May

Əlamətdar tarixi günlər və bayramlar
3 May – Beynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı Günü, (1993)
3 May – Türk Dünyasının Həmrəylik Günü, (1944)
3 May – Beynəlxalq Günəş Günü, (1994)
5 May – Əlillərin Hüquqlarının Müdafiəsi Günü, (1992)
8 May – Ümumdünya Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatı Günü, (1953)
9 May – Faşizm üzərində Qələbə Günü, (1945)
15 May – Beynəlxalq Ailə Günü, (1994)
15 May – Beynəlxalq İqlim Günü, (1992)
18 May – Beynəlxalq Muzeylər Günü, (1977)
20 May – Ümumdünya Metrologiya Günü, (1875)
21 May – Ümumdünya Dialoq və İnkişaf Naminə Mədəni Müxtəliflik Günü,
(2002)
22 May – Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik Günü, (2000)
23 May – Ümumdünya Tısbağa Günü, (2000)
28 May – Respublika Günü, (1918)
31 May – Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü, (1988)
Bu tarixi unutmayaq
8 May – Şuşa şəhərinin işğalı günü, (1992)
17-18 May – Laçın rayonunun işğalı günü, (1992)

Yubilyar yazıçı və şairlər
Türkoloq, tənqidçi Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 85 illiyi, (01.05.1936)
Şair Sabir Cümşüdün anadan olmasının 85 illiyi, (05.05.1936)
Şair Mobil Quluzadənin anadan olmasının 85 illiyi, (08.05.1936)
Yazıçı Əhmədağa Muğanlının anadan olmasının 95 illiyi, (08.05.19262001)
Dramaturq Lütfəli Həsənovun anadan olmasının 105 illiyi, (10.05.19161976)
Yazıçı Məhərrəm Bayramovun anadan olmasının 105 illiyi, (15.05.19161988)
Şair, publisist Sabir Rüstəmxanlının anadan olmasının 75 illiyi,
(20.05.1946)
Şair, yazıçı Söhrab Tahirin anadan olmasının 95 illiyi, (27.05.1926)
Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Qurban Bayramovun anadan olmasının 75 illiyi,
(30.05.1946)
Xarici ədəbiyyat
Hind yazıçısı R.Taqorun anadan olmasının 160 illiyi, (07.05.1861-1941)
Rus yazıçısı Aleksandr Fadeyevin anadan olmasının 120 illiyi, (13.05.19011956)
Niderland uşaq yazıçısı Anna Şmidtin 110 illiyi, (20.05.1911–1995)
Milli qəhrəmanlıq zirvəsi

Paşayev Baxşeyiş Xanəhməd oğlunun 85 illiyi, (01.05.1936-12.07.1992)
Əliyev İlham Muzəffər oğlunun 60 illiyi, (05.05.1961-19.08.1990)
Həsənov İlham Gülbala oğlunun 45 illiyi, (06.05.1976-17.03.1995)
Hüseynov Elşən İbrahim oğlunun 45 illiyi, (30.05.1976-17.03.1995)

Əlamətdar tarixi günlər və bayramlar
3 May – Beynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı Günü, (1993)
1991-ci
il
mayın
3-də
Namibiyanın
paytaxtı
Vindhukda
regional
seminara
toplaşmış
jurnalistlər
azad
və
müstəqil
informasiya
vasitələrinə
yardımçı
olmaq
məqsədilə
bütün
dünya
hökumətlərinə mətbuat azadlığının və
demokratikliyinin təminatına yardımçı
olmağa
çağıran
Vindhuk
Bəyannaməsini qəbul ediblər. Buna
görə, BMT Baş Məclisi 1993-cü ildə mayın 3-nü Beynəlxalq Söz və Mətbuat
Azadlığı Günü elan edib. Söz və mətbuat azadlığı demokratiyanın meyarı
olaraq tanınır. Söz azadlığının olmadığı ölkələrdə insan hüquqlarının
pozulması hallarına daha çox rast gəlinir. Bu gün bir çox beynəlxalq
qurumlar ölkələrdə söz və mətbuat azadlığını diqqət mərkəzində
saxlayırlar.
İnternetdə: www.books.google.com

3 May – Türk Dünyasının Həmrəyliyi Günü, (1944)
Türk millətinin bayrağı onun müqəddəslik simvoludur.
Bu tarixi gün ilk dəfə 1944-ci ilin
3
mayında
Topxana
hərbi
həbsxanasında 10 nəfər məhkum
tərəfindən qeyd olunub. Azərbaycanda
Türkçülük Günü 1992-ci ilin may ayının
3-dən etibarən qeyd edilir. Türkçülük
Günü Türkiyədə daha geniş qeyd
olunur. Azərbaycanda isə bu günü
əsasən milliyyətçilər qeyd edirlər. Hər
bir xalq öz keçmişini, tarixini bilməli, özünü tanımalı və mirası yaşatmalıdır.
3 May tarixinin Türkçülük Günü kimi tarixə yazılmasında, türkçülük uğrunda
mübarizə aparan insanlar uzun illər təqiblərə məruz qalmışlar. Türkçülük
Günü əslində Türkiyədən qaynaqlanır. Türk dünyası bütün dünyaya ədalət,
hürriyyət gətirdi. Sonradan türkü məhv etmək üçün müəyyən qüvvələr
hərəkətə gəldi. Türk dövlətləri sıradan çıxarıldı, 1918-ci ildə Birinci Dünya
müharibəsi bitənə kimi Osmanlı imperiyasını da çökdürdülər. Bundan sonra
meydana Atatürk gəldi və türk millətini, türk milliyyətçilərini qalibiyyətə
apardı. Atatürkdən sonra baş verən proseslər yenidən Qərb dünyasının
istəyi ilə getməyə başladı. Bu dövrdə milliyətçilər təqiblərə məruz qaldılar
və bunun kuliminasiya nöqtəsi isə 3 may 1944-cü ildə baş verdi. İnternetdə:
www.books.google.com

3 May – Beynəlxalq Günəş Günü, (1994)

Bu gün YUNESKO-nun qərarı ilə təyin olunmuşdur. Yer kürəsinə ən
yaxın ulduz Günəşdir. Yaşayışın mənbəyi olan Günəşi nə qədər tanıyırıq?
Beynəlxalq Günəş Günü artıq on ildən çoxdur ki, may ayının 3-də qeyd
edilir. Günəş Günü Milli Uçuş və Kosmos İdarəsi tərəfindən qeyd edilir.
Günəş bitki və heyvanlar aləminə lazım olan istiliyi, işığı verir. Yer Kürəsinin
atmosferini
formalaşdırır.
Azərbaycan
ədəbiyyatının
görkəmli
nümayəndəsi, böyük şairimiz Məmməd Araz hələ 1982-ci ildə maraqlı bir
şeir yazmışdır: “Günəş günü”. Bu şeir təbiəti, işığı, yerin və göyün
gözəlliklərini, eləcə də insanın ruhundakı nuru, xeyirxah əməlləri qorumaq
üçün bir çağırış idi:
Əkinçi, səpinçi gününə yaxın,
Dəmirçi, kömürçü gününə yaxın,
Bu günü qoparaq il budağından,
Elə adisinin, elə bozunun.
Süpürüb qarını, silib tozunu
Yuyub gözümüzdə, sözümüzdə biz
Sərib qurudub da sinəmizdə biz,
O günə ad verək, ad – Günəş günü,
Əkək ağlımıza, yaddaşımıza.
Bir gün salam verək, - İşığın aydın!
Töhfəmiz olmasın işıqdan ayrı...
Bu şeir yazılandan xeyli sonra – 1994-cü ildə beynəlxalq təqvimlərdə
əlamətdar günlər sırasına biri də əlavə olundu: Günəş Günü. Beynəlxalq
Günəş Enerjisi Cəmiyyətinin Avropa bölməsinin təşəbbüsü ilə insanların
diqqətini bərpa olunan enerji mənbələrinə cəlb etmək üçün hər il mayın 3də dünyada Günəş Günü qeyd olunur. Həmin gündə alimlər, ictimai
təşkilatlar və şirkətlər günəş enerjisinin imkanlarını nümayiş etdirmək üçün
müxtəlif tədbirlər təşkil edirlər.
İnternetdə: www.books.google.com

5 May – Əlillərin Hüquqlarının Müdafiəsi Günü, (1992)

1992-ci ildən BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə hər il 5 may Əlillərin
Hüquqlarının Müdafiəsi Günü kimi qeyd olunur. Azərbaycanda bu
qəbildən olan insanların sayı 450 mindən çoxdur. Ölkəmizdə əlillərin
sosial müdafiəsi ilə bağlı dövlət proqramı mövcuddur. Həmin proqramda
əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin reabilitasiyası və sosial müdafiəsi
haqqında qanunun bütün müddəaları öz əksini tapıb. Əlillərin sosial
müdafiəsi isə ildən-ilə daha da gücləndirilir, bu istiqamətdə genişmiqyaslı
tədbirlər həyata keçirilir. Bu işlər onların cəmiyyətə inteqrasiyasına xidmət
edir. Dövlət hər ay əlillik qruplarına uyğun olaraq, onlara pensiya və
sosial müavinətlər verir. Onların sağlamlığının bərpası üçün paytaxtda və
bölgələrdə reabilitasiya mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar əlilliyin
qarşısının alınmasında, əlillərin reabilitasiyasında mühüm rol oynayır.
BMT-nin nüfuzlu strukturlarından biri olan Uşaq Fondunun (UNİCEF)
Azərbaycandakı nümayəndəliyi tərəfindən ölkəmizin Prezidentinə
ünvanlanmış 2008-ci il 12 dekabr tarixli müraciətdə "Əlillərin hüquqları
haqqında" Konvensiyanın yerli və mərkəzi səviyyədə müxtəlif dövlət
qurumları arasında əlaqələndirməni təmin etmək məqsədilə hökumətdə
əlaqələndirici şəxsin təyin olunması və əlaqələndirmə mexanizminin
yaradılması (maddə 33.1), Konvensiyanın həyata keçirilməsinin təşviqi və
monitorinqi (maddə 33.2) məqsədilə Ombudsman Aparatında müvafiq
bazanın yaradılması üçün adekvat tədbirlərin görülməsi təklif edilmişdir.
Bu UNİCEF-in həmin istiqamətdə hökumətimizə dəstək vermək
niyyətində olduğunun ifadəsidir.
İnternetdə: www.books.google.com

8 May – Ümumdünya Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatı Günü, (1953)

Bu gün 1828-ci il may ayının 8-də anadan olmuş İsveçrə vətəndaşı,
humanist ictimai xadim, “Nobel” sülh mükafatı laureatı Anri Dünanın
şərəfinə təsis edilmişdir və 1953-cü ildən qeyd olunur.
Anri Düna 1859-cu ildə İtaliyanın Solferino əyalətində Avstriya və
Fransa orduları arasında baş vermiş döyüşün şahidi olmuş və müharibənin
dəhşətlərini öz gözləri ilə gördükdə, yerli əhalini yardım üçün səfərbər
etmişdir. 1863-cü ildə Anri Dünanın təşəbbüsü ilə yaralılara yardım
göstərən Beynəlxalq Komitə (gələcək Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi)
yaradılmışdır. 1864-cü il avqust ayının 22-də İsveçrədə keçirilən Diplomatik
Konfransda emblem – ağ fonda qırmızı xaç qəbul olunmuşdur. Belə
fərqləndirici nişan, qırmızı fonda ağ xaçı əks etdirən İsveçrə dövlətinin
bayrağına olan hörmətin əlamətidir.
1876-cı ildə Osmanlı imperiyası rus-türk müharibəsində iştirak edən
tibbi işçilərinin müdafiəsi üçün Qızıl Aypara emblemini təklif etmişdir. O
vaxtdan adı çəkilən emblem, ağ fonda qırmızı xaç emblemi ilə yanaşı,
bərabər hüquqlu nişan kimi qəbul olunub. Hazırda həmin emblem bir sıra
ölkələr tərəfindən istifadə edilir. Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara
Hərəkatı tərkibində 183 milli Qızıl Xaç və Qızıl Aypara cəmiyyətlərini,
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsini və Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara
Cəmiyyətləri Federasiyasını birləşdirir.
İnternetdə: www.books.google.com

9 May – Faşizm Üzərində Qələbə Günü, (1945)
“Tarix bu gün də, gələcəkdə də bilməlidir ki, II Dünya
müharibəsində,
Böyük
Vətən
Müharibəsində
Azərbaycan
Respublikasının fəaliyyəti, rolu çox böyük olmuşdur”.
Ümummilli lider Heydər
Əliyev

