabbarlıadınaİrəvanDövlətAzərbaycanDramTeatrın-
darejissorköməkçisi(1983-1985)işləyib.BakıŞəhərMədəniy-
yətİdarəsindərejissor(1989-1994)vəzifəsindəçalışıb.1993-cü
ildəAzərbaycanTeleviziyasında“Virtuoz”adlı layihəninprodü-
seriolub.1998-ciildənözününtəsisetdiyi“SOY”prodakşnşir-
kətinərəhbərlikedib,birçoxlayihələrhəyatakeçirib.
“Əməkdarmədəniyyətişçisi”fəxriadına(2020),“Humay”milli

mükafatınavəs.təltifərəlayiqgörülüb.
Allahrəhməteləsin.

Parisdə “Əsli və Kərəm” və “Aşıq Qərib” 
dastanlarının əlyazmaları aşkarlanıb

AMEA-nınMəhəmmədFüzuliadınaƏlyazmalarİnstitutunun
icraçıdirektorufilologiyaelmləridoktoruPaşaKərimovParis
MilliKitabxanasından“ƏslivəKərəm”(“Hekayəti-Kərəm”adı
ilə)və“AşıqQərib”(“AşıqQəribvəŞahsənəmxanım”adıilə)
dastanlarımızınXIXəsrdəərəbqrafikasıiləyazıyaalınmış
variantlarınınsurətləriniəldəedib.BubarədəAMEA-danmə-
lumatverilib.

“Hekayəti-Kərəm” adlı birinci əsər 157 səhifədən ibarətdir.
1850-ci ildənəstəliqxətti iləköçürülüb.HadisələrBakınəşrlə-
rindənfərqliolaraqİsfahandadeyil,Şirazdacərəyanedir.
İkinciəlyazma “AşıqQərib”dastanınınənqədimnüsxəsidir.

1838-1839-cuillərdənəstəliqxəttiiləköçürülüb.65səhifəlikəl-
yazmanınnəzmhissəsiəsasənqoşmalardanibarətdir.

“Azərbaycanın sənədli kino salnaməsi”ndə 
Yalçın Əfəndiyevin yaradıcılığına baxış 

Xəbərverdiyimizkimi,Azərbaycankinosunun125illiyivə
“Azərbaycanfilm”kinostudiyasının100illiyimünasibətiləDövlət
FilmFondunda“Azərbaycanınsənədlikinosalnaməsi”adlı
silsiləretrospektivbaxışkeçirilir.

Növbəti retrospektiv baxış Xalq artisti, kinorejissor Yalçın
Əfəndiyevin(1937-2019)yaradıcılığınahəsrolunub.
Dövlət Film Fondunun direktoru Əməkdar incəsənət xadimi

Cəmil Quliyev tədbiri açaraq Yalçın Əfəndiyevin Azərbaycan
kinosunda,xüsusilədəsənədli kinosahəsindəxidmətlərindən
danışıb.
Sonrarejissorun“Bakıhaqqında10dəqiqə”və“Nəyaxşıki,

dünyadaSəmədVurğunvar”sənədlifilmlərinümayişolunub.
NümayişdənsonraYalçınƏfəndiyevinailəüzvləriadındanoğ-

luİbrahimƏfəndiyevçıxışedərəkxatirəgecəsinintəşkilinəgörə
DövlətFilmFondununkollektivinətəşəkkürünübildirib.

Qıpçaq abidəsi haqqında 
ilk monoqrafiya 

AMEANəsimiadına
Dilçilikİnstitutunun
Türkdillərişöbəsinin
elmiişçisifilologiya
üzrəfəlsəfədokto-
ruİmanyarQuliyevin
“CodexCumanicus”
vəkumandilininlek-
sikası”monoqrafiyası
çapolunub.

İnstitutdan bildirilib ki,
monoqrafiya XIII-XIV
əsrlərdə Krım bölgəsin-
dəitalyanlartərəfindənlatınəlifbasındatərtibedilmiş
“Codex Cumanicus” lüğətinin kuman (qıpçaq) lek-
sikasının tədqiqinəhəsrolunub.Odövrünnadir və
həcmlilüğətlərindənolan“CodexCumanicus”qıpçaq
türklərinindili iləyanaşı,mədənivəməişəthəyatını
öyrənməküçündəqiymətlimaterialehtivaedir.
Kitabdalüğətindilindəişlənmişleksikvahidlərtarixi

dilçilikprizmasındantəhliledilir,alınmasözlərinqıp-
çaqdilinəkeçdiyidövrlərəvədiləgəlməsəbəblərinə
toxunulur.Həmçininkumanlüğətinintematikbölgüsü
verilir,dini leksika,dinimənayüklənmişmillisözlər,
kumanlarınməişəthəyatındaxəzərlərinizləri,qədim
türk inanclarının dildə qalıqları kimi məsələlər təd-
qiqatacəlbedilib.Ölkəmizdəbusahədə ilksistem-
lielmiaraşdırmahesabedilənmonoqrafiyanınelmi
redaktorlarıprofessorlarNadirMəmmədlivəİsmayıl
Kazımovdur.
Monoqrafiyagörkəmlitürkoloq,mərhumprofessor

MəmmədəliNovruzovunxatirəsinəithafolunub.
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24 mart 1872 – Ya zı çı, dra ma turq, pub li sist, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi  Məm məd Səid Ha ca ğa oğ lu Or du ba di (1872 – 1.5.1950) 
Nax çı va nın Or du bad şə hə rin də do ğu lub. “Du man lı Təb riz”, “Qı lınc 
və qə ləm”, “Dö yü şən şə hər”, “Giz li Ba kı” ro man la rı ilə Azər bay can 
ədə biy ya tın da ta ri xi ro man jan rı nın ba ni si sa yı lır.

24 mart 1927 – Teatr re jis so ru, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Mə-
bud İb ra him oğ lu İs ma yıl za də (1927 – 17.9.2004) Zər dab ra yo nun-
da do ğu lub. Lən kə ran Dram Teat rı nın ilk bə dii rəh bə ri və di rek to ru 
(1973-1981) olub. 

24 mart 1938 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no akt yo ru Hə sə na ğa 
Sət tar oğ lu Tu ra bov (1938 – 23.2.2003) ana dan olub. 1960-cı il dən Aka-
de mik Dram Teat rın da ça lı şıb, teat ra rəh bər lik (1987-2001) edib. “Yed-
di oğul is tə rəm”, “Ba bək”, “Qəm pən cə rə si” və s. fi lm lər də yad da qa lan 
ob raz lar ya ra dıb, “Qan lı zə mi” (“At la rı yə hər lə yin”) fi l mi nə qu ru luş ve rib.

25 mart 1897 – Teatr şü nas, pub li sist, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Qu lam Məm məd oğ lu Məm məd li (1897 – 18.11.1994) Təb riz də do-
ğu lub. “Azər bay can teat rı nın sal na mə si”ni ya zıb. 

