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MƏDƏNİYYƏT
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qarabağ həqiqətlərinin
dünya elmi dairələrində yayılması
İyunun 2-də ADA Universitetində Milli Məclis, Türkiyə Böyük
Millət Məclisi və Beynəlxalq Balkan Universitetinin birgə
təşkilatçılığı ilə 7-ci Beynəlxalq Sosial Elmlər Konqresi işə
başlayıb.
Rəsmilər, türk dövlətlərinin aparıcı universitetlərinin rektorları, nüfuzlu alimlər və əcnəbi mütəxəssislərin qatıldığı konqres çərçivəsində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə
regionda yaranan yeni reallıqlar və çağırışlar, geosiyasi vəziyyət və sülh quruculuğu kimi mövzular ətrafında müzakirələr
aparılır.

səh. 2

Mədəniyyət naziri vətəndaşları
qəbul edəcək
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və digər idarəetmə qurumları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu
cədvəlinə əsasən, mədəniyyət naziri Anar Kərimov tərəfindən
2022-ci il iyunun 16-da saat 10:00-da Beyləqan rayon Heydər
Əliyev Mərkəzində Beyləqan, Füzuli və Xocavənd rayonlarından olan vətəndaşların qəbulu keçiriləcək.
Vətəndaşlar 12 iyuna qədər nazirliyin info@culture.gov.az
elektron poçt ünvanı, (012) 493 30 02 telefon nömrəsi vasitəsilə
və “Whatsapp” xidmətinə (077 714 71 47) müraciət etməklə qəbula yazıla bilərlər.

“Azərbaycanım” uşaq rəsm festivalı
başa çatıb
Mədəniyyət Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, “Azərbaycan Televiziya və
Radio Verilişləri” QSC, Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı (ARİ) və Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin
dəstəyi, Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası və Xətai Sənət
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Azərbaycanım” V Respublika uşaq rəsm festivalı 27-28 may tarixlərində iştirakçıların
pleneri və qaliblərin mükafatlandırılması ilə başa çatıb.
səh. 2

MEMİM-in təşkilatçılığı ilə
ustad dərsləri və tamaşa nümayişi
Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin
(MEMİM) təşkilatçılığı ilə regional mədəniyyət idarələrinin (RMİ)
tabeliyində fəaliyyət göstərən uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin müəllimləri üçün ustad dərsləri davam edir.
Növbəti ustad dərsləri 31 may – 2 iyun tarixlərində Sabirabad
RMİ-nin tabeliyindəki uşaq musiqi məktəblərinin fortepiano və
musiqi nəzəriyyəsi müəllimləri üçün təşkil edilib.
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Moskvada mərhum azərbaycanlı
rəssamın sərgisi açılıb

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

“Könlüm keçir Qarabağdan” deyib Şuşaya gəldilər

O

Qala-şəhərimiz ilk dəfə uşaq festivalının qala-konsertinə ev sahibliyi etdi

tuz ilə yaxın sürən işğaldan sonra
mədəniyyətimizin paytaxtı kimi
tarixi missiyasını davam etdirən
Şuşa şəhərində festivallar, söz-sənət şölənləri bir-birini əvəzləyir. Qədim
şəhər ilk dəfə respublika miqyaslı uşaq
tədbirinə ev sahibliyi edib.

İyunun 1-də Şuşada məktəblilər arasında
“Könlüm keçir Qarabağdan” adlı respublika incəsənət festival-müsabiqəsinin yekun
konserti təşkil olunub.
Konsert Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı,
Mədəniyyət Nazirliyi və Şuşa Şəhəri Dövlət
Qoruğu İdarəsinin tərəfdaşlığı ilə Şuşa Real
məktəbinin tarixi binasının qarşısında keçirilib.
Tədbirdə Prezident Administrasiyası Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və
dini məsələlər şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva, təhsil naziri Emin Əmrullayev, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova, mədəniyyət
nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva,
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin nümayəndəsi və digər rəsmilər, mədəniyyət və
incəsənət xadimləri, şəhid övladları, festival-müsabiqənin qalibləri iştirak ediblər.
Konsert proqramında 150-yə yaxın məktəbli, o cümlədən Mədəniyyət Nazirliyinin
tabeliyində fəaliyyət göstərən uşaq musiqi
və incəsənət məktəblərinin şagirdləri çıxış

H

Tamaşanın nümayişindən öncə
çıxış edən nazir Ceyhun Bayramov müsəlman Şərqində ilk demokratik respublikanın 1918-ci
ildə elan edilən Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti olduğunu, 1991-ci
ildə ölkəmizin müstəqilliyini bərpa
etdiyini və üç onillik ərzində böyük

eydər Əliyev Fondu və Azərbaycan Televiziyasının təşkilatçılığı,
Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi
ilə keçirilən VIII Muğam Televiziya
Müsabiqəsi finala doğru davam edir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycanın Rusiyadakı səﬁri Polad Bülbüloğlu hazırda müxtəlif auditoriyalar üçün nəzərdə tutulmuş çoxsaylı tədbirlərə ev sahibliyi edən “Azərbaycan” pavilyonunun bərpasını nəzarətə götürən Heydər Əliyev Fonduna,
fondun prezidenti Mehriban Əliyevaya və Azərbaycanın dövlət
başçısı İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib.
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Yubilyar
bəstəkara
həsr olunan
festival
səh. 3

Ə

inkişaf yolu keçdiyini qeyd edib.
O, Azərbaycanın multikulturalizm
ənənələrinə hər zaman sadiq qaldığını və bu gün nümayiş etdirilən
baletin də məhz Azərbaycan və
Bolqarıstan sənətçilərinin birgə
layihəsi kimi multikulturalizm nümunəsi olduğunu bildirib.

VIII Muğam Televiziya Müsabiqəsi davam edir

Müsabiqənin icraçı rəhbəri, Əməkdar
mədəniyyət işçisi İlqar Fəhmi bildirdi ki,
müsabiqənin artıq 4-cü həftəsi “Mədəniyyət” kanalı vasitəsilə muğamsevərlərə təqdim olunur. Hər həftənin çərşənbə axşamı
və cümə axşamı günləri Beynəlxalq Muğam Mərkəzindən canlı olaraq yayımlanan

Moskvadakı Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgi Mərkəzindəki
“Azərbaycan” pavilyonunda rəssamlıqda unikal xalça üslubunun müəllifi, mərhum rəssam Abbas Kazımovun (1956-2021)
“Nağıl dünyası” adlı sərgisi açılıb. Sərgi Uşaqların Beynəlxalq
Müdafiəsi Gününə həsr olunub.

sənəti, təsviri incəsənət və dekorativ tətbiqi-sənət) üzrə keçirilib. Müsabiqəyə ümumilikdə 10 mindən çox şagird qatılıb. Müsabiqənin təşkilində məqsəd uşaq və gəncləri
Qarabağın Azərbaycan mədəniyyəti və tarixindəki yeri, işğal illəri və işğaldan sonrakı
dövrü ilə tanış etmək, uşaqları milli-mənəvi
dəyərlərə və adət-ənənələrə hörmət ruhunda tərbiyə etmək, onların bədii-estetik səviyyəsini yüksəltmək, incəsənətin ayrı-ayrı
növləri üzrə istedadları üzə çıxarmaq və yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirməkdir.

Sofiya səhnəsində “Min bir gecə”

Dünya şöhrətli Azərbaycan
bəstəkarı Fikrət Əmirovun “Min
bir gecə” baleti Sofiya Opera
və Balet Teatrında səhnəyə
qoyulub. Balet tamaşasına
məşhur xoreoqraf soydaşımız
Eldar Əliyev quruluş verib.
Tamaşa mayın 31-də Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Günü və Azərbaycanla
Bolqarıstan arasında diplomatik
münasibətlərin qurulmasının 30
illiyi münasibətilə nümayiş olunub. Balet gecəsi Beynəlxalq
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu
və Azərbaycanın Bolqarıstandakı Səﬁrliyinin dəstəyi ilə gerçəkləşib. Premyeraya Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov və Bolqarıstanın xarici işlər naziri Teodora Gençovska, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti
Günay Əfəndiyeva, Bolqarıstan
rəsmiləri, bu ölkədəki diplomatik
korpusun nümayəndələri, çoxsaylı qonaqlar qatılıb.

ediblər. Məktəblilərin ifasında vətənpərvərlik
mövzusunda şeir və mahnılar səsləndirilib,
ədəbi-bədii kompozisiyalar nümayiş olunub.
Tədbirin sərgi hissəsində müsabiqə qaliblərinin rəsm və əl işlərinə baxış keçirilib.
Qeyd edək ki, “Şuşa İli”nə həsr olunmuş
festival-müsabiqə respublikada fəaliyyət
göstərən ümumtəhsil məktəbləri, lisey və
gimnaziyaların (incəsənət yönümlü ümumtəhsil müəssisələri istisna olmaqla) istedadlı
şagirdləri arasında iki yaş qrupunda (11-14
və 15-17 yaş) 4 nominasiya (ifa, rəqs, dram

Teodora Gençovska Azərbaycanı Müstəqillik Günü və diplomatik əlaqələrin qurulmasının
30 illiyi münasibətilə təbrik edib
və balet gecəsinin təşkilinin,
eyni zamanda mədəniyyət sahəsində ikitərəﬂi münasibətlərin inkişafına töhfə olduğunu
bildirib.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti
Günay Əfəndiyeva 100 illik yubileyini qeyd etdiyimiz Fikrət
Əmirovun yalnız Azərbaycanın
deyil, bütün Türk dünyasının
dahi bəstəkarı olduğunu deyib,
balet qalasının həm də türk mədəniyyətinin təşviqi baxımından
əhəmiyyətini vurğulayıb.
Azərbaycanın Əməkdar artisti
Əyyub Quliyevin dirijor pultu arxasında olduğu tamaşada bolqar balet artistlərinin Fikrət Əmirovun ecazkar musiqisi altında
çıxışı alqışlarla qarşılanıb.

müsabiqə 31 may tarixində Ağdamdan eﬁrə çıxıb. İyunun 2-də isə iştirakçılar Tərtərin
qonağı olublar. 18 nəfər böyük yaş qrupu və
10 məktəbli ifaçının qatıldığı müsabiqədə
25 iştirakçı mübarizə aparıb.
İ.Fəhmi dedi ki, növbəti həftələrdə müsabiqə Bakıətrafı qəsəbələrdə çəkilişlərlə
tamaşaçıların görüşünə gələcək.
Qeyd edək ki, mayın 10-da başlanan
müsabiqədə ifaçıları Xalq artistləri Arif Babayev, Səkinə İsmayılova, Mələkxanım
Əyyubova, Sərdar Fərəcov, Mənsum İbrahimov, Nəzakət Teymurova, Teyyub Aslanov və Əməkdar artist Fərqanə Qasımovadan ibarət münsiﬂər heyəti qiymətləndirir.

Əbədi susmaz “Xarıbülbül”

razi bütövlüyümüzün bərpası ilə nəticələnən 44 günlük
Vətən müharibəsi Azərbaycan mədəni həyatında da
mühüm dönüş mərhələsinin təməlinə çevrildi. Şanlı Zəfər muğam-sənət beşiyimiz Qarabağa, Şuşaya mədəni
həyatın da yenidən qaytarılması ilə əlamətdar oldu. Prezident
İlham Əliyev tərəfindən Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi, 2021-ci ildə Vaqif poeziya günləri və
ənənəvi “Xarıbülbül” festivalının bərpa olunması, 2022-ci ilin
ölkəmizdə qala-şəhərimizlə şərəfləndirilməsi milli mədəni yaddaşın bərpası baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.

Bu il azad Şuşada ikincisi, ümumilikdə isə beşincisi gerçəkləşən
“Xarıbülbül” festivalı 270 yaşlı şəhərimizin, Pənahəli xan yadigarının bir qərinə öncəki çal-çağırlı

günlərinə daha bir möhtəşəm qayıdış oldu. Musiqi bayramı bir sıra
ölkələrdən ifaçı və kollektivləri Cıdır düzünə yığaraq yenidən beynəlxalq statusunu təsdiqlədi.

“Mədəni gənclik” layihəsi
Akademik Opera və
Balet Teatrında

səh. 5

Oxucularımız üçün maraqlı
olacağını nəzərə alıb arxiv materialları, o dövrün mətbuat nü-

munələri işığında festivalın tarixinə ekskursiya etdik.
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Uşaqların
gülüşü
dünyanın
sevincidir
səh. 4

2 gündəm
İkinci Qarabağ müharibəsi nəticəsin
də işğaldan azad olunan ərazilərin,
xüsusilə də Kəlbəcər və Laçının po
tensialının 9-10 min meqavat olduğu
nu hesab edirik. Burada söhbət külək
və günəş enerjisindən gedir. Buraya
hidroelektrik enerjini əlavə etsək, hansı ki, onun da böyük potensialı
var, - buraya daha 1000 meqavat və
ya artıq güc əlavə etmək olar.
Bütün bunlar bizim hökumətimiz tə
rəfindən ciddi şəkildə nəzərdən keçirilir
və bərpaolunan enerjiyə nə qədər çox
sərmayə qoyulacaq, bir o qədər qaza
qənaət ediləcək və ixrac olunacaq, bu,
təbiidir.
Prezident İlham Əliyev bu sözləri iyu
nun 1-də Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı
Enerji Həftəsi çərçivəsində 27-ci Bey
nəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisinin
açılış mərasimində çıxış edərkən de
yib. Pandemiya ilə bağlı ikiillik fasilədən
sonra keçirilən ənənəvi sərgiyə bu dəfə
30 ölkədən 250-yə yaxın şirkət qatılıb.
Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki, ha
zırda Azərbaycanda “ACWA Power”
(Səudiyyə Ərəbistanı) və “Masdar” (BƏƏ)
kimi aparıcı enerji şirkətlərinin iştirakı ilə
biri günəş, digəri isə külək olmaqla, iki
elektrik stansiyası inşa olunur ki, onların
birgə istehsal gücü 470 meqavatdır.
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“Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətinə start vermək istəyirik”
“Yalnız yüklər üçün deyil, elektrik enerjisi üçün də mühüm ixrac marşrutu ola bilər...”

Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki,
Azərbaycan artan enerji imkanları hesa
bına xaricə enerji nəqlini ilbəil artırmaq
potensialına malikdir: “Ötən il Azərbay
can 22 milyard kubmetr təbii qaz ixrac
etmişdir. Bu il gözlənilir ki, bu rəqəm 24
milyard kubmetr olacaq. Gələn il, o, da

MEMİM-in təşkilatçılığı ilə
ustad dərsləri və tamaşa nümayişi
əvvəli səh. 1-də
Ustad dərslərini
musiqi nəzəriyyəsi
ixtisası üzrə Azər
baycan Milli Kon
servatoriyası və  
Azərbaycan Döv
lət Mədəniyyət və
İncəsənət Univer
sitetinin dosenti,
sənətşünaslıq üz
rə fəlsəfə doktoru,
Əməkdar müəllim
Təranə Yusifova
və fortepiano ixtisası üzrə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının
baş müəllimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Aida Həsənova
tərəfindən aparıblar.
Ustad dərslərində musiqi nəzəriyyəsi ixtisasına aid elementar
nəzəriyyə, ladlar, Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları, fortepiano
ixtisası üzrə aşağı və yuxarı siniflərdə iri formalı əsərlərin, forte
piano ansambllarının öyrənilməsi, polifoniya, klassik əsərlərin təd
risi ilə bağlı müəyyən tövsiyələr müəllimlərin diqqətinə çatdırılıb.
Eyni zamanda Sabirabad şəhərindəki Heydər Əliyev parkında
44 günlük Vətən müharibəsinə həsr olunmuş “Məzuniyyət” adlı
teatr tamaşasının nümayişi təşkil edilib. “Xudayar təsnifi”nin səs
ləndirilməsi ilə başlayan və Vətən torpaqları uğrunda gedən dö
yüşlərdən bəhs edən tamaşa Beyləqan “Gənclik” xalq teatrının
heyəti tərəfindən səhnəyə qoyulub.

Milli Xalça Muzeyində
uşaqların bayramı münasibətilə festival
İyunun 1-də  Azər
baycan Milli Xalça
Muzeyində Uşaq
ların Beynəlxalq
Müdafiəsi Günü
münasibətilə  
“Uşaqların ürək
ləri ilə çiçəklənən
Şuşa” adlı festival
keçirilib.
Muzeyin və Və
tən
Müharibə
si Qəhrəmanı Zaur Nudirəliyev adına 47 saylı tam orta məktəbin
əməkdaşlığı ilə baş tutan festivalda musiqi və rəqs qruplarının, yara
dıcı kollektivlərin ifaları təqdim edilib.
Məktəbin şagirdlərinin iştirakı ilə hazırlanmış “Şuşa – Azərbay
canın mədəniyyət paytaxtı” adlı təqdimat, Xalça Muzeyinin Uşaq
şöbəsi tərəfindən “Arşın mal alan” tamaşasından parça, həmçinin
“Uçan xalça” marionet teatr tamaşası maraqla qarşılanıb.
Tədbirdə muzeyin Şuşa filialının məktəblilər arasında keçirdiyi
“Şuşa qəhrəmanları” mövzusunda rəsm və inşa müsabiqəsi işti
rakçılarının əl işləri sərgilənib, onların yazdıqları inşalar oxunub.
Bakı Modern Təhsil Kompleksi şagirdlərinin əl işlərindən ibarət
“Qarabağın təsviri – art obyekt” adlı sərgi də nümayiş olunub.

“Henrix və Leyla” – Almaniyada yaşayan
bəstəkar soydaşımızın musiqi albomu
Azərbaycan-Almaniya dostluq münasibətlərinin 200 illiyinə həsr
edilmiş “Henrix və Leyla” adlı musiqi albomu işıq üzü görüb.
Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun maliyyə dəstəyi,
Almaniyada yaşayan soydaşımız Xədicə Zeynalovanın başçılıq
etdiyi “Bridge of Sound” kamera orkestrinin təşkilatçılığı ilə ərsə
yə gələn “Henrix və Leyla” musiqi layihəsi üzrə işlər Almaniya və
ABŞ-da həyata keçirilib.
“Henrix və Leyla” musiqi əsəri Əmir Pəhləvanın eyniadlı romanı
əsasında yazılıb. Bu dramatik əsərin əsas mövzusu alman əsilli
Henrix və azərbaycanlı Leyla arasında olan sevgi münasibətləri
dir. Əsərdəki hadisələr Azərbaycanın Şəmkir (keçmiş Annenfeld)
şəhərində 1942-ci ildə cərəyan edir. Bəstəkar Xədicə Zeynalova
bu roman əsasında 12 simfonik musiqi parçasından ibarət “Hen
rix və Leyla” əsərini kamera orkestri üçün bəstələyib.
Layihə, eyni zamanda Almaniya Mədəniyyət Nazirliyinin diqqə
tini cəlb edərək dəstəyini qazanıb və bu mövzuda 2019-cu ildən
bir neçə konsert proqramı təşkil edilib.
Layihənin məqsədi xalqlar arasında dostluğun daha da möh
kəmləndirilməsinə nail olmaq, ölkəmizin zəngin musiqi mədə
niyyətini Almaniyada yüksək səviyyədə təqdim etməkdir. “Henrix
və Leyla” adlı musiqi albomunun onlayn musiqi platformalarında
(Spotify, Amazon, iTunes) yayımlanması nəzərdə tutulur və hazır
da bununla əlaqədar olaraq layihə müəllifi tərəfindən işlər davam
etdirilir.

