
Otuz ilə ya xın sü rən iş ğal dan son ra 
mə də niy yə ti mi zin pay tax tı ki mi 
ta ri xi mis si ya sı nı da vam et di rən 
Şu şa şə hə rin də fes ti val lar, söz-sə-

nət şö lən lə ri bir-bi ri ni əvəz lə yir. Qə dim 
şə hər ilk də fə res pub li ka miq yas lı uşaq 
təd bi ri nə ev sa hib li yi edib.

İyu nun 1-də Şu şa da mək təb li lər ara sın da 
“Kön lüm ke çir Qa ra bağ dan” ad lı res pub li-
ka in cə sə nət fes ti val-mü sa bi qə si nin ye kun 
kon ser ti təş kil olu nub.  

Kon sert Təh sil Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı, 
Mə də niy yət Na zir li yi və Şu şa Şə hə ri Döv lət 
Qo ru ğu İda rə si nin tə rəf daş lı ğı ilə Şu şa Real 
mək tə bi nin ta ri xi bi na sı nın qar şı sın da ke çi-
ri lib.

Təd bir də P re zi dent Ad mi nist ra si ya sı Hu-
ma ni tar si ya sət, dias por, mul ti kul tu ra lizm və 
di ni mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri Fə rəh Əli ye-
va, təh sil na zi ri Emin Əm rul la yev,  Ailə, Qa-
dın və Uşaq Prob lem lə ri üz rə Döv lət Ko mi-
tə si nin səd ri Ba har Mu ra do va, mə də niy yət 
na zi ri nin müavi ni Sev da Məm mə də li ye va, 
Şu şa Şə hə ri Döv lət Qo ru ğu İda rə si nin nü-
ma yən də si və di gər rəs mi lər, mə də niy yət və 
in cə sə nət xa dim lə ri, şə hid öv lad la rı, fes ti-
val-mü sa bi qə nin qa lib lə ri iş ti rak edib lər.

Kon sert proq ra mın da 150-yə ya xın mək-
təb li, o cüm lə dən Mə də niy yət Na zir li yi nin 
ta be li yin də fəaliy yət gös tə rən uşaq mu si qi 
və in cə sə nət mək təb lə ri nin şa gird lə ri çı xış 

edib lər. Mək təb li lə rin ifa sın da və tən pər vər lik 
möv zu sun da şeir və mah nı lar səs lən di ri lib, 
ədə bi-bə dii kom po zi si ya lar nü ma yiş olu nub. 

Təd bi rin sər gi his sə sin də mü sa bi qə qa lib-
lə ri nin rəsm və əl iş lə ri nə ba xış ke çi ri lib.

Qeyd edək ki, “Şu şa İli”nə həsr olun muş 
fes ti val-mü sa bi qə res pub li ka da fəaliy yət 
gös tə rən ümum təh sil mək təb lə ri, li sey və 
gim na zi ya la rın (in cə sə nət yö nüm lü ümum-
təh sil müəs si sə lə ri is tis na ol maq la) is te dad lı 
şa gird lə ri ara sın da iki yaş qru pun da (11-14 
və 15-17 yaş) 4 no mi na si ya (ifa, rəqs, dram 

sə nə ti, təs vi ri in cə sə nət və de ko ra tiv tət bi-
qi-sə nət) üz rə ke çi ri lib. Mü sa bi qə yə ümu-
mi lik də 10 min dən çox şa gird qa tı lıb. Mü sa-
bi qə nin təş ki lin də məq səd uşaq və gənc lə ri 
Qa ra ba ğın Azər bay can mə də niy yə ti və ta ri-
xin də ki ye ri, iş ğal il lə ri və iş ğal dan son ra kı 
döv rü ilə ta nış et mək, uşaq la rı mil li-mə nə vi 
də yər lə rə və adət-ənə nə lə rə hör mət ru hun-
da tər bi yə et mək, on la rın bə dii-es te tik sə-
viy yə si ni yük səlt mək, in cə sə nə tin ay rı-ay rı 
növ lə ri üz rə is te dad la rı üzə çı xar maq və ya-
ra dı cı lıq qa bi liy yət lə ri ni in ki şaf et dir mək dir.
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Yubilyar 
bəstəkara 
həsr olunan 
festival

səh. 3

“Mədəni gənclik” layihəsi
Akademik Opera və

Balet Teatrında

səh. 5

Uşaqların 
gülüşü 
dünyanın 
sevincidir

səh. 4

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

Əbədi susmaz “Xarıbülbül”

Əra zi bü töv lü yü mü zün bər pa sı ilə nə ti cə lə nən 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə si Azər bay can mə də ni hə ya tın da da 
mü hüm dö nüş mər hə lə si nin tə mə li nə çev ril di. Şan lı Zə-
fər mu ğam-sə nət be şi yi miz Qa ra ba ğa, Şu şa ya mə də ni 

hə ya tın da ye ni dən qay ta rıl ma sı ilə əla mət dar ol du. Pre zi dent 
İl ham Əli yev tə rə fin dən Şu şa şə hə ri nin Azər bay ca nın mə də niy-
yət pay tax tı elan edil mə si, 2021-ci il də Va qif poezi ya gün lə ri və 
ənə nə vi “Xa rı bül bül” fes ti va lı nın bər pa olun ma sı, 2022-ci ilin 
öl kə miz də qa la-şə hə ri miz lə şə rəf lən di ril mə si mil li mə də ni yad-
da şın bər pa sı ba xı mın dan bö yük əhə miy yət da şı yır.

Bu il azad Şu şa da ikin ci si, ümu-
mi lik də isə be şin ci si ger çək lə şən 
“Xa rı bül bül” fes ti va lı 270 yaş lı şə-
hə ri mi zin, Pə na hə li xan ya di ga-
rı nın bir qə ri nə ön cə ki çal-ça ğır lı 

gün lə ri nə da ha bir möh tə şəm qa-
yı dış ol du. Mu si qi bay ra mı bir sı ra 
öl kə lər dən ifa çı və kol lek tiv lə ri Cı-
dır dü zü nə yı ğa raq ye ni dən bey-
nəl xalq sta tu su nu təs diq lə di.

Oxu cu la rı mız üçün ma raq lı 
ola ca ğı nı nə zə rə alıb ar xiv ma-
te rial la rı, o döv rün mət buat nü-

mu nə lə ri işı ğın da fes ti va lın ta ri-
xi nə eks kur si ya et dik.

davamı səh. 6-da

“Könlüm keçir Qarabağdan” deyib Şuşaya gəldilər
Qala-şəhərimiz ilk dəfə uşaq festivalının qala-konsertinə ev sahibliyi etdi

Dün ya şöh rət li Azər bay can 
bəs tə ka rı Fik rət Əmi ro vun “Min 
bir ge cə” ba le ti So fi ya Ope ra 
və Ba let Teat rın da səh nə yə 
qo yu lub. Ba let ta ma şa sı na 
məş hur xo reoq raf soy da şı mız 
El dar Əli yev qu ru luş ve rib.

Ta ma şa ma yın 31-də Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Müs-
tə qil lik Gü nü və Azər bay can la 
Bol qa rıs tan ara sın da dip lo ma tik 
mü na si bət lə rin qu rul ma sı nın 30 
il li yi mü na si bə ti lə nü ma yiş olu-
nub. Ba let ge cə si Bey nəl xalq 
Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du 
və Azər bay ca nın Bol qa rıs tan-
da kı Sə fi r li yi nin dəs tə yi ilə ger-
çək lə şib. Prem ye ra ya Azər bay-
ca nın xa ri ci iş lər na zi ri Cey hun 
Bay ra mov və Bol qa rıs ta nın xa ri-
ci iş lər na zi ri Teodo ra Gen çovs-
ka, Bey nəl xalq Türk Mə də niy-
yə ti və İr si Fon du nun pre zi den ti 
Gü nay Əfən di ye va, Bol qa rıs tan 
rəs mi lə ri, bu öl kə də ki dip lo ma tik 
kor pu sun nü ma yən də lə ri, çox-
say lı qo naq lar qa tı lıb.

Ta ma şa nın nü ma yi şin dən ön cə 
çı xış edən na zir Cey hun Bay ra-
mov mü səl man Şər qin də ilk de-
mok ra tik res pub li ka nın 1918-ci 
il də elan edi lən Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti ol du ğu nu, 1991-ci 
il də öl kə mi zin müs tə qil li yi ni bər pa 
et di yi ni və üç onil lik ər zin də bö yük 

in ki şaf yo lu keç di yi ni qeyd edib. 
O, Azər bay ca nın mul ti kul tu ra lizm 
ənə nə lə ri nə hər za man sa diq qal-
dı ğı nı və bu gün nü ma yiş et di ri lən 
ba le tin də məhz Azər bay can və 
Bol qa rıs tan sə nət çi lə ri nin bir gə 
la yi hə si ki mi mul ti kul tu ra lizm nü-
mu nə si ol du ğu nu bil di rib.

Teodo ra Gen çovs ka Azər bay-
ca nı Müs tə qil lik Gü nü və dip lo-
ma tik əla qə lə rin qu rul ma sı nın 
30 il li yi mü na si bə ti lə təb rik edib 
və ba let ge cə si nin təş ki li nin, 
ey ni za man da mə də niy yət sa-
hə sin də iki tə rəfl  i mü na si bət lə-
rin in ki şa fı na töh fə ol du ğu nu 
bil di rib.

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə-
ti və İr si Fon du nun pre zi den ti 
Gü nay Əfən di ye va 100 il lik yu-
bi le yi ni qeyd et di yi miz Fik rət 
Əmi ro vun yal nız Azər bay ca nın 
de yil, bü tün Türk dün ya sı nın 
da hi bəs tə ka rı ol du ğu nu de yib, 
ba let qa la sı nın həm də türk mə-
də niy yə ti nin təş vi qi ba xı mın dan 
əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb.

Azər bay ca nın Əmək dar ar tis ti 
Əy yub Qu li ye vin di ri jor pul tu ar-
xa sın da ol du ğu ta ma şa da  bol-
qar ba let ar tist lə ri nin Fik rət Əmi-
ro vun ecaz kar mu si qi si al tın da 
çı xı şı al qış lar la qar şı la nıb.

Mədəniyyət naziri vətəndaşları
qəbul edəcək

Mər kə zi ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı və di gər ida rəet mə qu rum-
la rı rəh bər lə ri nin şə hər və ra yon lar da və tən daş la rın qə bu lu 
cəd və li nə əsa sən, mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov tə rə fin dən 
2022-ci il iyu nun 16-da saat 10:00-da Bey lə qan ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də Bey lə qan, Fü zu li və Xo ca vənd ra yon la rın-
dan olan və tən daş la rın qə bu lu ke çi ri lə cək.

Və tən daş lar 12 iyu na qə dər na zir li yin in fo@cul tu re.gov.az 
elekt ron poçt ün va nı, (012) 493 30 02 te le fon nöm rə si va si tə si lə 
və “What sapp” xid mə ti nə  (077 714 71 47) mü ra ciət et mək lə qə-
bu la ya zı la bi lər lər.

Qarabağ həqiqətlərinin
dünya elmi dairələrində yayılması

İyu nun 2-də ADA Uni ver si te tin də Mil li Məc lis, Tür ki yə Bö yük 
Mil lət Məc li si və Bey nəl xalq Bal kan Uni ver si te ti nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə 7-ci Bey nəl xalq So sial Elm lər Konq re si işə 
baş la yıb.

Rəs mi lər, türk döv lət lə ri nin apa rı cı uni ver si tet lə ri nin rek tor-
la rı, nü fuz lu alim lər və əc nə bi mü tə xəs sis lə rin qa tıl dı ğı konq-
res çər çi və sin də tor paq la rı mı zın iş ğal dan azad edil mə si ilə 
re gion da ya ra nan ye ni real lıq lar və ça ğı rış lar, geosi ya si və-
ziy yət və sülh qu ru cu lu ğu ki mi möv zu lar ət ra fın da mü za ki rə lər 
apa rı lır.

səh. 2

“Azərbaycanım” uşaq rəsm festivalı
başa çatıb

Mə də niy yət Na zir li yi, Təh sil Na zir li yi, “Azər bay can Te le vi zi ya və 
Ra dio Ve ri liş lə ri” QSC, Xə tai Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, Azər bay-
can Rəs sam lar İt ti fa qı (ARİ) və Nax çı van Rəs sam lar Bir li yi nin 
dəs tə yi, Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı və Xə tai Sə nət 
Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən “Azər bay ca nım” V Res pub-
li ka uşaq rəsm fes ti va lı 27-28 may ta rix lə rin də iş ti rak çı la rın 
ple ne ri və qa lib lə rin mü ka fat lan dı rıl ma sı ilə ba şa ça tıb.

səh. 2

MEMİM-in təşkilatçılığı ilə
ustad dərsləri və tamaşa nümayişi

Mə də niy yət üz rə El mi-Me to di ki və İx ti sa sar tır ma Mər kə zi nin 
(ME MİM) təş ki lat çı lı ğı ilə re gional mə də niy yət ida rə lə ri nin (RMİ) 
ta be li yin də fəaliy yət gös tə rən uşaq mu si qi və in cə sə nət mək-
təb lə ri nin müəl lim lə ri üçün us tad dərs lə ri da vam edir.

Növ bə ti us tad dərs lə ri 31 may – 2 iyun ta rix lə rin də Sa bi ra bad 
RMİ-nin ta be li yin də ki uşaq mu si qi mək təb lə ri nin for te piano və 
mu si qi nə zə riy yə si müəl lim lə ri üçün təş kil edi lib.

davamı səh. 2-də

Moskvada mərhum azərbaycanlı 
rəssamın sərgisi açılıb

Mosk va da kı Xalq Tə sər rü fa tı Nailiy yət lə ri Sər gi Mər kə zin də ki 
“Azər bay can” pa vil yo nun da rəs sam lıq da uni kal xal ça üs lu bu-
nun müəl li fi, mər hum rəs sam Ab bas Ka zı mo vun (1956-2021) 
“Na ğıl dün ya sı” ad lı sər gi si açı lıb. Sər gi Uşaq la rın Bey nəl xalq 
Mü da fiəsi Gü nü nə həsr olu nub.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi  ri Po-
lad Bül bü loğ lu ha zır da müx tə lif audi to ri ya lar üçün nə zər də tu-
tul muş çox say lı təd bir lə rə ev sa hib li yi edən “Azər bay can” pa vil-
yo nu nun bər pa sı nı nə za rə tə gö tü rən Hey dər Əli yev Fon du na, 
fon dun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va ya və Azər bay ca nın döv lət 
baş çı sı İl ham Əli ye və tə şək kü rü nü bil di rib.

davamı səh. 2-də

Sofiya səhnəsində “Min bir gecə”

VIII Muğam Televiziya Müsabiqəsi davam edir

Hey dər Əli yev Fon du və Azər bay-
can Te le vi zi ya sı nın təş ki lat çı lı ğı, 
Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi 
ilə ke çi ri lən VIII Mu ğam Te le vi zi ya 

Mü sa bi qə si fi na la doğ ru da vam edir. 

Mü sa bi qə nin ic ra çı rəh bə ri, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si İl qar Fəh mi bil dir di ki, 
mü sa bi qə nin ar tıq 4-cü həf tə si “Mə də niy-
yət” ka na lı va si tə si lə mu ğam se vər lə rə təq-
dim olu nur. Hər həf tə nin çər şən bə ax şa mı 
və cü mə ax şa mı gün lə ri Bey nəl xalq Mu-
ğam Mər kə zin dən can lı ola raq ya yım la nan 

mü sa bi qə 31 may ta ri xin də Ağ dam dan efi -
rə çı xıb. İyu nun 2-də isə iş ti rak çı lar Tər tə rin 
qo na ğı olub lar. 18 nə fər bö yük yaş qru pu və 

10 mək təb li ifa çı nın qa tıl dı ğı mü sa bi qə də 
25 iş ti rak çı mü ba ri zə apa rıb.

İ.Fəh mi de di ki, növ bə ti həf tə lər də mü-
sa bi qə Ba kıət ra fı qə sə bə lər də çə ki liş lər lə 
ta ma şa çı la rın gö rü şü nə gə lə cək. 

Qeyd edək ki, ma yın 10-da baş la nan 
mü sa bi qə də ifa çı la rı Xalq ar tist lə ri Arif Ba-
ba yev, Sə ki nə İs ma yı lo va, Mə lək xa nım 
Əy yu bo va, Sər dar Fə rə cov, Mən sum İb ra-
hi mov, Nə za kət Tey mu ro va, Tey yub As la-
nov və Əmək dar ar tist Fər qa nə Qa sı mo va-
dan iba rət mün sifl  ər he yə ti qiy mət lən di rir.
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əvvəli səh. 1-də
Ustad dərslərini

musiqinəzəriyyəsi
ixtisası üzrəAzər
baycan Milli Kon
servatoriyası və
Azərbaycan Döv
lət Mədəniyyət və
İncəsənət Univer
sitetinin dosenti,
sənətşünaslıq üz
rəfəlsəfədoktoru,
Əməkdar müəllim
Təranə Yusifova

və fortepiano ixtisasıüzrəAzərbaycanMilliKonservatoriyasının
başmüəllimi,sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoruAidaHəsənova
tərəfindənaparıblar.
Ustad dərslərində musiqi nəzəriyyəsi ixtisasına aid elementar

nəzəriyyə,ladlar,Azərbaycanxalqmusiqisininəsasları,fortepiano
ixtisası üzrəaşağı və yuxarı sinifərdə iri formalı əsərlərin, forte
pianoansambllarınınöyrənilməsi,polifoniya,klassikəsərlərintəd
risiiləbağlımüəyyəntövsiyələrmüəllimlərindiqqətinəçatdırılıb.
EynizamandaSabirabadşəhərindəkiHeydərƏliyevparkında

44günlükVətənmüharibəsinəhəsrolunmuş “Məzuniyyət” adlı
teatrtamaşasınınnümayişitəşkiledilib.“Xudayartəsnifi”ninsəs
ləndirilməsiiləbaşlayanvəVətəntorpaqlarıuğrundagedəndö
yüşlərdənbəhsedən tamaşaBeyləqan “Gənclik” xalq teatrının
heyətitərəfindənsəhnəyəqoyulub.

Milli Xalça Muzeyində 
uşaqların bayramı münasibətilə festival

İyunun1-dəAzər-
baycanMilliXalça
MuzeyindəUşaq-
larınBeynəlxalq
MüdafiəsiGünü
münasibətilə
“Uşaqlarınürək-
ləriiləçiçəklənən
Şuşa”adlıfestival
keçirilib.
Muzeyin və Və

tən Müharibə
siQəhrəmanı ZaurNudirəliyev adına 47 saylı tamortaməktəbin
əməkdaşlığıiləbaştutanfestivaldamusiqivərəqsqruplarının,yara
dıcıkollektivlərinifalarıtəqdimedilib.
Məktəbinşagirdlərininiştirakıiləhazırlanmış“Şuşa–Azərbay

canınmədəniyyətpaytaxtı”adlıtəqdimat,XalçaMuzeyininUşaq
şöbəsitərəfindən“Arşınmalalan”tamaşasındanparça,həmçinin
“Uçanxalça”marionetteatrtamaşasımaraqlaqarşılanıb.
TədbirdəmuzeyinŞuşafilialınınməktəblilərarasındakeçirdiyi

“Şuşaqəhrəmanları”mövzusundarəsmvəinşamüsabiqəsiişti
rakçılarınınəlişlərisərgilənib,onlarınyazdıqlarıinşalaroxunub.
BakıModernTəhsil Kompleksi şagirdlərinin əl işlərindən ibarət
“Qarabağıntəsviri–artobyekt”adlısərgidənümayişolunub.

“Henrix və Leyla” – Almaniyada yaşayan 
bəstəkar soydaşımızın musiqi albomu

Azərbaycan-Almaniyadostluqmünasibətlərinin200illiyinəhəsr
edilmiş“HenrixvəLeyla”adlımusiqialbomuişıqüzügörüb.

Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun maliyyə dəstəyi,
Almaniyada yaşayan soydaşımızXədicəZeynalovanın başçılıq
etdiyi“BridgeofSound”kameraorkestrinintəşkilatçılığıiləərsə
yəgələn“HenrixvəLeyla”musiqilayihəsiüzrəişlərAlmaniyavə
ABŞdahəyatakeçirilib.
“HenrixvəLeyla”musiqiəsəriƏmirPəhləvanıneyniadlıromanı

əsasındayazılıb.Budramatikəsərinəsasmövzusualmanəsilli
HenrixvəazərbaycanlıLeylaarasındaolansevgimünasibətləri
dir.ƏsərdəkihadisələrAzərbaycanınŞəmkir(keçmişAnnenfeld)
şəhərində1942ciildəcərəyanedir.BəstəkarXədicəZeynalova
buromanəsasında12simfonikmusiqiparçasındanibarət“Hen
rixvəLeyla”əsərinikameraorkestriüçünbəstələyib.
Layihə,eynizamandaAlmaniyaMədəniyyətNazirliyinindiqqə

tinicəlbedərəkdəstəyiniqazanıbvəbumövzuda2019cuildən
birneçəkonsertproqramıtəşkiledilib.
Layihəninməqsədi xalqlararasındadostluğundahadamöh

kəmləndirilməsinə nail olmaq, ölkəmizin zəngin musiqi mədə
niyyətiniAlmaniyadayüksəksəviyyədətəqdimetməkdir.“Henrix
vəLeyla”adlımusiqialbomununonlaynmusiqiplatformalarında
(Spotify,Amazon,iTunes)yayımlanmasınəzərdətutulurvəhazır
dabununlaəlaqədarolaraqlayihəmüəllifitərəfindənişlərdavam
etdirilir.

İkinciQarabağmüharibəsinəticəsin-
dəişğaldanazadolunanərazilərin,
xüsusilədəKəlbəcərvəLaçınınpo-
tensialının9-10minmeqavatolduğu-
nuhesabedirik.Buradasöhbətkülək
vəgünəşenerjisindəngedir.Buraya
hidroelektrikenerjiniəlavəetsək,-
hansıki,onundaböyükpotensialı
var,-burayadaha1000meqavatvə
yaartıqgücəlavəetməkolar.

Bütün bunlar bizim hökumətimiz tə
rəfindənciddişəkildənəzərdənkeçirilir
və bərpaolunanenerjiyə nəqədər çox
sərmayə qoyulacaq, bir o qədər qaza
qənaətediləcəkvəixracolunacaq,bu,
təbiidir.
PrezidentİlhamƏliyevbusözləriiyu

nun1dəBakıEkspoMərkəzindəBakı
Enerji Həftəsi çərçivəsində 27ci Bey
nəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisinin
açılış mərasimində çıxış edərkən de
yib.Pandemiyailəbağlıikiillikfasilədən
sonrakeçirilənənənəvisərgiyəbudəfə
30ölkədən250yəyaxınşirkətqatılıb.
Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki, ha

zırda Azərbaycanda “ACWA Power”
(SəudiyyəƏrəbistanı)və“Masdar”(BƏƏ)
kimiaparıcıenerji şirkətlərinin iştirakı ilə
biri günəş, digəri isə külək olmaqla, iki
elektrikstansiyası inşaolunurki,onların
birgəistehsalgücü470meqavatdır.

Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki,
Azərbaycanartanenerjiimkanlarıhesa
bınaxaricəenerjinəqliniilbəilartırmaq
potensialınamalikdir:“ÖtənilAzərbay
can22milyardkubmetr təbiiqaz ixrac
etmişdir.Builgözlənilirki,burəqəm24
milyardkubmetrolacaq.Gələnil,o,da

ha da çox olacaq. Göstəricilər hasilat
işlərindən və Azərbaycanın Xəzərdəki
sektorundayerləşəndigəryataqlarınis
tismarındanasılıolaraq,fərqliolabilər.
Bizimqazpotensialımızyalnız“Şahdə
niz”ləməhdudlaşmır.Digəryataqlarda
çoxperspektivlidir.Gələn ilonlarınbə

zilərindəhasilatbaşlayacaq.Bu,enerji
təhlükəsizliyinə mühüm töhfə olacaq.
Xüsusən də, indiki dövrə gəldikdə,
Azərbaycanınkarbohidrogenlərinəolan
tələbatheçzamangörünmədiyikimibö
yükdür.Məsuliyyətliölkəkimibizbunu
nəzərəalırıqvəmüxtəlifsəbəblərəgörə
çətinliklərlə üzləşən ölkələri dəstəklə
məyəçalışırıq”.
Prezident bildirib ki,Azərbaycan qa

zınaolan tələbat sürətlə artır.Təbii ki,
biz bunu nəzərə almalıyıq: “Lakin, ey
nizamanda,potensial istehlakçılaran
lamalıdırlarki,birilərzindəqazıböyük
həcmdə hasil etmək mümkün deyil.
Bununüçünbizəmüqavilələr lazımdır.
Bizdanışıqlarabaşlamalıvəonlarısü
rətləndirməliyik.CənubQazDəhlizi,ar
tıqsöylədiyimkimi,üçborukəmərindən
ibarət vahid boru kəmərləri sistemidir.
Onunsonuncuhissəsi–TransAdriatik
boru kəmərinin buraxıcılıq qabiliyyəti
10milyardkubmetrdir.İndiisəbizonun
genişləndirilməsi haqqında düşünürük,
çünkibunaehtiyacvar.Əlbəttə,bu,vaxt
və çoxlumaliyyə vəsaitlərini, o cümlə

dən sıx əlaqələndirməni, əməkdaşlığı
vəbütün iştirakçıölkələrlə fəaldialoqu
tələbedəcək...”.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, bu gün

Azərbaycanın şaxələndirilmiş ixrac
marşrutları var – müxtəlif istiqamə
təuzanan3neftborukəmərivə4qaz
borukəmərimövcuddur.“Elektrikener
jisi xətlərinə gəldikdə isə biz 4 qonşu
ölkəyə elektrik enerjisi ixrac edirik və
Avropaya elektrik enerjisi ixrac etməyi
planlaşdırırıq. Biz Zəngəzur dəhlizinin
fəaliyyətinəstartverməkistəyirik.Buda
yalnızyüklərüçündeyil,elektrikenerji
siüçünmühümixracmarşrutuolabilər.
Bizişlərəbaşlamışıqvəbuistiqamətdə
investisiyailəbağlıartıqpraktikiaddım
laratırıq.Beləliklə,hərbirməsələdəşa
xələndirməvacibdir”,–deyəİlhamƏli
yevvurğulayıb.
Prezident qeyd edib ki, biz köməyə

ehtiyacı olan hər kəsə yardım etməyə
hazırıq.Bununüçünbizdəsiyasi iradə
var: “Hərzamanbizimsiyasətimizkör
pülər qurmaqdan və əməkdaşlığı güc
ləndirməkdənibarətolub...”.

“Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətinə start vermək istəyirik”
“Yalnız yüklər üçün deyil, elektrik enerjisi üçün də mühüm ixrac marşrutu ola bilər...”

İ
yunun2-dəADAUniversi-
tetindəMilliMəclis,Türkiyə
BöyükMillətMəclisivəBey-
nəlxalqBalkanUniversitetinin
birgətəşkilatçılığıilə7-ciBey-
nəlxalqSosialElmlərKonqresi
işəbaşlayıb.

Rəsmilər, türk dövlətlərinin
aparıcı universitetlərinin rektor

ları, nüfuzlu alimlər və əcnəbi
mütəxəssislərin qatıldığı konq
res çərçivəsində torpaqlarımı
zın işğaldan azad edilməsi ilə
regiondayarananyeni reallıqlar
vəçağırışlar,geosiyasivəziyyət
vəsülhquruculuğukimimövzu
larətrafındamüzakirələraparılır.
Açılışmərasimindəçıxışedən

ADAUniversitetinin rektoru, sə
firHafizPaşayeviştirakçılarısa
lamlayaraq tədbirin daha əvvəl
İspaniya, Rumıniya, Türkiyə və
digər ölkələrdə keçirildiyini nə
zərə çatdırıb. Rektor konqres
də iştirak etmək üçün 520dən
çoxqonağınBakıyagəldiyinivə
1000dən çox akademik məru
zənin təqdim edildiyini bildirib.

Hafiz Paşayev əlavə edib ki,
ADA Universiteti Türkiyənin bir
neçə aparıcı universiteti də da
xil olmaqla dünyanın 100dən
çoxalitəhsilocağıiləakademik
əməkdaşlığıinkişafetdirir.
Milli Məclisin sədri Sahibə

Qafarova7ciBeynəlxalqSosial
Elmlər Konqresinin akademik
dairələrimizin birgə fəaliyyəti
nindahadagücləndirilməsində
önəmindənbəhsedərəkbildirib
ki, bu tədbirin Qarabağa həsr
olunması, Qarabağ həqiqətlə
rinin akademik dairələr tərəfin
dənvurğulanmasıvəelmiədə
biyyatdaəksetdirilərəkgələcək
nəsillərəötürülməsiolduqcava
cibdir.

TürkiyəBöyükMillətMəclisinin
sədri Mustafa Şentop da bey
nəlxalq elmi tədbirin əhəmiyyə
tiniqeydedib.O,Azərbaycanın
haqqsəsininbeynəlxalqaləmdə
eşidilməsininTürkiyəüçünönə
mini vurğulayaraq 20 ölkədən
100dənçoxaliminkonqresdəiş
tiraketdiyinivəburadakımüzaki
rələrin nəticəsinin kitab şəklində
çapolunacağınıdiqqətəçatdırıb.
Nazir Emin Əmrullayev Azər

baycan və Türkiyənin təhsil na
zirlikləri arasında əməkdaşlığa
diqqət çəkərək gənclərin xarici
ölkələrin nüfuzlu universitetlərin
də təhsil almalarına dair 2022–
2026cı illər üçün nəzərdə tutul
muşDövlətproqramınatoxunub.

Dövlətproqramlarıçərçivəsin
dəgəncistedadlarıntəhsilalma
ları üçün geniş imkanların təq
dim edildiyini vurğulayan nazir
Azərbaycandan 20 mindən çox
tələbənin Türkiyədə təhsil aldı
ğınıvəbuilBakıdaAzərbaycan
Türkiyə Universitetinin əsasının
qoyulacağınınəzərəçatdırıb.
BeynəlxalqBalkanUniversite

tinin rektoruErolÖzvarTürkiyə
universitetləri iləAzərbaycanali
təhsilmüəssisələriarasındaəla
qələrininkişafındanvəperspek
tivlərdənsöhbətaçıb.
Qeydedəkki,üçgünlükkonq

res iyunun 3də Bakıda panel
müzakirələrlədavamedəcək,er
təsigünŞuşadabaşaçatacaq.

Qarabağ həqiqətlərinin 
dünya elmi dairələrində yayılması

Bakıda başlanıb Şuşada davam edəcək beynəlxalq konqres 
bu mövzuya həsr olunub

Moskvada mərhum azərbaycanlı 
rəssamın sərgisi açılıb

əvvəli səh. 1-də
Rəssam Abbas Kazımovdan

danışanPoladBülbüloğluonunla
1981ciildərejissorYuliQusma
nın“Qorxma,mənsəninləyəm!”
filmindəbirlikdəçəkildiklərinide
yib:“Abbasfilmdəözününkara
teçilərkomandası iləçəkilmişdi.
Elə o vaxtdan dostlaşdıq. Mə
nimevimdəonunhədiyyəetdiyi
bir neçə rəsm əsəri var.Abbas
KazımovunəsərləriAzərbaycan
incəsənətininbirçoxelementlə
rini,Abşeronrəssamlıqməktəbi
nin üslubunu özündə cəmləşdi
rən çox orijinal üslubdur. Onun
əsərləritəkcəRusiyadadeyil,di
gərölkələrindəqalereyalarında
saxlanılır. Bakıda vəMoskvada
sərgilərini təşkiletmişik...Abba
sınXXIəsrinbudəhşətlixəstəli
yinəgörəbizitərkedəcəyiniheç
kimtəsəvvüredəbilməzdi.Bunu

dərketməkçoxçətindir,xüsusən
də,insangüclə,yaradıcılıqplan
larıilədoluolanda...”.
Diplomat vurğulayıb ki, bu

sərgidə Abbas Kazımovun xe
yirxahlığa, qarşılıqlı anlaşmaya
çağırış edən, bu gün üçün çox

vacibolantablolarınümayişolu
nur:“Düşünürəmki,onunxatirə
sidostlarınınqəlbindəvəəlbəttə
ki, yaratdığı rəsmlərdə, sənət
əsərlərindəyaşayacaq.Uzun il
lərkeçəcək,lakinburəsməsər
ləriözsözünüdeyəcək”.

TASS İnformasiya Agentliyi
başdirektorununbirincimüavi
ni Mixail Qusman çıxışında
Abbas Kazımovla uzun onil
liklər ərzində dostluq etdiyini,
onusaf,səmimi,dərininsanvə
bir sənətkar kimi çox sevdiyini
söyləyib: “Abbas Kazımovun
sərgisininiyunun1dəaçılması
rəmzidir, çünki Abbasın uşaq
larla bağlı, uşaqların çox sev
diyi heyvanlar aləmi ilə bağlı
xeyli əsəri var idi. O, uşaqları
sevirdi, onlarla isti və səmimi
dil tapırdı. Şadam ki, Abbasın
xatirəsi onun əsərlərində, bu
sərgidəyaşayır...”.
“Azərbaycan” pavilyonunun

direktoruSəadətKadırovabildi
rib ki, 1 iyun – Uşaqların Bey
nəlxalq Müdafiəsi Günündə
pavilyonda maraqlı sərgilərin
açılması artıq yaxşı ənənəyə
çevrilib: “Bu sərgini də Abbas
Kazımovun xatirəsinə ehtiram
olaraqaçmışıq.İstəyirəmki,bu
sərgi onun yaradıcılıq yolunun
davamıolsun...”.

“Azərbaycanım” uşaq rəsm festivalı başa çatıb
MədəniyyətNazirliyi,TəhsilNazirliyi,“AzərbaycanTeleviziyavə
RadioVerilişləri”QSC,XətaiRayonİcraHakimiyyəti,Azərbaycan
Rəssamlarİttifaqı(ARİ)vəNaxçıvanRəssamlarBirliyinindəstəyi,
AzərbaycanDövlətRəsmQalereyasıvəXətaiSənətMərkəzinin
təşkilatçılığıiləkeçirilən“Azərbaycanım”VRespublikauşaqrəsm
festivalı27-28maytarixlərindəiştirakçılarınplenerivəqaliblərin
mükafatlandırılmasıiləbaşaçatıb.

Qeyd edək ki, ənənəvi festi
val bu dəfə “Şuşa İli”nə töhfə
olaraq keçirilib. Festival çərçi
vəsində,ötənillərdəolduğuki
mi,üçyaşkateqoriyası(11ya
şaqədər,1116və1621yaş)
üzrə müsabiqələr keçirilib və
1821may tarixində Xətai Sə
nətMərkəzindəmüvafiq sərgi

lər təşkil edilib. Bu sərgilərdə
əl işləri seçilən 30dək müəllif
festivalın yekun mərhələsinə
dəvətolunmuşdu.
Festivalın 15 yaşadək və 16

21 yaş arasında iştirakçılarının
pleneriikigünərzindəXətaiSə
nət Mərkəzinin qarşısında açıq
havadakeçirilib.

Hər plenerdə iştirakçılar açıq
havadarəsmlərçəkdikdənsonra
ARİnin üzvü Gündüz Həbibov
ustaddərsiolaraqakvareltexni
kasıiləetüdtəqdimedib.

Sondaəlişləriqiymətləndirilib
vəqaliblərelanolunub.İkigünlük
plenerinnəticəsiolaraq1ci,2ci
və 3cü yerlər üzrə ümumilikdə
10nəfərmükafatlandırılıb.
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Xəbərverdiyimizkimi,AzərbaycanBəstəkarlarİttifaqının(ABİ)
sədri,dünyaşöhrətlibəstəkar,Xalqartisti,AMEA-nınmüxbir
üzvüFirəngizƏlizadənin75illikyubileyinəhəsrolunanmusiqi
festivalıkeçirilir.

Festivalçərçivəsindəmayın31-dəABİ-ninÜ.Hacıbəyliadına
konsert salonunda bəstəkarın yaradıcılığına həsr olunan elmi
konfransgerçəkləşdi.
KonfransıABİ-ninkatibi,Əməkdarincəsənətxadimi,professor

ZemfiraQafarovaaçaraqbəstəkarı hələ tələbəlik illərindən ta-
nıdığınıdedi.Bildirdiki,FirəngizƏlizadəilkgünlərdənçoxfəal
tələbəkimiözünügöstərirdi:“O,dövrüntanınmışbəstəkarlarının
əsərlərini fortepianoda ifaedirdi.Budaonunparlaqgələcəyin-
dənxəbərverirdi”.
Z.Qafarovadediki,FirəngizƏlizadəningenişvəçoxcəhətliya-

radıcılıqfəaliyyətiAzərbaycanınhüdudlarınıçoxdanaşıb.Əsər-
ləridünyanınmüxtəlifölkələrindəməşhurmusiqiçilərtərəfindən
ifaedilir.O,artıqbənzərsizəsərləriiləinsanlarıdüşündürən,sül-
həçağırangörkəmlisənətkaraçevrilib.Daimböyükiftixarhissi
iləyadasaldığımüəllimi,dahibəstəkarQaraQarayevməktəbi-
ninənənələrinilayiqincədavametdirir.FirəngizƏlizadəbugün
dəyorulmadanyazıb-yaradır.
KonfransdadahasonraƏməkdarincəsənətxadimləri,profes-

sorlar–HəcərBabayeva“FirəngizƏlizadəninAzərbaycanincə-
sənətinəgətirdiyiyeniliklər”,İmruzƏfəndiyeva“FirəngizƏlizadə-
ninmusiqiüslubununbəzixüsusiyyətləri”,Əməkdarmədəniyyət
işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoruSəadətTəhmirazqızı
“FirəngizƏlizadəyaradıcılığınınTürkiyəsəhifələri”,fəlsəfəelm-
ləridoktoru,professorMinaHacıyeva“FirəngizƏlizadəmusiqi-
sinin fəlsəfi dünyası”, sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor
AytacRəhimova“Ü.Hacıbəyli,Q.Qarayev,F.Əlizadə:ənənəvə
varislik”,sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoruYavərNeymətli“Fi-
rəngizƏlizadənin“NizamiCosmology”əsərinindramaturjikon-
sepsiyası”, musiqişünas Raya Abbasova “Firəngiz Əlizadənin
publisistik fəaliyyəti”, beynəlxalqmüsabiqələr laureatı, pianoçu
SəidəTağızadə“FirəngizƏlizadəmusiqisininobrazaləmi”möv-
zularındaməruzələrləçıxışetdilər.
Qeydedəkki,iyunun1-dəbaşlayan,zənginproqramıolanmu-

siqifestivalıiyunun4-dəbaşaçatacaq.
Savalan Fərəcov

Uşaqlar Niyazinin mənzilində
İyunun1-dəAzərbaycanMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyinin
filialıolanNiyazininMənzil-MuzeyindəUşaqlarınBeynəlxalq
MüdafiəsiGününəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.

AzərbaycanMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyinindirektoru,
ƏməkdarmədəniyyətişçisiAllaBayramovavəmuzeyinböyük
elmiişçisiƏzirəAbdullayevaçıxışedərəktədbirəqatılanuşaq-
laraxoşarzularınıçatdırıblar.
“Nur”uşaqxorununifasında(dirijorvəbədiirəhbərMələkVəliza-

də)tamaşaçılararəngarəngmusiqikompozisiyasıtəqdimolunub.

“Dünyanın hər yerində xoşbəxt olsun uşaqlar”
MəmmədSəidOrdubadininXatirəMuzeyi“NURArtHouse”
qalereyasında1iyun–UşaqlarınBeynəlxalqMüdafiəsiGünü-
nəhəsredilmiş“Dünyanınhəryerindəxoşbəxtolsunuşaqlar”
adlıtədbirkeçirib.

TədbirimuzeyinelmiişçisiİradəVəliyevaaçıb.Sonradirektor
LaləAbaszadəmuzeyinfəaliyyətihaqqındadanışıb.
Tədbirdə45nömrəlitamortaməktəbinnəzdindəAygünZaman-

lının rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən “Aytam”UşaqlarınMədəni-
MaarifəndirilməsiİctimaiBirliyinindərnəküzvləri,10nömrəliŞuşa
məktəbinin3-6-cısinifşagirdlərimahnıvəşeirləroxuyublar.
“NURArt-House” qalereyasının əməkdaşı LaləMustafayeva

məktəblilərə mədəni irsimizin incilərindən sayılan Azərbaycan
xalçasənətihaqqındaməlumatverib.
Sondauşaqlarahədiyyələrtəqdimedilib.

Səməd Vurğunun evində ədəbi axşam
İyunun1-dəSəməd
VurğununEv-Mu-
zeyindəşairə,filo-
loqAfaqSultano-
vanınyaradıcılığına
həsrolunantədbir
keçirilib.

Tədbirdə Azərbay-
can Dövlət Mədəniy-
yətvəİncəsənətUni-
versitetinin (ADMİU)
müəllim və tələbələri, Abdulla Şaiqin Ev-Muzeyinin direktoru
ÜlkərTalıbzadə, “Oxbridge”akademiyasının kollektivi, “Günay”
Uşaqvəgənclərteatrınınüzvləriiştiraketdilər.
MuzeyindirektoruNüşabəBabayeva-Vəkilovaqonaqlarısalam-

layaraqAfaqSultanovanınyaradıcılığıhaqqındaməlumatverib.
ŞairəQarabağla,ŞuşailəbağlıQələbəruhluşeirlərinioxuyub.

