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İrandakı etirazçılar nə istəyirlər?
2 aydan artıqdır ki, qonşu İran İslam Respublikası yenidən dünyanın 

qaynar nöqtələrindən biri kimi siyasi təhlilçilərin diqqət mərkəzindədir. 
Bütövlükdə, beynəlxalq aləm ərazi və əhalicə böyük, geosiyasi baxımdan 
önəmli, üstəlik, çoxsaylı xalqların yaşadığı bu ölkədə kütləvi etnik-
siyasi etirazların, davamlı tələblərin nə ilə nəticələnəcəyini həyəcanla 
izləyir. Ölkənin hakim dairələri isə gündən-günə genişlənən hərəkatı 
xarici düşmənlərin mütəşəkkil təxribatı kimi qələmə verir, “satqın və 
xəyanətkarlar ovu”nu, sərt cəza tədbirlərini inadla davam etdirir.

Azərbaycanda qonşu ölkə ilə bağlı 
mədəni, sosial və iqtisadi araşdırma-
ların aparıldığı AMEA Şərqşünaslıq 
İnstitutunun alim və mütəxəssisləri də 
ölkə mediasındakı çıxışları ilə İran-
dakı duruma və hadisələrin gedişinə 
aydınlıq gətirməyə çalışırlar. Müsahi-
bimiz Cənubi Azərbaycan şöbəsinin 
müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, do-
sent Səməd Bayramzadə ilə növbəti 
söhbətimizə aşağıdakı sualla başla-
dıq:

– 3 min illik tarixi olan, güclü 
dövlətlərin mövcudluğundan, bö-
yük güclərin oyunlarından keçib 
gəlmiş bu qədim ölkənin indiki 
əhalisinin dincliyi niyə pozulub? 
Teokratik rejimdə, etnik-siyasi ay-
rı-seçkilik şəraitində yaşayan İran 
xalqları nə istəyir?

– Qonşu İranda indi baş verənlərin 
səbəblərini anlamaq üçün çox da 
qədimə getmək lazım deyil. İndi-
ki hadisələrin köklərini son 1 əsrdə 
baş vermiş ictimai-siyasi prosesləri 
nəzərdən keçirmək kifayətdir. Ötən 
yüz ildə baş vermiş iki böyük inqilaba 
və şanlı qəhrəmanlıq tarixinə baxma-
yaraq, İran xalqı bu günə kimi özünün 
əzm və iradəsindən irəli gələn milli 
və xalq hakimiyyəti imkanlarından 
məhrumdur. 

Necə deyərlər, İran əhalisi və 
ölkənin müxtəlif xalqları siyasi baxım-
dan yenidən tarixi dönüş nöqtəsindədir. 
Ona görə də bu ölkənin siyasi elitası 
və müxalif qüvvələri məsələyə diqqət 
yetirmək, araşdırmaq, real nəticələri 
təhlil etmək, düzgün şüarın seçilməsi 
üçün ideya vermək məcburiyyəti 
qarşısındadır. İran xalqının  müxalif  
qüvvələri və üsyançı qrupları ölkədəki 
orta əsrlərə məxsus qayda-qanunlara 
qarşı qətiyyət  nümayiş etdirir  və ha-
zırkı hakimiyyətin varlığı böyük suallar 
doğurmaqdadır.  

Bu  həssas və taleyüklü  tari-
xi dönəmdə keçmiş şah rejiminin 
mürtəce, fürsətçi, korrupsioner və da-
xili müstəmləkəçi  dairələri və qalıqla-
rı da müxtəlif siyasi dairələrin və fikir 
ortaqlarının  xidmətlərindən istifadə 
edərək, daxildən və xaricdən dəstək 
alan qüvvələrlə birlikdə müxalifət 
cəbhəsində yer alıb. Anti-İran dairələr 
dünya mediasında və kütlə arasında 
Rza Pəhləvinin demokrat pərdəsi al-
tında səsləndirdiyi şüarları yenidən 
səsləndirməyə başlamışlar. Bütün 
bunlar, ilk baxışda, o qədər də asan 
başa düşülməyən qarışıq bir mənzərə 
yaradır. Baş verənləri İranın siyasi 

tarixində indiyə qədər bir neçə dəfə 
təkrarlanan və məzlum İran xalqını 
yüz ilə yaxındır ki, ən qaranlıq dik-
taturaların zülmü altında saxlayan  
mürtəce müstəmləkəçilik ssenarisi 
kimi də təqdim edən siyasi analitiklər 
də var.

