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30 iyul 1896 – Xalq ar tis ti Mar qa ri ta Mat ve yev na An nens ka ya 
(1896-1965) Tifl  is də do ğu lub. 1930-cu il dən Azər bay can Döv lət 
Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub.

30 iyul 1928 – Maarif və mə də niy yət xa di mi, teatr təş ki lat çı sı Hə-
bib bəy Mah mud bə yov (1864–1928) və fat edib.

30 iyul 1942 – Tər cü mə çi, ədə biy yat şü nas Fər had Qəm bər oğ lu 
Əli yev (1942-1996) ana dan olub.

31 iyul 1940 – Xalq ar tis ti Va qif Mə za hir oğ lu Əli yev (1940 – 
13.8.2021) Ba kı da do ğu lub. Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rı ya ra nan-
dan (1968) bu teat rın akt yo ru olub. 2000-ci il dən Ba kı Bə lə diy yə 
Teat rın da ça lı şıb. Film lə rə çə ki lib.

31 iyul 2019 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, teatr şü nas Kə ma lə 
Məm məq qı zı Cə fər za də (5.8.1950 – 2019) və fat edib. 

1 av qust 1894 – Ba kı da ya zı çı, maarif çi Nə ri man Nə ri ma no vun 
tə şəb bü sü ilə ilk mü səl man qi raət xa na sı –  ic ti mai ki tab xa na fəaliy-
yə tə baş la yıb. Ki tab xa na nın təş ki lin də S.M.Qə ni za də, H.Mah mud bə-
yov, S.Və li bə yov və baş qa zi ya lı lar iş ti rak et miş di. Çar ha kim dairə lə ri 
gənc lə rin qi raət xa na da top laş ma sın dan eh ti yat edə rək, 1898-ci ilin 
okt yab rın da onu “şüb hə li si ya sət oca ğı” ki mi bağ lat mış dı.

1 av qust 1896 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, teatr rəs sa mı və qra-
fi  ka us ta sı Hə sə na ğa Ha ca ğa oğ lu Mus ta fa yev (1896 – 22.4.1971) 
ana dan olub. Ope ra və Ba let, Mu si qi li Ko me di ya və b. teatr lar da 
ta ma şa la ra səh nə tər ti ba tı ve rib. 

1 av qust 1908 – Ədə biy yat şü nas, pro fes sor Hi da yət Əli oğ lu 
Əfən di yev (1908-1979) Şa ma xı da ana dan olub.

1 av qust 1929 – Əmək dar elm xa di mi, ədə biy yat şü nas, pro fes sor 
Ba ğır İb ra him xə lil oğ lu Ba ğı rov (1929 – 15.1.2010)  ana dan olub.

1 av qust 1934 – Ədə biy yat şü nas alim, pro fes sor Xey rul la Qu lam 
oğ lu Məm mə dov (1934 – 8.9.2005) Le rik ra yo nu Zu vand ma ha lı nın 
Ho ve ri kən din də ana dan olub. 

1 av qust 1948 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor, re jis-
sor Ələk bər Yu nus oğ lu Mu ra dov (1948 – 1.8.2013) Ba kı da do ğu-
lub. Film lə ri: “Qa la dan ta pı lan müc rü”, “O dün ya dan sa lam” (ope ra-
tor), “Gül lə lən mə tə xi rə sa lı nır” (re jis sor) və s.

1 av qust 1961 – Ta nın mış bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Qəm bər Mux tar oğ lu Hü seyn li (16.4.1916 – 1961) və fat edib. 

1 av qust 1981 – Əmək dar ar tist Əli hey dər (Hey dər) Hə sən za də 
(1913-1981) və fat edib. Nax çı van Döv lət Dram, Azər bay can Döv lət 
Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

2 av qust 1898 – Ba kı da fo toq raf və ki noope ra tor Alek sandr Mi şon 
çək di yi bir ne çə ki no sü je ti nü ma yiş et di rib. Bu əla mət dar ha di sə ilə bağ lı 
Pre zi dent Hey dər Əli yev 2000-ci il də (18 de kabr da) 2 av qus tun “Azər-
bay can Ki no su Gü nü” elan olun ma sı haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2 av qust 1949 – Xalq ar tis ti, ta nın mış qar mon ifa çı sı Ka mil Sə fə-
rə li oğ lu Və zi rov (1949 – 13.2.2018) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can 
Döv lət Mah nı Teat rı nın so lis ti olub.