25 mart 1905 – Əmək dar ar tist Hey dər Mə şə di As lan oğ lu Şəm si-
za də (1905-1981) Şu şa da do ğu lub. Aş qa bad da (Türk mə nis tan) “Ar-
şın mal alan”ı səh nə yə qo yub, Ağ dam teat rı nın baş re jis so ru olub.

25 mart 1907 – Şair Al mas İl dı rım (İl dı rım Əb dül mə həm məd oğ lu 
Al mas za də; 1907 – 14.1.1952) Ba kı da do ğu lub. İs tiq lal və mil lət çi lik 
ruh lu şeir lə ri nə gö rə 1930-cu il də Türk mə nis ta na sür gün edi lib. 1933-
cü il də İra na, ora dan da Tür ki yə yə mü ha ci rət edib. Ela zığ da və fat edib. 

25 mart 1933 – Şair, dra ma turq Rü fət Zül fü qar oğ lu Əh məd za də 
(1933 –15.12.1988) Ba kı da ana dan olub. “Bil dir çi nin bəy li yi”, “Za-
ra fat sız za ra fat”, “So nun cu mə həb bət”  və s. ko me di ya la rın, sa ti rik 
şeir lə rin müəl li fi  dir.

26 mart 1893 – Ope ra mü ğən ni si, Xalq ar tis ti Fat ma Sət tar qı zı 
Mux ta ro va (1893 – 19.10.1972) Cə nu bi Azər bay ca nın Ur mi ya şə-
hə rin də do ğu lub. 1938-ci il dən Azər bay can Döv lət Ope ra və Ba let 
Teat rı nın so lis ti olub. 

26 mart 1902 – Əmək dar ar tist, xa nən də Ya vər Əli qı zı Kə lən tər li 
(1902 – 5.2.1979) Şa ma xı da ana dan olub. 

26 mart 1910 – Gör kəm li akt yor, SS Rİ Xalq ar tis ti Ələs gər Ha cıağa 
oğ lu Ələk bə rov; 1910 – 31.1.1963) ana dan olub. 1933-cü il dən Aka de-
mik Mil li Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib. Film lər də (“Fə tə li xan”, “Qa-
ra daş lar”, “Sə hər”, “Bö yük da yaq” və s.) unu dul maz ob raz lar ya ra dıb.

26 mart 1910 – Ya zı çı-dra ma turq Sa bit Rəh man (Sa bit Kə rim oğ-
lu Mah mu dov; 1910 – 21.9.1970) Şə ki də ana dan olub. Pyes lə ri: 
“Toy”, “Xoş bəxt lər”, “Əli qu lu ev lə nir”, “Ni şan lı qız” və s. “Əh məd ha-
ra da dır?”, “Ul duz” fi lm lə ri nin sse na ri müəl li fi  dir.

26 mart 1919 – Əmək dar ar tist Əmi nə Ab bas qı zı Na ğı ye va 
(1919-1977) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, 
fi lm lə rə çə ki lib.

26 mart 1926 – Ta rix çi alim, AMEA-nın müx bir üz vü Oq tay Əb dül-
kə rim oğ lu Əfən di yev (1926-2013) Ba kı da ana dan olub.

27 mart 1917 – Əmək dar ar tist, vo kal çı (sop ra no) Ma ri ya Ser ge-
yev na Ti ta ren ko (1917 – 26.9.2002) Mosk va da do ğu lub. Ope ra və 
Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

27 mart 1927 – Məş hur violon çel ifa çı sı, di ri jor, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Ms tis lav Leopol do viç Rost ro po viç (1927 – 27.4.2007) Ba kı da do ğu lub. 

27 mart 1928 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Hü seyn Hə sən oğ-
lu Əh mə dov (1928-2016) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Kuk la 
Teat rı nın ədə bi dram his sə mü di ri iş lə yib.

27 mart 1937 – Ki no rəs sa mı Fik rət İb ra him oğ lu Əhə dov (1937 
– 2.11.1994) Ba kı da ana dan olub. “Qə rib cin lər di ya rın da”, “Yol əh-
va la tı”, “Ki şi sö zü” və s. fi lm lə rə bə dii tər ti bat ve rib.

27 mart 1986 – Gör kəm li akt yor Sə mən dər Mən sim oğ lu Rza yev 
(2.1.1945 – 1986) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı-
şıb, fi lm lər də unu dul maz ob raz lar qa le re ya sı ya ra dıb.

27 mart 2020 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Rauf Yu sif oğ lu Ba ba yev 
(30.12.1937 – 2020) və fat edib. 1960-70-ci il lər də “Qa ya” kvar te ti-
nin so list lə rin dən bi ri ki mi məş hur la şıb.

28 mart 1886 – SS Rİ Xalq ar tis ti Sid qi Ru hul la (Ru hul la Fə tul la 
oğ lu Axun dov; 1886 – 5.5.1959) Ba kı nın Bu zov na kən din də do ğu-
lub. Tifl  is də Azər bay can teat rı nın in ki şa fın da, Təb riz də mil li teat rın 
ya ra dıl ma sın da xid mət lər gös tə rib. 1924-cü il dən Azər bay can Döv-
lət Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

28 mart 1895 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, tər cü mə çi Əziz Şə rif 
(Əziz Qur ba nə li oğ lu Şə rif za də; 1895 – 1.6.1989) Nax çı van şə hə-
rin də do ğu lub. 

28 mart 1896 – Əmək dar ar tist Əli Fə tul la oğ lu Şah sa bah lı (1896-
1973) Tifl  is də do ğu lub. İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rın da 
ça lı şıb. 

29 mart 1938 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ma rat Mi ka yıl oğ lu 
İs gən də rov (1938 – 19.6.2013) ana dan olub. “Azər bay can fi lm” ki-
nos tu di ya sın da səs ope ra to ru iş lə yib.

29 mart 1939 – Ya zı çı-dra ma turq Sü ley man Sa ni Axun dov 
(3.10.1875 – 1939) və fat edib. Ya zı çı nın “Qor xu lu na ğıl lar” adı al tın da 
top la nan he ka yə lə ri Azər bay can uşaq ədə biy ya tı nın klas si ka sı sa yı lır. 

29 mart 1946 – Əmək dar ar tist Na zir Kə rim oğ lu Əli yev (1946-
1997) Lən kə ran da ana dan olub. Sum qa yıt, Nax çı van, Lən kə ran 
teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lə rə çə ki lib.

29 mart 1951 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Azad Sa bir oğ lu Əli yev 
(1951 – 30.3.2014) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra-
diosu Ni ya zi adı na sim fo nik or kest ri nin bə dii rəh bə ri və baş di ri jo ru olub.

29 mart 1924 – Şair, tər cü mə çi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Tey mur 
El çin (Tey mur Sü ley man oğ lu Əli yev; 1924 – 14.3.1992) Şu şa da 
ana dan olub. Uşaq lar üçün əsər lə rin müəl li fi  dir, rus ədə biy ya tın dan 
tər cü mə lər edib.

30 mart 1908 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Şa mil bəy 
Hə sən oğ lu Qa zı yev (1908-1980) İrə van şə hə rin də do ğu lub. Nax-
çı van Mu si qi li Döv lət Dram Teat rın da baş rəs sam olub.