“Günay”uşaqvəgənclər teatrınınüzvləri,ADMİU tələbələrinin
ifasındaşairəninşeirlərisəsləndirilib.
TədbirinsonundaAfaqSultanovayeniçapdançıxmış“Души

осенниенапевы”(“Qəlbinpayıznəğmələri”)adlışeirlərtoplusu-
nuqonaqlarahədiyyəedib.

Rostropoviçlərin ev-muzeyində 
kukla tamaşası

LeopoldvəMstislavRostropoviçlərinEv-
MuzeyiUşaqlarınBeynəlxalqMüda-
fiəsiGünümünasibətiləAbdullaŞaiq
adınaAzərbaycanDövlətKuklaTeatrı

iləbirgətədbirtəşkiledib.

Tədbirdə muzeyin azyaşlı qonaqları –
Faiq Rzayev adına 150 nömrəli tam orta
məktəbin 2-ci sinif şagirdləri üçün teatrın
repertuarından“Şəngülüm,Məngülüm”mo-
notamaşasınümayişolunub.AktrisaÜlviyyə
Əliyevanınifasındatamaşauşaqlartərəfin-
dənböyükmaraqlaqarşılanıb.

Muzeyin fondunda yer alan Z.Şıxlınski-
nin“Doğmadiyar”filmindəM.Rostropoviçin
uşaqdövrünücanlandırankadrlarnümayiş
olunub.
Sonrauşaqlarüçünintellektualvəəylən-

cəli oyunlar təşkil olunub, qaliblər müka-
fatlandırılıb.Sonda uşaqlara “McDonald`s
Azərbaycan” şirkətinin hədiyyələri təqdim
edilib.
Muzeyin kollektivi Azərbaycan Dövlət

Kukla Teatrına və “Mc Donald`s Azərbay-
can”abugünüuşaqlarüçünyaddaqalanet-
diklərinəgörətəşəkkürünübildirib.

Akademik Musiqili Teatr balaca tamaşaçıları sevindirib

AzərbaycanDövlətAka-
demikMusiqiliTeatrı
1iyun–Uşaqların
BeynəlxalqMüdafiəsi

Günündəbalacalarısərgivə
tamaşailəsevindirib.

TeatrdaUAFA–Azərbaycana
BirgəYardımTəşkilatınınxeyriy-
yə layihəsi çərçivəsində xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan (fiziki qü-
surlu)uşaqların“Qarabağuşaq-
larıngözüilə”adlısərgisiaçılıb.
Sərginiuşaqlarlabirlikdəteat-

rın direktoru, Əməkdar incəsə-
nət xadimi Əliqismət Lalayev
açıb. Sərginin kuratoru, teatrın
başrəssamıVüsalRəhim, layi-
həninkoordinatoruZəhraXələ-
fovavəAyselƏmirovanınbələd-
çiliyiiləsərgiyəbaxışkeçirilib.

Layihədəiştirakedənuşaqla-
rateatrınadındanhəvəsləndirici
diplomlartəqdimedilib.

Sonra uşaqlar “Qırmızıpapaq
vəRedmuzi”müziklinəbaxıblar.

Ş.Perronunməşhur“Qırmızıpa-
paq” nağılınınmotivləri əsasın-
dahazırlanantamaşanınlibretto

müəllifi və quruluşçu rejissoru
ZəhraQuliyevadır.

“Vətən” uşaq teatr-studiyası
iləteatrınbirgəlayihəsiolanta-
maşanın musiqi tərtibatçısı Tu-
ralMəmmədli,səhnətərtibatçısı
vəgeyimüzrərəssamıNərminə
Vəliyeva, rəqslərin quruluşçusu
ƏməkdarartistNigarŞahmura-
dova,qrimrəssamıAybənizHü-
seynovadır.“Vətən”studiyasının
üzvləriAdelyaOsmanova(Red-
muzi),ƏzizəHəsənzadə(Qırmı-
zıpapaq), eləcə də Ellada Sar-
van,BeyrəkRüstəmzadə,Yaqut
Bədəlova və başqaları müxtəlif
nağılpersonajlarıobrazındaba-
laca teatrsevərlərin qarşısına
çıxıblar. Teatrın aktyorları Əm-
rahDadaşovvəHüseynƏlilidə
onlarlaeynisəhnənibölüşüblər.
Balaca tamaşaçılar teatrdan

xoştəəssüratlaayrılıblar.

Xəbərverdiyimizkimi,iyunun
1-dən4-dəkçağımızıngör-
kəmlibəstəkarı,Xalqartisti
FirəngizƏlizadənin75illik
yubileyimünasibətiləmusiqi
festivalıkeçirilir.

Festival çərçivəsində iyunun
1-dəBeynəlxalqMuğamMərkə-
zindəbəstəkarınkamera-instru-
mentaləsərlərindən ibarət kon-
sertproqramıtəqdimedildi.
KonsertdənəvvəlLeopoldvə

Mstislav Rostropoviçlərin Ev-
Muzeyinin icraçı direktoru Gü-
nay Əliyeva bəstəkarı yubileyi

münasibətilə təbrik etdi, onun
Azərbaycanmusiqimədəniyyə-
tinəverdiyiəvəzsiztöhfələrdən,
aldığı çoxsaylı mükafatlardan,
ölkəmizi dünyada tanıtmasın-
danvəəsərlərindənsözaçdı.
Ü.Hacıbəyli adına Bakı Mu-

siqi Akademiyasının prorekto-
ru, professor Nərminə Əliyeva
səhnəyəçıxaraqyubilyarırektor
Fərhad Bədəlbəylinin adından
təbrikedərəksənətkarınmusiqi
mədəniyyətimizdəkixidmətlərin-
dəndanışdı.
Çıxışlardan sonra söz musi-

qiyə verildi. Beş kamera-instru-

mentaləsərinyeraldığıproqramı
XalqartistiFəxrəddinKərimovun
dirijorluğuiləQaraQarayevadı-
na Azərbaycan Dövlət Kamera
Orkestritəqdimetdi.Hərbirəsə-
rinifasındanəvvəlonunhaqqın-
daməlumatverildi.
“Deyişmə II” əsərini müəllif

2005-ciildəyazıb.ƏsərAlmani-
yada “Morgenland” festivalı tə-
rəfindənsifarişolunubvəaçılış
mərasimində ifa edilib. Kontra-
basifaçılarıüçünyazılanvəən
çətinhesabedilənəsərmüsabi-
qəproqramlarınasalınır.“Deyiş-
məII”Bakıdailkdəfəsəslənirdi

və Türkiyənin tanınmış kontra-
basçısıOnurÖzkayanın ifasın-
daalqışlarlaqarşılandı.
Konsertdəifaedilən“Oyan”isə

Parisdə keçirilən M.Rostropoviç
adına VIII Beynəlxalq violonçel
ifaçılarınınmüsabiqəsiüçünsifa-
rişedilibvəbağlanışmərasimin-
dəifaolunub.ƏsərBakıdailkdə-
fəisveçrəliifaçıMarcisKuplaisin
interpretasiyasındasəsləndi.
Musiqi axşamında ifa edilən

“Methamorfosis”,“Sirius”və“Dan-
ce”əsərləridətamaşaçılartərəfin-
dənalqışlarlaqarşılandı.

Lalə

Firəngiz Əlizadənin yubileyinə həsr olunmuş 
festival kamera konserti ilə başladı

Qobustan qoruğunda 
bayram tədbiri

QobustanMilliTarix-
BədiiQoruğunda1
iyun-UşaqlarınBeynəl-
xalqMüdafiəsiGünü

iləəlaqədartədbirkeçirilib.
QoruğundirektoruVüqar
İsayevtədbirəqatılanuşaq-
larıtəbrikedib.

Abşeron rayonu Qobu qəsə-
bə 4 nömrəli İncəsənət məktə-

binin şagirdləri və Qaradağ ra-
yonu Qobustan qəsəbəsi Aşıq
RzaQobustanlıadınaMədəniy-
yət evinin özfəaliyyət ansamblı
konsert proqramı ilə çıxış edib.
Uşaqlarınifasındaşənmahnılar
vərəqslərtədbir iştirakçılarında
xoşovqatyaradıb.
Balaca rəssamların əl işlərin-

dənibarətsərgidənümayişolu-
nub.

Bakı Zooloji Parkında uşaqlar üçün şənlik 

BakıZoolojiParkında1
iyun-UşaqlarınBey-
nəlxalqMüdafiəsiGünü
münasibətiləilktədbir

keçirilib.

Heydər Əliyev Fondunun vit-
se-prezidenti, İDEA İctimai Bir-
liyinin təsisçisi və rəhbəriLeyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə təşkil
olunan“Gələcəkuşaqlaraməx-
susdur” adlı şənliyə şəhid və
qazi uşaqları, 11 nömrəli xüsu-
sitəhsilməktəbi,2saylıinternat
məktəbivə1,2,3saylıuşaqev-
lərindən ümumilikdə 500-ə ya-
xınuşaqqatılıb.
Zooparkın müxtəlif məntəqə-

lərindəqurulanpavilyonlardazi-
yarətçilər oyunlara və yarışlara
qatılaraqhədiyyələr qazanıblar.
Bununla yanaşı, balacalar açıq
havada gimnastika və yoqa ilə
məşğul olublar, üzlərini boya-

yıblar, köpük şousunda iştirak
ediblər. Cizgi film personajları-
nıniştirakı,müxtəlifviktorinavə
maraqlıoyunlarşənliyidahada
rəngarəngedib.
Uşaqlarxalçasənəti,kerami-

ka, təbii parçalardan oyuncaq-
ların hazırlanması, eko-çanta-
ların zoomorf ornamentləri ilə
bəzədilməsi, quş yemlərinin

hazırlanması kimi müxtəlif us-
tad dərslərinə qatılıblar. Eyni
zamanda uşaqların maarifən-
məsi üçün onlara zooparkın
lektoriyasında heyvanlar haq-
qında cizgi filmləri, təqdimatlar
nümayişolunub.
Qeyd edək ki, Bakı Zooloji

Parkı əsaslı təmir və yenidən-
qurma işlərindən sonra 2021-ci

iloktyabrın7-dəqapılarınıyeni-
dən ziyarətçilərə açıb. Zoopar-
kın ərazisi iki dəfə artırılaraq
4,25 hektara çatdırılıb. Yaşıllıq
sahəsi30minkvadratmetrəqə-
dərartırılanzooparkdadahatə-
biimühityaradılıb,volyerlər,ak-
vaterrarium, kontakt zooparkı,
süni göl, hovuzlar və baytarlıq
klinikasıinşaedilib.
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Bölgələrdəfəaliyyətgöstə
rənmədəniyyətmüəssi
sələrində1iyun–Uşaqla
rınBeynəlxalqMüdafiəsi

Günümünasibətiləmüxtəlif
tədbirlərtəşkiledilib.

Ağcabədi Regional Mədəniy
yət İdarəsi (RMİ)Ağdam rayon
Xan Şuşinski adına Muğam
uşaq musiqi məktəbində Uşaq
larınBeynəlxalqMüdafiəsiGünü
münasibətilə konsert proqramı
təşkilolunub.Konsertdəşagird
lərxalqmahnıları,rəqslər,Azər
baycan və xarici bəstəkarların
fortepianoüçünyazılmışəsərlə
rindənibarətduetlərifaediblər.

***
İsmayıllı RMİ İsmayıllı rayon

F.ƏzimovadınaUşaqincəsənət
məktəbininXalqçalğıalətlərişö
bəsinin şagirdlərdən ibarət an
samblı Heydər Əliyev parkında
konsertproqramıiləçıxışedib.
Ağsu rayon Mədəniyyət Mər

kəzivəAğsu rayonUşaqmusi
qiməktəbinin birgə təşkilatçılığı
ilə“Birovuctəbəssüm,birdünya
işıq”adlı tədbirkeçirilib.Tədbir
dəAğsurayonMədəniyyətMər
kəzivəUşaqmusiqiməktəbinin
birgəhazırladığıbədiihissətəq
dimolunub.
Qobustan rayon Mərkəzi Ki

tabxanasının təşkilatçılığı ilə
“Uşaqlar bizim gələcəyimizdir!”
adlı bədiimusiqili tədbir keçiri
lib.Tədbirdəşagirdlərinifasında
rəqsnömrələrinümayişolunub,
şənmahnılar və şeirlər səslən
dirilib.

***
BiləsuvarRMİnin tabeliyindəki

NeftçalaDövlətRəsmQalereyası
əlamətdargünmünasibətiləsərgi
təşkiledib.

***

BərdəRMİBərdəDövlətRəsm
QalereyasınınqarşısındaUşaq
ların Beynəlxalq Müdafiəsi Gü
nü münasibətilə tədbir keçirilib.
Tədbirdə çıxış edən idarə rəisi
Vəsilə Möhsümova əlamətdar
günün tarixi haqqında məlumat
verib. Tədbir rayon Mədəniyyət
Mərkəzinin hazırladığı konsert
proqramıilədavamedib.
Bərdə rayonKətəlparaqkənd

Uşaqmusiqiməktəbindədəida
rərəisininiştirakıilə“Qoyhərza
mangülsünuşaqlar!”adlıtədbir
keçirilib. Musiqi məktəbinin ha
zırladığırəngarəngmusiqinöm
rələrimaraqlaqarşılanıb.
TərtərOlimpiyaİdmanKomplek

sində “Bəşəriyyətin sülh carçıları”
adlıbayramtədbirikeçirilib.Tərtər
rayonunun icra başçısıMüstəqim
Məmmədov və Bərdə RMİnin
rəisiVəsiləMöhsümovaçıxışedib
lər. Rayon Mədəniyyət Mərkəzi
nin özfəaliyyət kollektivi, körpələr
eviuşaq bağçaları, uşaq musiqi
məktəbi və Uşaqgənclər inkişaf
mərkəzi yetirmələrinin hazırladığı
konsertproqramıtəqdimolunub.

***
Ağstafa RMİnin dəstəyi,

H.ArifadınaAğstafaşəhərUşaq
musiqi məktəbinin təşkilatçılığı
iləUşaqların BeynəlxalqMüda
fiəsi Gününə həsr edilmiş təd
birkeçirilib.İdarərəisiNurəddin
Mehdiyev uşaqları bayram mü
nasibətilətəbrikedib.
Ağstafa rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində keçirilən “Sevinci
miz,xoşbəxtliyimiz–cəmiyyətin
gələcəyi uşaqlar” adlı tədbirdə
Azərbaycan xəritəsini əks etdi
rənfləşmobnümayişetdirilib.
TovuzDövlətRəsmQalereya

sı tərəfindən “Uşaqlar sevinci
mizdir”başlığıaltındarəsmsər
gisitəşkilolunub.

Qazax rayon Mədəniyyət
MərkəziQazax şəhər 2 nömrə
liUşaqmusiqiməktəbi iləbirgə
“Uşaqlaraaçıqsəma”adlıtədbir
təşkiledib.

***
ŞəmkirRMİDaşkəsənrayon

Heydər Əliyev Mərkəzi, şəhər
Mədəniyyət Mərkəzi və Uşaq
incəsənət məktəbinin birgə
təşkilatçılığı, rayon İcra Haki
miyyətinindəstəyiiləuşaqların
bayramına həsr olunan silsilə
tədbirlər keçirilib. Heydər Əli
yevMərkəzindətəşkilolunmuş
tədbirdə balacalar şeirlər söy
ləyib, mahnılar oxuyub, şən
musiqilərinsədasıaltındarəqs
ediblər.

Uşaq incəsənət məktəbi isə
Mədəniyyət Mərkəzində 2021
2022ci tədris ilinin yekunu ilə
bağlı bayram konserti keçirib.
Tədbirdə rayon icra başçısı
nın müavini Vüqar Məmmədov
vəŞəmkirRMİnin rəismüavini
SeymurSəfərovçıxışediblər.

***
Ağdaş RMİAğdaş şəhər Ha

bilƏliyevadına1nömrəliUşaq
musiqi məktəbində keçirilən
bayram tədbirində 1ci sinif şa
girdləri tanınmış bəstəkarların
repertuarından əsərlər səslən
dirib, mahnı və rəqslər təqdim
ediblər.
Ağdaş rayon MKSnin Uşaq

şöbəsinintəşkilatçılığıilə“1iyun
– Uşaqların Beynəlxalq Müda
fiəsiGünüdür”başlığıaltındaki
tabsərgisikeçirilib.
Zərdab rayon MKSnin Mər

kəzi Kitabxanasında “Uşaqların
sevincidünyanınsevincidir”adlı
tədbirkeçirilib.

***

Lənkəran RMİ Lənkəran şə
hərMərkəziKitabxanasınınUşaq
şöbəsində keçirilən tədbirdə şö
bənin müdiri Xuraman Quliyeva
çıxışedərəkuşaqları təbrikedib,
əlamətdargünhaqqındasözaçıb.

***

Masallı RMİ Masallı Dövlət
Rəsm Qalereyası və Masallı
“BiolojiTəbabət”Klinikasınınbir
gətəşkilatçılığıilə“SağlamAzər
baycan – uşaqların 2ci tematik
rəsmsərgisi”adlı tədbirkeçirilib.
TədbirdəMasallıRayonİcraHa
kimiyyəti başçısınınmüaviniAy
bənizQafarova,MasallıRMİnin
rəisiBəxtiyarQılıncovvədigərləri
çıxışediblər.

***
Şəki RMİnin tabeliyindəki

M.F.Axundzadə adına Şəki şə
hər Mədəniyyət Mərkəzi “Xoş
bəxtolsunuşaqlar”mövzusunda
uşaqsəhnəciyikeçirib.
ZaqatalarayonHeydərƏliyev

Mərkəzində isə “Zəfər müjdəli
ölkənin qayğısız fidanları” adlı
tədbirkeçirilib.İncəsənətməktə
bininkollektivivəHeydərƏliyev
Mərkəzinin musiqi dərnəyinin
üzvlərikonsertproqramıiləçıxış
ediblər.
Qax şəhər Heydər Əliyev

Mərkəzində keçirilən “Gələcək

sizinlə gələcək” adlı bayram
tədbirində rayon Mədəniyyət
Mərkəzinin, İncəsənət məktəbi
nin, uşaq bağçaları kollektivlə
rinin konsert proqramı maraqla
qarşılanıb.

***

Xaçmaz RMİ Quba rayon
MKSnin Mərkəzi Kitabxanası
Uşaq şöbəsinin təşkilatçılığı ilə
şəhərin mərkəzi meydanında
“Xoşbəxtuşaqlar”adlıtədbirke
çirilib.
QubarayonMKSninXucbala,

Amsar,Alpankəndkitabxanala
rındada1iyun–UşaqlarınBey
nəlxalqMüdafiəsiGünü ilə əla
qədartədbirlərtəşkiledilib.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKS

Mərkəzi Kitabxanasının Uşaq
şöbəsində“Hərbirimizbirçiçək”
başlığı altında ədəbibədii gecə
keçirilib.
SamuxrayonMKSninMərkə

zi Kitabxanasının Uşaq şöbəsi
“Uşaqlar bizim gələcəyimizdir!”
adlıbayramşənliyikeçirib.Təd
birdəGəncəRMİninSamuxra
yonuüzrəbaşməsləhətçisiSü
leymanƏliyev,SamuxMKSnin
direktoruTelliNəsibovavəbaş
qalarıçıxışediblər.

***

SumqayıtRMİSumqayıtDöv
lətRəsmQalereyasınıntəşkilat
çılığıiləşəhərdəkiHeydərƏliyev
Mərkəzində “Uşaqları sevgimiz
ləqoruyaq!”adlı xeyriyyəsatış
sərgisi keçirilib. Sərgidə “Evdə
fərditəhsilməktəbi”ninrəsmba
carığı olan fiziki imkanlarıməh
dud şagirdlərinin 70dən çox əl
işinümayişolunub.
Tədbirdə Sumqayıt RMİnin

rəisi Rəşad Əliyev, Milli Məc
lisin Mədəniyyət komitəsinin
sədri Qənirə Paşayeva çıxış
edərək uşaqlara təbriklərini
çatdırıblar.
Şəhər Mədəniyyət evinin

“Sumqayıt” rəqs qrupu “Azər
baycansüitası”rəqsnömrəsiilə
çıxış edib. Sərgidə iştirak edən
uşaq və yeniyetmələrə, habelə
rəqs kollektivinin üzvlərinə fəxri
fərmanlartəqdimolunub.
Regional idarənin tabeliyin

dəkiAbşeron rayonMehdiabad
qəsəbə Uşaq musiqi məktəbin
də əlamətdar gün münasibətilə
“Şən notlar” adlı konsert keçiri
lib. Aparıcı Xanım Məmmədo
va uşaqların bayramı haqqında
məlumat verib. Konsertdə şa
girdlərin ifasında Ü.Hacıbəyli,
F.Əmirov, R.Hacıyev və başqa
bəstəkarların əsərləri və şeirlər
səsləndirilib.

