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Soltan Hacıbəyov Azərbaycan musiqi mədəniyyə-
ti tarixinə özünəməxsus istedada malik bəstəkar, 
pedaqoq, musiqi ictimai xadimi kimi daxil olmuş-
dur.
S.Hacıbəyov 1919-cu ildə Azərbaycanın ulu mədə-
niyyət mərkəzi sayılan Şuşada anadan olmuşdur. 
Gələcək bəstəkarın yetişməsində, formalaşmasında 
xalq musiqisinin böyük təsiri olmuşdur. 1930-cu 
ildə S.Hacıbəyov Bakıya köçmüş, 1936-cı ildən öz 
əmisi Ü.Hacıbəylinin ailəsində yaşamış və tərbiyə 
almışdır. Orta məktəbi bitirdikdən sonra musiqi 
texnikumuna daxil olan S.Hacıbəyov truba sinfində 
oxumuş, eyni zamanda musiqili komediya teatrın-
da dirijor vəzifəsində çalışmışdır.
Bəstəkarın yaradıcılıq fəaliyyəti məhz bu dövrdən 
başlayır. Onun ilk əsəri xor və simfonik orkestr 
üçün yazılmış “Pioner kantata”sı və “Qızıl gül” 
musiqili komediyasıdır. “Qızıl gül” əsəri 1940-cı 
ildə Bakı Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində 
böyük müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulur. 1939-cu 
ildə bəstəkar Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası-
nın bəstəkarlıq şöbəsinə, professor Zeydmanın sin-
finə daxil olur.
O zaman xalq musiqisinin əsaslarını bilavasitə Üze-
yir Hacıbəyli özü tədris edirdi. Konservatoriyada 
oxuduğu illərdə bəstəkar seçdiyi sənətin texnikası-
na daha dərindən yiyələnmək üçün müxtəlif janr-
lara müraciət edir. O, iki prelüd və fortepiano üçün 
sonata, İ.Zamanlının sözlərinə yazılmış “Çiçəklə-
rin söhbəti”, “Neft haqqında nəğmə” mahnılarını, 
“Quşcuğaz”, “Tənha yelkən ağarır” romanslarını, 
simli kvartet, simfonik variasiyalar yazır.

Böyük Vətən müharibəsi illərində S.Hacıbəyov qəl-
bi vətən məhəbbətilə alovlanan mərd, sadə insan-
ların qəhrəmanlığına həsr olunmuş bir sıra əsərlər 
yazır. “Döyüşçülər nəğməsi”, 416-cı Taqanroq di-
viziyasına həsr edilmiş xalq çalğı alətləri orkestri 
üçün marş əsərləri buna misaldır. S.Hacıbəyovun 
I simfoniyası bu dövrdə yazılmış simfoniyalar ara-
sında mühüm yer tutur. 
1945-ci ildə Türkmənistan Opera və Balet Teatrı 
S.Hacıbəyova “Kəminə və Qazı” operasını yaz-
mağı sifariş edir. Həmin əsərin simfonik parçası 
“Karvan” adlanır. 1955-ci ildən əsər yenidən nəşr 
olunaraq, müstəqil şəkildə repertuarlara daxil olur. 
1946-cı ildə II simfoniya meydana çıxır. 
Bəstəkarın uşaqlar üçün yazdığı əsərlərinin möv-
zuları müxtəlifdir. Burada həm pioner həyatı (4 pi-
oner nəğməsi), həm də təbiət təsvirləri (“Yeni il”, 
“Bahar” və s.) vardır. 1953-cü ildə bəstəkar 6 uşaq 
nəğməsi yazır: “Oynaq topum”, “Lay-lay”, “Bənöv-
şə”, “Bahar gəldi”, “Yolka”, “Pioner marşı”.
“İsgəndər və Çoban (opera)” uşaq operası Bakı pio-
ner evinin sifarişi ilə yazılmışdır. Onun əsasını Ni-
zaminin “İsgəndərnamə” əsərinin bir parçası təşkil 
edir (librettosu M.Seyidzadənindir).
1950-ci ildə S.Hacıbəyovun “Gülşən” baleti meyda-
na gəlir. Müasir mövzuya həsr olunmuş bu baletə 
görə bəstəkar Stalin mükafatına layiq görülür. 
1950-ci illərdə S.Hacıbəyov vokal musiqisi sahə-
sində çalışır. O, 1950-1953-cü illərdə bir sıra xalq 
mahnı və muğamlarını xalq çalğı alətləri orkestri 
üçün işləmişdir. “Sarı bülbül”, “Leyla”, “Qarabağ 
şikəstəsi” buna misaldır. 1950-ci illərin ən məşhur 
əsərlərindən biri simfonik orkestr üçün yazılmış 
üvertüradır. 
1950-ci illərdə bəstəkar Bolqarıstan və Çexoslova-
kiyaya gedir və vətənə qayıtdıqdan sonra “Bolqar 
süitası” və “Çex rəqsi” əsərlərini bəstələyir.
1964-cü ildə S.Hacıbəyov ən parlaq əsərini — or-
kestr üçün “Konsert”ini yazır. Müəllif böyük bir 
orkestr ustadı kimi öz əsərini mahiranə şəkildə 
instrumentləşdirmiş və çalğı alətlərinin ifaçılıq 
imkanlarından səmərəli şəkildə istifadə etmişdir. 
Onun bu “Konsert”i milli simfonik musiqi mədə-
niyyətinə gözəl hədiyyədir.
S.Hacıbəyov bir çox tamaşalara musiqi bəstələmiş-
dir. Bunlardan M.İbrahimovun “Məhəbbət”, “Kən-
dçi qızı”, S.Vurğunun “İnsan”, S.S.Axundovun 
“Eşq və İntiqam”, S.Rəhmanın “Əliqulu evlənir” və 
başqalarını qeyd etmək olar. 
1948-ci ildən S.Hacıbəyov Azərbaycan Dövlət Kon-
servatoriyasında müəllimlik edir, 1948-1962-ci illər-
də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının bədii rəh-
bəri, sonra isə direktoru vəzifəsində, 1969-1974-cü 
illərə qədər Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının rektoru vəzifəsində çalışır. 
SSRİ xalq artisti S.Hacıbəyov 1974-cü ildə vəfat et-
mişdir. Onun adı Sumqayıt musiqi məktəbi ilə əbə-
diləşdirilmişdir.