Müharibədə Azərbaycanın 600
mindən çox oğul və qızının amansız
düşmənlə döyüşlərdə göstərdikləri
misilsiz şücaət və igidlik, arxa cəbhədə
çalışanların isə əmək rəşadəti dillər
əzbəridir və bugünki nəsillər üçün daim
örnək olaraq qalacaqdır.
Azərbaycan xalqının İkinci Dünya
Müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıq
nümunələri haqqında çoxlu sayda şeirlər, kitablar yazılmış, bədii və sənədli
filmlər çəkilmiş, qəhrəmanların şərəfinə abidələr ucaldılmış, onların adları
əbədiləşdirilmişdir. 9 may – Faşizm Üzərində Qələbə Günü təntənəli
surətdə qeyd olunur. Bu qələbə heç də asan başa gəlməyib. Yüzlərlə,
minlərlə həmvətənlərimiz bu qələbə naminə canlarından keçiblər. Onlar
doğma Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda mərdliklə, hünərlə
vuruşaraq və həm də doğma Azərbaycan torpağını qoruyublar. 170 mindən
çox azərbaycanlının orden və medallarla təltif edilməsi, 130 nəfər
həmyerlimizin isə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülməsi buna
əyani sübutdur. Əgər o vaxt Azərbaycan nefti cəbhəyə göndərilməsəydi,
bu müharibə qələbə ilə bitməzdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev 1995-ci
ildə Qələbənin 50 illiyi ilə bağlı keçirilən təntənəli tədbirdə demişdir: “Bu
qələbənin çalınmasında Azərbaycanın xüsusi rolu bir də ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan Respublikasının nefti o vaxtlar həmin müharibənin uğurla
aparılması üçün ən mühüm amillərdən biri olmuşdur”. Müharibənin ilk
illərində faşist Almaniyası işğal etdiyi Avropa ölkələrinin iqtisadi və hərbi
potensialını öz əlində cəmləşdirmişdi. Lakin “Hər şey cəbhə üçün, hər şey
qələbə üçün” şüarı altında bütün Sovet xalqlarını birləşdirdi. Bununla da
düşmənin hücumları, nəinki dayandırıldı, faşistlər Moskva, Stalinqrad,
Kursk və başqa döyüşlərdə ən ağır və sarsıdıcı məğlubiyyətə uğradı, 1945ci ildə isə tamamilə məğlub edildi.
İnternetdə: www.books.google.com

15 May – Beynəlxalq Ailə Günü, (1994)
“Ən gözəl təmir olunan uşaq evi, ən müasir internat məktəbi heç
vaxt ailəni, ailə mühitini əvəz edə bilməz”.
Mehriban Əliyeva,
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti

Ailə
Azərbaycan
dövləti,
Azərbaycan cəmiyyəti üçün həmişə
müqəddəsdir. Dövlətimiz cəmiyyətin
əsas atributu olan ailənin rifah halının
gündən-günə daha da artmasının
qayğısına
qalmaqla,
onun
müqəddəsliyini bir daha təsdiq edir.
BMT Baş Assambleyası 1993-cü
ilin sentyabrında 15 may tarixini 1994cü ildən etibarən hər il Beynəlxalq Ailə Günü kimi qeyd etməyi qərara
almışdır. Ailənin cəmiyyətin əsas elementi, kiçik demokratiyanın təməli
olduğunu nəzərə alaraq, BMT demokratik ideyaları dəstəkləyən, sülh və
demokratik millətlər birliyini qurmağa səy göstərən bütün dünya ailələrini
birləşdirməyə çalışır. Azərbaycanda ailə bütün zamanlarda cəmiyyətimizin
ən müqəddəs təməl daşı hesab olunub. Ulu öndər Heydər Əliyev
Azərbaycan ailəsi və onun problemlərini həmişə diqqətdə saxlayırdı. Bu
münasibət indi də dövlət başçımız İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir.
Bu gün ölkəmizdə ailə cəmiyyətin əsas özəyi kimi dövlətin xüsusi
himayəsindədir və dövlət öz siyasətində ailənin sosial müdafiəsi, gənc
ailələrə qayğını əsas tutur. Azərbaycan ailəsi və onun problemlərini həmişə
diqqətdə saxlayan ulu öndər Heydər Əliyev cəmiyyətdə qadınların rolunun
artırılması, qadınlarla kişilər arasında bərabərliyin gerçəkləşdirilməsi, qadın,
ailə problemlərinin həlli istiqamətində də böyük işlər görmüşdür. 1998-ci il
yanvarın 14-də Azərbaycanda Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
yaradılmışdır. Bu məsələyə böyük həssaslıqla yanaşan Prezident İlham
Əliyev 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin yaradılması haqqında Sərəncam imzalamışdır. Hazırda bu
komitə dövlətin ailə siyasətini həyata keçirən bir qurum olaraq mövcud
problemlər üzərində işləyir, onların həlli istiqamətində mühüm tədbirlər
həyata keçirir. Ölkənin birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti,
millət vəkili Mehriban Əliyevanın ailə, qadın və uşaq məsələlərinə, bu
sahədə aktual problemlərə həssas münasibəti bunu bir daha təsdiq edir. M.
Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi nəhəng
proqram və layihələr ailələr üçün, sözün əsl mənasında, böyük dayaqdır.
“Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı proqramı” çərçivəsində
görülən işlər də əslində, Azərbaycan ailəsinin rifahına, möhkəmlənməsinə
xidmət edir. İnternetdə: www.books.google.com

15 May – Beynəlxalq İqlim günü, (1992)
İqlimin
qorunması
bəşəriyyətin
qarşısında duran qlobal problemlərdən
biridir. Hər il mayın 15-də dünya Beynəlxalq
İqlim Gününü qeyd edir. Bu qeyri-rəsmi
bayramın təsis olunması, meteoroloqların
iqlimin indiki və gələcək nəsillərin rifahı
üçün vacib resurs kimi qorunub saxlanması
çağırışına
cavab
olmuşdur.
Qlobal
istiləşmə, atmosfer qatında ozonun yüksək
səviyyədə olması, planetdə hava şəraitinin
dəyişilməsi – Yer kürəsində iqlimin pisləşməsinə səbəb olur və nəticə
etibarilə insanların həyat, ərzaq və mülkiyyət təhlükəsizliyinə, təbii
ehtiyatların vəziyyətinə və dövlətlərin balanslaşdırılmış inkişafına mənfi
təsir göstərir. Müasir elmlər Yer kürəsində temperaturun getdikcə qalxması
halında iqlimin fəlakətli dəyişikliyinin vaxtını dəqiq deyə bilmirlər. Lakin
ekoloq və meteoroloqların fikrincə, bu dəyişiklikləri təxirə salmaq olar.
Geridönməz iqlim dəyişikliklərinə səbəb olan əsas problemlərin sırasına
atmosferdə parnik qazlarının toplanmasının çoxalmasıdır. Bu təzahür
dünya səviyyəsində ilk dəfə 1992-ci ildə Rio-de-Janeyroda Yer Sammitində
müzakirə olunmuşdur. Dünyanın 180-dən çox ölkəsinin nümayəndələri
BMT-nin İqlim Dəyişikliyi Haqqında Çərçivə Konvensiyasını imzalamışlar.
1997-ci ildə bu konvensiya tərəfdarlarının Kiotoda (Yaponiya) keçirilən
üçüncü konfransında konvensiyaya əlavə kimi məşhur Kioto protokolu
qəbul olunmuşdur. 2007-ci ilin dekabrında Balidə (İndoneziya) BMT-nin
iqlim dəyişikliyi məsələlərinə həsr olunan başqa bir konfransı keçirilmişdir.
Yer üzündə iqlimin qorunması planetin hər bir sakinindən asılıdır.
Bunun üçün avtomobillərdən az istifadə etmək, ağac əkmək, yaşıllıqları
qorumaq və s. lazımdır. Bu kiçik işləri hər bir insan həyata keçirsə, əslində
çox böyük müsbət nəticələrə səbəb olar.
İnternetdə: www.books.google.com

18 May – Beynəlxalq Muzeylər Günü, (1977)
“Muzey maddi - mədəniyyət abidələrinin komplektləşdirilməsi,
mühafizəsi, öyrənilməsi, kütləvi nümayişinin və təbliğinin həyata
keçirildiyi mədəniyyət, elmi tədqiqat müəssisəsidir”.
Ümummilli lider Heydər
Əliyev

2000-ci il martın 24-də qüvvəyə
minmiş
“Muzeylər
haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ölkəmizdə muzeylərin fəaliyyətinin
təşkilati-hüquqi əsaslarını və müvafiq
münasibətləri tənzimləyir. Ümummilli
lider tərəfindən muzey işinin inkişafı
üzrə müəyyən edilmiş prioritetlər bu
gün Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin və ölkəmizin birinci xanımı,
YUNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı
Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən uğurla davam etdirilir. Muzeylər dünyada mədəni
proseslərin fəal iştirakçısına, eyni zamanda, qloballaşmanın mənfi
nəticələrinə qarşı dura bilən mədəniyyət ocaqlarıdır. Hər il mayın 18-i
dünyada Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi geniş qeyd edilir. Beynəlxalq
Muzeylər Şurasının (İCOM) təşəbbüsü ilə 1977-ci ildə təsis olunmuş bu
əlamətdar günün məqsədi muzeylərin cəmiyyətin həyatında nə dərəcədə
mühüm rol oynadığını göstərməkdir.
Dünyanın 100-dən çox ölkəsində qeyd edilən Beynəlxalq Muzeylər
Günü qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik Azərbaycanda da geniş
miqyasda bayram edilir. Ölkəmizdə muzey işinin inkişafı ümummilli lider
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun təşəbbüsü ilə respublika Mədəniyyət
Nazirliyinin Muzeylər İdarəsi, Muzey işi üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz, Muzey
Ekspozisiyalarının Bədii Tərtibatı Emalatxanası, Muzey Sərvətləri və Xatirə
Əşyalarının Bədii Bərpa Mərkəzi təşkil olunmuşdur. Azərbaycan
mədəniyyətinin Üzeyir Hacıbəyli, Hüseyn Cavid, Cəlil Məmmədquluzadə,
Məmməd Səid Ordubadi, Cəfər Cabbarlı, Bülbül, Səməd Vurğun, Niyazi və
digər nəhəng simalarının memorial – xatirə, mənzil, bölgələrdə tarixdiyarşünaslıq muzeyləri məhz ulu öndər Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü
ilə yaradılmışdır. 1994-cü ildə “Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı
şəhərində “İstiqlal” Muzeyinin yaradılması və İstiqlal abidəsinin
ucaldılması haqqında”
2006-cı il 18 dekabr, “Müasir İncəsənət Muzeyinin yaradılması haqqında”
2006-cı il 19 dekabr, “Azərbaycanda muzey işinin yaxşılaşdırılması
haqqında” 2007-ci il 6 mart tarixli sərəncamları, 2009-cu il 22 may tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycanın regionlarında fəaliyyət göstərən

muzeylərin müasir standartlara uyğun təmirinə, yeni avadanlıq və zəruri
eksponatlarla təchizatına dair xüsusi tədbirlər planı”, həmçinin “Azərbaycan
Xalça Muzeyinin yeni binasının maddi-texniki təminatı haqqında” 2013-cü il
29 dekabr tarixli sərəncamları
bu sahəyə göstərilən qayğıya bariz
nümunələrdir. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasını
həyata keçirmək məqsədilə Prezident İlham Əliyevin 2013-cü il 27 dekabr
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunan “Daşınmaz tarix və mədəniyyət
abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə
Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq, milli mədəni irsimizin qorunması dövlət
əhəmiyyətli prioritet məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur. Azərbaycanın
birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın
böyük zəhməti sayəsində “Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi”, Qız qalası və
Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğu YUNESCO-nun Dünya İrsi Siyahısına
daxil edilmişdir. Fondun həyata keçirdiyi müxtəlif layihələr çərçivəsində
Qarabağ muzeyləri haqqında məlumatlar mötəbər beynəlxalq təşkilatlara
çatdırılır. Azərbaycan dövlətinin uğurlu mədəniyyət siyasəti nəticəsində son
illər muzeylərimizin dünyanın nüfuzlu muzeyləri ilə əlaqələri genişlənmiş,
bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində yeni nailiyyətlər əldə
edilmişdir. Ümummilli liderimizin siyasi irsinin öyrənilməsi, azərbaycançılıq
məfkurəsinin formalaşdırılaraq inkişaf etdirilməsi məqsədilə yaradılan
Heydər Əliyev muzeyləri isə respublikada muzey şəbəkəsinin
genişləndirilməsi sahəsində mühüm hadisə kimi qiymətləndirilməlidir.
İnternetdə: www.books.google.com

