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(21.04.1931)
Xalq rəssamı Hüseyn Əliyevin anadan olmasının 110 illiyi, (21.04.19111991)
Bəstəkar Ədilə Hüseynzadənin anadan olmasının 105 illiyi (29.04.19162005)
Milli qəhrəmanlıq zirvəsi
Hacıyev Etibar Firudin oğlunun 50 illiyi, (05.04.1971-15.06.1992)
Edilov Yelmar Şahmar oğlunun75 illiyi, (10.04.1946-11.04.1994)

Aprel
Əlamətdar tarixi günlər və bayramlar
1 Aprel – Ümumdünya Gülüş Günü, (1564)
Hər il aprel ayının 1-də
Avropada və bir çox Asiya
ölkələrində Gülüş Günü keçirilir.
Bu gün rəsmi bayram kimi heç bir
ölkənin təqviminə daxil edilməsə
də, dünyanın bir çox dövlətlərində
qeyd olunur. Həmin günü Böyük
Britaniyada
“Səfehlər
günü”,
Fransada isə “Aprel balığı günü”
adlandırırlar. Gəlin əvvəla bu
günün tarixçəsinə bir nəzər salaq. Bəzi mənbələrə görə 1 aprel zarafatının
yaranması belə olub: Təqribən 5 əsrlik tarixi olan Gülüş Günü ilk dəfə
Fransada təşəkkül tapıb. 1564-cü ildə Fransa Kralı IX Çarles, il
başlanğıcının yanvar ayının birinci günü olması barədə qərar verib. Amma
bundan əvvəl də Fransada yeni ili 1 apreldə qeyd ediblər. O zamankı rabitə
şərtlərində IX Çarlesin bu qərarı ölkədə çox da yayılmayıb. Məsələdən
xəbərdar olanlar isə protest məqsədilə köhnə adətlərinə davam edərək, 1
apreldə şənliklər keçiriblər. Digərləri onları “aprel axmaqları” adlandırıblar. 1
aprelə isə “bütün axmaqların günü” adını veriblər. Uzun illər sonra yanvarın
ilk ay olmasına öyrəşiblər və 1 aprel gününü mədəniyyətlərinin bir parçası
sayaraq Gülüş Günü kimi qeyd ediblər. İndi bütün dünyada 1 Aprel
Ümumdünya Gülüş Günü kimi qeyd olunur. Başqa rəvayətə görə, qədim
Romada 17 fevralı “Avamlar bayramı kimi” keçirirmişlər. Şərqi Hindistanda
isə bu bayram martın 31-nə təsadüf edib. Rəvayətə görə, belə qeyri-adi
ənənəyə təbiətin özü səbəb olub. Havanın yaz şıltaqlıqlarını əhali gülüş və
zarafatlarla qarşılamaq məqsədilə bu günü özlərinə xoş ovqat yaratmaq
üçün seçib. Azərbaycanda isə bu gün daha çox insanların bir-birlərini
aldatması ilə müşayiət olunur. Hətta həmin gün televiziya kanallarında
gedən bəzi xəbərlər, dövri nəşrlərdə dərc olunan informasiyalar da yanlış

olur. Özü də bundan heç kəs incimir. Amma hamı çalışır ki, aprelin 1-i
aldanmasın.
İnternetdə: www.books.google.com

1 Aprel – Beynəlxalq Quşlar Günü, (1894)

Hər il bütün planet Beynəlxalq Quşlar Gününü (International Bird Day) –
beynəlxalq ekoloji bayram kimi qeyd edir. Bu bayram 1894-cü ildə ABŞ-da
meydana gəlmişdir. Kütləvi informasiya vasitələrinin sayəsində populyarlıq
qazanan bayram tezliklə bütün ştatlarda qeyd edilməyə başlanıb, sonradan
Avropaya keçib. İndi isə YUNESKO-nun “İnsan və biosfer” bioloji proqramı
çərçivəsində dünyanın bir çox ölkələrində qeyd olunur.
Hər ilin bu günü təbiətsevərlər quşlar üçün yuvalar düzəldir, suda
yaşayan quşların məskunlaşdığı yerləri yaxşılaşdırır və s. tədbirlər görürlər.
Quşlarla bağlı daha bir məşhur bayram may ayının ikinci bazar günü
keçirilən Ümumdünya Miqrasiya Edən Quşlar Günüdür.
İnternetdə: www.books.google.com

2 Aprel – Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü, (1967)
Uşaqların tərbiyəsində kitablar
xüsusi yer tutur. Kitab onları zəngin
mənəvi zövqə malik bir insan kimi
tərbiyə edir, öz xalqının zəngin tarixi
keçmişinə dərindən bələd olmasına
imkan
yaradır.
Uşaq
Kitabı
Gününün məhz bu tarixə təsadüf
etməsinin maraqlı bir tarixçəsi
vardır. Məşhur nağılçı Hans Xristian
Andersen 1805-ci il aprelin 2-də
anadan olmuşdur. Beynəlxalq Uşaq Kitabı Gününün bu tarixdə qeyd
olunmasını alman yazıçısı Yella Lepman təklif etmişdir. 1967-ci ildə

Beynəlxalq Uşaq Kitabları Şurası tərəfindən isə Danimarka yazıçısı,
uşaqların sevimlisi Hans Xristian Andersenin dünyaya gəldiyi gün – aprelin
2-si Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü kimi təsis edilmişdir. Nağılları 100-dən
çox dilə tərcümə edilmişdir. Y.Lepman 1953-cü ildə uşaq ədəbiyyatı üzrə
“balaca nobel mükafatı” –H.X.Andersen mükafatının təsis edilməsini də
təklif edib. Həmin ildən bu mükafat dünya uşaq ədəbiyyatının ən maraqlı
incilərinin müəlliflərinə, dünyanın 20 ölkəsindən 23 yazıçı və uşaq kitabları
üçün rəsm çəkən 17 illüstrasiyaçı-rəssama təqdim olunub. İlk dəfə bu,
1956-cı ildə ingilis nağılçısı E.Fardkona, 1958-ci ildə isə İsveç yazıçısı
A.Lindqrene verilib. Sonra E.Keçtner, C.Kryuss, italyan C.Rodari də bu
mükafata layiq görülüb. Başqa bir mükafat isə son illər nəşr olunan uşaq
kitablarının illüstrasiyası və onların dünyanın müxtəlif dillərdə tərcüməsinə
görə təqdim edilən Fəxri Diplomdur. Ümumiyyətlə, uşaq kitablarının tarixi
1477-ci ildən, antik yunan müəllifi Ezopun mahnılarının yazılı kitab şəklində
çap edilməsi ilə başlayır. 1658-ci ildə çex maarifçisi və pedaqoqu
Y.A.Komenski uşaqlar üçün dünyanı anlatmaq məqsədilə rəsmlərin yer
aldığı kitab nəşr etdirmişdir. D.Defo və C.Sviftin – böyüklər üçün yazılmış –
“Robinzon Kruzo” və “Qulliverin səyahəti” romanları ideal formada
uşaqların oxu dairəsinə adaptasiya olunmuşdur. 1846-cı ildən başlayaraq
H.X.Andersenin qələmə aldığı nağılları uşaqlar bu gün də çox sevirlər. Son
illər “Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanasının 50 cildliyi”, “Macəra və
fantastika kitabxanasının 25 cildliyi” və “Kiçik yaşlı uşaqlar üçün”
seriyasından çoxlu kitablar çap edilmişdir. Azərbaycanda uşaq
kitabxanaları üzrə elmi metodik mərkəz sayılan F.Köçərli adına Respublika
Uşaq Kitabxanası 2012-ci ildən Beynəlxalq Uşaq Kitabı Şurasının üzvüdür.
Hazırda Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü ölkəmizdə də özünəməxsus şəkildə
qeyd olunur. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası hər il Milli Uşaq
Kitabı Sərgisi təşkil etməklə, Azərbaycanda çap olunan uşaq ədəbiyyatı
nümunələri ilə oxucuları tanış edir, kitabın və kitabxananın imicinin
yüksəlməsinə zəmin yaradır. Bu tarix cəmiyyətin diqqətini uşaq
ədəbiyyatına, onun problemlərinə cəlb etmək üçün təsis olunmuşdur.
İnternetdə: http://www.clb.az

4 Aprel – Ümumdünya İnternet Günü, (1998)

Bu bayramın dərin, bir qədər mübahisəli tarixçəsi var. Belə ki, 4 aprel
şagirdlərin, tələbələrin himayəçisi olan və tarixdə ilk “Etymologiae”
ensiklopediyasının yaradıcısı Sevilyalı müqəddəs İsidorun ölüm günüdür.
Məlumat üçün qeyd edək ki, katolik kilsəsi 1998-ci ildə ümumdünya internet
şəbəkəsini insan bilikləri xəzinəsi adlandırıb. Uzun müddət namizədlər
arasında seçim edən Vatikan 2000-ci ildə belə qərara gəlib ki, internetin ən
yaxşı himayəçisi müqəddəs İsidor ola bilər. Öz qərarını şərh edən II İoann
Pavel bildirib ki, insan biliklərinin xəzinəsi internetdir, buna görə də o, bu
missiyanı müqəddəs İsidora həvalə edib. Qeyd edək ki, internet himayəçisi
ilk dəfə olaraq çarpaz istinad sistemindən istifadə edib. Bu sistem qlobal
şəbəkədə istifadə edilən hiper istinadları xatırladır.
İnternetdə: www.books.google.com

5 Aprel – Qar Qızın Ad Günü, (2009)

Qar qız – Yeni il və nağıl qəhrəmanı, Şaxta babanın nəvəsi, onun
daimi yol yoldaşı və köməkçisidir. Bayramlarda uşaqlar və Şaxta baba
arasında vasitəçi kimi çıxış edir. Qar qızın yaşı balaca qızcığaz və gənc qız
arasında dəyişilir. Ən çox isə gənc qız obrazında təsvir edilir, çünki həm
ədəbi obraz kimi, həm də Şaxta babanın müşayiətçisi kimi daha uyğun
gəlir. Şaxta babanın və Qar qızın ilk birgə rəsmi çıxışı 1937-ci ildə Moskva
İttifaqlar Evində olmuşdur.
Qar qız rus folklorunda qardan düzəldilmiş və canlanmış qız
haqqında xalq nağılının personajıdır. Bu süjet 1869-cu ildə A.Afanasyev
tərəfindən işlənmiş və “Slavyanların təbiətlə bağlı poetik görüşləri” adlı
kitabının ikinci cildində dərc olunmuşdur.
1873-cü ildə A.N.Ostrovski Afanasyevin nağıllarının təsiri ilə “Qar qız”
pyesini yazır. Burada Qar qız Şaxta baba və Günəş tanrısı Yarilanın
şərəfinə yay ritualı zamanı həlak olan Qırmızı Baharın qızı kimi təqdim

olunur. O, gözəl, solğun bənizli, açıq rəngli saçlara malik olub, xəzlə
haşiyələnmiş ağ-mavi kürk, papaq və əlcəklər geyinib. Əsər ilk əvvəl uğur
qazanmasa da, 1882-ci ildə N.A.Rimski-Korsakov pyes əsasında eyniadlı
operanı tamaşaya qoyduqdan sonra böyük şöhrət qazanmışdır.
1968-ci ildə “Qar qız” filminin çəkilişləri zamanı Mera çayının
kənarında ağac dekorasiyalarından bütöv kənd yaradılıb. Məhz burada
A.N.Ostrovski öz əsərini yazmışdır. Çəkilişlər başa çatdıqdan sonra ağac
dekorasiyalar Kostromaya köçürülüb, burada “Berendeyevka” parkı salınıb.
2008-ci ildə Kostromada Qar qızın köşkü tikilmişdir və orada Qar qız ilboyu
qonaqlarını qəbul edir. 2009-cu il aprelin 4-də ilk dəfə rəsmi şəkildə Qar
qızın ad Günü qeyd olunmuşdur. Həmin vaxtdan Qar qızın ad Günü
Kostromada hər il keçirilir.
İnternetdə: www.books.google.com

6 Aprel – Beynəlxalq Cizgi Filmləri Günü, (2002)

Dünya Cizgi Filmi günü 2002-ci ildə Beynəlxalq Animasiya Filmləri
Dərnəyi tərəfindən təsis edildi. 1906-cı ilin aprelin 6-da Con Stuart Blekton
və Albert Smit Amerikanın kinoteatr birliyi ilə Vitage təsisçiləri ilk cizgi
filmləri “Gülməli üzlərin gülməli mərhələləri” adlı film çəkmişdir. Bunlar
animasiya tarixində ilk cizgi filmləri idi.
Dünya Cizgi Film Gününü qeyd etmək fikri yalnız 2002-ci ildə
yaranmışdır və həmin gündən dünyanın bir çox ölkələrində qeyd olunur.
Beynəlxalq Cizgi Filmləri Günü öncəsi dünyanın hər yerindən animasiya
kinosu peşəkarları və həvəskarları öz filmlərinin proqramlarını bir-birləri ilə
bölüşür və bu hadisəni bütün il gözləyən tamaşaçılar üçün əsərlərinin ilk
nümayişini göstərirlər. Cizgi filmlərinin belə seansları artıq dünyanın 104
ölkəsində keçirilir.