İ

ha da çox olacaq. Göstəricilər hasilat
işlərindən və Azərbaycanın Xəzərdəki
sektorunda yerləşən digər yataqların is
tismarından asılı olaraq, fərqli ola bilər.
Bizim qaz potensialımız yalnız “Şahdə
niz”lə məhdudlaşmır. Digər yataqlar da
çox perspektivlidir. Gələn il onların bə

yunun 2-də ADA Universi
tetində Milli Məclis, Türkiyə
Böyük Millət Məclisi və Bey
nəlxalq Balkan Universitetinin
birgə təşkilatçılığı ilə 7-ci Bey
nəlxalq Sosial Elmlər Konqresi
işə başlayıb.

Rəsmilər, türk dövlətlərinin
aparıcı universitetlərinin rektor

ları, nüfuzlu alimlər və əcnəbi
mütəxəssislərin qatıldığı konq
res çərçivəsində torpaqlarımı
zın işğaldan azad edilməsi ilə
regionda yaranan yeni reallıqlar
və çağırışlar, geosiyasi vəziyyət
və sülh quruculuğu kimi mövzu
lar ətrafında müzakirələr aparılır.
Açılış mərasimində çıxış edən
ADA Universitetinin rektoru, sə
fir Hafiz Paşayev iştirakçıları sa
lamlayaraq tədbirin daha əvvəl
İspaniya, Rumıniya, Türkiyə və
digər ölkələrdə keçirildiyini nə
zərə çatdırıb. Rektor konqres
də iştirak etmək üçün 520-dən
çox qonağın Bakıya gəldiyini və
1000-dən çox akademik məru
zənin təqdim edildiyini bildirib.

zilərində hasilat başlayacaq. Bu, enerji
təhlükəsizliyinə mühüm töhfə olacaq.
Xüsusən də, indiki dövrə gəldikdə,
Azərbaycanın karbohidrogenlərinə olan
tələbat heç zaman görünmədiyi kimi bö
yükdür. Məsuliyyətli ölkə kimi biz bunu
nəzərə alırıq və müxtəlif səbəblərə görə
çətinliklərlə üzləşən ölkələri dəstəklə
məyə çalışırıq”.
Prezident bildirib ki, Azərbaycan qa
zına olan tələbat sürətlə artır. Təbii ki,
biz bunu nəzərə almalıyıq: “Lakin, ey
ni zamanda, potensial istehlakçılar an
lamalıdırlar ki, bir il ərzində qazı böyük
həcmdə hasil etmək mümkün deyil.
Bunun üçün bizə müqavilələr lazımdır.
Biz danışıqlara başlamalı və onları sü
rətləndirməliyik. Cənub Qaz Dəhlizi, ar
tıq söylədiyim kimi, üç boru kəmərindən
ibarət vahid boru kəmərləri sistemidir.
Onun sonuncu hissəsi – Trans-Adriatik
boru kəmərinin buraxıcılıq qabiliyyəti
10 milyard kubmetrdir. İndi isə biz onun
genişləndirilməsi haqqında düşünürük,
çünki buna ehtiyac var. Əlbəttə, bu, vaxt
və çoxlu maliyyə vəsaitlərini, o cümlə

dən sıx əlaqələndirməni, əməkdaşlığı
və bütün iştirakçı ölkələrlə fəal dialoqu
tələb edəcək...”.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, bu gün
Azərbaycanın şaxələndirilmiş ixrac
marşrutları var – müxtəlif istiqamə
tə uzanan 3 neft boru kəməri və 4 qaz
boru kəməri mövcuddur. “Elektrik ener
jisi xətlərinə gəldikdə isə biz 4 qonşu
ölkəyə elektrik enerjisi ixrac edirik və
Avropaya elektrik enerjisi ixrac etməyi
planlaşdırırıq. Biz Zəngəzur dəhlizinin
fəaliyyətinə start vermək istəyirik. Bu da
yalnız yüklər üçün deyil, elektrik enerji
si üçün mühüm ixrac marşrutu ola bilər.
Biz işlərə başlamışıq və bu istiqamətdə
investisiya ilə bağlı artıq praktiki addım
lar atırıq. Beləliklə, hər bir məsələdə şa
xələndirmə vacibdir”, – deyə İlham Əli
yev vurğulayıb.
Prezident qeyd edib ki, biz köməyə
ehtiyacı olan hər kəsə yardım etməyə
hazırıq. Bunun üçün bizdə siyasi iradə
var: “Hər zaman bizim siyasətimiz kör
pülər qurmaqdan və əməkdaşlığı güc
ləndirməkdən ibarət olub...”.

Qarabağ həqiqətlərinin
dünya elmi dairələrində yayılması
Bakıda başlanıb Şuşada davam edəcək beynəlxalq konqres
bu mövzuya həsr olunub

Hafiz Paşayev əlavə edib ki,
ADA Universiteti Türkiyənin bir
neçə aparıcı universiteti də da
xil olmaqla dünyanın 100-dən
çox ali təhsil ocağı ilə akademik
əməkdaşlığı inkişaf etdirir.
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova 7-ci Beynəlxalq Sosial
Elmlər Konqresinin akademik
dairələrimizin birgə fəaliyyəti
nin daha da gücləndirilməsində
önəmindən bəhs edərək bildirib
ki, bu tədbirin Qarabağa həsr
olunması, Qarabağ həqiqətlə
rinin akademik dairələr tərəfin
dən vurğulanması və elmi ədə
biyyatda əks etdirilərək gələcək
nəsillərə ötürülməsi olduqca va
cibdir.

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
sədri Mustafa Şentop da bey
nəlxalq elmi tədbirin əhəmiyyə
tini qeyd edib. O,  Azərbaycanın
haqq səsinin beynəlxalq aləmdə
eşidilməsinin Türkiyə üçün  önə
mini vurğulayaraq 20 ölkədən
100-dən çox alimin konqresdə iş
tirak etdiyini və buradakı müzaki
rələrin nəticəsinin kitab şəklində
çap olunacağını diqqətə çatdırıb.
Nazir Emin Əmrullayev Azər
baycan və Türkiyənin təhsil na
zirlikləri arasında əməkdaşlığa
diqqət çəkərək gənclərin xarici
ölkələrin nüfuzlu universitetlərin
də təhsil almalarına dair 2022–
2026-cı illər üçün nəzərdə tutul
muş Dövlət proqramına toxunub.

Moskvada mərhum azərbaycanlı
rəssamın sərgisi açılıb

vacib olan tabloları nümayiş olu
nur: “Düşünürəm ki, onun xatirə
si dostlarının qəlbində və əlbəttə
ki, yaratdığı rəsmlərdə, sənət
əsərlərində yaşayacaq. Uzun il
lər keçəcək, lakin bu rəsm əsər
ləri öz sözünü deyəcək”.

TASS İnformasiya Agentliyi
baş direktorunun birinci müavi
ni Mixail Qusman çıxışında
Abbas Kazımovla uzun onil
liklər ərzində dostluq etdiyini,
onu saf, səmimi, dərin insan və
bir sənətkar kimi çox sevdiyini
söyləyib: “Abbas Kazımovun
sərgisinin iyunun 1-də açılması
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
sərgidə yaşayır...”.
“Azərbaycan” pavilyonunun
direktoru Səadət Kadırova bildi
rib ki, 1 iyun – Uşaqların Bey
nəlxalq Müdafiəsi Günündə
pavilyonda maraqlı sərgilərin
açılması artıq yaxşı ənənəyə
çevrilib: “Bu sərgini də Abbas
Kazımovun xatirəsinə ehtiram
olaraq açmışıq. İstəyirəm ki, bu
sərgi onun yaradıcılıq yolunun
davamı olsun...”.

Hər plenerdə iştirakçılar açıq
havada rəsmlər çəkdikdən sonra
ARİ-nin üzvü Gündüz Həbibov
ustad dərsi olaraq akvarel texni
kası ilə etüd təqdim edib.

Sonda əl işləri qiymətləndirilib
və qaliblər elan olunub. İkigünlük
plenerin nəticəsi olaraq 1-ci, 2-ci
və 3-cü yerlər üzrə ümumilikdə
10 nəfər mükafatlandırılıb.

əvvəli səh. 1-də
Rəssam Abbas Kazımovdan
danışan Polad Bülbüloğlu onunla
1981-ci ildə rejissor Yuli Qusma
nın “Qorxma, mən səninləyəm!”
filmində birlikdə çəkildiklərini de
yib: “Abbas filmdə özünün kara
teçilər komandası ilə çəkilmişdi.
Elə o vaxtdan dostlaşdıq. Mə
nim evimdə onun hədiyyə etdiyi
bir neçə rəsm əsəri var. Abbas
Kazımovun əsərləri Azərbaycan
incəsənətinin bir çox elementlə
rini, Abşeron rəssamlıq məktəbi
nin üslubunu özündə cəmləşdi
rən çox orijinal üslubdur. Onun
əsərləri təkcə Rusiyada deyil, di
gər ölkələrin də qalereyalarında
saxlanılır. Bakıda və Moskvada
sərgilərini təşkil etmişik... Abba
sın XXI əsrin bu dəhşətli xəstəli
yinə görə bizi tərk edəcəyini heç
kim təsəvvür edə bilməzdi. Bunu

dərk etmək çox çətindir, xüsusən
də, insan güclə, yaradıcılıq plan
ları ilə dolu olanda...”.
Diplomat vurğulayıb ki, bu
sərgidə Abbas Kazımovun xe
yirxahlığa, qarşılıqlı anlaşmaya
çağırış edən, bu gün üçün çox

Dövlət proqramları çərçivəsin
də gənc istedadların təhsil alma
ları üçün geniş imkanların təq
dim edildiyini vurğulayan nazir
Azərbaycandan 20 mindən çox
tələbənin Türkiyədə təhsil aldı
ğını və bu il Bakıda AzərbaycanTürkiyə Universitetinin əsasının
qoyulacağını nəzərə çatdırıb.
Beynəlxalq Balkan Universite
tinin rektoru Erol Özvar Türkiyə
universitetləri ilə Azərbaycan ali
təhsil müəssisələri arasında əla
qələrin inkişafından və perspek
tivlərdən söhbət açıb.
Qeyd edək ki, üçgünlük konq
res iyunun 3-də Bakıda panel
müzakirələrlə davam edəcək, er
təsi gün Şuşada başa çatacaq.

“Azərbaycanım” uşaq rəsm festivalı başa çatıb
Mədəniyyət Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, “Azərbaycan Televiziya və
Radio Verilişləri” QSC, Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqı (ARİ) və Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin dəstəyi,
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası və Xətai Sənət Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə keçirilən “Azərbaycanım” V Respublika uşaq rəsm
festivalı 27-28 may tarixlərində iştirakçıların pleneri və qaliblərin
mükafatlandırılması ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, ənənəvi festi
val bu dəfə “Şuşa İli”nə töhfə
olaraq keçirilib. Festival çərçi
vəsində, ötən illərdə olduğu ki
mi, üç yaş kateqoriyası (11 ya
şa qədər, 11-16 və 16-21 yaş)
üzrə müsabiqələr keçirilib və
18-21 may tarixində Xətai Sə
nət Mərkəzində müvafiq sərgi

lər təşkil edilib. Bu sərgilərdə
əl işləri seçilən 30-dək müəllif
festivalın yekun mərhələsinə
dəvət olunmuşdu.
Festivalın 15 yaşadək və 1621 yaş arasında iştirakçılarının
pleneri iki gün ərzində Xətai Sə
nət Mərkəzinin qarşısında açıq
havada keçirilib.
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Firəngiz Əlizadənin yubileyinə həsr olunmuş
festival kamera konserti ilə başladı

Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun
1-dən 4-dək çağımızın gör
kəmli bəstəkarı, Xalq artisti
Firəngiz Əlizadənin 75 illik
yubileyi münasibətilə musiqi
festivalı keçirilir.
Festival çərçivəsində iyunun
1-də Beynəlxalq Muğam Mərkə
zində bəstəkarın kamera-instru
mental əsərlərindən ibarət kon
sert proqramı təqdim edildi.
Konsertdən əvvəl Leopold və
Mstislav Rostropoviçlərin EvMuzeyinin icraçı direktoru Gü
nay Əliyeva bəstəkarı yubileyi

L

münasibətilə təbrik etdi, onun
Azərbaycan musiqi mədəniyyə
tinə verdiyi əvəzsiz töhfələrdən,
aldığı çoxsaylı mükafatlardan,
ölkəmizi dünyada tanıtmasın
dan və əsərlərindən söz açdı.  
Ü.Hacıbəyli adına Bakı Mu
siqi Akademiyasının prorekto
ru, professor Nərminə Əliyeva
səhnəyə çıxaraq yubilyarı rektor
Fərhad Bədəlbəylinin adından
təbrik edərək sənətkarın musiqi
mədəniyyətimizdəki xidmətlərin
dən danışdı.
Çıxışlardan sonra söz musi
qiyə verildi. Beş kamera-instru

mental əsərin yer aldığı proqramı
Xalq artisti Fəxrəddin Kərimovun
dirijorluğu ilə Qara Qarayev adı
na Azərbaycan Dövlət Kamera
Orkestri təqdim etdi. Hər bir əsə
rin ifasından əvvəl onun haqqın
da məlumat verildi.
“Deyişmə II” əsərini müəllif
2005-ci ildə yazıb. Əsər Almani
yada “Morgenland” festivalı tə
rəfindən sifariş olunub və açılış
mərasimində ifa edilib. Kontra
bas ifaçıları üçün yazılan və ən
çətin hesab edilən əsər müsabi
qə proqramlarına salınır. “Deyiş
mə II” Bakıda ilk dəfə səslənirdi

və Türkiyənin tanınmış kontra
basçısı Onur Özkayanın ifasın
da alqışlarla qarşılandı.
Konsertdə ifa edilən “Oyan” isə
Parisdə keçirilən M.Rostropoviç
adına VIII Beynəlxalq violonçel
ifaçılarının müsabiqəsi üçün sifa
riş edilib və bağlanış mərasimin
də ifa olunub. Əsər Bakıda ilk də
fə isveçrəli ifaçı Marcis Kuplaisin
interpretasiyasında səsləndi.
Musiqi axşamında ifa edilən
“Methamorfosis”, “Sirius” və “Dan
ce” əsərləri də tamaşaçılar tərəfin
dən alqışlarla qarşılandı.

Tədbirdə muzeyin azyaşlı qonaqları –
Faiq Rzayev adına 150 nömrəli tam orta
məktəbin 2-ci sinif şagirdləri üçün teatrın
repertuarından “Şəngülüm, Məngülüm” mo
notamaşası nümayiş olunub. Aktrisa Ülviyyə
Əliyevanın ifasında tamaşa uşaqlar tərəfin
dən böyük maraqla qarşılanıb.

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının (ABİ)
sədri, dünya şöhrətli bəstəkar, Xalq artisti, AMEA-nın müxbir
üzvü Firəngiz Əlizadənin 75 illik yubileyinə həsr olunan musiqi
festivalı keçirilir.
Festival çərçivəsində mayın 31-də ABİ-nin Ü.Hacıbəyli adına
konsert salonunda bəstəkarın yaradıcılığına həsr olunan elmi
konfrans gerçəkləşdi.
Konfransı ABİ-nin katibi, Əməkdar incəsənət xadimi, professor
Zemfira Qafarova açaraq bəstəkarı hələ tələbəlik illərindən ta
nıdığını dedi. Bildirdi ki, Firəngiz Əlizadə ilk günlərdən çox fəal
tələbə kimi özünü göstərirdi: “O, dövrün tanınmış bəstəkarlarının
əsərlərini fortepianoda ifa edirdi. Bu da onun parlaq gələcəyin
dən xəbər verirdi”.
Z.Qafarova dedi ki, Firəngiz Əlizadənin geniş və çoxcəhətli ya
radıcılıq fəaliyyəti Azərbaycanın hüdudlarını çoxdan aşıb. Əsər
ləri dünyanın müxtəlif ölkələrində məşhur musiqiçilər tərəfindən
ifa edilir. O, artıq bənzərsiz əsərləri ilə insanları düşündürən, sül
hə çağıran görkəmli sənətkara çevrilib. Daim böyük iftixar hissi
ilə yada saldığı müəllimi, dahi bəstəkar Qara Qarayev məktəbi
nin ənənələrini layiqincə davam etdirir. Firəngiz Əlizadə bu gün
də yorulmadan yazıb-yaradır.
Konfransda daha sonra Əməkdar incəsənət xadimləri, profes
sorlar – Həcər Babayeva “Firəngiz Əlizadənin Azərbaycan incə
sənətinə gətirdiyi yeniliklər”, İmruz Əfəndiyeva “Firəngiz Əlizadə
nin musiqi üslubunun bəzi xüsusiyyətləri”, Əməkdar mədəniyyət
işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Səadət Təhmirazqızı
“Firəngiz Əlizadə yaradıcılığının Türkiyə səhifələri”, fəlsəfə elm
ləri doktoru, professor Mina Hacıyeva “Firəngiz Əlizadə musiqi
sinin fəlsəfi dünyası”, sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor
Aytac Rəhimova “Ü.Hacıbəyli, Q.Qarayev, F.Əlizadə: ənənə və
varislik”, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Yavər Neymətli “Fi
rəngiz Əlizadənin “Nizami Cosmology” əsərinin dramaturji kon
sepsiyası”, musiqişünas Raya Abbasova “Firəngiz Əlizadənin
publisistik fəaliyyəti”, beynəlxalq müsabiqələr laureatı, pianoçu
Səidə Tağızadə “Firəngiz Əlizadə musiqisinin obraz aləmi” möv
zularında məruzələrlə çıxış etdilər.
Qeyd edək ki, iyunun 1-də başlayan, zəngin proqramı olan mu
siqi festivalı iyunun 4-də başa çatacaq.
Savalan Fərəcov

Lalə

Uşaqlar Niyazinin mənzilində

Rostropoviçlərin ev-muzeyində
kukla tamaşası

eopold və Mstislav Rostropoviçlərin EvMuzeyi Uşaqların Beynəlxalq Müda
fiəsi Günü münasibətilə Abdulla Şaiq
adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı
ilə birgə tədbir təşkil edib.