Proqramlaşdırma üzrə 
müsabiqənin gənc qalibləri 

Azercell  Plazada təltif edildi.
Aprel ayının 27-si “Azercell Tele-
kom” MMC və Azərbaycan Res-
publikasının Təhsil Nazirliyinin 
birgə əməkdaşlığı çərçivəsində 
təşkil edilən “AZERCELL CUP” 
müsabiqəsinin qalibləri ilə görüş 
keçirildi. 300-dən çox 5-7-ci sinif 
şagirdlərinin qatıldığı müsabiqə-
də informatika fənni üzrə xüsusi 
bilikləri ilə fərqlənərək birinci, 
ikinci və üçüncü yeri qazanan  21 
iştirakçı lider mobil operator tərə-
findən sertifikatlar və dəyərli hə-
diyyələr ilə təltif edildi. 
Mükafatlandırma mərasimi 
“Azercell Telekom” MMC-nin 
rəhbər heyəti, Azərbaycan Res-
publikası Təhsil Nazirliyinin və 
Təhsil İnstitutunun rəsmilərinin 
iştirakı ilə baş tutdu. 
Tədbirin açılışını edən Azercell-in 
Media ilə əlaqələr üzrə direktoru 
Nigar Şıxlinskaya qalibləri təbrik 
edərək gənclərin elmi potensialı-
nın aşkar edilməsinə və inkişafı-
na yönələn bu  təşəbbüsün Azer-
cell üçün böyük əhəmiyyət kəsb 
etdiyini vurğuladı: “İKT müasir 
həyatın bütün aspektlərini əhatə 
edir, həm insanlar, həm də cihaz-
lar arasında qarşılıqlı fəaliyyət, 
ünsiyyət, informasiya əldə et-
mək üçün yeni, daha sürətli yol-
lar təqdim edir. İKT sahəsi üzrə 
mütəxəssislərin yetişdirilməsi, 
rəqəmsal texnologiyalara, infor-
matika elminə maraq göstərən, 
alqoritmik düşünmə qabiliyyəti 