***
SabirabadRMİSabirabad ra

yon Heydər Əliyev Mərkəzində
“Uşaqları qoruyaq!” adlı tədbir
keçirilib.
Şirvan şəhər Heydər Əliyev

Mərkəzininəməkdaşlarıuşaqla
rınbayramımünasibətiləşəhid
lərZeynalZülfüqarlıvəFuadBa
ğırovun ailələrini ziyarət edərək
övladları ilə görüşüblər. Balaca
fidanlara bayram münasibətilə
hədiyyələrtəqdimedilib.

Vətənin qəhrəmanları unudulmur
SumqayıtRMİnin
Xızırayonuüzrə
nümayəndəliyivə
Mədəniyyətİşçiləri
Həmkarlarİttifaqının
Xızırayonkomitəsinin
əməkdaşlarırayon
dayaşayanqazivə
şəhidailələriniziyarət
ediblər.

Abşeron rayon Heydər Əliyev Mərkəzində Vətən müharibəsi
şəhidiBabəkAllahverdiyevindoğumgününəhəsrolunan“Şəhid
lərölmür”adlıtədbirkeçirilib.

***
LənkəranınOsaküçəkəndindətorpaqlarımızınazadlığıuğrun

dacanınıfədaedən17şəhidinadınınəbədiləşdirilməsiməqsədi
ləabidəkompleksininaçılışmərasimikeçirilib.

***
KürdəmirRMİ İmiş

li rayon Mədəniyyət
Mərkəzində Vətən
müharibəsi şəhidi,
baş leytenant Cavid
Səfərlinin anadan ol
masının 29cu ildö
nümünə həsr edilən
“Azərbaycan oğlu
yam” adlı tədbir keçi
rilib. Tədbirdə idarə

rəisiFaiqXudanlıdaiştirakedib.

Gəncədə uşaqlar üçün bayram konserti
İyunun1dəGəncə
RegionalMədəniyyət
İdarəsinin(RMİ)tə
şəbbüsüiləUşaqların
BeynəlxalqMüdafiəsi
Gününəhəsrolun
muş“HeydərƏliyev
vəuşaqlar”adlıkon
sertkeçirilib.

Gəncəşəhəruşaqmusiqi,incəsənətvərəssamlıqməktəbləri
ninbirgətəşkiletdikləritədbirşəhərinHeydərƏliyevParkKomp
leksindəyerləşənümummilliliderinabidəsiniziyarətləbaşlayıb.
Sonra Gəncə şəhəri F.Əmirov adına 1 nömrəli Uşaq musi

qiməktəbinin nəfəsli alətlər orkestrinin ifasında “VətənimAzər
baycan” adlımusiqi səslənib.QonaqlarHeydərƏliyevMərkəzi
ilə tanışolublar.BuradaGəncəDövlətKuklaTeatrınınkollektivi
ƏhmədOrucun“Zınqırovlupişik”əsəriəsasında tamaşanüma
yişetdirib.Tamaşanışəhidvəqaziailələrindənuşaqlarvə“SOS”
uşaqkəndi”ninsakinləriizləyiblər.
DahasonraHeydərƏliyevMərkəzindəkonsertproqramıtəqdim

olunub.GəncəRMİninrəisiVasifCənnətovuşaqlarıtəbrikedib.
Rəngarəngifalardanibarətkonsertmaraqlaqarşılanıb.

Hazırladı: N.Məmmədli

Uşaqların gülüşü dünyanın sevincidir

“Mədəniyyət beşiyi – Şuşa”

ŞəkiRMİZaqatalarayonMKStərəfindənap
relmayaylarındatəşkiledilən“Vətəninürəyi
Şuşagəncrəssamlarıngözüilə”adlırəsm
və“VətənsinəsindəürəkdirŞuşa”adlışeir
qiraətimüsabiqəsininqaliblərinədiplomlar
təqdimolunub.

***
Sumqayıt RMİNərimanNərimanov adına

Mədəniyyət Mərkəzinin “Dostluq” Mədəniy
yətevişəhərHeydərƏliyevMərkəzində“Mə
dəniyyətbeşiyi–Şuşa”adlısərgitəşkiledib.

SərgidəSumqayıtRMİninrəisiRəşadƏliyev,
şəhərİcraHakimiyyətininəməkdaşıFərman
Kazımovvəbaşqalarınınçıxışlarıdinlənilib.
SumqayıtşəhərQ.Qarayevadına1nöm

rəli Uşaq musiqi məktəbi “Şuşalı yurdum”
adlıhesabatkonsertitəqdimedib.

***
İsmayıllıRMİnintəşkilatçılığıilə“Mədəniy

yətimizin beşiyi –Şuşa” adlı tədbir keçirilib.
İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
NahidBağırov,RMİninrəisiElçinNəcəfovun
daiştiraketdiyitədbirdə“Şəhidinyuxusu”adlı
filmizlənilib.HeydərƏliyevadınaMədəniyyət
MərkəziXalqteatrınınkollektiviXalqşairiSə
mədVurğunun“Vaqif”dramındanədəbibədii
kompozisiyatəqdimedib.

***
AğdaşRMİnin əhatə etdiyiGöyçay rayo

nundakıRəsulRzanınEvMuzeyində “Şuşa

İli”nəhəsrolunmuş“Şuşammənim,gözəlliklə
qoşammənim”adlımusiqiliədəbibədiitədbir
keçirilib.Tədbirdəçıxışedənmuzeyindirek
toru Solmaz Həsənova Xalq şairi R.Rzanın
Şuşanıngözəlliyinivəsfedənmisralarınıoxu
yub.Şəhər7illikmusiqiməktəbişagirdlərinin
ifaları,şəhər4nömrəlivəLəkçıplaqkəndtam
orta məktəbləri şagirdlərinin hazırladıqları
səhnəciklərxoştəsirbağışlayıb.

Xəzəryanı ölkələrdə multikultural dəyərlər və turizmin inkişafı müzakirə olunub
AzərbaycanTurizmvəMenecmentUni
versiteti(ATMU)Elmvəinnovasiyaşöbəsi,
Mehmanxanavərestoranbiznesikafed
rası,həmçininXəzəryanıÖlkələrinDövlət
UniversitetlərivəElmiTədqiqatMərkəzləri
Assosiasiyasınınbirgədəstəyiilə“Xə
zəryanıölkələrdəmultikulturaldəyərlər
vəturizmininkişafıproblemləri”mövzu
sundaonlaynformatdabeynəlxalqelmi
konfranskeçirilib.

Konfransın plenar iclasında ATMUnun
rektoru İlhamMədətov,TürkiyəninAnadolu
Universiteti Turizm fakültəsinin dekanı Ok
tay Emir, Cənubi Ural Dövlət Universiteti
Turizmvəsosialmədənixidmətlərkafedra
sınınmüdiriTatyanaTretyakova,ATMUnun
ElmvəinnovasiyaşöbəsininmüdiriNəsirul
lahNəsirli,Mehmanxanavərestoranbizne
si kafedrasınınmüdiriNovruzQuliyevçıxış
ediblər.

Sonra konfrans işini “Xəzəryanı ölkələr
də turizmvəqonaqpərvərliksənayesiüçün
kadrhazırlığı”,“QarabağvəŞərqiZəngəzur
iqtisadi rayonlarında turizm infrastrukturu
nuninkişaf istiqamətləri.Azərbaycanturizm
destinasiyasıkimi”,“Multikulturaldəyərlərvə
dayanıqlı inkişaf”, “Qida sənayesi və qida
təhlükəsizliyi”, “Qidaməhsullarının istehsalı
və saxlanılması”, “Qidalanma xidməti” böl
mələriüzrədavametdirib.

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər

AğstafaRMİQazaxrayonE.Hüseynov
adınaMərkəziKitabxanasışəhərparkında
XalqşairiSəmədVurğunun(19061956)
anımgünü(27may)iləəlaqədar“Unut
mazbuoba,bumahalməni”adlısəyyar
sərgitəşkiledib.

***
Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

Elmir Bağırov rayonMədəniyyətMərkəzinin
Nəsimikənd kənd Folklor evinin nəzdində

fəaliyyətgöstərən“Adıgün”türkfolklorkollek
tiviniŞuşaşəhərindəkeçirilənV“Xarıbülbül”
BeynəlxalqFolklorFestivalındauğurluiştira
kıiləəlaqədarqəbuledib.SabirabadRMİnin
rəisi Fərid Qurbanzadənin də iştirak etdiyi
görüşdəSaatlıdayaşayanAxıska türklərinin
adətənənəsi, folkloru,millimənəvi dəyərləri
barədə söz açılıb. Kollektivə fəxri fərmanlar
təqdimolunub.

***
ŞəkiRMİnin rəisivəzifəsini icraedənTər

lanNəsibovBalakənrayonundakımədəniyyət
müəssisələrinəbaşçəkib,görülənişlərlətanış
olub.T.NəsibovBalakənRayonTarixDiyarşü
naslıqMuzeyi,MKS,MədəniyyətMərkəzi və
Uşaq incəsənət məktəbində olaraq müvafiq
tapşırıqvətövsiyələriniverib.O,həmçininVə
tənmüharibəsişəhidləriHarunAlqayev,Qur
banHacıbəyovvəElmirKərimovunailəsi ilə
dəgörüşüb.

***

Biləsuvar RMİ Neftçala nümayəndəliyi,
Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi Neft
çalanümayəndəliyi,rayonGənclərvəidman
idarəsivəTəhsilşöbəsininbirgətəşkilatçılığı,
NeftçalaRayonİcraHakimiyyətinindəstəyiilə
həyatakeçirilən“GəncShow”layihəsininmü
kafatlandırmamərasimiolub.Neftçalaşəhər
Samid İmanov adına 1 saylı tamortamək
təbin “Ulduzlar” komandası I,SakitKərimov
adına Qədimkənd kənd tam orta məktəbin
“Tufan”komandasıII,ƏbülfəzCəfərovadına
Bankəqəsəbə1saylıtamortaməktəbin“Cı
dırdüzü”komandasıisəIIIyerəlayiqgörülüb.
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Xəbərverdiyimizkimi,mayın28-dəAkademikMilliDram
Teatrında44günlükVətənmüharibəsinəhəsrolunan
“Zəfəryolu”tamaşasınınpremyerasıoldu.Əslində,bu
mövzudasəhnəəsəriniçoxdangözləyirdik.Həttaqısa

müddətöncəbubarədəgenişpolemikadaaçıldı.Bumənada
məşhurdramaturq,teatrnəzəriyyəçisiBertoldBrextin“Yazıçılar
hökumətlərindöyüşetdikləriqədərsürətliyazabilməzlər,çünki
yazmaqdüşünməyitələbedir”fikriiləqismənrazılaşsamda,
könültarixiZəfərimizin,qəlbimizdəqürurdağınınzirvəsində
dayananİkinciQarabağsavaşınınsəhnə,sənəttəzahürünü
istəyir.EləAkademikMilliDramTeatrınınpremyerasınadabu
şövqvəemosionalruhhalındagetmişdim.

Müəllifivəquruluşçurejissoru
XalqartistiAzərPaşaNemətov
olan tamaşada Xalq artistləri
Nurəddin Mehdixanlı, Əli Nur,
ƏməkdarartistlərHicranNəsiro
va,ElxanQuliyev,MətanətAta
kişiyeva,AnarHeybətov,Ayşad
Məmmədov, Elşən Rüstəmov,
Rəşad Bəxtiyarov, Mirzə Ağa
bəyli, Elnar Qarayev, aktyorlar
Elçin Əfəndi,  İlahə Həsənova,
Xədicə Novruzlu, Rada Nəsibo
va, İlyas Əhmədov, Afət Məm
mədova,ElsevərRəhimov,Corc
Qafarov,Tural İbrahimov,Ramin
Şıxəliyev,CümşüdZeynalov,Ca
vidan Novruz, Vüsal Mustafa
yev və başqaları çıxış edirdilər.

MusiqitərtibatınıXalqartistiSiya
vuşKərimi,səhnətərtibatınıAzər
PaşaNemətovvəƏməkdarmə
dəniyyət işçisi İlham Elxanoğlu
verib,rejissorEmilƏsgərovverib.
Tamaşa foyedən başladı.

Teatrınəsaszalınınfoyesindən.
Foyedəbayaqdanvargəledən,
tamaşaçılara qoşulan aktyorlar
səsgücləndiricidən eşidilən xə
bərelanı eşidən kimi mərkəzə
toplaşdılar.
Dövlətbaşçısının27sentyabr

2020ci il tarixli çıxışından bir
parçanın səslənməsi ilə tamaşa
zaldan səhnəyə daşındı. Səfər
bərlik, hər yerdən Vətənin keşi
yinə axışan insanlar (aktyorlar)

“Məni də siyahıya yazın”, “Ön
cəbhəyəgetməyəhazıram”,“Şü
kür, qisas zamanı yetişdi” kimi
şüarlarla səhnənin mərkəzində
qoyulanmasanın arxasında əy
ləşən hərbçiyə yaxınlaşıb sava
şaatılmaqistəklərinibildirirdilər.
Səhnədə qurulmuş iri moni

torda teztez mətnə, dialoq və
ümumidramaturjiardıcıllığauy
ğunolaraqfotovəvideokadrlar,
ölkə başçısının çıxışlarından
parçalarverilirdi.Sağvəsolku
lisi bağlayan iri xəritə hadisələ
rinməkanvəgedişinigöstərmək
üçün fonefekti ilə işıqlandırılır,
bu isə tərtibçilərin maraqlı həlli
kimidiqqətçəkirdi.
Tamaşa boyu müharibəyə yol

lanan azərbaycanlı oğulların şü
caəti,öncəbhəninhəyəcanı,arxa
cəbhədəkilərinnigarançılıqvəse
vincini paralel yaşadıq. Xüsusən
qalibiyyətlə bərabər gələn oğul,
qardaş,ər,ataitkisininağırlığını–
yaxınkeçmişdəşahidiolduğumuz
hadisələribudəfəsəhnədəizlədik.
Düzdür,butəbiivəbəzənsta

tik təqdimatı təsirli qılan amil
güclü idi. Vətən, müharibə,
haqq savaşı, qisasın qiyamətə
qalmamağının sevinci və bu
nun fonunda tamaşaçı olaraq
həyəcanımızınsəhnəilətarazlı
ğı.Amma,düşünürəmki,ədəbi
materialı qüvvətləndirə, səhnə
əsərinə bədii təxəyyülün zən
ginliyi ilə istənilən qədər təsirli
məqamlar, onların rejissor yo
zumunuqatmaqolardı.Özüdə
istənilənhaldaocəhdlərbaxımlı
alınacaqdı.Çünkinüvəsindəvə
tənpərvərlik, yeni çağırış ruhu
vəəzmvaridi.

Tamaşanın xüsusilə musiqi
həllini,eynizamandaquruluşçu
larınbuəzəmətlimusiqiiləsəs
ləşəncəhdləriniqeydetməliyik.
Ammayetərliidimi?...
AlbertEynşteyndeyirki,əksər

insanlar səhv etməkdən qorxa
raqyeniheçnəetmirlər,amma
bundanqorxmaqlazımdeyil.Bu
mənadatamaşanınyaradıcıhe
yətidöyüşə(özüdəsonunudü
şünmədən)atılancəngavərtim
salındaidi.Odurki,səhnəişinə,
müəyyən məqamları çıxsaq,

əslində, tamaşakompozisiyaya
fərqli rakursdan baxmaq məc
buriyyətindəyik.
“Zəfər yolu”nun ən təsirli və

təbiisəhnəsiVaqifkişinin(Xalq
artisti,şəhidatasıƏliNur)oğ
lununşəhadət xəbərinialması
idi. Bu səhnədə tamaşa salo
nundakıhərkəsmüharibəza
manı oğlunun tabutu üzərinə
sərilən bayrağı öpüb, gözləri
üstünə qoyan yüzlərlə atanın
ağrısını iliyinəqədərhissetdi.

Tamaşaçıgözyaşlarınahakim
ola bilmədi, Vətən müharibə
sində oğlunu itirmiş aktyor da
hisslərinə.
Turan kişi (Nurəddin Mehdi

xanlı) isə haqq yoluna hamı
lıqla, bir an  belə düşünmədən
ölməyə hazır olmağımızın qə
tiyyəti,dönməzliyi idi.Aktyorqi
sas gününü həsrətlə gözləyən
vəvüsalınayetişənsevdalıkimi
roluna xoşbəxtlik,  qıvraqlıq və
həyəcan qataraq tamaşaçısına
ötürdü.

Səhnəəsərindəkövrək,həs
sas,qayğıkeş,fədakar,zərifvə
həmdə güclü, dözümlü,mətin
Azərbaycanqadınımüxtəlifob
razların simasında maraqlı bir
ansamblda təqdim olunmuşdu.
Sadə evdar qadın Fatma xa
la (Mətanət Atakişiyeva), doğ
ma torpağına qovuşmaq his
si ilə alışıbyanan Səkinə ana
(Hicran Nəsirova), oğlunu onu
itirmək hissinin əzablı qanad
larında yola salan Mehriban

müəllimə (Afət Məmmədova;
onu da deyim ki, aktrisa bu
truppadailkdəfəçıxışetməsinə
rəğmən səhnəyə və tamaşaya
hakimliyiilədiqqəticəlbetməyi
bacardı), eləcədəgözüyolda,
qulağısəsdəolandigərqadın
lar–bacılar,həyatyoldaşları...
Bu tamaşada teatrın nisbə

tən orta və yeni nəsil aktyorla
rının bəzilərinin fiziki baxımdan
yetərsiz (xüsusən Şuşanın sıl
dırım qayalarına qalxan xüsu
si təyinatlıların səhnə obrazını
yaradanlar) olduqları da aydın
göründü.
Tamaşadasavaşsəhnələrinin

hərəkətvericiqüvvəsitəsiriniya
ratmaqüçünseçilənqərarverici
personajların (ElşənRüstəmov,
Ayşad Məmmədov) təqdimatı
dasönüktəsirbağışladı.
Tərtibat məsələsində akade

mik teatrın səhnə imkanların
dan, xüsusən təsvir çalarların
danbəhrələnməgözəazdəydi.
Tamaşaçı müharibə və Zəfər
arasındakı  zaman tunelində
harmonikəvəzlənmənitamizlə
yəbilmədi.
Bu qəbil fikirləri davam etdir

mək də olar.Amma tamaşanın
əvvəlindən sonunadək birmə
nalı qarşılanmayan məqama
toxunmaqlafikrimitamamlamaq
istəyirəm.
Qalibi olduğumuz bu haqq

savaşıhamımızın idivəorada
Azərbaycanın bütün bölgələ
rindən igidlər vuruşdular. Ta
maşadakı personajların təqdi
matında bunun dolğun səhnə
həllinigörəbilmədik. Odurki,
belə mövzulu əsər və səhnə
işlərində bütün incə məqam
ları gözdən keçirməkdə fayda
var...

H.Nizamiqızı

“Mədəni gənclik” Akademik Opera və 
Balet Teatrında

MədəniyyətNazirliyinin“Mədənigənclik”layihəsinəbudəfə
AzərbaycanDövlətAkademikOperavəBaletTeatrıevsahib-
liyiedib.LayihəyəqoşulanBakıDövlətUniversitetinintələbə-
lərimayın31-dəteatrdaÜzeyirHacıbəylinin“Arşınmalalan”
operettasınatamaşaediblər.

Əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyevin quruluşunda,
ƏməkdarincəsənətxadimiSevilHacıyevanındirijorluğuiləha
zırlananmusiqilikomediyamaraqlaqarşılanıb.

Gənclər dahi Üzeyir bəyin ölməzmusiqisindən zövq almaq,
tacirƏsgərləbəyqızıGülçöhrəninsevgisinəşahidolmaq,eyni
anda4cütlüyün toyu iləbaşaçatanməzəlihadisələrə tamaşa
etməkimkanıqazanıblar.
Tamaşadansonraöztəəssüratlarınıbölüşəntələbələr“Mədəni

gənclik”layihəsiçərçivəsindəqatıldıqlarıtədbirlərin,ocümlədən
“Arşınmalalan”operettasınınonlarınmədənizövqünətəsiret
diyinibildiriblər.
Xatırladaq ki, gənclərin incəsənətə marağının artırılmasını

əsasməqsədkimiqarşıyaqoyanlayihəiyunayınınsonunaqə
dər davam edəcək. Layihə çərçivəsində tələbələrin izləyəcəyi
növbətitamaşaiyunun7dəAkademikMusiqiliTeatrda“Oolma
sın,buolsun”operettasıolacaq.

