
Sankt-Pe ter burq da yer lə-
şən Ru si ya Et noq ra fi ya 
Mu ze yin də Azər bay can 
de ko ra tiv-tət bi qi sə nət 

nü mu nə lə rin dən iba rət sər gi 
təş kil olu na caq.

Fev ra lın 19-dan ma yın 5-dək 
da vam edə cək “Ta le yin sap la-
rını xal ça ya to xu yar kən... Azər-
bay ca nın de ko ra tiv-tət bi qi sə nət 
nü mu nə lə ri Ru si ya Et noq ra fi  ya 
Mu ze yin də” ad lı sər gi Azər bay-
can Mil li Xal ça Mu ze yi ilə bir gə 
ha zır la nır.

Eks po zi si ya ya Ru si ya mu-
ze yin də sax la nı lan xal ça lar və 
tət bi qi sə nət nü mu nə lə ri da xil 
edi lə cək. Sər gi nin açı lış mə ra si-
min də iki mu ze yin əmək daş lı ğı-
nın nə ti cə si ola raq ha zır lan mış 
“Ta le yin sap la rını xal ça ya to xu-
yar kən” ad lı ka ta lo qun təq di ma-
tı da ke çi ri lə cək.

Sər gi nin zi ya rət çi lə ri Azər bay-
can sə nət kar la rı nın əl işi olan 
40-dan çox na dir xal ça və xal ça 
mə mu la tı, tət bi qi sə nət nü mu-
nə lə ri ilə ta nış ola caq lar. Eks-
po zi si ya ya da xil edi lən xal ça la-
rın ək sə riy yə ti XIX əs rin son la rı 
- XX əs rin əv vəl lə rin də to xu nub. 
Ən qə dim xal ça isə XVIII əs rə 
aid “Su ra xa nı” xal ça sı dır.

Xa tır la daq ki, “Azər bay can 
Res pub li ka sın da xal ça sə nə ti-
nin qo run ma sı na və in ki şaf et di-
ril mə si nə dair 2018-2022-ci il lər 
üçün Döv lət Proq ra mı”nın  ic ra sı 
ilə bağ lı nə zər də tu tu lan sö zü ge-
dən la yi hə ötən il real laş ma lı idi. 
Sər gi 2020-ci ilin no yabr ayın da 
IX Sankt-Pe ter burq Bey nəl xalq 
Mə də niy yət Fo ru mu çər çi və sin-
də açıl ma lı idi. Azər bay ca nın 
“Fəx ri qo naq öl kə” sta tu sun da 
də vət al dı ğı fo rum pan de mi ya 
sə bə bin dən tə xi rə sa lın dı. 

Sankt-Pe ter burq şə hə rin də-
ki Ru si ya Et noq ra fi  ya Mu ze yi 
1902-ci il də ya ra dı lıb. Mu ze yin 
kol lek si ya sın da Azər bay ca na aid 
çox say lı et noq ra fi k ma te rial qo-

ru nub sax la nı lır. Bir gə la yi hə çər-
çi və sin də bu mu zey də qo ru nan 
Azər bay can de ko ra tiv-tət bi qi sə-
nət nü mu nə lə ri nin el mi araş dı rıl-
ma sı da nə zər də tu tu lub. 

Taleyin saplarını xalçaya toxuyarkən...
Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrimiz Rusiya Etnoqrafiya Muzeyində sərgilənəcək
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Murad Hüseynov 
mötəbər festivalda 
ölkəmizi
təmsil edib

səh. 3

Bakı Xoreoqrafiya
Akademiyasına

yeni kadr təyinatı

səh. 4

“Qırmızı” filmi 
Kazanda
nümayiş
olunacaq

səh. 8

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

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında 
Britaniya şirkətləri də çalışacaq

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev fev ra lın 
9-da Bö yük Bri ta ni ya nın Av ro pa qon şu lu ğu və Ame ri ka mə sə-
lə lə ri üz rə döv lət na zi ri xa nım Ven di Mor ton ilə gö rü şüb.