– Çətin ki, İran xalqı 
şahpərəstlərin çağırış və şüarlarına 
uysun, yenidən o zamanlara qayıt-
maq istəsin...

– Bəli, İran xalqının bundan 
əvvəlki şah hakimiyyəti dövründə 
çəkdiyi zülm və sitəm, ağrı və iztirab-
lar yaddaşlarından silinməyib. Pəhləvi 
xanədanının xalqa qarşı törətdiyi 
əməllər heç vaxt bağışlanmayacaq. 

İrandakı keçmiş şah rejimi dünyada öz 
xalqına qarşı  ən aqressiv və qorxunc 
diktatura hökumətlərindən biri olub. 
Lakin artıq 43 il hakimiyyətdə olan 
dini iqtidarın cinayətləri pəhləvilərin 
dözülməz əməllərini kölgədə qoy-
du. Molla hökumətinin ədalətsizliyi 
və aşırı zülmü şah rejiminin yarımçıq 
qalmış cinayətlərindən daha kəskin 
şəkildə icra olunur. Əslində, son yarım 
əsrdə xalqa qarşı törətdilən cinayətlər 
pəhləvilərin bu sahədə siyasətinin da-
vamı kimi qiymətləndirilməlidir.

İran xalqı və xüsusilə azadlıq 
mücahidləri, onların liderləri də yax-
şı bilirlər ki, SAVAK-ın müasir tipli 
həbsxana və işgəncə sistemləri şah 
hökuməti zamanı yaradılmışdır. İs-
lam Respublikası da özünün İran xal-
qına qarşı zülm və işgəncə sistemini 
SAVAK-ın eyni həbsxana və işgəncə 
sistemi üzərində qurmuş və bu sahədə 
siyasətini də həmin məcrada davam 
etdirməkdədir.

Müstəmləkəçilərin və onların 
daxili nökərlərinin həyata keçirdi-

yi siyasət nəticəsində İran xalqları 
bu günün özündə də qara günlər və 
acı həyat tərzi yaşamalarına davam 
etməkdədirlər. İranda baş verən bütün 
inqilablar və siyasi dəyişikliklər zama-
nı əcnəbilər özlərinin siyasi və iqtisadi 
mənafeləri naminə öncədən alterna-
tiv planlar işləyib hazırlayırlar. Xalqın 
nümayəndələrini bütün maddi imkan-
lardan, xəbər kanallarından istifadə 
etmək imkanlarından uzaqlaşdırırlar. 

Hər dəfə də sui-qəsd və şan-
taj yolu ilə fürsətçi və aşağı statuslu 
məmurları satın alaraq inqilabçıla-
rı idarəçilikdən kənarda qoyub, bir 
ovuc köksüz satqın və muzdluları 
müəyyən “bəzək-düzəklə” hakimiyyət 
kürsüsünə oturdurlar. Beləliklə də İran 

xalqı üzərində bir marionet hökumət 
qururlar. Bu ağrılı faciə İrandakı son 
100 ildə baş vermiş siyasi dəyişikliklər 
zamanı dəfələrlə təkrarlanıb. Həmişə 
də azadlığın və istiqlalın bahası bir 
qrup inqilabçı, azadlıqsevər, mil-
li və vətənpərvər ziyalılar tərəfindən 
ödənilmiş və indi də ödənilməkdədir. 