30 mart 1949 – Xalq ar tis ti, xa nən də Sə fa Hü seyn oğ lu Qəh rə-
ma nov (1949 – 5.5.2008) Ağ ca bə di ra yo nu nun Mi na xor lu kən din də 
ana dan olub. Mu ğam ope ra la rın da (“Ley li və Məc nun”da Məc nun, 
İbn Sə lam, “Şah İs ma yıl”da Şah İs ma yıl və s.) çı xış edib.

Dün ya 
24 mart 1926 – İtal yan dra ma tur qu, re jis sor, teatr nə zə riy yə çi si, ədə-

biy yat üz rə No bel mü ka fa tı (1997) laureatı Da rio Fo (1926 – 13.10.2016) 
ana dan olub.

25 mart 1611 – Türk səy ya hı, coğ ra fi  ya şü nas, ta rix çi, şair Öv li ya 
Çə lə bi (Der viş Meh med Zil li; 1611–1682) İs tan bul da do ğu lub. Ya xın 
Şərq dən Krım, Vol qa bo yu və Qaf qa za dək bir çox yer lə ri gə zə rək gör-
dük lə ri ni qə lə mə alıb. 1656-cı il də Ba kı da olub. “Sə ya hət na mə” əsə-
rin də döv rün mü hüm ta ri xi, mə də ni, et noq ra fi k mən zə rə si əks olu nub.

26 mart 1911 – Ame ri ka ya zı çı-dra ma tur qu Te nes si Vil yams 
(Ten nes see Wil liams; 1911-1983) ana dan olub.

27 mart 1871 – Yə hu di əsil li al man ya zı çı sı Hen rix (Hein rich) 
Mann (1871-1950) ana dan olub. 

28 mart 1483 – İtal yan rəs sa mı, me mar Ra fael (Raff  ael lo San ti; 
1483-1520) ana dan olub.

28 mart 1868 – Rus ya zı çı-dra ma tur qu Mak sim Qor ki (Alek sey 
Mak si mo viç Peş kov; 1868 – 18.6.1936) ana dan olub.

29 mart 1949 – Türk mu si qi çi si, bəs tə kar, mü ğən ni Ka ya han 
Açar (1949-2015) İz mir də do ğu lub.

30 mart 1746 – İs pan rəs sa mı Fran sis ko Xo se de Qoy ya (Fran-
cis co Jo se de Go ya y Lu cien tes; 1746-1828) ana dan olub.

30 mart 1853 – Hol land rəs sa mı Vin sent Vil yam van Qoq (Vin-
cent Wil lem van Gogh; 1853 - 29.7.1890) ana dan olub.

Hazırladı: V.Orxan

24-30 martXatirə təqvimi

Də yər li, bir-bi rin dən 
ma raq lı əsər lə ri ilə 
ədə biy yat xə zi nə mi zə 
töh fə lər ve rən, nəs ri mi-

zə gö zəl lik bəxş edən Xalq 
ya zı çı sı Möv lud Sü ley man-
lı nın bu il 80 ya şı ta mam 
olur. Bu gün lər də ya zı çı ilə 
gö rü şüb söh bət ləş dik.

– Möv lud müəl lim, öm rün 
müd rik çağ la rı nı ya şa yır sı nız. 
Sə nə tin, öm rün bu mə qa mın-
da bir na ra hat lı ğı nız var mı? 
– Xal qı mı zın il lər lə çək di yi tor-

paq dər di mə nim də ya zı çı və 
və tən daş ola raq ən bö yük na-
ra hat lı ğım olub. Bi rin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin də tor paq la rı mı zın 
iş ğal al tı na düş mə si mə nə da-
xi lən ra hat lıq ver mir di. Şü kür lər 
ol sun ki, 44 gün lük mü ha ri bə də 
əra zi bü töv lü yü müz bər pa edil-
di. Baş da mü zəff  ər Ali Baş Ko-
man dan İl ham Əli yev ol maq la 
cə sur, mü ba riz Azər bay can əs-
gər lə ri düş mə ni məğ lub et di. Ta-
ri xi Qə lə bə qa zan dıq. İn di ru hən 
çox ra ha tam.   

– Bi zim tə rəfl  ər də bir söz var-
dı. De yər di lər ki, qon şu ya adı 
qon şu ve rər. Be lə fi  kir var ki, 
mən fur hay la ra er mə ni adı nı 
biz ver mi şik. Siz ne cə dü şü-
nür sü nüz? 
– Çox  ma raq lı de yim di. Diq-

qə ti mi çək di. An caq onu de yə 
bi lə rəm ki, XIX əsr də bir sı ra 
qon şu öl kə lər dən hay lar qə dim 
Azər bay can tor paq la rı na kö çü-
rü lən dən son ra on lar bu əra zi-
lə rin ən mün bit və məh sul dar 
tor paq la rın da məs kun laş mış dı-
lar. XX əs rin ikin ci ya rı sı na qə-
dər er mə ni lər öz lə ri ni bir mil lət 

ki mi hay bi lir di. On la ra er mə ni 
de yən də əsə b lə şir di. Mən ha-
yam, mə nə er mə ni de mə yin de-
yər di lər. Bü tün bun lar göz lə ri miz 
qar şı sın da baş ve rib. Vaxt gəl di, 
er mə ni adı nı da qə bul elə di lər... 
Am ma in di adın elə bir əhə miy-
yə ti yox dur. Ne cə ad lan dı rıl ma-
sın dan ası lı ol ma ya raq xis lət lə ri 
ey ni olub.

– Hər bir qə ləm əh li dün ya da 
ta nın mış ya zı çı və şair lə rin 
əsər lə ri ni mü ta liə edir, gö rür, 
gö tü rür, bə zən də bəh rə lə nir. 
An caq bu, bə zən bir mə na lı 
qar şı lan mır. De yir lər ki, bəs 
fi  lan əsər də ki fi  kir-ide ya fi  lan 
əsər dən gö tü rü lüb. Heç ya ra-
dı cı lıq yol la rın da be lə bir hal la 
qar şı laş dı nız mı?   
– Olub. Hə lə  tə lə bə ikən, 

1966-cı il də yay tə ti lin də iş lə-
mək üçün Ru si ya ya, Ural tə rəf-
lə rə get dim. Əmioğ lu la rım or da 

ti kin ti də iş lə yir di lər. Bi rin ci də fə 
idi Ural ça yı nı gö rür düm. Dağ-
lar, tə pə lər mə nə çox ta nış gəl-
di. De yim ki, hər şey san ki doğ-
ma gö rü nür dü. Hət ta Taş qaz 
de yi lən ya mac da çox lu çi yə lək 
də gör düm... Be lə cə, tə sa dü fən 
mən də bu doğ ma lıq dan “Köç” 
ro ma nı nı yaz maq fi k ri ya ran dı. 
Əsər çap olan dan son ra yaz-
dı lar ki, bəs ro man da  Qab riel 
Qar si ya Mar ke sin “Yüz ilin tən-
ha lı ğı”nın tə si ri hiss olu nur. Am-
ma mən “Köç”ü ya zan da o əsə ri 
oxu ma mış dım.  