“Gələcəyin bərpaçıları” 
Elmi Bərpa Mərkəzində uşaqlar üçün ustad dərsi

1iyun–BeynəlxalqUşaqlarınMüdafiəsiGünüMuzeySər-
vətlərivəXatirəƏşyalarınınElmiBərpaMərkəzindədəqeyd
edilib.

Mərkəzdə“Gələcəyinbərpaçıları”adı ilətəşkilolunanustad
dərsindəmüxtəlif yaş qruplarından olan uşaqlara gil, plastilin
vəbaşqamateriallardanmüxtəliffiqurlardüzəltməkvəsulu,ak
rilboyalarlavərənglikarandaşlarlarəsmlərçəkməköyrədilib.
Tədbirzamanıəyləncəliproqram(uşaqlarüçüncizgifilmlərinin
nümayişi, uşaqmahnılarından ibarət karaoke)da təqdimolu
nub.
Sondauşaqlarınəlişlərisərgilənibvəiştirakçılarsertifikatlarla

təltifediliblər.

Şirma arxasında qalmağın səadəti

Bilmirəm,bəlkədəyanılıram.Amma
mənəeləgəlirki,səhnənin,aktyorluq
peşəsininənçoxcəfasınıçəkənlərvə
ənazsəfasınısürənlər(geniştama-

şaçıauditoriyasıtərəfindəntanınmaq,
populyarlaşmaqnöqteyi-nəzərdən)məhz
onlar–kuklaçılardır.Axı,ömürləribəzən
əlboydakuklalarınarxasında,şırmanın,
səhnəpərdələrininarasındakeçir.

Səhnədə müxtəlif nağıl qəhrəmanlarına
– Divə, Əjdahaya, Kəsəyənə ... dönədönə
özləridəbilmədənqocalır,ömrünahılməqa
mına yetişirlər. Saçlar bəyaza bürünüb, üz
gözlərində illərin yükü lövbər salsada,mə
sumtəbəssümləri,hələdəgöydəndüşəcək
üçalmanıgözləyəcəksadəlövhhəyəcanları
onlarıtərketmir.Məncə,həmdənəyaxşıki,
tərketmir.YoxsaVətənbalalarırənglixəyal
larınınarxasıncanecəgedərdilər,necədün
yanısafığınxilasedəcəyinəinanardılar?...
Mayın29dauşaqlıböyüklüonlarlateatr

sevəryenidənAbdullaŞaiqadınaAzərbay
canDövlətKuklaTeatrındatoplaşmışdı.
Səbəbisəömrünüsəhnəyə,xüsusənmü

rəkkəbvəçoxşaxəliistiqamətolankuklateat
rısənətinəhəsretmişaparıcısəhnəustası,
ƏməkdarartistRəhmanRəhmanovidi.
Sənətkar həyata gəlişinin 65, səhnə

fəaliyyətininisə50illikyubileyiniyenətama
şaçılarıarasındaqeydedirdi.
O,sözsüzki,müasirmillikuklasənətimizin

təşəkkülvəinkişafında,onunpopulyarlaşaraq
kütləviləşməsində məxsusi yeri olan aktyor
lardandır.Uşaqlarısəmimi,məhzonlarınözü
kimisafduyğularlasevməkdəonunboyuna
biçilib.Səhhətininvəəhvalınınhansıvəziyyət
dəolmasındanasılıolmayaraq,səhnəyəçıxıb
uşaqlarlaüzüzədayanankimisankidünyanı
onabağışlayırlar.Qəribəbirhəyəcanvəse
vinc ilə ona zillənən işıqlı gözlərin ağuşuna
“düşüb”,özüdəbirqayğısızuşağadönür.

Elə yubiley gecəsində də öz ampluasın
daidi.Onutəbrikəgələnlərəqoşulubsevinc
vəminnətdarlığınıözünəməxsussadəliyivə
səmimiyyətiiləedir,hərkəsəsevgisiniifadə
etməyəçalışırdı.
15yaşındanfasiləsizolaraqxalqteatrının

tərkibindəmüxtəlifsəpkilirollaroynayan,or
ta təhsilinibaşavurankimidövlət teatrları
nınbirindəsəhnəmaşinistikimiçalışanvə
1974cü ildən ömrünü Azərbaycan Dövlət

KuklaTeatrınabağlayanyubilyarındeməyə
sözüçoxidi.Təbiiki,onutəbrikəgələnlərin
də.
YubileygecəsindəAzərbaycanTeatrXa

dimləri İttifaqının sədrmüavini, Xalq artisti
Hacı İsmayılov, YeniAzərbaycan Partiyası
SəbailrayontəşkilatınınsədriMuxtarNağı
yev,DövlətKuklaTeatrınındirektoru,Əmək
dar mədəniyyət işçisi Rəşad Əhmədzadə,
eləcə dəVətənmüharibəsi qaziləri, aktyo
run sənət dostları, həmçinin Gənc Tama
şaçılarTeatrı,Qax,GəncəvəSalyankukla
teatrlarınıntəmsilçiləridəçıxışetdilər.

Aktyorun ən yaddaqalan tamaşalarından
səhnəciklərdənümayişolundu.ÜzeyirHacı
bəylinin“Oolmasın,buolsun”komediyasının
(marionetkuklalarilə)ənyaddaqalanperso
najıolanMəşədiİbadıillərəvvəl(tamaşanın
yeganəcanlıplanı)oynayanaktyorvətərəf
müqabillərininçıxışıalqışlarlaqarşılandı.
Təbrikvəçıxışlarınardındanmüxtəlifob

razlarındansəhnəçələngitəqdimedənakt
yor,birneçədəqiqəlikdəolsa,tamaşaçıları
televiziyanınməşhur komediya proqramla
rındanteatrınrepertuarındakıbaxımlıtama
şalaraekskursiyayaaparmışoldu.
Musiqili gecədəXalq artistiHeydərAna

tollu, sənətkarın oğlu Emil Rəhmanoğlu,
eləcə də teatrın nəzdindəki “Oyuq” teatr
studiyasınınistedadlıyetirmələrirəngarəng
konsertproqramıiləçıxışetdilər.
Xatırladaqki,RəhmanTofiqoğluRəhmanov

29aprel 1957ci ildəBakı şəhərindəanadan
olub.19781983cüillərdəAzərbaycanDövlət
İncəsənət İnstitutununMədənimaarif fakültə
sindətəhsilalıb.Uşaqlıqdansəhnəyə,sənətə
sevgiiləbağlanıb,XalqartistiLütfüMəmməd
bəyovunməşhur xalq teatrında çıxışlar edib,
onuntəkidiilə15yaşındandövlətteatrlarında
birneçətamaşadaaktyorkimisəhnəyəçıxıb.
Bu illər ərzindəDövlətKuklaTeatrının reper
tuarındakı 100dən artıq tamaşada müxtəlif
səpkilirollaroynayanaktyorparalelolaraqte
leviziyadaməşhurproqramlardaçıxışlaredib.
Rəhman Rəhmanovun səhnə fəaliyyə

ti dövlətimiz, yaradıcılıq təşkilatlarımız tə
rəfindən də qiymətləndirilib. “Qızıl Dərviş”
mükafatılaureatı,“Sənətkar”medallıaktyor
Azərbaycanteatrınıninkişafındaxidmətləri
nə görə 7mart 2014cü ildə respublikanın
“Əməkdarartisti”fəxriadına,dəfələrləPre
zidentmükafatınalayiqgörülüb.
Yubilyara yeni yaradıcılıq nailiyyətləri və

möhkəmcansağlığıarzusuilə

Həmidə Rüstəmova

“Azərbaycan etnomusiqişünaslığı” kitabının təqdimatı

Ü
zeyirHacıbəyliadına
BakıMusiqiAkademiya-
sının(BMA)Azərbaycan
ənənəvimusiqisivə

müasirtexnologiyalarka-
fedrasınınmüdiri,Əməkdar
incəsənətxadimi,sənətşü-
naslıqelmləridoktoru,pro-
fessorTariyelMəmmədovun
“Azərbaycanetnomusiqi-
şünaslığı(1921-2021)”kitabı
çapdançıxıb.İyunun1-də
BMA-nınQaraQarayevadı-
nakonfranszalındakitabın
təqdimatıkeçirilib.

İkihissədənibarətolankitabın
birinci hissəsi BMAnın 100 illi
yinəhəsrolunub,ikincihissədə
isəakademiyadaetnomusiqişü
naslığın inkişafyolları işıqlandı
rılıb.BuradaAzərbaycanvərus
dillərində BMA əməkdaşlarının
kitablarının, metodik tövsiyələ
rinin, dissertasiya işlərinin si
yahısı və “Tarixin canlı səsləri”
adlıaudionəşriyeralıb.“Tarixin
canlı səsləri”ndə Üzeyir Hacı
bəyli, Dmitri Şostakoviç, Qara

Qarayev, FikrətƏmirov,Niyazi,
Bülbülkimigörkəmlimusiqiçilər
yeralıb.
Kitabda azərbaycanlı müəl

lifərlə yanaşı, Türkiyə, Rusiya,
Qazaxıstan, Tacikistan və Öz
bəkistanın etnomusiqişünas
alimlərinməqalələridətoplanıb.
Təqdimatda BMAnın tədris

işləri üzrə prorektoru, Əmək
darmüəllim,professorNərminə
Quliyevabeləbirnəşrinərsəyə

gəlməsini Azərbaycan musi
qi mədəniyyəti üçün əlamətdar
hadisəolduğunubildirib,Tariyel
Məmmədovutəbrikedib.
Akademiyanın professoru,

Əməkdar müəllim Ülviyyə İma
nova və Əməkdar incəsənət
xadimi, professor Zümrüd Da
daşzadə də musiqi mədəniy
yətimizə töhfə olan kitaba görə
müəllifitəbrikedərək,yeniyara
dıcılıquğurlarıarzuediblər.

Onlaynbağlantıvasitəsilətəd
birəqoşulanP.İ.Çaykovskiadına
Moskva Dövlət Konservatoriya
sınınprorektoru,professorKons
tantin Zenkin, Moskva Dövlət
Konservatoriyasının professoru
Violeta Yunusova, AMEAnın
müxbirüzvüRənaMəmmədova,
RusiyaFederasiyasıMədəniyyət
Nazirliyi Dövlət Sənətşünaslıq
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,
sənətşünaslıq doktoru Gültəkin
Şamilli,M.TursunzodeadınaTa
cikistanDövlətMədəniyyətvəİn
cəsənət İnstitutunun professoru
FiruzUlmasovdaürəksözlərini
bildiriblər.
Tariyel Məmmədov tədbirə

qatılanlara,eləcədəkitabınçap
olunmasında əməyi keçən hər
kəsədərintəşəkkürünübildirib.
Çıxışlardan sonra BMAnın

müəllimləri və tələbələri – Rü
fət Məmmədov, Vüsalə Baba
yeva,ErolRzayev,CəmaləAb
dinzadə,FatiməNəsirli,Nuranə
Qurbanova,KamranTalıblı,Nə
rimanMəsimovunifasındakon
sertproqramıtəqdimolunub.

Uzaqdan  düşən  işıq
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Ü
zeyirHacıbəyliməktəbininyetirmələrindənsözdüşəndəilk
xatırlananlardanbiridəmusiqimədəniyyətitariximizdəöz
dəst-xəttiilətanınanbəstəkar,XalqartistiHacıXanməm-
mədovdur.Görkəmlibəstəkardolğunyaradıcılığıdövründə

birçoxjanrlardaparlaqəsərləryaradıb.Sənətkarınqəlboxşa-
yanmahnıları,“Azərbaycaneskizləri”,“Bayram”,“Azərbaycan”
süitalarımusiqixəzinəmizizənginləşdirənnümunələrdir.

HacıDadaşoğluXanməmmə
dov 15 iyun 1918ci ildə qədim
Dərbəndşəhərindədünyayagöz
açıb. Erkən çağlardan musiqi
yə maraq göstərir. Orta təhsilini
başa vurduqdan sonra Bakı şə
hərinəgəlir.Təsadüfnəticəsində
dahibəstəkarÜzeyirHacıbəyliilə
qarşılaşır.Bugörüşonungələcək
taleyini müəyyənləşdirir. Böyük
musiqi xadiminin tövsiyəsi vəhi
mayəsi ilə Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyası nəzdində Orta
ixtisasmusiqiməktəbinintarsin
finə daxil olur. Burada görkəm
li bəstəkar Səid Rüstəmovdan
dərs alır. Ü.Hacıbəylinin “Koroğ
lu”operası1937ciildəAkademik
Opera və Balet Teatrında tama
şaya qoyulur. Bəstəkarın dəvəti
iləHacıXanməmmədovsimfonik
orkestrdəsolotardaifaedir.O,bir
il sonra, 1938ci ildə Moskvada
keçirilən Azərbaycan incəsənəti
ongünlüyündədə “Koroğlu”ope
rasınıntamaşasındaiştirakedir.

1943cüildəAzərbaycanDöv
lət Konservatoriyasında Xalq
musiqisininəsaslarışöbəsiaçı
lır və Üzeyir bəy H.Xanməm
mədovu ora dəvət edir. Musiqi
folklorunu dərindən mənimsə
yən sənətkar ilk mahnılarından
artıqxalqmusiqisindən,muğam
çalarlarından bacarıqla istifadə
etməyə başlayır. H.Xanməm
mədov II Dünya müharibəsi il
lərindədahaçoxvətənpərvərlik
ruhlu əsərlər üzərində işləyir.
Onun“Yürüşmarşı”,“Qəhrəma
ni”bumövzudayazdığımaraqlı
musiqiəsərlərindəndir.
Müharibədən sonra bəstəkar

lıqüzrətəhsilalmağınzəruriliyini
hissedirvəkonservatoriyayada
xilolur.ƏvvəlcəprofessorBoris
Zeydmanın,sonraisəQaraQa
rayevin sinfində oxuyur. Onun
xalq musiqisini dərindən bilmə
sini, mahir tar ifaçısı olduğunu
nəzərə alan Q.Qarayev gənc
bəstəkaratarvəsimfonikorkestr

üçün əsər yazmasını təklif edir.
Beləcə,Azərbaycanmusiqi tari
xindəilk“Tarvəsimfonikorkestr
üçün konsert” yaranır. Görkəmli
bəstəkar əsərin ərsəyə gəlmə
sində tarın zəngin intonasiya
xüsusiyyətlərindən və texniki
məziyyətlərindənbacarıqla bəh
rələnir.Əsərinilkifaçısıgörkəmli
tarzənƏhsənDadaşovolur.
Maraqlıdırki,Azərbaycanmu

siqitarixindəkamançailəsimfo

nik orkestr üçün ilk konserti də
H.Xanməmmədovyazıb.Bəstə
karbukonserti1990cıildəbəs
tələyir,kamançanıntembrxüsu
siyyətlərini və ifadə vasitələrini
məharətləgöstərir.
H.Xanməmmədov

hələ tələbə ikənAzər
baycanDövlətMusiqili
KomediyaTeatrındadi
rijorkimi fəaliyyətgös
tərib.Sonralarbirneçə
qədim musiqi alətimizi
orkestrə gətirib.. Onun
simfoniyettaları, simfo
niyaları, süitaları əlvan
vəzərifritmləri,zəngin
melodiyaları musiqişü
naslar tərəfindən yük
səkqiymətləndirilib.
HissvəduyğularbəstəkarıAşıq

ƏləsgərvəMikayılMüşfiqyaradı
cılığına daha çoxmüraciət edib.
Mahnılarıvəşənmelodiyalarıre
pertuardandüşməyib.Qəlbaçan,
könüloxşayanmahnılarınıkorifey
sənətkarlarımızdanRəşidBehbu
dov,ŞövkətƏləkbərova,Gülağa

Məmmədov, Rübabə Muradova,
NəzakətMəmmədovavəbaşqa
larıböyükşövqləifaediblər.
AşıqƏləsgərinsözlərinəyazı

lan“Telli”,“Güllü”,“Qadanalım”,
“Ceyran”,“Getmə,amandı”,“Ni

yədöndü”mahnıları,M.Müşfiqin
şeirlərinəbəstələdiyi “Yaşa,kö
nül”,“Yadımadüşdü”,“Oxu,sev
gilim”,“Səningözlərin”,“Qurban
olduğum”, “Neyçün gəlmədin”,
“Arzuyabax,sevgilim”vəbaşqa
əsərləri bu gün də eyni şövqlə
sevilir.

H.Xanməmmədov həmçinin
gənclikillərindənxalqmahnıla
rınıtoplayaraqnotasalıb.“Bəh
bəh”, “Ay qadası”, “Gəl, gəl”,
“Ayqız,heyranınollam”,“Yadı
masəndüşəndə”vəs.mahnı
larıbunamisalgöstərməkolar.
Musiqiçikadrlarınyetişməsində
də mühüm xidmətlər göstərən
bəstəkar əvvəlcə A.Zeynallı
adına Bakı Musiqi Məktəbində
çalışıb. 1957ci ildən isə öm

rünü Ü.Hacıbəyli adına
AzərbaycanDövlətKon
servatoriyasında peda
qojifəaliyyətəhəsredib.
Görkəmlisənətkaryara

dıcılıqla bərabər, müxtəlif
illərdəM.Maqomayevadı
naAzərbaycanDövlətFi
larmoniyasının direktoru,
AzərbaycanDövlətMahnı
vəRəqsAnsamblınınbə
dii rəhbəri olub. 1967ci
ildə “Əməkdar incəsənət
xadimi”,1988ciildə“Xalq

artisti” fəxriadlarına,2000ci ildə
“Şöhrət”ordeninəlayiqgörülüb.
Adınıəbədi yaşadacaqbən

zərsiz əsərlər müəllifi kimi ta
nınan Hacı Xanməmmədov 7
aprel 2005ci ildə, 87 yaşında
vəfatedib.

Savalan Fərəcov

Sənətə tarla gələn bəstəkar
“Koroğlu” operasının ilk tamaşasında ifa etmişdi...

əvvəli səh. 1-də

“Mahnı və dostluq 
bayramı”

“Xarıbülbül”musiqifestivalının
əsası məşhur xanəndə, peda
qoq,XalqartistiSeyidŞuşinski
nin(18891965)100illikyubileyi
ilə əlaqədar 1989cu ildə qoyu
lub. Həmin ilin əvvəlində festi
valahazırlıqlarabaşlanılıb,may
ayında,Şuşada xarıbülbülün çi
çəklənmədövründəkeçirilib.
İlkfestivaldayerliifaçılarla

yanaşı,keçmişSovetİttifaqı
üzrə respublikalardan mu
siqi qrupları da iştirakedib.
Ümumilikdə festivala 100ə
yaxın qonaq qatılıb. Kon
sertlər Cıdır düzündə qu
rulmuş7məkandakeçirilib.
Festival1215yaşlıyeniyet
mələrin ifasında “Qarabağ
şikəstəsi” zərbimuğamı ilə
açılıb. İlk festivalın tamaşa
çılarıəsasənŞuşanınsakin
ləri idi. Musiqi şöləninin ilk
günüQarabağatlarınınyarı
şıdatəşkilolunmuş,festival
çərçivəsində Şuşada güləş
yarışlarıdakeçirilmişdi...
Bütün bu sadaladıqlarımız

elektron mənbələrdə qeyd olu
nan məlumatlardır. Bəs, görə
sən, bugünkü rəqəmsal dünya
mızdan fərqli olaraq33 il əvvəl
ilk festivalla bağlı ictimaiyyətə
hansı məlumatlar çatdırılmışdı
vəbumədənihadisəmətbuatda
necəişıqlandırılmışdı?
Əlimizdə “Bakı” qəzetinin

1989cu il 24 may tarixli sayı
var.Qəzetdə “Ümumittifaq xalq
yaradıcılığıfestivalı”rubrikasıilə
“Mahnıvədostluqbayramı”ad
lı“Azadinform”un(indikiAZƏR
TAC)müxbiriÇ.İsmayılovunyığ
caminformasiyasıdərcolunub.
Məlumatdadeyilir:“Şuşaşəhə

rinin sakinləri “Xarıbülbül” Ümu
mittifaq folklor mahnı festivalının
iştirakçılarını Azərbaycan şərbəti,
gülçiçəkvəmahnıiləqarşıladılar.
Onlar“Cıdırdüzü”bayramınıqeyd
etməküçünŞuşayagəlmişlər.Bu
il bayram görkəmli Azərbaycan
müğənnisiSeyidŞuşinskininana
danolmasının100illiyiiləbirvaxta
düşmüşdür.DoğmaCıdır düzün
də səhnələşdirilmiş tamaşa gös
tərilmişdir.Tamaşadamüğənnilər,
rəqqaslar, kəndirbazlar, atçapan
larvəpəhləvanlariştiraketmişdir.
Birçoxdillərdəmahnılaroxunmuş,
musiqilərsəslənmişdir...”.
Xəbərdə festivalda Başqırdıs

tan, Türkmənistan, Qırğızıstan
dan olan musiqiçilərin iştirakı
qeydedilirvəgörkəmlixanəndə,
Xalq artisti Sara Qədimovanın
muğamlarımızı ifa etdiyi vurğu
lanır. Rusiyalı qonaq, P.İ.Çay
kovski adına Moskva Dövlət
Konservatoriyasının professoru

V.Şurovuntəəssüratlarınadayer
verilir.Alimfestivalıəslyaradıcı
lıqvədostluqbayramıadlandırır.
“Kommunist” qəzetinin 1989

cuil26mayburaxılışındadafes
tivalhaqqındaxəbərərastgəlirik.
Qəzetin Ağdam müxbiri yazır:
“Musiqi sərhəd tanımır. Xalqın
tarix və mübarizə yolunu, arzu
vədüşüncələrinitərənnümedən
muğamvəelhavalarımilliyyətin
dən, dinindən asılı olmayaraq,
hamınınqəlbiniehtizazagətirir”.