Döv lət baş çı sı qeyd edib ki, Bri ta ni ya şir kət lə ri ilə öl kə mi zin 
iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin də ye ni dən qur ma iş lə ri nə dair 
mü za ki rə lər apa rı lır və bu is ti qa mət də əmək daş lıq üçün bö yük 
po ten sial var. Bu ra ya iş ğal dan azad edil miş əra zi lər də bər pa olu-
nan ener ji sa hə si də aid dir.

səh. 2

Gənclər üçün Prezident mükafatının 
laureatları

Xə bər ver di yi miz ki mi, Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
fev ra lın 2-də im za la dı ğı sə rən ca ma əsa sən, elm, təh sil, mə-
də niy yət, gənc lər si ya sə ti və gənc lər lə iş, ic ti mai və so sial yö-
nüm lü fəaliy yət, in no va si ya və sa hib kar lıq sa hə lə rin də xü su si 
fərq lə nən 10 nə fər gənc 2021-ci il Gənc lər üçün Pre zi dent 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 

Gənc lər üçün Pre zi dent mü ka fa tı döv lət baş çı sı nın 2013-cü il 
2 iyul ta rix li fər ma nı ilə tə sis edi lib. Fər ma na əsa sən, Azər bay-
can gənc lə ri nin elm, mə də niy yət, o cüm lə dən ədə biy yat, in cə-
sə nət, elə cə də təh sil, ic ti mai fəaliy yət və di gər sa hə lər də nailiy-
yət lə ri ni təş viq et mək məq sə di lə tə sis edi lən Pre zi dent mü ka fa tı 
il də bir də fə ve ri lir və məb lə ği 10 min ma nat dır.

Ötən il lər də ol du ğu ki mi, bu il də yük sək mü ka fa ta la yiq gö rül-
müş gənc lə ri mi zi oxu cu la ra ta nıt maq is tər dik.

davamı səh. 5-də

Zəfər muzeyi konsepsiyasının
ilkin layihəsi müzakirə olunub

Mə də niy yət Na zir li yi nin tə şəb bü sü ilə Və tən mü ha ri bə si me-
mo rial komp lek si və Zə fər mu ze yi nin ya ra dıl ma sı ilə əla qə dar 
mü va fiq döv lət qu rum la rı nın sə la hiy yət li nü ma yən də lə rin dən 
iba rət İş çi qru pun on layn ic la sı ke çi ri lib.

Təd bir də qeyd edilib ki, Və tən mü ha ri bə si me mo rial komp lek si 
və Zə fər mu ze yi nin fon du nun ya ra dıl ma sı üçün la zı mi ma te rial-
la rın top la nıl ma sı na baş lanı lıb. Və tən daş lar la ya na şı, döv lət qu-
rum la rı tə rə fi n dən də mü va fi q ma te rial lar təh vil ve ri lib.

səh. 4

Dahi bəstəkar Qara Qarayev
doğum günündə yad edildi

Azər bay ca nın dün ya şöh rət li bəs tə ka rı, gör kəm li pe da qoq, 
SS Rİ Xalq ar tis ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, döv lət mü ka-
fat la rı laureatı, aka de mik Qa ra Qa ra yev (1918-1982) fev ra lın 
5-də, ana dan ol ma sı nın 103-cü il dö nü mün də bir sı ra təd bir-
lər lə yad edil di.

Mə də niy yət Na zir li yi nin rəh bər li yi, ta nın mış mə də niy yət və in-
cə sə nət xa dim lə ri I Fəx ri xi ya ban da da hi mu si qi çi nin mə za rı nı 
zi ya rət et di lər.   

səh. 3

Gəncəli dahinin Çində
büstünü hazırlayan heykəltəraş

Çin li hey kəl tə raş-rəs sam Yüen Si kun Azər bay ca nın da hi şair 
və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin Pe ki nin Çaoyan  par kın da 
qo yul muş büs tü nün müəl li fi dir.

Cin tay İn cə sə nət Mər kə zi nin di rek to ru, Çin Kreativ Sə na ye 
Al yan sı nın pre zi den ti, pro fes sor Yüen Si kun müx tə lif xalq la rın 
da hi lə ri nin büst lə ri ni ha zır la ma sı ilə məş hur dur. Kon fut si, Ma hat-
ma Qan di, Aris to tel ki mi on lar la şəx siy yə tin abi də si nin ol du ğu 
Çaoyan par kı nın əra zi sin də 2012-ci il də da hi Ni za mi Gən cə vi nin 
tunc dan tö kül müş büs tü qo yu lub.

səh. 8

Ələsgər kimi sevilən Əsgər 

Sə nət alə min də tə sa dü fi hal-
lar da akt yo ru ro lun adı ilə 
ad lan dı rır, per so na jın xa rak-
te ri nə gö rə ta nı yıb se vir lər.