– Vax ti lə ədə bi aləm də mil-
lət çi ki mi də təq dim edil mi siz. 
Bu möv qe yi ni zin əsər lə ri ni zin 
dün ya ça pı na çıx ma sı na ma-
ne ol du ğu da de yi lir...   
– Am ma o de yi lən lər lə ra zı-

laş ma mı şam. Əsər lə rin də mən-
sub ol du ğu xal qa, mil lə tə yük sək 
də yər ver mək heç də mil lət çi lik 

de yil. Mil li ol maq həm də güc lü 
və şə rəfl  i ol maq de mək dir. Ey ni 
za man da əsə rim xa ri ci di lə də 
tər cü mə edi lib. Onu da de yim 
ki, hər bir ya zı çı ön cə lik ola raq 
öz və tə nin də bö yük dür.  

– Bil di yi mə gö rə, “Şey tan” po-
ves ti nin mo tiv lə ri əsa sın da 
fi lm çək mək is tə yib lər. Re jis-
sor lar son ra bu fi  kir dən da şı-
nıb lar. Nə dən?
– Düz dür, “Şey tan” po ves ti 

ilə ki no re jis sor lar ma raq la nıb-
lar. Nə dən çək mə dik lə ri ni mən 
də bil mi rəm. Onu da de yim ki,  
bu əsə ri ya zan da ki no üçün 
nə zər də tut ma mış dım.  Am ma 
“Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya-
sı nın sse na ri kur sun da olar kən 
yaz dı ğım “Nox ta lı adam”, elə cə 
də “Dağ lar da şey tan”, “Toy-toy 
oyu nu”, “Köç” ro ma nı əsa sın-
da ki no sse na ri lə rim var. “Bə yin 
oğur lan ma sı” fi l mi də elə mə-
nim “Toy-toy oyu nu” sse na rim 
əsa sın da çə ki lib. Am ma mə nim 
yaz dıq la rım dan or da bir cə Xalq 
ar tis ti Arif Qu li ye vin di lin dən de-
yi lən “Sa lam, sağ ol” qa lıb.  

– Ya ra dı cı lı ğa şeir lə baş la mı-
sız. Ədə biy ya ta “Bir ün van” 
ad lı şeir ki ta bı ilə gəl mi si niz. 
İn di ne cə, şeir ya zır sı nız?
– Yox, şeir yaz mı ram. Ürə yim 

is tə sə, kön lüm dən keç sə də, 
yaz mı ram. Hər dən ötüb ke çən-
lə ri – yaz dıq la rı mı ya da sa lır və 
öz-özü mə pı çıl da yı ram. 

Savalan Fərəcov

Rəs sam üçün ya ra dı cı lıq yo lu son suz, 
daimi ax ta rış lar de mək dir. İn di vi-
dual lıq isə hər za man rəs sam üçün 
ön plan da ol ma lı dır. Gör dük lə ri ni, 

hiss et dik lə ri ni tab lo ya kö çü rə-kö çü-
rə, ru hu nun ifa də sin də rəng lə ri na xı şa 
çe vir mək lə rəs sam öz bə dii duy ğu la rı ilə 
iz lə yi ci lə ri nin qəl bi ni fəth edə bi lir. Be lə 
rəs sam lar dan bi ri də Asim Rə su loğ-
lu dur. Onun əsər lə ri nə nə zər sal dıq ca 
ya ra dı cı in san dün ya sı nın də yi şən fan ta-
zi ya və hiss lər lə zən gin li yi nin bir da ha 
şa hi di olu ruq. Rəng lə rin müx tə lif li yi rəs-
sa mın qəl bi nə, onun dün ya sı na açı lan 
pən cə rə dir de sək, heç də ya nıl ma rıq. 

Asim Rə sul oğ lu Sə mə dov (Asim Rə su-
loğ lu) 3 mart 1955-ci il də Şə ki şə hə rin də 
dün ya ya gə lib. Uşaq lıq dan təs vi ri sə nə tə 
olan ma ra ğı onu bu sa hə də təh sil al maq 
üçün Əzim Əzim za də adı na Ba kı Rəs sam-
lıq Mək tə bi nə (1971-1975) apa rır. Bu ra da 
döv rün ta nın mış rəs sam la rı Gen na di Brij-
ya tuk, Mu rad Əş rəf, Ka mal Əh məd və Mir-
ca vad Mir ca va do vun ya ra dı cı lı ğın dan yax şı 
mə na da tə sir lə nir. Da ha son ra ali təh si li ni 
Be la rus Döv lət Teatr-İn cə sə nət İns ti tu tu nun 
Mo nu men tal rəs sam lıq şö bə sin də (1975–
1980) alan Asim Rə su loğ lu hə lə tə lə bə ikən 
öz fərq li ya ra dı cı lıq yo lu ilə diq qət çə kir di. 

1987-ci il də To kioda müasir in cə sə nət 
möv zu sun da ke çi ri lən so vet-ya pon sər gi-
sin də Asim Rə su loğ lu “Bö yük də niz” əsə ri 
ilə iş ti rak edir və qı zıl me dal la mü ka fat lan-
dı rı lır. 1978-ci il dən müx tə lif sər gi lə rə qa tı-
lan rəs sa mın ilk fər di sər gi si Pa ris də Alek-
sandr Qa le re ya sın da (1991) olub. İlk fər di 
sər gi sin də özü şəx sən iş ti rak edə bil mə yən 
rəs sa mın əsər lə ri bö yük ma raq la qar şı la-
nır. Bu nun ar dın ca Nyu-York da ABŞ-SS Rİ 

müasir in cə sə nət sər gi sin də (1992), Da ni-
mar ka və SS Rİ rəs sam la rı nın sər gi sin də 
(Odens şə hə ri, 1993) iş ti rak edib. Da ha 
son ra rəs sa mın Al ma ni ya, Tür ki yə, Bel çi ka 
və Nor veç də fər di sər gi lə ri də təş kil olu nub.

Ümu miy yət lə, ya ra dı cı in sa nın dün ya-
sı də yi şik fan ta zi ya və hiss lər lə zən gin dir. 
Abst rakt təs vir lə rin müəl lifl  ə ri qar şı la rı na ob-
yekt lə rin də qiq təs vi ri ni çat dır maq və zi fə si ni 
qoy ma sa lar da, əsas məq səd lə ri öz ya ra dı-
cı lıq la rı ilə emo si ya lar oyat maq dır. Tə biət, 
söz süz ki, mü kəm məl dir və onun su rə ti nin 
çı xa rıl ma sı nı mə na sız he sab et mək lə abst-
rakt rəs sam lar ət raf alə min har mo ni ya sı nın 
ax ta rı şı nı ön pla na çək mə yə ça lı şır lar. Abst-
rakt sə nət non-fi  qu ra tiv və ya pred met siz sə-
nət he sab edil sə də, da ha diq qət lə bax saq, 
lə kə və xət lə rin hər han sı bir kom po zi si ya nı 
əks et dir di yi ni gö rə bi lə rik. Asim Rə su loğ-
lu is ti və so yuq rəng lə rin ahən gin dən gö zəl 
löv hə lər ya rat maq la pa lit ra zən gin li yi, poetik 
əh val-ru hiy yə, ko lo rit gö zəl li yi, ori ji nal üs lub 
və ba ca rı ğı ilə mil li təs vi ri sə nə ti mi zi zən gin-
ləş di rib. Rəs sa mın ya ra dı cı lıq diapa zo nun-
da qır mı zı rən gin xü su si çə ki si var. Bu rəng 
da mar la rı mız da do la şan qan və ila hi qüv və 
tim sa lın da, bə zən də in sa na “dur” de yə bil-
mə gü cü ki mi san ki ya ra dı cı in san dün ya sı nı 
özün də eh ti va edən ener ji dir. 