Materialda bildirilir ki, festival
iştirakçıları Ağdamda Şahbu
laqqalası vəÇörəkMuzeyində
olub, muğam məktəbində çı
xışediblər.Buxəbərdədəpro
fessor V.Şurovun fikirlərinə yer
verilib: “Əbəs yerə demirlər ki,
Qarabağda uşaqlar da muğam
üstündəağlayır.Mənsizingözəl
yerlərdə–Şuşada,Şahbulaqda,
Gülablıdaolarkənbufikrinhəqi
qiliyinibirdahayəqinetdim”.
Yazıdadahasonraqeydedilir

ki, qonaqlara dünyamusiqisinə
Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül, Xan
Şuşinskikimiölməzsənətkarlar
bəxş etmiş Şuşanın tarixi haq
qında məlumat verilib. Bildirilir
ki, festival iştirakçılarının əmək
kollektivləriiləgörüşlərindəres
publikanın mədəniyyət naziri
PoladBülbüloğludaiştirakedib.
İlkfestivalhaqqındadahageniş

yazıisə“Şuşa”qəzetindəmüəllif
Əli Mahmud tərəfindən qələmə
alınıb. Yazıda Cıdır düzü açıq
səmaaltındamöhtəşəmkonsert
salonu kimi təsvir edilir. Qeyd
olunurki,beynəlxalqfolklorfesti
valınınrejissoruAzərZamanlıdır.
Məqalədə cıdır atları, Şərq mu
siqialətləri fabrikindəhazırlanan
tar,kamança,udvənağaraların,
həmçinin Qarabağ xalçalarının
nümayişetdirildiyidiqqətəçatdırı
lır.MusiqibayramınınŞuşarayon
Xalq Deputatları Sovetinin sədri
M.Gözəlovunaçılışnitqi iləbaş
ladığı,musiqisədalarınınDaşaltı
dərələrində əkssəda verib Top
xanameşəsinə,Qızılqayayaya
yıldığıvurğulanır.

Qeyd olunur ki, ilk festivalda
mədəniyyət naziri PoladBülbü
loğlu,MoskvaDövlətKonserva
toriyasının professoru V.Şurov,
SSRİ Xalqları Musiqisinin Təb
liğatı Bürosunun şöbə müdiri
Natalya Şurova, SSRİ Folklor
Komissiyası redaksiyabölməsi
nin müdiri B.Rabinoviç, bəstə
kar,Xalqartisti, professorVasif
Adıgözəlov, Ü.Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət Konserva
toriyasının (indiki BMA) profes
soru Oqtay Quliyev, Mədəniy
yətNazirliyinin idarərəisiŞamil
Axundov,Türkmənistan,Başqır
dıstan, Tacikistan mədəniyyət
nazirliklərininməsulşəxsləriişti
rakedib.XalqartistiSaraQədi
movavəAzərbaycanınmüxtəlif
bölgələrindənmusiqiçilərinqatıl
dığı festivalın iştirakçılarıŞuşa
daÜzeyirbəyinvəBülbülünev
muzeylərinidəziyarətediblər.

Ümummilli ağrının 
kölgəsində ikinci festival
1990cı il. Bu tarix ölkəmiz

üçünoqədərdəbayraməhval
lısayılmır.Çünki ilbaşlayanda,
yanvarın20dəsovetimperiyası
Bakıda qanlı qırğın törətmişdi.
Bəlkədəeləbusəbəbdən ikin
ci “Xarıbülbül” festivalı ilə bağlı
cəmibirmənbədə,“Kommunist”
qəzetindəməlumatarastgəlirik.
S.Krasnovanın 20 may tarixli
“Xarıbülbül”festivalınınmarşrut
ları ilə... Nəğmə qonaq gəlir...”
adlıyazısıtədbirəqatılacaqqo
naqlarüçünMədəniyyətNazirli
yinintəşkiletdiyibeynəlxalqfes
tival qərargahından reportajdır.
Qonaqların “Azərbaycan” meh
manxanasında qarşılandığını
yazanmüxbir həmin il festivala
Hollandiya, Tatarıstan, Meksi
ka,ABŞ,Gürcüstan,Belarusiya
(Belarus),Türkiyə,LitvavəTaci
kistandanetnomusiqişünas,sə
nətşünas, eləcə dəmusiqi kol
lektivlərininqatıldığınıqeydedir.

“Dünyanı bizə, 
bizi dünyaya tanıdan 

“Xarıbülbül”
Əgərilkikiildəmusiqibayra

mı “Ümumittifaq xalq yaradıcı
lığı festivalı”, “Folklor festivalı”
adlanırdısa, 1991ci ildə “Xa
rıbülbül” III Beynəlxalq Musiqi
FolkloruFestivalıkimiqeydolu
nur.
Üçüncü festival haqqında

“Kommunist” qəzeti 1991ci il
21 may tarixli sayında yazırdı:

“Artıq3cüdəfəkeçirilənfestival
əsl sülh və dostluq bayramına
çevrilir... Startınımusiqi yaradı
cılığının gözəl çeşməsi sayılan
Şuşadan götürən festivalın dü
şərgəsi keçən ildən Mingəçe
vir şəhəridir. Mingəçevir Şəhər

Partiya Komitəsinin ikinci
katibi Rasim Məmmədov
festivala hazırlıqla bağ
lı müsahibəsində deyir:
“Bu il Türkiyə, İspaniya,
Əfqanıstan,ABŞvədigər
ölkələrdən folklorustaları
gəlmişlər.Festivalınaçılı
şı Mingəçevirdə Y.Qaqa
rin adına stadionda baş
tutmuşdur. Tədbiri isə
mədəniyyət naziri Polad
Bülbüloğluaçmışdır.Fes
tival iştirakçıları Gəncə,
Ağcabədi, Bərdə, Zaqa
tala, Ağdaş və Ağdamda
çıxışlar edəcəklər. Yekun
konsertisəBakıdarealla
şacaq”.

Təəssüf ki, “Kommunist” qə
zeti festivalın hansı səbəbdən
Şuşadadeyil,Mingəçevirdəke
çirilməsinin səbəbini göstərmir.
Artıq Dağlıq Qarabağda Azər
baycanın suverenliyinə təhdid
olan erməni separatizmi, Er
mənistanın ölkəmizə qarşı əra
zi iddiaları silahlı münaqişəyə
keçmişdi. Belə bir vəziyyətdə
Şuşada təntənəlimusiqi, folklor
bayramının reallaşması müm
kündeyildi...
1991ci ilin yanvarında nəşrə

başlayan “Mədəniyyət” qəzeti
həmin ilin 15may tarixli sayın
damədəniyyətnazirininmüavini
Şamil Axundova istinadən fes
tivala hazırlıqla bağlı məlumat
verir. Materialda festivalın 18
may tarixindəMingəçevirdəke
çiriləcəyi və İtaliya, Hindistan,
Yaponiya və digər ölkələrdən
kollektivlərin qatılacağı haqqın
daqeydolunur.
Qəzetin21mayburaxılışında

isə “Dünyanı bizə, bizi dünya
ya tanıdan “Xarıbülbül” başlıqlı
yazıda festivalın 70 ildən bəri
Azərbaycanda keçirilən yega
nə beynəlxalq əhəmiyyətli təd
bir olduğunu yazır.Yazıda eyni
zamanda bədnam ermənilərin
torpaqlarımıza göz dikdiyi, Qa
rabağda vəziyyətin ağır olduğu
qeyd edilir: “Təəssüf ki, festi
val torpağımıza göz dikənlərin
fitnəfəsadı, hər cür alçaqlığa
əl atması səbəbindən bu il də
Şuşada keçirilmir. Faşizmi diz
çökdürən Sovet ordusu erməni
neofaşizmindən çəkinərək qo
naqlarımızıntəhlükəsizliyinəzə

manət vermir. Lakin inanırıq ki,
festival əvvəlaxır Şuşada start
götürəcək...”. Yazıda həmin il
festivala600iştirakçınınqatıldı
ğıdaqeydedilir.
“Kommunist” qəzetinin 1991

ci il16may tarixliburaxılışında
“Mədəniyyət” qəzetinin baş re
daktoru Şahmar Əkbərzadənin
festivalın Təşkilat komitəsinin
sədri, mədəniyyət naziri Polad
Bülbüloğlu ilə müsahibəsi dərc
edilib. “Qazanan mədəniyyəti
mizdir” adlı müsahibədə nazir
festivalın coğrafiyasının geniş
ləndiyini bildirir: “Xarıbülbül”
mədəniyyət sahəsində suve
ren addımlar atmağımıza canlı
sübutdur. Mərkəzdən icazəsiz
birbaşa mədəni əlaqələr yarat
maqla bağlı razılığa gəlmişik”.
P.Bülbüloğlu həmçinin festiva

lı xalqımızın tarixi, mədəniyyəti
haqqında “bədxahların yaydığı
böhtanları altüst edən ədalət
məclisi”adlandırır.Diqqətəçat
dırır ki, amerikalı Rozi Törner,
Bob Barılski Azərbaycanı tanı
yıbgörəndənsonradüşmənləri
mizinrəzilniyyətləribarədəob
yektivfikirlərsöyləmişlər.
Ş.Əkbərzadənin “Bu qıtlıq

vaxtındaiştirakçılarınkorluqçə
kəcəyindən ehtiyat edirsinizmi”
sualınaisənazir“Dünyanıbizə,
bizi dünyaya tanıdan “Xarıbül
bül”yolundahərcəfayadözmək
olar”cavabınıverir.
“Kommunist” qəzeti 28 may

tarixlisayındaüçüncü festivalın
Bakıdakı bağlanış mərasimin
dənyazır: “Mayın25dəV.İ.Le
ninadınaRespublikaSarayında
“Xarıbülbül” III Beynəlxalq Mu
siqiFestivalınınbağlanışməra
simi keçirilmişdir. Festivalda iş
tirak edən folklor kollektivlərinə
Azərbaycan Mədəniyyət Nazir
liyinin“Xalqınmillimədəniyyəti
ninqorunmasıvəyüksəkustalı
ğagörə” fəxridiplomları təqdim
edilmişdir...”.

Xəbərdə üç saatdan çox da
vam edən konsertin möhtə
şəmliyi qeyd olunur. Bildirilir ki,
yekunkonsertinquruluşunufes
tivalınbaşrejissoru,Xalqartisti
KərimKərimovvəmoskvalıba
letmeysterİqorSklyarverib.

“Qoy susmasın 
“Xarıbülbül”...

Çox mürəkkəb bir dövr. Xo
calıda soyqırımı törədilib, əzəli
yurdyerlərimiz işğalolunur.Ar
tıqŞuşanın dabaşını qara bu
ludlarbürüyüb...
30 aprel 1992ci il. “Mədə

niyyət” qəzeti. “Qoy susmasın
“Xarıbülbül” sərlövhəli yazıMə
dəniyyət Nazirliyində keçirilən
mətbuat konfransı haqqındadır.
Xəbərdəfestivala,əvvəlkiillərdə
olduğukimi,çoxsaylıölkələrdən
iştirakçılarınqatılmaqüçünmü
raciət etdiyi diqqətə çatdırılır:
“Hazırdahamınıbirsualdüşün
dürür: “Azərbaycan torpaqların
da müharibə getdiyi bir vaxtda
festivalı keçirmək, ya keçirmə
mək?”.Bütündünyadainforma
siya blokadasına düşdüyümüz
bir zamanda xalqımızın başı
na gətirilən faciələri göstərmək
üçün bundan böyük vasitə ola
bilməz...”.
Festivalın keçiriləcəyi tarix

2328maykimiqeydedilir.Bil
dirilir ki, festivalınbağlanışmə
rasimi Azərbaycan Demokratik
Respublikasının yaradılmasının
ildönümündə Gəncədə keçirilə
cək.Yazıda iqtisadi çətinliklərin
hökm sürdüyü vaxtda imkan
lı təşkilatlardan maddi yardım
göstərilməsidəxahişolunur...

...Mayın 8də xarıbülbülün
vətəniŞuşaerməni silahlı qüv
vələri tərəfindən işğal olunur.
Dördüncü “Xarıbülbül” festivalı
ləğvedilir.Şuşa,Cıdırdüzümu
siqi,folklorşöləniüçünuzunillər
gözləməliolur.
2020ci ilin 44 günlük Vətən

müharibəsində ərazi bütövlü
yümüz bərpa olunur, Şuşada
üçrəngli bayrağımız yenidən
dalğalanır.Otuz il öncə “Mədə
niyyət” qəzetinin yazdığı kimi,
qalaşəhərimizyenidənfestival
lı günlərinə qayıdır. Cıdır düzü
Heydər Əliyev Fondunun təş
kilatçılığı ilə möhtəşəm musiqi
bayramına–“Xarıbülbül”musiqi
festivalınaevsahibliyiedir...
Adı bundan sonra da mədə

niyyət paytaxtımızla qoşa çə
kiləcək “Xarıbülbül” festivalının
tarixinəsəyahətetdi

Lalə Azəri

P.S. Arxiv materiallarının əl
də olunmasında göstərdikləri
köməyəgörəMilliKitabxananın
rəhbərliyinəvəkollektivinəmin
nətdarlığımızıbildiririk.

Əbədi susmaz “Xarıbülbül”
Adı Şuşa ilə qoşa çəkilən festival bir qərinə əvvəl mətbuat səhifələrində
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4 iyun 1926 – Əmək dar ar tist, xa nən də Fat ma Yu sif qı zı Meh rə li-
ye va (1926 – 4.1.2000) Qu ba da ana dan olub. Mu ğam, xalq və bəs-
tə kar mah nı la rı nın bən zər siz ifa çı sı ki mi ta nı nıb. “Ar şın mal alan” 
fi l min də (1945) Tel li ro lu nu oy na yıb.

4 iyun 1929 – Əmək dar ar tist, ka man ça ifa çı sı El man Kə rim oğ lu 
Bə də lov (1929 – 25.6.1991) Ağ da mın Ma lı bəy li kən din də do ğu lub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu Xalq çal ğı alət lə ri or kest rin də 
fəaliy yət gös tə rib. 

4 iyun 1939 – Əmək dar ar tist Va qif Nə cəf oğ lu Rə su lov (1939-
2014) Ba kı da do ğu lub. Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rı ya ra nan dan 
(1968) bu teat rın akt yo ru olub.

4 iyun 1944 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki noope ra tor El man 
Əli ver di oğ lu Əli yev (1944-2016) Ba kı da do ğu lub. 30-dan ar tıq sə-
nəd li fi l min ope ra to ru, bə dii fi lm lə rin rəs sam-fo toq ra fı olub.  

5 iyun 1908 – Məş hur şair Mi ka yıl Müş fi q (Mi ka yıl Əb dül qa dir oğ-
lu İs ma yıl za də; 1908 – 6.1.1938) ana dan olub. Ye ni yet mə vaxt la rın-
dan şeir ya zıb, 18-20 yaş la rın da po pul yar lıq qa za nıb. Qı sa öm rün-
də 10 şeir və poema lar top lu su nəşr olu nub. Rep res si ya qur ba nı dır.

5 iyun 1939 – Xalq şairi, dra ma turq Va qif Sə mə doğ lu (Va qif Sə-
məd oğ lu Və ki lov; 1939 – 28.1.2015) ana dan olub. Li rik-fəl sə fi  şeir-
lə rin, “Bəxt üzü yü”, “Yay da qar to pu oyu nu”, “Ge ne ra lın son əm ri”, 
“Ma moy ki şi nin yu xu la rı” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir. Mil li Məc li sin de-
pu ta tı (2000-2010) olub.

5 iyun 1941 – Gör kəm li akt yor, Əmək dar ar tist Ham let Bə bir oğ-
lu Xa nı za də (1941 – 3.2.1990) Ba kı nın Şa ğan kən din də do ğu lub. 
“Ba bək”, “Ar xa dan vu ru lan zər bə”, “Qı zıl uçu rum”, “Qətl gü nü” və s. 
fi lm lər də, Aka de mik Dram Teat rın da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad-
da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

6 iyun 1917 – Teatr xa di mi, re jis sor, pe da qoq, Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi Zə fər Əli pa şa oğ lu Ne mə tov (1917 – 19.11.1971) ana-
dan olub. Ya ra dı cı lı ğı nın əsas döv rü Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı ilə 
bağ lı dır, 1942-1969-cu il lər də bu teatr da qu ru luş çu re jis sor və baş 
re jis sor iş lə yib.

6 iyun 1929 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Mü nəv vər Mə cid qı-
zı Rza ye va (1929-2004) Ba kı da ana dan olub. Mi ka yıl Müş fi q (Ba kı 
və Xı zı), Ay na Sul ta no va, Məh sə ti Gən cə vi (Gən cə) və di gər ta nın-
mış şəx siy yət lə rin hey kəl lə ri nin müəl li fi  dir.

6 iyun 1929 – Aka de mik, fi  zi ka-ri ya ziy yat elm lə ri dok to ru Çin giz 
Oveys oğ lu Qa car (1929 – 12.6.2021) Ba kı da do ğu lub. İx ti sas sa-
hə si ilə ya na şı, “Qə dim və or ta əsr lər Azər bay ca nın gör kəm li şəx-
siy yət lə ri”, “Köh nə Ba kı”, “Köh nə Şu şa” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. 

6 iyun 1972 – Ba kı da Nə ri man Nə ri ma no vun hey kə li nin (hey kəl-
tə raş – Xalq rəs sa mı Cə lal Qar yağ dı) açı lı şı ke çi ri lib. Res pub li ka nın 
rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev mə ra-
sim də çı xış edib. 

7 iyun 1905 – Azər bay ca nın mət buat və ic ti mai fi  kir ta ri xin də mü-
hüm rol oy na mış “Hə yat” qə ze ti nəş rə baş la yıb. Qə ze tin na şi ri Əli mər-
dan bəy Top çu ba şov, re dak tor la rı Əh məd bəy Ağaoğ lu (Ağa yev) və Əli 
bəy Hü seyn za də idi. 1906-cı ilin 3 sent yab rı na dək Ba kı da nəşr edi lib. 

7 iyun 1893 – Pe şə kar təh sil al mış ilk azər bay can lı qa dın rəs-
sam lar dan Qey sər Sey ful la qı zı Ka şı ye va (1893 – 17.4.1972) Tif-
lis də do ğu lub. Qaf qaz İn cə sə nə ti Təş viq Cə miy yə ti nin rəs sam lıq 
sin fi n də oxu yub. Port ret və pey zaj la rın (“Azər bay can zi ya lı sı”, “Göl 
sa hi li” və s.) müəl li fi  dir. “Şərq qa dı nı” jur na lın da rəs sam iş lə yib. 

7 iyun 1924 – Xalq ar tis ti Mə lik Yu sif oğ lu Da da şov (1924 – 3.12. 
1996) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb. Rus 
Dram Teat rın da di rek tor və bə dii rəh bər (1989-1991) iş lə yib. Teatr və 
te le vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də (“Də li Kür”, “Axı rın cı aşı rım”, “O 
dün ya dan sa lam”, “Fər yad” və s.) fi lm lər də yad da qa lan rol lar oy na yıb.

Dünya  
4 iyun 1882 – Rus teatr re jis so ru Fyo dor Ko mis sar jevs ki (1882-

1954) ana dan olub.

5 iyun 1898 – İs pan şairi və dra ma tur qu, mu si qi çi və rəs sam Fe-
de ri ko Qar sia Lor ka (Fe de ri co Gar cia Lor ca; 1898-1936) ana dan 
olub. İs pa ni ya da və tən daş mü ha ri bə sin də hə lak olub.

5 iyun 1931 – Fran sız ki no re jis so ru, “Ye ni dal ğa”nın nü ma yən-
də si Jak De mi (Jac ques Demy; 1931-1990) ana dan olub. “Şer bur 
çə tir lə ri” fi l mi Kann fes ti va lı nın (1964) qa li bi olub.