2 av qust 1969 – Mil li səh nə mi zin ilk azər bay can lı qa dın mü ğən-
ni lə rin dən bi ri, Xalq ar tis ti Hə qi qət Əli qı zı Rza ye va (20.5.1907 – 
1969) və fat edib. 

2 av qust 1980 – Gör kəm li teatr re jis so ru, Xalq ar tis ti, Döv lət 
mü ka fa tı laureatı To fi q Sə məd Mən sur oğ lu Ka zı mov (14.1.1923 – 
1980) dün ya sı nı də yi şib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da baş re jis-
sor iş lə yib. Gənc Ta ma şa çı lar, Rus Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr-
la rın da ta ma şa lar ha zır la yıb. 

2 av qust 1984 – SS Rİ Xalq ar tis ti, gör kəm li di ri jor və bəs tə kar Ni-
ya zi (Ni ya zi Zül fü qar oğ lu Ha cı bə yov-Ta ğı za də; 20.8.1912 – 1984) 
və fat edib. “Xos rov və Şi rin” ope ra sı, “Çit ra” ba le ti, “Rast” sim fo nik 
mu ğa mı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

2 av qust 2001 – Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə Azər bay can Res-
pub li ka sı əra zi sin də döv lət mü ha fi  zə si nə gö tü rül müş da şın maz ta-
rix və mə də niy yət abi də lə ri nin əhə miy yət də rə cə lə ri nə gö rə böl gü-
sü (dün ya, res pub li ka və yer li əhə miy yət li) təs diq edi lib.

3 av qust 1933 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, di ri jor Lə man Hə sən 
qı zı Ata ki şi ye va (1933-2015) Ba kı da ana dan olub.

4 av qust 1915 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti Məm mədr za İsa 
oğ lu Şeyx za ma nov (1915 – 25.1.1984) Gən cə də do ğu lub. Gən cə 
Dram, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da ça lı şıb. “Bir qa la nın sir ri”, 
“Qa tır Məm məd”, “Nə si mi”, “Əh məd ha ra da dır?”, “Tü tək sə si” fi lm-
lə rin də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

4 av qust 1939 – Əmək dar ar tist Ofe li ya Ka mal qı zı Məm məd za-
də (1939 – 11.7.2007) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Dram, Mu si-
qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb. Film lər də (“Bir cə nub şə hə rin də”, 
“Ye nil məz ba tal yon”), te le ta ma şa lar da ma raq lı rol lar oy na yıb. 

4 av qust 1946 – Xalq ar tis ti Ra fi q Ey yub oğ lu Hü sey nov (1946 
– 26.10.2017) Şu şa da do ğu lub. 30 ilə ya xın Azər bay can Te le vi zi ya-
sı nın apa rı cı dik tor la rın dan bi ri olub.

Dün ya
30 iyul 1511 – İtal yan me ma rı, rəs sam və ya zı çı Cor co Va za ri 

(Gior gio Va sa ri; 1511-1574) ana dan olub.
30 iyul 1818 – İn gi lis ya zı çı sı Emi li Bron te (Emily Ja ne Bron te; 

1818-1848) ana dan olub. Ya zı çı Şar lot ta Bron te nin ba cı sı dır. Əsər-
lə ri: “Tu fan aşı rı mı”, “Mə nim qəl bim qor xaq de yil”.

31 iyul 1866 – Türk ya zı çı sı Xa lid Zi ya Uşaq lı gil (1866 – 
27.3.1945) ana dan olub. “Aşk-ı-mem nu”, “Bir ölü nün dəf tə ri”, “Qı rıq 
hə yat lar” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

31 iyul 1886 – Ma car bəs tə ka rı Fe rens List (Liszt Fe renc; 1811-1886) 
və fat edib. Məş hur əsər lə ri: “Faust” sim fo ni ya sı, “Ma car” rap so di ya sı.

31 iyul 1914 – Fran sız (is pan əsil li) akt yo ru, re jis sor Lui de Fü nes 
(Louis Ger main Da vid de Fu nes de Ga lar za; 1914-1983) ana dan 
olub. “Bö yük gə zin ti”, “Jan darm və yadp la net li lər” və s. ko me di ya 
fi lm lə ri ilə məş hur la şıb.

1 av qust 1819 – Ame ri ka ya zı çı sı Her man Mel vill (Her man Mel-
vil le; 1819-1891) ana dan olub. Əsər lə ri: “Mo bi Dik” ro ma nı, “Con 
Marr və di gər də niz çi lər” he ka yə lər top lu su və s.