Azər bay can ki no sə nə tin də əsa-
sən ki çikp lan lı və epi zo dik rol lar 
ifa çı sı ki mi ta nı nan Əmək dar ar tist 
Əs gər Məm mə doğ lu da əv vəl cə 
“Rə qib lər” (“Öm rün sə hi fə lə ri” ki-
noal ma na xı) fi l min də (1974) fut bol 
azar ke şi Ələs gər, son ra isə “Bə yin 
oğur lan ma sı” fi l min də (1985) pi ro-
tex nik Ələs gər adı ilə məş hur laş dı, 
se vil di. 

Ma raq lı dır ki, Əs gər Məm mədoğ-
lu ki no da, teatr da və te le vi zi ya 
ta ma şa la rın da ki fa yət qə dər xa-
rak te rik per so naj lar təq dim et miş, 
pe şə kar lı ğı nı də fə lər lə təs diq lə miş-
di. On da ni yə məhz bu iki rol (və 
Ələs gər adı) ona məş hur luq gə-
tir di? De mə li, uğur da la zı mi mə-
qam da yox, öz za ma nın da gə lir. 

Ki no ob ra zı nın adı nı uğur im za sı 
ki mi da şı yan akt yor üçün sə ən bö-
yük mü ka fat elə ta ma şa çı la rın sev-
gi ilə ad lan dır dı ğı, onun sa məm nu-
niy yət lə qə bul et di yi ro lun adı dır. 
Tə ki uğu run se vin ci ni do yun ca ya-
şa maq üçün akt yor ro la, rol da ün-
va nı na za ma nın da sa hib lən sin.

davamı səh. 6-da

Bir qış günündə Arazboyu uzanan
Cəbrayıl torpağında...

Xə bər ve ril di yi ki mi, 
öl kə miz də akk re di tə 
olun muş dip lo ma tik 
kor pu sun nü ma-

yən də lə ri fev ra lın 6-da 
iş ğal dan azad olun muş 
Cəb ra yıl və Zən gi lan ra-
yon la rın da olub lar.

Azər bay can Res pub li ka Pre-
zi den ti nin tə li ma tı na uy ğun 
ola raq  təş kil edi lən sə fə rin 
məq sə di xa ri ci dip lo mat la rı Er-
mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin 
30 il sü rən iş ğa lı za ma nı bu tor-

paq lar da tö rət di yi vəh şi li yin və 
mü ha ri bə ci na yət lə ri nin iz lə ri 
ilə ta nış et mək idi.

Dip  lo  ma  tik kor  pu  sun nü  ma -
yən  də  lə  ri  ni Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin kö  mək  çi  si 
– Pre  zi  dent Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  nın 
Xa  ri  ci si  ya  sət mə  sə  lə  lə  ri şö  bə -
si  nin mü  di  ri Hik  mət Ha  cı  yev, Bi -
rin  ci vit  se-pre  zi  den  tin kö  mək  çi  si 
El  çin Əmir  bə  yov və di  gər rəs  mi 
şəxs  lər mü  şa  yiət edib  lər.

Sə fər də me dia təm sil çi lə ri də 
iş ti rak edib.

davamı səh. 4-də

“Xəmsə”nin ən qədim əlyazması
1318-ci ilə aiddir

2021-ci il də da hi şair və mü tə fək kir Ni za mi Gən cə vi nin 
ana dan ol ma sı nın 880 il li yi ta mam olur. Qüd rət li söz və 
fi kir us ta dı nın zən gin ya ra dı cı lı ğı nın bə şər mə də niy yə ti-
nin nailiy yə ti ki mi müs təs na əhə miy yə ti nə zə rə alı na raq, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə 2021-ci il öl kə miz-
də “Ni za mi Gən cə vi İli” elan edi lib. “Ni za mi ili”ndə da hi 
şairin ir si nə bir da ha nə zər sa lı na caq, onun müd rik lik 
səl tə nə ti öl kə miz də və xa ric də təb liğ olu na caq. 