Maraqlıdır ki, marionet şah hələ 
ölkədən getməzdən əvvəl həbsdə 
olan bəzi siyasi partiya və cərəyan 

liderlərinin də daxil olduğu siyasi 
məhbusların azadlığa buraxılması 
barədə göstəriş verməkdə tərəddüd 
edirdi. Bu məsələ hakimiyyətə 
gələcək Xomeyni iqtidarının da-
yaqlarını gücləndirmək demək idi. 
Doğrudan da, İslam rejimi İranda 
bərqərar olduqdan sonra onun üçün 
bu sahədə heç bir əsaslı maneə 
önə çıxmadı. İndi yenə də irtica və 
müstəmləkəçi qüvvələr tərəfindən 
eyni ssenarinin təkrarlanması üçün 
müəyyən vasitələrdən istifadə edi-
lir. Müstəmləkəçi qüvvələr bütün 
mümkün vasitələrlə milli və xalq 
hökumətinin formalaşmasının qarşı-
sını almaq üçün  keçmiş korrupsioner 
hakimiyyətin qalıqları və tərəfdarlarını  

hazırkı hərəkatın aparıcı qüvvəsi kimi 
təqdim  etməyə ciddi səy  göstərir. 

İran xalqı isə nə şah, nə də molla 
rejimini istəyir. İranda yaşayan hər bir 
xalq və millət  bu gün ölkənin ərazi bü-
tövlüyünün qorunması şərti ilə milli və 
müstəqil suveren bir hakimiyyət siste-
mi istəyir. 

Müsahibəni apardı:  
Tahir AYDINOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Qonşuluq meridianı Arazın o tayından 

Vidadi Mustafayev,
iranşünas, professor

1978–1979-cu illərdə İranda 
hakimiyyətə gətirilmiş molla rejimi-
nin bugünkü ümumxalq etirazlarına 
münasibətdə sərgilədiyi rəsmi möv-
qe  yaranmış böhranın səbəblərini 
daxildə deyil, xarici düşmənlərin 
təxribatatlarında axtarmağa 
əsaslanır. Bu yanlış təsəvvür çıxış 
yolunu düzgün tapmağa mane olur, 
durumu daha da ağırlaşdırır. Necə 

deyərlər, daş qayaya rast gəlir. 
Hakim dairələrin təsəvvüründə, 
guya, İranı hər yerdə, özü də rahat 
şəkildə, düşmənlər idarə edir. Xal-
qın etiraz çıxışlarını dəstəkləyən 
incəsənət xadimləri, sən demə, 
düşmənlər tərəfindən satın alınıb-
lar. Küçə və meydanları dolduran 
qızları və qadınları ən bəsit şəxsi 
azadlıqları uğrunda mübarizəyə 
də düşmənlər təhrik ediblər. 
Hakimiyyətin nəzərində: “Tələbələri, 
hətta şagirdləri etiraz aksiyalarına 

düşmənlər çıxarır, hətta cəmiyyətin 
qaymağı sayılan "xavas" deyilən 
kəsim də düşmən tərəfindən idarə 
olunaraq, etirazları dəstəkləyirlər”.  
Dini rejiminin xalq hərəkatına qara 
yaxaraq sərgilədiyi barışmaz mövqe 
axırda belə bir sual doğurur: “İran-
da hər şeyi düşmənlər idarə edirsə, 
bəlkə, hələ də bitməyən İslam inqila-
bının rəhbərlərini, mövcud hökuməti 
də düşmənlər idarə edirlər?” 

Bugünkü molla rejiminə qar-
şı bu şübhələr nədən irəli gəlir? 
1978-ci ildə amerikalı general Ro-
bert Hayzer Məhəmmədrza şahın 
xəbəri olmadan bir ay müddətində 
məşvərətçi heyətlə İranda olur. Şa-
hın xanımı Fərəh öz xatirələrində 
yazıb: “Amerikanın İranın daxili 
işlərinə qarışması o həddə çatmışdı 
ki, artıq bu işlər barəsində  bizə heç 
bir məlumat verilmirdi. Məsələn, ge-
neral Robert Hayzer İrana gəlmiş və 
uzun müddət fəaliyyət göstərmişdi, 
amma bizim bundan heç xəbərimiz 
yox idi”. Məlum olur ki,  həmin gene-
ralın İrandakı missiyası anti-şah in-
qilabının radikallaşmasının qarşısını 
almaq, ordunu təslim etmək, şahın 
getmə tarixini müəyyənləşdirmək 
və Xomeyninin gəlişi üçün hazırlıq 
işləri görməkdən ibarət imiş.