İnsanları düşündürən bəstəkar

İyunun 1-də Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin
filialı olan Niyazinin Mənzil-Muzeyində Uşaqların Beynəlxalq
Müdafiəsi Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Muzeyin fondunda yer alan Z.Şıxlınski
nin “Doğma diyar” filmində M.Rostropoviçin
uşaq dövrünü canlandıran kadrlar nümayiş
olunub.
Sonra uşaqlar üçün intellektual və əylən
cəli oyunlar təşkil olunub, qaliblər müka
fatlandırılıb. Sonda uşaqlara “Mc Donald`s
Azərbaycan” şirkətinin hədiyyələri təqdim
edilib.
Muzeyin kollektivi Azərbaycan Dövlət
Kukla Teatrına və “Mc Donald`s Azərbay
can”a bu günü uşaqlar üçün yaddaqalan et
diklərinə görə təşəkkürünü bildirib.

Akademik Musiqili Teatr balaca tamaşaçıları sevindirib

A

zərbaycan Dövlət Aka
demik Musiqili Teatrı
1 iyun – Uşaqların
Beynəlxalq Müdafiəsi
Günündə balacaları sərgi və
tamaşa ilə sevindirib.

Teatrda UAFA – Azərbaycana
Birgə Yardım Təşkilatının xeyriy
yə layihəsi çərçivəsində xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan (fiziki qü
surlu) uşaqların “Qarabağ uşaq
ların gözü ilə” adlı sərgisi açılıb.
Sərgini uşaqlarla birlikdə teat
rın direktoru, Əməkdar incəsə
nət xadimi Əliqismət Lalayev
açıb. Sərginin kuratoru, teatrın
baş rəssamı Vüsal Rəhim, layi
hənin koordinatoru Zəhra Xələ
fova və Aysel Əmirovanın bələd
çiliyi ilə sərgiyə baxış keçirilib.

Layihədə iştirak edən uşaqla
ra teatrın adından həvəsləndirici
diplomlar təqdim edilib.

Sonra uşaqlar “Qırmızıpapaq
və Redmuzi” müziklinə baxıblar.

Ş.Perronun məşhur  “Qırmızıpa
paq” nağılının motivləri əsasın
da hazırlanan tamaşanın libretto

müəllifi və quruluşçu rejissoru
Zəhra Quliyevadır.

“Vətən” uşaq teatr-studiyası
ilə teatrın birgə layihəsi olan ta
maşanın musiqi tərtibatçısı Tu
ral Məmmədli, səhnə tərtibatçısı
və geyim üzrə rəssamı Nərminə
Vəliyeva, rəqslərin quruluşçusu
Əməkdar artist Nigar Şahmura
dova, qrim rəssamı Aybəniz Hü
seynovadır. “Vətən” studiyasının
üzvləri Adelya Osmanova (Red
muzi), Əzizə Həsənzadə (Qırmı
zıpapaq), eləcə də Ellada Sar
van, Beyrək Rüstəmzadə, Yaqut
Bədəlova və başqaları müxtəlif
nağıl personajları obrazında ba
laca teatrsevərlərin qarşısına
çıxıblar. Teatrın aktyorları Əm
rah Dadaşov və Hüseyn Əlili də
onlarla eyni səhnəni bölüşüblər.
Balaca tamaşaçılar teatrdan
xoş təəssüratla ayrılıblar.

Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin direktoru,
Əməkdar mədəniyyət işçisi Alla Bayramova və muzeyin böyük
elmi işçisi Əzirə Abdullayeva çıxış edərək tədbirə qatılan uşaq
lara xoş arzularını çatdırıblar.
“Nur” uşaq xorunun ifasında (dirijor və bədii rəhbər Mələk Vəliza
də) tamaşaçılara rəngarəng musiqi kompozisiyası təqdim olunub.

“Dünyanın hər yerində xoşbəxt olsun uşaqlar”
Məmməd Səid Ordubadinin Xatirə Muzeyi “NUR Art House”
qalereyasında 1 iyun – Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü
nə həsr edilmiş “Dünyanın hər yerində xoşbəxt olsun uşaqlar”
adlı tədbir keçirib.

Qobustan qoruğunda
bayram tədbiri

Q

obustan Milli TarixBədii Qoruğunda 1
iyun-Uşaqların Beynəl
xalq Müdafiəsi Günü
ilə əlaqədar tədbir keçirilib.
Qoruğun direktoru Vüqar
İsayev tədbirə qatılan uşaq
ları təbrik edib.

Abşeron rayonu Qobu qəsə
bə 4 nömrəli İncəsənət məktə

B

binin şagirdləri və Qaradağ ra
yonu Qobustan qəsəbəsi Aşıq
Rza Qobustanlı adına Mədəniy
yət evinin özfəaliyyət ansamblı
konsert proqramı ilə çıxış edib.
Uşaqların ifasında şən mahnılar
və rəqslər tədbir iştirakçılarında
xoş ovqat yaradıb.
Balaca rəssamların əl işlərin
dən ibarət sərgi də nümayiş olu
nub.

Bakı Zooloji Parkında uşaqlar üçün şənlik

akı Zooloji Parkında 1
iyun - Uşaqların Bey
nəlxalq Müdafiəsi Günü
münasibətilə ilk tədbir
keçirilib.

Heydər Əliyev Fondunun vit
se-prezidenti, İDEA İctimai Bir
liyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə təşkil
olunan “Gələcək uşaqlara məx
susdur” adlı şənliyə şəhid və
qazi uşaqları, 11 nömrəli xüsu
si təhsil məktəbi, 2 saylı internat
məktəbi və 1, 2, 3 saylı uşaq ev
lərindən ümumilikdə 500-ə ya
xın uşaq qatılıb.
Zooparkın müxtəlif məntəqə
lərində qurulan pavilyonlarda zi
yarətçilər oyunlara və yarışlara
qatılaraq hədiyyələr qazanıblar.
Bununla yanaşı, balacalar açıq
havada gimnastika və yoqa ilə
məşğul olublar, üzlərini boya

Tədbiri muzeyin elmi işçisi İradə Vəliyeva açıb. Sonra direktor
Lalə Abaszadə muzeyin fəaliyyəti haqqında danışıb.
Tədbirdə 45 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində Aygün Zaman
lının rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən “Aytam” Uşaqların MədəniMaarifləndirilməsi İctimai Birliyinin dərnək üzvləri, 10 nömrəli Şuşa
məktəbinin 3-6-cı sinif şagirdləri mahnı və şeirlər oxuyublar.
“NUR Art-House” qalereyasının əməkdaşı Lalə Mustafayeva
məktəblilərə mədəni irsimizin incilərindən sayılan Azərbaycan
xalça sənəti haqqında  məlumat verib.
Sonda uşaqlara hədiyyələr təqdim edilib.

Səməd Vurğunun evində ədəbi axşam
İyunun 1-də Səməd
Vurğunun Ev-Mu
zeyində şairə, filo
loq Afaq Sultano
vanın yaradıcılığına
həsr olunan tədbir
keçirilib.

yıblar, köpük şousunda iştirak
ediblər. Cizgi film personajları
nın iştirakı, müxtəlif viktorina və
maraqlı oyunlar şənliyi daha da
rəngarəng edib.
Uşaqlar xalça sənəti, 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 maariflən
məsi üçün onlara zooparkın
lektoriyasında heyvanlar haq
qında cizgi filmləri, təqdimatlar
nümayiş olunub.
Qeyd edək ki, Bakı Zooloji
Parkı əsaslı təmir və yenidən
qurma işlərindən sonra 2021-ci

il oktyabrın 7-də qapılarını yeni
dən ziyarətçilərə açıb. Zoopar
kın ərazisi iki dəfə artırılaraq
4,25 hektara çatdırılıb. Yaşıllıq
sahəsi 30 min kvadratmetrə qə
dər artırılan zooparkda daha tə
bii mühit yaradılıb, volyerlər, ak
vaterrarium, kontakt zooparkı,
süni göl, hovuzlar və baytarlıq
klinikası inşa edilib.

Tədbirdə Azərbay
can Dövlət Mədəniy
yət və İncəsənət Uni
versitetinin (ADMİU)
müəllim və tələbələri, Abdulla Şaiqin Ev-Muzeyinin direktoru
Ülkər Talıbzadə, “Oxbridge” akademiyasının kollektivi, “Günay”
Uşaq və gənclər teatrının üzvləri iştirak etdilər.
Muzeyin direktoru Nüşabə Babayeva-Vəkilova qonaqları salam
layaraq  Afaq Sultanovanın yaradıcılığı haqqında məlumat verib.
Şairə Qarabağla, Şuşa ilə bağlı Qələbə ruhlu şeirlərini oxuyub.
“Günay” uşaq və gənclər teatrının üzvləri, ADMİU tələbələrinin
ifasında şairənin şeirləri səsləndirilib.
Tədbirin sonunda Afaq Sultanova yeni çapdan çıxmış “Души
осенние напевы” (“Qəlbin payız nəğmələri”) adlı şeirlər toplusu
nu qonaqlara hədiyyə edib.
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Uşaqların gülüşü dünyanın sevincidir
Qazax rayon Mədəniyyət
Mərkəzi Qazax şəhər 2 nömrə
li Uşaq musiqi məktəbi ilə birgə
“Uşaqlara açıq səma” adlı tədbir
təşkil edib.

***

B

ölgələrdə fəaliyyət göstə
rən mədəniyyət müəssi
sələrində 1 iyun – Uşaqla
rın Beynəlxalq Müdafiəsi
Günü münasibətilə müxtəlif
tədbirlər təşkil edilib.

Ağcabədi Regional Mədəniy
yət İdarəsi (RMİ) Ağdam rayon
Xan Şuşinski adına Muğam
uşaq musiqi məktəbində Uşaq
ların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü
münasibətilə konsert proqramı
təşkil olunub. Konsertdə şagird
lər xalq mahnıları, rəqslər, Azər
baycan və xarici bəstəkarların
fortepiano üçün yazılmış əsərlə
rindən ibarət duetlər ifa ediblər.

***

İsmayıllı RMİ İsmayıllı rayon
F.Əzimov adına Uşaq incəsənət
məktəbinin Xalq çalğı alətləri şö
bəsinin şagirdlərdən ibarət an
samblı Heydər Əliyev parkında
konsert proqramı ilə çıxış edib.
Ağsu rayon Mədəniyyət Mər
kəzi və Ağsu rayon Uşaq musi
qi məktəbinin birgə təşkilatçılığı
ilə “Bir ovuc təbəssüm, bir dünya
işıq” adlı tədbir keçirilib. Tədbir
də Ağsu rayon Mədəniyyət Mər
kəzi və Uşaq musiqi məktəbinin
birgə hazırladığı bədii hissə təq
dim olunub.
Qobustan rayon Mərkəzi Ki
tabxanasının təşkilatçılığı ilə
“Uşaqlar bizim gələcəyimizdir!”
adlı bədii-musiqili tədbir keçiri
lib. Tədbirdə şagirdlərin ifasında
rəqs nömrələri nümayiş olunub,
şən mahnılar və şeirlər səslən
dirilib.

***

Biləsuvar RMİ-nin tabeliyindəki
Neftçala Dövlət Rəsm Qalereyası
əlamətdar gün münasibətilə sərgi
təşkil edib.

***

Bərdə RMİ Bərdə Dövlət Rəsm
Qalereyasının qarşısında Uşaq
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
proqramı ilə davam edib.
Bərdə rayon Kətəlparaq kənd
Uşaq musiqi məktəbində də ida
rə rəisinin iştirakı ilə “Qoy hər za
man gülsün uşaqlar!” adlı tədbir
keçirilib. Musiqi məktəbinin ha
zırladığı rəngarəng musiqi nöm
rələri maraqla qarşılanıb.
Tərtər Olimpiya İdman Komplek
sində “Bəşəriyyətin sülh carçıları”
adlı bayram tədbiri keçirilib. Tərtər
rayonunun icra başçısı Müstəqim
Məmmədov və Bərdə RMİ-nin
rəisi Vəsilə Möhsümova çıxış edib
lər. Rayon Mədəniyyət Mərkəzi
nin özfəaliyyət kollektivi, körpələr
evi-uşaq bağçaları, uşaq musiqi
məktəbi və Uşaq-gənclər inkişaf
mərkəzi yetirmələrinin hazırladığı
konsert proqramı təqdim olunub.

***

Ağstafa
RMİ-nin
dəstəyi,
H.Arif adına Ağstafa şəhər Uşaq
musiqi məktəbinin təşkilatçılığı
ilə Uşaqların Beynəlxalq Müda
fiəsi Gününə həsr edilmiş təd
bir keçirilib. İdarə rəisi Nurəddin
Mehdiyev uşaqları bayram mü
nasibətilə təbrik edib.
Ağstafa rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində keçirilən “Sevinci
miz, xoşbəxtliyimiz – cəmiyyətin
gələcəyi uşaqlar” adlı tədbirdə
Azərbaycan xəritəsini əks etdi
rən fləşmob nümayiş etdirilib.
Tovuz Dövlət Rəsm Qalereya
sı tərəfindən “Uşaqlar sevinci
mizdir” başlığı altında rəsm sər
gisi təşkil olunub.

Şəmkir RMİ Daşkəsən rayon
Heydər Əliyev Mərkəzi, şəhər
Mədəniyyət Mərkəzi və Uşaq
incəsənət məktəbinin birgə
təşkilatçılığı, rayon İcra Haki
miyyətinin dəstəyi ilə uşaqların
bayramına həsr olunan silsilə
tədbirlər keçirilib. Heydər Əli
yev Mərkəzində təşkil olunmuş
tədbirdə balacalar şeirlər söy
ləyib, mahnılar oxuyub, şən
musiqilərin sədası altında rəqs
ediblər.

Uşaq incəsənət məktəbi isə
Mədəniyyət Mərkəzində 20212022-ci tədris ilinin yekunu ilə
bağlı bayram konserti keçirib.
Tədbirdə rayon icra başçısı
nın müavini Vüqar Məmmədov
və Şəmkir RMİ-nin rəis müavini
Seymur Səfərov çıxış ediblər.

***

Ağdaş RMİ Ağdaş şəhər Ha
bil Əliyev adına 1 nömrəli Uşaq
musiqi məktəbində keçirilən
bayram tədbirində 1-ci sinif şa
girdləri tanınmış bəstəkarların
repertuarından əsərlər səslən
dirib, mahnı və rəqslər təqdim
ediblər.
Ağdaş rayon MKS-nin Uşaq
şöbəsinin təşkilatçılığı ilə “1 iyun
– Uşaqların Beynəlxalq Müda
fiəsi Günüdür” başlığı altında ki
tab sərgisi keçirilib.
Zərdab rayon MKS-nin Mər
kəzi Kitabxanasında “Uşaqların
sevinci dünyanın sevincidir” adlı
tədbir keçirilib.

***

Lənkəran RMİ Lənkəran şə
hər Mərkəzi Kitabxanasının Uşaq
şöbəsində keçirilən tədbirdə şö
bənin müdiri Xuraman Quliyeva
çıxış edərək uşaqları təbrik edib,
əlamətdar gün haqqında söz açıb.

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

Masallı RMİ Masallı Dövlət
Rəsm Qalereyası və Masallı
“Bioloji Təbabət” Klinikasının bir
gə təşkilatçılığı ilə “Sağlam Azər
baycan – uşaqların 2-ci tematik
rəsm sərgisi” adlı tədbir keçirilib.
Tədbirdə Masallı Rayon İcra Ha
kimiyyəti başçısının müavini Ay
bəniz Qafarova, Masallı RMİ-nin
rəisi Bəxtiyar Qılıncov və digərləri
çıxış ediblər.

Xaçmaz RMİ Quba rayon
MKS-nin Mərkəzi Kitabxanası
Uşaq şöbəsinin təşkilatçılığı ilə
şəhərin mərkəzi meydanında
“Xoşbəxt uşaqlar” adlı tədbir ke
çirilib.
Quba rayon MKS-nin Xucbala,
Amsar, Alpan kənd kitabxanala
rında da 1 iyun – Uşaqların Bey
nəlxalq Müdafiəsi Günü ilə əla
qədar tədbirlər təşkil edilib.

***

Şəki RMİ-nin tabeliyindəki
M.F.Axundzadə adına Şəki şə
hər Mədəniyyət Mərkəzi “Xoş
bəxt olsun uşaqlar” mövzusunda
uşaq səhnəciyi keçirib.
Zaqatala rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində isə “Zəfər müjdəli
ölkənin qayğısız fidanları” adlı
tədbir keçirilib. İncəsənət məktə
binin kollektivi və Heydər Əliyev
Mərkəzinin musiqi dərnəyinin
üzvləri konsert proqramı ilə çıxış
ediblər.
Qax şəhər Heydər Əliyev
Mərkəzində keçirilən “Gələcək

Abşeron rayon Heydər Əliyev Mərkəzində Vətən müharibəsi
şəhidi Babək Allahverdiyevin doğum gününə həsr olunan “Şəhid
lər ölmür” adlı tədbir keçirilib.

***

Lənkəranın Osaküçə kəndində torpaqlarımızın azadlığı uğrun
da canını fəda edən 17 şəhidin adının əbədiləşdirilməsi məqsədi
lə abidə kompleksinin açılış mərasimi keçirilib.

***

rəisi Faiq Xudanlı da iştirak edib.

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

Gəncədə uşaqlar üçün bayram konserti
İyunun 1-də Gəncə
Regional Mədəniyyət
İdarəsinin (RMİ) tə
şəbbüsü ilə Uşaqların
Beynəlxalq Müdafiəsi
Gününə həsr olun
muş “Heydər Əliyev
və uşaqlar” adlı kon
sert keçirilib.
Gəncə şəhər uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri
nin birgə təşkil etdikləri tədbir şəhərin Heydər Əliyev Park Komp
leksində yerləşən ümummilli liderin abidəsini ziyarətlə başlayıb.
Sonra Gəncə şəhəri F.Əmirov adına 1 nömrəli Uşaq musi
qi məktəbinin nəfəsli alətlər orkestrinin ifasında “Vətənim Azər
baycan” adlı musiqi səslənib. Qonaqlar Heydər Əliyev Mərkəzi
ilə tanış olublar. Burada Gəncə Dövlət Kukla Teatrının kollektivi
Əhməd Orucun “Zınqırovlu pişik” əsəri əsasında tamaşa nüma
yiş etdirib. Tamaşanı şəhid və qazi ailələrindən uşaqlar və “SOS”
uşaq kəndi”nin sakinləri izləyiblər.
Daha sonra Heydər Əliyev Mərkəzində konsert proqramı təqdim
olunub. Gəncə RMİ-nin rəisi Vasif Cənnətov uşaqları təbrik edib.
Rəngarəng ifalardan ibarət konsert maraqla qarşılanıb.
Hazırladı: N.Məmmədli

***

Gəncə RMİ Gəncə şəhər MKS
Mərkəzi Kitabxanasının Uşaq
şöbəsində “Hər birimiz bir çiçək”
başlığı altında ədəbi-bədii gecə
keçirilib.
Samux rayon MKS-nin Mərkə
zi Kitabxanasının Uşaq şöbəsi
“Uşaqlar bizim gələcəyimizdir!”
adlı bayram şənliyi keçirib. Təd
birdə Gəncə RMİ-nin Samux ra
yonu üzrə baş məsləhətçisi Sü
leyman Əliyev, Samux MKS-nin
direktoru Telli Nəsibova və baş
qaları çıxış ediblər.