Ni za mi “Xəm sə”si heç vaxt işı ğı azal ma yan, in san lıq var 
ol duq ca gə rək du yu lan qiy mət li mi ras dır. Dün ya nın bir çox 
ta nın mış alim lə ri mü tə fək kir şairin əsər lə rin də ki zi ya nı du-
ya raq on la rı təd qiq və təb liğ edib. Bu pro ses da vam edir. 
Bö yük mü tə fək ki rin əsər lə ri nin dün ya nın müx tə lif məş-
hur ki tab xa na və mu zey lə rin də sax la nı lan əl yaz ma la rı nın 
araş dı rıl ma sın da AMEA-nın Mə həm məd Fü zu li adı na Əl-
yaz ma lar İns ti tu tu da mü hüm rol oy na yır. İns ti tu tun el mi 
iş lər üz rə di rek tor müavi ni, fi  lo lo gi ya üz rə elm lər dok to ru 
Pa şa Kə ri mov la söh bə ti miz də bu elm oca ğın da qo ru nan 
Ni za mi əsər lə ri nin əl yaz ma la rı ba rə də da nış dıq.

davamı səh. 5-də

Ayten
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2021.- 10 fevral. S. 1;4.
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Fevralın5-dəBakıda,Bey-
nəlxalqTürkMədəniyyəti
vəİrsiFondununvəTürk
DünyasıMühəndislərvə

MemarlarBirliyininbirgə
əməkdaşlığıçərçivəsində
“Qarabağınkeçmişi,bu
günüvəgələcəyi”möv-
zusundakonfranstəşkil
olunub.Konfranshəmçinin
videoformatşəklindəapa-
rılıb.

Beynəlxalq Türk Mədəniy
yəti və İrsi Fondunun pre
zidenti Günay Əfəndiyeva
konfransiştirakçılarınısalam
layaraqbildiribki,2020ci ilin
Vətən müharibəsində şanlı
Qələbədən sonra Qarabağ
torpağı bütün türk xalqlarını
daha da sıx birləşdirib. Zəfə
rin gətirdiyi fəxarətiAzərbay
canlayanaşı,bütüntürkdün
yasıyaşayır.
Qeyd edilib ki, 30 ilə yaxın

müddət ərzində işğal altında
olan torpaqların vəziyyəti bizi

çox sarsıdıb. Düşmənin viran
qoyduğu bu şəhərlər vaxtilə
Azərbaycanınmədəniyyətmər
kəzləriidi.Şuşa,Ağdam,Füzuli,
bütövlükdə Qarabağ neçəne
çə bəstəkarların, xanəndələrin,
şairvəyazıçıların,eynizaman
da Azərbaycan memarlığının
şahəsərlərininvətənidir.Günay
Əfəndiyeva diqqətə çatdırıb ki,
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
və İrsiFonduermənilərin törət
diyi cinayət əməllərini qətiyyət
ləpisləyən,dünyaictimaiyyətini
bu hallara obyektiv münasibət
bildirməyə səsləyən bəyanatlar
verib.
Türkdilli Ölkələrin Parlament

Assambleyasının (TÜRKPA)
BaşkatibiAltınbekMamayusu
pov44günlükVətənmüharibə
sindəqazanılanQələbənibütün
türk dünyasının sevinclə qarşı
ladığınıdeyib.Bildiribki, təmsil
etdiyiqurumhəriltəşkilolunan
plenar iclaslar zamanı xalq
larımız və dövlətlərimiz üçün
faydalı qərarlar almağa çalışır.

Həmçinin şəhərsalma sahəsin
dəehtiyacduyulanbütüntexni
ki infrastrukturun inkişaf etdiril
məsi üçün əməkdaşlıq etməyə
hazırdır.
Konfransavideoformatdaqo

şulanAzərbaycanınTürkiyədə
kisəfiriXəzərİbrahimqonaqları
salamlayaraq,bucürönəmlibir
tədbirin təşkilinə görə Beynəl
xalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fonduna təşəkkürünü bildirib.
Azərbaycan və Türkiyə dostlu
ğuna toxunan səfir qeyd edib
ki,ikiqardaşölkəarasındaolan
münasibətin keçmişinin təməli
möhkəm, bu günü şərəfi, gə
ləcəyi isə parlaqdır. Səfir, eyni
zamanda Qarabağda yerləşən
maddi mədəniyyət abidələri
nin dağıdılması, talan edilmə
si,mənimsənilməsiməsələsinə
münasibət bildirərək, bu istiqa
mətdə görülə biləcək işlərdən
danışıb.
Konfransda iştirak edən Tür