20 May – Ümumdünya Metrologiya Günü, (1875)

Ümumdünya Metrologiya Gününün tarixi 1875-ci ilin 20 mayından –
Parisdə Beynəlxalq Diplomatik Konfransda 17 inkişaf etmiş ölkənin
hökumət nümayəndələrinin məşhur Metrik Konvensiyasını imzalamaqla
başlayıb. Konvensiyaya uyğun olaraq Çəkilər və Ölçülər üzrə Beynəlxalq
Büro (BİPM) yaradılıb, ölçmələr üzrə elm sahəsində beynəlxalq
əməkdaşlığın əsasları və onun sənayedə, ticarətdə, cəmiyyətin mənafeyi
naminə praktiki tətbiqi mexanizmləri işlənib hazırlanıb. Belə ki, məhz bu
sənəddən sonra ölçmələrin metrik sistemi və beynəlxalq vahidlər sistemi
tətbiq edilib, onun əsasında Beynəlxalq Ölçmələr Sistemi yaradılıb. Metrik
Konvensiyanın ən başlıca məqsədi olan ölçmələrin vəhdətinin bütün
ölkələrdə təmin edilməsi bu gün də çox vacib məsələdir. Müasir cəmiyyətin
bütün həyat və fəaliyyət istiqamətləri – səhiyyə, ekologiya, müdafiə və
təhlükəsizlik, ən yeni elm həcmli texnologiyaların inkişafı və tətbiqi,
energetika, ticarət və s. ölçmələrin dəqiqliyindən, vəhdətindən və
doğruluğundan asılıdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 13 iyun 2000-ci ildə təsdiq
olunmuş "Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanunu, daha sonra 13 iyun 2013-cü ildə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş eyni adlı,
lakin müasir dövrün tələblərinə uyğun hazırlanmış yeni Qanun bu sahənin
prioritet istiqamətlərini müəyyənləşdirib və metrologiyanın inkişafına ciddi
təkan olub. Azərbaycanda metrologiya sahəsi üzrə dövlət siyasətini
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi həyata
keçirməkdədir. Bu sahənin beynəlxalq tələblər səviyyəsində inkişafına nail
olmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 2012-ci il
tarixli Fərmanı ilə Komitə yanında Dövlət Metrologiya Xidməti yaradılıb.
Hazırda Azərbaycanda ölçmələrin vəhdətini və dövlət etalonlarından
ötürülməsini təmin etmək məqsədilə milli etalon bazasının təkmilləşdirilməsi
üzrə işlər aparılır. Belə ki, Komitənin Milli Etalon Mərkəzində kütlə, təzyiq,
sıxlıq və özlülük, temperatur, elektrik, vaxt və tezlik, dozimetriya dövlət
etalonları saxlanılır və adıçəkilən sahələr üzrə ölçmələr digər ölçmə
vasitələrinə ötürülür.
İnternetdə: www.books.google.com

21 May – Ümumdünya Dialoq və İnkişaf Naminə Mədəni Müxtəliflik
Günü, (2002)

Bu gün BMT Baş Məclisi tərəfindən 2002-ci ilin dekabrında təsis
edilmişdir.
Dialoq və İnkişaf Uğrunda Dünya Mədəni Müxtəliflik Günü ilk dəfə 2003-cü
il mayın 21-də keçirilmişdir. Hazırda dünya mədəniyyətini çox müxtəlif
amillər təhdid edir – bir halda milli özünəməxsusluğun həddən artıq
qorunması müxtəlif azlıqların mədəniyyətləri üçün təhlükə yaradır, digər
halda din mədəniyyətə təzyiq göstərir, üçüncü halda praktik olaraq
dünyanın bütün ölkələrində qloballaşmanın təsiri altında dillər yox olur,
ənənələr itirilir, zəif mədəniyyətlər kənarda qalır, bəzən də tamamilə yox
olur. Bütün bu faktların nəzərə alınması və onların əhəmiyyətinin dərk
edilməsi 2001-ci ildə YUNESKO-nun “Mədəniyyətlərin müxtəlifliyinə dair”
bəyannaməsinin qəbul olunmasını zəruri etmişdir. Bu bəyannamənin
həyata keçirilməsi üçün iyirmi əsas istiqamətdən ibarət Fəaliyyət Planı
qəbul olunmuşdur. Bəyannamədə müxtəliflik, dialoq və inkişaf arasında
əlaqənin yeni anlayışı irəli sürülmüşdür. Qeyd etmək lazımdır ki, BMT
konvensiyalarına qoşulan Azərbaycan mədəni müxtəlifliyin tanınmasına
əsaslanır və mədəniyyətlərarası mübadiləni dərk edərək, daha çox
həmrəyliyin bərqərar olmasına cəhd göstərir. Milli-mədəni müxtəliflik
mədəni zənginlik deməkdir. Azərbaycan dövləti ölkədəki milli-mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanmasında, inkişafında maraqlıdır və buna dəstək verir.
Dünya cəmiyyəti bununla mədəni müxtəlifliyin inkişafına töhfələr
verməklə, mədəni irsin qorunması, müxtəlif mədəniyyətlərin nümayəndələri
arasında münasibətlərin qurulması vacibliyini həmişə yadda saxlamalıdır.
İnternetdə: www.books.google.com

22 May – Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik Günü, (2000)
Məşhur bioloq E. Vilson biomüxtəlifliyi –“həyatın məğzi”
adlandırmışdır. Biomüxtəliflik Yer üzərində mövcud olan genlərdən
ekosistemlərə qədər bütün canlıların əmələ gətirdiyi müxtəlifliyin
məcmusu deməkdir.
Bioloji müxtəliflik bütün yaşayış
mühitlərində, o cümlədən
quruda,
dənizdə və digər su ekosistemləri və
ekoloji komplekslər də daxil olmaqla,
bütün
canlı
orqanizmlərin
növ
müxtəlifliyi deməkdir.
2000-ci il
dekabrın
20-də
BMT-nin
Baş
Assambleyası
55/201
nömrəli
qətnaməsi ilə 22 may tarixini Bioloji
müxtəliflik üzrə Konvensiyanın qəbul olunması, həmçinin “Beynəlxalq
Bioloji Müxtəliflik Günü” elan etmişdir. Azərbaycanda biomüxtəliflik üzrə
Konvensiyaya 2000-ci ildə qoşulmuşdur. Bizim taleyimiz ekosistemin
məhsuldarlığından və sağlamlığından asılı olduğundan dünyada
biomüxtəlifliyin qorunması, irqindən, dinindən, rəngindən asılı olmayaraq,
hər birimizin borcudur. Bu baxımdan təbiətdə canlıların qorunması təbliğinə
istiqamətlənmiş 22 May – Beynəlxalq Biomüxtəliflik Gününü Avropanın bir
çox ölkələri qeyd edirlər. 1992-ci ildə BMT-nin təşəbbüsü ilə Rio-deJaneyro şəhərində keçirilmiş konfransda qeyd edildiyi kimi, “dünyanın
gələcəyi, inkişafı ekoloji problemlərin həll ediləcəyindən asılı olacaqdır”.
Azərbaycan Respublikası Qafqaz regionunda ən zəngin təbii sərvətlərə
malik ölkədir. Bioloji müxtəlifliyinə görə Azərbaycan dünyada özünəməxsus
yerlərdən birini tutur. Burada zəngin bitki və heyvan növləri cəmlənmişdir.
Müasir Azərbaycan faunası 18.000 canlıdan ibarət olub, məməlilərin 97
növünü əhatə edir, bunlar 7 dəstəyə, 22 ailəyə və 39 cinsə daxildir. Təkcə
onurğalılar faunamızda 700 növlə təmsil olunmuşdur. Respublikanın quş
faunası 357 növ və yarımnövü əhatə edən 17 dəstəni təmsil edir.
Azərbaycanın su hövzələrində balıqların 10 dəstəyə, 16 ailəyə aid olan
100-ə yaxın növ və yarımnövü yaşayır. Azərbaycanın həşəratlar aləmi də,
son dərəcə zəngin olub, 25 minə yaxın növü əhatə edir. Azərbaycan
florasının biomüxtəlifliyinə isə dərman, efiryağlı, dekorativ, meyvə, texniki
və digər faydalı bitkilər daxildir.
İnternetdə: www.books.google.com

23 May - Ümumdünya Metereologiya günü

Hər kiçik yarpağı da
Bulağı da
Suyu da.
Havanı da qoruyaq.
Quşların sığındığı
Yuvanı da qoruyaq!
Əhməd Cəmil

Ümumdünya Metereologiya günü 1950- ci ildən, yəni ÜMT- nin
yaradılması barədə konvensiya qüvvəyə minəndən bəri ənənəvi olaraq hər
il bir deviz altında keçirilir. Mərkəzi Cenevrədədir. Ümumdünya
Metereologiya Konqresi hər 4 ildən bir keçirilir. Azərbaycan 1993- cü il
sentyabrın 3- dən Ümumdünya Metereologiya Təşkilatının üzvüdür və
Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının Konvensiyasına qoşulub və bu
konvensiyadan irəli gələn bütün tələblərə əməl edərək, mütəmadi olaraq
meteoroloji, hidroloji, iqlim müşahidələri aparır, məlumatların beynəlxalq və
regional mübadiləsini təmin edərək, təşkilatın qəbul etdiyi qərarları icra edir.

23 May – Ümumdünya Tısbağa Günü, (2000)

Tısbağa
müdriklik,
sərvət və uzunömürlülük rəmzi daşıyan
heyvandır. 23 may bir çox ölkələrdə Ümumdünya Tısbağa Günü (World
Turtle Day) qeyd olunur. Bu qeyri-adi bayram 2000-ci ildə Amerika
Tısbağaların Qorunması Cəmiyyətinin (American Tortoise Rescue)
təşəbbüsü ilə keçirilir. Bu təşkilat 1990-cı ildə Malibuda (ABŞ, Kaliforniya
ştatı), şəhərin ətrafında yaşayan tısbağaların populyasiyasının qorunması
üçün yaradılmışdır.
Bayramın məqsədi tısbağaların insanlarla qonşuluqda yaşamaları
səbəbindən kütləvi şəkildə tələf olmalarına ictimaiyyətin diqqətini cəlb
etməkdir. Hər il bu gün tısbağaların məskunlaşdığı bütün ərazilərdə
könüllülər miqrasiya və ya digər təhlükəli yerlərdə hərəkətin intensiv olduğu
şosselərdə bu heyvanlar üçün keçidlər yaradaraq onları xilas edirlər. Aksiya
iştirakçıları, həmçinin dəniz tısbağalarının yumurta qoyduğu dəniz
sahillərinə qanunla qorunan ərazilər statusunun verilməsinə nail olurlar.
İnternetdə: www.books.google.com

28 May – Respublika Günü (1918)
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bizim tarixi nailiyyətimizdir.
Ümummilli lider
Heydər Əliyev

Bu gün müstəqil Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə nüfuzu və şöhrəti
durmadan artmaqdadır. Azərbaycan
Respublikası
bütün
dünyada
demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
nüfuzu qazanıb. Heydər Əliyev
zəkasının
məhsulu
olan
təməl
qanunumuz dünyanın ən demokratik,
ən mükəmməl konstitusiyalarından
biridir və beynəlxalq aləmdə Vətənimizə böyük rəğbət qazandırır.
Azərbaycanda hökm sürən sabitlik, həyata keçirilən daxili islahatlar xarici
ölkələrlə əlaqələrimizin genişlənməsinə müsbət təsir göstərir. Özünün xarici
siyasətini bərabərlik və qarşılıqlı mənafe prinsipləri əsasında quran
Azərbaycan Respublikası dünya dövlətləri üçün açıq ölkəyə çevrilib. 28
May – Respublika Günü 1918-ci ildə müsəlman Şərqində ilk dünyəvi
demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı gündür.
1990-cı ildən Respublika Günü dövlət bayramı kimi qeyd edilir. 1917-ci ildə
Rusiyada baş vermiş Fevral inqilabı nəticəsində Çar imperiyası dağıldı.
Ölkədə çarizmin məzlum vəziyyətə saldığı xalqların milli hərəkatı başlandı.
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920)
yaradıldı. Bu respublika azərbaycanlıların tarixi yaddaşında Azərbaycan
dövlətçiliyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoymuşdur. Müstəqil Azərbaycan
Cümhuriyyəti qısa ömründə böyük nailiyyətlər və qalibiyyətlər əldə etmişdir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini rəsmi surətdə tanıyan ilk dövlət Osmanlı
olmuşdur. (4 iyun 1918-ci ildə) 1918-ci ilin 9 noyabrında M.Ə.Rəsulzadənin
təklifi əsasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı qəbul
edilmişdir. O zamana qədər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı
qırmızı rəngdə idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb
ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərə bildi. Təəssüf ki,
müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti iki yaşına çatmadan bolşeviklərin
hücumuna məruz qalıb devrildi. Sovetlər Birliyi Azərbaycanı məcburi
surətdə öz tərkibinə daxil etdi. Amma xalqimizin azadlıq arzusu heç vaxt
sönmədi və 1991-ci ildə Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini elan etdi.
İnternetdə: www.books.google.com