1 av qust 1923 – SS Rİ Xalq ar tis ti, məş hur te le vi zi ya apa rı cı sı 
Va len ti na Leont ye va (1923-2007) ana dan olub.

1 av qust 1936 – Dün ya şöh rət li fran sız mo del ye ri İv Sen Lo ran 
(Yves Hen ri Do nat Mat hieu-Saint-Laurent; 1936-2008) ana dan olub.

2 av qust 1834 – Fran sız me ma rı Fre de rik Ogüst Bar tol di (Fre de-
ric Augus te Bart hol di; 1834-1904) ana dan olub. ABŞ-ın Nyu-York 
şə hə rin də ki “Azad lıq” hey kə li nin müəl li fi  dir.

2 av qust 1892 – Ame ri ka nın “War ner Brot hers” ki no kor po ra si ya-
sı nın qu ru cu la rın dan olan Cek Leonard Vor ner (Jack Leonard War-
ner; 1892-1978) ana dan olub.

2 av qust 1932 – İr land əsil li in gi lis akt yo ru Pi ter O’ Tul (Pe ter 
Seamus O’ Toole; 1932-2013) ana dan olub. Film lə ri: “Mil yo nu ne cə 
oğur la ma lı?”, “Ka li qu la”, “Ərə bis tan lı Lourens” və s.

3 av qust 1832 – Xor vat bəs tə ka rı və di ri jo ru İvan Zays (1832-
1914) ana dan olub.

3 av qust 1994 – Məş hur rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti İn no ken ti 
Smok tu novs ki (1925-1994) və fat edib. Film lə ri: “Ham let”, “Av to mo-
bil dən qo run”, “Ci na yət və cə za”, “Ölü can lar” və s.

4 av qust 1859 – Nor veç ya zı çı sı Knut Ham sun (Pe der sen; 1859-
1952) ana dan olub. “Ac lıq” psi xo lo ji ro ma nı ya zı çı ya şöh rət gə ti rib. “Tor-
pa ğın şi rə si” əsə ri nə gö rə ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı (1920) alıb.

4 av qust 1901 – Dün ya şöh rət li Ame ri ka caz mu si qi çi si, bəs tə-
kar Lui Armst ronq (Louis Da niel “Satch mo” Armst rong; 1901-1971) 
ana dan olub.

4 av qust 1905 – Rus bəs tə ka rı, SS Rİ Xalq ar tis ti Bo ris Alek sand-
rov (1905-1994) ana dan olub. Keç miş So vet İt ti fa qı nın Döv lət him-
ni nin mu si qi müəl li fi  dir.

Hazırladı: Vüqar Orxan

30 iyul – 4 avqustXatirə təqvimi

Ta rix bo yu dün ya or du la rın da 
dö yüş çü nün fi zi ki sağ lam lı ğı, 
ira di key fiy yət lə ri, pe şə kar lıq 
qa bi liy yə ti ilə ya na şı, onun 
dö yüş ru hu, və tən pər vər lik 
his si, mə nə vi-psi xo lo ji ha zır lı-
ğı nın han sı sə viy yə də ol ma sı 
da şərt lən di ri ci amil lər ki mi 
nə zə rə alı nıb. İs tər dö yüş qa-
ba ğı, is tər sə də dö yüş lər də 
şair lər, aşıq lar za man-za man 
öz xe yir-duala rı, söz və ifa 
et dik lə ri cəng ha va la rı ilə igid-
lə ri düş mən üzə rin də qə lə bə 
çal ma ğa ruh lan dı rıb, on la rın 
şü caəti nə, qəh rə man lı ğı na 
das tan lar bağ la yıb, şan-şöh-
rət lə ri ni el-oba ya ya yıb lar.

Azər bay ca nın folk lo ru na nə-
zər sal saq gö rə rik ki, xalq qəh-
rə man la rı mız bir əlin də qo puz, 
saz, bir əlin də isə qı lınc, şeş pər 
sa vaş mey da nı na atı lıb. Bə zən 
hər bə-zor ba la rı ilə düş mə ni elə 
sın dı rıb ki, qı lın cı işə sal ma ğa 
be lə eh ti yac du yul ma yıb.