kiyənin Azərbaycandakı səfi
ri Erkan Özoral da iki ölkənin

qardaşlığından bəhs edib. Sə
firin sözlərinə görə, 44 günlük
müharibədə Türkiyə bir daha
Azərbaycanın – qardaş xalqın
yanında olduğunu bütün dün
yayagöstərdi:“İndihərkəsbilir
ki, Türkiyə və Azərbaycan tək
ürəkdir. İndi də Azərbaycanın
önündə duran əsas vəzifə də
dəbaba yurdlarından qovulan
vətəndaşların evlərinə dönmə
sivəburanıyararlıhalasalmaq
üçünQarabağı  “QafqazınXi
rosiması”nı bərpa etməkdir.
Türkiyəbuistiqamətdədəbütün
dəstəyiverməyəhazırdır”.
AzərbaycanDövlətŞəhərsal

mavəArxitekturaKomitəsisəd
rininmüaviniİlqarİsbatovçıxış
edərək, təmsil etdiyi qurumun
işğaldanazadolunantorpaqlar
da şəhər və kəndlərin bərpası
və planlaşdırılması istiqamə
tində işlərə başladığını bildirib.
Qeyd edib ki, bərpa olunacaq
yerlərlə bağlı qərargah və di
gərmərkəzlər fəaliyyətgöstərir
ki, onların da birbaşa vəzifəsi

şəhərsalmaməsələləri iləməş
ğulolmaqdır.Komitətərəfindən
ərazinin inkişaf planı hazırlan
ması üçün şəhər və kəndlər
üzrə məlumatların toplanması,
sistemləşdirilməsiişiaparılır.
KonfransaqoşulanTürkiyənin

ətrafmühitvəşəhərsalmanazi
rinin müavini Mücait Demirtaş
Qarabağın işğaldanazadolun
masınıtarixiQələbəadlandırıb.
“Dünənə qədər bütün dünya
Qarabağınişğalındandanışırdı,
bugündastanolanZəfərindən
danışır. Gələcəkdə isə Türkiyə
və Azərbaycanın birlikdə yeni
dən bərpa edəcəyi Qarabağın

dirçəlməsindən danışacaq”, 
deyəovurğulayıb.
TürkDünyasıMühəndislərvə

Memarlar Birliyinin baş katibi
İlyas Demirçi,AzərbaycanMe
marlıqvə İnşaatUniversitetinin
rektoruGülçöhrəMəmmədova,
QaziUniversitetininrektoruMu
saYıldız,TDMMBAnkaraMər
kəz şöbəsinin rəhbəri Murad
Koru və digər iştirakçılar konf
ransdaçıxışedərək,mövzu ilə
bağlıfikirlərinibölüşüb,gələcək
planlarhaqqındadanışıblar.
Sondakonfransiştirakçılarına

sertifikatlar və hədiyyələr təq
dimolunub.

MədəniyyətNazirliyinintəşəbbüsüilə
fevralın4-dəVətənmüharibəsimemorial
kompleksivəZəfərmuzeyininyaradıl-
masıiləəlaqədarmüvafiqdövlətqurum-
larınınsəlahiyyətlinümayəndələrindən
ibarətİşçiqrupunonlayniclasıkeçirilib.

Mədəniyyət naziriAnar Kərimov iclasda
çıxışedərəkbildiribki,dövlətbaşçısının3
dekabr 2020ci il tarixli sərəncamına əsa
sən,AzərbaycanOrdusununVətənmüha
ribəsindəgöstərdiyimisilsizqəhrəmanlığın
vəqazandığı tarixiZəfərinnümayişetdiril
məsi, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbə
diləşdirilməsi məqsədilə Bakı şəhərində
Vətən müharibəsi memorial kompleksi və
Zəfər muzeyi yaradılacaq. Anar Kərimov
sərəncamın icrası ilə bağlı, o cümlədən
Birinci vitseprezidentin tapşırığına uyğun
olaraq muzeyin konsepsiyasının hazırlan
masıiləəlaqədarindiyədəknazirliktərəfin
dənhəyatakeçirilən işlərbarədəməlumat
verib.
Vətən müharibəsi memorial kompleksi

və Zəfər muzeyinin fondunun yaradılma
sıüçün lazımimaterialların toplanılmasına
başlandığını bildirən nazir, vətəndaşlar
la yanaşı, dövlət qurumları tərəfindən də
müvafiqmateriallarıntəhvilverildiyiniqeyd
edib. Bildirilib ki, muzey 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründəAzərbaycan xalqının
nümayiş etdirdiyi əzmkarlığı, birliyi əbədi
ləşdirəcək möhtəşəm kompleks eyni za
manda xalqımızın qəhrəmanlıq irsini və
qazanılmışQələbənimüasir təqdimatme
todları ilə tamaşaçıyaçatdıranməkanola
caq. Vətən müharibəsinin gedişini müasir
texnologiyalarvasitəsiləcanlandıracaqmu
zey,həmçininölkəninənböyükvəmüasir
maarifəndirici, vətənpərvərlik ruhunda tər
biyəedicimərkəzkimifəaliyyətgöstərək.