İnternetdə: www.books.google.com

6 Aprel – İlk Olimpiya Oyunlarının Keçirildiyi Gün, (1896)
Qədim
Yunanıstanda
mövcud
olmuş
Olimpiya
Oyunlarının bərpa olunması
təşəbbüsünü
XIX
əsrin
sonlarında fransız ictimai
xadimi
baron
Pyer
de
Kuberten təklif etmişdir. Onun
dövründə Yay
Olimpiya
Oyunları kimi tanınan bu
beynəlxalq
tədbir 1896-cı
ildən etibarən hər 4 ildən bir
keçirilir. (Bura dünya müharibələrinin baş verdiyi illər daxil deyil.) 1924-cü
ildə Qış Olimpiya Oyunları təsis edildi. Əvvəllər yay və qış oyunları eyni
ildə keçirilirdi, lakin 1994-cü ildə Qış Olimpiya Oyunlarının keçirilməsi yay
oyunlarına nəzərən iki il irəli çəkildi. Olimpiya Oyunları dedikdə yalnız
idman yarışlarını, idman həyatının insanlara bəxş etdiyi dəyərləri dar
mənada yox, geniş, fəlsəfi anlayış kimi qəbul etmək lazımdır. Olimpiya
Oyunlarının böyüklüyü idmançıların təkcə yarışlarda göstərdikləri idman
nəticələri deyil, bu oyunlarda idmançı mənəviyyatı, onun kamil bir insan
kimi formalaşması prosesinin reallaşdırılması, onun müqəddəs ideyalara
xidmət etməsindən irəli gəlir. Olimpiya hərəkatı sülh və əmin-amanlıqla
daim yanaşı durmuşdur. Qədim Yunanıstanda Olimpiya Oyunlarının
yaranmasından söz gedərkən oyunların əsası, bir növ, dinə sitayiş, ibadət
nəzəriyyəsinə əsaslanırdı. Orada stadion, teatr və məbəd müqəddəs yer
sayılmışdır. Burada iki şəhərdə – Olimpiya və Delfidə hər 4 ildən bir xoş
məramlı oyunlar keçirilirdi. Bu şəhərlərdə keçirilən oyunlardan əlavə, şeir,
mahnı, ədəbiyyat və incəsənət üzrə istedadlı şəxslər bilik, bacarıq və
qabiliyyətlərini nümayiş etdirirdilər. Olimpiya oyunlarında fiziki bacarıq
mənəviyyatla, incəsənətlə vəhdət təşkil edirdi. Olimpiya antik dövrdən
başlayaraq uzun, enişli-yoxuşlu yol keçmiş, zəmanəmizə gəlib çatmış və bu
yolda müxtəlif maneələrlə rastlaşsa da, öz əzəli mahiyyətini qoruyub
saxlamışdır. Olimpiya Oyunları ümumbəşəri nüfuz sahibi olmaqla, dünya
xalqlarının dərin məhəbbətini də qazanmışdır. Müasir Olimpiya oyunlarını
bərpa edərkən baron Pyer de Kuberten olimpiya ideyalarını dərisinin
rəngindən, sosial, siyasi, dini əqidəsindən və idmana dəxli olmayan digər
amillərdən asılı olmayaraq, bütün qitələrin atletləri arasında vicdanlı idman
mübarizəsinin simvolu kimi qəbul etmişdir.

İnternetdə: www.books.google.com

7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günü, (1950 )
“Sağlam bədəndə sağlam ruh olar”.
1948-ci
ildə
I
Ümumdünya
Səhiyyə
Assambleyası
Ümumdünya
Səhiyyə
Təşkilatının (ÜST) yaranmasını qeyd etmək
üçün
Ümumdünya
Sağlamlıq Gününün
təsis edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir.
1950-ci
ildən
başlayaraq
Ümumdünya
Sağlamlıq Günü hər il 7 aprel tarixində
qeyd edilir.
Hər il Ümumdünya Sağlamlıq Gününün
mövzusu ÜST üçün prioritet sayılan bir
problemi diqqət mərkəzinə gətirir. Ümumdünya Sağlamlıq Günü diqqəti
səhiyyə sahəsində beynəlxalq ictimaiyyətə təsir göstərən başlıca
problemlərə yönəltmək üçün dünya səviyyəsində bir imkandır. Sağlamlıq
ÜST-ün Nizamnaməsində yalnız xəstəliklərin, yaxud fiziki qüsurların
olmamağı ilə deyil, tam fiziki, psixi və sosial sağlamlıq vəziyyəti kimi
müəyyən edilir. ÜST özünün Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası vasitəsi
ilə 193 üzv dövlət tərəfindən idarə olunur.
Sağlam yaşlanmaq beynəlxalq ictimai səhiyyə proqramının gündəliyində
prioritet məsələyə çevrilir. Bu həyatın ilkin mərhələlərindəki sağlamlıqla
əlaqədardır və sağlam yaşlanma bir çox amillərdən asılıdır. Fərdin bioloji
sisteminin funksional imkanları ömrün ilk illərində formalaşır, ilkin yetkinlik
dövründə ən yüksək səviyyəyə çatır və bundan sonra təbii olaraq
zəifləməyə başlayır. Yaşlanma harada yaşamasından, cavan və ya qoca,
kişi və ya qadın, zəngin və ya kasıblığından asılı olmayaraq, hər bir insanı
düşündürür. İqtisadiyyatın qloballaşdığı, texnologiyanın sürətlə inkişaf
etdiyi, urbanizasiyanın artdığı, ailə modellərinin dəyişdiyi XXI əsrdə ən
böyük sosial dəyişikliklərdən biri də əhalinin yaşlanması məsələsidir.
Tezliklə dünyada həm yaşlı insanların ümumi sayı bütün həyatı boyu
davranışları və məruz qaldığı təsirlərlə müəyyən edilir. Buraya onun
qidalanması, fiziki aktivlik səviyyəsi və sağlamlıqla bağlı risklərə məruz
qalması (məsələn, siqaret çəkmək, spirtli içkilərdən sui-istifadə və ya
zəhərli maddələrin təsirinə məruz qalmaq) halları da daxildir.
İnternetdə: www.books.google.com

12 Aprel – Beynəlxalq Aviasiya və Kosmonavtika Günü, (1962)

12 aprel 1962-ci il Beynəlxalq Kosmonavtika günü elan olunub. Bu bayram
əvvəllər ancaq Rusiyada keçirilirdi. Amma artıq belə deyil. Belə ki, BMT-nin
Baş Assambleyasının 65-ci sessiyasında yekdilliklə qəbul edilən
qətnaməyə əsasən 12 Aprel Beynəxalq Kosmosa Uçuş Günü (Space
Probe Day) kimi bütün dünyada qeyd olunur.
1961-ci il aprelin 12-də SSRİ vətəndaşı Yuri Qaqarin “Vostok” kosmik
gəmisində Yer kürəsinin ətrafında orbital uçuş həyata keçirərək, kosmik
uçuş dövrünün əsasını qoydu. Cəmi 108 dəqiqə davam edən bu uçuş
kosmosun tədqiqinin və mənimsənilməsinin başlanğıcı oldu. Başlanğıcda
kosmosun tədqiq edilməsi, ABŞ və SSRİ arasında strateji yarış şəklini alsa
da, sonralar bu əməkdaşlığa çevrildi. SSRİ dağıldıqdan sonra bunu Rusiya
davam etdirir. Ancaq ABŞ kosmonavtlarının Aya uçmasını çıxmaqla, bütün
digər ilk addımlar SSRİ tərəfindən atılıb. Bu günə qədər kosmosa təqribən
517 insan uçub, onlardan 55-i qadındır. Təəssüf ki, indiyədək 22
kosmonavt müxtəlif şəraitdə həyatını itirib. Vətəndaşları kosmosa uçuş
keçirən ölkələr SSRİ, Rusiya, ABŞ, Çexoslovakiya, Polşa, Almaniya
Demokratik Respublikası, Bolqarıstan, Macarıstan, Vyetnam, Kuba,
Monqolustan, Rumıniya, Fransa, Almaniya Federativ Respublikası,
Hindistan, Kanada, Səudiyyə Ərəbistanı, Niderland, Meksika, Suriya,
Əfqanıstan, Yaponiya, Böyük Britaniya, Avstriya, Qazaxıstan, Belçika,
İtaliya, İsveçrə, Ukrayna, İspaniya, Slovakiya, Cənubi Afrika Respublikası,
İzrail, Çin, Braziliya, İsveç, Malayziya və Koreya Respublikasıdır.
İnternetdə: www.az.wikipedia.orq

13 Aprel – Ümumdünya Rok-N-Roll Günü, (1954)

Əslində bayramın qeyd olunmasına səbəb olan tarixi hadisə aprelin
12-də baş vermişdir. Belə ki, 1954-cü il aprelin 12-də Bill Xeyli adlı musiqiçi
bu sahədə yeni istiqamətin başlanğıcını qoyan “Rock Around The Clock”
sinqlini yazmışdır. Bu musiqi cəmiyyətə və ənənlərə meydan oxuyaraq
ABŞ-ın sərhədlərini aşmış və bütün ölkələrə və qitələrə yayılmışdır.
Musiqidə bu istiqamətin yaradıcılarından biri də əfsanəvi Elvis Presli
olmuşdur. Onun geyim üslubu, hərəkətləri və davranışları onu yeniyetmə
və gənclərin kumirinə çevirmişdir. 1960-cı illərin əvvəllərində rok-n-rollun
yeni üslubu – pop-rok meydana gəlmişdir. Onun əsas nümyəndələri “Bitlz”
qrpunun üzvləri, Liverpullu dördlük olmuşdur. Ötən illərin geniş yayılan rok
musiqisi daha çox texniki, sürətli, güclü səslə müşayiət olunur.
İnternetdə: www.books.google.com