1941-1945-ci il lər mü ha ri-
bə sin də məş hur “Mü qəd dəs 
mü ha ri bə” mah nı sı (söz: V.Le-
be dev-Ku maç, mu si qi: A.Alek-
sand rov) mil yon la rı bir bay raq 
al tı na top la ma dı mı?! Xalq şairi 
Sə məd Vur ğu nun “Bil sin ana 
tor paq, eşit sin Və tən, Mü səl ləh 
əs gə rəm mən də bu gün dən!” 
mis ra la rı, Üze yir Ha cı bəy li nin, 
Səid Rüs tə mo vun mu si qi əsər-
lə ri, Bül bü lün, Xan Şu şins ki nin 
ifa et dik lə ri mah nı lar mü ha ri bə-
nin ilk gü nün dən dö yü şən or du-
nu qə lə bə yə ruh lan dır mır dı mı?!

Bu gün Azər bay can Or du su-
nun dö yüş ru hu, və tən pər vər lik 
his si yük sək dir. Or du mu zu ta ri xi 
Zə fə rə apa ran bu hiss, bu duy-
ğu idi.  Mü zəff  ər Ali Baş Ko man-
dan İl ham Əli yev res pub li ka mı-
zın əra zi bü töv lü yü nün bər pa sı, 
ta ri xi tor paq la rı mı zın iş ğal dan 
azad edil mə si uğ run da dö yüş-
lər də qa za nı lan möh tə şəm Qə-
lə bə dən da nı şar kən əs gər və 
za bit lə ri mi zin dö yüş ru hu nun, 
və tən pər vər lik his si nin, mə nə-
vi-psi xo lo ji ha zır lı ğı nın yük sək 
sə viy yə də ol du ğu nu də fə lər lə 
qeyd edib.

Hər bir Və tən əs gə rin də mil li 
ru hun, lə ya qət və Və tən sev gi si-
nin aşı lan ma sın da ədə biy yat və 
in cə sə nət xa dim lə ri nin müs təs-
na xid mət lə ri var.

Bu ba rə də Azər bay can Or-
du su nun Tə lim və Təd ris Mər-
kə zin də ke çi ri lən “Mə nim də 
si la hım nəğ mə lər idi” ad lı və-
tən pər vər lik təd bi rin də ət rafl  ı 
söh bət açı lıb, Zə fər nəğ mə lə ri 
və Qə lə bə yə ruh lan dı ran şeir lər 
səs lən di ri lib.

Təd bir klas sik mu si qi mi zin ko-
ri fe yi Qa ra Qa ra yev dən dərs al-
mış is te dad lı bəs tə kar, bu gün-
lər də (27 iyul) 65 ya şı ta mam 
olan Azad Za hi din ya ra dı cı lı ğı-
na həsr olu nub.

Təd bir də əv vəl cə ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin və şə ha dət lə ri 
ilə ta rix ya zan Və tən öv lad la rı nın 
xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad 
edi lib, Döv lət Him ni səs lə nib.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
Pre zi den tin fər di tə qaüd çü sü, 
pol kov nik Ab dul la Qur ba ni çı xış 
edə rək bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğın-
dan söz açıb, Azad Za hi din və-
tən pər vər lik nəğ mə lə ri nin, hər bi 
marş lar və qəh rə man lıq bal la-
da la rı nın or du gənc lə ri nin dö-
yüş ru hu nun yük səl dil mə sin də 
əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb.

Qeyd olu nub ki, hə lə tə lə bə lik 
il lə rin dən mu si qi ya ra dı cı lı ğı ilə 
nəin ki res pub li ka mız da, elə cə 
də so vet mu si qi çi lə ri ara sın da 
ta nı nan Azad Za hid iri həcm li 
sim fo nik, vo kal əsər lə rin, for-
te piano və sim li kvar tet üçün 
kon sert lə rin, Ba kı da, Mosk va-
da və Da ğıs tan da ya yım la nan 
200-dən çox ra diove ri li şin müəl-
li fi  dir. Bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğı nın 
əsas is ti qa mə ti ni və tən pər vər-
lik möv zu sun da mu si qi əsər lə ri 
təş kil edir. “Xo ca lı yol göz lə yir” 
rek vi yem-kom po zi si ya sı, “Kül 
al tın dan boy ata caq Xo ca lı” te le-
vi zi ya ta ma şa sı, “İl ham lı gün lə ri 
Azər bay ca nın”, “Hə zi lər ye ti rən 