SonrahərbtarixiüzrəekspertSəbuhiƏh
mədovmuzeyin konsepsiyasının ilkin layi
həsiniİşçiqrupunüzvlərinətəqdimedib.
Onlayniclasdaİşçiqrupunüzvləri–Pre

zident Administrasiyasının Xarici KİV və
QHTlərləişsektorununmüdiriFuadAxun
dov və Gəncliyin inkişafı məsələləri sek
torunun müdiri İrfan Davudov, AMEAnın
vitseprezidenti, akademik İsa Həbibbəyli,
AZƏRTACın İdarəheyətininsədrmüavini
Dağbəyi İsmayılov, təhsilnazirininmüavini
Firudin Qurbanov, Əqli MülkiyyətAgentliyi
İdarəheyətininsədrmüaviniSənanTapdı
qov,MilliArxivİdarəsininrəismüaviniHəsən

Həsənov,fövqəladəhallarnazirininmüavini
EtibarMirzəyev,nəqliyyat,rabitəvəyüksək
texnologiyalarnazirininmüaviniElmirVəli
zadə,Qaçqınların vəMəcburiKöçkünlərin
İşləriüzrəDövlətKomitəsininsədrmüavini
FuadHüseynovvəSilahlıQüvvələrinTəlim
vəTədrisMərkəzinin zabiti, polkovnikley
tenantElvinƏzizovmuzeyinməzmununun
uğurlu alındığını qeyd edib, öz təklifərini
səsləndiriblər.
İclasın sonunda Vətən müharibəsi me

morialkompleksivəZəfərmuzeyininyara
dılmasıistiqamətindəişlərindavametdirilə
cəyibildirilib.

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasına 
yeni kadr təyinatı

MədəniyyətnaziriAnarKərimovunmüvafiqəmriiləƏmək-
darartistƏzizYaşaroğluQarayusifliBakıXoreoqrafiya
Akademiyasınıntədrisişləriüzrəprorektoruvəzifəsinətəyin
olunub.

Əziz Qarayusifi 1968ci ildə
Bakı şəhərində  anadan olub.
1987ci ildə BülbüladınaOrta
İxtisasMusiqiMəktəbiniklarnet,
1994cü ildə Üzeyir Hacıbəyli
adına Bakı MusiqiAkademiya
sını (BMA) orkestr və kamera
ansamblınınartisti ixtisasıüzrə
bitirib.
BMAnınOpera studiyası or

kestrinin rəhbəri (19941996),
Üzeyir Hacıbəyli adına Azər
baycanDövlətSimfonikOrkest
rinin artisti (19962016) olub.

1990cıildənAzərbaycanDövlətAkademikOperavəBaletTeat
rıorkestrininsolisti,2018ci ildənBakıMusiqiAkademiyasının
dosentidir.
Ə.Qarayusifi2018və2019cuillərdəVIIvəVIIISanktPeter

burqBeynəlxalqMədəniyyətForumlarınıniştirakçısıvəməru
zəçisi olub.MDBnin iştirakçıdövlətlərininmusiqi,mədəniyyət
və incəsənət təhsili sahəsindəəməkdaşlıq üzrə baza təşkilatı
statusu verilmişQnesinlər adına RusiyaMusiqiAkademiyası
nınİctimaiŞurasınınüzvüdür.Birsırabeynəlxalqmüsabiqələrin
münsifərheyətindəölkəmizitəmsiledib.
2012ci ildəAzərbaycanRespublikasıPrezidentininmüvafiq

sərəncamınaəsasən,“Əməkdarartist”fəxriadınalayiqgörülüb.
Ə.Qarayusifi son təyinatadəkQaraQarayev adınaMərkəzi