ilə fərqlənən şagird və tələbələ-
rin inkişaf etdirilməsi Azercell-in 
sosial məsuliyyət strategiyasının 
vacib istiqamətlərindəndir. 2017-
ci ildən etibarən Azercell Təhsil 
Nazirliyi və İnformatika üzrə 
Milli Olimpiada komandasının 
məğrur tərəfdaşı qismində mək-
təblilərimizin müxtəlif miqyaslı 
beynəlxalq olimpiada və müsa-
biqələrə hazırlıq prosesinə dəstək 
olur. Şagirdlərimizlə qürur du-
yur, onlara topladıqları bilikləri 
uğurla nümayiş etdirməyi arzu 
edirik!”.  
Sözügedən müddətdə məktəb-
lilərimiz müxtəlif miqyaslı olim-
piada və müsabiqələrdə uğurla 
çıxış edərək 1 qızıl, 10 gümüş, 23 
bürünc olmaqla, ümumilikdə 34 
medal əldə ediblər.
Ümumi təhsilin təşkili və idarəo-
lunması sektorunun  rəhbəri 
Fuad Qarayev  bu layihənin ger-
çəkləşməsinə göstərdiyi dəstək 

üçün Azercell şirkətinə öz təşək-
kürünü bildirərək ümumtəhsil 
müəssisələrində dövlət və özəl 
əməkdaşlığının əhəmiyyətini 
vurğuladı.
Tədbirin rəsmi hissəsindən son-
ra Azercell Plazada şagirdlər 
üçün ekskursiya proqramı da 
təşkil edildi. Məktəblilər şirkətin 
ayrı-ayrı şöbələrinin fəaliyyə-
ti ilə yaxından tanış olub, onları 
maraqlandıran sualları Azercell 
əməkdaşlarına ünvanladılar.
Xatırladaq ki, ötən ilin iyun ayın-
da start verilən “AZERCELL 
CUP”  proqramlaşdırma üzrə iki 
mərhələli müsabiqə lider mobil 
operatorun 25 illik yubileyinə 
həsr olunmuşdur. ADA universi-
tetində baş tutan final turunda 5 
alqoritmik məsələnin həlli üçün 3 
saat vaxt təqdim edilmişdir. Nə-
ticədə 4 şagird birinci, 7 şagird 
ikinci və 10 şagird isə üçüncü 
yeri qazanmış oldu. 

Lider mobil operator müştərilərə 
eksklüziv seriyalara sahib olmaq 
şansını yaradır.
Ötən ilin noyabr ayında “Yeni 010 

nömrələri – Qaliblərin 
seçimi!” şüarı altında 
hər kəsin çoxdan göz-
lədiyi yeni prefiksi isti-
fadəyə vermiş “Azercell 
Telekom” abunəçilərin 
zövqlərini oxşayan yeni 
nömrələri satışa çıxarıb. 
Beləliklə, 27 aprel 2022-
ci il tarixindən etibarən 
hər kəs “010” prefiksli 
3, 4 və 5 rəqəmləri ilə 
başlayan gözəl nöm-
rələri seçərək əldə edə 

bilər. Müştərilər hazırda satışda 
olan nömrələr barədə daha ətraf-
lı şəkildə www.azercellim.com  
veb-səhifəsi vasitəsilə tanış ola 

bilərlər. Bu səhifə istifadəçilərə 
istədikləri nömrəni qısa müddət 
ərzində axtarıb tapmağa, onlayn 
ödəniş etməklə rahat şəkildə rəs-
miləşdirməyə imkan yaradır. 
Xatırladaq ki, Azercell şirkəti 
“010” prefiksli yeni nömrələri 
Vətən müharibəsində əldə etdi-
yimiz qələbənin ilk ildönümü-
nün şərəfinə mobil rabitə baza-
rına təqdim edib. Öz müştəriləri 
üçün daha rahat bağlantını təmin 
etməyi və rəqəmsal xidmətlərin 
daha əlçatan olmasını hədəfləyən 
Azercell şirkəti yeni “010” nöm-
rələrinə sahib olacaq abunəçilə-
rinə yalnız xoş xəbərlər almağı 
arzu edir.

Ukraynanın beynəlxalq maliyyə ehtiyatları aprel 
ayında 1,5 milyard ABŞ dolları azalıb.
Bunu Ukrayna Milli Bankının sədri Kirill Şevçenko 
bildirib.
“May ayının əvvəlinə olan vəziyyətə görə ehtiyat-
larımız 26,6 milyard dollardır. Beynəlxalq yardım-
lar kifayət qədər olduqda ehtiyat həcmini lazımi 
səviyyədə saxlaya və hətta artıra bilərik”, – deyə o 
qeyd edib.
Milli valyutanın 29,25 UAH/USD sabit məzənnəsi-
ni hərbi vəziyyətə görə müvəqqəti tətbiq etdiklərini 
nəzərə çatdıran Milli Bank rəhbəri ixrac əməliyyat-
ları bərpa olunduqda “üzən” məzənnə siyasətinə 
qayıdacaqlarını vurğulayıb.