Və tən tor pa ğı”, “Azər bay can 
əs gə ri”, “Biz gə li rik, Qa ra bağ!”, 
“Lə lə tə pə fa teh lə ri”, “Ap rel Zə-
fə ri”, “Qəh rə man Tər tə rim”, 
“Bay raq tə pə qar tal la rı”, “Qə lə-
bə yə ge dən yol lar”, “Qa lib sər-
kər də si Azər bay ca nın”, “Və tən, 
sə nin şə hid lə rin”, “Gün nüt Zə-
fə ri”, “Ho ra diz ha la yı”, “Zə fər 
nəğ mə si”, “Mü zəff  ər Or du muz” 
ki mi və tən pər vər lik mah nı la rı, 
hər bi marş lar və qəh rə man lıq 
bal la da la rı həm xal qı mız, həm də 

Or du mu zun şəx si he yə ti tə rə-
fi n dən se vi lir və hər də fə döv lət 
təd bir lə rin də, kon sert lər də, efi r 
və ek ran lar da ifa edi lər kən bö-
yük ma raq la qar şı la nır.

Nə zə rə çat dı rı lıb ki, Azad Za-
hid 20 il dən çox dur Mü da fi ə 
Na zir li yi ilə əmək daş lıq edir, tə-
mən na sız yaz dı ğı mu si qi əsər-
lə ri ilə Azər bay can əs gə ri nin 
dö yüş ru hu nun, Və tən sev gi si-
nin da ha da yük səl dil mə si üçün 
səy lə ri ni əsir gə mir.

Təd bir də Mü da fi ə Na zir li yi 
Şəx si He yət Baş İda rə si rəisi nin 
müavi ni – Kadr lar ida rə si nin rəisi, 
ge ne ral-ma yor El çin Xə li lov çı xış 
edə rək Azad Za hi di na zir li yin 
rəh bər li yi adın dan 65 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə təb rik edib. Mü da fi ə 
na zi ri nin əm ri ilə bəs tə ka ra “Hər-
bi əmək daş lıq da fərq lən mə yə 
gö rə” Azər bay can Res pub li ka sı-
nın me da lı təq dim edi lib.

Mü da fi ə na zi ri, ge ne ral-pol-
kov nik Za kir Hə sə no vun Azər-
bay can Or du su nun ya xın dos tu, 
və tən pər vər mu si qi çi Azad Za-
hi də ün van la nan təb rik mək tu-
bu oxu nub.

Mək tub da qeyd edi lir ki, Azad 
Za hi din gün dən-gü nə tə rəq-
qi edən Və tə ni mi zə, müs tə qil 
döv lə ti mi zə, Mü zəff  ər Ali Baş 
Ko man da na, elə cə də qüd rət-
li Azər bay can Or du su na, unu-
dul maz şə hid lə ri mi zə, mü ba riz 
əs gər və qa zi lə ri mi zə həsr et-
di yi mu si qi əsər lə ri hər bi qul-

luq çu la rı mı zın dö yüş ru hu nun, 
mə nə vi-psi xo lo ji ha zır lı ğı nın, 
və tən pər vər lik duy ğu la rı nın da-
ha da yük səl dil mə sin də mü hüm 
əhə miy yət kəsb edir.

Bəs tə kar Azad Za hid gös tə ri lən 
diq qə tə gö rə Ali Baş Ko man dan 
İl ham Əli ye və və Mü da fi ə Na zir li-
yi nin rəh bər li yi nə min nət dar lı ğı nı 
bil di rə rək de yib: “Və tən mü ha ri-
bə sin də qa za nı lan Qə lə bə xal-
qı mı zın bir li yi nin, həm rəy li yi nin, 
döv lə ti mi zin iq ti sa di gü cü nün, ulu 

ön dər Hey dər Əli ye vin azər bay-
can çı lıq məf ku rə si nin, rə şa dət li 
Azər bay can Or du su nun əs gər 
və za bit lə ri nin, qə tiy yət li sər kər-
də mi zin də mir yum ru ğu nun qə-
lə bə si dir. Mü ha ri bə baş la nan ilk 
gün dən mə nim də si la hım nəğ-
mə lə rim ol du. Fəxr edi rəm ki, bu 
möh tə şəm Qə lə bə yə, az da ol-
sa, mə nim də töh fəm olub. Bu, 
mə nim və tən daş lıq bor cum dur. 
Bun dan son ra öz ya ra dı cı lı ğım la 
xal qı ma, döv lə ti mə və qa lib Azər-
bay can Or du su nun igid əs gər lə ri-
nə xid mət edə cə yəm”.