***

***

Sabirabad RMİ Sabirabad ra
yon Heydər Əliyev Mərkəzində
“Uşaqları qoruyaq!” adlı tədbir
keçirilib.
Şirvan şəhər Heydər Əliyev
Mərkəzinin əməkdaşları uşaqla
rın bayramı münasibətilə şəhid
lər Zeynal Zülfüqarlı və Fuad Ba
ğırovun ailələrini ziyarət edərək
övladları ilə görüşüblər. Balaca
fidanlara bayram münasibətilə
hədiyyələr təqdim edilib.

“Mədəniyyət beşiyi – Şuşa”

Vətənin qəhrəmanları unudulmur
Sumqayıt RMİ-nin
Xızı rayonu üzrə
nümayəndəliyi və
Mədəniyyət İşçiləri
Həmkarlar İttifaqının
Xızı rayon komitəsinin
əməkdaşları rayon
da yaşayan qazi və
şəhid ailələrini ziyarət
ediblər.

***

***

Sumqayıt RMİ Sumqayıt Döv
lət Rəsm Qalereyasının təşkilat
çılığı ilə şəhərdəki Heydər Əliyev
Mərkəzində “Uşaqları sevgimiz
lə qoruyaq!” adlı xeyriyyə satışsərgisi keçirilib. Sərgidə “Evdə
fərdi təhsil məktəbi”nin rəsm ba
carığı olan fiziki imkanları məh
dud şagirdlərinin 70-dən çox əl
işi nümayiş olunub.
Tədbirdə Sumqayıt RMİ-nin
rəisi Rəşad Əliyev, Milli Məc
lisin Mədəniyyət komitəsinin
sədri Qənirə Paşayeva çıxış
edərək uşaqlara təbriklərini
çatdırıblar.
Şəhər
Mədəniyyət
evinin
“Sumqayıt” rəqs qrupu “Azər
baycan süitası” rəqs nömrəsi ilə
çıxış edib. Sərgidə iştirak edən
uşaq və yeniyetmələrə, habelə
rəqs kollektivinin üzvlərinə fəxri
fərmanlar təqdim olunub.
Regional idarənin tabeliyin
dəki Abşeron rayon Mehdiabad
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.

Sərgidə Sumqayıt RMİ-nin rəisi Rəşad Əliyev,
şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Fərman
Kazımov və başqalarının çıxışları dinlənilib.
Sumqayıt şəhər Q.Qarayev adına 1 nöm
rəli Uşaq musiqi məktəbi “Şuşalı yurdum”
adlı hesabat konserti təqdim edib.

***

Şəki RMİ Zaqatala rayon MKS tərəfindən ap
rel-may aylarında təşkil edilən “Vətənin ürəyi
Şuşa gənc rəssamların gözü ilə” adlı rəsm
və “Vətən sinəsində ürəkdir Şuşa” adlı şeir
qiraəti müsabiqəsinin qaliblərinə diplomlar
təqdim olunub.

***

Sumqayıt RMİ Nəriman Nərimanov adına
Mədəniyyət Mərkəzinin “Dostluq” Mədəniy
yət evi şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində “Mə
dəniyyət beşiyi – Şuşa” adlı sərgi təşkil edib.

İsmayıllı RMİ-nin təşkilatçılığı ilə “Mədəniy
yətimizin beşiyi – Şuşa” adlı tədbir keçirilib.
İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Nahid Bağırov, RMİ-nin rəisi Elçin Nəcəfovun
da iştirak etdiyi tədbirdə “Şəhidin yuxusu” adlı
film izlənilib. Heydər Əliyev adına Mədəniyyət
Mərkəzi Xalq teatrının kollektivi Xalq şairi Sə
məd Vurğunun “Vaqif” dramından ədəbi-bədii
kompozisiya təqdim edib.

***

Ağdaş RMİ-nin əhatə etdiyi Göyçay rayo
nundakı Rəsul Rzanın Ev-Muzeyində “Şuşa

İli”nə həsr olunmuş “Şuşam mənim, gözəlliklə
qoşam mənim” adlı musiqili ədəbi-bədii tədbir
keçirilib. Tədbirdə çıxış edən muzeyin direk
toru Solmaz Həsənova Xalq şairi R.Rzanın
Şuşanın gözəlliyini vəsf edən misralarını oxu
yub. Şəhər 7 illik musiqi məktəbi şagirdlərinin
ifaları, şəhər 4 nömrəli və Ləkçıplaq kənd tam
orta məktəbləri şagirdlərinin hazırladıqları
səhnəciklər xoş təsir bağışlayıb.

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər
fəaliyyət göstərən “Adıgün” türk folklor kollek
tivini Şuşa şəhərində keçirilən V “Xarıbülbül”
Beynəlxalq Folklor Festivalında uğurlu iştira
kı ilə əlaqədar qəbul edib. Sabirabad RMİ-nin
rəisi Fərid Qurbanzadənin də iştirak etdiyi
görüşdə Saatlıda yaşayan Axıska türklərinin
adət-ənənəsi, folkloru, milli-mənəvi dəyərləri
barədə söz açılıb. Kollektivə fəxri fərmanlar
təqdim olunub.

***

Ağstafa RMİ Qazax rayon E.Hüseynov
adına Mərkəzi Kitabxanası şəhər parkında
Xalq şairi Səməd Vurğunun (1906-1956)
anım günü (27 may) ilə əlaqədar “Unut
maz bu oba, bu mahal məni” adlı səyyar
sərgi təşkil edib.

***

Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Elmir Bağırov rayon Mədəniyyət Mərkəzinin
Nəsimikənd kənd Folklor evinin nəzdində

Şəki RMİ-nin rəisi vəzifəsini icra edən Tər
lan Nəsibov Balakən rayonundakı mədəniyyət
müəssisələrinə baş çəkib, görülən işlərlə tanış
olub. T.Nəsibov Balakən Rayon Tarix-Diyarşü
naslıq Muzeyi, MKS, Mədəniyyət Mərkəzi və
Uşaq incəsənət məktəbində olaraq müvafiq
tapşırıq və tövsiyələrini verib. O, həmçinin Və
tən müharibəsi şəhidləri Harun Alqayev, Qur
ban Hacıbəyov və Elmir Kərimovun ailəsi ilə
də görüşüb.

***

Biləsuvar RMİ Neftçala nümayəndəliyi,
Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi Neft
çala nümayəndəliyi, rayon Gənclər və idman
idarəsi və Təhsil şöbəsinin birgə təşkilatçılığı,
Neftçala Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə
həyata keçirilən “Gənc Show” layihəsinin mü
kafatlandırma mərasimi olub. Neftçala şəhər
Samid İmanov adına 1 saylı tam orta mək
təbin “Ulduzlar” komandası I, Sakit Kərimov
adına Qədimkənd kənd tam orta məktəbin
“Tufan” komandası II, Əbülfəz Cəfərov adına
Bankə qəsəbə 1 saylı tam orta məktəbin “Cı
dır düzü” komandası isə III yerə layiq görülüb.

Xəzəryanı ölkələrdə multikultural dəyərlər və turizmin inkişafı müzakirə olunub
Azərbaycan Turizm və Menecment Uni
versiteti (ATMU) Elm və innovasiya şöbəsi,
Mehmanxana və restoran biznesi kafed
rası, həmçinin Xəzəryanı Ölkələrin Dövlət
Universitetləri və Elmi-Tədqiqat Mərkəzləri
Assosiasiyasının birgə dəstəyi ilə “Xə
zəryanı ölkələrdə multikultural dəyərlər
və turizmin inkişafı problemləri” mövzu
sunda onlayn formatda beynəlxalq elmi
konfrans keçirilib.

Konfransın plenar iclasında ATMU-nun
rektoru İlham Mədətov, Türkiyənin Anadolu
Universiteti Turizm fakültəsinin dekanı Ok
tay Emir, Cənubi Ural Dövlət Universiteti
Turizm və sosial-mədəni xidmətlər kafedra
sının müdiri Tatyana Tretyakova, ATMU-nun
Elm və innovasiya şöbəsinin müdiri Nəsirul
lah Nəsirli, Mehmanxana və restoran bizne
si kafedrasının müdiri Novruz Quliyev çıxış
ediblər.

Sonra konfrans işini “Xəzəryanı ölkələr
də turizm və qonaqpərvərlik sənayesi üçün
kadr hazırlığı”, “Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonlarında turizm infrastrukturu
nun inkişaf istiqamətləri. Azərbaycan turizm
destinasiyası kimi”, “Multikultural dəyərlər və
dayanıqlı inkişaf”, “Qida sənayesi və qida
təhlükəsizliyi”, “Qida məhsullarının istehsalı
və saxlanılması”, “Qidalanma xidməti” böl
mələri üzrə davam etdirib.
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əbər verdiyimiz kimi, mayın 28-də Akademik Milli Dram
Teatrında 44 günlük Vətən müharibəsinə həsr olunan
“Zəfər yolu” tamaşasının premyerası oldu. Əslində, bu
mövzuda səhnə əsərini çoxdan gözləyirdik. Hətta qısa
müddət öncə bu barədə geniş polemika da açıldı. Bu mənada
məşhur dramaturq, teatr nəzəriyyəçisi Bertold Brextin “Yazıçılar
hökumətlərin döyüş etdikləri qədər sürətli yaza bilməzlər, çünki
yazmaq düşünməyi tələb edir” fikri ilə qismən razılaşsam da,
könül tarixi Zəfərimizin, qəlbimizdə qürur dağının zirvəsində
dayanan İkinci Qarabağ savaşının səhnə, sənət təzahürünü
istəyir. Elə Akademik Milli Dram Teatrının premyerasına da bu
şövq və emosional ruh halında getmişdim.

Müəllifi və quruluşçu rejissoru
Xalq artisti Azər Paşa Nemətov
olan tamaşada Xalq artistləri
Nurəddin Mehdixanlı, Əli Nur,
Əməkdar artistlər Hicran Nəsiro
va, Elxan Quliyev, Mətanət Ata
kişiyeva, Anar Heybətov, 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, Elsevər Rəhimov, Corc
Qafarov, Tural İbrahimov, Ramin
Şıxəliyev, Cümşüd Zeynalov, Ca
vidan Novruz, Vüsal Mustafa
yev və başqaları çıxış edirdilər.

B

Musiqi tərtibatını Xalq artisti Siya
vuş Kərimi, səhnə tərtibatını Azər
Paşa Nemətov və Əməkdar mə
dəniyyət işçisi İlham Elxanoğlu
verib, rejissor Emil Əsgərov verib.
Tamaşa foyedən başladı.
Teatrın əsas zalının foyesindən.
Foyedə bayaqdan var-gəl edən,
tamaşaçılara qoşulan aktyorlar
səsgücləndiricidən eşidilən xə
bər-elanı eşidən kimi mərkəzə
toplaşdılar.
Dövlət başçısının 27 sentyabr
2020-ci 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
cəbhəyə getməyə hazıram”, “Şü
kür, qisas zamanı yetişdi” kimi
şüarlarla səhnənin mərkəzində
qoyulan masanın arxasında əy
ləşən hərbçiyə yaxınlaşıb sava
şa atılmaq istəklərini bildirirdilər.
Səhnədə qurulmuş iri moni
torda tez-tez mətnə, dialoq və
ümumi dramaturji ardıcıllığa uy
ğun olaraq foto və video kadrlar,
ölkə başçısının çıxışlarından
parçalar verilirdi. Sağ və sol ku
lisi bağlayan iri xəritə hadisələ
rin məkan və gedişini göstərmək
üçün fon effekti ilə işıqlandırılır,
bu isə tərtibçilərin maraqlı həlli
kimi diqqət çəkirdi.
Tamaşa boyu müharibəyə yol
lanan azərbaycanlı oğulların şü
caəti, ön cəbhənin həyəcanı, arxa
cəbhədəkilərin nigarançılıq və se
vincini paralel yaşadıq. Xüsusən
qalibiyyətlə bərabər gələn oğul,
qardaş, ər, ata itkisinin ağırlığını –
yaxın keçmişdə şahidi olduğumuz
hadisələri bu dəfə səhnədə izlədik.
Düzdür, bu təbii və bəzən sta
tik təqdimatı təsirli qılan amil
güclü idi. Vətən, müharibə,
haqq savaşı, qisasın qiyamətə
qalmamağının sevinci və bu
nun fonunda tamaşaçı olaraq
həyəcanımızın səhnə ilə tarazlı
ğı. Amma, düşünürəm ki, ədəbi
materialı qüvvətləndirə, səhnə
əsərinə bədii təxəyyülün zən
ginliyi ilə istənilən qədər təsirli
məqamlar, onların rejissor yo
zumunu qatmaq olardı. Özü də
istənilən halda o cəhdlər baxımlı
alınacaqdı. Çünki nüvəsində və
tənpərvərlik, yeni çağırış ruhu
və əzm var idi.

Tamaşanın xüsusilə musiqi
həllini, eyni zamanda quruluşçu
ların bu əzəmətli musiqi ilə səs
ləşən cəhdlərini qeyd etməliyik.
Amma yetərli idimi?...
Albert Eynşteyn deyir ki, əksər
insanlar səhv etməkdən qorxa
raq yeni heç nə etmirlər, amma
bundan qorxmaq lazım deyil. Bu
mənada tamaşanın yaradıcı he
yəti döyüşə (özü də sonunu dü
şünmədən) atılan cəngavər tim
salında idi. Odur ki, səhnə işinə,
müəyyən məqamları çıxsaq,

Tamaşaçı göz yaşlarına hakim
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. Aktyor qi
sas gününü həsrətlə gözləyən
və vüsalına yetişən sevdalı kimi
roluna xoşbəxtlik,   qıvraqlıq və
həyəcan qataraq tamaşaçısına
ötürdü.

əslində, tamaşa-kompozisiyaya
fərqli rakursdan baxmaq məc
buriyyətindəyik.
“Zəfər yolu”nun ən təsirli və
təbii səhnəsi Vaqif kişinin (Xalq
artisti, şəhid atası Əli Nur) oğ
lunun şəhadət xəbərini alması
idi. Bu səhnədə tamaşa salo
nundakı hər kəs müharibə za
manı oğlunun tabutu üzərinə
sərilən bayrağı öpüb, gözləri
üstünə qoyan yüzlərlə atanın
ağrısını iliyinə qədər hiss etdi.

Səhnə əsərində kövrək, həs
sas, qayğıkeş, fədakar, zərif və
həm də güclü, dözümlü, mətin
Azərbaycan qadını müxtəlif ob
razların simasında maraqlı bir
ansamblda təqdim olunmuşdu.
Sadə evdar qadın Fatma xa
la (Mətanət Atakişiyeva), doğ
ma torpağına qovuşmaq his
si ilə alışıb-yanan Səkinə ana
(Hicran Nəsirova), oğlunu onu
itirmək hissinin əzablı qanad
larında yola salan Mehriban

Şirma arxasında qalmağın səadəti

ilmirəm, bəlkə də yanılıram. Amma
mənə elə gəlir ki, səhnənin, aktyorluq
peşəsinin ən çox cəfasını çəkənlər və
ən az səfasını sürənlər (geniş tama
şaçı auditoriyası tərəfindən tanınmaq,
populyarlaşmaq  nöqteyi-nəzərdən) məhz
onlar – kuklaçılardır. Axı, ömürləri bəzən
əl boyda kuklaların arxasında, şırmanın,
səhnə pərdələrinin arasında keçir.

Səhnədə müxtəlif nağıl qəhrəmanlarına
– Divə, Əjdahaya, Kəsəyənə ... dönə-dönə
özləri də bilmədən qocalır, ömrün ahıl məqa
mına yetişirlər. Saçlar bəyaza bürünüb, üzgözlərində illərin yükü lövbər salsa da, mə
sum təbəssümləri, hələ də göydən düşəcək
üç almanı gözləyəcək sadəlövh həyəcanları
onları tərk etmir. Məncə, həm də nə yaxşı ki,
tərk etmir. Yoxsa Vətən balaları rəngli xəyal
larının arxasınca necə gedərdilər, necə dün
yanı saflığın xilas edəcəyinə inanardılar?...
Mayın 29-da uşaqlı-böyüklü onlarla teatr
sevər yenidən  Abdulla Şaiq adına Azərbay
can Dövlət Kukla Teatrında toplaşmışdı.
Səbəb isə ömrünü səhnəyə, xüsusən mü
rəkkəb və çoxşaxəli istiqamət olan kukla teat
rı sənətinə həsr etmiş aparıcı səhnə ustası,
Əməkdar artist Rəhman Rəhmanov idi.
Sənətkar həyata gəlişinin 65, səhnə
fəaliyyətinin isə 50 illik yubileyini yenə tama
şaçıları arasında qeyd edirdi.
O, sözsüz ki, müasir milli kukla sənətimizin
təşəkkül və inkişafında, onun populyarlaşaraq
kütləviləşməsində məxsusi yeri olan aktyor
lardandır. Uşaqları səmimi, məhz onların özü
kimi saf duyğularla sevmək də onun boyuna
biçilib. Səhhətinin və əhvalının hansı vəziyyət
də olmasından asılı olmayaraq, səhnəyə çıxıb
uşaqlarla üz-üzə dayanan kimi sanki dünyanı
ona bağışlayırlar. Qəribə bir həyəcan və se
vinc ilə ona zillənən işıqlı gözlərin ağuşuna
“düşüb”, özü də bir qayğısız uşağa dönür.

Elə yubiley gecəsində də öz ampluasın
da idi. Onu təbrikə gələnlərə qoşulub sevinc
və minnətdarlığını özünəməxsus sadəliyi və
səmimiyyəti ilə edir, hər kəsə sevgisini ifadə
etməyə çalışırdı.
15 yaşından fasiləsiz olaraq xalq teatrının
tərkibində müxtəlif səpkili rollar oynayan, or
ta təhsilini başa vuran kimi dövlət teatrları
nın birində səhnə maşinisti kimi çalışan və
1974-cü ildən ömrünü Azərbaycan Dövlət

Kukla Teatrına bağlayan yubilyarın deməyə
sözü çox idi. Təbii ki, onu təbrikə gələnlərin
də.
Yubiley gecəsində Azərbaycan Teatr Xa
dimləri İttifaqının sədr müavini, Xalq artisti
Hacı İsmayılov, Yeni Azərbaycan Partiyası
Səbail rayon təşkilatının sədri Muxtar Nağı
yev, Dövlət Kukla Teatrının direktoru, Əmək
dar mədəniyyət işçisi Rəşad Əhmədzadə,
eləcə də Vətən müharibəsi qaziləri, aktyo
run sənət dostları, həmçinin Gənc Tama
şaçılar Teatrı, Qax, Gəncə və Salyan kukla
teatrlarının təmsilçiləri  də çıxış etdilər.