15 Aprel – Ümumdünya Mədəniyyət Günü, (1935)

Mədəniyyət dünyasının bütün sferalarının əhəmiyyətini bir daha
qeyd etmək üçün xüsusi bayram – Beynəlxalq Mədəniyyət Günü
(International Day of Culture) təsis edilmişdir. Hər il dünyanın bir çox
ölkələrində 15 Aprel Beynəlxalq Mədəniyyət Günü kimi qeyd olunur. Bu
bayram 1935-ci il aprelin 15-də beynəlxalq hüquq təcrübəsində Rerix Paktı
kimi tanınan, “İncəsənət və elm müəssisələrinin və tarixi abidələrin
qorunması haqqında” beynəlxalq müqavilənin qəbul olunmasının şərəfinə
təsis edilmişdir.
Bu Paktın imzalandığı günün Beynəlxalq Mədəniyyət Günü kimi
qeyd olunması təşəbbüsü ilə 1998-ci ildə Rerix Beynəlxalq Mərkəzi
tərəfindən təsis olunan Beynəlxalq Mədəniyyətin Qorunması Liqası
çıxış etmişdir. Bu ictimai təşkilatın fəaliyyəti mədəniyyət, incəsənət, elm və
dinin nailiyyətlərinin qorunması və artırılmasına yönəlmişdir. 2008-ci ildə
Rusiya, İtaliya, İspaniya, Argentina, Meksika, Kuba, Latviya və Litvanın
ictimai təşkilalarının təşəbbüsü ilə 15 aprelin Ümumdünya Mədəniyyət
Günü kimi təsdiq edilməsi üçün Beynəlxalq hərəkat yaradılmışdır. Halhazırda bu bayram dünyanın müxtəlif ölkələrində qeyd olunur.
İnternetdə: www.books.google.com

17 Aprel – Ümumdünya Hemofiliya Günü, (1964)
Dünyanın 102 ölkəsində aprelin 17-si
Ümumdünya Hemofiliya Günü kimi qeyd olunur.
Təbabətdə bu xəstəliyə kral xəstəliyi deyirlər.
Belə ki, Fransada kral Lüdoviklər nəslində
əsasən oğlan uşaqları bu xəstəlikdən əziyyət
çəkmişlər. Bu gün isə qan çatışmazlığı dünyada
bir problem kimi yaşanan hemofiliya xəstəliyinin
yaranmasına səbəb olmuşdur. İrsi qan xəstəliyi
olan hemofiliya dünyanın bir çox ölkələrində
əsasən Asiya və Afrika qitəsində, Aralıq dənizi
hövzəsində daha çox yayılmışdır. Xəstəliyin əsas səbəbləri kimi
mütəxəssislər yaxın qohumların nigahı, radiasiyalı ətraf mühit, qida və tütün
məmulatlarının təsirini göstərirlər. İndi dünyada 400 min hemofiliyalı xəstə
var. Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyinin qeydiyyatında minə qədər
talassemiyalı və hemofiliyalı irsi qan xəstəsi var. Əhalinin hər 12 nəfərindən
biri talassemiyanın əlamətlərini özündə daşıyır. Hər il talassemiya xəstəsi
olan təqribən 200 uşaq dünyaya gəlir, bu, kiçik bir ölkə üçün böyük

göstəricidir. 2005-ci ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən “Hemofiliya və
talassemiyalı irsi qan xəstəliyinə düçar olmuş şəxslərə dövlət qayğısı”
haqqında fərman imzalanmışdır. Bununla əlaqədar 2006-cı ilin yanvarında
Nazirlər Kabineti Səhiyyə Nazirliyinin hazırladığı “Hemofiliyalı və
talassemiya irsi qan xəstəlikləri üzrə Dövlət Proqramı”nı təsdiq etmişdir.
Məqsəd ictimaiyyətin diqqətini hemofiliyalı xəstələrin problemlərinə cəlb
etmək və onların həyat tərzlərinin yaxşılaşdırılmasına və ömürlərinin
uzadılmasına dəstək olmaqdır. Proqramda hemofiliya və talassemiyanın
fəsadlarından əmələ gələn əlilliyin və ölüm hallarının azaldılması, bu
fəsadların profilaktikasının təşkili və belə xəstə uşaqların doğulmasının
qarşısının alınması sisteminin yaradılması əsas yer almışdır. Nəzərdə
tutulan digər tədbirlər hemofiliya və talassemiyalı xəstələrə göstərilən tibbi
xidmət strukturunun təkmilləşdirilməsi, bu xəstəliyə düçar olan şəxslərin
qeydiyyatının aparılması, xəstələrin müalicəsi və profilaktikası üzrə tibb
mütəxəssislərinin hazırlanması, onların ixtisaslarının artırılmasıdır. Dövlət
proqramı çərçivəsində xəstələrin dərman preparatları ilə pulsuz təmin
olunması nəzərdə tutulmuşdur. Heydər Əliyev Fondu, fondun prezidenti,
YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban
Əliyevanın talassemiyalı uşaqlara diqqət və qayğısı isə həmin insanlar
üçün böyük mənəvi dəstəyə çevrilmişdir. Fond
2005-ci ildən “Talassemiyasız həyat naminə” layihəsi çərçivəsində bir sıra
mühüm işlər görüb və görməkdədir. Fond tərəfindən talassemiyalı xəstələr
üçün paytaxtda beş mərtəbəli Talassemiya Mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
İnternetdə: www.books.google.com

18 Aprel – Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü, (1983)

“Biz

öz
milli
mənəvi
dəyərlərimizlə,
dini
dəyərlərimizlə,
adət
ənənələrimizlə fəxr etməliyik.
Əgər hansısa dağ kəndində
tarixi abidə varsa, ona sadəcə
qədim tikili kimi yox, milli sərvət
kimi yanaşmalıyıq”.

Ümummilli lider Heydər Əliyev

Bu gün YUNESKO-nun abidələrin və diqqətəlayiq yerlərin mühafizəsi
məsələləri üzrə Beynəlxalq Şurasının 1983-cü ildə qəbul edilmiş qərarı
əsasında qeyd olunur. Məqsəd dünya ictimaiyyətinin diqqətini maddimədəniyyət abidələrinin qorunmasına yönəltməkdir. Tarixi abidələr –
məqbərələr, saraylar, məbədlər, məscidlər, qəbiristanlıqlar, körpülər,
ovdanlar, günbəzlər, minarələr və s. tarixi keçmişimizin maddi
yadigarlarıdır. Onlar zamanın sərt sınaqlarına sinə gərərək bu günümüzə
gəlib çatmışlar. Hər bir ölkənin tarixinin qədimliyi onun maddi-mədəniyyət
yadigarlarının çoxluğu və qədimliyi ilə ölçülür. Bu sahədə ölkəmizin bəxti
gətirmişdir. Qobustan, Gəmiqaya, İstisu qayaüstü təsvirləri, Çıraqqala,
Oğlanqala, Cavanşir, Gülüstan, Əlincə, Buğurd, Gələrsən-Görərsən kimi
qalalarımız, Möminə xatın, Yusif ibn Küseyr, Olcaytu Xudabəndə
məqbərələrimiz, Göy məscid, Şah Abbas məscidi, Gövhərağa məscidi,
Cümə məscidi, Təzəpir məscidi kimi dini ibadətgahlarımız, Həşt behişt,
Şirvanşahlar, İrəvan sərdar sarayı, Şəki xan sarayı kimi nadir memarlıq
abidələrimiz bu qəbildəndirlər. Hazırda işğal altında olan dünya əhəmiyyətli
mədəni-tarixi abidələrimiz – Azıx və Tağlar mağaraları dünyanın ən qədim
insan yaşayan məskənlərindəndir. YUNESKO-nun siyahısına düşmüş bu
mağaralardan tapılmış maddi mədəniyyət nümunələri hələ 1981-ci ildə
Parisin İnsan muzeyində “Avropanın ilk sakinləri” adlı sərgidə nümayiş
etdirilmişdi. Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası ilə Azərbaycan hökuməti
arasında imzalanmış “Mədəni irsin qorunmasına yardım haqqında” sazişə
uyğun olaraq, Bakıda Şirvanşahlar saray-kompleksində, Naxçıvanda
Möminə Xatın və Qarabağlar türbələrində, Şəki Xan sarayında bərpa və
yenidənqurma işləri aparılmışdır. 2002-ci ildə respublikamız Abidələrin
Bərpası və Tədqiqi Beynəlxalq Mərkəzinə üzv qəbul olunmuşdur.
Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq Şirvanşahlar saray-kompleksi və Qız
qalası da daxil olmaqla, İçərişəhər Dövlət Tarixi-Memarlıq Kompleksi
YUNESKO-nun “Dünya mədəniyyəti irsi” siyahısına daxil edilmişdir.
İnternetdə: www.books.google.com

21 Aprel – Beynəlxalq Sirk Günü
Sirk (lat. Circus – "çevrə" deməkdir) –
bir qrup artist və ya müəssisə
tərəfindən
akrobatika,
kloun,
sehrbazlıq, heyvan oyunları kimi
müxtəlif səhnələrlə həyata keçirilən
sənət
növüdür.
Sirk
peşəsi
heyvanlarla işləməklə bərabər müxtəlif

akrobatika və gimnastika kimi sahələri də özündə cəmləşdirir. Buraya,
həmçinin tamaşaçılar üçün maraqlı olan havada kəndir üzərində yerimək,
velosiped sürmək, janqlyorluq etmək və yerdə idman növləri yerinə
yetirilir. Kloun daha mürəkkəb sirk janrıdır. O, bir neçə ixtisasa yiyələnmiş
olur və başqa "nömrələrdə" onun çıxışı böyük maraq doğurur. Klounun
mənası gülməli çıxış deməkdir. Sirkin yaranmasının qədim tarixi vardır.
Onun kökü antik Romadan başlayır. Keçən zaman ərəfəsində sirk sənəti də
inkişaf etmiş və istər xarici görünüşündə (çevik karvan və teatrsəhnələri),
istərsə də atraksiyonların aparılmasında (at teatrı, pantomima) müəyyən
dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Sirk sənəti adətən ailə sülaləsi şəklində
mövcud olmuşdur. Klassik sirkin atası ingilis Filip Astli (1742–1814) sayılır.
İllər keçdikcə sirkin inkişafına müxtəllif xalqların təsiri nəticəsində bu və ya
digər sahədə öz üstünlüyünə malik milli sirklər yaranmağa başlamışdır.
Avropada hələ də közəri halda fəaliyyət gösətərən sirklər mövcud olsa da
bir çox Şərq ölkələrində sirk teatrları tikilmiş və burada mütəmadi olaraq öz
proqramları ilə çıxış edirlər. Köçəri sirk ustaları avtomobil karvanlarında
şəhər-şəhər gəzərək öz sənətləri ilə tamaşaçıları heyran edirlər.
Azərbaycanda milli sirk sənətinin tarixi çox qədimdir. Hələ qədim
zamanlardan "Kovkan", "Zorxana" kimi milli xalq oyunlarında, cıdır
yarışlarında, kəndirbazların və pəhləvanların çıxışlarında bugünkü peşəkar
sirkin güc jonqlyorluğu, kəndirbazlıq, akrobatika, cigitlər və digər janrlarının
elementləri mövcud olmuşdur. İlk peşəkar sirk – heyvanxana isə
Azərbaycanda XIX əsrin 90-cı illərində məşhur Nikitin qardaşları tərəfindən
tikilmişdir. Taxtadan tikilmiş həmin sirk binası az sonra yanır. 1905-ci ildə
yeni şəhərin başqa ərazisində sirk binası tikilərək istifadəyə verilmişdir.
1945-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın milli sirk truppası yaradılmışdır.
Truppa yalnız sirk nömrələrindən ibarət olmayıb, tərkibinə estrada və balet
artistlərinin çıxışları salınmışdı. 1967-ci ildə Bakı Dövlət Sirkinin memarı
E.İsmayılov və F.Leontyev olan hazırkı binası istifadəyə verilmişdir. Həmin
dövr üçün texniki imkanlarına görə çox müasir sayılan bina memarlıq
baxımından bu gün də əksər dünya sirkləri ilə rəqabət aparmağa qadirdir.
İnternetdə: www.books.google.com

