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İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının 
140 illiyi qeyd olunacaq

PrezidentİlhamƏliyeviyulun14-dəİrəvanDövlətAzərbaycan
DramTeatrının140illiyininqeydedilməsihaqqındasərəncam
imzalayıb.

Sərəncamdaqeydedilir ki, azərbaycanlıların tarixən köklü ya
şadığımühümelm,maarifvəmədəniyyətmərkəzlərindənbirikimi
tanınanİrəvanda1882ciildənetibarənfəaliyyətəbaşlayanAzər
baycanteatrısonrakıdövrlərərzindəözününzənginrepertuarında
milliədəbibədiifikrinnailiyyətlərinədaimxüsusiyerverərəktama
şaçılarınrəğbətiniqazanıbvəmədəniyyətsalnaməmizəyaddaqa
lansəhifələryazıb.Azərbaycanıngörkəmlisəhnəustalarındanbir
çoxununyaradıcılıqtaleyipeşəkarmilliteatrımızınayrılmaztərkib
hissəsinəçevrilənbuqocamansənətocağıiləsıxbağlıdır.
Keşməkeşliyolkeçmişvədəfələrləermənivandalizminəməruz

qalmışİrəvanteatrınınsalnaməsiəzəliAzərbaycantorpaqlarında
həmyerlilərimizintarixitaleyininbirparçasıdır.1918–1920ciillər
dəermənilərİrəvandakütləviqırğınlartörədərkənaktyortruppası
mühacirətəüztutanteatrözfəaliyyətini1922ciildəbərpaedib,
Azərbaycan ziyalılarının fədakarlığı sayəsində 1928ci ildəmü
vafiqqərarladövlətteatrıstatusunualıb,1935ciildənisəböyük
dramaturqCəfərCabbarlınınadınıdaşıyıb.
Azərbaycanlıların Ermənistandan 1948–1953cü illərdəki de

portasiyasındandaacınəsibinialaraq,fəaliyyətiniyalnız1967ci
ildəbərpaedən İrəvanDövlətAzərbaycanDramTeatrı1980ci
illərinsonlarındaermənilərinyenidənbaşlatdığıetniktəmizləmə
vətəcavüzkarlıqsiyasətinəticəsindəyurddaşlarımızlabərabərdi
dərgindüşüb,qaçqınhəyatıyaşamalıolub.
1989cuildənBakışəhərindəməskunlaşanteatrötənmüddət

dəənənəvirepertuarınırəngarəngmövzulardayeniyeniəsərlər
lədahadagenişləndiribvəbirsırayaradıcılıquğurlarıqazanıb.
Sərəncamda İrəvan teatrının xalqımızınmədəniictimai həya

tındaözünəməxsusroluqeydolunubvəMədəniyyətNazirliyinə
İrəvanDövlətAzərbaycanDramTeatrının140illiyinədairtədbir
lərplanıhazırlayıbhəyatakeçirməktapşırılıb.

Fransa Prezidenti azərbaycanlı pianoçunu 
“Fəxri Legion” ordeni ilə təltif edib

FransaPrezidenti
EmmanuelMakronun
iyulun13-dəimzaladı-
ğıfərmanlabuölkədə
yaşayansoydaşımız,
tanınmışmusiqi-
çi,Azərbaycanın
ƏməkdarartistiAdilə
Əliyeva“FəxriLegion”
ordeniilətəltifolunub.

DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsindənverilənxəbərəgörə,Fran
saRespublikasınınmillibayramıərəfəsindəimzalananfərmanda
bildirilirki,pianoçu,klassikmusiqifestivalınıntəsisçisiAdiləƏliyeva
musiqisahəsində46illikxidmətinəəsasənbutəltifəlayiqgörülüb.
AdiləƏliyevaBakışəhərindəBülbüladınaOrtaİxtisasMusiqi

Məktəbini və Pyotr Çaykovski adınaMoskvaDövlət Konserva
toriyasınıbitirib.Onun50dənçoxölkədəkonsertləri təşkil edi
lib,məşhursəsyazmastudiyalarında30dançoxkompaktdiski
yazılıb.SoydaşımızınkonsertproqramlarınaməşhurAzərbaycan
bəstəkarlarınınəsərləridədaxildir.O, “Raxmaninovkonsertləri
ninənyaxşıifaçısı”mükafatınalayiqgörülüb.
HazırdaFransanınAnnemasşəhərindəyaşayanAdiləƏliyeva

2001ci ildən Fransa Beynəlxalq MusiqiAkademiyasının direk
torudur.1996cı ildənetibarənpianoçularınAdiləƏliyevaadına
beynəlxalqmüsabiqəsikeçirilir.Fransavəİsveçrədəikiildənbir
təşkiledilənmüsabiqəmüxtəlifölkələrdən,ocümlədənAzərbay
candanolanistedadlarıüzəçıxarır,onlarıtanıdırvətəhsillərinin
xaricdədavametdirilməsiüçünşəraityaradır.