Aktyorun ən yaddaqalan tamaşalarından
səhnəciklər də nümayiş olundu. Üzeyir Hacı
bəylinin “O olmasın, bu olsun” komediyasının
(marionet kuklalar ilə) ən yaddaqalan perso
najı olan Məşədi İbadı illər əvvəl (tamaşanın
yeganə canlı planı) oynayan aktyor və tərəfmüqabillərinin çıxışı alqışlarla qarşılandı.
Təbrik və çıxışların ardından müxtəlif ob
razlarından səhnə çələngi təqdim edən akt
yor, bir neçə dəqiqəlik də olsa, tamaşaçıları
televiziyanın məşhur komediya proqramla
rından teatrın repertuarındakı baxımlı tama
şalara ekskursiyaya aparmış oldu.
Musiqili gecədə Xalq artisti Heydər Ana
tollu, sənətkarın oğlu Emil Rəhmanoğlu,
eləcə də teatrın nəzdindəki “Oyuq” teatrstudiyasının istedadlı yetirmələri rəngarəng
konsert proqramı ilə çıxış etdilər.
Xatırladaq ki, Rəhman Tofiq oğlu Rəhmanov
29 aprel 1957-ci ildə Bakı şəhərində anadan
olub. 1978-1983-cü illərdə Azərbaycan Dövlət
İncəsənət İnstitutunun Mədəni-maarif fakültə
sində təhsil alıb. Uşaqlıqdan səhnəyə, sənətə
sevgi ilə bağlanıb, Xalq artisti Lütfü Məmməd
bəyovun məşhur xalq teatrında çıxışlar edib,
onun təkidi ilə 15 yaşından dövlət teatrlarında
bir neçə tamaşada aktyor kimi səhnəyə çıxıb.
Bu illər ərzində Dövlət Kukla Teatrının reper
tuarındakı 100-dən artıq tamaşada müxtəlif
səpkili rollar oynayan aktyor paralel olaraq te
leviziyada məşhur proqramlarda çıxışlar edib.
Rəhman Rəhmanovun səhnə fəaliyyə
ti dövlətimiz, yaradıcılıq təşkilatlarımız tə
rəfindən də qiymətləndirilib. “Qızıl Dərviş”
mükafatı laureatı, “Sənətkar” medallı aktyor
Azərbaycan teatrının inkişafında xidmətləri
nə görə 7 mart 2014-cü ildə respublikanın
“Əməkdar artisti” fəxri adına, dəfələrlə Pre
zident mükafatına layiq görülüb.
Yubilyara yeni yaradıcılıq nailiyyətləri və
möhkəm cansağlığı arzusu ilə
Həmidə Rüstəmova

“Azərbaycan etnomusiqişünaslığı” kitabının təqdimatı
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zeyir Hacıbəyli adına
Bakı Musiqi Akademiya
sının (BMA) Azərbaycan
ənənəvi musiqisi və
müasir texnologiyalar ka
fedrasının müdiri, Əməkdar
incəsənət xadimi, sənətşü
naslıq elmləri doktoru, pro
fessor Tariyel Məmmədovun
“Azərbaycan etnomusiqi
şünaslığı (1921-2021)” kitabı
çapdan çıxıb. İyunun 1-də
BMA-nın Qara Qarayev adı
na konfrans zalında kitabın
təqdimatı keçirilib.

İki hissədən ibarət olan kitabın
birinci hissəsi BMA-nın 100 illi
yinə həsr olunub, ikinci hissədə
isə akademiyada etnomusiqişü
naslığın inkişaf yolları işıqlandı
rılıb. Burada  Azərbaycan və rus
dillərində BMA əməkdaşlarının
kitablarının, metodik tövsiyələ
rinin, dissertasiya işlərinin si
yahısı və “Tarixin canlı səsləri”
adlı audionəşri yer alıb. “Tarixin
canlı səsləri”ndə Üzeyir Hacı
bəyli, Dmitri Şostakoviç, Qara

Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi,
Bülbül kimi görkəmli musiqiçilər
yer alıb.
Kitabda azərbaycanlı müəl
liflərlə yanaşı, Türkiyə, Rusiya,
Qazaxıstan, Tacikistan və Öz
bəkistanın
etnomusiqişünas
alimlərin məqalələri də toplanıb.
Təqdimatda BMA-nın tədris
işləri üzrə prorektoru, Əmək
dar müəllim, professor Nərminə
Quliyeva belə bir nəşrin ərsəyə

gəlməsini Azərbaycan musi
qi mədəniyyəti üçün əlamətdar
hadisə olduğunu bildirib, Tariyel
Məmmədovu təbrik edib.
Akademiyanın
professoru,
Əməkdar müəllim Ülviyyə İma
nova və Əməkdar incəsənət
xadimi, professor Zümrüd Da
daşzadə də musiqi mədəniy
yətimizə töhfə olan kitaba görə
müəllifi təbrik edərək, yeni yara
dıcılıq uğurları arzu ediblər.

Onlayn bağlantı vasitəsilə təd
birə qoşulan P.İ.Çaykovski adına
Moskva Dövlət Konservatoriya
sının prorektoru, professor Kons
tantin Zenkin, Moskva Dövlət
Konservatoriyasının professoru
Violeta Yunusova, AMEA-nın
müxbir-üzvü Rəna Məmmədova,
Rusiya Federasiyası Mədəniyyət
Nazirliyi Dövlət Sənətşünaslıq
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,
sənətşünaslıq doktoru Gültəkin
Şamilli, M.Tursunzode adına Ta
cikistan Dövlət Mədəniyyət və İn
cəsənət İnstitutunun professoru
Firuz Ulmasov da ürək sözlərini
bildiriblər.
Tariyel Məmmədov tədbirə
qatılanlara, eləcə də kitabın çap
olunmasında əməyi keçən hər
kəsə dərin təşəkkürünü bildirib.
Çıxışlardan sonra BMA-nın
müəllimləri və tələbələri – Rü
fət Məmmədov, Vüsalə Baba
yeva, Erol Rzayev, Cəmalə Ab
dinzadə, Fatimə Nəsirli, Nuranə
Qurbanova, Kamran Talıblı, Nə
riman Məsimovun ifasında kon
sert proqramı təqdim olunub.

sənət 5
müəllimə (Afət Məmmədova;
onu da deyim ki, aktrisa bu
truppada ilk dəfə çıxış etməsinə
rəğmən səhnəyə və tamaşaya
hakimliyi ilə diqqəti cəlb etməyi
bacardı), eləcə də gözü yolda,
qulağı səsdə olan digər qadın
lar – bacılar, həyat yoldaşları...
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.
Tamaşada savaş səhnələrinin
hərəkətverici qüvvəsi təsirini ya
ratmaq üçün seçilən qərarverici
personajların (Elşən Rüstəmov,
Ayşad Məmmədov) təqdimatı
da sönük təsir bağışladı.
Tərtibat məsələsində akade
mik teatrın səhnə imkanların
dan, xüsusən təsvir çalarların
dan bəhrələnmə gözə az dəydi.
Tamaşaçı müharibə və Zəfər
arasındakı   zaman tunelində
harmonik əvəzlənməni tam izlə
yə bilmədi.
Bu qəbil fikirləri davam etdir
mək də olar. Amma tamaşanın
əvvəlindən sonunadək birmə
nalı qarşılanmayan məqama
toxunmaqla fikrimi tamamlamaq
istəyirəm.
Qalibi olduğumuz bu haqq
savaşı hamımızın idi və orada
Azərbaycanın bütün bölgələ
rindən igidlər vuruşdular. Ta
maşadakı personajların təqdi
matında bunun dolğun səhnə
həllini görə bilmədik.   Odur ki,
belə mövzulu əsər və səhnə
işlərində bütün incə məqam
ları gözdən keçirməkdə fayda
var...
H.Nizamiqızı

“Mədəni gənclik” Akademik Opera və
Balet Teatrında
Mədəniyyət Nazirliyinin “Mədəni gənclik” layihəsinə bu dəfə
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ev sahib
liyi edib. Layihəyə qoşulan Bakı Dövlət Universitetinin tələbə
ləri mayın 31-də teatrda Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal alan”
operettasına tamaşa ediblər.
Əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyevin quruluşunda,
Əməkdar incəsənət xadimi Sevil Hacıyevanın dirijorluğu ilə ha
zırlanan musiqili komediya maraqla qarşılanıb.

Gənclər dahi Üzeyir bəyin ölməz musiqisindən zövq almaq,
tacir Əsgərlə bəy qızı Gülçöhrənin sevgisinə şahid olmaq, eyni
anda 4 cütlüyün toyu ilə başa çatan məzəli hadisələrə tamaşa
etmək imkanı qazanıblar.
Tamaşadan sonra öz təəssüratlarını bölüşən tələbələr “Mədəni
gənclik” layihəsi çərçivəsində qatıldıqları tədbirlərin, o cümlədən
“Arşın mal alan” operettasının onların mədəni zövqünə təsir et
diyini bildiriblər.
Xatırladaq ki, gənclərin incəsənətə marağının artırılmasını
əsas məqsəd kimi qarşıya qoyan layihə iyun ayının sonuna qə
dər davam edəcək. Layihə çərçivəsində tələbələrin izləyəcəyi
növbəti tamaşa iyunun 7-də Akademik Musiqili Teatrda “O olma
sın, bu olsun” operettası olacaq.

“Gələcəyin bərpaçıları”
Elmi Bərpa Mərkəzində uşaqlar üçün ustad dərsi
1 iyun – Beynəlxalq Uşaqların Müdafiəsi Günü Muzey Sər
vətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzində də qeyd
edilib.

Mərkəzdə “Gələcəyin bərpaçıları” adı ilə təşkil olunan ustad
dərsində müxtəlif yaş qruplarından olan uşaqlara gil, plastilin
və başqa materiallardan müxtəlif fiqurlar düzəltmək və sulu, ak
ril boyalarla və rəngli karandaşlarla rəsmlər çəkmək öyrədilib.
Tədbir zamanı əyləncəli proqram (uşaqlar üçün cizgi filmlərinin
nümayişi, uşaq mahnılarından ibarət karaoke) da təqdim olu
nub.
Sonda uşaqların əl işləri sərgilənib və iştirakçılar sertifikatlarla
təltif ediliblər.
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zeyir Hacıbəyli məktəbinin yetirmələrindən söz düşəndə ilk
xatırlananlardan biri də musiqi mədəniyyəti tariximizdə öz
dəst-xətti ilə tanınan bəstəkar, Xalq artisti Hacı Xanməm
mədovdur. Görkəmli bəstəkar dolğun yaradıcılığı dövründə
bir çox janrlarda parlaq əsərlər yaradıb. Sənətkarın qəlboxşa
yan mahnıları, “Azərbaycan eskizləri”, “Bayram”, “Azərbaycan”
süitaları musiqi xəzinəmizi zənginləşdirən nümunələrdir.

Hacı Dadaş oğlu Xanməmmə
dov 15 iyun 1918-ci ildə qədim
Dərbənd şəhərində dünyaya göz
açıb. Erkən çağlardan musiqi
yə maraq göstərir. Orta təhsilini
başa vurduqdan sonra Bakı şə
hərinə gəlir. Təsadüf nəticəsində
dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli ilə
qarşılaşır. Bu görüş onun gələcək
taleyini müəyyənləşdirir. Böyük
musiqi xadiminin tövsiyəsi və hi
mayəsi ilə Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyası nəzdində Orta
ixtisas musiqi məktəbinin tar sin
finə daxil olur. Burada görkəm
li bəstəkar Səid Rüstəmovdan
dərs alır. Ü.Hacıbəylinin “Koroğ
lu” operası 1937-ci ildə Akademik
Opera və Balet Teatrında tama
şaya qoyulur. Bəstəkarın dəvəti
ilə Hacı Xanməmmədov simfonik
orkestrdə solo tarda ifa edir. O, bir
il sonra, 1938-ci ildə Moskvada
keçirilən Azərbaycan incəsənəti
ongünlüyündə də “Koroğlu” ope
rasının tamaşasında iştirak edir.

1943-cü ildə Azərbaycan Döv
lət Konservatoriyasında Xalq
musiqisinin əsasları şöbəsi açı
lır və Üzeyir bəy H.Xanməm
mədovu ora dəvət edir. Musiqi
folklorunu dərindən mənimsə
yən sənətkar ilk mahnılarından
artıq xalq musiqisindən, muğam
çalarlarından bacarıqla istifadə
etməyə başlayır. H.Xanməm
mədov II Dünya müharibəsi il
lərində daha çox vətənpərvərlik
ruhlu əsərlər üzərində işləyir.
Onun “Yürüş marşı”, “Qəhrəma
ni” bu mövzuda yazdığı maraqlı
musiqi əsərlərindəndir.
Müharibədən sonra bəstəkar
lıq üzrə təhsil almağın zəruriliyini
hiss edir və konservatoriyaya da
xil olur. Əvvəlcə professor Boris
Zeydmanın, sonra isə Qara Qa
rayevin sinfində oxuyur. Onun
xalq musiqisini dərindən bilmə
sini, mahir tar ifaçısı olduğunu
nəzərə alan Q.Qarayev gənc
bəstəkara tar və simfonik orkestr
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Sənətə tarla gələn bəstəkar
“Koroğlu” operasının ilk tamaşasında ifa etmişdi...

üçün əsər yazmasını təklif edir.
Beləcə, Azərbaycan musiqi tari
xində ilk “Tar və simfonik orkestr
üçün konsert” yaranır. Görkəmli
bəstəkar əsərin ərsəyə gəlmə
sində tarın zəngin intonasiya
xüsusiyyətlərindən və texniki
məziyyətlərindən bacarıqla bəh
rələnir. Əsərin ilk ifaçısı görkəmli
tarzən Əhsən Dadaşov olur.
Maraqlıdır ki, Azərbaycan mu
siqi tarixində kamança ilə simfo

nik orkestr üçün ilk konserti də
H.Xanməmmədov yazıb. Bəstə
kar bu konserti 1990-cı ildə bəs
tələyir, kamançanın tembr xüsu
siyyətlərini və ifadə vasitələrini
məharətlə göstərir.
H . X a n m ə m m
 ə d o v
hələ tələbə ikən Azər
baycan Dövlət Musiqili
Komediya Teatrında di
rijor kimi fəaliyyət gös
tərib. Sonralar bir neçə
qədim musiqi alətimizi
orkestrə gətirib.. Onun
simfoniyettaları, simfo
niyaları, süitaları əlvan
və zərif ritmləri, zəngin
melodiyaları musiqişü
naslar tərəfindən yük
sək qiymətləndirilib.
Hiss və duyğular bəstəkarı Aşıq
Ələsgər və Mikayıl Müşfiq yaradı
cılığına daha çox müraciət edib.
Mahnıları və şən melodiyaları re
pertuardan düşməyib. Qəlbaçan,
könül oxşayan mahnılarını korifey
sənətkarlarımızdan Rəşid Behbu
dov, Şövkət Ələkbərova, Gülağa

Məmmədov, Rübabə Muradova,
Nəzakət Məmmədova və başqa
ları böyük şövqlə ifa ediblər.
Aşıq Ələsgərin sözlərinə yazı
lan “Telli”, “Güllü”, “Qadan alım”,
“Ceyran”, “Getmə, amandı”, “Ni

yə döndü” mahnıları, M.Müşfiqin
şeirlərinə bəstələdiyi “Yaşa, kö
nül”, “Yadıma düşdü”, “Oxu, sev
gilim”, “Sənin gözlərin”, “Qurban
olduğum”, “Neyçün gəlmədin”,
“Arzuya bax, sevgilim” və başqa
əsərləri bu gün də eyni şövqlə
sevilir.

Əbədi susmaz “Xarıbülbül”
Adı Şuşa ilə qoşa çəkilən festival bir qərinə əvvəl mətbuat səhifələrində

əvvəli səh. 1-də

“Mahnı və dostluq
bayramı”
“Xarıbülbül” musiqi festivalının
əsası məşhur xanəndə, peda
qoq, Xalq artisti Seyid Şuşinski
nin (1889-1965) 100 illik yubileyi
ilə əlaqədar 1989-cu ildə qoyu
lub. Həmin ilin əvvəlində festi
vala hazırlıqlara başlanılıb, may
ayında, Şuşada xarıbülbülün çi
çəklənmə dövründə keçirilib.
İlk festivalda yerli ifaçılarla
yanaşı, keçmiş Sovet İttifaqı
üzrə respublikalardan mu
siqi qrupları da iştirak edib.
Ümumilikdə festivala 100-ə
yaxın qonaq qatılıb. Kon
sertlər Cıdır düzündə qu
rulmuş 7 məkanda keçirilib.  
Festival 12-15 yaşlı yeniyet
mələrin ifasında “Qarabağ
şikəstəsi” zərbi-muğamı ilə
açılıb. İlk festivalın tamaşa
çıları əsasən Şuşanın sakin
ləri idi.   Musiqi şöləninin ilk
günü Qarabağ atlarının yarı
şı da təşkil olunmuş, festival
çərçivəsində Şuşada güləş
yarışları da keçirilmişdi...
Bütün bu sadaladıqlarımız
elektron mənbələrdə qeyd olu
nan məlumatlardır. Bəs, görə
sən, bugünkü rəqəmsal dünya
mızdan fərqli olaraq 33 il əvvəl
ilk festivalla bağlı ictimaiyyətə
hansı məlumatlar çatdırılmışdı
və bu mədəni hadisə mətbuatda
necə işıqlandırılmışdı?
Əlimizdə “Bakı” qəzetinin
1989-cu il 24 may tarixli sayı
var. Qəzetdə “Ümumittifaq xalq
yaradıcılığı festivalı” rubrikası ilə
“Mahnı və dostluq bayramı” ad
lı  “Azadinform”un (indiki AZƏR
TAC) müxbiri Ç.İsmayılovun yığ
cam informasiyası dərc olunub.
Məlumatda deyilir: “Şuşa şəhə
rinin sakinləri “Xarıbülbül” Ümu
mittifaq folklor mahnı festivalının
iştirakçılarını Azərbaycan şərbəti,
gül-çiçək və mahnı ilə qarşıladılar.
Onlar “Cıdır düzü” bayramını qeyd
etmək üçün Şuşaya gəlmişlər. Bu
il bayram görkəmli Azərbaycan
müğənnisi Seyid Şuşinskinin ana
dan olmasının 100 illiyi ilə bir vaxta
düşmüşdür. Doğma Cıdır düzün
də səhnələşdirilmiş tamaşa gös
tərilmişdir. Tamaşada müğənnilər,
rəqqaslar, kəndirbazlar, atçapan
lar və pəhləvanlar iştirak etmişdir.
Bir çox dillərdə mahnılar oxunmuş,
musiqilər səslənmişdir...”.
Xəbərdə festivalda Başqırdıs
tan, Türkmənistan, Qırğızıstan
dan olan musiqiçilərin iştirakı
qeyd edilir və görkəmli xanəndə,
Xalq artisti Sara Qədimovanın
muğamlarımızı ifa etdiyi vurğu
lanır. Rusiyalı qonaq, P.İ.Çay
kovski adına Moskva Dövlət
Konservatoriyasının professoru

V.Şurovun təəssüratlarına da yer
verilir. Alim festivalı əsl yaradıcı
lıq və dostluq bayramı adlandırır.
“Kommunist” qəzetinin 1989cu il 26 may buraxılışında da fes
tival haqqında xəbərə rast gəlirik.
Qəzetin Ağdam müxbiri yazır:
“Musiqi sərhəd tanımır. Xalqın
tarix və mübarizə yolunu, arzu
və düşüncələrini tərənnüm edən
muğam və el havaları milliyyətin
dən, dinindən asılı olmayaraq,
hamının qəlbini ehtizaza gətirir”.  