22 Aprel – Ümumdünya Yer Kürəsi Günü, (1970)
Təbiət bir ahəngdir, ritmlə döyünən həssas bir ürəkdir.

Ümumdünya Yer Kürəsi Gününün və ya “Ağac Günü”nün tarixi XIX
əsrin 70-ci illərinə təsadüf edir. ABŞ-da senator Heylord Nelsanın
təşəbbüsü ilə keçirilən bu bayramda məqsəd insanların diqqətini ətraf
mühitin çirkləndirilməsi və canlı aləmin qorunub saxlanması problemlərinə
cəlb etmək idi.
Yer Kürəsi Günü ilk dəfə 1970-ci il aprelin 22-də qeyd olunub. 20
milyona yaxın amerikalı müxtəlif tədbirlərdə iştirak edərək höküməti ekoloji
problemləri həll etməyə çağırıb. Həmin vaxtdan etibarən başlanan kütləvi
ekoloji hərəkat təbii ehtiyatların qorunmasına və sənaye istehsalı üzərində
ekoloji nəzarətə istiqamətlənib. Məhz XX əsrin 70-ci illərindən etibarən
şirkətlər ətraf aləmin mühafizəsinə nə qədər vəsait ayırmaları barədə rəsmi
məlumat verməyə başlayıblar.
Son illər Ümumdünya Yer Kürəsi Günü ilə bağlı müxtəlif layihələr və
tədbirlər həyata keçirilir. 2003-cü ildə Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı
ilə Bakı şəhərinin Qaradağ rayonu, Salyan və Neftçala rayonlarını əhatə
edən Şirvan Milli Parkı, Ağcabədi və Beyləqan rayonlarını əhatə edən Ağ
göl Milli Parkı yaradılmışdır.
İnternetdə: www.books.google.com

23 Aprel – Ümumdünya Kitab və Müəllif Hüquqları Günü, (1995)

1995-ci ilin bu günündə Parisdə
YUNESKO-nun Baş konfransı keçirilib.
Konfransda nümayəndələr həmin gün
kitab və müəlliflərə ehtiram göstərilməsini
qərara alaraq, hər kəsi, əsasən də gənc
nəsli mütaliədən həzz almağa, eləcə də
bəşəriyyətin ictimai və mədəni inkişafında
böyük rolu olmuş insanların zəhmətinə
hörmət bəsləməyə çağırıblar. Elə həmin
konfransda Ümumdünya Kitab və Müəlliflik
Hüququ Günü, həmçinin uşaq və
yeniyetmə ədəbiyyatında dözümlülük ideallarının təbliğinə görə YUNESKO
mükafatı təsis edilib. YUNESKO bu günü dünya şöhrətli dramaturqlar
Uilyam Şekspirin, Migel de Servantesin və yazıçı-tarixçi İnka Qarsilaso de
la Veqanin şərəfinə müəyyənləşdirib. Bu gün 1616-cı ildə M.Servantes,
V.Şekspir və İnka Qarsilaso de la Veqa dünyasını dəyişib. Bugünkü tarixdə
həmçinin Moris Drüon, X.Laksness, C.Pla və Manuel Mexia Valyexo kimi
məşhur müəlliflərin anadan olma və ya həyatdan getmə günləridir.
Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü Azərbaycanda 1997-ci
ildən başlayaraq ənənəvi şəkildə qeyd edilir. Müəlliflik hüququnun kitabla
bağlı olması, başqa sözlə, “Yaradıcıdan – Kitaba, Müəllifdən – Müəlliflik
Hüququna” yolu heç də təsadüfi deyil. Məşhur Volterin kəlamı ilə desək,
“onlar ocaqlarımızdakı oda bənzəyir: onu qonşudan götürüb, özümüzdə
yandırıb, digərlərinə veririk və beləliklə, onlar hamıya məxsusdur”.
Azərbaycan müasir müəllif-hüquq sisteminə malikdir. Ümumdünya
Kitab və Müəlliflik Hüququ Gününə həsr olunan tədbirlərin keçirilməsinin
məqsədi kitab və müəlliflik hüququnun mədəni irsimizlə bağlı əhəmiyyətini
bir daha açıqlamaq, davamlı iqtisadi inkişafda və informasiya cəmiyyətinin
formalaşmasında rolunu diqqətə çatdırmaq, yaradıcı şəxslərə öz hörmət və
ehtiramlarımızı bildirmək və mədəni ənənələrimizin qorunub saxlanmasının
vacib olduğunu bir daha təsdiqləməkdir.
İnternetdə: www.books.google.com

23 Aprel – Ümumdünya İngilis Dili Günü, (2010)

Ümumdünya İngilis Dili Günü ilk dəfə 2010-cu ildə qeyd olunmuşdur.
Belə təkliflə təşkilatın ictimaiyyətlə əlaqələr departamenti çıxış etmişdir.
Bayramın məqsədi dünyada çoxdillilik ənənələrini möhkəmləndirməkdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı təqvimdə altı gün – hər bir rəsmi dil üçün bir gün
ayırmışdır. İngilis Dili Gününün qeyd edilməsi böyük ingilis şairi, yazıçısı,
dünyanın ən məşhur dramaturqu Vilyam Şekspirin anadan olduğu günlə
bağlıdır. Bu gün ingilis dili “dünya dili” hesab olunur, bu dildə dünyanın
onlarla ölkəsində bir milyarddan çox insan danışır. Bu dil yalnız ingilislərin
deyil, həm də ABŞ, İrlandiya, Kanada, Malta, Avstraliya, Yeni Zelandiya
sakinlərinin dilidir. İngilis dili Asiya və Afrikanın bir neçə dövlətinin rəsmi
dilidir.
İnternetdə: www.books.google.com

24 Aprel – Gənclərin Beynəlxalq Həmrəylik Günü, (1957)

Ümumdünya Demokratik Gənclər Federasiyasının qərarı ilə 1957-ci
ildən hər il aprelin 24-də Beynəlxalq Gənclərin Həmrəylik Günü
(International Day of Youth Solidarity) qeyd olunur. Bu günün qeyd
olunması dövlət orqanlarının, ictimaiyyətin və kütləvi informasiya

vasitələrinin diqqətini gənclərin problemlərinə yönəltməyə xidmət edir. Eyni
zamanda bu bayrama gənclər birliklərinin, ictimai təşkilatların, geniş əhali
kütlələrinin, öz uşaqlarının və nəvələrinin gələcəyinə laqeyd olmayan
insanların səylərinin birləşdirilməsi, cəmiyyətin gənclərin hüquqlarına əməl
edilməsinə nəzarət etməsinə, cəmiyyətin iqtisadi, sosial, elmi-texniki və
mənəvi problemlərinin reallaşdırılmasında gənclərin mütəşəkkilliyinin və
yaradıcı fəallığının yüksəldilməsinə, nəsillərin varisliyinə, qanunların və
hüquq qaydalarının qorunmasına yardım edir.
1955-ci ildə gənclərin həmrəylik gününün hansı günə təyin olunması
ilə bağlı Asiya və Afrika ölkələrinin Bandunq konfransında yekun iclas
keçirilib. Beləliklə, Gənclərin Beynəlxalq Həmrəylik Günü ilk dəfə 1957-ci
ildə müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizədə, sülh şəraitində yanaşı yaşama
uğrunda Gənclərin Beynəlxalq Həmrəylik Günü kimi qeyd olunub.
Sözügedən tarixdə gənclər üçün konfranslar, konsertlər və bayram
tədbirləri təşkil olunur. Lakin Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra beynəlxalq
gün öz əsas sponsorunu itirdiyi üçün arabir qeyd edilir.
İnternetdə: www.books.google.com

28 Aprel – Milli Təhlükəsizlik Orqanları İşçilərinin Peşə Bayramı Günü,
(1997)
1918-ci
ildə Azərbaycan
Xalq
Cünhuriyyəti müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 1919cu il martın 28-də Azərbaycanda ilk milli təhlükəsizlik
orqanı yaradıldı. Lakin azadlıq çox çəkmədi və 1920-ci
ildə sovet ordusu tərəfindən Azərbaycan yenidən işğal
edildi.
Sovet İttifaqı süquta uğrayandan sonra 1991-ci il
noyabrın 1-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yarandı. Prezident Heydər
Əliyevin 1997-ci il 23 mart tarixli fərmanı ilə 28 mart – Milli təhlükəsizlik
orqanları işçilərinin peşə bayramı günü elan olunub.
İnternetdə: www.books.google.com

29 Aprel – Ümumdünya Qardaşlaşmış Şəhərlər Günü, (1962)

Bu gün 1962-ci ildə Beynəlxalq Qardaşlaşmış Şəhərlər Federasiyası
tərəfindən təsis olunub və aprel ayının axırıncı bazar günü qeyd olunur.
Ümumdünya Qardaşlaşmış Şəhərlər Federasiyası beynəlxalq qeyrihökumət təşkilatı olub, 1957-ci il aprelin 29-də Parisdə yaradılmışdır. Bu
təşkilatın əsası Eks-le-Bendə (Fransa) qardaşlaşmış şəhərlərin
nümayəndələri tərəfindən qoyulmuşdur. Onlar 1970-ci ildə Avropa, Asiya,
Afrika və Amerikanın 50-dən çox ölkəsinin minə qədər şəhərini
birləşdirdilər. Hitlərə qarşı koalisiyanın müttəfiq ölkələrinin şəhərləri
arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında ilk saziş hələ 1942-ci ildə
müharibə nəticəsində tamamilə dağılmış SSRİ-nin – Stalinqrad və
İngiltərənin Koventri şəhərləri arasında imzalanmışdır. Beləliklə, hər il
aprelin 29-da, aprel ayının sonuncu bazar günü dünyada, ənənəvi olaraq,
Ümumdünya Qardaşlaşmış Şəhərlər Günü keçirilir.
İnternetdə: www.books.google.com

29 Aprel – Beynəlxalq Rəqs Günü, (1982)
29 aprel peşəkar və ya
həvəskar rəqslə məşğul
olan, rəqsi sevən hər
kəsin
bayramıdır.
Beynəlxalq Rəqs Günü
1982-ci
ildən
bəri
YUNESKO-nun qərarı ilə
qeyd olunur. Bu tarix
Fransız baletmeysteri Jan

Jorj Noverin doğum gününə, yəni aprelin 29-na təsadüf edir. Jan Jorj Nover
müasir baletin nəzəriyyəçisi hesab olunur. Dünyanın əksər ölkələrində
olduğu kimi, Azərbaycanda da Beynəlxalq Rəqs Günü təsis olduğu tarixdən
hər il qeyd olunur. Azərbaycanda rəqsin tarixi olduqca zəngin və qədimdir.
İncəsənətin bir qolu olan rəqslərimiz ülvilik, gözəllik və birlik rəmzi sayılır.
Hələ eramızdan 2-3 min il əvvəl Azərbaycan ərazisində rəqslər insanların
həyatında müəyyən yer tutmuşdur. Bu baxımdan Qobustan qayaüstü
təsvirləri arasında “Yallı” oynayan insanların təsviri xüsusilə maraq doğurur.
Bu təsvirlər Azərbaycan xalqının qədim dövrdən rəqsə olan marağından
xəbər verir. Bir-birindən maraqlı, məzmunlu xalq rəqslərimiz nəinki
Vətəndə, dünyanın böyük konsert salonlarında da sevilir. Onların
simasında Azərbaycan milli xoreoqrafiya sənəti inkişaf yolunu tapmışdır.
İncəsənətin ayrılmaz hissəsi olan milli rəqslərimiz gözəlliyi, bədiiliyi və
zərifliyi ilə seçilir. Folklor, qədim xalq oyunları, rəqs havaları milli
incəsənətimizin qızıl fonduna həmişəlik daxil olmuşdur. “Tərəkəmə”, “Naz
eləmə”, “Turacı”, “Uzundərə”, “Qoçəli”, “Heyvagülü”, “Vağzalı” xalq
rəqslərinə tamaşa etmək kifayətdir ki, xalqımızın zəngin musiqiyə, köklü
adət-ənənəyə bağlı olduğunu duyasan. Filmlərimizdə də rəqslərdən
elementlərə rast gəlmək olar ki, bu da milli rəqs sənətinin inkişafı və
təbliğində mühüm rol oynayır.
İnternetdə: www.books.google.com