Heyzerin hərəkətlərinə qarşı 
olan İran Hərbi Hava Qüvvələrinin 
komandanı Əmir Hüseyn Rəbii isə 
bu barədə belə deyib: “Amerika 
şahın quyruğundan tutub ölü si-
çan kimi çölə atdı”. Bu onu göstərir 
ki, pəhləvilər ailəsinin sonda İran 
idarəçiliyində heç bir səlahiyyəti yox 
imiş. Buna oxşar hadisə 1941-ci ilin 
25 avqust tarixində sovet qoşunları-
nın İrana daxil olmasından sonra da 
baş vermişdi. O zaman da ingilislər 
Rza şahı qurban vermişdilər. 

Şübhəsiz, İranda baş verən 
hadisələrə kənar qüvvələr də bacar-
dığı qədər müdaxilə edir. Lakin xalq 
öz maraqlarını bir kənara qoyub 
düşmən qüvvələrin diqtəsinə uymaz. 
İran xalqı dəfələrlə aldadıldığının 
da fərqindədir. İmperialist dairələrə 
İranda həqiqi xalq hakimiyyəti la-
zım deyil. Ona görə də davam 
edən hadisələri, bütövlükdə, xari-
ci amillərlə bağlamaq sadəlövhlük 
olardı.

Ekspert rəyi

Güney Azərbaycan mətbəxi tarixi torpaqlarlmızın böyük hissəsi sayılan, İranın şimal-
qərbində yerləşən və soydaşlarımızın yığcam məskunlaşdığı olduğu Şərqi Azərbaycan, Qərbi 
Azərbaycan, Ərdəbil, Zəncan, Qəzvin, Ara, Həmədan bölgələrini, bundan əlavə, milyonlarla 
türkün yaşadığı Tehran, Qum şəhərlərini, Gülüstan, Kürdüstan, Xorasan, Kirman və Fars 
əyalətlərini də əhatə edir.

Güney Azərbaycan mətbəxi
İranda yaşayan türklərin mətbəxi dünyada 

zənginliyi, faydalılığı, yaylma və dəyərləndirilmə 
arealının genişliyi ilə seçilir. Orta əsrlərdən üzü 
bəri ölkəyə gələn əcnəbi qonaqlar yurdumuzun 
cənubunun süfrə mədəniyyəti, yemək çeşidləri, 
xörəklərin ləzzəti, estetik görünüşü və xüsusi 
təqdimatı haqqında maraqlı fikirlər söyləmişlər.

Türk və İslam dəyərlərinə uyğun olan 
yeməklərin əsas ərzağı heyvan mənşəli ət, 
süd, yağ, yumurta, bitki məhsulları olan taxıl, 
çəltik, şəkər, tərəvəz və meyvələrdən ibarətdir. 
Güney Azərbaycan mətbəxinin təməli sayılan 
bu nemətlərdən hazırlanan müxtəlif xörəklər 
və qida məmulatı, xüsusən xəmirli, sulu, ətli 
və göyərtili yeməklər Güney Azərbaycan 
mətbəxinin əsasını təşkil edir. 

Ümumiyyətlə, Güney Azərbaycan 
mətbəxinin adi günlərə, mövsümlərə və xüsusi 
günlərə görə seçilən xörəkləri və digər qidaları 
var. Bu yeməklərin türk xalqlarının mətbəxləri 
ilə oxşar və fərqli cəhətləri çoxdur. Arazın o 

tayında hazırlanan və istifadə edilən xəmir 
xörəkləri, şorbalar, plovlar, dolmalar, kabablar, 
salatlar və turşular ləzzəti və qida dəyəri ilə 
məşhurdur. 

Güney Azərbaycanda da süfrələrin də şahı 
plov sayılır. Arazın o tayında plovun 200-dək 
növü var. Dəmli və kətə növləri daha üstündür. 
Plov ayrıca bişiriləndə zəfəranla və ya sarıköklə 
dəmlənir və onun yanında aşqara verilir. Xuruş 
quş və ya qoyun ətindən hazırlanır. Üzərinə al-
buxara, kişmiş, ərik qurusu əlavə edilir.