31 May – Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü, (1988)
Ümumdünya
Səhiyyə
Təşkilatı
(ÜST)
Assambleyası 1988-ci ildə 31 may tarixini Ümumdünya
Tütünlə Mübarizə Günü elan edib. O vaxtdan etibarən
hər il dünyanın müxtəlif ölkələrində insanları tütün
məhsullarından istifadədən çəkindirmək məqsədi ilə bu
tarixi gün qeyd olunur. Azərbaycan 2005-ci ildə Tütünlə mübarizə haqqında
ÜST-ün Çərçivə Konvensiyasını ratifikasiya edib. Bəşəriyyət XXI əsrin
əvvəllərindən başlayaraq daha bir problemlə – ağciyərin xroniki
xəstəliklərinin kəskin artması ilə üz-üzə qalmışdır. Ekologiyanın pisləşdiyi,
qlobal tütün epidemiyasının genişləndiyi bir şəraitdə bu növ xəstəliklər
təkcə sürətlə yayılmır, həm də bu səbəbdən ölüm halları kütləvi şəkildə
artır.
21 may 2003-cü ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Assambleyası
bütün dünya dövlətlərinin tam hüquqlu nümayəndələrinin işləyib
hazırladıqları Tütünə qarşı Mübarizə üzrə Çərçivə Konvensiyasının bitmiş
mətnini təsdiq etdi. Konvensiya 2003-cü il iyunun 30-dan 2004-cü il iyunun
29-na qədər BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil qərargahında bütün dünya
dövlətlərinin imzalaması üçün açıq idi. Bu müddətdə sənədi dünyanın 167
dövləti imzaladı. Bu gün onların sayı 192-yə çatır və bu sırada Azərbaycan
Respublikası da var. Çərçivə Konvensiyasının iştirakçı dövlətləri, həmçinin
Azərbaycan öz üzərinə bir tərəfdən tütün məhsullarına tələbatın və
istifadəsinin azalması ilə digər tərəfdən isə tütün məmulatlarının idxalına
nəzarətlə bağlı siyasət və qanun işləyib hazırlamaq və qəbul etmək öhdəliyi
götürmüşlər.
İnternetdə: www.books.google.com

Bu tarixi unutmayaq
8 May – Şuşa şəhərinin işğalı günü, (1992)
1992-ci il may ayının 8-nə keçən
gecə işğalçı erməni hərbi birləşmələri
keçmiş sovet ordusunun 366-cı
alayının hərbi qulluqçularının və 40
zirehli texnikasının köməyi ilə Şuşa
şəhərinə hücuma keçmişlər. Uzun
sürən artilleriya atəşindən və qeyribərabər qanlı döyüşlərdən sonra
şəhər işğal olunmuşdur. Şuşanın
işğalı nəticəsində şəhərdə 195 nəfər
Azərbaycan vətəndaşı xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmiş, 165 nəfər
yaralanmış, onlardan 150 nəfəri əlil olmuş, 552 körpə valideynlərini
itirmiş, 20 mindən artıq əhali isə doğma yuvasını tərk edərək məcburi
köçkün
vəziyyətinə
düşmüşdür.
Əsir və girov götürülmüş 58
azərbaycanlının taleyi barədə bu günədək məlumat yoxdur. Şuşa
şəhərində azərbaycanlıların tarixi izlərini silmək məqsədilə düşmən 600
yaxın tarixi memarlıq abidəsini, o cümlədən Pənahəli xanın sarayını, Cümə
məscidini, Aşağı Gövhər Ağa məscidi, Xurşud Banu Natəvanın evini, Molla
Pənah Vaqifin məqbərəsini yerlə-yeksan etmiş, 7 məktəbəqədər uşaq
müəssisəsini, 22 ümumtəhsil məktəbini, mədəni-maarif, kənd təsərrüfatı
texnikumlarını, orta ixtisas musiqi məktəbini, 8 mədəniyyət evinin, 22 klubu,
31 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 8 muzeyi, Şuşa tarix muzeyi, Dövlət Xalça
Muzeyinin filialı və Xalq Tətbiqi Sənəti Muzeyi, Qarabağ Dövlət Tarix
Muzeyi, turist bazasını, Qafqazda yeganə Şərq musiqi alətləri fabrikini
dağıtmış, buradakı nadir sənət incilərini talamış və məhv etmişdir.
Ermənilər insanlığa sığışmayan vəhşiliyə də əl atmış: Üzeyir Hacıbəyov,
Bülbül, Natəvan kimi tarixi şəxsiyyətlərin heykəllərini güllələmişlər. Şəhərin
tarixi muzeyinin 5 minədək əşyası, Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi
Sənəti Dövlət Muzeyinin Şuşa filialı, Dövlət Qarabağ Tarixi muzeyinin
1000-dək əşyası, professional Azərbaycan musiqisinin banisi, bəstəkar
Üzeyir Hacıbəylinin (300-dən çox əşya), vokal sənətimizin əsasını qoymuş
böyük müğənni Bülbülün (400-dək əşya), görkəmli musiqiçi və rəssam Mir
Mövsüm Nəvvabın (100-dən çox əşya) xatirə muzeylərinin fondları qarət
edilmişdir. İşğal olunmuş ərazilərdə erməni işğalçılarının özbaşınalığı, tarix
və mədəniyyət abidələrimizin dağıdılması və qəsdən korlanması “Silahlı
münaqişə baş verdikdə mədəni dəyərlərin qorunması haqqında” 1954-cü il
Haaqa Konvensiyasına, “Ümumdünya mədəni və təbii irsin mühafizəsi
haqqında”
YUNESKO-nun
1972-ci
il
Konvensiyasına
ziddir.
İnternetdə:www.google.az

17-18 May – Laçın rayonunun işğalı günü, (1992)
Azərbaycanın qala qapısı sayılan
Laçının Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal edilməsindən 25 il keçir.
İşğal nəticəsində 1835 kv.kilometrlik
ərazi zəbt edilmiş, yüzlərlə maddi
mədəniyyət
nümunəsi
erməni
vandalizminə tuş gəlmiş, 65 min laçınlı
doğma yurd yerlərindən
didərgin
düşmüşdür.
1992-ci ilin mayında Ermənistan
silahlı qüvvələri Qarabağın dağlıq hissəsində Azərbaycanın qədim
mədəniyyət və musiqi mərkəzi Şuşanı ələ keçirtməklə bütün yuxarı
Qarabağı işğal etmişdir. Bundan sonra erməni hərbi birləşmələri qəsb
etdikləri torpaqlarda möhkəmlənmək və Qarabağın dağlıq hissəsi ilə
Ermənistanı birləşdirmək üçün Laçın rayonuna aramsız hücumlara
başlamışdır. Şuşa kimi Laçın da mühüm hərbi-strateji əhəmiyyət kəsb
edirdi. Məhz bunu nəzərə alan düşmən mayın 13-ü və 14-də zirehli
texnikalar, Mi-24 vertolyotlarının müşayiəti ilə Qayğı qəsəbəsi və Laçın
şəhərini bombardman etmişdir. 1992-ci il mayın 16-dan 17-nə keçən gecə
Şuşa şəhərinin Turşsu deyilən ərazisindən və Ermənistanın Gorus rayonu
istiqamətindən hücuma keçən erməni silahlı birləşmələri mayın 18-də
rayonu işğal etmişdir.
Laçının düşmən əlinə keçməsi müharibənin Dağlıq Qarabağ
hüdudlarından çıxdığını, Ermənistanın işğalçılıq niyyətlərinin daha böyük
olduğunu göstərdi. Sonralar Laçın dəhlizi ilə Qarabağa gətirilən silah,
döyüş sursatı və hərbi qüvvələr erməni təcavüzünün miqyasını daha da
genişləndirdi, ətraf rayonların taleyini təhlükə altında qoydu. Azərbaycanın
qala qapısı sayılan Laçının süqutu nəticəsində 1835 kvkilometr ərazi işğal
olundu. 262 nəfər həlak oldu, 67 nəfər itkin düşdü, 48 sənaye, 63 kənd
təsərrüfatı müəssisəsi, 217 mədəniyyət, 103 təhsil, 142 səhiyyə ocağı
dağıdıldı, talan edildi. 65 min laçınlı doğma yurdlarından didərgin düşdü.
Bu gün respublikamızın 58 şəhər və rayonunda məskunlaşan laçınlılar
dövlət qayğısı ilə əhatə olunublar. Ağcabədi rayonunun “Taxtakörpü”
ərazisində 552 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni salınmış qəsəbə istifadəyə
verilib.
İnternetdə:www.google.az

Yubilyar yazıçı və şairlər
1 May - Türkoloq, tənqidçi Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 85 illiyi,
(1936)
Tofiq Hacıyev Azərbaycan dili üslublarının tarixi təşəkkülünü
müəyyənləşdirib və tarixi inkişafını tədqiq edib. Tarixi üslubiyyatın
əsasını qoyub. Onun "Dədə Qorqud kitabı"nın bədii dili və tarixi,
filoloji məzmunu ilə bağlı tədqiqləri, qorqudşünaslığa gətirdiyi
"qorqudçu ozan" anlayışı diqqəti çəkir.
Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyev- Azərbaycan dilçisi,
türkoloq-alim,
Nəsimi
adına
Dilçilik
İnstitutunun direktoru, Bakı
Dövlət
Universitetinin türkologiya
kafedrasının
müdiri,
AMEA-nın həqiqi üzvü (2014)
Tofiq Hacıyev 1 may 1936-cı ildə Cəbrayıl
rayonunun Soltanlı kəndində anadan olub. 1953-cü
ildə Azərbaycan
Dövlət
Universitetinin filologiya
fakültəsinə qəbul olunub, 1958-ci ildə oranı fərqlənmə
diplomu ilə bitirib və dilçilik ixtisası üzrə aspiranturaya qəbul edilib. 1962-ci
ilin martında “Azərbaycan dilinin Cəbrayıl şivəsi” mövzusunda namizədlik,
1969-cu ildə “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili” mövzusunda
doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edib. Tofiq Hacıyevin “Sabir: qaynaqlar
və sələflər” (1980), “Şeirimiz, nəsrimiz, ədəbi dilimiz” (1990), “Dədə
Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz” (1999) kitabları işıq üzü görüb. “Azərbaycan
sovet ədəbiyyatı” (1988) dərsliyinin ərsəyə gəlməsində həmmüəllif kimi
iştirak edib. Eyni zamanda “Azərbaycan ədəbi dili tarixi” (1976), “XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili tarixi” (1977), “Azərbaycan dili” (1993,
Zərifə Budaqova ilə birgə) kimi monoqrafiya və dərs vəsaitlərinin müəllifidir.
Klassiklərimizin dili və üslubu ilə bağlı onlarca məqaləsi işıq üzü görüb:
“Satira dili” (1975), “Yazıçı dili və ideya-bədii təhlil” (1979), “Molla
Nəsrəddin”in dili və üslubu” (1983), “Füzuli: dil sənətkarlığı” (1994) kitabları
çap olunub. Orta məktəblər üçün “Türk dili” (IX sinif, 1994, Əsgər Quliyev,
Nizami Cəfərovla birgə), “Türk dili” (X-XI siniflər, 1994, Nizami Cəfərovla
birgə) dərslikləri də nəşr edilib. Ümumiyyətlə, 20 kitabın, 400-dən çox elmi
məqalənin müəllifidir.
Əsas əsərləri və tərcümələri: “Satira dili” (1975), “Azərbaycan ədəbi dili
tarixi” (1976), “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili” (1977), “Yazıçı
dili və ideya-bədii təhlil” (1979), “Sabir: qaynaqlar və sələflər” (1980),
“Azərbaycan dili tarixi” (1983), “Molla Nəsrəddin” in dili və üslubu” (1983),
“Azərbaycan ədəbi dili tarixi, 2-ci hissə” (1987), “Şe’rimiz, nəsrimiz, ədəbi
dilimiz” (1990), “Azərbaycan dili” (1992), “Füzuli: dil sənətkarlığı” (1994),
“Murad Adci. Qıpçaq çölünün yovşanı” (1997),” Dədə Qorqud: dilimiz,
düşüncəmiz” (1999), “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” (altı cilddə)
Ədəbiyyat: Əhmədov T. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) : Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2011.S 879.

5 May - Şair Sabir Cümşüdün anadan olmasının 85 illiyi, (05.05.1936)
Cümşüdov Sabir Qənbər oğlu- şair, nasir publisist,
1986-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,
iqtisad elmləri doktoru, professor.