30 Aprel – Beynəlxalq Caz Günü, (2011)
Birinci Beynəlxalq Caz
Günü (International
Jazz
Day) ilk dəfə 2012-ci ildə
keçirilib.
Yeni
bayramın
təqvimə daxil edilməsi və
onun 30 aprel tarixində qeyd
olunmasını YUNESKO-nun
Baş konfransı 2011-ci ilin
noyabrında elan etmişdir. Bu
bayramın əsas məqsədi kimi

onun təsisçiləri “caz haqqında, sülh, birlik, insanlar arasında dialoq və
əlaqələrin genişlənməsinə yardım edən qüvvə kimi beynəlxalq ictimaiyyətin
məlumatlılıq dərəcəsinin artırılması”nı nəzərdə tutmuşdur. Dünyanın beş
qitəsinin musiqiçiləri və caz həvəskarları artıq adət halını alan həmin günü
əsl bayram əhvali-ruhiyyəsi ilə qeyd edirlər. Cazın vətəni kimi tanınan Yeni
Orleanda isə demək olar ki, hər gün bütün caz həvəskarları müxtəlif
musiqilər səsləndirir, insanlara xoş əhvali-ruhiyyə bəxş edirlər. Caz XIX
əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Amerikada Afrika və Avropa
mədəniyyətlərinin sintezi kimi meydana gəlsə də, musiqi aləmində irqi ayrıseçkiliyin aradan qalxmasında böyük rol oynamışdır. Hal-hazırda bir çox
ictimai təşkilatlar, təhsil müəssisələri və ayrı-ayrı şəxslər, o cümlədən
dövlət orqanları cazın inkişafına yardım edirlər.
Azərbaycan cazı dünyada özünəməxsus yeri ilə seçilir. Bunu
ölkəmizdə keçirilən Beynəlxalq Caz Festivallarına olan maraq bir daha
sübut edir. Amerika cazı və muğam musiqisi üzərində qurulan Azərbaycan
cazının
bünövrəsi
isə
30-cu
illərin
sonunda Niyazi və Tofiq
Quliyevin yaratdığı "Dövlət Cazı" adı ilə tanınan Dövlət estrada Orkestri
tərəfindən qoyulub. Azərbaycanda estrada və caz musiqisinin ikinci həyatı
Rafiq Babayevin yaratdığı “Qaya” ansamblı ilə başlayır. Bu ansambl keçmiş
SSRİ-də
böyük
şöhrət
qazanıb. Vaqif
Mustafazadə dövrü
isə
Azərbaycanda sözün əsl mənasında cazın intibah dövrü hesab edilə bilər.
Belə ki, virtouz musiqiçi muğamla cazın sintezini yaradıb. Özündən sonra
onun yolunu qızı Əzizə Mustafazədə davam etdirir. Böyük təməllər
üzərində qurulan Azərbaycan cazı indi gənc ifaçıların timsalında inkişaf
dövrünü yaşayır. Bir sıra tanınmış ifaçılarla yanaşı, Montreyö caz
festivalının qalibi İsfar Sarabskinin adını çəkmək yetərlidir ki, Azərbaycanda
caz ənənəsinin necə yaşadığının şahidi olasan.
Caz millətləri birləşdirən və insanlar və dövlətlər arasında sərhədləri
aşan unikal musiqi sənətidir.
İnternetdə: www.az.wikipedia.orq

Bu tarixi unutmayaq
3-4 Aprel – Kəlbəcər rayonunun işğalı günü, (1993)
Yurdun gözəl yeri dağlı Kəlbəcər
Ürəyi yanıqlı, dağlı Kəlbəcər
Əlləri-qolları bağlı Kəlbəcər
Vətənin həsrəti yandırır məni.

Kəlbəcər şəhəri 1993-cü il aprel ayının 2-də Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal olunub. Rayon mərkəzi olan Kəlbəcər şəhəri respublikanın
paytaxtı Bakıdan 458 km aralı, Tərtər çayı dərəsindədir.
Kəlbəcər rayonunun ərazisi 1936 kv.km, əhalisinin sayı işğala kimi
53.962 nəfər idi. Rayonun gözəl və zəngin təbiəti, yeraltı və yerüstü
sərvətləri, münbit torpaqları vardır. 1998-ci ildən başlayan elan olunmamış
müharibədə Kəlbəcər əhalisi qeyrətlə vuruşaraq təpədən dırnağacan
silahlanmış və havadarlarına arxalanan erməniləri torpaqlarına yaxın
qoymadılar. Lakin 1992-ci ilin aprelin 8-də Ağdaban kəndi ermənilərin
amansız hücumlarına dözə bilməyib, işğal olundu. Düşmən Təkəqaya,
Zağalar, Çıraq kəndlərinə də soxulub evləri və dinc əhalini diri-diri
yandırdılar. Ən əhəmiyyətli Keçiliqaya yüksəkliyini ələ keçirdilər. Aprelin 2də Kəlbəcər artıq erməni quldurlarının əlinə keçdi. İşğal nəticəsində
Kəlbəcərdə 511 nəfər şəhid oldu, 231 nəfər itkin düşdü, yüzlərlə insan
şikəst oldu.
İşğaldan sonra Kəlbəcər şəhərindəki məscid Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən dağıdılıb, 900 kv.metr sahəsi və geniş kitabxanası
olan, eksponatlarla zəngin Kəlbəcər tarix-diyarşünaslıq muzeyinin bütün
maddi və mənəvi sərvəti ermənilər tərəfindən talan edilərək Ermənistana
daşınıb.
Kəlbəcərin işğalından sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası 3205 saylı
iclasda 822 saylı Qətnamə qəbul edib. Qətnamədə bütün işğalçı qüvvələrin
Kəlbəcər və Azərbaycanın digər işğal olunmuş rayonlarından dərhal
çıxarılması tələb olunur. Lakin indiyədək həmin qətnamədən irəli gələn
tələblər yerinə yetirilməyib.
İnternetdə: www.books.google.com

1 Aprel - Şair, tərcüməçi Ənvər Əlibəylinin 105 illiyi, (1916-1968)
Əlibəyli Ənvər Əliverdi oğlu — şair, Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü (1939), tərcüməçi, ictimai
xadim.
Ənvər
Əlibəyli 1916-cı
il aprel
ayının
1də Bakıda dünyaya
göz
açmışdır.
Əvvəl
Tibb
Texnikumunda, sonra ADU-nun fəhlə fakültəsində, APİnin filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1938-ci
ildən İkinci Dünya müharibəsi başlayana qədər
Azərbaycan radiosunda çalışmışdır. Tiflisdə Topçular Hərbi məktəbini
bitirib, leytenant rütbəsi ilə könüllü olaraq ön cəbhəyə getmişdir. İkinci
Dünya Müharibəsinin ilk günlərindən ordu sıralarında olan Ənvər Əlibəyli

artileriya batareyasının komandiri olmuş, məşhur 416-cı Taqanroq atıcı
diviziyasında ağır döyüş yolu keçmişdir. 1944-cü ildə ağır yaralandıqdan
sonra yazıçı-jurnalist kimi döyüşdə iştirakını davam etmişdir. 40-cı illərin
axırında "İnqilab və mədəniyyət", "Təbliğatçı" jurnallarının məsul katibi olan
Ənvər Əlibəyli 1948-1952-ci illərdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının orqanı
"Ədəbiyyat qəzetinin" redaktoru, 1952-ci ildən ömrünün axırınadək
Respublika Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsinin sədri vəzifələrində
işləmişdir. SSRİ Ali Sovetinin deputatı (7-ci çağırış) olmuşdur. 1939-cu
ildən Sovet Yazıçılar İttifaqının üzvü olan Ənvər Əlibəylinin şeir və
poemaları rus dilinə, keçmiş SSRİ xalqlarının dillərinə tərcümə
edilmişdir.Onun “Qaranquş” adlı ilk şeirlər kitabı 1947-ci ildə işıq üzü görür.
Sonrakı illərdə xeyli kitabı nəşr olunur: “Sənin adınla”, “İlk məhəbbət”,
“Dostluq körpüsü”, “Mingəçevir şeirləri”, “Dalğalar arasında”, “Elə
xoşbəxtəm ki!”, “Nəğmələr”, “Bir kitab şeir”, “Ürəyimdəsən” və s. Ənvər
Əlibəyli həm də bir neçə poemanın müəllifidir. “Samur dastanı“ poeması
Samur çayının suyunu çəkib susuz çöllərimizə çatdıran inşaatçıların bəhrəli
əməyindən bəhs edir. Əsərdə lirizm ilə epos maraqlı şəkildə bir-birinə
qovuşur. “Bacı“, “Gözlər, ürəklər, əməllər“ poemaları 1941-1945-ci illərin
hadisələrindən, “Dalğalar arasında“ poeması isə dəniz neftçilərinin
sücaətindən, “Polad“, “Dostluq körpüsü“ yaxın keçmişin hadisələrindən
bəhs edir. Ənvər Əlibəyli 1968-ci ildə Bakıda həyatının, yaradıcılığının
yüksələn bir vaxtında dünyadan köçmüşdür. Məzarı Fəxri Xiyabandadır.
Əsərləri:Qaranquş (1947), Sənin adınla (1950), İlk məhəbbət(1956), Elə
xoşbəxtəm ki... (1964), Gözlər, ürəklər, əməllər (1966), Nəğmələr(1968),
Dostluq körpüsü, İlan və qurbağa
Filmoqrafiya: DALE (film, 1960), Bəxtiyar (film, 1955),Əzizə Cəfərzadə
(film, 1999), Qara daşlar (film, 1956),Qızmar günəş altında (film, 1957),
Mahnı qanadlarında (film, 1959), Zəncirlənmiş adam (film, 1964).
Ədəbiyyat: Əhmədov T. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) : Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2011.S 285.