6 iyun 1599 – İs pan rəs sa mı Dieqo Rod ri qes de Sil va Ve las kes 
(Diego Rod ri guez de Sil va y Ve laz quez; 1599-1660) ana dan olub.

6 iyun 1606 – Fran sız dra ma tur qu Pyer Kor nel (Pier re Cor neil le; 
1606-1684) ana dan olub. Əsər lə ri: “Sid”, “Edip”, “Psi xe ya”, “Me de-
ya” və s.

6 iyun 1799 – Bö yük rus şairi, dra ma turq və na sir Alek sandr Ser-
ge ye viç Puş kin (1799 – 10.02.1837) ana dan olub. Əsər lə ri: “Yev ge-
ni One gin” (mən zum ro man), “Rus lan və Lüd mi la”, “Qaf qaz əsi ri”, 
“Tunc at lı” (poema), “Bo ris Qo du nov”, “Mot sart və Sal ye ri” (pyes), 
“Ka pi tan qı zı”, “Qa ra tox maq qa dın” (po vest) və s.

6 iyun 1875 - Al man ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı laureatı (1929) To mas Mann (Paul Tho mas Mann; 1875 – 
12.08.1955) ana dan olub. Əsər lə ri: “İosif və onun qar daş la rı” (tet ra-
lo gi ya), “Bud denb rok lar”, “Dok tor Faus tus” (ro man) və s.

7 iyun 1848 – Fran sız imp res sionist rəs sa mı, qra fi k və hey kəl tə raş 
Pol Qo gen (Euge ne Hen ri Paul Gauguin; 1848-1903) ana dan olub.

7 iyun 1917 – İtal yan əsil li Ame ri ka akt yo ru və mü ğən ni si Din 
Mar tin (Dean Mar tin – Di no Paul Cro cet ti; 1917-1995) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

4-7 iyunXatirə təqvimi

İ
n san la rın hə ya tın da mad di və mə nə vi eh ti yac lar möv cud dur. 
Mad di eh ti yac lar cis mi mi zi, mə nə vi eh ti yac lar isə ru hu mu zu qi-
da lan dı rır. Ru hu mu zun ən çox in cə sə nə tə, mu si qi yə, ədə biy ya ta 
eh ti ya cı var. İn cə sə nət bə zi xalq la rın ta ri xi nin bö yük bir his sə si-
nin təş ki lin də əhə miy yət li rol oy na maq la ya na şı, mə də niy yə ti nin 
də for ma laş ma sı və ori ji nal ol ma sı nın baş lı ca me ya rı dır. Qə dim 
in san lar be lə inanc la rı nı ye ri nə ye tir mək üçün to tem lə ri nin təs-
vir lə ri ni ya rat ma sı “in san var sa, in cə sə nət var” de mək ol du ğu nu 
is bat la yır. Hər han sı bir kəşf ilə eh ti yac la rın ödə nil mə si nin köl gə-
sin də də in cə sə nət işıq la rı gö rü nüb...

Çin də ka ğı zın ix ti ra sı tək-
cə ədə biy ya tın in ki şa fı na de yil, 
həm çi nin di gər sə nət nö vü nün 
ya ran ma sı na tə kan ver di. Əv-
vəl lər ka ğı zın ba ha lı xam mal 
ol ma sın dan irə li gə lə rək yal nız 
za də gan lar və ha kim züm rə-
nin, əsa sən qız la rı nın ya rat dı ğı 
və xü su si ba ca rıq tə ləb edən bu 
sə nət nö vü ori qa mi dir. “Ori qa mi” 
ya pon sö zü olub “ori” – qat la-

maq, “qa mi” isə ka ğız mə na sı na 
gə lir. Çin də ka ğı zın ya ran ma-
sı ilə mey da na gə lən bu sə nət 
nö vü nün in ki şaf edə rək yük səl-
mə si isə Ya po ni ya da baş ve rib. 
İlk vaxt lar Çin də ya ran dı ğı və 
ra hib lər tə rə fi n dən Ya po ni ya da 
təb liğ olun du ğu gü man edi lir.

Ori qa mi heç bir alət dən is ti fa-
də et mə dən, ya pış dır ma dan ha-
zır la nan ka ğız qat la ma sə nə ti dir. 

Ki çik yaş la rı mız da hər bi ri mi zin 
ha zır la dı ğı mız gə mi fi  qur la rı ori-
qa mi nin ən sa də növ lə ri dir. Ori-
qa mi klas sik və par ça lı ol maq la 
iki nö və ay rı lır. 

Klas sik ori qa mi bir tək ka ğız-
la ha zır la nır. İki və ya da ha ar-
tıq his sə is ti fa də edi lə rək klas sik 
ori qa mi ilə hey van və ya əş ya 
fi  qur la rı ha zır la nır. Mo dul yar ori-
qa mi ki mi də ad lan dı rı lan his sə li 
ori qa mi ox şar par ça la rın bir-
ləş di ril mə si ilə ha zır la nır, hey-
van və ya əş ya dan çox 3D və 
hən də si fi  qur la rın ha zır lan ma sı 
üçün is ti fa də olu nur. His sə sa yı 
hü dud suz olan mo dul yar ori qa-
mi sö kü lüb-yı ğı lan oyun caq la ra 
ox şa yır və ey ni his sə lər lə bir çox 
fərq li fi  qur ha zır la maq müm kün-
dür. Ori qa mi əsa sən kvad rat ka-
ğız lar dan ha zır lan sa da, ka ğız 

for ma sın da hər han sı bir məh-
du diy yət yox dur.

Ya ra dı cı lıq məh du diy yə ti ol-
ma yan sə nət nö vün də müx tə lif 
xü su siy yət lə rə ma lik hey van və 
fə za fi  qur la rı və ya hər han sı sa 
bir ob yek tin fi  qu ru nu ya rat maq 
müm kün dür. Zən gin mə də niy-
yə tə sa hib olan Ya po ni ya nın 
qə dim ənə nə lə rin də mü hüm ye-
rə ma lik ori qa mi sə nə ti nin bə zi 
fi  qur la rı na mis tik mə na lar yük-
lə nib. Dur na qu şu fi  qu ru xü su si 
ma hiy yə tə ma lik dir. Əf sa nə lə rə 
gö rə, ar zu tu tub 1000 dur na qu-
şu fi  qu ru ha zır la yan in sa nın ar-
zu la rı ger çək lə şir. Bu fi  qur la rın 
da ha çox ta nın ma sı isə 1945-ci 
il də Xi ro si ma da atom bom ba sı-
nın part la ma sı nə ti cə sin də qan 
xər çən gi olan Sa da ko Sa sa ki 
ad lı 11 yaş lı uşa ğın 1000 dur na 
qu şu dü zəlt mə si ilə bağ lı dır.

La kin Sa da ko və fat et sə də, 
adı dün ya da ba rış sim vo lu na 
çev ri lir. Bu ha di sə Xi ro si ma da 
“Dün ya uşaq ba rış gü nü”nün 
mey da na gəl mə si nə və bu gü-
nün şə rə fi  nə Sa da ko nun Sietl də 
(ABŞ) hey kə li nin qo yul ma sı na 
və si lə olub. Hər il av qust ayı-
nın 6-da qeyd olu nan bu gün-

də, dün ya sə viy yə sin də bir çox 
uşaq tə rə fi n dən ha zır la nan dur-
na qu şu ori qa mi lə ri Xi ro si ma ya 
gön də ri lir. Ki çik və can sız bir 
ka ğız dan bö yük sim vo la çev ri-
lən ori qa mi in cə sə nə tin in san la-
ra sülh aşı la ma sı nın bən zər siz 
üsu lu dur. 

Ka ğız la rın kə si lə rək for ma ve-
ril mə si ilə ori qa mi nin bir nö vü 
olan ki ri qa mi mey da na gə lib. Ki-
ri qa mi (ya pon ca “ki ri” – kəs mək 
və “qa mi” – ka ğız) ha zır la nar kən 

ilk ola raq ka ğız qat la nı lır, fi  qur 
ya ra dı lır, kə sil dik dən son ra açı lır 
və fi  qu run əsas for ma sı mey da-
na gə lir. Əsa sən sim met rik olan 
bu sə nət nö vü va si tə si lə qar də-
nə ci yi, ul duz lar və ya müx tə lif çi-
çək lər lə ya na şı, sim met rik ol ma-
yan da ha mü rək kəb fi  qur lar da 
ha zır la maq müm kün dür. Ki ri qa-
mi nin əsas xü su siy yə ti yal nız bir 
ka ğız dan ha zır lan ma sı dır. 

Ori qa mi müasir dövr də bir 
o qə dər də in ki şaf et mə sə də, 
əsa sən hə vəs kar lar tə rə fi n dən 
öy rə nil mə yə da vam et di ri lir. 
Sib ho Ma bo na, Atil la Yurt kul 
ki mi sə nət kar lar isə ori qa mi 
sə nə tin də pro fes sional ola raq 
da vam edən na dir in san lar dır. 
Azər bay ca nın Əmək dar rəs sa-
mı Rə şad Ələk bə rov da “Özün-
sən” ad lı sər gi sin də məhz dur-
na qu şu ori qa mi lə rin dən iba rət 
ins tal ya si ya ha zır la yıb. Xam-
ma lın ka ğız ol ma sı sə bə bin dən 
bu sə nət əsər lə ri nin öm rü az 
ol du ğu üçün ən qə dim ori qa mi 
haq da də qiq mə lu mat ver mək 
müm kün de yil. 

Şəb nəm Əzi zo va
Azər bay can Döv lət Rəsm 

Qalere ya sı nın ki çik el mi iş çi si

Xalq rəs sa mı Toğ rul Nə-
ri man bə yov bir vaxt lar 
“Ul duz” jur na lın da onun 
haq qın da be lə yaz mış-

dı: “...Daş hey rə ti miz Qo bus-
tan dan, İn ti bah döv rü nün 
na dir in ci lə rin dən üzü bə ri 
dün ya rəng kar lıq sər gi sin də 
gö rüb-gö tür mə li nə var sa, 
heç bi ri diq qə tin dən ya yın-
ma sın. Fır ça sı hə yat la üz-
üzə, nə fəs-nə fə sə ya şa sın 
və tə biətin əlif ba sı de di yi-
miz fə sil lər ki mi hər rən gin 
öz bo ya sı ol sun. O za man 
ağap paq kə tan yed di rəng 
göy qur şa ğı na dö nər. M.Əli-
yev adı na Azər bay can Döv lət 
İn cə sə nət İns ti tu tu nun tə lə-
bə si Fik rət İb ra hi mov öz du-
yu mu, mü şa hi də tər zi, əl van 
pa lit ra sı olan rəs sam dır...”.

Toğ rul Nə ri man bə yov onu öz 
tə lə bə si ki mi yax şı ye tiş dir miş di. 
Rəs sam özü son ra lar müəl lim lə-
ri Toğ rul Nə ri man bə yov və Sət-
tar Bəh lul za də nin öy rət dik lə ri ni 
ye tə ri qə dər mə nim sə yə bil mə-
di yi ni eti raf et sə də, on la rın tə lə-
bə si ol du ğu üçün bu gün də fəxr 
edir. Fik rət İb ra him li nin son ra lar 
ya ra na caq dəst-xət tin də və bə-
dii ifa də es te ti ka sın da bu iki bö-
yük sə nət kar la rın müs bət tə si ri-
ni gör mək müm kün dür.

Azər bay can rəs sam lıq sə nə ti 
ta ri xin də Neft ça la rəs sam la rı nın 
xü su si ye ri ol du ğu nu əmin lik lə 
de yə bi lə rik. Çün ki bur da ye ti şən 
ək sər rəs sam lar res pub li ka da çox 
məş hur olan “Adil Ha cı yev mək-
tə bi”ni keç miş di. On lar dan bi ri də 
2 iyun 1955-ci il də Neft ça la ra yo-
nu nun Xıl lı kən din də dün ya ya gə-
lən Fik rət Əli oğ lu İb ra him li dir. 

Gün də lik ona ve ri lən pul la ra 
qa çıb fır ça, bo ya alan Fik rət 9-cu 
si nif dən rəsm çək mə yə baş la-
mış dı. Ata sı oğ lu nun ar zu la rı nı 
ger çək ləş dir mək üçün onu dos tu, 
Xalq rəs sa mı Adil Ha cı ye vin ya nı-
na apa ra raq rəs sam lıq sə nə ti nin 
sir lə ri ni öy rən mə si nə dəs tək olur. 
Rəs sam lı ğa olan hə vəs son ra lar 
onu Ba kı şə hə ri nə gə tir di. Əzim 
Əzim za də adı na Döv lət Rəs sam-
lıq Mək tə bin də, M.Əli yev adı na 
Azər bay can Döv lət İn cə sə nət 
İns ti tu tun da təh sil al dı. Fik rət İb-
ra him li 1988-ci il dən Azər bay can 
Rəs sam lar İt ti fa qı nın üz vü dür.

Öm rü nün bir qə ri nə sin dən ço-
xu nu rəng lər dün ya sı ilə tə ma-
sa-ün siy yə tə həsr edən Fik rət 
İb ra him li sə nət də mil li ru hun qo-
ru ma sı na ça lı şan, öz dəst-xət-
ti olan rəs sam lar dan dır. Onun 
əsər lə rin də da ha çox qü ru bun, 
tünd sa rı və açıq qəh və yi rəng lə-
rin ahən gi diq qə ti cəlb edir. Özü-
nün tə bi rin cə de sək, rəsm mu si-
qi nin və rəq sin rəng li for ma sı dır. 

Bu iki si nin har mo ni ya sı rəsm də 
bir lə şir. Rəsm çə kən də isə rəng-
lə rin har mo ni ya sı na müt ləq şə kil-
də diq qət et mək la zım dır. 

Fik rət İb ra him li nin əsər lə ri nə 
nə zər sal saq, realiz min da ha 
çox üs tün lük təş kil et di yi ni gö-
rə bi lə rik. Ümu mi lik də eksp res-
sionizm, imp res sionizm, post-
imp res sionizm, avan qard və 
da ha çox realiz min üzə rin də 
qu ru lan əsər lə rin müəl li fi  rəng-
lər dən ye rin də is ti fa də et mək 
ba ca rı ğı nın nə qə dər önəm li ol-
du ğu nu vur ğu la yır. Rəs sa mın 
ya ra dı cı lı ğı ki fa yət qə dər janr 
əl van lı ğı ilə diq qət çə kir. “Də niz, 

gü nə ba xan lar”, “Fat ma yı”, “Bağ 
evi-Nov xa nı”, “Ab şe ron mo ti vi”, 
“Ab şe ron gü nə ba xan la rı”, “Van 
Qoq gü nə ba xan la rı”, “Ni şan. 
Rə fi  qə lər”, “Kən di mi zin qız la rı”, 
“Xon ça apa rır lar”, “Gə lin gə tir-
mə yə”, “Toy” və s. əsər lə ri bir-
bi rin dən ma raq lı kom po zi si ya 
qu ru lu şu və mil li ko lo rit zən gin li-
yi nə gö rə diq qə ti cəlb edir. 

Xal qın, elin mil li mə nə viy ya tı nı, 
adət-ənə nə lə ri ni, hə yat tər zi ni, 
se vin ci ni, şad lı ğı nı özün də cəm-
lə yən toy-dü yün mə ra sim lə ri hər 
za man sə nət adam la rı nın diq qət 
mər kə zin də olub. Nə sil dən-nəs lə 
ke çə rək qo ru nub ya şa dı lan bu 
ənə nə lə ri miz təs vi ri sə nət sa-
hə sin də də ol duq ca zən gin yer 
tut maq da dır. Ma hir fır ça us ta-
sı Fik rət İb ra him li nin ya ra dı cı lıq 
fəaliy yə tin dən də yan öt mə yən 
bu möv zu “To ya ha zır lıq” sü jet-
li kom po zi si ya sın da öz ək si ni 
ta pıb. Kom po zi si ya da safl  ı ğın, 
ye ni baş lan ğı cın sim vo lu he sab 
edi lən bə yaz li bas lı gə lin mər kə-
zi fi  qur ki mi çı xış edir. Utan caq, 
hə yə can lı ba xış lar la iz lə yi ci lə-
rə ba xan gə li nin ət ra fın da onun 
se vin ci nə şə rik ol ma ğa ça lı şan 
xa nım la rı gö rü rük. San ki ət raf 
aləm, tə biət də tə zə gə li nin hə-
yə ca nı nı pay la şa raq, di na mik, 
can lı və coş qu lu əh va la bü rü nüb. 
Hər bir fi  qur öz in di vi dual jest lə ri, 
mi mi ka la rı ilə təs vir olu nub. Sağ 

tə rəf də xəl və ti pı çıl da şan xa nım-
lar, ət ra fın da şən lik dən zövq alan 
ba la ca lar, sol tə rəf də isə se vinc 
və qay ğı ilə gə li ni iz lə yən bö yük-
lər təs vir olu nub. Sü jet li tab lo nun 
rəng şka la sı dol ğun dur. Tit rək və 
ener ji li fır ça vu ruş la rı nın nəqş et-
di yi li rizm rəs sa mın möv zu se çi-
mi nə çox ya ra şır. 

Xo şa həng li rəng lə rin bir-bi ri ni 
tə qib et di yi kom po zi si ya lar sə-
nət ka rın üs lu bun dan, dü şün cə-
sin dən, köv rək duy ğu la rın dan 
xə bər ve rir. Sa də, la kin tə sir li bir 
kom po zi si ya qu ru lu şu na əsas la-
nan “Xon ça apa ran lar” əsə rin də 
rəng lər səs siz və is ti dir. Ar xa fon 

gü nəş sa rı sı, par laq qı zı lı ton lar 
və qır mı zı lə kə lər dən iba rət dir. 
Rəs sa mın seç di yi pa lit ra əsə rin 
dra ma tik gü cü nü ar tı ran önəm-
li ün sür lər dən bi ri dir. Çox fi  qur lu 
kom po zi si ya nın əsas qəh rə man-
la rı olan qa dın lar və ba la ca uşaq 
bü tün duy ğu də yi şik lik lə ri ni öz mi-
mi ka la rın da bü ru zə ve rir lər. Xa-
nım lar dan iki si nin əlin də qır mı zı 
ör tük də məc me yi-xon ça var. Xon-
ça lar xoş xə bə rin, xe yir işin rəm-
zi he sab olu nur lar. Qa dın lar zə rif 
və emo sional ba xış la rı, du ruş la rı 
ilə əsə ri bə zə yir lər. Az yaş lı uşaq 
saf nə zər lə ri ni iz lə yi ci lə rə tuş la-
yıb. Kom po zi si ya nın ən ma raq lı 
ob ra zı isə ağ bir çək qa dın dır. Hə-
lim si ma sı ilə bi zə doğ ma gə lən 
bu qa dın san ki ar xa sın da kı sa kit, 
mü la yim də ni zin ək si dir. Kom po-
zi si ya nın di na mi ka sı, gü cü, rit mi 
isə tə laş sız lə pə lə rin üzə rin də qa-
nad ça lan ağ qa ğa yı lar dır. Bəl kə 
də bu coş qun qa ğa yı lar va si tə si lə 
rəs sam bi zə gənc qa dın la rın co-
şub-çağ la yan ruh la rı nı, qəlb lə ri ni 
gös tər mək is tə yir.