Təd bir də bəs tə ka rın Ab dul-
la Qur ba ni nin söz lə ri nə yaz dı ğı 
və tən pər vər lik mah nı la rı ifa edi-
lib. Ta ma şa çı lar Xalq ar tis ti Gül-
yaz Məm mə do va nın, Əmək dar 
ar tist lər Ca han gir Qur ba nov, 
Eh ti ram Hü sey nov və baş qa-
la rı nın çı xış la rı nı, o cüm lə dən 
Azər bay can Or du su Sə nəd li və 
Təd ris Film lə ri Mər kə zi nin, Gən-
cə Qar ni zo nu İdeolo ji və Mə də-
niy yət Mər kə zi nin ha zır la dıq la rı 
vi deoçarx la rı ma raq la iz lə yib lər.

Şə hid ma yor Toğ rul Bər xu-
da ro vun hə yat yol da şı Zəh ra 
xa nım və oğ lu Əli çı xış edə rək 
Azad Za hi din şə hid lə ri mi zin xa-
ti rə si nə, qa zi və xid mət də olan 
qəh rə man dö yüş çü lə ri mi zin şə-
rə fi  nə yaz dı ğı əsər lə ri din lə dik-
cə həm tə səl li tap dıq la rı nı, həm 
də bö yük qü rur his si ke çir dik lə-
ri ni bil di rib, bəs tə ka ra ye ni ya ra-
dı cı lıq uğur la rı ar zu la yıb lar.

“Mənim də silahım nəğmələr idi”
Bəstəkar Azad Zahidin 65 illik yubileyi qeyd olunub

XX əsrin əvvəlində Şuşada istifadə olunan
Humay təsvirli çanta

AMEA-nın Mil li Azər bay can Ta ri xi 
Mu ze yin də Şu şa ya məx sus sə nət 
in ci si – XX əs rin əv vəl lə ri nə aid 
Hu may təs vir li çan ta qo ru nur.

Keç miş xa nım lar məişət də əl işi 
olan zə rif ak se suar lar dan is ti fa də 
edib lər. On la rın sı ra sı na çan ta lar, 
sür mə dan qov luq la rı, saat qa bı, da-
raq qa bı və s. da xil dir. Çan ta lar qə-
dim za man lar da in san la rın gün də lik 
hə ya tı nın ay rıl maz tər kib his sə si olub. Hə lə ib ti dai in san lar sə fə rə və 
ya ova ge dər kən la zım olan əş ya la rı nı, ya nın da gəz dir dik lə ri, gün-
də lik tə lə bat üçün la zım olan hər bir şe yi da şı ma ğın və sax la ma ğın 
yol la rı nı ta pıb lar. Za man-za man be lə da şı ma va si tə lə ri özü nün əsl 
ma hiy yə tin dən da ha çox bə zək ele men ti olan ak se suara çev ri lib.

XX əs rin əv vəl lə rin də Şu şa da is ti fa də olu nan çan ta həm gü lə bə tin 
tik mə üsu lu, həm də keç miş mi fo lo ji gö rüş lər haq qın da müəy yən tə-
səv vür ya ra dır. Çan ta nın üzə rin də sti li zə olun muş Hu may təs vi ri var. 
Hu may ana qə dim mi fo lo ji dün ya gö rü şü nə əsa sən qa dın və uşaq la-
rın hi ma yə çi si he sab edi lir di.

Ta ri xi Mu ze yi nin Et noq ra fi  ya fon du nun zən gin kol lek si ya sın da 
göz ox şa yan bə dii-de ko ra tiv tər ti ba ta ma lik yun, fi l sü mü yü, də ri 
ma te rial dan olan çan ta lar da qo ru nub sax la nı lır.

“Əsgərin kitab rə� ” 
Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si Xə zər ra yon Mər kəz ləş di ril-
miş Ki tab xa na Sis te mi nin Mər kə zi Ki tab xa na sı Mü da fiə Na zir li-
yi nin təş ki lat çı lı ğı, “İrə li” İc ti mai Bir li yi nin dəs tə yi ilə təş kil olun muş 
“Əs gə rin ki tab rə fi” ak si ya sı na qo şu lub.