2 Aprel - Yazıçı Zöhrə Əsgərovanın anadan olmasının 70 illiyi,
(02.04.1951)
“Nə qədər canımızda nəfəs var kaş küsən qəlblərə məlhəm olmağa
tələsəydik. Təkcə ayrılığa, ölməyə gecikə bilsəydik...”
Əsgərova Zöhrə Qulamhüseyn qızı — nasir,
publisist, 1989-cu
ildən Azərbaycan
Yazıçılar
Birliyinin üzvü, Azərbaycan
Jurnalistlər
Birliyinin üzvü (1980). 1996- cı ildə "Xan qızı
Natəvan" mükafatı laureatı, 1998-ci ildə "Araz" ədəbi
ali mükafatı laureatı, 2011-ci ilin Milli Kulturoloji
müsabiqəsinin mükafatçısı, 2012-ci ildə "Qızıl
qələm"
mükafatının
laureatıdır.2013-cü
ildə
yaradıcılıq uğurlarına görə Rəsul Rza adına
beynəlxalq mükafata layiq görülübdür.
Zöhrə Əsgərova 1951-ci il aprelin 2-də Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində
anadan olmuşdur. Burada 199 saylı şəhər orta məktəbini bitirmişdir (1968).
Bədii yaradıcılığa erkən başlamışdır. M.Ə.Sabir kitabxanası nəzdində
ədəbiyyat dərnəyinin fəal üzvü olmuşdur. İlk qələm təcrübələri – məqalə və
mənsur şeirləri "Azərbaycan gəncləri" qəzetinin 1969-cu il tarixli sayında
dərc edilmişdir. Zaqafqaziya komsomol məktəbinin 6 aylıq kursunda siyasi
təhsil almışdır (1971). M.A.Əliyev adına İncəsənət İnstitutunun mədənimaarif
fakültəsində
təhsilini
davam
etdirmişdir
(1969-1973).
Azərdövsulayihə İnstitutunda klub müdiri (1973), R.Mustafayev adına
İncəsənət muzeyinin əməkdaşı olmuşdur (1974-1978). Azərbaycan ədəbigənclər birliyi yığıncaqlarında fəal iştirak etmişdir. "Qadın dünyası"
qəzetində qadınların ictimai hərəkatına dair silsilə yazıları dərc olunmuşdur
(1994). Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında kiçik redaktor (1978), Azərbaycan
Dövlət Nəşriyyat poliqrafiya və kitab ticarəti işləri komitəsində redaktor
(1979), "Yazıçı"
nəşriyyatında redaktor (1980-1987), "Gənclik"
nəşriyyatında yeniyetmələr üçün bədii ədəbiyyat redaksiyasında redaktor
işləmişdir (1987-1993). 1999-cu ildə "Ekspress" qəzetində müxbir kimi
çalışmışdır. 2003-cü ildən 2006-cı ilə qədər Bakı Bədən Tərbiyəsi və
Turizm kollecində ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. 2006-cı ildən Gənclər və
İdman Nazirliyində çalışır, hal-hazırda dövlət qulluğunun kiçik müşaviridir,
baş məsləhətçidir. İki övladı var. Həzrəti Fatimeyi Zəhranın mövludu günü
münasibətilə "Şəhriyar" qəzetinin xüsusi buraxılışı "Analı dünyam" jurnalını
hazırlamışdır (1996). "Bahar çiçəkləri", "Çinar pöhrələri", "Mənim bağım,
baharım" almanaxlarında, eləcə də dövri mətbuatın qəzet və jurnallarında
hekayələri və əsərləri çap olunur.
Əsərləri: “Ünsiyyət” (1981), “İki tale” (1984),”Tənhalıq”(1989), “Özgə evin
işığı” (1991), “Bir ömrə sığmayan arzular”, “Mirvari toy” (2006), “Özəl

poçtdan məktub var” (2011), “Talelərə yazılan musiqi” (2013), “Tarixi
yaddaş və qondarma əhvalatlar” (2015) və s.
Ədəbiyyat: Əhmədov T. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) : Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2011.S 962.

7 Aprel - Yazıçı Yaşar Rzayevin anadan olmasının 80 illiyi, (07.04.1941)
Yaşar Rzayev — Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü
Yaşar Rzayev 1941-ci il aprelin 7-də
Lənkəran
şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. Əslikökü Cənubi Azərbaycandandır. Lənkəranda orta
məktəbi bitirib, sonra əla qiymətlərlə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur.
Hekayələr, respublika televiziyasının verilişləri üçün
ssenarılər yazmış, ilk hekayələri “Aprel çiçəkləri”, “Gənc qələmlər”
almanaxlarında, “Azərbaycan” jurnalında çap olunmuşdur. Filologiya
fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, Lənkəran Şəhər Partiya
Komitəsində təlimatçı, təşkilat şöbəsinin müdiri işləmişdir. Bədii yazıları,
müxtəlif məqalələri çap olunmuş, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul
olunmuşdu. 1983-cü ildə ikinci katib seçilmiş, 1990-1991-ci illərin
mürəkkəblikləri və ziddiyyətləri əhatəsində Lənkəranın inkişafı üçün də bir
çox işlər görmüşdür. Lənkəran Dövlət Universitetinin təşkilinə nail
olmuşdur. Avqust 1992-ci ildən sentyabr 1993-cü ilədək Azərbaycan
Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Lənkəran filialının direktoru,1993-cü ilin
sentyabrından 1995-ci ilin oktyabrınadək Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının
humanitar məsələlər üzrə müavini işləmişdir. 1995-ci ilin oktyabrında
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə deputat seçilmiş, deputatlıq
dövründə Milli Məclisdə 200-dən çox çıxışı olmuşdur. Həmçinin MDB
Parlamentlərarası Assambleyasının üzvü kimi də fəaliyyət göstərmişdir.
Sankt-Peterburqda, Minskdə, Türkiyənin Samsun şəhərində (türk
xalqlarının toplantısında) çıxışlar etmişdir. Filologiya üzrə fəlsəfə
doktorudur. “Milli azadlıq şüurunun formalaşmasında Azərbaycan
ədəbiyyatının rolu (1960-1980-ci illər)” mövzusunda namizədlik
dissertasiyası müdafiə etmişdir. “Azərbaycan romanı siyasi-ideoloji
proseslər və milli-mənəvi ideallar kontekstındə (1930-1950-ci illər)” adlı
doktorluq dissertasiyası yazmışdır. 42 elmi məqalənin, 200-ə dək müxtəlif
məqalələrin, oçerk və reportajların, publisistik yazıların, resenziyaların,

tərcümələrin müəllifidir, beynəlxalq elmi konfransların iştirakçısıdır. Elmi
məqalələri Rusiyada, Türkiyədə, Ukraynada, Qazaxıstanda, Özbəkistanda
çap olunmuşdur. Hazırda elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur.
Əsərləri: “Gecə eşelonu” (1972), “Əks-səda” (povest və hekayələr) (1981),
“Beş dəqiqəlik yol” (povestlər, hekayələr) (2001) və s.
Elmi kitabları: “Bədii söz və milli azadlıq şüuru” (2007), “Azərbaycan
romanı: siyasət və milli düşüncə” (2010), “Dünənə necə baxmalı. Elmi
məqalələr toplusu” (2011) və s.
Ədəbiyyat: Əhmədov T. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) : Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2011.S 926.

10 Aprel - Yazıçı, ədəbiyyatşünas Allahverdi Eminovun 80 illiyi,
(10.04.1941)
Eminov Allahverdi İsgəndər oğlu ədəbiyyatşünas,
tənqidçi, nasir, 1998- ci ildən Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin
üzvü, pedoqoji elmlər namizədi.

1941- ci il aprelin 10 - da Azərbaycanda Salyan rayonunun Qırmızıkənd
kəndində dəmiryolçu ailəsində anadan olmuşdur. Burada kənd orta
məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutunun tarixfilologiya fakultəsində təhsil almışdır (1959-1964). Təyinatla göndərildiyi
Salyan rayonunun Kərimbəyli kənd orta məktəbində Azərbaycan dili və
ədəbiyyat müəllimi olmuşdur. 1965 - ci ildə ordu sıralarına xidmətə
çağırılmış, bir neçə aydan sonra tərxis olunmuş, müəllimlik fəaliyyətini
davam etdirmişdir. Azərbaycan Elmi – Tədqiqat Pedoqoji Elmlər
İnstitutunda aspirant (1968-1971), orada elmi işçi (1971-1974),
“Azərbaycan məktəbi” jurnalında məsul katib (1974-1976), “Azərbaycan
müəllimi” qəzetində şöbə müdiri (1976-1984), “Maarif”nəşriyyatında baş
redaktor (1984-1992) olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Müəllimlər İnstitunun
Salyan filialının direktorudur (2001- ci ildən).60 - cı illərdən dövri mətbuatda

ədəbi-tənqidi məqalələrlə çıxış edir. Elmi fantastik janrın nəzəri problemləri,
yaradıcılıq psixologiyası ilə məşğul olur. Dövri mətbuatda 200 - dən artıq
məqaləsi çıxmışdır. “Pedaqogika” (1993) dərsliyinin müəllifidir.
Əsərləri: “Gördüklərim, yazdıqlarım, unutduqlarım” (1990), “Şərq ailəsinin
sirləri” (1992),”Səsimiz niyə qəzetdən gəlir” (1966), “Səməd Vurğunun
poetikası” (1999),”Sözdən saray tikən şair” (1998), “Əhməd Seyidov
fenomeni”(2003) və s.
Ədəbiyyat: Əhmədov T. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) : Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2011.S 59.

24 Aprel - Yazıçı Sultanməcid Qənizadənin 155 illiyi (24.04.1866-1942)
"Qənizadə iqtidarlı bir ədib olduğunu bildirir. Əsərlərinin hər birində
təzə fikirlər, vüsətli xəyallar, dərin mənalar, nazik işarələr, gözəl
əqidələr var ki, hər kəsə onları oxumağı tövsiyə edirik".
Görkəmli ədəbiyyatşünas
Firidun Köçərli

Sultan Məcid Qənizadə - Azərbaycanın tanınmış
maarif xadimi, müəllim, yazıçı, tərcüməçi,
jurnalist, bir sıra lüğətlər, dərsliklər, bədii əsərlər,
felyetonlar müəllifi.
Sultan Məcid Qənizadə 1866-cı ilin aprel ayında tacir
Hacı Murtuzəli kişinin ailəsində dünyaya gəlmişdi.
Tədqiqatçıların yazdıqlarına görə, Sultan Məcidin ulu
babası Ağa Məsih Şirvani Şamaxının tanınmış
şairlərindən olub. Ədibin bəzi məqalələrində
"Məsihzadə" imzası ilə yazması da bu varisliyə
işarədir. Rus dilini mükəmməl bildiyindən Sultan Məcid Qənizadə 1883-cü
ildə Tiflisdəki Aleksandrovski Müəllimlər İnstitutuna daxil olmuşdur. Onun
hazırladığı bir sıra lüğətlər bu sahədə ilkin addımlardan sayıla bilər. "Lüğətirusi və türki" (1902), "Samouçitel tatarskoqo yazıka" və başqa kitablar
S.M.Qənizadənin elmi təfəkküründən, dillərə olan münasibətindən, gərgin
əməyindən, yaradıcı fəaliyyətindən, öz millətinə göstərdiyi xidmətdən və
canyanğısından xəbər verir. Sultan Məcid Qənizadə mədəniyyət xadimi idi.
Sultan Məcid Qənizadə tərcüməçi idi.
1894-cü ildə o, Lev

Tolstoyun "Əvvəlinci şərabçı" pyesini tərcümə edib, həmin ilin may ayında
Bakıda tamaşaya qoymuşdur ki, bu da Azərbaycan səhnəsi tarixinə rus
dramaturgiyasının ilk tamaşası kimi daxil olmuşdur". Sultan Məcid
Qənizadə böyük yazıçı və dramaturq idi. Rus ədiblərindən etdiyi
tərcümələrlə yanaşı, Sultan Məcid xalq nağılları əsasında uşaqlar üçün
mənzum hekayələr yazıbmış. Ən sanballı bədii əsəri isə "Məktubati-Şeyda
bəy Şirvani" adlanır. Əslində bu, bioqrafik bir əsərdir. Sultan Məcid
Qənizadə böyük jurnalist idi. Qori müəllimləri seminariyasında işlədiyi
müddətdən mətbuatda müntəzəm çıxış edən Sultan Məcid Qənizadə ən
çox "Dəbistan" jurnalında çap olunardı. Sultan Məcid Qənizadə böyük
Azərbaycanlı idi. Müəllimliyə başladığı ilk gündən həyatını və yaradıcılığını
millətinin oyanışına, tərəqqisinə, təhsilinə və işıqlı gələcəyə sahib
durmasına bağlamışdı. İnsan mənəviyyatını, əxlaqını önə çəkən Qənizadə
dünyəvi elmləri yorulmadan təbliğ etməklə yanaşı, hər kəsi insan olmağa,
insaniyyətə, milliyyətə, Vətənə xidmətə səsləyərdi. O, bütün ibrətamiz
öyüdlərində vətəndaş olduğunu, Vətənə bağlılığını ifadə edirdi. 1937-ci ilin
repressiyaları öz qara caynaqlarını yaşının ahıl çağında Sultan Məcid
Qənizadəyə də tuşladı. Ömrü boyu millətinə, xalqına, onun işıqlı gələcəyinə
xidmət göstərən bir şəxsiyyəti həbs edərək "xalq düşməni" kimi güllələdilər.
Əsərləri: Yazarın Əli İskəndər Cabbarovla birlikdə yazdığı "Kəlili
ədəbiyyat"(müntəxabat),
"İstilahi
Azərbaycan",
"Lüğəti
rusi
və
Azərbaycan(müsəlman)", "Axşam səbri xeyir olar", "Məktubati Şeyda bəy
Şirvani" "Müəllimlər iftixarı", "Gəlinlər həmayli", "Allah xofu" və s.
Ədəbiyyat: Əhmədov T. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) : Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2011.S 809.