“Artilleriyanın atası”
əvvəli səh. 1-də

K.Musazadə bildirdi ki, İlqarMirzəyevin keçdiyi döyüş yolu bir
rejissorkimionuçoxheyrətləndirib: “Onudaqeydedimki, İlqar
MirzəyevApreldöyüşlərindəgöstərdiyişücaətdənsonradöyüşçü
dostları ona “Artilleriyanın atası” ləqəbini veriblər. Buna görə də
şəhidimizinbuləqəbifilminadıolaraqseçildi.Mənimüçünşəhid
qəhrəmanlarımızdanəziz, dəyərli birmövzu yoxdur.Çünki onlar
ərazibütövlüyümüzuğrundaözhəyatlarınıfədaelədilər.Bizimdə
missiyamızonlarınqəhrəmanlıqlarınıgələcəknəsillərəötürməkdir”.
AzərbaycanDövlətFilmFondunundirektoru,Əməkdarincəsənət

xadimiCəmilQuliyevvurğuladıki,Vətənmüharibəsindəkiböyük
Qələbə bütün sənət sahələrində öz əksini tapmalıdır: “Mən bu
filmə görə Kəmalə Musazadəyə təşəkkürümü bildirirəm. Allah
bütünşəhidlərimizərəhməteləsin”.
Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti İctimaisiyasi və humanitar

məsələlərşöbəsininmüdiriPənahİmanovsöylədiki,şəhidlərimizin
adının əbədiləşdirilməsi üçün belə layihələr böyük əhəmiyyət
daşıyır:“Bizdəbuistiqamətdəmüxtəliftədbirlərkeçiririk.Bunun
layetişəngəncnəsləözqəhrəmanlarınıtanıtmaqniyyətindəyik.
Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti olaraq hər zaman şəhidlərimizin
bizəmirasqoyduğuəmanətlərinqayğısınaqalacağıq”.
DahasonraİlqarMirzəyevinanasıGülnarəMirzəyevavəMilli

QəhrəmanınqardaşıRəfaelMirzəyevçıxışedərəkfilminərsəyə
gəlməsindəəməyiolanhərkəsətəşəkkürlərinibildirdilər.
Çıxışlardansonra“Artilleriyanınatası”sənədlifilminümayişetdirildi.
Qeyd edək ki, filmin rejissoru və ssenari müəllifi Kəmalə

Musazadə, operatorları Soltan Abdullayev və Murad Nəzərli,
montajçıları K.Musazadə və Sabir Əskərzadə, icraçı prodüseri
AzadAxundov,prodüseriNazimHüseynovdur.
Xatırladaq ki, dövlət başçısının 9 dekabr 2020ci il tarixli

sərəncamı ilə İlqarMirzəyevə ölümündən sonra “Azərbaycanın
MilliQəhrəmanı”adıverilib.

Nurəddin Məmmədli

əvvəli səh. 1-də
“Okiqaldı,bizimaddımlarımı

za,lazımolanvaxtdalazımolan
addımları atırıq və atacağıq.
Mənhələlikbundanartıqheçnə
deməkistəmirəm,hadisələriqa
baqlamaq istəmirəm... Nə vaxt,
nəyi,necəetməklazımdır,bunu
biz bilirik.Hesab edirəm ki, ya
xıntarixdəfələrləbunugöstərib,
həmsiyasimüstəvidə,diploma
tik müstəvidə, eyni zamanda,
döyüşmeydanında.Nəyiedirik
sə, dəqiqliklə edirik. Son dörd
il ərzində üç əməliyyat keçiril
mişdir, üç toqquşma olmuşdur.
Üçündədəqalibgəldik.Üçündə
də bayrağımızı istədiyimiz yerə
sancdıq. Üçündə də düşmənə
sarsıdıcı zərbələr endirdik”,  –
deyədövlətbaşçısıbildirmişdi.
Prezidentbuməsələnin ikigün