Cümşüdov Sabir Qənbər oğlu 1936-cı il mayın 5-də Astara rayonunun
Motoliyataq kəndində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini Lerik rayonunun
kənd məktəbində almışdır. ADPİ- nin mexanika fakultəsində təhsil alıb,
avtomibil nəqliyyatının istismarı üzrə mühəndis olmuşdur (1953-1958).
Respublika Avtomobil Nəqliyyatı Nazirliyinin avtotəsərrüfatlarında baş
mexanik, avtomobil dəstəsinin rəisi və baş mühəndisi işləmişdir(19581962). 1965- ci ildə dissertasiya müdafiə edib texniki elmləri namizədi
alimlik dərəcəsi almışdır. ADPİ- də müəllim, baş müəllim və dosent
vəzifələrində işləmişdir(1965-1980). İqtisad elmləri doktoru alimlik
dərəcəsinə layiq görülmüşdür (1971).
Ədəbi fəaliyyətə 1976-cı ildə “Azərbaycan gəncləri” qəzetində dərc
olunmuş ”Yaylaqlar” şeiri ilə başlamışdır. Həmin vaxtdan şeirləri, hekayə,
əsər, mənsur şeir və publisist yazıları dövri mətbuatda müntəzəm surətdə
çap olunur. Bir sıra şeirlərinə mahnı bəstələnmişdir. Ali məktəblərin elmitexniki konfranslarında məruzə ilə çıxış etmişdir. Keçmiş SSRİ ali təhsil
sistemi üzrə mərkəzi elmi metodiki şuranın üzvü olmuşdur (1979-1991).
Əsərləri: “Kamillik zirvəsi” (1980), “Göyün çıraqları” (1981), “Günəş
damcıları” (1983), “Bahar nəfəsi” (1989), “Məhəbbət ülviyyəti” (2003) və s.
Ədəbiyyat: Əhmədov T. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) : Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2011.S 754.

7 May - Şair Mobil Quluzadənin anadan olmasının 85 illiyi, (07.05.1936)

Quliyev Mobil Balay oğlu şair, 1982- ci ildən
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.

Gəldim ki, uzadam bizim yamacı,
Evimiz həmişə başında olsun.
Gəldim ki, yurdumdan mən söhbət açım,
Gözüm torpağında, daşında olsun.
Mobil
Quluzadə

Quliyev Mobil Balay oğlu 1936- cı ildə Azərbaycanın Füzuli rayonunun
Mirzəcamallı kəndində anadan olmuşdur. Seyidmahmudlu kənd orta
məktəbini bitirdikdən sonra hərbi xidmətdə olmuşdur(1957-1960). Ədəbi
fəaliyyətə 1957- ci ildə “Azərbaycan gəncləri” qəzetində çap etdirdiyi
“Qalsın”, “Dağlar” şeirləri ilə başlamışdır. APİ- nin ibtidai təhsil, pedoqogika
və metodika fakultəsində təhsil almışdır (1961-1966). Əzizbəyov
rayonundakı 241 saylı məktəbdə müəllimlik etmişdir. 1976- cı ilin sentyabr
ayından səhhətinə görə təqaüdə çıxmış, fərdi yaradıcılıqla məşğuldur.
Əsərləri: “Qızıl qayalar” (1969), “Neyin səsi” (1973), “Durna lələyi” (1979),
“Karvan gedir” (1981), “Ulduzların yaşı” (1983), “Qızıl sarmaşıq” (1986),
“Bəlkə yada düşüm” (1986) və s.
Ədəbiyyat: Əhmədov T. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) : Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2011.S 619.

10 May - Yazıçı Əhmədağa Muğanlının anadan olmasının 95 illiyi,
(1926-2001)
Əhmədağa Muğanlı böyük şair Xəqaninin belə bir fikrini yeri düşəndə
söyləməyi xoşlayırdı: “Öz ürəyimi sındıra bilərəm, ancaq başqasının
ürəyinə toxunmaram. Bu məndə uşaqlıqdan adətdir”.

Qurbanov Əhmədağa Əkbər oğlu (Əhmədağa
Muğanlı) - nasir, ssenarist, kino redaktoru. 1962-ci
ildən Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü, Kinematoqrafçılar Birliyinin üzvü
(1962), Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı
(1983), Əməkdar mədəniyyət işçisi (1991).
Əhmədağa Muğanlı 1926-cı il mayın 10-da Biləsuvar
rayonunun Əliabad kəndində anadan olmuşdur.
İbtidai təhsili doğma kənddə, orta təhsili isə
Xırmandalı kənd orta məktəbində almış, məktəbi
gümüş medalla bitirmişdir. ADU-nun fılologiya fakültəsində təhsilini davam
etdirmişdir (1947-1952). Ədəbi fəaliyyətə “İnqilab və mədəniyyət” jurnalında
dərc olunan “Biz qol çəkirik ki...” hekayəsi ilə başlamışdır. Ondan sonra
dövri mətbuatda vaxtaşırı çıxış edir. 20-yə yaxın sənədli fılm
(“Azərbaycan..., Azərbaycan...”, “Alagöz yaylağında”, “Muğanın dastanı”,
“Çobanbayatı”, “Mən sərhədçiyəm” və s.), “Dağlarda döyüş” (1968), “Od
içində vahə” (1982), “Qocalar..., qocalar” (1982), “Atları yəhərləyin”
(S.Rüstəmlə birlikdə, 1983), “Doğma sahillər” (1988) bədii fılmlərin ssenari
müəllifıdir. Doqquz SSRİ medalı və SSRİ Dövlət Kinematoqrafıya
Komitəsinin Fəxri fərmanı, Zaqafqaziya Sərhəd Qoşunları Dairəsinin Fəxri
fərmanı, “SSRİ-nin əlaçı kinematoqrafçısı”, “Sərhəd qoşunları əlaçısı” döş
nişanları ilə təltif olunmuşdur. 2001-ci il avqustun 4-də Bakıda vəfat
etmişdir.
Əsərləri: “Vicdan” (1959), “Tikanlı məftillər” (1962), “Şəhriyar əfsanəsi”
(1973), “Çobanbayatı” (1977), “Şikəstə” (1979), “Ömürdən yeddi yarpaq”
(1984), “Gecikmiş etiraf” (1991), “Dağ dağa söykənər...” (1996) və s.
Filmoqrafiya: Nizami (film, 1959), Od içində (film, 1978), Odla təmasda
(film, 1972), Ötür-ötür (film, 1980), Sabir (film, 1962), Şənlik bizə yaraşır
(film, 1974), Şeytan göz qabağında (film, 1987), Vətən sərhəddən başlanır
(film, 1988),Vətənin keşiyində (film, 1988), Bahar əyləncələri (film, 1989)
Ədəbiyyat: Əhmədov T. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) : Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2011.S 229.

10 May - Dramaturq Lütfəli Həsənovun anadan olmasının 105 illiyi,
(1916-1976)
Həsənov Lütfəli Əkbər oğlu – dramaturq, 1957- ci
ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.
“Qırmızı ulduz” ordeni, “Hərbi xidmətə görə”,
“Leninqradın müdafiəsinə görə”, “Almaniya
üzərində qələbəyə görə” medalları ilə təltif
olunmuşdur.

Lütfəli Həsənov 1916-cı il mayın 10-da Nuxa şəhərində sənətkar
ailəsində doğulmuşdur. 1931-ci ildə Nuxa şəhər yeddiillik məktəbini
bitirdikdən sonra N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda
təhsil almış (1932-1937), Ağdaş rayonunda iki il həkimlik etmişdir. Ədəbi
yaradıcılığa şeir və hekayə ilə başlamışdır. İlk mətbu şeirləri (“Qızıl Bakı”,
“Gecənin təranəsi”) 1937- ci ildə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə çap olunmuşdur. İlk
“Qardaş torpağı” pyesi “Azərbaycan” jurnalında dərc edilmişdir. 1939-cu ilin
sentyabrında Sovet Ordusu sıralarına çağırılmış, 8 il hərbi xidmətdə
olmuşdur. İkinci Dünya müharibə iştirakçısıdır. Hərbi qospitallarda şöbə
müdiri olmuş, Nuxa rayon birləşmiş xəstəxanasında həkim işləmişdir (1953cü ildən). Onun “Günəş” pyesi 1957- ci ildən Gəncə Dram Teatrında
tamaşaya qoyulmuşdur. “Nuxa fəhləsi” qəzetində müntəzəm çıxış etmişdir.
1976- cı il avqustun 4- də Şəkidə vəfat etmişdir.
Əsərləri: “İki imtahan” (1960), “Bizim iş təcrübəmiz” (1967), “Ürəklə söhbət”
(1971), “Zaman və insan ömrü” (1972) və s.
Ədəbiyyat: Əhmədov T. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) : Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2011.S 516.

15 May - Yazıçı Məhərrəm Bayramovun anadan olmasının 105 illiyi,
(1916-1988)
Bayramov Məhərrəm Sarəng oğlu – nasir, 1949 –
cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, əmək
veteranı (1974)
“Qırmızı ulduz”, I dərəcəli “Böyük Vətən
müharibəsi” ordenləri, on bir medalla , o cümlədən
əmək veteranı medalı ilə təltif olunmuşdur.

Məhərrəm Bayramov 1916- cı il mayın 15-də Bakı yaxınlığındakı Suraxanı
kəndində anadan olmuşdur. Gənc yaşlarından Abşeronda, “Əzizbəyovneft”
trestində fəhlə, neftölçən, hava tənzimçisi işləmiş, həm də orta təhsil
almışdır (1934-1937). Məktəblilərin dama üzrə yarışlarında respublika
çempionu olmuş (1933), Moskvada keçirilən ümumittifaq dama yarışlarında
III yeri tutmuşdur (1934). 1939-1940- cı illərdə Sovet Ordusu tərkibində
Finlandiyada olmuşdur. Ordudan qayıtdıqdan sonra Bakıda Çaparidze
rayon partiya komitəsində təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri (19421945), Azərnəşrdə hərbi vətənpərvərlik ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri (1945),
Bakı şəhəri rayon partiya komitəsində təşkil-təminat şöbəsinin müdiri
(1947), III Beynəlmiləl mətbəəsində partiya təşkilatının katibi (1949),
Azərbaycan SSR Daxili İşlər Nazirliyində partiya təşkliatının təlimatçısı
(1954), yenidən Bakı şəhəri RK partiya kabinetində müdir (1957), Yeni
Suraxanıdakı 8 mart adına mədəniyyət evinin müdiri (1962), 232 və 89
saylı məktəblərdə müəllim (1962-1974) vəzifələrində işləmişdir. 1974- cü
ildə təqaüdə çıxmış, bütün qüvvəsini bədii yaradıcılığa həsr etmişdir. Bakı
şəhəri rayon zəhmətkeş Deputatları Sovetinin deputatı seçilmişdir (19581959). İctimai işlərdə fəal çalışmışdır. Məhərrəm Bayramov 1988- ci il
fevralın 19 -da Bakıda vəfat etmişdir.
Əsərləri: “Müharibə günlərində” (1946), “Buruqlar arasında” (1949), “Təmir
ustası” (1950) və s.
Tərcümələri (ruscadan): Stoyanov Dosqalov, Rad babanın ulduzu
(1950), Göy qurşağı (ədəbi almanax) (1985)
Ədəbiyyat: Əhmədov T. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) : Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2011.S 552.

20 May - Şair, publisist Sabir Rüstəmxanlının anadan olmasının 75
illiyi, (1946)
Sabir Rüstəmxanlının "Ömür kitabı" adlı əsəri Azərbaycanda xalqın
milli və yurdsevərlik duyğularının oyanmasında ciddi rol oynamış
və 1988-ci il milli azadlıq hərəkatının mənəvi təməllərindən biri
olmuşdur.
Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu -Vətəndaş
Həmrəyliyi Partiyasının sədri, Azərbaycanın xalq
şairi, ictimai-siyasi xadim, millət vəkili
Sabir Rüstəmxanlı 1946-cı il may ayının 20-də
Yardımlının Hamarkənd kəndində
anadan
olub. 1963-cü
ildə Yardımlı qəsəbə
onbirillik
məktəbini bitirib. Azərbaycan Dövlət Universitetinin
filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1968-ci ildə oranı
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. S.Rüstəmxanlı 1976-cı ildə “Molla
Nəsrəddin" və folklor” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya
elmləri namizədi elmi dərəcəsinə yiyələnmişdir. Erkən yaşlarından məşğul
olduğu ədəbi fəaliyyət 1967-ci ildən onun əsas peşəsinə çevrilmişdir. 19671978-ci illər ərzində “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində xüsusi müxbir və
şöbə müdiri, 1978-1989-cu illər arasında isə “Yazıçı” nəşriyyatının baş
redaktoru olmuş, yüzlərlə elmi, ədəbi-tənqidi, publisistik yazı çap
etdirmişdir.
İlk
kitabı 1970-ci
ildə
nəşr
edilmişdir.
Azərbaycanda, Türkiyədə, Rusiyada, İsveçdə 20-dən artıq şer, nəsr,
publisistika kitabları nəşr edilmişdir. Kitabları Azərbaycanın yüksək ədəbi
ödüllərinə layiq görülmüş, onun adını bütün türk dünyasında və
əski Sovetlər
Birliyində tanıtdırmışdır.
“Tanımaq
istəsən”,
“Xəbər
gözləyirəm”, “Gəncə qapısı”, “Sağ ol, ana dilim!”, “Qan yaddaşı”, “Zaman
məndən keçir” və sair kimi şeir kitablarının, “Bütövlük”, “Didərginlər”,
“Cavad xan”, “Orxonla görüş” poemaların, “Bu sənin xalqındır” publisistik
yazılarından ibarət əsərin, “Atamın ruhu”, “Xətai yurdu”, “Göy Tanrı”, “Ölüm
Zirvəsi (Cavad xan)”, “Difai Fədailəri”, “Sunami” romanlarının müəllifidir.
Əsərləri bir çox dünya xalqlarının dillərinə tərcümə olunub. 2005-ci ildə
Xalq Şairi fəxri adına layiq görülmüşdür.
Kitabları: “Tanımaq istəsən”, “Xəbər gözləyirəm”,”Gəncə qapısı”,”Sağ ol,
ana dilim!”, “Qan yaddaşı”, “Ömür kitabı”, “Zaman məndən keçir!”, “Xətai
yurdu”, “Göy Tanrı”, “Bütövlük həsrəti”,”Atamın ruhu”,”Ölüm zirvəsi”,”Difai
fədailəri”,”Sunami”,”Əbədi Sevda” və s.
Filmoqrafiya: Azərbaycana namus və sevgiylə (film, 2006), Baba Dağ (film, 2006), Cavad xan
(film, 2009), Heydər Əliyev. Dördüncü film. Lider (film, 1999), Meşəyə insan gəlir (film, 1980),
Musaküçə kəndinin sakinləri (film, 1973), Müstəqillik yollarında. Birinci film (film, 2004),
Zəlimxan dastanı (film, 2007), Əsgər mahnıları və s.