Xarici ədəbiyyat
7 Aprel - Rus uşaq yazıçısı Vitali Korjikovun 90 illiyi, (07.04.1931-2007)

Rus sovet uşaq yazıçısı, dənizdə macəralar haqqında kitabları ilə məşhur
olan Vitali Titoviç Korjikov 12 aprel 1931-ci ildə Ukraynada, Xarkov
şəhərində anadan olub. V.Korjikovun atası böyük tikintilərin rəhbəri olmuş,
Arkadi Qaydarla tanış olmuşdur. Repressiyaya məruz qalmış və 1937-ci
ildə güllələnmişdir. Gələcək yazıçının anası da repressiya olunuğundan,
Vitali Korjikovu anasının Melitopolda yaşayan qohumları tərbiyə ediblər. O,
müharibə vaxtı Almatıya evakuasiya olunmuş, sonradan azad olunmuş
Melitopola geri qayıtmışdır. Bir il Melitopol Pedaqoji institutunda oxumuş,
1950-ci ildə Moskva Dövlət Pedaqoji institutuna köçürülmüşdür. İnstitutu
bitirdikdən sonra Saxalində müəllim işləmiş, burada dənizçilik peşəsinə
yiyələnmişdir. 1957-ci ildə Vladivostokda V.Korjikovun “Qanadlar” adlı ilk
şeirlər toplusu çapdan çıxmışdır. “İlk üzgüçülük” (1961), “Solnışkinin
şən dəniz gəzintisi”, “Dinozavr pəncəsi” (1979), “Kenquru kimi
dalğalar” (1976) adlı uşaqlar üçün povestləri yazıçıya populyarlıq
qazandırmışdır.

İnternetdə:https://ru.wikipedia.org/wiki Vitali _Titoviç_ Korjikov

15 Aprel - Amerika uşaq yazıçısı, nağılçı Frenk Baumun 165
illiyi,(1856-1919).

Laymen Frenk Baum (1856 – 1919) — Amerika
jurnalisti, yazıçı

Amerika jurnalisti Liman Frenk Baum 1856-cı ildə
anadan olmuşdur. Frenk Baum uşaq yazıçısı olmaq
fikrində deyildi. Birinci kitabını əyləncəli şəkillərə
yazdığı mətni o, dostu, rəssam Denskonun xahişi ilə qələmə almışdır. Kitab
bəyənilmiş və Baum uydurma öz ölkəsinin qəribə sehrbazı haqqında böyük
nağıl yazmaq qərarına gəlmişdir. Amerikan uşaqları Frenk Baumi “Oz
şəhərinin sehrbazı” kitabı ilə tanıyırlar. Bu kitab 14 cilddən ibarətdir.
Müəllifə şöhrət gətirən “Oz şəhərinin sehrbazı” kitabı olmuşdur. Bizlərə bu
kitab “Zümrüd şəhərinin sehrbazı” adı altında gəlib çatmışdır. Nağıl
müvəffəqiyyət qazanmış, tezliklə səhnəyə qoyulmuş və oxucular müəllifdən
nağılı davam etdirməyi xahiş etmişlər. Baum özü də qəhrəmanlarını
xoşlamış və onlarla bir də görüşməyə həvəslə razılıq vermişdir. Bir neçə il
ərzində o, Oz ölkəsinin möcüzələri haqqında 13 povest nağıl yazıb
tamamlamışdır. Bu əsərdə Doroti adlı cəsur qız və onun şən dostlarından
danışılır. Doroti qasırğa nəticəsində doğma Kanzasdan sehrli bir ölkəyə
düşür. Orada onun başına bir çox macəralar gəlir. O, özü də bilmədən
qəddar cadugəri öldürür. Cənub cadugəri ilə tanış olduqdan sonra onun və
yaxın dostlarının köməyi ilə o, Kanzas şəhərinə qayıdır. Bu nağılda dostluq,
birlik, yaxşılıq qalib gəlir. Frenk Baum 1919-cu ildə vəfat etmişdir.

İnternetdə:https://ru.wikipedia.org/wiki Laymen_ Frenk_ Baum

İncəsənət
4 Aprel - Teatr tənqidçisi, yazıçı İnqilab Kərimovun 90 illiyi, (19312011)
Azərbaycanın peşəkar teatrşünas nəslinə mənsub
olan İnqilab Saleh oğlu Kərimov 1931-ci il aprelin 4-də
Göyçay rayonunda doğulub. Orada orta məktəbi
bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun
teatrşünaslıq fakültəsində təhsil alıb (1948 - 1953).
İnqilab Kərimov 1957-ci il noyabrın 25-dən taleyini
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və
İncəsənət İnstitutu ilə bağlayıb. Gələcəyin alimi burada
kiçik elmi işçi, baş elmi işçi (1966-1985) olub. Hazırda
həmin institutda teatr, kino və televiziya şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyir.
Alim-tədqiqatçı İnqilab Kərimov 1968-ci ildən Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində teatr tarixi, teatr tənqidi və dram
nəzəriyyəsi fənlərini tədris edir. Həmin universitetin professorudur. "Sovet
Azərbaycanının gənclər teatrı" adlı namizədlik dissertasiyasını 1963-cü ildə
müdafiə edib. "Azərbaycan teatrının yaranması, təşəkkülü və inkişafı
problemləri (XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri) adlı doktorluq
dissertasiyasını 1988-ci ildə Moskvada müdafiə edərək sənətşünaslıq
doktoru alimlik dərəcəsi alıb. İnqilab Kərimov 200-ə yaxın elmi əsərin
müəllifidir, o cümlədən 25 monoqrafiya və kitabın müəllifidir. Elmi
əsərlərindən bir neçəsi rus dilində çap olunub. "Abdulla Şaiq və teatr",
"Ağadadaş Qurbanov", "Azərbaycan və gürcü səhnə ustalarının dostluğu",
"Xalq istedadları", "Sovet Azərbaycanının gənclər teatrı", "Azərbaycan
Dövlət Dram Teatrı", "Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və teatr", "Cəfər
Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrı", "Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev və teatr", "Gənclik və gözəllik teatrı", "Sənət yolu, dostluq
yolu", "Nəriman Nərimanov və teatr", "Azərbaycan teatrının təşəkkülü və
inkişafı", "Türkiyə və Azərbaycan teatr əlaqələri", "Şuşa Ağdam teatrı",
"Azərbaycan teatrı 125" kitabları var. Görkəmli alim, yorulmaz tədqiqatçı,
sənətşünaslıq doktoru, professor İnqilab Kərimov Azərbaycan teatrının
tarixinə və tənqidinə həsr olunmuş, eyni zamanda teatrın nəzəri məsələləri
ilə bağlı çoxlu elmi əsərlərin müəllifidir. Alim mətbuatda "İnqilab" imzası ilə
çıxış edir. İnqilab Kərimov 2001-ci ildə Azərbaycan MEA-nm müxbir üzvü
seçilib.
Filmoqrafiya: Gənclik teatrının 50 illiyi (film, 1979)
Ədəbiyyat: Əhmədov T. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) : Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2011.S .434.

9 Aprel- Xalq artisti Sidqi Ruhullanın 135 illiyi, (1886-1959)
50 illik səhnə fəaliyyəti dövründə Sidqi Ruhulla həmişə zəngin həyat
təcrübəsi, müşahidə, bilik, məharət və bacarıq, gərgin əmək tələb
edən 300-ə yaxın müxtəlif surətlər silsiləsi yaratmışdır.
Sidqi Ruhulla, əsl adı Ruhulla Fətulla oğlu
Axundov Azərbaycanın və SSRİ-nin xalq artisti və
teatr
rejisoru.
1931-ci
ildə
Sidqi
Ruhulla Azərbaycan SSR-nin
əməkdar
artisti, 1938-ci
ildə Azərbaycan SSR
xalq
artisti, 1949-cu ildə SSRİ xalq artisti adını almışdır.
Sidqi Ruhulla 1945-1946-cı illərdə "Qırmızı Əmək
Bayrağı" ordeni ilə, "Əmək igidliyinə görə" və
"Qafqazın müdafiəsi üçün" medalları ilə təltif
olunmuşdur.
Sidqi Ruhulla 1886-cı ildə Bakının Buzovna kəndində müəllim ailəsində
anadan olmuş, ibtidai təhsilini bir kənd müəllimindən almışdır. Əsl adı
Ruhulla, soyadı Axundov olsa da, gəncliyində "Vətən" dramında Sidqi
rolunu məharətlə ifa etdiyi üçün yoldaşlarının məsləhətilə Sidqi ləqəbini
qəbul etmişdir. 1906-cı ildə birinci dəfə Azərbaycan səhnəsində böyük
tragik Ərəblinskini Axundovun "Vəziri Xani Lənkəran" komediyasında
Teymur Ağa rolunda gördü. Bu andan Sidqinin gələcək taleyi həll olundu.
Sidqi sanki çoxdan axtardığı bir fəaliyyət sahəsini tapmış oldu. Onda hələ
uşaqlıqdan aktyor sənətinə böyük həvəs var idi. Ərəblinski ilə dostlaşan
Sidqi Ruhulla səhnəyə olan həvəsini ona bildirdi. O, Sidqinin səsində,
qamətində, mimikasında, jestlərində böyük gələcəyi olan aktyoru
əvvəlcədən görə bildi və Sidqini səhnəyə cəlb etdi.1906-cı ildə Sidqi birinci
dəfə Vəzirovun "Adı var, Özü yox" komediyasında Telli rolunda səhnəyə
çıxdı. O vaxt milli teatr səhnəsində Azərbaycan qızları olmadığından qadın
rollarını kişilər ifa edirdilər. 1908-ci ildə Bakıda "Morskoe Sobranie"
zalında Nəcəf bəy Vəzirovun "Müsibəti Fəxrəddin" faciəsi tamaşaya
qoyulur. Burada Rüstəm bəy rolu Sidqiyə tapşırılır. Bu rolda Sidqi öz
ifasının təbiiliyi, rolu dərindən hiss edib yaşaması ilə diqqəti cəlb edir. Bu
tamaşadan sonra Sidqi hər şeyi buraxıb peşəkar aktyor olmağı qərara alır.
O, Azərbaycan yazıçılarından Cəfər Cabbarlı, Səməd Vurğun, Abdulla
Şaiq,Mirzə İbrahimov, Məmməd Səid Ordubadi, Sabit Rəhman, Süleyman
Rüstəm, Rəsul Rza, İlyas Əfəndiyevlə yanaşı rus klassiklərinin, qərb
dramaturqlarının da əsərlərində müxtəlif rollar ifa etmişdir.
Sidqi Ruhulla 1959-cu ildə
Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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Fimoqrafiya: Abbas Mirzə Şərifzadə (film), Bismillah (film, 1925), Gilan
qızı (film, 1928), Hacı Qara (film, 1929), Qızıl kol (film, 1930), Kəndlilər