Güney Azəbaycanın milli mətbəxinin əsas 
xörəklərindən olan dolmaların 30-dan çox növü 
var. Əsasən, yarpaq və doldurma dolmalara 

bölünür. Yarpaq dolması kələm, əvəlik, meyvə 
yarpaqlarına bükülür. Doldurma dolmalar isə 
tərəvəzin və ya meyvələrin içini dolduqmaqla 
hazırlanır. Badımcan dolması, pomidor dolma-
sı, bibər dolması, heyva dolması, göbələk dol-
ması və s. doldurma dolmanın növləridir.

Güney mətbəxində kabablar iri və xırda 
heyvanların, quşların, balıqların ətindən və 
içalatlardan hazırlanır. Ətin yanında yeralması, 
pomidor, badımcan, heyva və digər meyvə-
tərəvəzlər də şişə taxılıb kabab kimi bişirilir.

Təbriz şəhərinin mətbəx mədəniyyəti 
qədimdən öz zənginliyi ilə seçilib. Burada 
hazırlanan xörək və şirniyyatların bir qismi 
şəhərin adı ilə bağlıdır: Təbriz paxlavası, Təbriz 
nuqası, Təbriz küftəsi və s. Bütün bunlar şəhər 
mətbəxinin çoxçeşidli olmasından xəbər verir.

Təbriz mətbəxi orta əsrlərdə səyyahların 
da diqqətini çəkib. Övliya Çələbi məşhur 
“Səyahətnamə” əsərində şəhərdə ağ pəmbə 
çörək, kəklik kababı, 40 növ ətirli plov və 
12 növ şirniyyatın olmasından söz açıb. O, 
şəhərdə mösnat üzümündən hazırlanan 7 növ 
şirənin, mələni üzümünün saf şərabının, quq-
naz şərabının, narşərabın, qış şərabının, bal 
şirəsinin və digər içkilərin adını çəkib.

Mənbələrdə göstərilir ki, Təbrizdə gündəlik 
hazırlanan xörəklərlə mərasim yeməkləri bir-
birindən fərqlənir. Burada hər fəslə uyğun ola-
raq yeməklərin tərkibi dəyişir. Müxtəlif fəsillərdə 

və mərasimlərdə əhalinin gündəlik qidasını 
əsasən düyü təşkil edir. Düyüdən fərqli dada və 
görünüşə malik yeməklər hazırlanır.

Şəhərdə Ramazan, Qurban, Mövlud bay-
ramlarında xüsusi xörəklər hazırlanır. Hətta 
nəzir süfrəsi açmaq ənənəsi də var. Hər kəs 
arzu və istəyinin qəbul olunması üçün dilək 
tutur və hasil olduqdan sonra nəzir verir. Eyni 
zamanda, xalq arasında dini müqəddəslərin 
adına da süfrələr açılır. Məsələn, İmam Sahib-
əz Zaman süfrəsinin yeməkləri südsıyıq, çörək, 
pendir, göyərti və qoz halvasından ibarət olur. 
Həftənin çərşənbə günü səhərçağı Həzrət 
Zeynəb süfrəsində əriştə aşı təqdim olunur. 
İmam Həsən süfrəsinin ən mühüm cəhəti onun 
yaşıl rəngdə olmasıdır.

Xətmi-Quran süfrəsini plov, şirin çörəklər və 
meyvələr bəzəyir.

Ramazan ayında təbrizlilər pəhriz 
mətbəxinə geniş yer verirlər. Qurban bayramın-

da qoyun və dəvə kəsilir. Bayram ərəfəsində 
qohum-qonşular bir yerə yığışıb yardımlaşa-
raq çeşidli şirniyyatlar hazırlayırlar. Müqəddəs 
gündə süfrəyə əsasən Təbriz küftəsi, qovurma, 
plov, lobyalı səbzi plov, əriştəplov, mərciplov və 
digər təamlar qoyulur. Mövsümü bayramlardan 
olan Xıdır Nəbi bayramı da özünəməxsusluq 
təşkil edir. Nəziri olanlar, əsasən övlad diləyən 
qadınlar ehsan süfrəsi açırlar. Mərasimə qo-
hum-qonşular dəvət olunur, şam etdikdən son-
ra rəqs edir və şadlanırlar. 