Materialda bildirilir ki, festival
iştirakçıları Ağdamda Şahbu
laq qalası və Çörək Muzeyində
olub, muğam məktəbində çı
xış ediblər. Bu xəbərdə də pro
fessor V.Şurovun fikirlərinə yer
verilib: “Əbəs yerə demirlər ki,
Qarabağda uşaqlar da muğam
üstündə ağlayır. Mən sizin gözəl
yerlərdə – Şuşada, Şahbulaqda,
Gülablıda olarkən bu fikrin həqi
qiliyini bir daha yəqin etdim”.
Yazıda daha sonra qeyd edilir
ki, qonaqlara dünya musiqisinə
Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül, Xan
Şuşinski kimi ölməz sənətkarlar
bəxş etmiş Şuşanın tarixi haq
qında məlumat verilib. Bildirilir
ki, festival iştirakçılarının əmək
kollektivləri ilə görüşlərində res
publikanın mədəniyyət naziri
Polad Bülbüloğlu da iştirak edib.
İlk festival haqqında daha geniş
yazı isə “Şuşa” qəzetində müəllif
Əli Mahmud tərəfindən qələmə
alınıb. Yazıda Cıdır düzü açıq
səma altında möhtəşəm konsert
salonu kimi təsvir edilir. Qeyd
olunur ki, beynəlxalq folklor festi
valının rejissoru Azər Zamanlıdır.
Məqalədə cıdır atları, Şərq mu
siqi alətləri fabrikində hazırlanan
tar, kamança, ud və nağaraların,
həmçinin Qarabağ xalçalarının
nümayiş etdirildiyi diqqətə çatdırı
lır. Musiqi bayramının Şuşa rayon
Xalq Deputatları Sovetinin sədri
M.Gözəlovun açılış nitqi ilə baş
ladığı, musiqi sədalarının Daşaltı
dərələrində əks-səda verib Top
xana meşəsinə, Qızılqayaya ya
yıldığı vurğulanır.

Qeyd olunur ki, ilk festivalda
mədəniyyət naziri Polad Bülbü
loğlu, Moskva Dövlət Konserva
toriyasının professoru V.Şurov,
SSRİ Xalqları Musiqisinin Təb
liğatı Bürosunun şöbə müdiri
Natalya Şurova, SSRİ Folklor
Komissiyası redaksiya bölməsi
nin müdiri B.Rabinoviç, bəstə
kar, Xalq artisti, professor Vasif
Adıgözəlov, Ü.Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət Konserva
toriyasının (indiki BMA) profes
soru Oqtay Quliyev, Mədəniy
yət Nazirliyinin idarə rəisi Şamil
Axundov, Türkmənistan, Başqır
dıstan, Tacikistan mədəniyyət
nazirliklərinin məsul şəxsləri işti
rak edib. Xalq artisti Sara Qədi
mova və Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrindən musiqiçilərin qatıl
dığı festivalın iştirakçıları Şuşa
da Üzeyir bəyin və Bülbülün evmuzeylərini də ziyarət ediblər.

“Artıq 3-cü dəfə keçirilən festival
əsl sülh və dostluq bayramına
çevrilir... Startını musiqi 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, ABŞ və digər
ölkələrdən folklor ustaları
gəlmişlər. Festivalın açılı
şı Mingəçevirdə Y.Qaqa
rin adına stadionda baş
tutmuşdur. Tədbiri isə
mədəniyyət naziri Polad
Bülbüloğlu açmışdır. Fes
tival iştirakçıları Gəncə,
Ağcabədi, Bərdə, Zaqa
tala, Ağdaş və Ağdamda
çıxışlar edəcəklər. Yekun
konsert isə Bakıda realla
şacaq”.
Təəssüf ki, “Kommunist” qə
Ümummilli ağrının
zeti festivalın hansı səbəbdən
kölgəsində ikinci festival Şuşada deyil, Mingəçevirdə ke
1990-cı il. Bu tarix ölkəmiz çirilməsinin səbəbini göstərmir.
üçün o qədər də bayram əhval Artıq Dağlıq Qarabağda Azər
lı sayılmır. Çünki il başlayanda, baycanın suverenliyinə təhdid
yanvarın 20-də sovet imperiyası olan erməni separatizmi, Er
Bakıda qanlı qırğın törətmişdi. mənistanın ölkəmizə qarşı əra
Bəlkə də elə bu səbəbdən ikin zi iddiaları silahlı münaqişəyə
ci “Xarıbülbül” festivalı ilə bağlı keçmişdi. Belə bir vəziyyətdə
cəmi bir mənbədə, “Kommunist” Şuşada təntənəli musiqi, folklor
qəzetində məlumata rast gəlirik. bayramının reallaşması müm
S.Krasnovanın 20 may tarixli kün deyildi...
1991-ci ilin yanvarında nəşrə
“Xarıbülbül” festivalının marşrut
baş
layan “Mədəniyyət” qəzeti
ları ilə... Nəğmə qonaq gəlir...”
adlı yazısı tədbirə qatılacaq qo həmin ilin 15 may tarixli sayın
naqlar üçün Mədəniyyət Nazirli da mədəniyyət nazirinin müavini
yinin təşkil etdiyi beynəlxalq fes Şamil Axundova istinadən fes
tival qərargahından reportajdır. tivala hazırlıqla bağlı məlumat
Qonaqların “Azərbaycan” meh verir. Materialda festivalın 18
manxanasında
qarşılandığını may tarixində Mingəçevirdə ke
yazan müxbir həmin il festivala çiriləcəyi və İtaliya, Hindistan,
Hollandiya, Tatarıstan, Meksi Yaponiya və digər ölkələrdən
ka, ABŞ, Gürcüstan, Belarusiya kollektivlərin qatılacağı haqqın
(Belarus), Türkiyə, Litva və Taci da qeyd olunur.
Qəzetin 21 may buraxılışında
kistandan etnomusiqişünas, sə
isə
“Dünyanı bizə, bizi dünya
nətşünas, eləcə də musiqi kol
ya
ta
nıdan “Xarıbülbül” başlıqlı
lektivlərinin qatıldığını qeyd edir.
yazıda festivalın 70 ildən bəri
“Dünyanı bizə,
Azərbaycanda keçirilən yega
nə beynəlxalq əhəmiyyətli təd
bizi dünyaya tanıdan
bir olduğunu yazır. Yazıda eyni
“Xarıbülbül”
zamanda bədnam ermənilərin
Əgər ilk iki ildə musiqi bayra torpaqlarımıza göz dikdiyi, Qa
mı “Ümumittifaq xalq yaradıcı rabağda vəziyyətin ağır olduğu
lığı festivalı”, “Folklor festivalı” qeyd edilir: “Təəssüf ki, festi
adlanırdısa, 1991-ci ildə “Xa val torpağımıza göz dikənlərin
rıbülbül” III Beynəlxalq Musiqi fitnə-fəsadı, hər cür alçaqlığa
Folkloru Festivalı kimi qeyd olu əl atması səbəbindən bu il də
nur.
Şuşada keçirilmir. Faşizmi diz
Üçüncü festival haqqında çökdürən Sovet ordusu erməni
“Kommunist” qəzeti 1991-ci il neofaşizmindən çəkinərək qo
21 may tarixli sayında yazırdı:   naqlarımızın təhlükəsizliyinə zə

H.Xanməmmədov həmçinin
gənclik illərindən xalq mahnıla
rını toplayaraq nota salıb. “Bəhbəh”, “Ay qadası”, “Gəl, gəl”,
“Ay qız, heyranın ollam”, “Yadı
ma sən düşəndə” və s. mahnı
ları buna misal göstərmək olar.
Musiqiçi kadrların yetişməsində
də mühüm xidmətlər göstərən
bəstəkar əvvəlcə A.Zeynallı
adına Bakı Musiqi Məktəbində
çalışıb. 1957-ci ildən isə öm
rünü Ü.Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət Kon
servatoriyasında peda
qoji fəaliyyətə həsr edib.
Görkəmli sənətkar yara
dıcılıqla bərabər, müxtəlif
illərdə M.Maqomayev adı
na Azərbaycan Dövlət Fi
larmoniyasının direktoru,
Azərbaycan Dövlət Mahnı
və Rəqs Ansamblının bə
dii rəhbəri olub. 1967-ci
ildə “Əməkdar incəsənət
xadimi”, 1988-ci ildə “Xalq
artisti” fəxri adlarına, 2000-ci ildə
“Şöhrət” ordeninə layiq görülüb.
Adını əbədi yaşadacaq bən
zərsiz əsərlər müəllifi kimi ta
nınan Hacı Xanməmmədov 7
aprel 2005-ci ildə, 87 yaşında
vəfat edib.
Savalan Fərəcov
Xəbərdə üç saatdan çox da
vam edən konsertin möhtə
şəmliyi qeyd olunur. Bildirilir ki,
yekun konsertin quruluşunu fes
tivalın baş rejissoru, Xalq artisti
Kərim Kərimov və moskvalı ba
letmeyster İqor Sklyar verib.

“Qoy susmasın
“Xarıbülbül”...

manət vermir. Lakin inanırıq ki,
festival əvvəl-axır Şuşada start
götürəcək...”. Yazıda həmin il
festivala 600 iştirakçının qatıldı
ğı da qeyd edilir.
“Kommunist” qəzetinin 1991ci il 16 may tarixli buraxılışında
“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 alt-üst edən ədalət
məclisi” adlandırır. Diqqətə çat
dırır ki, amerikalı Rozi Törner,
Bob Barılski Azərbaycanı tanı
yıb görəndən sonra düşmənləri
mizin rəzil niyyətləri barədə ob
yektiv fikirlər söyləmişlər.
Ş.Əkbərzadənin “Bu qıtlıq
vaxtında iştirakçıların korluq çə
kəcəyindən ehtiyat edirsinizmi”
sualına isə nazir “Dünyanı bizə,
bizi dünyaya tanıdan “Xarıbül
bül” yolunda hər cəfaya dözmək
olar” cavabını verir.
“Kommunist” qəzeti 28 may
tarixli sayında üçüncü festivalın
Bakıdakı bağlanış mərasimin
dən yazır: “Mayın 25-də V.İ.Le
nin adına Respublika Sarayında
“Xarıbülbül” III Beynəlxalq Mu
siqi Festivalının bağlanış məra
simi keçirilmişdir. Festivalda iş
tirak edən folklor kollektivlərinə
Azərbaycan Mədəniyyət Nazir
liyinin “Xalqın milli mədəniyyəti
nin qorunması və yüksək ustalı
ğa görə” fəxri diplomları təqdim
edilmişdir...”.

Çox mürəkkəb bir dövr. Xo
calıda soyqırımı törədilib, əzəli
yurd yerlərimiz işğal olunur. Ar
tıq Şuşanın da başını qara bu
ludlar bürüyüb...
30 aprel 1992-ci il. “Mədə
niyyət” qəzeti. “Qoy susmasın
“Xarıbülbül” sərlövhəli yazı Mə
dəniyyət Nazirliyində keçirilən
mətbuat konfransı haqqındadır.
Xəbərdə festivala, əvvəlki illərdə
olduğu kimi, çoxsaylı ölkələrdən
iştirakçıların qatılmaq üçün mü
raciət etdiyi diqqətə çatdırılır:
“Hazırda hamını bir sual düşün
dürür: “Azərbaycan torpaqların
da müharibə getdiyi bir vaxtda
festivalı keçirmək, ya keçirmə
mək?”. Bütün dünyada informa
siya blokadasına düşdüyümüz
bir zamanda xalqımızın başı
na gətirilən faciələri göstərmək
üçün bundan böyük vasitə ola
bilməz...”.
Festivalın keçiriləcəyi tarix
23-28 may kimi qeyd edilir. Bil
dirilir ki, festivalın bağlanış mə
rasimi Azərbaycan Demokratik
Respublikasının yaradılmasının
ildönümündə Gəncədə keçirilə
cək. Yazıda iqtisadi çətinliklərin
hökm sürdüyü vaxtda imkan
lı təşkilatlardan maddi yardım
göstərilməsi də xahiş olunur...

...Mayın 8-də xarıbülbülün
vətəni Şuşa erməni silahlı qüv
vələri tərəfindən işğal olunur.
Dördüncü “Xarıbülbül” festivalı
ləğv edilir. Şuşa, Cıdır düzü mu
siqi, folklor şöləni üçün uzun illər
gözləməli olur.
2020-ci ilin 44 günlük Vətən
müharibəsində ərazi bütövlü
yümüz bərpa olunur, Şuşada
üçrəngli bayrağımız yenidən
dalğalanır. Otuz il öncə “Mədə
niyyət” qəzetinin yazdığı kimi,
qala-şəhərimiz yenidən festival
lı günlərinə qayıdır. Cıdır düzü
Heydər Əliyev Fondunun təş
kilatçılığı ilə möhtəşəm musiqi
bayramına – “Xarıbülbül” musiqi
festivalına ev sahibliyi edir...
Adı bundan sonra da mədə
niyyət paytaxtımızla qoşa çə
kiləcək “Xarıbülbül” festivalının
tarixinə səyahət etdi
Lalə Azəri
P.S. Arxiv materiallarının əl
də olunmasında göstərdikləri
köməyə görə Milli Kitabxananın
rəhbərliyinə və kollektivinə min
nətdarlığımızı bildiririk.
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alq rəssamı Toğrul Nərimanbəyov bir vaxtlar
“Ulduz” jurnalında onun
haqqında belə yazmışdı: “...Daş heyrətimiz Qobustandan, İntibah dövrünün
nadir incilərindən üzü bəri
dünya rəngkarlıq sərgisində
görüb-götürməli nə varsa,
heç biri diqqətindən yayınmasın. Fırçası həyatla üzüzə, nəfəs-nəfəsə yaşasın
və təbiətin əlifbası dediyimiz fəsillər kimi hər rəngin
öz boyası olsun. O zaman
ağappaq kətan yeddirəng
göyqurşağına dönər. M.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət
İncəsənət İnstitutunun tələbəsi Fikrət İbrahimov öz duyumu, müşahidə tərzi, əlvan
palitrası olan rəssamdır...”.

Toğrul Nərimanbəyov onu öz
tələbəsi kimi yaxşı yetişdirmişdi.
Rəssam özü sonralar müəllimləri Toğrul Nərimanbəyov və Səttar Bəhlulzadənin öyrətdiklərini
yetəri qədər mənimsəyə bilmədiyini etiraf etsə də, onların tələbəsi olduğu üçün bu gün də fəxr
edir. Fikrət İbrahimlinin sonralar
yaranacaq dəst-xəttində və bədii ifadə estetikasında bu iki böyük sənətkarların müsbət təsirini görmək mümkündür.

Azərbaycan rəssamlıq sənəti
tarixində Neftçala rəssamlarının
xüsusi yeri olduğunu əminliklə
deyə bilərik. Çünki burda yetişən
əksər rəssamlar respublikada çox
məşhur olan “Adil Hacıyev məktəbi”ni keçmişdi. Onlardan biri də
2 iyun 1955-ci ildə Neftçala rayonunun Xıllı kəndində dünyaya gələn Fikrət Əli oğlu İbrahimlidir.
Gündəlik ona verilən pullara
qaçıb fırça, boya alan Fikrət 9-cu
sinifdən rəsm çəkməyə başlamışdı. Atası oğlunun arzularını
gerçəkləşdirmək üçün onu dostu,
Xalq rəssamı Adil Hacıyevin yanına apararaq rəssamlıq sənətinin
sirlərini öyrənməsinə dəstək olur.
Rəssamlığa olan həvəs sonralar
onu Bakı şəhərinə gətirdi. Əzim
Əzimzadə adına Dövlət Rəssamlıq Məktəbində, M.Əliyev adına
Azərbaycan Dövlət İncəsənət
İnstitutunda təhsil aldı. Fikrət İbrahimli 1988-ci ildən Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqının üzvüdür.
Ömrünün bir qərinəsindən çoxunu rənglər dünyası ilə təmasa-ünsiyyətə həsr edən Fikrət
İbrahimli sənətdə milli ruhun qorumasına çalışan, öz dəst-xətti olan rəssamlardandır. Onun
əsərlərində daha çox qürubun,
tündsarı və açıqqəhvəyi rənglərin ahəngi diqqəti cəlb edir. Özünün təbirincə desək, rəsm musiqinin və rəqsin rəngli formasıdır.