Ba kı da Xə zər ya nı res pub li ka la rın bien na-
le sin də (1988) iş ti rak edən Asim Rə su loğ lu 
bu möv zu da bir çox tab lo lar ya ra dıb. On lar-
dan bi ri “Xə zər də ni zin də gə zin ti” ad lı əsər-
dir. Kü lək lər şə hə ri Ba kı nın sa kit dəm lə ri ni 
kə ta na kö çü rən rəs sam Xə zə ri də hə lim, şux 
və qüd rət li əks et dir mə yə ça lı şıb. Ab şe ron 
tor pa ğı ilə bü tün lə şən Xə zə rin tünd ça lar lı 
göy su la rı ol duq ca fan tas tik, na ğıl va rı təs vir 
olu nub. Mo nu men tal rəng kar lıq təh si li al mış 
rəs sa mın kom po zi si ya ya ya naş ma tər zi uni-
kal dır. Mis tik at mos fe rə ma lik olan rəs sa mın 
pa lit ra sı Va si li Kan dins ki nin (1866-1944; 
abst rak sioniz min ba ni lə rin dən bi ri – red.)  
rəng lə ri ni xa tır la dır. Asim Rə su loğ lu nun in-
ten siv ko lo rit həl li kom po zi si ya nın bə dii gü-
cü nü ar tı ran əsas nüans lar dan bi ri dir. 

Pro fes sional dərs al ma sa da, fl ey ta da ifa 
et mə yi ba ca ran Asim Rə su loğ lu mu si qi ilə 
rəs sam lı ğın sin te zi ni bir ara ya gə ti rən sil-
si lə əsər lər də ya ra dıb. Rəs sa mın kom po-
zi si ya la rın da kı fi  qur la rın mu si qi ilə vəh də ti 
tab lo ya ro man ti ka, gö zəl lik və li ri ka bəxş 
edir. Dün ya ca məş hur olan ital yan rəs sam 
Mi ke lan ce lo de yir di ki, yax şı rəsm mu si qi-
dir, me lo di ya dır. Asim Rə su loğ lu nun “Fley-
ta nın aura sı” əsə rin dən də zövq lü bir me lo-

di ya du yu lur. Fley ta nın sə si adə tən şəff  af və 
güc lü olur. Bu kom po zi si ya da da müəl li fi n 
duy ğu və dü şün cə lə ri şəff  af, güc lü şə kil də 
təs vir edi lib. Us ta sə nət kar ru hu, da xi li alə-
mi ilə sə nə ti ara sın da kör pü ki mi mu si qi ni 
se çə rək öz es te tik zöv qü nü iz lə yi ci lə rə təq-
dim edir. 

Rəs sa mın də fə lər lə mü ra ciət et di yi 
möv zu lar ara sın da xü su si lə se çi lən, iki 
dün ya nı özün də eh ti va edən “Ke çid” əsə-
ri onun ya ra dı cı lı ğı nın bə dii-fəl sə fi  tə rə fi -
ni iz lə yi ci lə rə təq dim edir. İlk ba xış dan iki 
yo lay rı cı nı iz lə yi ci lə rə xa tır la dan əsər də 
cən nət və cə hən nə mə açı lan qa pa lı qa pı 
təs vi ri ni gö rü rük. Hər iki qa pı nın ara sın da 
xey li mə sa fə var. Şux, tünd, par laq rəng-
lə rin in ten siv şə kil də iş lən di yi bu tab lo da 
rəs sam bə şə riy yə tə be lə bir sual ün van-
la yır: cən nə tə get mək is tə yir sən, yox sa 
cə hən nə mə? Se çi mi ta ma şa çı ya hə va lə 
edən rəs sam bəl kə də in san la ra şüural tı 
me saj otür mək də dir. 

Sə nət kar ru hu nun ən qa nad lı ça ğın da 
təş rif bu yu ran ila hi bir pı çıl tı, yə ni il ham 
pə ri si ya ra dı cı adam la rın dü şün cə axa rı-
na tə sir edir. Asim Rə su loğ lu isə bu ila hi 
ov qa tı öz in di vi dual üs lu bu ilə ta mam la-
ya raq kə ta na kö çü rür. Tə bin gəl mə si bir 
sə nət kar üçün ye ni bir yo lun baş lan ğı cı, 
ye ni bir müəm ma nın kəş fi  de mək, bəl kə 
də ila hi bir pay qə dər də yər li dir. Bə dii hiss-
lər dən do ğan ener ji nin tünd ça lar lı ini ka sı 
Asim Rə su loğ lu nun kom po zi si ya dü zü mü 
ilə bü tün lə şib. Abst rakt üs lub da həll olu-
nan “Sə nət kar və il ham pə ri si” əsə ri for ma 
ori ji nal lı ğı ilə sə nət əsə ri nin ən mü hüm xü-
su siy yət lə rin dən bi ri dir.

Rəs sa mın bə zi əsər lə ri Mosk va da – Tret-
ya kov Qa le re ya sın da və Ru si ya Rəs sam-
lar İt ti fa qın da, Pa ris də ki Alek sandr Qa-
le re ya sın da, elə cə də İlay da İn cə sə nət 
Qa le re ya sın da və Or kun Ozan İn cə sə nət 
Qa le re ya sın da (Tür ki yə), Mar tin Lü ter Kinq 
Ki tab xa na sın da (Nyu-York), baş qa xa ri ci 
qa le re ya lar da və şəx si kol lek si ya lar da sax-
la nı lır.

Ha zır da Tür ki yə də ya şa yan Asim Rə su-
loğ lu bir müd dət Ak də niz Uni ver si te tin də 
(1999-2005) müəl lim ki mi fəaliy yət gös tər-
mək lə öz bi lik və ba ca rıq la rı nı tə lə bə lə ri nə 
hə vəs lə təd ris edib. Və tə ni ni xa ric də la yi-
qin cə təm sil edən rəs sa ma sə nət yo lun da 
uğur lar ar zu la yı rıq.