Novruz bayramında isə, demək olar ki, 
Təbrizin mətbəx mədəniyyətinin sərgisi təşkil 
olunur. Bayramın bütün mərhələlərində – dörd 
çərşənbədə çoxsaylı xörəklər hazırlanır. Həmin 
gün əsasən kəngər plov bişirilir və kahı doşabla 
və ya iskəncəbinlə yeyilir. Yeni il üçün hər ailədə 
ayna, saxsı kuzə, təzə paltar, çərəz meyvə və 
s. alınır. Bayram günü mütləq süfrəyə yeddi 
növ “sin” hərfi ilə başlayan səməni, səbzi, sirkə, 
sumaq və s. kimi qidalar qoyulur.

Təbrizin zəngin mətbəx mədəniyyəti bir sıra 
özünəməxsusluğu ilə seçilsə də, Azərbaycan 
və Şərq mətbəxinin tərkib hissəsidir. Güney 
mətbəxində aparıcı yer tutan Təbrizin eyni adlı 
küftəsi yaxın-uzaqlarda adla deyilir. 

Şərqi Azərbaycan ostanının şimal-qərbi və 
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə sərhəddə 
yerləşən Culfada qurutlu yeməklərə üstünlük 
verilir. Onlardan qurut- qəlyə aşı, qurutlu kətə 
daha ləzzətlidir. Güney Azərbaycanın üçüncü 
böyük şəhəri Ərdəbil də özəl və dadlı yeməkləri 
ilə tanınır. Meyvə aşı daha məşhurdur. Bu 
aşda qırmızı lobya, noxud, mərci, düyü, yar-
ma, əriştə, döyülmüş ət, gavalı, ərik, cəfəri və 
keşniş kimi ərzaqlardan istifadə olunur. Əhər 
qonaqların yaddaşında məxsusi əriştə mərci, 
qutab, yeddiqat çörək ilə qalır. 

Arazın o tayında hazırlanan min bir şirniy-
yat və meyvə quruları isə ayrıca bir yazının 
mövzususdur.

Hazırladı: Tahir AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Mədəniyyət paytaxtımızın İsveç təqdimatı

İsveç Krallığının paytaxtı  Stokholm şəhərində “Şuşa   İli” çərçivəsində 
Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 
Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə hazırlanmış “Mədəniyyət kodu–Şuşa” 
lonqridinin – elektron  bələdçisinin təqdimat mərasimi keçirilib.

Bu barədə şimal ölkəsindən 
soydaşlarımızın redaksiyamı-
za göndərdiyi xəbərdə bildirilir ki, 
ölkəmizin İsveç Krallığındakı səfiri 
Zaur Əhmədov gerçəkləşdirilən 
layihənin Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtının xarici aləmdə geniş ta-
nıdılmasına xidmət etdiyini, xarici 

auditoriya üçün önəmini açıqlayıb. 
Diplomat təqdimatın məhz İsveçdə 
keçirilməsinin bu ölkədə çoxsaylı soy-
daşlarımızın yaşaması və İsveçdə 
Azərbaycana olan böyük maraqla 
bağlı oduğunu vurğulayıb,  iki dövlət 
arasında mədəni əlaqələrə töhfə kimi 
qiymətləndirib.

Layihənin müəllifi, “İctimaiyyətlə 
əlaqələrin inkişafına kömək” İctimai 
Birliyinin sədri, Bakı Slavyan Univer-
sitetinin professoru, Əməkdar jurnalist 
Şəlalə Həsənova  Şuşanın bütün Türk 
dünyasında yüksək mənəvi dəyər 
daşıdığını, şəhərin mədəniyyət kodu-
nun Pənahəli xanın yaratdığı xoşbəxt 
şəhər konsepsiyasına əsaslandığını 
qeyd edib. O, 28 illik işğal və dağın-
tıdan sonra bu dağlar gözəlinin dün-
yanın nadir turizm obyektlərindən 
biri kimi dirçəldiyini qeyd edib, billur 
şəhərin avropalılar üçün də cəlbedici 
olduğunu söyləyib.