Əsərlərindən bizə baxan rəssam

Bu ikisinin harmoniyası rəsmdə
birləşir. Rəsm çəkəndə isə rənglərin harmoniyasına mütləq şəkildə diqqət etmək lazımdır.
Fikrət İbrahimlinin əsərlərinə
nəzər salsaq, realizmin daha
çox üstünlük təşkil etdiyini görə bilərik. Ümumilikdə ekspressionizm, impressionizm, postimpressionizm, avanqard və
daha çox realizmin üzərində
qurulan əsərlərin müəlliﬁ rənglərdən yerində istifadə etmək
bacarığının nə qədər önəmli olduğunu vurğulayır. Rəssamın
yaradıcılığı kifayət qədər janr
əlvanlığı ilə diqqət çəkir. “Dəniz,

günəbaxanlar”, “Fatmayı”, “Bağ
evi-Novxanı”, “Abşeron motivi”,
“Abşeron günəbaxanları”, “Van
Qoq günəbaxanları”, “Nişan.
Rəﬁqələr”, “Kəndimizin qızları”,
“Xonça aparırlar”, “Gəlin gətirməyə”, “Toy” və s. əsərləri birbirindən maraqlı kompozisiya
quruluşu və milli kolorit zənginliyinə görə diqqəti cəlb edir.
Xalqın, elin milli mənəviyyatını,
adət-ənənələrini, həyat tərzini,
sevincini, şadlığını özündə cəmləyən toy-düyün mərasimləri hər
zaman sənət adamlarının diqqət
mərkəzində olub. Nəsildən-nəslə
keçərək qorunub yaşadılan bu
ənənələrimiz təsviri sənət sahəsində də olduqca zəngin yer
tutmaqdadır. Mahir fırça ustası Fikrət İbrahimlinin yaradıcılıq
fəaliyyətindən də yan ötməyən
bu mövzu “Toya hazırlıq” süjetli kompozisiyasında öz əksini
tapıb. Kompozisiyada saﬂığın,
yeni başlanğıcın simvolu hesab
edilən bəyaz libaslı gəlin mərkəzi ﬁqur kimi çıxış edir. Utancaq,
həyəcanlı baxışlarla izləyicilərə baxan gəlinin ətrafında onun
sevincinə şərik olmağa çalışan
xanımları görürük. Sanki ətraf
aləm, təbiət də təzə gəlinin həyəcanını paylaşaraq, dinamik,
canlı və coşqulu əhvala bürünüb.
Hər bir ﬁqur öz individual jestləri,
mimikaları ilə təsvir olunub. Sağ

tərəfdə xəlvəti pıçıldaşan xanımlar, ətrafında şənlikdən zövq alan
balacalar, sol tərəfdə isə sevinc
və qayğı ilə gəlini izləyən böyüklər təsvir olunub. Süjetli tablonun
rəng şkalası dolğundur. Titrək və
enerjili fırça vuruşlarının nəqş etdiyi lirizm rəssamın mövzu seçiminə çox yaraşır.
Xoşahəngli rənglərin bir-birini
təqib etdiyi kompozisiyalar sənətkarın üslubundan, düşüncəsindən, kövrək duyğularından
xəbər verir. Sadə, lakin təsirli bir
kompozisiya quruluşuna əsaslanan “Xonça aparanlar” əsərində
rənglər səssiz və istidir. Arxa fon

günəş sarısı, parlaq qızılı tonlar
və qırmızı ləkələrdən ibarətdir.
Rəssamın seçdiyi palitra əsərin
dramatik gücünü artıran önəmli ünsürlərdən biridir. Çoxﬁqurlu
kompozisiyanın əsas qəhrəmanları olan qadınlar və balaca uşaq
bütün duyğu dəyişikliklərini öz mimikalarında büruzə verirlər. Xanımlardan ikisinin əlində qırmızı
örtükdə məcmeyi-xonça var. Xonçalar xoş xəbərin, xeyir işin rəmzi hesab olunurlar. Qadınlar zərif
və emosional baxışları, duruşları
ilə əsəri bəzəyirlər. Azyaşlı uşaq
saf nəzərlərini izləyicilərə tuşlayıb. Kompozisiyanın ən maraqlı
obrazı isə ağbirçək qadındır. Həlim siması ilə bizə doğma gələn
bu qadın sanki arxasındakı sakit,
mülayim dənizin əksidir. Kompozisiyanın dinamikası, gücü, ritmi
isə təlaşsız ləpələrin üzərində qanad çalan ağ qağayılardır. Bəlkə
də bu coşqun qağayılar vasitəsilə
rəssam bizə gənc qadınların coşub-çağlayan ruhlarını, qəlblərini
göstərmək istəyir.
18 il İçərişəhərdə yaşayan rəssam qədim qalanın hər yerinə
bələddir, buranın labirintəbənzər
küçələrini, onun ayrı-ayrı abidələrini, daşlara hopmuş xatirələrini
sevə-sevə kətana köçürüb. Doğma şəhərin təsvirinə mücərrəd və
daha nağılvarı yanaşan sənətkar
Bakının dinamikasını, xaosunu,

ritmini, estetikasını izləyicilərinə
“İçərişəhər” tablosunda təqdim
edib. Şərqin, demək olar ki, simvoluna çevrilmiş ənənəvi memarlıq elementləri – günbəzlər,
minarələr, sadə eyvanlar köhnə
Bakının xatirələrimizə sinən görüntüsünü kövrək duyğular ilə
yada salır. Kompozisiyanın əsas
xüsusiyyətləri arasında hərəkət
hissi, işıq və kölgə arasındakı
kontrast yer almaqdadır. Şəhərin
mistik təsvirində forma ilə rənglər
də bərabər dərəcədə rol oynayır. Həndəsi formalar ilə, cizgi və
əyrixətli biçimlərdən çox istifadə
edilməsinə baxmayaraq, lirik abhava, romantik çalar öz bədii və
estetik gücünü itirmir. İncə zövq
və həssas duyğuların harmoniyası sayəsində qarşımızdakı
təsvir “möcüzəvi şəhər”ə çevrilərək qəlbimizi fəth edir. Rəssam
Bakını ağuşuna alan Xəzərin
mavi, ﬁruzəyi sularının sakit dalğalarını, onun üzərində qıy vuran
qağayıları, limana yanaşan gəmi və qayıqları da təsvir etməyi
unutmur. Kətandan sonsuzluğa
doğru uzanan şəhər mənzərəsinin ən gözəl elementi, yenilməzlik rəmzi olan Qız qalasıdır. Tarix
qoxan abidələri, sərin mehi, hər

bir qarışı min sirr ilə möhürlənən
küçələri həvəslə işləyən fırça ustası öz obrazını da kompozisiyaya əlavə edir. Təəccüblü deyil
ki, ömrünü sənətinə həsr edən
rəssam elə yenə molbert üzərində yaradıcılıq eşqi ilə çalışarkən
təsvir olunub. Məhz bu imza istedadlı rəngkarın təxəyyülünün
özünəxas nümunəsi kimi kompozisiyanı uğurla tamamlayır.
Fikrət İbrahimlinin yaradıcılığında cansız və soyuq əşyaların ifadəsi də özünəməxsus yer
tutmaqdadır. Onun bizə təqdim
etdiyi məişət əşyaları, tərəvəz və meyvələr təmtəraqdan
uzaq görkəmləri ilə tamaşaçıya keçmişlə bu günün arasında
əlaqənin varlığını yansıdır. Səpələnmiş əşyaların ruhunu, fakturasını bədii ifadə dili ilə böyük
ustalıqla çatdıran rəssam məharətlə fırça və rənglərin köməyi ilə səpələnmiş cansız əşyaların hissiyyatını, daxili və xarici
görünüşünü, həyatla əlaqəsini
bədii şəkildə ehtiva etməkdədir.
Fikrət İbrahimlinin əsərləri
müxtəlif vaxtlarda sərgilərdə nümayiş etdirilib, mükafatlara layiq
görülüb və ölkəmizlə yanaşı xarici ölkələrdə şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.
Könül Vəliyeva

Azərbaycan Dövlət Rəsm
Qalereyasının əməkdaşı

4-7 iyun

Xatirə təqvimi
Azərbaycan

4 iyun 1926 – Əməkdar artist, xanəndə Fatma Yusif qızı Mehrəliyeva (1926 – 4.1.2000) Qubada anadan olub. Muğam, xalq və bəstəkar mahnılarının bənzərsiz ifaçısı kimi tanınıb. “Arşın mal alan”
ﬁlmində (1945) Telli rolunu oynayıb.
4 iyun 1929 – Əməkdar artist, kamança ifaçısı Elman Kərim oğlu
Bədəlov (1929 – 25.6.1991) Ağdamın Malıbəyli kəndində doğulub.
Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Xalq çalğı alətləri orkestrində
fəaliyyət göstərib.
4 iyun 1939 – Əməkdar artist Vaqif Nəcəf oğlu Rəsulov (19392014) Bakıda doğulub. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı yaranandan
(1968) bu teatrın aktyoru olub.
4 iyun 1944 – Əməkdar mədəniyyət işçisi, kinooperator Elman
Əliverdi oğlu Əliyev (1944-2016) Bakıda doğulub. 30-dan artıq sənədli ﬁlmin operatoru, bədii ﬁlmlərin rəssam-fotoqrafı olub.
5 iyun 1908 – Məşhur şair Mikayıl Müşﬁq (Mikayıl Əbdülqadir oğlu İsmayılzadə; 1908 – 6.1.1938) anadan olub. Yeniyetmə vaxtlarından şeir yazıb, 18-20 yaşlarında populyarlıq qazanıb. Qısa ömründə 10 şeir və poemalar toplusu nəşr olunub. Repressiya qurbanıdır.
5 iyun 1939 – Xalq şairi, dramaturq Vaqif Səmədoğlu (Vaqif Səməd oğlu Vəkilov; 1939 – 28.1.2015) anadan olub. Lirik-fəlsəﬁ şeirlərin, “Bəxt üzüyü”, “Yayda qartopu oyunu”, “Generalın son əmri”,
“Mamoy kişinin yuxuları” və s. pyeslərin müəlliﬁdir. Milli Məclisin deputatı (2000-2010) olub.
5 iyun 1941 – Görkəmli aktyor, Əməkdar artist Hamlet Bəbir oğlu Xanızadə (1941 – 3.2.1990) Bakının Şağan kəndində doğulub.
“Babək”, “Arxadan vurulan zərbə”, “Qızıl uçurum”, “Qətl günü” və s.
ﬁlmlərdə, Akademik Dram Teatrında, televiziya tamaşalarında yaddaqalan obrazlar yaradıb.
6 iyun 1917 – Teatr xadimi, rejissor, pedaqoq, Əməkdar incəsənət xadimi Zəfər Əlipaşa oğlu Nemətov (1917 – 19.11.1971) anadan olub. Yaradıcılığının əsas dövrü Gənc Tamaşaçılar Teatrı ilə
bağlıdır, 1942-1969-cu illərdə bu teatrda quruluşçu rejissor və baş
rejissor işləyib.
6 iyun 1929 – Əməkdar rəssam, heykəltəraş Münəvvər Məcid qızı Rzayeva (1929-2004) Bakıda anadan olub. Mikayıl Müşﬁq (Bakı
və Xızı), Ayna Sultanova, Məhsəti Gəncəvi (Gəncə) və digər tanınmış şəxsiyyətlərin heykəllərinin müəlliﬁdir.
6 iyun 1929 – Akademik, ﬁzika-riyaziyyat elmləri doktoru Çingiz
Oveys oğlu Qacar (1929 – 12.6.2021) Bakıda doğulub. İxtisas sahəsi ilə yanaşı, “Qədim və orta əsrlər Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri”, “Köhnə Bakı”, “Köhnə Şuşa” və s. kitabların müəlliﬁdir.
6 iyun 1972 – Bakıda Nəriman Nərimanovun heykəlinin (heykəltəraş – Xalq rəssamı Cəlal Qaryağdı) açılışı keçirilib. Respublikanın
rəhbəri – Azərbaycan KP MK-nın Birinci katibi Heydər Əliyev mərasimdə çıxış edib.
7 iyun 1905 – Azərbaycanın mətbuat və ictimai ﬁkir tarixində mühüm rol oynamış “Həyat” qəzeti nəşrə başlayıb. Qəzetin naşiri Əlimərdan bəy Topçubaşov, redaktorları Əhməd bəy Ağaoğlu (Ağayev) və Əli
bəy Hüseynzadə idi. 1906-cı ilin 3 sentyabrınadək Bakıda nəşr edilib.
7 iyun 1893 – Peşəkar təhsil almış ilk azərbaycanlı qadın rəssamlardan Qeysər Seyfulla qızı Kaşıyeva (1893 – 17.4.1972) Tiflisdə doğulub. Qafqaz İncəsənəti Təşviq Cəmiyyətinin rəssamlıq
sinﬁndə oxuyub. Portret və peyzajların (“Azərbaycan ziyalısı”, “Göl
sahili” və s.) müəlliﬁdir. “Şərq qadını” jurnalında rəssam işləyib.
7 iyun 1924 – Xalq artisti Məlik Yusif oğlu Dadaşov (1924 – 3.12.
1996) Bakıda anadan olub. Akademik Dram Teatrında çalışıb. Rus
Dram Teatrında direktor və bədii rəhbər (1989-1991) işləyib. Teatr və
televiziya tamaşalarında, ﬁlmlərdə (“Dəli Kür”, “Axırıncı aşırım”, “O
dünyadan salam”, “Fəryad” və s.) ﬁlmlərdə yaddaqalan rollar oynayıb.

Dünya
4 iyun 1882 – Rus teatr rejissoru Fyodor Komissarjevski (18821954) anadan olub.
5 iyun 1898 – İspan şairi və dramaturqu, musiqiçi və rəssam Federiko Qarsia Lorka (Federico Garcia Lorca; 1898-1936) anadan
olub. İspaniyada vətəndaş müharibəsində həlak olub.
5 iyun 1931 – Fransız kinorejissoru, “Yeni dalğa”nın nümayəndəsi Jak Demi (Jacques Demy; 1931-1990) anadan olub. “Şerbur
çətirləri” ﬁlmi Kann festivalının (1964) qalibi olub.
6 iyun 1599 – İspan rəssamı Dieqo Rodriqes de Silva Velaskes
(Diego Rodriguez de Silva y Velazquez; 1599-1660) anadan olub.
6 iyun 1606 – Fransız dramaturqu Pyer Kornel (Pierre Corneille;
1606-1684) anadan olub. Əsərləri: “Sid”, “Edip”, “Psixeya”, “Medeya” və s.
6 iyun 1799 – Böyük rus şairi, dramaturq və nasir Aleksandr Sergeyeviç Puşkin (1799 – 10.02.1837) anadan olub. Əsərləri: “Yevgeni Onegin” (mənzum roman), “Ruslan və Lüdmila”, “Qafqaz əsiri”,
“Tunc atlı” (poema), “Boris Qodunov”, “Motsart və Salyeri” (pyes),
“Kapitan qızı”, “Qaratoxmaq qadın” (povest) və s.
6 iyun 1875 - Alman yazıçısı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı (1929) Tomas Mann (Paul Thomas Mann; 1875 –
12.08.1955) anadan olub. Əsərləri: “İosif və onun qardaşları” (tetralogiya), “Buddenbroklar”, “Doktor Faustus” (roman) və s.
7 iyun 1848 – Fransız impressionist rəssamı, qraﬁk və heykəltəraş
Pol Qogen (Eugene Henri Paul Gauguin; 1848-1903) anadan olub.
7 iyun 1917 – İtalyan əsilli Amerika aktyoru və müğənnisi Din
Martin (Dean Martin – Dino Paul Crocetti; 1917-1995) anadan olub.
Hazırladı: Vüqar Orxan

Sülh və firəvanlıq “simvolu”

İ

nsanların həyatında maddi və mənəvi ehtiyaclar mövcuddur.
Maddi ehtiyaclar cismimizi, mənəvi ehtiyaclar isə ruhumuzu qidalandırır. Ruhumuzun ən çox incəsənətə, musiqiyə, ədəbiyyata
ehtiyacı var. İncəsənət bəzi xalqların tarixinin böyük bir hissəsinin təşkilində əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı, mədəniyyətinin
də formalaşması və orijinal olmasının başlıca meyarıdır. Qədim
insanlar belə inanclarını yerinə yetirmək üçün totemlərinin təsvirlərini yaratması “insan varsa, incəsənət var” demək olduğunu
isbatlayır. Hər hansı bir kəşf ilə ehtiyacların ödənilməsinin kölgəsində də incəsənət işıqları görünüb...

Çində kağızın ixtirası təkcə ədəbiyyatın inkişafına deyil,
həmçinin digər sənət növünün
yaranmasına təkan verdi. Əvvəllər kağızın bahalı xammal
olmasından irəli gələrək yalnız
zadəganlar və hakim zümrənin, əsasən qızlarının yaratdığı
və xüsusi bacarıq tələb edən bu
sənət növü oriqamidir. “Oriqami”
yapon sözü olub “ori” – qatla-

maq, “qami” isə kağız mənasına
gəlir. Çində kağızın yaranması ilə meydana gələn bu sənət
növünün inkişaf edərək yüksəlməsi isə Yaponiyada baş verib.
İlk vaxtlar Çində yarandığı və
rahiblər tərəﬁndən Yaponiyada
təbliğ olunduğu güman edilir.
Oriqami heç bir alətdən istifadə etmədən, yapışdırmadan hazırlanan kağız qatlama sənətidir.