öncəTəhlükəsizlikŞurasının top
lantısında müzakirə olunduğunu
qeyd edərək, Ermənistanın 12
iyulda sərhəddə başlatdığı təxri
bataqəti şəkildə cavabverildiyini
vurğulamışdı: “Azərbaycan Silah
lıQüvvələrinə göstəriş verdim ki,
hərbçilərimizinintiqamıalınmalıdır,
onların qanı yerdə qalmamalıdır
vədüşmənəeləbirzərbəendiril
məlidirki,onuuzunmüddətbun
dansonrayaddançıxarmasın”.
Xatırladaq ki, 2020ci ilin 12

14 iyul tarixində Ermənistan
silahlı qüvvələrinin bölmələri
dövlət sərhədinin Tovuz rayonu
istiqamətində artilleriya qurğu
larından istifadə etməklə möv
qelərimizi intensiv atəşə tutmuş
vəhücumakeçməyəcəhdgös

tərmişdi.Lakingörülənqəti təd
birlərnəticəsindədüşmənəciddi
zərbəendirilmişvəağıritkiverə
rəkgerioturdulmuşdu.
Azərbaycan Ordusunun qəh

rəmanəsgərvəzabitləricanları
və qanları bahasına düşmənin
sərhədboyubiraddımdaolsun
torpaqlarımıza ayaq basmasına
imkanvermədilər.
Qısa fasilələrlə beş gün sürən

Tovuz döyüşlərində Silahlı Qüv
vələrimizin12hərbiqulluqçusu,o
cümlədəniyulun14dədöyüşza
manımüdafiəninönxəttindəolan
generalmayorPoladHəşimovvə
polkovnik İlqar Mirzəyev şəhid
lik zirvəsinə ucaldılar. Bu, Azər

baycanOrdusunun yüksəkrütbəli
zabitlərinin əsl vətənpərvərliyini,
cəbhəninönxəttindədöyüştapşı
rıqlarını ləyaqətləyerinəyetirmə
sinidünyayanümayişetdirdi.
Azərbaycan Ordusunun yük

sək peşəkarlığının daha bir ör
nəyi olan Tovuz döyüşləri za
manı düşmənin 100dən çox
hərbçisi məhv edildi, bir neçə
hərbiobyektivətexnikası,həm
çininuzunmüddətliatəşnöqtələri
və dayaqməntəqəsi, radioloka
siya stansiyası, tabor qərargahı
vəhərbiinfrastrukturubölmələri
mizindəqiqatəşiilədarmadağın
oldu. Böyük itki verən düşmən
geriçəkildi.

Tovuz döyüşlərinin mühüm
əhəmiyyəti xalqımızın Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi ilə düş
mənəqarşıqəhrəmancasınadö
yüşənOrdumuzlamillihəmrəylik
nümayişetdirməsiidi.İyulun14
dən 15nə keçən gecə onmin
lərlə gənc paytaxtımızda yürüş
edərək Azərbaycan Ordusuna
dəstəyinigöstərdi.Növbətigün
lərdənbaşlayaraqyüzlərləgənc
ordu sıralarına yazılmaq üçün
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
bölmələrinəmüraciətetdi.
Tovuz döyüşlərindən təxmi

nən iki ay yarımsonra düşmə
ninnövbətitəxribatınınqarşısını
almaqüçüngenişmiqyaslı əks
həmlə əməliyyatına başlayan
rəşadətli Azərbaycan Ordusu
44 günlük Vətən müharibəsin
də Ermənistan silahlı qüvvələ
rinə layiq olduğu yeri göstərdi.
Ali Baş Komandanın “Nə vaxt,
nəyi, necə etmək lazımdır, bu
nubizbilirik.Lazımolanvaxtda
lazım olan addımları atırıq və
atacağıq”sözləritəsdiqinitapdı.
Azərbaycan Ordusu Vətən uğ
rundacəmişəhidlərimizinqisa
sınıdöyüşmeydanındaalaraq,
torpaqlarımızda otuz ilə yaxın
sürənişğalasonqoydu...

“Nə vaxt, nəyi, necə etmək 
lazımdır – bunu biz bilirik...”