Könül Vəliyeva
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının 

kiçik elmi işçisi

Milliliyi ilə sevilən yazıçı
Mövlud Süleymanlı: “Milli olmaq həm də güclü və şərəfli olmaq deməkdir”

Şux notlarla ilahi gücün təfsiri
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29 mart 2023son səhifə “Türkiyədən sevgilərlə” 

Bakıda türk rəssamın sərgisi açılacaq
Ap re lin 13-də Hey dər Əli yev Mər kə zin də türk rəs sam Dev rim 
Er bi lin “Tür ki yə dən sev gi lər lə” ad lı fər di sər gi si açı la caq.

Tür ki yə nin rəsm sə nə ti nin 
məş hur si ma la rın dan olan 
Dev rim Er bi lin əsər lə ri dün-
ya nın bir sı ra öl kə lə rin də 
mu zey və kol lek si ya lar da yer 
alıb. Rəs sa mın öl kə sin də və 
xa ric də on lar la sər gi si açı lıb. 

Onun İs tan bu la həsr edi lən 
əsər lə ri xü su si lə məş hur dur. 
Hey dər Əli yev Mər kə zin də ki 
sər gi də müəl li fi n Ba kı ya həsr 
edi lən əsər lə ri də ilk də fə nü-
ma yiş olu na caq.

İstanbul lalə mövsümünə hazırdır
İs tan bul da ba ha rın gə li şi nin müj də çi si la lə (zan baq) möv sü mü-
dür. Hər il İs tan bu lun göz önün də olan yer lə ri rəng bə rəng ba har 
la lə lə ri ilə bə zə di lir. Bu da zi ya rət çi lə rə şə hə rin par laq gö zəl lik lə-
ri ni eh ti va edən zövq lü mən zə rə təq dim edir. Sul ta nah met mey-
da nın da ge niş la lə “xal ça”sı zi ya rət çi lə ri ov sun la yır. İs tan bul da 
Emir gan ba ğı, Gül ha nə par kı, Yıl dız ba ğı, So ğan lı bo ta nik par kı, 
Bey koz ba ğı, Bü yük və Ki çik Çam lı ca bağ la rın da və di gər mə kan-
lar da bən zər mən zə rə ilə qar şı laş maq müm kün dür.

Tür ki yə nin Azər-
bay can da kı Sə fi r li-
yi nin mə lu ma tın da 
bil di ri lir ki, İs tan bul 
növ bə ti la lə möv-
sü mü nə ha zır dır. 

Onu da qeyd 
edək ki, bi zim da-
ha çox zan baq 
ki mi ta nı dı ğı mız, 
Tür ki yə də isə la lə 
ad lan dı rı lan çöl çi-
çə yi XVI əsr dən baş la ya raq Os man lı nın pay tax tı İs tan bul da ye tiş-
di ril mə yə baş la nıb və şə hə rin hər ye rin də bağ çi çə yi ki mi əki lib. 

Tür ki yə yə İran dan gə ti ril di yi de yi lən çi çək dün ya da da ha çox 
tül pan (fars ca “to li ban” – baş ör tü yü mə na sı nı ve rir) adı ilə ta nı-
nıb. Hə qi qə tən də, zan ba ğın qön çə si baş ör tü yü nə çox bən zə yir.

Qa nu ni Sul tan Sü ley ma nın döv rün də öl kə də la lə nin fərq li növ-
lə ri ar tıb. Özəl lik lə şə hə rin sim vo lu olan İs tan bul la lə si bu dövr də 
or ta ya çı xıb. Sul tan III Əh mə din döv rün də gü lün 2000-ə ya xın nö-
vü ya yı lıb və məhz bu nun nə ti cə si dir ki, XVIII əs rin əv və li ni “La lə 
döv rü” ad lan dı rır lar.

La lə çe şid lə ri art dıq ca hər rəng baş qa bir mə na ifa də et mə yə 
baş la yıb. Qır mı zı la lə eş qi, bə yaz la lə lər isə safl  ıq və mə su miy yə-
ti, bə növ şə yi çi çək lər lə ya qət və ro man tiz mi, sa rı çi çək lər ümid siz 
sev gi ni ifa də edib. Qa ra la lə “əl çat maz lıq və na dir lik” ifa də si sa yı lıb.

Türk mə də niy yə tin də bu qə dər önəm li ye ri olan çi çək İs tan bu lu 
“fəth” et dik dən son ra  Av ro pa da da ya yı lıb.

XVI əs rin or ta la rın da Avst ri ya im pe ra to ru nun el çi si ilk də fə onu İs-
tan bul da bağ ça la rın bi rin də gö rür. Ta nı ma dı ğı çi çək onu hey ran edir 
və 1554-cü il də çox lu miq dar da to xum və so ğan cıq Vya na ya gə ti ri-
lir. Qı sa bir müd dət ər zin də göz ox şa yan çi çək Avst ri ya da, həm çi nin 
Fran sa, İn gil tə rə, Al ma ni ya, son ra dan isə Ame ri ka da ya yı lır. Çi çək ən 
bö yük şöh rə ti isə Ni der land da qa za nır. Hol lan di ya lı bağ ban lar dün-
ya nın müx tə lif öl kə lə ri nə ix rac olu nan zan baq la rın çox say da nö vü nü 
ye tiş di rir lər. Ha zır da dün ya da zan baq la rın 2500-dən ar tıq nö vü var.

“Mənə daha çox danış...” 
Azərbaycan təmsilçiləri “Avroviziya – 2023”ün 

birinci yarımfinalında çıxış edəcəklər
Xə bər ve ril di yi ki mi, 9-13 may ta rix lə rin də Bö yük Bri ta ni ya nın 
Li ver pul şə hə rin də ke çi ri lə cək “Av ro vi zi ya – 2023” bey nəl xalq 
mah nı mü sa bi qə sin də Azər bay ca nı “Tu ral Tu ranX” dueti – Tu ral 
və Tu ran Bağ ma nov qar daş la rı təm sil edə cək.

“Tu ral  Tu ranX” 
dueti mü sa bi qə-
də “Tell me mo re” 
(“Mə nə da ha çox 
da nış”) mah nı sı nı 
ifa edə cək. Mah nı-
nı qar daş lar öz lə ri 
bəs tə lə yib lər. “Tell 
me mo re” mah nı sı 
“Av ro vi zi ya”nın rəs-
mi “Youtu be” sə hi-
fə sin də ya yım la nıb.

Xa tır la daq ki, “Av ro vi zi ya – 2023”ün ya rım fi  nal la rı 9 və 11 may-
da, fi  na lı isə 13 may da ke çi ri lə cək. Azər bay can təm sil çi lə ri bi rin ci 
ya rım fi  nal da 12-ci nöm rə al tın da çı xış edə cək lər. Öl kə miz lə ya na-
şı bi rin ci ya rım fi  nal da Xor va ti ya, İr lan di ya, Lat vi ya, Mal ta, Nor veç, 
Por tu qa li ya, Ser bi ya, Çe xi ya, Fin lan di ya, İs rail, Mol do va, Ni der-
land, İs veç, İs veç rə də yer alıb.
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MƏDƏNİYYƏT

222 il əv vəl...
24 mart 1801-ci il də Ru si ya im pe ri ya sın da 

növ bə ti sa ray çev ri li şi olub. Oğ lu Alek sand rın 
ra zı lı ğı ilə çar I Pa vel qət lə ye ti ri lib. Bun dan son-
ra Ru si ya taxt-ta cın da I Alek sand rın 24 il lik çar-
lı ğı baş la yıb.