Ədəbiyyat: Əhmədov T. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) : Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2011.S 760.

27 May - Şair, yazıçı Söhrab Tahirin anadan olmasının 95 illiyi, (1926)
Tahiri Söhrab Əbülfəz oğlu (Söhrab Tahir) —
Azərbaycanın xalq şairi, nasir, publisist.
Söhrab Tahir 1926-ci mayın 27-də İranın Astara
şəhərində sənətkar ailəsində anadan olmuşdur.
“Səadət” və "Şahpur" məktəblərində 9-cu sinfədək
təhsil almış, ailə vəziyyətinin ağırlığı üzündən atası ilə
“İran-İngilis neft şirkəti”ndə işləməyə məcbur
olmuşdur. Sovet Ordusunun İrana daxil olmasından
sonra xalq hərəkatında fəal iştirak etmişdir. 1946-cı
ildə Bakıya təhsil almağa göndərilmişdir. 1950-ci ildə
Bakı Tibb Məktəbində stomatoloq və feldşerlik ixtisası almışdır. O, 19521957-ci illərdə ADU-nun filologiya fakültəsində oxumuşdur. 1959-1961–ci
illərdə Moskvada Maksim Qorki adına Ali Ədəbiyyat kurslarında müdavim
olmuşdur. 1962-1966-cı illərdə ADF-in Bakı komitəsində birinci katib,
“Azərbaycan” qəzeti və jurnalı redaksiyalarında bədii şöbələrdə müdir,
“Səhər” ədəbi–tarixi jurnalında baş redaktor müavini, 1984-cü ildən
“Azərbaycan” jurnalında redaktor olmuşdur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
idarə heyətinin,” jurnalı redaksiya heyətinin, “Yazıçı” nəşiryyatının bədii
şurasının, Azərbaycan Ədəbiyyat Fondu idarə heyətinin üzvü, SSRİ
ədəbiyyat fondu plenimunun üzvü, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi şeir
şurasının sədri (1986-1991) olmuşdur. 1991–ci ildə Bədii ədəbiyyatı təbliğat
bürosu idarə heyətinin sədri təyin edilmişdir. İnqilabi, ədəbi–ictimai
fəaliyyətinə görə Təbrizdə “21 Azər” medalı və bir sıra başqa medallarla,
Azərbaycan SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif
olunmuşdur. 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeninə layiq görülmüşdür. 2010-cu ildə Rusiya
Yazıçılar İttifaqı və onun Moskva şəhər təşkilatı nəzdində fəaliyyət göstərən
Yazıçı-tərcüməçilər İttifaqının qərarı ilə Beynəlxalq V.V.Mayakovski ordeni
ilə təltif edilmişdir.
Əsərləri: “Vətənlə sevgi arasında” (şeirlər və poemalar) (1986), “Qonşu
qızın məktubları” (povest və roman) (1985), “Əmanət (povestlər)” (1991),
“Lirika” (1992), “Sevgi əfsanəsi” (şeirlər və poemalar) (1983), “Ay işığında”,
“Səndən uzaqda”, “Burdan bir atlı keçdi”, “İki dəfə yox olmuş adam”,
“Sonuncu şah”, “Ata” və s.
Haqqında olan ədəbiyyat : Arzumanlı V. 75 yaşın pillələri (Söhrab Tahir75. Ömürdən yarpaqlar). Bakı: Qartal, 2001; Babayev A. Ölümdən güclü…
(Söhrab Tahirin eyni adlı kitabı haqqında). “Kommunist”, 1982; Duyğun R.
Mübariz poeziya (Şair Söhrab Tahir haqqında). “Bakı”, 1986; Əbilov A.
Təbrizdən Turana gedən yol: Bu Söhrab Tahirin məslək və tale yoludur
“Yeni Azərbaycan”, 2001; Mütəllibov T. Yaş artıqca gəncləşən ürək (Şair
S.Tahir haqqında). “Azərbaycan gəncləri”, 1986 və s.
Ədəbiyyat: Əhmədov T. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) : Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2011.S 807.

30 May - Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Qurban Bayramovun 75 illiyi,
(1946)
Bayramov Qurban Fərman oğlu (1946) — Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü (1985), Respublika Qarabağ
Ağsaqqallar Şurasının üzvü (2001), Azərbaycan Ziyalılar
Hərəkatı Ali Şurasının üzvü (2003), filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru (1979), Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi
işçisi. Azərbaycan MEA-nın, Azərbaycan Respublikası
Həmkarlar Konfederasiyasının fəxri fərmanlarına,
“Tanınmış Vurğunşünas alim”, “Fədakar alim”, “Elm
fədaisi” fəxri diplomlarına, “Səməd Vurğun mükafatı”na,
“Avropa Nəşr Mətbu Evi”nin “Qızıl medal”ına layiq
görülmüşdür.
Qurban Bayramov 1946-cı il mayın 30-da Azərbaycanın Ağdam rayonunun
Əlimədədli kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini burada almış, indki N.Tusi adına
ADPU-nin filologiya fakültəsini (1963-1967) bitirmişdir. Orta məktəbdə müəllim, tədris
işləri üzrə direkor müavini vəzifələrində çalışmışdır (1967-1971). Hərbi xidmətdə olmuş
(1967-1968), aspirantura təhsili almışdır (1970-1974). 1972-ci ildən Ədəbiyyat
İnstitutunda baş laborant, elmi işçi, baş elmi işci olmuşdur. Hazırda həmin institutda
aparıcı elmi işçi vəzifəsində fəaliyyət göstərir.1979-cu ildə “Səməd Vurğun poeziyasında
lirik qəhrəman problemi” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. Dövri və elmi
mətbuatda 300-dən çox məğalə dərc etdirmiş, “Vurğun poeziyası”, “Lirik qəhrəman və
zaman”, “Yaşar Qarayev: Milli yaddaş təlimi – Azərbaycançılıq” elmi-nəzəri, “Yaralı
Vətənin yaralı övladları” bədii-publisist kitabları var. Onun “Müasir Azərbaycan
poeziyasında üslubi meyillər”, “Azərbaycan ədəbiyyatında tarixilik və müasirlik”,
“M.Ə.Sabir ənənələri və Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Səməd Vurğun dünən, bu gün və
sabah”, “M.H.Şəhriyar poetik üslubu”, “Qarabağ ədəbi mühiti – uzaq keçmişdən bu
günümüzə qədər” maraqlı tədqiqat işləri vardır. Azərbaycan ədəbiyyatının əksər
nümayəndələri barəsində məqalə yazmış, fikir söyləmiş, elmi və bədii kitabların
redaktoru olmuş, onların bir çoxuna ön söz yazmış, xüsusən, “Azərbaycan poeziyası”na
həsr etdiyi ədəbi icmalları maraq doğurmuşdur. Uzun illər “Gənclik” nəşriyyatında rəsmi
rəyçi, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında “Ədəbiyyatşünaslıq və zaman”,
“Ədəbiyyat”(1982-1992) elmi-kütləvi, tədris televiziya verilişlərinin müəllif-aparıcısı,
Ədəbiyyat İnstitutu Elmi Şurasının, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin üzvü
olmuşdur.
Əsərləri: “Vurğun poeziyası” (1976), “Lirik qəhrəman və zaman” (1986), “Tarixilik və
müasirlik” – “Sosialist realizmi müasir mərhələdə” (1988), “Yaşar Qarayev: Milli yaddaş
təlımi – Azərbaycançılıq” (2001), “Poeziyanın sirri: Çaylar geri axmır, dənizə can atır və
yaxud, qəlbini nar təkin kağıza sıxan şair Şahməmmədin poeportreti” (2009).
Ədəbiyyat: Əhmədov T. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) : Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2011.S 508.

Xarici ədəbiyyat
Hind yazıçısı Rabindranat Taqorun anadan olmasının 160 illiyi, (18611941)
“Güclü və qüdrətli olmaq qüvvəyə görə üstün olmaq deyil, zəifi öz
zirvəsinə
qaldıra
bilməkdir.”
R.Taqor

Rabindranat Taqor — hind yazıçısı, şair,
bəstəkar, rəssam və ictimai xadim, Ədəbiyyat
üzrə Nobel mükafatı laureatı (1913-cü il )

Rabindranat Taqor əsərlərini benqalca yazmışdır. Hindistan və Banqladeşin himnlərinin
müəllifidir. Adı tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib. Benqal
şairi, dramaturq, rəssam, bəstəkar və filosof, Hindistan və Banqladeşin milli himnlərinin
müəllifi, Asiya qitəsinin ilk Nobel mükafatı laureatı Rabindranat Taqor Kəlküttdə yaşayan
zəngin brahman ailəsinin 14-cü uşağı idi. İlk şeirlərini kiçik uşaq ikən – səkkiz yaşında
yazmışdı. Ev şəraitində, Kəlküttədəki Şərq seminariyasında və Benqal Akademiyasında
təhsil almışdı. Benqal dilinin, tariх və mədəniyyətinin mahir bilicilərindən sayılırdı.”Şairin
tariхçəsi” adlı ilk poeması 1878-ci ildə çap olunmuşdu. Elə həmin ildə də hüquq təhsili
almaq üçün Londona göndərilmişdi. Lakin təhsilini başa vurmadan geri qayıtmışdı.
“Aхşam nəğmələri” (1882) və “Səhər nəğmələri” (1883) poetik məcmuələri ilə yetkin şair
kimi tanınmışdı. Beləliklə, yalnız ingiliscə kiçik bir kitabı, amma təbii ki, zəngin və
təkrarsız yaradıcılıq yolu sayəsində Rabindranat Taqor 1913-cü ildə Nobel laureatı oldu.
Mükafat ona “poetik təfəkkürünün müstəsna bir ustalıqla əks edildiyi və Qərb
ədəbiyyatının bir hissəsinə çevrilən gözəl, orijinal, hissiyyat dərinliyi ilə seçilən şeirlərinə
görə” verilmişdi. Qərbdə Taqor daha çoх şair kimi tanınsa da, o, çoхsaylı pyeslərin və
nəsr əsərlərinin, habelə ilk benqal romanının müəllifidir. “Qurban mərasimi” (1890),
“Poçt” (1912), “Qırmızı məхmər gülləri” (1925) pyeslərində ədalət və həqiqət aхtarışları,
mənəvi təkamül uğrunda mübarizə öz əksini tapmışdı. Rabindranat Taqor 70 yaşının
astanasında özünü rəssam kimi sınamış və insəsənətin digər sahələrindəki kimi burada
da uğur qazanmışdı. Taqor–bəstəkar 2 mindən çoх nəğmənin müəllifi idi. Həmin
nəğmələr benqallar arasında bu gün də məşhurdur. Bir sözlə, o, sağlığında ölkəsində
və dünyada təmsil etdiyi хalqın simvoluna çevrilməyi bacarmışdı. Rabindranat Taqorun
"Gitancali" kitabına daхil olan şeirlər, “Fəlakət” romanı və bir sıra nəsr əsərləri
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur.
Əsərləri: “Fəlakət”, “Qurban mərasimi” (1890), “Poçt” (1912), “Qırmızı məхmər gülləri”
(1925) və s.
İnternetdə: https://az.wikipedia.org/wiki/Rabindranat_Taqor