18 il İçə ri şə hər də ya şa yan rəs-
sam qə dim qa la nın hər ye ri nə 
bə ləd dir, bu ra nın la bi rin tə bən zər 
kü çə lə ri ni, onun ay rı-ay rı abi də-
lə ri ni, daş la ra hop muş xa ti rə lə ri ni 
se və-se və kə ta na kö çü rüb. Doğ-
ma şə hə rin təs vi ri nə mü cər rəd və 
da ha na ğıl va rı ya na şan sə nət kar 
Ba kı nın di na mi ka sı nı, xaosu nu, 

rit mi ni, es te ti ka sı nı iz lə yi ci lə ri nə 
“İçə ri şə hər” tab lo sun da təq dim 
edib. Şər qin, de mək olar ki, sim-
vo lu na çev ril miş ənə nə vi me-
mar lıq ele ment lə ri – gün bəz lər, 
mi na rə lər, sa də ey van lar köh nə 
Ba kı nın xa ti rə lə ri mi zə si nən gö-
rün tü sü nü köv rək duy ğu lar ilə 
ya da sa lır. Kom po zi si ya nın əsas 
xü su siy yət lə ri ara sın da hə rə kət 
his si, işıq və köl gə ara sın da kı 
kont rast yer al maq da dır. Şə hə rin 
mis tik təs vi rin də for ma ilə rəng lər 
də bə ra bər də rə cə də rol oy na-
yır. Hən də si for ma lar ilə, ciz gi və 
əy ri xət li bi çim lər dən çox is ti fa də 
edil mə si nə bax ma ya raq, li rik ab-
ha va, ro man tik ça lar öz bə dii və 
es te tik gü cü nü itir mir. İn cə zövq 
və həs sas duy ğu la rın har mo-
ni ya sı sa yə sin də qar şı mız da kı 
təs vir “mö cü zə vi şə hər”ə çev ri-
lə rək qəl bi mi zi fəth edir. Rəs sam 
Ba kı nı ağu şu na alan Xə zə rin 
ma vi, fi  ru zə yi su la rı nın sa kit dal-
ğa la rı nı, onun üzə rin də qıy vu ran 
qa ğa yı la rı, li ma na ya na şan gə-
mi və qa yıq la rı da təs vir et mə yi 
unut mur. Kə tan dan son suz lu ğa 
doğ ru uza nan şə hər mən zə rə si-
nin ən gö zəl ele men ti, ye nil məz-
lik rəm zi olan Qız qa la sı dır. Ta rix 
qo xan abi də lə ri, sə rin me hi, hər 

bir qa rı şı min sirr ilə mö hür lə nən 
kü çə lə ri hə vəs lə iş lə yən fır ça us-
ta sı öz ob ra zı nı da kom po zi si-
ya ya əla və edir. Təəc cüb lü de yil 
ki, öm rü nü sə nə ti nə həsr edən 
rəs sam elə ye nə mol bert üzə rin-
də ya ra dı cı lıq eş qi ilə ça lı şar kən 
təs vir olu nub. Məhz bu im za is-
te dad lı rəng ka rın tə xəy yü lü nün 
özü nə xas nü mu nə si ki mi kom po-
zi si ya nı uğur la ta mam la yır. 

Fik rət İb ra him li nin ya ra dı cı lı-
ğın da can sız və so yuq əş ya la-
rın ifa də si də özü nə məx sus yer 
tut maq da dır. Onun bi zə təq dim 
et di yi məişət əş ya la rı, tə rə-
vəz və mey və lər təm tə raq dan 
uzaq gör kəm lə ri ilə ta ma şa çı-
ya keç miş lə bu gü nün ara sın da 
əla qə nin var lı ğı nı yan sı dır. Sə-
pə lən miş əş ya la rın ru hu nu, fak-
tu ra sı nı bə dii ifa də di li ilə bö yük 
us ta lıq la çat dı ran rəs sam mə-
ha rət lə fır ça və rəng lə rin kö mə-
yi ilə sə pə lən miş can sız əş ya la-
rın his siy ya tı nı, da xi li və xa ri ci 
gö rü nü şü nü, hə yat la əla qə si ni 
bə dii şə kil də eh ti va et mək də dir.

Fik rət İb ra him li nin əsər lə ri 
müx tə lif vaxt lar da sər gi lər də nü-
ma yiş et di ri lib, mü ka fat la ra la yiq 
gö rü lüb və öl kə miz lə ya na şı xa-
ri ci öl kə lər də şəx si kol lek si ya lar-
da sax la nı lır.

Könül Vəliyeva
Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qalereyasının əməkdaşı

Əsərlərindən bizə baxan rəssam

Sülh və firəvanlıq “simvolu”
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MƏDƏNİYYƏT

31 may – 2 iyun ta rix lə rin də Al
ma ni ya nın Frank furt şə hə rin də 
ke çi ri lən “İMEX – 2022” sər gi
sin də Azər bay ca nın iş gü zar 
tu rizm im kan la rı ta nı dı lıb.

Dövlət Turizm Agentliyindən
bildirilib ki, sərgiyə ölkəmizdən
8 turizm şirkəti qatılıb. Məqsəd
Azərbaycanın işgüzar və biz
nes turizmi potensialını Avropa
da tanıtmaq, xarici tərəfdaşlarla
əlaqələrigenişləndirməkvəyeni
əməkdaşlıqlarqurmaqdır.Görüş
lərdəAzərbaycandamövcudolan
müasir işgüzar turizm infrastruk
turu və irimiqyaslı biznes tədbir
lərinəevsahibliyietməpotensialı
haqqındaməlumatverilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan

Turizm Bürosunun tabeliyində
fəaliyyət göstərən Azərbaycan
Konqreslər Bürosunun işgüzar
turizmintəşviqiistiqamətindədi

gər qurumlarla əməkdaşlığının
nəticəsiolaraqölkəmiz2023cü
ildə74cüBeynəlxalqAstronav
tikaKonqresinə,AvropaGənclər
Parlamentinin99cuBeynəlxalq
Sessiyasına və Avropa Kranio
Maksillo Üz CərrahiyyəsiAsso
siasiyasınınRegional Konqresi
nə, 2024cü ildə isəUniversitet
AlimlərininLiderlikSimpoziumu
naevsahibliyiedəcək.
Dünyaüzrəgörüşlər,konfrans

lar, tədbirlərvə işgüzarsəyahət
lər sahəsində ən mühüm sərgi
hesab olunan “İMEX Frankfurt”
2002ci ildən başlayaraq hər il
keçirilir.Builsərgiyə150dənçox
ölkədənnümayəndələrqatılıb.

Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

358 il əv vəl...
6 iyun 1664-cü il dəBritaniyailəNiderlandarasındaAmerikadakı

müstəmləkələrə nəzarət uğrundamüharibə başlayıb. İlk döyüşdə
BritaniyaqoşunlarıqalibgələrəkNyuAmsterdamşəhəriniələkeçi
riblər.İngilislərşəhərinadınıdəyişərəkNyuYorkqoyublar.

144 il əv vəl...
4 iyun 1878-ci il də Britaniya və Osmanlı imperiyası arasında

Kiprkonvensiyasıimzalanıb.Sazişəəsasən,OsmanlıKipradasını
BritaniyanınidarəçiliyinəverərəkəvəzindəRusiyailəBalkanmüha
ribəsində (18771878)ondanyardımalmalı idi.LakinBritaniyanın
göstərdiyiköməyərəğmənOsmanlıməğlubolduvənəticədəBal
kanlarınböyükhissəsinədə,Kiprədənəzarətiitirdi.

117 il əv vəl...
7 iyun 1905-ci il dəNorveçİsveçuniyasına(ittifaq)sonqoyulub.

Norveçparlamenti(Stortinq)ölkədəkeçirilmişreferendumunnəticə
lərininəzərəalaraqittifaqsazişinipozmaqbarədəqərarçıxarıb.Nor
veçmüstəqilkrallıqolub.Norveçİsveçuniyası1814cüildəikiölkə
arasındamüharibəninnəticəsiolaraqimzalanmışdı.Müharibədəqa
libgələnİsveçNorveçiittifaqaməcburetmişdi.

104 il əv vəl...
4 iyun 1918-ci il də Ba

tumdaaparılandanışıqların
yekunu olaraq Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti ilə Os
manlı arasında “Sülh və
dostluqhaqqında”müqavilə
imzalanıb.MüqaviləniAzər
baycan tərəfdənMilli Şura
nınsədriM.Ə.Rəsulzadəvə
xariciişlərnaziriM.Hacınski,
OsmanlıtərəfdənədliyyənaziriXəlilbəyvəQafqazcəbhəsininkoman
danıVahibpaşaimzalamışdı.BumüqaviləiləXalqCümhuriyyətibirinci
olaraqOsmanlıtərəfindəntanındı.

102 il əv vəl...
6 iyun 1920-ci il dəZaqataladasovethakimiyyətinəqarşıüsyan

başlanıb.MollaHafizƏfəndininbaşçılıqetdiyiüsyançılarZaqatala
qalasını,Qaxıvəətrafəraziləriələkeçiriblər.RusiyanınXIordusu
nunbölgəyəyeridilənhissələri iyunun16daüsyanı yatırıb.Hafiz
ƏfəndidəstəsiiləGürcüstanərazisinəkeçib.

75 il əv vəl...
5 iyun 1947-ci il də 

ABŞın dövlət katibi Corc
Marşall Harvard Universi
tetindəetdiyiçıxışındaAv
ropa dövlətlərinə yardım
proqramınıaçıqlayıb.Tari
xə“Marşallplanı”kimidü
şənbuproqramaəsasən,
ABŞhökuməti4ilərzində
Avropanın 16 dövlətinə
(SSRİvəonun təhriki iləŞərqiAvropanınsosialistdüşərgəsiyar
dımdanimtinaetdi)ümumilikdə13milyarddollaryardımgöstərdi.

67 il əv vəl...
5 iyun 1955-ci il də“Varşavamüqaviləsi”qüvvəyəminib.1955ci

ilmayın14dəVarşavadaSSRİvədaha7sosialistölkəsitərəfindən
bağlananpaktNATOalyansınacavabolaraqyaradılmışdı.1991ci
iliyulun1də“Varşavamüqaviləsi”özünüburaxdı.

55 il əv vəl...
5 iyun 1967-ci il dəYaxınŞərqdə“6günlükmüharibə”başlanıb.İsrail

ordusuMisir,Suriya,İordaniyavəİraqınbirləşmişqüvvələriniqısamüd
dətdə(10iyun)məğlubedərək,MisirinSinayyarımadasını,Suriyanın
Qolan təpələriniələkeçirdi.MisirhökumətiABŞvəBritaniyanın İsraili
dəstəkləməsinəetirazolaraqSüveyşkanalınıbağladı.Dünyagəmiçiliyi
üçünböyükəhəmiyyətdaşıyankanalyalnız1975ci ildəaçıldı.1979
1980ci illərdənMisirləaparılanKempDevid(ABŞ)danışıqlarınaəsa
sən,İsrailSinayıtərketdi.

50 il əv vəl...
5 iyun 1972-ci il dəStokholmda(İsveç)ətrafmühitinmühafizəsi

üzrəbeynəlxalqkonfransbaşlayıb.Həmin ildekabrın16daBMT
BaşAssambleyasının27cisessiyasında5iyunDünyaƏtrafMühit
Günü(WorldEnvironmentDay)kimitəsisolunub.

30 il əv vəl...
7 iyun 1992-ci il dəAzərbaycandanövbədənkənarprezidentseç

kilərikeçirilib.MərkəziSeçkiKomissiyasınınelanetdiyirəsmiməlu
matagörə,AzərbaycanXalqCəbhəsininsədriƏbülfəzElçibəy59,4
faizsəsləqalibgəlmişdi.

29 il əv vəl...
4 iyun 1993-cü il də GəncədəAzərbaycan Ordusunun keçmiş

korpus komandiri Surət Hüseynovun başçılıq etdiyi hərbi qüvvə
lərqiyamqaldırıb.Qiyamçılarlahökumətqüvvələriarasındasilahlı
toqquşmadahərikitərəfdən35nəfərhəlakolub.BuhadisəAzər
baycandadərinləşənhərbisiyasiböhranıkritikhəddəçatdırıb,ölkə
vətəndaşmüharibəsiastanasınagəlib.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Azərbaycanın qızılgül ətirləri Paris sərgisində
Pa ris də Fran sa Ət riy yat çı lar Cə miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 
SİMP PAR sər gi sin də Azər bay ca nın ətir sə na ye si sa hə sin də ix ti
sas laş mış “Lec heq Farm & Dis til lery” şir kə ti  öl kə mi zi təm sil edib.

Zaqatalarayonundafəaliyyətgöstərən“LecheqFarm&Distillery”
MMC sərgidə təbii məhsullardan hazırlanmış müxtəlif çeşidli bitki
yağları,kosmetikavəaromaterapiyaüzrəməhsullarınınümayişet
dirib.ZaqatalavəŞəkidəbecərilmişqızılgül,lavandavədigərçölçi
çəklərindənhazırlanmışaromayağlarətiristehsalçılarınındiqqətini
cəlbedib.BəzimütəxəssislərAzərbaycanlavandasıyağınınxüsusi
ətirnüansınamalikolduğunuvurğulayıblar.
FransanınətriyyatüzrəmütəxəssisləriAzərbaycandangələnbit

kiyağlarıiləmaraqlanaraq,əməkdaşlıqtəklifediblər.“LecheqFarm
andDistillery”şirkətininnümayişetdirdiyi50illikqızılgülyağımütə
xəssislərtərəfindənyüksəkqiymətləndirilib.
SİMPPAR ətriyyat sənayesi sahəsindəAvropanın ən böyük pe

şəkar sərgisidir. 12 iyun tarixlərində  keçirilən builki sərgiyə 100
dənçoxölkədənətirsənayesiüçünxammalistehsaledəntanınmış
brendlərqatılıb.Azərbaycanşirkətinindədünyadatanınmışvəapa
rıcıkosmetika,aromaterapiyasənayelərinintəbiixammaltədarükçü
sünəçevrilməsitəsadüfideyil.Respublikamızdahələsovetdövrün
dəistehsalolunanqızılgülyağımüxtəlifölkələrəixracedilirdi.

“Sonuncu” filmi növbəti 
beynəlxalq festivalda

Mə də niy yət Na zir li yi nin 
dəs tə yi ilə Ba kı Me dia 
Mər kə zi və “Sal na mə
film” stu di ya sı tə rə fin dən 

is teh sal olun muş “So nun cu” sə
nəd li fil mi iyu nun 611də Pol şa
da, 41ci Kos za lin De büt Film lə ri 
Fes ti va lın da nü ma yiş olu na caq. 

Ekran işi “Gənclər və kino” adı al
tında keçirilən festivalın qısametrajlı
filmlər üzrə müsabiqə proqramında
iştirakedəcək.
BaşprodüseriArzuƏliyeva,prodü

serləriOrmanƏliyevvəNazimHüsey
nov,rejissoruFarizƏhmədov,ssenari
müəllifəriEsmiraƏyyubvəFarizƏh
mədov, quruluşçu operatoru Mateuş
Çuxnovski(Polşa)olanfilmXəzərdə
nizindəkiKürdiliadasınınsonuncusa
kiniVitaliPronindənbəhsedir.
Qeyd edək ki, “Sonuncu” ötən il

premyerasını 50ci Rotterdam Bey
nəlxalq Film Festivalında etdikdən
sonra, bir sıra festivallarda iştirak
edib. Ekran işi Bosniya vəHerseqo

vinada keçirilən 15ci “Jahorina Film
Festivalı”nda,Polşadakeçirilən“OFF
CİNEMA” 25ci Beynəlxalq Sənəd
li FilmFestivalında, 5ci “DokuBaku”
BeynəlxalqSənədliFilmFestivalında
mükafatlaralayiqgörülüb.

“ABBA” 36 il sonra ictimaiyyət qarşısına çıxıb
İs ve çin məş hur “AB BA” kvar te ti nin üzv lə ri 36 il dən son ra ilk 
də fə tam he yət də ic ti maiy yət qar şı sı na çı xıb lar. Qrup ma yın 
26da “AB BA Vo ya ge” kon sert şousu nun açı lı şı na qa tı lıb.

72 yaş
lı Agneta
Faltskoq, 75
yaşlı Ben
ni Ander
son, 76 yaş
lı AnniFrid
Lingstad və
yaşı 77ni
h a q l a m ı ş
Byorn Ul
veus qırmızı
xalı üzərin

dənkeçərəkfotoqrafarapozaverdikdənsonratamaşaçızalında
yerlərinitutublar.Konsertdəisəkvartetüzvlərininözlərideyil,on
larınrəqəmsalavatarlarıçıxışediblər.
KonsertdənöncəsəhnəyəçıxanBenniAndersonözünüzaman

içindəsəyahətedən“DoktorKim” (“DoctorWho”, 6080ci illərdə
BBCdəyayımlananməşhurfantastikserial)iləmüqayisəedib.
Sonra“ABBA”nınholoqramlıavatarlarıqrupunpopulyarmah

nılarınıifaediblər.
Konsertlər“ABBA”nın40ildənsonra“Voyage”adlıalbomunun

buraxılışınahəsrolunub.“ABBAVoyage”şousubirhəftəərzində
hərgünLondonOlimpiyaparkındaxüsusiolaraqtikilmiş“ABBA
Arena”danümayişolunub.
Konsertlərdəçıxışedənholoqramlar(rəqəmsalavatar)70ciil

lərdəki“ABBA”üzvlərininbənzəridir.Konsertproqramındaİsveç
qrupunun22hitiyeralıb.
1972ci ildə yaradılan kvartet üzvlərinin adlarının baş hərfəri

(Agneta,Byorn,Benni,Anni)ilə“ABBA”adlandırlıb.Dünyaşöh
rətiqazananqrup10ilfəaliyyətgöstərib.Qrupunhitləribugündə
dünyaradiolarınınefirindəsəslənir.

V.Kamal

Ölkəmizin işgüzar turizm imkanları 
Almaniyada təbliğ edilib

“Musiqili proyektor” multimedia şousu
Məşhur filmlərin musiqiləri kamera 

orkestrinin ifasında

İyu nun 25də Ni za mi Ki no Mər kə zin də “ArtEast Me
dia Group” şir kə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Mu si qi li pro yek
tor” mul ti me dia şousu ke çi ri lə cək. La yi hə “Azər bay
can film” Ki nos tu di ya sı nın dəs tə yi ilə real la şa caq.

“Musiqiliproyektor”multimediaşousunda“Avanqard”
kamera orkestrinin ifasında Azərbaycan və dünya ki
nematoqrafiyasınınənsevilənbədii vəcizgi filmlərinin
saundtrekləriyeniaranjimandatamaşaçılaratəqdimedi
ləcək.Proqramdaböyükrəğbətqazanmışekranəsərlə
rindənmusiqinümunələriparlaqrəqsifaları,xoreoqra
fikkompozisiyalarvəfilmlərdənfraqmentlərləmüşayiət
olunacaq.Multimedia şousu tamaşaçılarda bədii zövq
vəxoştəəssüratbəxşedəcək.

Azərbaycan hekayələri 
Praqada təqdim olunub

Azər bay can Döv lət Tər
cü mə Mər kə zi ilə Çex 
Res pub li ka sı nın “Ka ro
li num” nəş riy ya tı nın bir

gə əmək daş lı ğı çər çi və sin də 
Pra qa da işıq üzü gör müş 
“Sa rı gə lin – Azər bay can 
he ka yə lə ri an to lo gi ya sı” 
ki ta bı nın təq di mat mə ra si mi 
ke çi ri lib. 

Tədbiri giriş sözü ilə Karlov
Universitetinin professoru İvana
Bozdexova açaraq kitaba daxil
edilmiş əsərlərin bədii məziy
yətindən, çex dilinə tərcümə və
tərtib prosesindən danışıb. Bil
diribki,Çexiyaədəbimühitində
maraqla qarşılanan nəşr Azər
baycanDövlətTərcüməMərkəzi
tərəfindənədəbiyyatlararasımü
badilə və iki ölkə arasındamə
dəniyyətlərarasıdialoquninkişa
fınaverilənəlamətdartöhfədir.

Karlov Universitetinin prorek
toru Yan Kuklik də kitabın hər
iki ölkənin ədəbimədəni həyatı
üçün əlamətdar hadisə olduğu
nu,busəpkililayihələrindavamlı
şəkildəhəyatakeçirilməsinəeh
tiyacduyulduğunubildirib.
Universitetin professoru Zu

zana Krjihova, Klara Xoulikova,
“Karolinum”nəşriyyatınındirekto
ruPetrValovədigərçıxışedən
lərnəşrhaqqındasözaçıblar.
ÖlkəmizinÇexRespublikasın

dasəfiriAdışMəmmədovnəşrin
Azərbaycan xalqı və mədəniy
yətinin çexiyalı oxuculara tanı
dılmasındamühümrolundanda
nışıb: “Bu vaxta qədər ayrıayrı
yazıçı və şairlərin əsərlərindən
bəzinümunələrmüxtəlifdövrlər
dəPraqadaçapolunsada,milli
ədəbiyyatın bu cür küll halında
təqdimedilməsiilkvəəlamətdar
hadisədir”.

Mərasimin bədii hissəsin
də kitaba daxil edilmiş əsər
lərdən – Əzizə Cəfərzadənin
“Gözlənilməyən gəliş”, Ana
rın “Gürcü familiyası”, Elçinin
“Sarı gəlin” hekayələrindən
parçalar səsləndirilib, “Sarı
gəlin” Azərbaycan xalq mah
nısıifaolunub.
Qeyd edək ki, bu ilin mart

ayında Praqada işıq üzü gör
müş kitaba Əbdürrəhim bəy

Haqverdiyev,CəlilMəmmədqu
luzadə,SüleymanRəhimov,Əli
Vəliyev,MirCəlal,ƏnvərMəm
mədxanlı,Anar,ƏzizəCəfərza
də,Maqsudİbrahimbəyov,Yusif
Səmədoğlu, Elçin, İsi Məlikza
də, Mövlud Süleymanlı, Kamal
Abdulla, Şahmar, Sara Nəziro
va, RafiqTağı, Saday Budaqlı,
EtimadBaşkeçidkimiAzərbay
can ədiblərinin əsərləri daxil
edilib.
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