Kiçik yaşlarımızda hər birimizin
hazırladığımız gəmi ﬁqurları oriqaminin ən sadə növləridir. Oriqami klassik və parçalı olmaqla
iki növə ayrılır.
Klassik oriqami bir tək kağızla hazırlanır. İki və ya daha artıq hissə istifadə edilərək klassik
oriqami ilə heyvan və ya əşya
ﬁqurları hazırlanır. Modulyar oriqami kimi də adlandırılan hissəli
oriqami oxşar parçaların birləşdirilməsi ilə hazırlanır, heyvan və ya əşyadan çox 3D və
həndəsi ﬁqurların hazırlanması
üçün istifadə olunur. Hissə sayı
hüdudsuz olan modulyar oriqami sökülüb-yığılan oyuncaqlara
oxşayır və eyni hissələrlə bir çox
fərqli ﬁqur hazırlamaq mümkündür. Oriqami əsasən kvadrat kağızlardan hazırlansa da, kağız

formasında hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur.
Yaradıcılıq məhdudiyyəti olmayan sənət növündə müxtəlif
xüsusiyyətlərə malik heyvan və
fəza ﬁqurları və ya hər hansısa
bir obyektin ﬁqurunu yaratmaq
mümkündür. Zəngin mədəniyyətə sahib olan Yaponiyanın
qədim ənənələrində mühüm yerə malik oriqami sənətinin bəzi
ﬁqurlarına mistik mənalar yüklənib. Durna quşu ﬁquru xüsusi
mahiyyətə malikdir. Əfsanələrə
görə, arzu tutub 1000 durna quşu ﬁquru hazırlayan insanın arzuları gerçəkləşir. Bu ﬁqurların
daha çox tanınması isə 1945-ci
ildə Xirosimada atom bombasının partlaması nəticəsində qan
xərçəngi olan Sadako Sasaki
adlı 11 yaşlı uşağın 1000 durna
quşu düzəltməsi ilə bağlıdır.
Lakin Sadako vəfat etsə də,
adı dünyada barış simvoluna
çevrilir. Bu hadisə Xirosimada
“Dünya uşaq barış günü”nün
meydana gəlməsinə və bu günün şərəﬁnə Sadakonun Sietldə
(ABŞ) heykəlinin qoyulmasına
vəsilə olub. Hər il avqust ayının 6-da qeyd olunan bu gün-

də, dünya səviyyəsində bir çox
uşaq tərəﬁndən hazırlanan durna quşu oriqamiləri Xirosimaya
göndərilir. Kiçik və cansız bir
kağızdan böyük simvola çevrilən oriqami incəsənətin insanlara sülh aşılamasının bənzərsiz
üsuludur.
Kağızların kəsilərək forma verilməsi ilə oriqaminin bir növü
olan kiriqami meydana gəlib. Kiriqami (yaponca “kiri” – kəsmək
və “qami” – kağız) hazırlanarkən

ilk olaraq kağız qatlanılır, ﬁqur
yaradılır, kəsildikdən sonra açılır
və ﬁqurun əsas forması meydana gəlir. Əsasən simmetrik olan
bu sənət növü vasitəsilə qar dənəciyi, ulduzlar və ya müxtəlif çiçəklərlə yanaşı, simmetrik olmayan daha mürəkkəb ﬁqurlar da
hazırlamaq mümkündür. Kiriqaminin əsas xüsusiyyəti yalnız bir
kağızdan hazırlanmasıdır.
Oriqami müasir dövrdə bir
o qədər də inkişaf etməsə də,
əsasən həvəskarlar tərəﬁndən
öyrənilməyə davam etdirilir.
Sibho Mabona, Atilla Yurtkul
kimi sənətkarlar isə oriqami
sənətində professional olaraq
davam edən nadir insanlardır.
Azərbaycanın Əməkdar rəssamı Rəşad Ələkbərov da “Özünsən” adlı sərgisində məhz durna quşu oriqamilərindən ibarət
instalyasiya hazırlayıb. Xammalın kağız olması səbəbindən
bu sənət əsərlərinin ömrü az
olduğu üçün ən qədim oriqami
haqda dəqiq məlumat vermək
mümkün deyil.
Şəbnəm Əzizova
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turizm imkanları tanıdılıb.
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Ölkəmizin işgüzar turizm imkanları
Almaniyada təbliğ edilib
gər qurumlarla əməkdaşlığının
nəticəsi olaraq ölkəmiz 2023-cü
ildə 74-cü Beynəlxalq Astronav
tika Konqresinə, Avropa Gənclər
Parlamentinin 99-cu Beynəlxalq
Sessiyasına və Avropa Kranio
Maksillo Üz Cərrahiyyəsi Asso
siasiyasının Regional Konqresi
nə, 2024-cü ildə isə Universitet
Alimlərinin Liderlik Simpoziumu
na ev sahibliyi edəcək.
Dünya üzrə görüşlər, konfrans
lar, tədbirlər və işgüzar səyahət
lər sahəsində ən mühüm sərgi
hesab olunan “İMEX Frankfurt”
2002-ci ildən başlayaraq hər il
keçirilir. Bu il sərgiyə 150-dən çox
ölkədən nümayəndələr qatılıb.

Dövlət Turizm Agentliyindən
bildirilib ki, sərgiyə ölkəmizdən
8 turizm şirkəti qatılıb. Məqsəd
Azərbaycanın işgüzar və biz
nes turizmi potensialını Avropa
da tanıtmaq, xarici tərəfdaşlarla
əlaqələri genişləndirmək və yeni
əməkdaşlıqlar qurmaqdır. Görüş
lərdə Azərbaycanda mövcud olan
müasir işgüzar turizm infrastruk
turu və irimiqyaslı biznes tədbir
lərinə ev sahibliyi etmə potensialı
haqqında məlumat verilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan
Turizm Bürosunun tabeliyində
fəaliyyət göstərən Azərbaycan
Konqreslər Bürosunun işgüzar
turizmin təşviqi istiqamətində di

“Sonuncu” filmi növbəti
beynəlxalq festivalda

“Musiqili proyektor” multimedia şousu
Məşhur filmlərin musiqiləri kamera
orkestrinin ifasında

İyunun 25-də Nizami Kino Mərkəzində “Art-East Me
dia Group” şirkətinin təşkilatçılığı ilə “Musiqili proyek
tor” multimedia şousu keçiriləcək. Layihə “Azərbay
canfilm” Kinostudiyasının dəstəyi ilə reallaşacaq.
“Musiqili proyektor” multimedia şousunda “Avanqard”
kamera orkestrinin ifasında Azərbaycan və dünya ki
nematoqrafiyasının ən sevilən bədii və cizgi filmlərinin
saundtrekləri yeni aranjimanda tamaşaçılara təqdim edi
ləcək. Proqramda böyük rəğbət qazanmış ekran əsərlə
rindən musiqi nümunələri parlaq rəqs ifaları, xoreoqra
fik kompozisiyalar və filmlərdən fraqmentlərlə müşayiət
olunacaq. Multimedia şousu tamaşaçılarda bədii zövq
və xoş təəssürat bəxş edəcək.

M

ədəniyyət Nazirliyinin
dəstəyi ilə Bakı Media
Mərkəzi və “Salnamə
film” studiyası tərəfindən
istehsal olunmuş “Sonuncu” sə
nədli filmi iyunun 6-11-də Polşa
da, 41-ci Koszalin Debüt Filmləri
Festivalında nümayiş olunacaq.

Ekran işi “Gənclər və kino” adı al
tında keçirilən festivalın qısametrajlı
filmlər üzrə müsabiqə proqramında
iştirak edəcək.
Baş prodüseri Arzu Əliyeva, prodü
serləri Orman Əliyev və Nazim Hüsey
nov, rejissoru Fariz Əhmədov, ssenari
müəllifləri Esmira Əyyub və Fariz Əh
mədov, quruluşçu operatoru Mateuş
Çuxnovski (Polşa) olan film Xəzər də
nizindəki Kürdili adasının sonuncu sa
kini Vitali Pronindən bəhs edir.
Qeyd edək ki, “Sonuncu” ötən il
premyerasını 50-ci Rotterdam Bey
nəlxalq Film Festivalında etdikdən
sonra, bir sıra festivallarda iştirak
edib. Ekran işi Bosniya və Herseqo

A

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
dirib ki, Çexiya ədəbi mühitində
maraqla qarşılanan nəşr Azər
baycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi
tərəfindən ədəbiyyatlararası mü
badilə və iki ölkə arasında mə
dəniyyətlərarası dialoqun inkişa
fına verilən əlamətdar töhfədir.

Karlov Universitetinin prorek
toru Yan Kuklik də kitabın hər
iki ölkənin ədəbi-mədəni həyatı
üçün əlamətdar hadisə olduğu
nu, bu səpkili layihələrin davamlı
şəkildə həyata keçirilməsinə eh
tiyac duyulduğunu bildirib.
Universitetin professoru Zu
zana Krjihova, Klara Xoulikova,
“Karolinum” nəşriyyatının direkto
ru Petr Valo və digər çıxış edən
lər nəşr haqqında söz açıblar.
Ölkəmizin Çex Respublikasın
da səfiri Adış Məmmədov nəşrin
Azərbaycan xalqı və mədəniy
yətinin çexiyalı oxuculara tanı
dılmasında mühüm rolundan da
nışıb: “Bu vaxta qədər ayrı-ayrı
yazıçı və şairlərin əsərlərindən
bəzi nümunələr müxtəlif dövrlər
də Praqada çap olunsa da, milli
ədəbiyyatın bu cür küll halında
təqdim edilməsi ilk və əlamətdar
hadisədir”.

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
358 il əvvəl...
6 iyun 1664-cü ildə Britaniya ilə Niderland arasında Amerikadakı
müstəmləkələrə nəzarət uğrunda müharibə başlayıb. İlk döyüşdə
Britaniya qoşunları qalib gələrək Nyu-Amsterdam şəhərini ələ keçi
riblər. İngilislər şəhərin adını dəyişərək Nyu-York qoyublar.

144 il əvvəl...
4 iyun 1878-ci ildə Britaniya və Osmanlı imperiyası arasında
Kipr konvensiyası imzalanıb. Sazişə əsasən, Osmanlı Kipr adasını
Britaniyanın idarəçiliyinə verərək əvəzində Rusiya ilə Balkan müha
ribəsində (1877-1878) ondan yardım almalı idi. Lakin Britaniyanın
göstərdiyi köməyə rəğmən Osmanlı məğlub oldu və nəticədə Bal
kanların böyük hissəsinə də, Kiprə də nəzarəti itirdi.

117 il əvvəl...
7 iyun 1905-ci ildə Norveç-İsveç uniyasına (ittifaq) son qoyulub.
Norveç parlamenti (Stortinq) ölkədə keçirilmiş referendumun nəticə
lərini nəzərə alaraq ittifaq sazişini pozmaq barədə qərar çıxarıb. Nor
veç müstəqil krallıq olub. Norveç-İsveç uniyası 1814-cü ildə iki ölkə
arasında müharibənin nəticəsi olaraq imzalanmışdı. Müharibədə qa
lib gələn İsveç Norveçi ittifaqa məcbur etmişdi.

104 il əvvəl...
4 iyun 1918-ci ildə Ba
tumda aparılan danışıqların
yekunu olaraq Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti ilə Os
manlı arasında “Sülh və
dostluq haqqında” müqavilə
imzalanıb. Müqaviləni Azər
baycan tərəfdən Milli Şura
nın sədri M.Ə.Rəsulzadə və
xarici işlər naziri M.Hacınski,
Osmanlı tərəfdən ədliyyə naziri Xəlil bəy və Qafqaz cəbhəsinin koman
danı Vahib paşa imzalamışdı. Bu müqavilə ilə Xalq Cümhuriyyəti birinci
olaraq Osmanlı tərəfindən tanındı.
6 iyun 1920-ci ildə Zaqatalada sovet hakimiyyətinə qarşı üsyan
başlanıb. Molla Hafiz Əfəndinin başçılıq etdiyi üsyançılar Zaqatala
qalasını, Qaxı və ətraf əraziləri ələ keçiriblər. Rusiyanın XI ordusu
nun bölgəyə yeridilən hissələri iyunun 16-da üsyanı yatırıb. Hafiz
Əfəndi dəstəsi ilə Gürcüstan ərazisinə keçib.

75 il əvvəl...

vinada keçirilən 15-ci “Jahorina Film
Festivalı”nda, Polşada keçirilən “OFF
CİNEMA” 25-ci Beynəlxalq Sənəd
li Film Festivalında, 5-ci “DokuBaku”
Beynəlxalq Sənədli Film Festivalında
mükafatlara layiq görülüb.

5 iyun 1947-ci ildə
ABŞ-ın dövlət katibi Corc
Marşall Harvard Universi
tetində etdiyi çıxışında Av
ropa dövlətlərinə yardım
proqramını açıqlayıb. Tari
xə “Marşall planı” kimi dü
şən bu proqrama əsasən,
ABŞ hökuməti 4 il ərzində
Avropanın 16 dövlətinə
(SSRİ və onun təhriki ilə Şərqi Avropanın sosialist düşərgəsi yar
dımdan imtina etdi) ümumilikdə 13 milyard dollar yardım göstərdi.

67 il əvvəl...
5 iyun 1955-ci ildə “Varşava müqaviləsi” qüvvəyə minib. 1955-ci
il mayın 14-də Varşavada SSRİ və daha 7 sosialist ölkəsi tərəfindən
bağlanan pakt NATO alyansına cavab olaraq yaradılmışdı. 1991-ci
il iyulun 1-də “Varşava müqaviləsi” özünü buraxdı.

55 il əvvəl...

Mər as im in bəd ii hiss əs in
də kit ab a dax il edilm iş əsər
lərd ən – Əziz ə Cəf ərz ad ən in
“Gözlən ilm əy ən gəliş”, Ana
rın “Gürc ü fam iliy as ı”, Elç in in
“Sar ı gəlin” hek ay ələr ind ən
parç alar səslənd ir ilib, “Sar ı
gəlin” Azərb ayc an xalq mah
nıs ı ifa olun ub.
Qeyd edək ki, bu ilin mart
ayında Praqada işıq üzü gör
müş kitaba Əbdürrəhim bəy

Haqverdiyev, Cəlil Məmmədqu
luzadə, Süleyman Rəhimov, Əli
Vəliyev, Mir Cəlal, Ənvər Məm
mədxanlı, Anar, Əzizə Cəfərza
də, Maqsud İbrahimbəyov, Yusif
Səmədoğlu, Elçin, İsi Məlikza
də, Mövlud Süleymanlı, Kamal
Abdulla, Şahmar, Sara Nəziro
va, Rafiq Tağı, Saday Budaqlı,
Etimad Başkeçid kimi Azərbay
can ədiblərinin əsərləri daxil
edilib.

“ABBA” 36 il sonra ictimaiyyət qarşısına çıxıb

Azərbaycanın qızılgül ətirləri Paris sərgisində

İsveçin məşhur “ABBA” kvartetinin üzvləri 36 ildən sonra ilk
dəfə tam heyətdə ictimaiyyət qarşısına çıxıblar. Qrup mayın
26-da “ABBA Voyage” konsert şousunun açılışına qatılıb.

Parisdə Fransa Ətriyyatçılar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən
SİMPPAR sərgisində Azərbaycanın ətir sənayesi sahəsində ixti
saslaşmış “Lecheq Farm & Distillery” şirkəti ölkəmizi təmsil edib.
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dən keçərək fotoqraflara poza verdikdən sonra tamaşaçı zalında
yerlərini tutublar. Konsertdə isə kvartet üzvlərinin özləri deyil, on
ların rəqəmsal avatarları çıxış ediblər.
Konsertdən öncə səhnəyə çıxan Benni Anderson özünü zaman
içində səyahət edən “Doktor Kim” (“Doctor Who”,   60-80-ci illərdə
BBC-də yayımlanan məşhur fantastik serial) ilə müqayisə edib.
Sonra “ABBA”nın holoqramlı avatarları qrupun populyar mah
nılarını ifa ediblər.
Konsertlər “ABBA”nın 40 ildən sonra “Voyage” adlı albomunun
buraxılışına həsr olunub. “ABBA Voyage” şousu bir həftə ərzində
hər gün London Olimpiya parkında xüsusi olaraq tikilmiş “ABBA
Arena”da nümayiş olunub.
Konsertlərdə çıxış edən holoqramlar (rəqəmsal avatar) 70-ci il
lərdəki “ABBA” üzvlərinin bənzəridir. Konsert proqramında İsveç
qrupunun 22 hiti yer alıb.
1972-ci ildə yaradılan kvartet üzvlərinin adlarının baş hərfləri
(Agneta, Byorn, Benni, Anni) ilə “ABBA” adlandırlıb. Dünya şöh
rəti qazanan qrup 10 il fəaliyyət göstərib. Qrupun hitləri bu gün də
dünya radiolarının efirində səslənir.
V.Kamal

Tarixdə bu gün

102 il əvvəl...

Azərbaycan hekayələri
Praqada təqdim olunub

zərbaycan Dövlət Tər
cümə Mərkəzi ilə Çex
Respublikasının “Karo
linum” nəşriyyatının bir
gə əməkdaşlığı çərçivəsində
Praqada işıq üzü görmüş
“Sarı gəlin – Azərbaycan
hekayələri antologiyası”
kitabının təqdimat mərasimi
keçirilib.

Xronoqraf

5 iyun 1967-ci ildə Yaxın Şərqdə “6 günlük müharibə” başlanıb. İsrail
ordusu Misir, Suriya, İordaniya və İraqın birləşmiş qüvvələrini qısa müd
dətdə (10 iyun) məğlub edərək, Misirin Sinay yarımadasını, Suriyanın
Qolan təpələrini ələ keçirdi. Misir hökuməti ABŞ və Britaniyanın İsraili
dəstəkləməsinə etiraz olaraq Süveyş kanalını bağladı. Dünya gəmiçiliyi
üçün böyük əhəmiyyət daşıyan kanal yalnız 1975-ci ildə açıldı. 19791980-ci illərdən Misirlə aparılan Kemp-Devid (ABŞ) danışıqlarına əsa
sən, İsrail Sinayı tərk etdi.

50 il əvvəl...

5 iyun 1972-ci ildə Stokholmda (İsveç) ətraf mühitin mühafizəsi
üzrə beynəlxalq konfrans başlayıb. Həmin il dekabrın 16-da BMT
Baş Assambleyasının 27-ci sessiyasında 5 iyun Dünya Ətraf Mühit
Günü (World Environment Day) kimi təsis olunub.

30 il əvvəl...
7 iyun 1992-ci ildə Azərbaycanda növbədənkənar prezident seç
kiləri keçirilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan etdiyi rəsmi məlu
mata görə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəy 59,4
faiz səslə qalib gəlmişdi.

29 il əvvəl...

4 iyun 1993-cü ildə Gəncədə Azərbaycan Ordusunun keçmiş
korpus komandiri Surət Hüseynovun başçılıq etdiyi hərbi qüvvə
lər qiyam qaldırıb. Qiyamçılarla hökumət qüvvələri arasında silahlı
toqquşmada hər iki tərəfdən 35 nəfər həlak olub. Bu hadisə Azər
baycanda dərinləşən hərbi-siyasi böhranı kritik həddə çatdırıb, ölkə
vətəndaş müharibəsi astanasına gəlib.
Hazırladı: V.Orxan
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

MƏDƏNİYYƏT

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Baş redaktor: Vüqar Əliyev
Ünvan: AZ 1012, Bakı şəhəri, Moskva prospekti 1D
Dövlət Film Fondu, 5-ci mərtəbə

Zaqatala rayonunda fəaliyyət göstərən “Lecheq Farm & Distillery”
MMC sərgidə təbii məhsullardan hazırlanmış müxtəlif çeşidli bitki
yağları, kosmetika və aromaterapiya üzrə məhsullarını nümayiş et
dirib. Zaqatala və Şəkidə becərilmiş qızılgül, lavanda və digər çöl çi
çəklərindən hazırlanmış aroma yağlar ətir istehsalçılarının diqqətini
cəlb edib. Bəzi mütəxəssislər Azərbaycan lavandası yağının xüsusi
ətir nüansına malik olduğunu vurğulayıblar.
Fransanın ətriyyat üzrə mütəxəssisləri Azərbaycandan gələn bit
ki yağları ilə maraqlanaraq, əməkdaşlıq təklif ediblər. “Lecheq Farm
and Distillery” şirkətinin nümayiş etdirdiyi 50 illik qızılgül yağı mütə
xəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.
SİMPPAR ətriyyat sənayesi sahəsində Avropanın ən böyük pe
şəkar sərgisidir. 1-2 iyun tarixlərində   keçirilən builki sərgiyə 100dən çox ölkədən ətir sənayesi üçün xammal istehsal edən tanınmış
brendlər qatılıb. Azərbaycan şirkətinin də dünyada tanınmış və apa
rıcı kosmetika, aromaterapiya sənayelərinin təbii xammal tədarükçü
sünə çevrilməsi təsadüfi deyil. Respublikamızda hələ sovet dövrün
də istehsal olunan qızılgül yağı müxtəlif ölkələrə ixrac edilirdi.
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