13 May - Rus yazıçısı Aleksandr Fadeyevin 120 illiyi, (1901-1956)
Fadeyev demək olar ki, 30 il müddətində sovet ədəbiyyatının yol
göstərənlərindən biri olmuşdur.
Aleksandr Fadeyev (1901-1956)—rus yazıçısı.
Aleksandr Fadeyev 1901-ci ildə Tver əyalətinin Kirmi
kəndində inqilabçı ailəsində doğulmuşdu. Aleksandr
uşaqlıqdan ətrafdakıları istedadı ilə heyran etmişdi.
Fadeyev hələ döyüşçü olduğu zamanlardan yazırdı.
Tərxis olunandan sonra isə ciddi surətdə yaradıcılıqla
məşğul olmağa başladı və 1926-cı ildə onun
"Darmadağın" romanı çap olundu. Romanın çapından
sonra Fadeyev tezliklə Rusiya Proletar Yazıçıları
İttifaqının rəhbəri təyin edildi. O, sosialist realizminin nəzəriyyəçilərindən
biri idi. Onu "ədəbiyyat naziri"də adlandırdılar. O, müharibə illərində hərbi
müxbir qismində cəbhə bölgəsinə gedir. Almanlara qarşı mətanətlə
vuruşaraq həlak olmuş Qırmızı Don yeniyetmələri haqqında əhvalatı eşidir.
Fadeyev bundan sonra iri həcmli “Gənc qvardiyaçılar” romanını yazır.
Sovet ədəbiyyatı ideoloji rəhbərinin romanı gözlənildiyi kimi rəğbətlə
qarşılanmır. Hətta Stalin belə Don gənclərinin müqavimət hərəkatında
partiyanın rolunun göstərilmədiyi üçün Fadeyevi möhkəm danlayır.
Fadeyev əsəri yenidən yazmağa məcbur olur. O zarafatla dostlarına
deyirdi:“Gənc qvardiyanı qocasına dəyişməklə məşğulam”. “Gənc
qvardiya”nın işlənmiş variantı birinci qədər güclü alınmasa da, onun
ölümündən sonra bu əsər sovet dərsliklərinə salındı. Filmi də çəkildi. Bir
neçə il öncə aparılan araşdırmalarda isə məlum oldu ki, sən demə,
Fadeyev romanda bir çox tarixi faktları təhrif edibmiş. Fadeyevin
“Udegeylərin sonuncusu” və “Qara metallurgiya” adlı iki yarımçıq romanı da
var. O, 31 mart 1951-ci ildə Stalinə məktubunda sonuncu romanda
"nəhəng kommunizm quruculuğu"ndan yazacağını vəd edirdi. Mayın 13-də
iş otağında tapança ilə sinəsindən nişan alır. Fadeyev ölümündən qabaq
Mərkəzi Komitəyə məktub yollamışdı. Məktub o zaman ictimaiyyətə
açıqlanmadı, gizli saxlanıldı. 44 il gizli arxivdə saxlanılan məktub yalnız
1990-cı ildə dərc olundu: "Mənim həyatım bir yazıçı kimi bütün mənasını
itirir və mən alçaqlıq, yalan və böhtan kimi üzərimə düşən bu murdar
mövcudluqdan böyük sevinclə xilas olaraq, həyatdan gedirəm. Son ümidim
bunu heç olmasa, dövləti idarə edən insanlara demək idi, amma 3 il ərzində
xahişlərimə baxmayaraq, məni heç kim qəbul edə bilmir.
Filmoqrafiya: Gənc qvardiya (film, 1948)

20.Niderland uşaq yazıçısı Anna Şmidtin anadan olmasının 110 illiyi,
(20.05.1911–21.05.1995)
O, ən yaxşı uşaqlar üçün yazan Niderland Dövlət mükafatı və
H.K.Andersen Qızıl medalının laureatıdır. Niderlandda onu “Uşaq
ədəbiyyatının şahı” adlandırırlar.

Niderland yazıçısı, uşaqlar və gənclər üçün ən yaxşı kitaba görə
Niderland Dövlət mükafatının ilk laureatı (1964), H.X.Andersen adına Qızıl
medalın laureatı Anna Mariya Gertruda Şmidt 20 may 1911-ci ildə anadan
olub. Gələcək yazıçı uşaqlıqdan Andersenin nağılları ilə böyüyüb.
Kitabxanaçılıq təhsili alan A.Şmidt sonradan çox böyük kitabxananın
direktoru olub və yazmağa başlayır. Faşist işğalı zamanı Niderlandın gizli
qəzetində uşaq şöbəsində işləyir. II Dünya müharibəsindən sonra A.Şmidt
uşaqlar üçün kitab yazmağa başlayır. 1950-ci ildə onun “Fitçalan çaydan”
adlı şeirlər kitabı çapdan çıxır. Tezliklə yazıçı balacalar üçün “Yip və
Yanneke” (1953-1960) adlı hekayələr seriyasını yazmağa başlayır. Bu
hekayələr Niderland uşaq ədəbiyyatının qızıl fonduna daxil edilib. Onun
yazdığı əsərlər Niderland uşaq ədəbiyyatında çevriliş təsiri yaratmışdır. O,
uşaq ruhunu yaxşı bilirdi, həmişə onları müdafiə edirdi, qəlbən də hər
zaman uşaq idi. Onu Niderland uşaq ədəbiyyatının kraliçası adlandırırlar.
21 may 1995-ci ildə, özünün 84 illiyindən bir gün sonra Anna Mariya
Gertruda Şmidt intihar edərək həyatına son vermişdir. Amsterdamda dəfn
olunmuşdur.

İnternetdə: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Anna Mariya Gertruda Şmidt

İncəsənət
15 May -Teatr tənqidçisi, teatrşünas Mahmud Allahverdiyevin 90 illiyi
(1931-1999)
Mahmud Allahverdiyevin milli teatrımızın tarixi və nəzəriyyəsi
sahəsində apardığı səmərəli tədqiqat işləri sənətşünaslıq elmində
özünə layiq yer tutur. Onun fundamental elmi əsərləri bu gün də
tədqiqatçıların, tələbələrin stolüstü kitabı olaraq qalmaqdadır.
Allahverdiyev Mahmud Qara oğlu – teatr tənqidçisi,
ədəbiyyatşünas, 1985-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü, sənətşünaslıq doktoru (1991),
professor (1985). Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin fəxri fərmanı (1959) və "Əməkdə fərqlənməyə
görə" medalı (1981) ilə təltif edilmişdir.
Allahverdiyev Mahmud Qara oğlu 1931-ci il mayın 15-də
Gürcüstanın Bolnisi rayonunun İmir-Həsən kəndində anadan
olmuşdur. Burada səkkizillik məktəbi, qonşu Faxralı, Arixli
kəndlərində orta məktəbi bitirmişdir (1950-ci ildə). Orta məktəbi öz
doğma kəndində bitirən, teatr sənətinə böyük marağı olan Mahmud
Allahverdiyev 1952-ci ildə Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun
Aktyorluq şöbəsinə qəbul olunur. “Azərbaycan xalq teatrı tarixi”, “Ələsgər Ələkbərov”,
“Mirzağa Əliyevin yaradıcılıq yolu”, “Cəfər Cabbarlı və müasirlik”, “Qaravəlli tamaşaları”,
“Azərbaycan teatrı bu gün”, “Müasir Azərbaycan teatrında ənənə və novatorluq
məsələləri”, “Teatr tənqidi və müasirlik” kimi əsərlərin müəllifi Mahmud Allahverdiyevdir.
Ədəbi fəaliyyətə 1963-cü ildə "Azərbaycan kommunisti" jurnalında çap olunan nitq
mədəniyyəti haqqında məqaləsi ilə başlamışdır. Dövri mətbuatda müasir milli teatr və
dramaturgiya problemlərinə dair məqalələrlə vaxtaşırı çıxış etmişdir. "Müasir aktyor
yaradıcılığı. Ələsgər Ələkbərov" mövzusunda namizədlik (1966), "Azərbaycan xalq
teatrının kökləri, növləri və müasirlik" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə
etmişdir (1991). Moskvada "Nauka" nəşriyyatının buraxdığı "SSRİ folklor teatrı" (1985)
kitabının müəlliflərindən biridir. Azərbaycan EA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu tear və
kino şöbəsinin aspirantı olmuşdur (1962-1965). Sonra həmin şöbədə kiçik elmi işçi,
böyük elmi işçi vəzifələrində işləmişdir (1965-1972). M.A.Əliyev adına Azərbaycan
Dövlət İncəsənət İnstitutunun teatr tarixi kafedrasında dosent (1972-1978), kafedra
müdiri (1978-1993), həm də institutda tədris və elmi işlər üzrə prorektor olmuşdur (19821993). Müxtəlif vaxtlarda həmin Universitetdə kafedra müdiri, dekan, prorektor
vəzifələrində çalışmışdır. Bir müddət Türkiyədə Memar Sinan Universitetində dərs
deyən Mahmud Allahverdiyev Türkiyədə Azərbaycan teatrına həsr etdiyi “Sözüm var
sizə, gənclər” kitabını türk dilində nəşr etdirmişdir.Türkiyədə İstanbul şəhərindəki Memar
Sinan Universitetinin teatr və musiqi bölümündə Azərbaycan və rus teatr tarixindən
mühazirə oxumuşdur. 1999-cu il dekabrın 2-də vəfat etmişdir.
İnternetdə: https://az.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Allahverdiyev

27 May - Rejissor, xalq artisti Soltan Dadaşovun 115 illiyi, (1906-1969)
Soltan milli muğam operalarımızı monumental
səpkidə hazırlamağa cəhd göstərən və bu
sahədə dəyərli nailiyyətlər qazanan,
bugünədək davam edən ənənənin təməlini
qoyan cəsarətli, yaradıcı və novator rejissor idi.
Soltan Baba oğlu Dadaşov 1906-cı il mayın 27-də Bakıda
doğulub. 1920-1921-ci illərdə Soltan Dadaşov Bakıdakı
Mərkəzi fəhlə klubunun dram dərnəyinin fəallarından olub.
Sovet hökumətinin təşkil etdiyi təbliğat və təşviqat
briqadalarının fəal üzvü kimi Azərbaycanın rayonlarında
aktyor, müğənni kimi çıxışlar edib. 1923-cü ildə milli səhnə
mədəniyyətimizi peşəkar ixtisaslı kadrlarla təmin etmək
məqsədilə Bakı Teatr Məktəbi (Texnikumu) açılıb. Soltan
Dadaşov həmin məktəbin ilk məzunlarından olub və 1924-cü ildə həmçinin Milli Dram
Teatrının yardım heyətində aktyorluq edib. Texnikumda oxuduğu illərdə teatrın
səhnəsində tamaşaya qoyulmuş bir sıra əsərlərdə epizod rollar oynayıb. Fərasətli tələbə
olduğuna, Bakı Teatr Məktəbini əla qiymətlərlə bitirdiyinə, rus dilində sərbəst
danışdığına, həssas musiqi duyumuna və Milli Dram Teatrının səhnəsindəki sərbəst
yaradıcılıq cəhdlərinə görə və ən əsası, sənət müəllimi Aleksandr Tuqanovun zəmanəti
ilə Azərbaycan Respublikasının Xalq Maarif Komissarlığı (XMK) 1927-ci ildə Soltan
Dadaşovu Moskvada təhsilini davam etdirməyə göndərib. Mərkəzi Teatr Texnikumunda
dörd il təhsil alan Soltan Dadaşov 1931-ci ildə Bakıya musiqili teatr rejissoru ixtisası ilə
qayıdıb. Soltan Dadaşov Opera və Balet Teatrında otuz səkkiz illik rejissorluğu
dövründə Üzeyir bəy Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun” (“Məşədi Ibad”), “Arşın mal
alan”, “Leyli və Məcnun” (bir neçə quruluşda), “Cəbhə və vətən”, “Əsli və Kərəm”,
Müslüm Maqomayevin “Nərgiz”, “Şah Ismayıl”, Zülfüqar bəy Hacıbəyovun “Aşıq Qərib”,
Cüzeppe Verdinin “Riqoletto”, “Traviata”, Soltan Hacıbəyovun “Gülşən” (balet),
Ibrahimov Məmmədovun “Tülkü və Alabaş”, Rujero Leonkovallonun “Məzhəkəçilər”
əsərlərinin quruluşçu rejissoru olmuşdur. 1967-ci ildə Soltan Dadaşov sirk proqramında
milli folklorumuzun bütün estetik gözəlliklərini, etno-mədəni tariximizin oyun-tamaşa
səciyyələrini təcəssüm etdirən xüsusi “Novruz” proqramı hazırlayıb. 1934-cü ildən
pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olan Soltan Dadaşov uzun illər Azərbaycan Dövlət Teatr
Institutunda aktyor və rejissor sənətindən dərs deyib. Milli opera teatrı tarixini, onun
görkəmli sənətkarlarının yaradıcılıq yolunu dərindən bilən Soltan Dadaşov “Mirzə Fətəli
Axundzadə adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı” kitabının, xalq artisti
Hüseynağa Hacıbababəyov barədə monoqrafiyanın müəllifidir. Azərbaycan
estradasında rejissorluq etmiş, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs
Ansamblı üçün rəngarəng proqram kompozisiyaları hazırlamışdır. Azərbaycan musiqili
teatrının inkişafında xidmətlərinə və rejissorluq sənətində qazandığı ciddi nailiyyətlərə
görə Soltan Dadaşov 23 fevral 1940-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
incəsənət xadimi və 26 aprel 1958-ci ildə Xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub.
Sənətkar 7 sentyabr 1969-cu ildə Bakıda vəfat edib. Məzarı ikinci Fəxri Xiyabandadır.
İnternetdə: https://az.wikipedia.org/wiki/Soltan_Dadaşov