Ukrayna büdcəsinə Dünya Ban-
kının donorları – ABŞ, Norveç və 
Avstriyanın hakimiyyət orqan-

ları tərəfindən təxminən yarım 
milyard avro məbləğində qrant 
daxil olub. Bunu Ukraynanın 
Maliyyə naziri Sergey Marçenko 
bildirib.
495 milyon avro Ukrayna iqti-
sadiyyatının bərpası sahəsində 
inkişaf siyasəti üçün ikinci kre-
dit proqramı çərçivəsində alınıb. 
Marçenkonun sözlərinə görə, 
Kiyev yaxın vaxtlarda ABŞ-dan 
da 500 milyon dollar göndərilə-

cəyini gözləyir. Aprelin 22-də 
Ukraynanın Baş naziri Denis 
Şmıqal Dünya Bankının Kiyevə 
88,5 milyon avro məbləğində 
qrant ayıracağını bəyan etmişdi. 
Hələ o zaman Marçenko pulu 
almaq üçün lazım olan müvafiq 
sənədləri imzalamışdı. 
Ukrayna hökumətinin məluma-
tına görə, müharibə zamanı da-
ğıntılar nəticəsində ölkə 550 mil-
yard itirib.

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bir sıra xarici 
dövlətlərin qeyri-dost hərəkətləri ilə əlaqədar ca-
vab iqtisadi tədbirlər haqqında fərman imzalayıb.
Putin hökumətə 10 gün ərzində cavab sanksiyala-
rına məruz qalan şəxslərin siyahısını müəyyən et-
məyi tapşırıb.
Sənəd Rusiya Federasiyasının cavab sanksiyalarına 
məruz qalmış xarici fiziki və hüquqi şəxslər qarşı-
sında əməliyyatlar aparmağı və öhdəlikləri yerinə 
yetirməyi qadağan edir.
Fərman həmçinin Rusiyada sanksiyalar altında 
olan şəxslərin xeyrinə Rusiyadan xammal və məh-
sulların ixracını qadağan edir.

Bloomberg agentliyi xəbər verir 
ki, Rusiyanın iki istiqraz üzrə 
ödənişləri investorlara çatıb və 
bununla da ölkə defoltdan qaçıb.
650 milyon dollarlıq köçürmə 
ödəmə müddətindən 11 saat əv-
vəl alıcılarına çatıb.
“Böyük beynəlxalq klirinq 
mərkəzləri 2022 və 2042-ci illər-
də ödəmə müddəti başa çatan 
avrobondlar üzrə ödənişləri qə-
bul edib və emal edib”, - agentlik 
qeyd edir.
Eyni zamanda, iddia edilir ki, 
buna baxmayaraq, Rusiya “bir 
neçə həftə ərzində daha ciddi 
maneələrlə üzləşə bilər”, çünki 

Rusiya Mərkəzi Bankından, Mil-
li Sərvət Fondundan və Rusiya 
Federasiyasının Maliyyə Nazir-
liyindən ödənişlər almağa imkan 
verən ABŞ-ın OFAC baş lisen-

ziyasının müddəti mayın 25-də 
başa çatır. Rusiyanın Ukrayna-
dakı xüsusi hərbi əməliyyatı fo-
nunda bir çox Qərb ölkələri artıq 
Rusiyaya qarşı bir neçə sanksiya 
paketi tətbiq ediblər.
Bir sıra Rusiya banklarının 
SWIFT sistemindən əlaqəsi kəsi-
lib, Visa və Mastercard xaricdə 
Rusiya bank kartlarına xidmət 
göstərməyi dayandırıb, bir sıra 
qlobal şirkətlər Rusiya bazarın-
dan çıxdığını elan ediblər. Daha 
əvvəl Sputnik radiosu Mərkəzi 
Bankın rəhbəri Elvira Nabiulli-
nanın Rusiyada defolt ehtimalını 
istisna etdiyini bildirmişdi.
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