“Lazım olan vaxtda lazım olan addımları atacağıq”

əvvəli səh. 1-də
Multikulturalizm və mədə

niyyətlərarası dialoqla əlaqə
dar beynəlxalq və Azərbaycan
təcrübələri haqqında fikirlərini
bölüşən diplomat Qarabağda
dağıdılmış milli mədəni irsimi
zin araşdırılması və beynəlxalq
səviyyədə tanıdılması,eləcədə
işğaldövründəölkəərazisindən
qanunsuz çıxarılmışmədəni irs
nümunələrinin siyahılarının təş
kili istiqamətində aparılan işlər
və qarşıda duran vəzifələrdən
dəbəhsetdi.
Sonra təlim proqramının rəh

bəriVasifEyvazzadəUNESCO
nun “Mədəni özünüifadə müx
təlifiyinin qorunması və təşviqi
haqqında”2005ciilKonvensiya
sıhaqqındaməlumatverərəksə
nədin məqsədləri, mədəniyyətin
universaltərifi,mədənimüxtəlifik
anlayışıvəmüxtəlifikkateqoriya
ları,mədəniözünüifadəanlayışı,
mədənifəaliyyətlər,mallarvəxid
mətlər mövzularını iştirakçılara
müzakirəşəklindətəqdimetdi.
V.Eyvazzadə həmçinin “Mə

dəni özünüifadə müxtəlifiyinin

qorunmasıvə təşviqihaqqında”
Konvensiyanın icrasına məsul
idarəetmə orqanları, BaşTərəf
lərin Konfransı, Hökumətlərara
sı Komitə, Beynəlxalq Mədəni
MüxtəlifikFonduvəfondtərəfin
dən dəstəklənən layihələr üzrə
uyğunluqmeyarlarıhaqqındada
məlumatverdi.
Növbəti çıxışçı – Bakı Bey

nəlxalq Multikulturalizm Mərkə
zinin (BBMM) icraçı direktoru
RəvanHəsənovqlobal və tarixi
kontekstəmultikulturalizminida
rəedilməsitəcrübələri,ənənələri
vəmeyillərihaqqındadanışaraq
idarəetmədətətbiqolunanuğur
lumodellərimüqayisəli təhlilet
di.O,həmçininBBMMinfəaliy
yətvəməqsədlərindəndəgeniş
söhbətaçdı.
Sonra təlim iştirakçılarının

suallarıətrafıcavablandırıldı.

Təlimin ilk gününün ikinci ya
rısında innovasiyalar və rəqəm
sallaşmaüzrəekspert,“İdeyadan
Biznesə”(I2B)layihəsininrəhbəri
Rəşad Əzizov innovasiyalar və
startapların inkişafı üçün zəruri
ekosistem elementləri, mədəni
fəaliyyət sahələrində innovativ
rəqəmsal həllər və platformalar
haqqındaməlumatverdi.Təlimçi
eyni zamanda innovativ məhsul
və həllərə dair konkret nümu
nələr təqdim edərək startap qu
ruculuğunun inkişaf mərhələləri
haqqındamədəniyyətmüəssisə
ləri timsalında konkret keyslərlə
ətrafıbəhsetdi.
Heydər Əliyev Fondunun “Re

gional İnkişaf” İctimai Birliyi tərə
findən müvafiq qurumlarla birgə
əməkdaşlıq çərçivəsində həyata
keçirilənvərəhbəriolduğuI2Blayi
həsihaqqındadasözaçanR.Əzi

zov regionlarda yerli müsabiqə
proseslərinədairdiqqətçəkəntəc
rübələriiştirakçılarlabölüşdü.
Təlim kursu iyulun 15də da

vamedəcək.
Treninqdə Mədəniyyət Nazir

liyi və onun tabeliyində fəaliyyət
göstərən müəssisələrin, Dövlət
TurizmAgentliyi,DövlətŞəhərsal
ma vəArxitektura Komitəsi, Şu
şaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsi,
“İçərişəhər” Dövlət TarixMemar
lıqQoruğuİdarəsi,HeydərƏliyev
Mərkəzinin əməkdaşları iştirak
edir.TəliməhəmçininAzərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universiteti,BakıBeynəlxalqMul
tikulturalizm Mərkəzi, AMEAnın
müvafiq institutları, Beynəlxalq
Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi,
yaradıcılıq ittifaqları və digər qu
rumlarınnümayəndələriqatılıb.