80 il əv vəl...
23 mart 1943-cü il də al man fa şist lə ri Be-

la ru sun Xa tın kən di ni əsa sən, qo ca-qa dın və 
uşaq lar dan iba rət əha li si ilə bir lik də yan dı rıb-
lar. Kənd də 149 nə fər, o cüm lə dən 75 uşaq 
qət lə ye ti ril miş di.

78 il əv vəl...

27 mart 1945-ci il də Azər bay can SSR 
Elm lər Aka de mi ya sı fəaliy yə tə baş la yıb. Aka-
de mi ya SS Rİ Xalq Ko mis sar la rı So ve ti nin 23 
yan var 1945-ci il ta rix li qə ra rı ilə SS Rİ EA-nın 
Azər bay can Fi lialı nın ba za sın da təş kil olun-
muş du. SS Rİ-nin mü səl man res pub li ka la rı 
ara sın da ilk EA Azər bay can da ya ran mış dı.

76 il əv vəl...
23 mart 1947-ci il də Bri ta ni ya nın Hin dis-

tan üzə rin də müs təm lə kə si da ğı lan dan son-
ra Pa kis tan da müs tə qil li yi ni elan edib. 1956-
cı il dən Pa kis tan İs lam Res pub li ka sı ad la nır. 
Hin dis tan la Pa kis ta nın ay rıl ma sı mü na qi şə-
siz ötüş mə di, 1965 və 1971-ci il lər də iki öl-
kə ara sın da mü ha ri bə baş ver di. Mü na qi şə li 
Kəş mir mə sə lə si in di yə dək həll edil mə yib.

52 il əv vəl...
26 mart 1971-ci il də Banq la deş Pa kis tan-

dan ay rı lıb. Bri ta ni ya nın müs təm lə kə si olan 
Banq la deş 1947-ci il də Pa kis tan müs tə qil-
lik qa za nar kən bu döv lə tin tər ki bin də əya lət 
(Şər qi Ben qa li ya) idi. 1971-ci il də re fe ren dum 
nə ti cə sin də Pa kis tan dan ay rı la raq müs tə qil 
döv lət ol du. Ay rıl ma qar şı lıq lı ra zı laş ma əsa-
sın da baş ver di.

44 il əv vəl...
26 mart 1979-cu il də Va şinq ton da 

(Kemp-De vid iqa mət ga hı) ABŞ-nin va si tə-
çi li yi ilə il ya rım sü rən İs rail-Mi sir da nı şıq-
la rı sülh mü qa vi lə si ilə ye kun la şıb. Sə nə di 
İs railin Baş na zi ri Me na hem Be qin və Mi sir 
Pre zi den ti Ən vər Sə dat im za la mış dı. Mü-
qa vi lə yə (“tor paq əvə zi nə sülh”) əsa sən, 
İs rail iş ğal et di yi Si nay ya rı ma da sın dan 
çə kil di, Mi sir də onun su ve ren li yi ni qeyd-
şərt siz ta nı dı.

34 il əv vəl...
26 mart 1989-cu il də SS Rİ-də al ter na-

tiv lik şə raitin də ilk seç ki ke çi ri lib. SS Rİ Xalq 
De pu tat la rı Qu rul ta yı nın 2250 de pu tat (əra-
zi, mil li-əra zi seç ki dairə lə ri və ic ti mai təş ki-
lat lar üz rə 750 nə fər kvo ta) ye ri uğ run da 10 
min na mi zəd mü ba ri zə apa rıb.

33 il əv vəl...

24 mart 1990-cı il də Azər bay ca nın Qa-
zax ra yo nu nun Er mə nis tan la həm sər həd 
kənd lə ri er mə ni si lah lı dəs tə lə ri nin hü cu mu-
na mə ruz qa lıb. Bas qın nə ti cə sin də ra yo nun 
Ba ğa nis Ay rım kən din də er mə ni lər tə rə fi n-
dən tö rə dil miş qır ğın za ma nı yed di dinc sa-
kin qət lə ye ti ri lib. Hə min gün lər də ra yo nun 
Yu xa rı Əs ki pa ra, Aşa ğı Əs ki pa ra, Mə zəm 
kənd lə rin də on lar la sa kin öl dü rü lüb və ya ra-
la nıb.

31 il əv vəl...
24 mart 1992-ci il də ATƏM (1995-ci il dən 

ATƏT) Şu ra sı nın Hel sin ki də ke çi ri lən top-
lan tı sın da Qa ra bağ mü na qi şə si nin ni zam-
lan ma sı üz rə Minsk də konf rans ke çir mək 
ba rə də qə rar qə bul edi lib. Son ra kı müd dət-
də Minsk konf ran sı ça ğı rıl ma dı, va si tə çi lik 
tə si sa tı ki mi for ma la şan Minsk qru pu isə heç 
nə yə nail ol ma dı.

Hazırladı: V.Orxan

Zamanın səhifələrində qalan 
olaylar, faktlar...

Xronoqraf

Novosibirsk Filarmoniyasında
Polad Bülbüloğlunun yeni əsərinin premyerası 

No vo si birsk şə hə rin də 
ke çi ri lən X Trans si bir 
İn cə sə nət Fes ti va lı çər-
çi və sin də Azər bay ca nın 

Ru si ya da kı sə fi ri Xalq ar tis ti, 
gör kəm lı mü ğən ni və bəs-
tə kar Po lad Bül bü loğ lu nun 
“Sk rip ka ilə or kestr üçün kon-
sert”inin prem ye ra sı olub.

Əsər mar tın 23-də No vo si birsk 
Fi lar mo ni ya sın da (A.M.Kats adı-
na Döv lət Kon sert Za lı) məş hur 
sk rip ka çı Va dim Re pin və No vo-
si birsk Aka de mik Sim fo nik Or-
kest ri nin (di ri jor Ser gey Sk rip ka) 
ifa sın da səs lə nib.

Po lad Bül bü loğ lu bu əsə ri 
məx su si ola raq vir tuoz sk rip ka çı 
Va dim Re pin üçün bəs tə lə yib.

No vo si birsk Fi lar mo ni ya sı-
nın mət buat xid mə ti prem ye ra 
ön cə si V.Re pi nin söz lə ri ni si tat 

gə ti rib: “Bu kon sert bi zim Po lad-
la uzu nil lik dost lu ğu mu zun nə ti-
cə si dir. Zən nim cə, o, çox açıq, 

gö zəl, bə zi mə qam lar da har mo-
nik göz lə nil məz ça lar lı və mən-
tiq li, ni zam lı alı nıb. Mən bu əsə ri 
çox yük sək qiy mət lən di ri rəm və 
ümid va ram ki, o, pla ne tin müx tə-
lif yer lə rin də səs lə nə cək”.