(film, 1939), Fətəli xan (film, 1947), Mənim atam Əliövsət Sadıqov (film,
2007) və s.
İnternetdə:https://az.wikipedia.org/wiki/Sidqi_Ruhulla

16 Aprel - Bəstəkar Qəmbər Hüseynlinin anadan olmasının 105 illiyi,
(1916-1961)
“Qəmbər Hüseynlinin tarda “Segah”, “Şur” və “Zabul” və digər
muğamları yüksək peşəkarlıqla ifa bacarığı başqalarından fərqlənirdi.
Qəmbər Hüseynlinin “Muğana ceyran”, “Tellər oynadı”, “İlk
məhəbbət”, “Ay işığında”, “Gecələr uzanaydı” mahnılarında insanı
heyrətləndirən elementlər zəngindir. Ona görə də, bu melodiyaları
dinləmək adamı bezdirmir.”
Şirəli
Məmmədov

Hüseynli Qəmbər Məşədi Muxtar oğlu (16
aprel 1916 – 1 avqust 1961) — Azərbaycan bəstəkarı,
Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (1961).
Qəmbər Hüseynli 16 aprel 1916-cı ildə Gəncədə dəmirçi
Məşədi Muxtarın ailəsində anadan olub. 1927-ci ildə orta
məktəbdə oxuya-oxuya Gəncə orta ixtisas musiqi
məktəbinin tar sinfinə qəbul olunur. 1929-cu ildə isə
Gəncə pedaqoji texnikumuna daxil olur. Təhsil illərini
sonralar Azərbaycanın böyük bəstəkarı olan Fikrət Əmirov və tarzən Zərif
Qayıbovla birgə addımlayırdı. “Rast”ı, “Şur”u, “Zabul segahı”nı və başqa
muğamları tarda məharətlə ifa edən gənc və istedadlı Q.Hüseynli hələ
tələbə ikən aşıq və el havalarını toplayıb nota alırdı. 1934-cü ildə
texnikumun tar sinfini fərqlənmə diplomu ilə bitirən Qəmbər pedaqoji
kollektivin qərarı ilə təhsilini davam etdirmək üçün Bakıya göndərilir. Ona
Bakı Musiqi Texnikumunun violonçel sinfində təhsil almaq təklif olunanda
tərəddüd etmədən razılıq verir. O, görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının
sözlərinə “Tellər oynadı” romans-mahnısını bəstələyir. Gənc bəstəkar
1951-ci ildə yenidən A.Zeynallı adına Bakı Orta İxtisas Musiqi məktəbinin
bəstəkarlıq şöbəsinə daxil olaraq professor B.İ.Zeydmanın sinfində təhsilini
davam etdirir. Üç ildən sonra tanınmış şair Mirmehdi Seyidzadənin
librettosu əsasında diplom işi kimi “Qızıl quş” operasını yazaraq, 1954-cü
ildə
həmin
məktəbi
müvəffəqiyyətlə
bitirir.Görkəmli
bəstəkarın
yaradıcılığında mahnı və romans yaradıcılığı mühüm yer tutur. Unudulmaz
sənətkarın romans lirikasının zirvəsi sayılan “Ay işığında”, “Gecələr
uzanaydı”, “İlk məhəbbət”, “Düşür yadıma”, “Gülə-gülə”, “Sən-sən” və s.

əsərlərindəki zərifliyə heyran qalmamaq mümkün deyil.Ancaq bəstəkarın
mahnı çələngində öz təravəti, xalq təranələri ilə könüllər oxşayan, bütün
dünyanı diyar-diyar dolaşan bir sənət incisi də var - “Cücələrim”. Cücələrim
demək olar ki, dünyanın hər yerində səslənib və 100-dən artıq dildə ifa edilib.

Şair Tofiq Mütəllibovla birgə hələ 1948-ci ildə bu gözəl sənət incisini
yaratmaq böyük sənət uğuru idi. Qəmbər Hüseynli musiqinin bütün janrlarında
yazıb. O, “Ailə namusu”, “Şeyx Sənan”, “Dağılan tifaq”, “Almaz” və sair bu kimi
səhnə əsərlərinə də musiqi yazıb. 100-dən çox romansın müəllifidir.

Filmoqrafiya: Cücələrim (film, 1980), Hər şey yaxşılığa doğru (film, 1997),
Hər şey yaxşılığa doğru (film, 1997), Qəlbin Ay işığı (film, 2002), Qəmbər
Hüseynli (film, 2007)
İnternetdə: https://az.wikipedia.org/wiki/Qəmbər_Hüseynli

20 Aprel - İlk azərbaycanlı qadın musiqişünas Xurşud Ağayevanın 115
illiyi
(1906-1953)
Xurşud Ağayeva ilk azərbaycanlı musiqişünas
xanımımızdır.Ü.Hacıbəyov haqda birinci monoqrafiyanın müəllifi,
Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimidir.

Ağayeva Xurşid Həsən qızı 1906-cı ildə Bakıda anadan olmuşdur.19181920-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Parlamentinin ilk sədrinin birinci
müavini olmuş Həsən bəy Ağayevin qızıdır. Xurşid Ağayeva Azərbaycan
musiqisinə aid məqalələrin, "XIX əsrdə Azərbaycan musiqi mədəniyyəti
ocaqları" əsərinin müəllifidir. Ziyalı ailədə böyüyən Xurşid Ağayeva orta
təhsilini
bitirdikdən
sonra
1935-ci
ildə
Azərbaycan
Dövlət

Konservatoriyasına daxil olmuşdur . Azərbaycan musiqisinə və onun
tarixinə olan marağı Xurşid xanım Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir
Hacıbəyli haqqında ilk monoqrafiyanın müəllifi də məhz Xurşid Ağayevadır.
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında musiqi tarixindən dərs demiş, elmi
işlər üzrə prorektor (1944-1946) olmuşdur.O, 1930-cu ildə isə musiqiçi
müəllimlərin Moskva İxtisasartırma İnstitutuna oxumağa göndərilmişdir.
Xurşid xanım musiqi nəzəriyyəsi və tarixi üzrə tədris kitablarının
Azərbaycan dilinə tərcüməsi üzərində işləmişdir. Azərbaycan musiqisinə
aid bir sıra məqalələrin, "XIX əsrdə Azərbaycan musiqi mədəniyyəti
ocaqları" (vəfat etməsi ilə əlaqədar tamamlanmamışdır) əsərinin
müəllifidir.Xurşid Ağayeva 3 dekabr 1953-cü ildə vəfat etmişdir.
İnternetdə:https://az.wikipedia.org/wiki/Xurşid_Ağayeva

Milli qəhrəmanlıq zirvəsi
Hacıyev Etibar Firudin oğlunun 50 illiyi, (05.04.1971-15.06.1992)
Hacıyev Etibar Firudin oğlu — Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı; Qarabağ
müharibəsi şəhidi.

Etibar Hacıyev 1971-ci ildə Göyçə mahalının Basarkeçər
rayonunun (Vardenis) Zod kəndində anadan olmuşdur. Zod kənd orta
məktəbini bitirdikdən sonra bir müddət sovxozda işləmişdir. Erməni
millətçiləri və separatçıları tərəfindən oradakı soydaşlarımız qovulan zaman
onun ailəsi Kəlbəcər rayonuna pənah gətirir. Etibar 1989-cu ildə hərbi
xidmətə çağırılır, ordudan tərxis edildikdən sonra isə vətənə geri
dönür.1992-ci ildə Etibar könüllü olaraq Milli Orduya yazılır və

torpaqlarımızın
müdafiəsinə
qalxır. Böyük
Canbar, Kiçik
Canbar, Buzluq, Erkəç kəndlərinin erməni quldurlarından azad edilməsində
xüsusi
fədakarlıq
göstərir. 1992-ci
il
15
iyun Goranboy
rayonunun Ağcakənd kəndinin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına həlak olur.Subay idi. Azərbaycan Respublikası
prezidentinin 23 iyun 1992-ci il tarixli 6 saylı fərmanı ilə Hacıyev Etibar
Firudin oğluna ölümündən sonra "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adına
layiq görülmüşdür. Göygöl rayonunda dəfn edilmişdir.Göygöl rayonunda
küçələrdən biri qəhrəmanımızın adını daşıyır.
Göz açıb dünyaya gəldiyim gündən,
Ömrümü adına bağlamışam mən.
Sənsiz mən kiməm ki, vətən, ay vətən,
Ay arzum, diləyim, ruhum, vicdanım
Könlümün sevinci Azərbaycanım.
İnternetdə:https://az.wikipedia.org/wiki/Etibar_Hacıyev

10 Aprel - Edilov Yelmar Şahmar oğlunun75 illiyi, (10.04.194611.04.1994)
Edilov Yelmar Şahmar oğlu — Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı; Qarabağ müharibəsi şəhidi.

10 aprel 1946-cı ildə Ağdam
rayonunun
Əlimədədli
kəndində
anadan olmuşdur. 1954-1964-cü illərdə Əlimədədli kənd orta məktəbində
təhsil almış, sonra isə Ağdam Kənd Təsərrüfatı Texnikumuna daxil
omuşdur. O, 1964-cü ildə Minsk şəhərində hərbi xidmətə başlayır. Yelmar
yaxşı samboçu idi. Qarnizon birinciliyi yarışları zamanı aldığı zədədən, o
hərbi xidmətən ikinci qrup əlil kimi tərxis olunur və texnikumda yarımçıq
qalmış təhsilini davam etdirir. 1970-ci ildə təhsilini başa vurdu.
M.F.Axundov adına üzümçülük kolxozunda işə düzəlir.

1988-ci ildə ata-babalarımızdan yadigar torpaqlarımız olan Qərbi
Azərbaycan ərazisindən soydaşlarımızın deportasiya edilməsi zamanı
Yelmar Könüllü özünümüdafiə batalyonlarının yaradılmasını təkid edirdi. Bu
iş yalnız1990-cı ildən sonra görülməyə başlanıldı. 1991-ci ilin əvvəllərindən
başlayaraq Ağdamın bir çox kəndləri erməni işğalçıları tərəfindən gecəgündüz atəşə tutulurdu. Yelmar Edilovun rəhbərliyi ilə Kolanı kəndində
özünümüdafiə batalyonu yaradıldı. Bu dəstə Ağdamda böyük hünər
göstərdi, onlar dəfələrlə ermənilərə lazımı cavabı verdilər. 11 aprel 1994-cü
ildə "çərik" kökəltmə məntəqəsi uğrunda gedən döyüşdə Yelmar
qəhrəmanlıqla həlak olur. Ailəli idi. Yeddi övladı var.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 203
saylı fərmanı ilə Edilov Yelmar Şahmar oğluna ölümündən sonra
"Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adı verilmişdir.
Bakı şəhərindəki ikinci Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir.
Sən varsan, ömrüm də güllü bahardır, Mənə
hər addımda taleyim yardır.
Sənsiz yerişim də müşkül olardı
Sənsən üfüqlərdə şəfəqim, danım,
Hər qumu bir inci Azərbaycanım!
İnternetdə: https://az.wikipedia.org/wiki/Yelmar_Edilov