Birliyin sədr müavini Sindi Şüküro-
va və  İsveçdə yaşayan  alim  Səadət 
Kərimi  rus, isveç və ingilis dillərində 
hazırlanmış, https://codeshusha.com/ 
saytında yerləşən bələdçi barədə 
ətraflı məlumat veriblər. Bildirilib ki, 
internet-bələdçidə Şuşa, eləcə də Qa-
rabağ haqqında  tarixi-ensiklopedik 
məlumat 21 mövzu üzrə 7 bölmədə 
verilib. Saytın üz qabığındakı Xarı-
bülbülün hər ləçəyi açılaraq mövzu-
ları təqdim edir, bu zaman müvafiq 
Azərbaycan musiqisi səslənir. 

Sayt Azərbaycan mediasın-
da yüksək lonqrid standartlarına 
uyğun hazırlanmış ilk yeni media 
məhsuludur. Dalma jurnalistikası 
standartları ilə fitçer üslubunda ya-
zılmış mətn maraqlı fotolar, video-
çarxlar, musiqi kompozisiyaları ilə 
zənginləşdirilib. İnternet məkanında 
ilk dəfə “Şuşa məhəllələri”, “Qarabağ 
ərazisində Alban kilsələri”  interaktiv 
xəritələri,  “Şuşalı musiqiçilərin qızıl 
nəsli” adlı nəfis infoqrafika hazırlanıb. 

Əməkdar artist Tahir İmanov və 92 
yaşlı jurnalist Məryəm Zöhrabbəyova 
mərasimdə Şuşa barədə xatirələrini 
bölüşüblər.

T.RÜSTƏMOV,  
“Xalq qəzeti”

Birgə teatr festivalı
Mədəniyyət Nazirliyi və “Teatro.az” sənət portalının birgə təşkilatçılığı ilə 

ölkəmizdə  “Şuşa İli”nə həsr olunmuş II “4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı” keçirilir.

Bununla bağlı açılış mərasimində  
Mədəniyyət Nazirliyinin İncəsənət və qeyri-
maddi mədəni irs şöbəsinin müdiri Fərəh Aca-
lova bildirib ki, festivalın məqsədi pandemiya-
dan sonra teatrımıza yeni nəfəs verməkdir:  
“Xaricdən dəvət olunmuş mütəxəssislər bizim 
üçün yenilikdir.

Tədbir milli teatr prosesini canlandırmaq, 
teatr sənətçilərini yeni yaradıcı təşəbbüslərə 
təşviq etmək məqsədi daşıyır”.

Festivalın müsabiqə proqramına da-

xil edilən 12 ekran işi təşkilat komitəsinə 
göndərilmiş  20-dən artıq tamaşa arasından se-
çilib. Bu tamaşaların beşi Bakıda, beşi rayon-
larda fəaliyyət göstərən dövlət teatrlarının, ikisi 
isə müstəqil səhnənin payına düşür.

Bundan əlavə, festivalın proqramın-
da ölkə teatrlarının repertuarlarındakı ən 
maraqlı əsərlərin sırasından seçilmiş 6 
müsabiqədənkənar tamaşa yer alıb. Builki 
festivala xüsusi rəng qatan özəlliklərdən biri 
də müsabiqədənkənar proqrama daxil edilmiş 
xarici tamaşalar  da daxil edilib. Belə ki, fes-
tival günlərində seyrçilər K.Marcanişvili adına 
Tbilisi Dövlət Akademik Teatrının Lev Tolstoyun 
eyniadlı povesti əsasında hazırladığı “Kreyser 
sonatası” tamaşasına baxa biləcəklər.

Festival çərçivəsində Azərbaycan Res-
publikasının Xalq artisti, Türkiyə Çukurova 
Universiteti Dövlət Konservatoriyasının profes-
soru Cahangir Novruzov  Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində 
“A.P.Çexovun “Ayı” və “Təklif” qısa pyesləri 
əsasında əməli təhlil üsulunun tətbiqi” mövzu-
sunda treninq keçirib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

“Şuşa İli”
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