Bu il yu bi le yi ni qeyd edən 
Trans si bir İn cə sə nət Fes ti va lı 
sk rip ka çı Va dim Re pi nin müəl lif 
la yi hə si dir. Say ca onun cu fes ti-
val 8 mart – 6 ap rel ta rix lə rin də 
Ru si ya Fe de ra si ya sı Mə də niy yət 
Na zir li yi, Mə də ni Tə şəb büs lə rin 
Pre zi dent Fon du və No vo si birsk 
Vi la yə ti Hö ku mə ti nin dəs tə yi ilə 
“Mə də niy yət” mil li la yi hə si çər-
çi və sin də ger çək lə şir. Fes ti va lın 
kon sert lə ri No vo si birsk, Kras no-
yarsk, Bar naul, Omsk və Si bi rin 
di gər şə hər lə rin də təş kil edi lir.

Azərbaycan xalçaları və xalça toxuculuğu
ənənələri Vaşinqtonda nümayiş olunur

əvvəli səh. 1-də
“Azər xal ça” ASC Azər bay can-

da say eti ba ri lə iş çi lə ri nin bö yük 
his sə si ni qa dın lar təş kil edən, 
re gion lar da qa dın la rı ən çox iş lə 
tə min edən qu rum lar dan bi ri dir. 
Cə miy yə tin əsas məq səd lə rin-
dən bi ri də məhz re gion qa dın-

la rı nın in ki şa fı na, on la rın iş lə 
tə min olun ma sı, so sial laş ma-
sı na dəs tək ol maq dır. Xa ric də 
təş kil olu nan sər gi lər də də hər 
za man xal ça lar la ya na şı, on la rı 
to xu yan Azər bay can qa dı nı, re-
gion lar da ya şa yan to xu cu la rın 
zəh mə ti də ge niş şə kil də təq dim 
olu nur.

Onu da qeyd edək ki, “Azər-
xal ça”nın bu də fə ki sər gi si kənd 
qa dın la rı nın sə la hiy yət lə ri nin ar-
tı rıl ma sı məq sə di lə Va şinq ton da 
elan olu nan “Qa dın ta ri xi ayı”na 
tə sa düf et di yin dən şə hər me ri 
Ma yor Bouzer 27-31 mart ta rix lə ri-
ni “Azər bay can kənd qa dın la rı nın 
güc lən di ril mə si və sə la hiy yət lə rin 
ar tı rıl ma sı həf tə si” elan edib. Bu, 
həm Azər bay can mil li-mə nə vi sər-
və ti nin dün ya da ta nı dıl ma sı, həm 
də “Azər xal ça” ASC-nin qa zan dı ğı 
növ bə ti uğu run gös tə ri ci si dir.

Sər gi nin açı lı şın da USACC-
nin ic ra çı di rek to ru Na tiq Ba-
xı şov və “Azər xal ça” ASC-nin 
İda rə He yə ti nin səd ri Emin 
Məm mə dov çı xış edib lər.

Təd bir də 27-31 mart ta rix lə-
ri nin Va şinq ton da “Azər bay can 
kənd qa dın la rı nın güc lən di ril mə-
si və sə la hiy yət lə rin ar tı rıl ma sı 
həf tə si” elan olun ma sı ilə bağ lı 
rəs mi sə nəd “Azər xal ça” nü ma-
yən də lə ri nə təq dim olu nub. 

Bir il ər zin də ABŞ-nin müx tə lif 
ştat la rın da təş kil olu na caq sər-
gi lər də xal ça lar la ya na şı, Azər-
bay can qa dı nı, xal ça çı la rı mız və 
on la rın əl iş lə ri haq qın da mə lu-
mat lar və müx tə lif vi deoro lik lər 
də təq dim olu na caq. 

Vokalçımız Nyu-Yorkda keçirilən müsabiqədə 
qızıl medal qazanıb

Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rı nın so lis ti, res pub li ka 
və bey nəl xalq miq yas lı mü sa bi qə lər 
laureatı Ur fan Cə fə rov Nyu-York da 
ke çi ri lən ope ra ifa çı la rı nın vo kal mü-
sa bi qə sin də (“Ame ri can In ter na tional 
Vo cal Com pe ti tion of Ope ra Sin gers – 
2023”) qı zıl me dal qa za nıb.

Bey nəl xalq mü sa bi qə yə 67 öl kə nin 
vo kal çı la rı qa tı lıb. Ur fan Cə fə rov mü-
sa bi qə nin qa li bi ki mi so lo kon sert üçün 
ser ti fi  kat ala raq dün ya nın ən məş hur 
kon sert sa lon la rın dan sa yı lan “Car ne gie 
Hall”da ifa sı ilə Azər bay ca nı təm sil edib.

Mü sa bi qə də bü tün yaş qrup la rın dan 
vo kal çı lar iş ti rak edib lər. Qeyd edək ki, 
bu mü sa bi qə ey ni za man da gənc ifa-
çı la rın nü fuz lu səh nə də so lo kon ser ti ni 
tə min edən plat for ma dır.

Tarantino son fi lmi üçün ssenarini yazıb
“Kinotənqidçi”nin çəkilişləri payızda başlayacaq

Mar tın 27-də 60 ya şı nı qeyd edən dün ya ca məş hur ki no re jis sor, 
akt yor və sse na rist Kven tin Ta ran ti no (Quen tin Je ro me Ta ran ti no) 
son fil mi ni çək mə yə ha zır la şır. 

“The Holly wood Re por ter”in mə lu ma tı na gö rə, Ta ran ti no say ca 10-cu 
və özü nün de di yi nə inan saq, axı rın cı fi l mi nin sse na ri si ni ta mam la yıb. 

Mə lu mat da bil di ri lir ki, “Ki no tən qid çi” (“The Mo vie Cri tic”) ad lı sse-
na ri də ha di sə lər 1970-ci il lə rin son la rın da Los-An ce les də cə rə yan 
edir. Fil min baş qəh rə ma nı qa dın ola caq. Ek ran əsə ri nin ame ri ka-
lı jur na list və döv rü nün ən nü fuz lu ki no tən qid çi lə rin dən ol muş Po lin 
Key lə (1919-2001) həsr olu na ca ğı de yi lir.

Çə ki liş lə rin bu ilin pa yı zın da baş la ya ca ğı bil di ri lir, hər çənd Ta ran ti-
no hə lə lik heç bir stu di ya ilə mü qa vi lə bağ la ma yıb.

Ta ran ti no bir ne çə də fə bil di rib ki, re jis sor kar ye ra sı bo yun ca 10-dan 
ar tıq fi lm çək mək is tə mir. Ha zır da re jis so run fi l moq ra fi  ya sın da doq quz 
ek ran əsə ri (o cüm lə dən iki his sə dən iba rət “Bil li öl dür mək” fi l mi) var.

Kven tin Ta ran ti no re jis sor ki mi ilk də fə 1994-cü il də, “Kri mi nal qi raət” 
fi l mi ek ran la ra çı xan dan son ra şöh rət qa za nıb. Film lə ri “Os kar”, “Qı-
zıl pal ma bu da ğı” (Kann ki no fes ti va lı) və s. mü ka fat la ra la yiq gö rü lüb.

V.Kamal
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