İncəsənətMəktəbinindirektoruvəzifəsində işləyib.Mərkəzi İn
cəsənətMəktəbinərəhbərliketdiyimüddətdəməktəbdəxoreoq
rafiya sənətinə diqqət artırılıb, onun təşəbbüsü ilə məktəbdə
“Alov”rəqsqrupuyaradılıb.
Məlumatüçünqeydedəkki,BakıXoreoqrafiyaAkademiya

sıAzərbaycanRespublikasındaxoreoqrafiyasənətiənənələri
ninqorunmasıvəinkişafetdirilməsizərurətinəzərəalınaraq,bu
sahəüzrəyüksəkixtisaslıkadrlarınhazırlanmasınıtəminetmək
məqsədiləAzərbaycanRespublikasıPrezidentininmüvafiqsə
rəncamıiləBakıXoreoqrafiyaMəktəbininbazasındayaradılan
vəümumi,ortaixtisasvəalitəhsilproqramlarınıhəyatakeçirən
ixtisaslaşmıştəhsilmüəssisəsidir.Akademiyanınyaradılmasıilə
xoreoqrafiyasənətisahəsindəunikalçoxpilləlivəfasiləsiztəhsil
sistemininəsasıqoyulub.

Bülbülün Bakıdakı evində 
“Şuşaya qayıdış”

Fevralın5-dəBülbülünMemorialMuzeyində“Şuşayaqayıdış”
adlıtədbirkeçirilib.

MuzeyindirektoruFərqanəCabbarovaAzərbaycanınVətən
müharibəsindəqazandığıQələbədəndanışıb,ölkəmizinərazi
bütövlüyününbərpasındanməmnunluğunubildirib.
Tədbir çərçivəsində Prezident İlhamƏliyevin işğaldan azad

olunmuşŞuşayasəfərindənbəhsedən,həmçininBülbülünifa
sında“Ölkəm”romansının(söz–CəfərCabbarlı,musiqi–Asəf
Zeynallı) lent yazısı, sənətkarın Şuşadakı evmuzeyi ilə bağlı
videolartəqdimolunub.

SonraAzərbaycanMilliKonservatoriyasınəzdindəİncəsənət
Gimnaziyasınınmüəllimvəşagirdləri,respublikavəbeynəlxalq
müsabiqələrlaureatlarıƏdiləƏliyeva,HəzrətƏzizli,SevilAbdul
layeva,ƏliXuduzadə,TəbrizQədimalıyevvəOqtayŞərifovun
ifasındaCahangirCahangirovun“Qarabağ”mahnısı,“Sarıbül
bül”,“Ayçiçək”Azərbaycanxalqmahnıları,ƏlibabaMəmmədo
vun“Xudayartəsnifi”(“Vətənyaxşıdır”)və“Qarabağşikəstəsi”
səsləndirilib.Tədbir“Zoom”proqramıvasitəsiləonlaynrejimdə
dəyayımlanıb.

Zəfər muzeyi konsepsiyasının 
ilkin layihəsi müzakirə olunub

əvvəli səh. 1-də
HeyətəvvəlcəCəbrayıl rayo

nununCocuqMərcanlı kəndin
də olub. Prezidentin köməkçisi
HikmətHacıyevdiqqətəçatdırıb
ki,2016cıilinApreldöyüşlərin
dənsonraətrafındatəhlükəsiz
liktəminolunanCocuqMərcan
lı yenidən quruldu və sakinlər
buraya qayıtdılar. 2020ci ilin
sentyabrnoyabrındakı Vətən
müharibəsində düşmən atəşi
nəməruzqalanyaşayışyerləri
mizdənbiri dəCocuqMərcanlı
kəndidir.Ermənistanordusunun
kəndəatdığı raket vəmərmilə
rindağıtdığı45evdətikintibər
paişləridavamedir.
Sonra diplomatik korpusun

nümayəndələri Cəbrayıl şəhə
rinəgəliblər.OnlarCəbrayılşə
hərindəkidağıdılmışqəbiristan
lığavəermənivəhşiliyinəməruz
qalmışdigərərazilərəbaxıblar.
Dünya şöhrətli fotoqraf Rza

DiqqətidiplomatlaraAzərbayca
nınişğaldanazadolunmuşəra
zilərdəçəkdiyişəkillərinümayiş
etdirib.“Görürsünüzki,Cəbrayıl
şəhəri tamamilə dağıdılıb. Bir
dənə də bina salamat qalma
yıb.Bəziləriniz artıqAğdamvə
Füzulidə olmusunuz. Ağdam,
demək olar ki, şumlanıb. Ağ
dam,Füzuli,ZəngilanvəŞuşa
da olduğu kimi, Cəbrayılda da
məzarlıqlardağıdılıb.Sizbura
daməzardançıxarılan yüzlərlə
insan sümüklərini görürsünüz.
Onlarqəbirləriekskavatorlaqa
zaraqqızıldişləraxtarıblar.Mə
zarlıqlarınbucürkütləvişəkildə
dağıdılması tarix boyu görün
məyib”,–deyəobildirib.
Diplomatik korpusun təmsilçi

ləri Cəbrayıl rayonu ərazisində,
ArazçayıüzərindəkitarixiXuda
fərinkörpüsünədəbaşçəkiblər.