Lalə

Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin 
qorunması və təşviqi

“İrsin idarəedilməsi bacarıqlarının inkişafı” proqramında növbəti təlim kursu

əvvəli səh. 1-də
Sərgidə iştirakedənmüəllifər

VətənmüharibəsindəQələbəyə
həsrolunmuşəsərləri,yeninəşr
olunan kitabları haqqında danı
şıb,şeirlərinisöyləyiblər.

Qeydedəkki,Azərbaycanxal
qının ümummilli lideri Heydər
Əliyeviniştirakıilə1982ciilyan
varın14dəŞuşadaMollaPənah
VaqifinməqbərəsininvəPoeziya
Evinin təntənəli açılışı olub.Hə
minsəfərzamanıümummillilider
HeydərƏliyev ədəbiyyat xadim
lərinin də istəyini nəzərə alaraq
ŞuşadaVaqifPoeziyaGünlərinin
keçirilməsi ilə bağlı göstəriş ve
rib. Müasir Azərbaycan ədəbiy

yatı tarixində öz bənzərsizliyi ilə
seçilənVaqifPoeziyaGünlərihə
mintarixdənetibarən1991ciilə
dəkhərilşairinvətəniQazaxdan
başlayıb,ŞuşanınəsrarəngizCı
dırdüzündəyekunlaşardı.

Ali Baş Komandan İlhamƏli
yevin rəhbərliyi ilə rəşadətliOr
dumuzun2020ci ilin44günlük
müharibədəqazandığıtarixiZə
fərdən sonra poeziya bayramı
2021ci ildəöz yurduna–azad
Şuşayaqayıtdı...

***
İyulun 14də günün ikinci ya

rısında Şuşada Vaqif Poeziya
Günlərinin açılışı olub. Şairin

məqbərə kompleksinin önündə
keçirilən tədbirdə mədəniyyət
naziri Anar Kərimov da iştirak
edib.
Əvvəlcə Vaqif Poeziya Gün

lərinin tarixini əks etdirən vi
deoçarxnümayişolunub.
XalqyazıçısıAnarçıxışedərək

qonaqları salamlayıb.AYB səd
ri Şuşa azad ediləndən bəri bu
şəhərdəkeçiriləntədbirlərbarə
dədanışıb,MollaPənahVaqifin
həyatvəyaradıcılığınanəzərsa
lıb,Şuşavəpoeziyabayramıilə
bağlıxatirələrinibölüşüb.
Xalqyazıçısıçıxışınıbusözlər

lə bitirib: “Müzəfər Azərbaycan

Ordusuna,atavəsiyyətinilayiqin
cəyerinəyetirənPrezidentİlham
Əliyevə, Şuşaya, xalqımıza eşq
olsun!”.
Xalq yazıçısı Çingiz Abdul

layev uşaqlığının Şuşada keç
diyini bildirib. Deyib ki, bütün
Azərbaycan xalqı uzun illər idi
bu günü səbirsizliklə gözləyir
di: “44 günlük Vətən mühari
bəsində şəhid olanların çoxu
Qarabağı görməmişdi. Onlar

Azərbaycan Prezidentinə, döv
lətimizə inanaraqbu yolda can
qoydular.Onlarınsayəsindəbiz
bugünçoxböyükbayramatop
laşmışıq”.
Sonra tamaşaçılarmusiqiçilə

rin ifasında muğam parçalarını
dinləyiblər.
Musiqinin müşayiəti ilə Və

tənmüharibəsi iştirakçısıolmuş
şairlərin “İgidlərinsözü”kompo
zisiyasıtəqdimolunub.
Tədbirin “Odlar yurdumAzər

baycan” bölümündə tanınmış
şairlər vətənpərvərlik və qəhrə
manlıq mövzusunda şeirlərini
söyləyiblər.

Vaqif Poeziya Günləri daha
sonraCıdırdüzündəkonsertta
maşa ilə davam edib. “Əsrlərin
sədası” adlı konserttamaşada
Nizami, Füzuli, Xaqani, Nəsimi,
Məhsəti Gəncəvi, Natəvan, Mir
Möhsün Nəvvab, Molla Pənah
Vaqif,MollaVəliVidadi,Şahİs
mayıl Xətai kimi böyük şairləri
mizinobrazlarıcanlandırılıb.
ŞuşadaVaqifPoeziyaGünləri

iyulun15dəbaşaçatacaq.

Qırx il sonra 
eyni məkanda

Ayten
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2022.- 15 iyul. S. 2.