29 May - Rəssam, aktyor Elçin Məmmədovun 75 illiyi, (1946-2001)
“Böyüklərdə təsadüf edən bu bacarıq Elçində qorunaraq ona həm
coğrafi məkanda, həm də sənət dünyasında sərbəst miqrasiya etməyə
imkan verirdi. İncəsənətin müxtəlif növləri bir-birini zənginləşdirərək
və rəssamın fərdilik möhürünü daşıyaraq onun taleyində kəsişirdi”.
Dilarə
Vahabova

Elçin Məmmədov 29 may 1946-cı ildə Mehdi Məmmədov və Barat Şəkinskaya kimi
sənətkarların ailəsində dünyaya göz açıb. Hələ anadan olmamışdan 3 gün qabaq Barat
Şəkinskaya Mehdi Məmmədovun quruluşunda Vilyam Şekspirin "On İkinci Gecə"
tamaşasının premyerasında iştirak edirdi. Kişi kostyumunda çıxış etdiyi üçün hamiləliyi
o qədər də bilinmirdi. Premyeradan 3 gün sonra isə Elçin dünyaya göz açır. Valideynləri
sənət adamı idi. Odur ki, səhər saat 10-da teatra gedər, günorta evə gəlib yemək yeyər,
dincələr, axşamlar isə tamaşaları olduğu üçün yenidən teatra qayıdardılar. Ona görə də
Elçini uşaqlıqdan özündən 14 yaş böyük bacısı Solmaz böyüdüb. 11-ci sinfi
qurtardıqdan sonra isə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Rəssamlıq fakültəsinə
daxil olur. İlk dəfə uşaqlıq dostu Azərpaşa Nemətovun Gənc Tamaşaçılar Teatrında rus
dilində quruluş verdiyi "Mənim qardaşım klarnetdə çalır" tamaşasının rəssamı olub.
Sonralar isə daha çox atası ilə birlikdə çalışıb. Bakıda fəaliyyət göstərən bütün
teatrlarda, eyni zamanda Moskva, Arxangelsk, Serebrovskidə də 100-dən çox
tamaşada rəssamlıq edib. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının baş
rəssamı olub. Mehdi Məmmədovun quruluş verdiyi "İblis" tamaşasına görə Dövlət
Mükafatı laureatı adını alıb. Elçin Məmmədovun rəssam kimi quruluş verdiyi son
tamaşası da Azərpaşa Nemətovla olub. Ömür vəfa etsəydi, "Hamlet" tamaşasında
rəssam işlərini sona yetirəcəkdi. Ancaq qismət olmur. Son işi yarımçıq qalır. 2001-ci il
fevralın 18-də rəssam, aktyor Elçin Məmmədov ömrünün 55-ci baharında dünyasını
dəyişir.
Filmoqrafiya:Yeddi oğul istərəm... (film, 1970), Xəzinə (film, 1970), Ağır şkaf (film,
1971), Toya dəvətnamə (film, 1973), Dədə Qorqud (film, 1975), Çətirimiz buludlardır
(film, 1976), Dantenin yubileyi (film, 1978), Qəribə adam (film, 1979), Yarımçıq qalmış
mahnı (film, 1979), Bağlı qapı (film, 1981), Bir dəfə (film, 1990), Ovsunçu (film, 2003),
Ənvər Həsənov. Yeddi oğuldan biri (film, 2007)
İnternetdə:https://az.wikipedia.org/wiki/Elçin_ Məmmədov_(rəssam)

Milli qəhrəmanlıq zirvəsi
1 May - Paşayev Baxşeyiş Xanəhməd oğlunun 85 illiyi, (01.05.193612.07.1992)
Baxşeyiş Xanəhməd oğlu Paşayev — Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı; Qarabağ müharibəsi şəhidi.
Azərbaycan
Respublikası
prezidentinin
7
dekabr 1992-ci il tarixli 350 saylı fərmanı ilə Paşayev
Baxşeyiş Xanəhməd oğluna ölümündən sonra
"Azərbaycan Milli Qəhrəmanı" adı verilmişdir.
Baxşeyiş Paşayev 1 may 1936-cı ildə Ağdam rayonunun Əhmədavar
kəndində doğulmuşdur. Burada məktəbi bitirdikdən sonra Kənd Təsərrüfatı
Texnikumuna
daxil
olmuşdur. 1988-ci
illərdə Qarabağda vəziyyət
pisləşəndən xalq hərəkatına qoşulmuşdur. Daha sonra həyatını cəbhə ilə
bağlayan Baxşeyiş döyüşçülərə silah sursat çatdırmış, dinc sakinlərin
təhlükəsizliyi üçün həyatı bahasına risklər etmişdir. Baxşeyiş “Qarabağ
Müdafiə
Şahinləri”
dəstəsinin
ən
fəal
üzvlərindən
biri
olmuşdur. Xramort kəndinin erməni təcavüzkarlarından təmizlənməsində
xüsusi fərqlənmişdir. “Ağsaqqal” ləqəbi ilə tanınan Baxşeyiş peşəkar atıcı
olduğundan quldurların xeyli canlı qüvvəsini məhv etmişdir. Dəfələrlə
Xanabad, Naxçıvanlı, Aranzəmin kəndlərinə kəşfiyyata getmişdir. 1992-ci
il Xocalı faciəsi zamanı onlarla dinc sakini xilas etmişdir. 1992-ci il iyul
ayının 12-də erməni işğalçıları Xanabad kəndinə böyük qüvvə ilə hücuma
keçmişlər. Əks hücumla döyüşçülərimiz başda Baxşeyiş Paşayev olmaqla
düşmənin 7 postunu ələ keçirmiş, amma qəfil atılan düşmən gülləsi
Vətənimizin bu cəsur övladının həyatına son qoymuşdur. O, döyüş
meydanında qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Ailəli idi, doqquz övladı var.
Ağdam rayonunun Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.
Sənindir bax, bu döyünən ürəklər,
Amal da sən, arzu da sən, şərəf sən,
Səninkidir bu muradlar, diləklər!
Biz getsək də, bu dünyada sən yaşa.
Adımız adınla çəkilsin qoşa.
Yaylıqları bayraq olan Vətənim,
Bayraqları torpaq olan Vətənim…
Çingiz Əlioğlu

İnternetdə: https://az.wikipedia.org/wiki/ Baxşeyiş_ Paşayev

5 May - Əliyev İlham Müzəffər oğlunun 60 illiyi, (05. 05 196119.08.1990)

İlham Əliyev — Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı; Qarabağ müharibəsi şəhidi.

Əliyev
İlham
Müzəffər
oğlu
5
may 1961-ci
ildə Gədəbəy
rayonunda anadan olmuşdur. Orta məktəbi 1978-ci ildə bitirmiş, 1980-ci
ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır. 1985-ci ildə İlham Əliyev Bryansk Xüsusi
Orta Milis Məktəbinə daxil olur. 19 avqust 1990-cı il leytenant İlham Əliyev
torpaqlarımızın
müdafiəsinə
göndərildi. Qazax
rayonunun Əskipara kəndində döyüşən İlham qəhrəmancasına həlak oldu.
Evli idi. Bir övladı var. İlham özünün şərəfli ölümü ilə bir dünya arzusunu
soyuq məzara apardı. Uşaqlıqdan milisdə işləmək arzusu qəlbində baş
qaldırmışdı. Orta məktəbdə inşada bu arzusunu ifadə edərək yazırdı :
"haqsızlıqlarla barışmazlıq, cinayətkarlara güzəştə getməmək, dözüm və
mətanət – milisləri birləşdirən başlıca cəhətlər məhz bunlardır. Milis işcisi
görəndə həyəcan, sevinc hissləri keçirirəm. İnanıram ki, bir gün mən də
onların sırasında olacağam, milisin mətin cərgəsində dayanacağam.
Müqəddəs qanunlarımızın, dinc həyatın keşiyini çəkəcəyəm...” Gədəbəy
rayonunda dəfn edilib. Gədəbəy şəhərindəki 1 saylı orta məktəb onun adını
daşıyır. Məktəbin önündə büstü qoyulmuşdur.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin 6 iyul 1992-ci il tarixli 831 saylı
fərmanı ilə İlham Müzəffər oğlu Əliyev ölümündən sonra
"Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adına layiq görülmüşdür.
Od ürəkli , od nəfəsli diyarımsan
Ocağına canım qurban , Azərbaycan !
Əzilsən də , əyilməyən vüqarımsan
Bu çağına canım qurban , Azərbaycan !
Nəriman Həsənzadə
İnternetdə: https://az.wikipedia.org/wiki/ İlham_ Əliyev

6 May - Həsənov İlham Gülbala oğlunun 45 illiyi, (06.05.197617.03.1995)

İlham
Həsənov —
Azərbaycanın
Milli
Qəhrəmanı, mart
hadisələri zamanı
dövlətçiliyimiz,
suverenliyimiz
uğrunda
ömrünü qurban verərək şəhidlik zirvəsini fəth
etmiş fateh.

Həsənov İlham Gülbala oğlu 6 may 1976-cı ildə Ağstafa rayonunun Xətai
kəndində anadan olmuşdur. 1993-cü ildə məktəbi bitirdikdən sonra, zabit
olmaq arzusu ilə sənədlərini Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbinə
verir, bura daxil ola bilməyən İlham ruhdan düşmür Bakı Yüngül Sənaye
Texnikumuna daxil olur. 1994-cü ildə Milli Orduya çağırılır. O tez bir
zamanda əsgər və zabitlərin hörmətini qazanır. Hərbi təlim yarım il çəkir,
sonra isə cəbhə... İlham cəbhədə təzəcə əməliyatlara qoşulmağa
başlamışdı ki, mart hadisələri baş verdi. Öz dövlətinə, rəhbərinə, xalqına
xidmət
edən
İlham
Həsənov mart
hadisələri zamanı
dəstənin
zərərsizləşdirilməsində canından keçən neçə-neçə vətən oğullarından biri
oldu. Subay idi. Ağstafa şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir.
Ağstafa rayonunda adına küçə var.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı
fərmanı ilə Həsənov İlham Gülbala oğluna ölümündən sonra "Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı" adına layiq görülmüşdür.
Sən mənə anasan, anamdan əziz,
Sənə məhəbbətim dənizdir, dəniz.
Ömrümün bir anı keçməsin sənsiz,
Ey mənim varlığım, qəlbim, vicdanım,
Mən sənə qurbanam, Azərbaycanım!
Solmaz Şirin

İnternetdə: https://az.wikipedia.org/wiki/ İlham_ Həsənov

30 May - Hüseynov Elşən İbrahim oğlunun 40 illiyi (30.05.197617.03.1995)

Eldar Məcidov – Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı, Azərbaycanın müstəqilliyi naminə,
birliyimiz naminə şəhidlik zirvəsini fəth etmiş fateh.

Eldar Məcidov 30 may 1976-cı il Saatlı rayonun Qıraqlı kəndində
anadan olmuşdur. 1983-cü ildə burada məktəbə getmiş, 1993-cü ildə
burada məktəbi bitirmişdir. 1994-cü ildə Milli Orduya çağırılmışdır. 1317 mart
hadisələri zamanı
görkəmli
siyasi
xadim,
Azərbaycan
Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin komandanlığı ilə silahlı
dəstənin zərərsizləşdirilməsində iştirak edərək şəhid olmuşdur. Subay idi.
Saatlı rayonunun Qıraqlı kəndində dəfn edilmişdir. Saatlı rayon mərkəzi
xəstəxanası onun adını daşıyır.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin 4 aprel 1995-cil tarixli 307 saylı
fərmanı ilə Hüseynov Elşən İbrahim oğlu ölümündən sonra "Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı" adına layiq görülmüşdür.
Göz açdığım qədim torpaq,
Dayağımsan sən dünyada.
Doğma anam, ey mehriban,
Ey qəhrəman, Azərbaycan!
Şəhidlərin al qanından,
Lalə açmış yollar ilə,
İstiqlalın sabahına
Qürurla get, Azərbaycan!
Nəbi Xəzri

İnternetdə: https://az.wikipedia.org/wiki/ Eldar_ Məcidov