DahasonraheyətZəngilanra
yonunagəlib.Buradaermənibar
barlığınaşahidlikedəndiplomat
larZəngilanşəhərindəkiməscidə
baxıblar.Ermənistan, işğalolun
muşərazilərdəkidigərməscidlər
kimi,buməscididədağıdıb,təh
qir edib. Prezidentin köməkçisi
HikmətHacıyevdiplomatlara bu
barədəətrafıməlumatverib.

Mincivan qəsəbəsinə gələn
diplomatik korpusun nümayən
dələrinəməlumatverilibki,vax
tilə buradan Naxçıvana gedən
dəmiryoluxəttikeçirdi.1993cü
ildə Zəngilan rayonu Ermənis
tan tərəfindən işğal edildikdən
sonraMincivandəmiryolustan
siyası ermənilər tərəfindən da
ğıdılıb,relslərsökülüb.

Diplomatik korpusun nüma
yəndələrinin işğaldan azad
olunmuştorpaqlaranövbətisə
fəridüşməninviranqoyduğubu
yerlərdəmusiqi səslənməsi ilə
dəyaddaqalıb.Cəbrayılşəhə
rindəki Mədəniyyət evi binası
nınqalıqlarıilətanışlıqzamanı
burada uzun illərdən sonra ilk
dəfəmusiqisəsieşidilib.

Azərbaycanın Dövlət Sim
li Kvartetinin skripkaçısı Ceyla
Seyidovabugünəşliqışgünün
də,ArazboyuuzananCəbrayıl
torpağında, həm də simvolik
mənakəsbedənmusiqinömrə
lərini–AntonioVivaldinin “Qış”
konsertindənparça,ÜzeyirHa
cıbəylinin “Arazbarı” simfonik
muğamı və məşhur “Şindlerin

siyahısı” filmindən kompozisi
yanıifaedib.
CeylaSeyidovabildiribki, iş

ğaldanazadolunmuştorpaqla
raikincidəfədirgəlir:“Dağıdılıb
viran olunmuş yurd yerlərimizi
görəndə çox kədərləndim. Bir
vaxtlarburadainsanlarxoşbəxt
yaşayırdılar. Dağıntılar arasın
da musiqi səsləndirməyim bu
baxımdan rəmzi məna daşıyır.
Mənbuifailəsülhəvəfiravanlı
ğaçağırışetdim”.
İşğaldan azad edilmiş tor

paqlarımızın tezlikləbərpaolu
nacağına, bu yerlərə yenidən
həyat qayıdacağına əminliyini
söyləyənCeylaSeyidovauzun
illərintorpaqhəsrətinəsonqoy
duğunagörəAliBaşKomandan
İlham Əliyevə və Azərbaycan
əsgərinəminnətdarlığınıbildirə
rəkdeyib:“ŞanlıQələbəmizsa
yəsində torpaqlarımıza Böyük
Qayıdışbaşlayır.Ənböyükar
zumbu torpaqlardagenişkon
sertproqramıiləçıxışetməkdir.
Mən həmin günü səbirsizliklə
gözləyirəm”.
Qeydedəkki,CeylaSeyido

va1995ci ildəBakıdaanadan
olub. Bülbül adınaOrta İxtisas
Musiqi Məktəbinin skripka şö
bəsinibitirib.Prezident təqaüd
çüsü, beynəlxalq müsabiqələr
laureatıdır. Adı Azərbaycanın
gənc istedadlarının “Qızıl kita
bı”nayazılıb.

“Qarabağın keçmişi, bu günü və gələcəyi” 
mövzusunda konfrans keçirilib

Bir qış günündə Arazboyu uzanan 
Cəbrayıl torpağında...

Xarici diplomatlar Vivaldinin “Qış” konsertini və 
Üzeyir bəyin “Arazbarı”sını dinləyiblər