İda rə dən bil di ri lib ki, ak si ya çər çi və sin də ki tab xa na nın hə diy yə 
fon dun dan Azər bay can və rus dil lə rin də 130 ad da ki tab və jur nal 
“Əs gə rin ki tab rə fi ”nə hə diy yə olu nub.

Mər kə zi Ki tab xa na nın İn for ma si ya-re surs şö bə si nin mü di ri Ni lu-
fər Ab du lo va Mü da fi ə Na zir li yi nin tə şəb bü sü nü yük sək qiy mət lən-
di rib və ki tab la rın əs gər lər üçün fay da lı ola ca ğı na əmin li yi ni ifa də 
edib. Ki tab la rı təh vil alan “İrə li” İc ti mai Bir li yi nin səd ri Arif Rə him li 
əs gər lə ri miz üçün ki tab top la ma ak si ya sı na dəs tək ol du ğu üçün ki-
tab xa na ya tə şək kü rü nü bil di rib.

Ak si ya çər çi və sin də top la nan ki tab lar iş ğal dan azad edil miş əra-
zi lər də xid mət edən əs gər lə rə üs tün lük ve ril mək lə bü tün hər bi qul-
luq çu la rı mı za çat dı rı la caq.

Naxçıvan teatrına “Şərq qapısı”ndan baxış
AMEA Nax çı van Böl mə si İn cə sə nət, Dil və Ədə biy yat İns ti tu tu 
Mu si qi və teatr şö bə si nin mü di ri, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə-
fə dok to ru, do sent Əli Qəh rə ma nov və hə min ins ti tu tun el mi 
ka ti bi, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, do sent Ələk bər 
Qa sı mo vun bir gə müəl lif li yi ilə “Nax çı van teat rı “Şərq qa pı sı” 
qə ze ti nin sə hi fə lə rin də” mo noq ra fi ya sı çap dan çı xıb.

Ki tab da Nax çı van teat rı ba rə də 100 yaş lı “Şərq qa pı sı” qə ze-
tin də dərc olu nan xə bər, re sen zi ya, mü sa hi bə, oçerk və mə qa-
lə lər araş dır ma ya cəlb olu nub. 

Beş fə sil dən iba rət mo noq ra fi  ya nın bi rin ci fəs li “Mux tar res-
pub li ka nın teatr hə ya tı “Şərq qa pı sı” qə ze ti nin sə hi fə lə rin də” 
ad la nır. Bu fə sil də qə ze tin 1921-1940-cı il lər də nəşr ouln muş 
nöm rə lə rin də Nax çı van teat rı na ay rı lan his sə yə nə zər ye ti ri lir. 
“Nax çı van teat rı və və tən pər vər lik möv zu su “Şərq qa pı sı” qə-
ze ti nin sə hi fə lə rin də” ad lı ikin ci fə sil 1941-1945-ci il lə ri, II Dün ya 
mü ha ri bə si döv rü nü əha tə edir.

“Nax çı van teat rı nın fəaliy yə ti “Şərq qa pı sı” qə ze ti nin sə hi fə-
lə rin də” ad lı üçün cü fə sil də 1946-1968-ci il lər də mü ha ri bə dən 
son ra can la nan teatr hə ya tı, dinc qu ru cu luq il lə rin də teat rın 
fəaliy yə ti ba rə də ma te rial lar təd qiq olu nur.

Nəş rin dör dün cü fəs li “Mux tar res pub li ka nın teatr alə mi və “Şərq 
qa pı sı” qə ze ti (1969-1990)” ad la nır. Bu fə sil də “Şərq qa pı sı” qə ze-
ti sə hi fə lə rin də teatr da ta ma şa ya qo yul muş əsər lər ba rə də ət rafl  ı 
mə lu mat ve ri lir, ye ni teatr la rın – Ca vid Poezi ya Teat rı nın ya ra dıl-
ma sı və fəaliy yə ti, Nax çı van Döv lət Kuk la Teat rı nın əsa sı nın qo yul-
ma sı, Nax çı van şə hə rin də və Or du bad və Şə rur ra yon la rın da xalq 
teatr la rı nın fəaliy yə tə baş la ma sı ki mi mə qam la ra to xu nu lur. 

Mo noq ra fi  ya nın so nun cu – “Müs tə qil lik il lə rin də Nax çı van da teatr 
mə sə lə lə ri “Şərq qa pı sı” qə ze ti nin sə hi fə lə rin də (1991-2020)” ad lı 
be şin ci fəs lin də teatr da nü ma yiş olu nan ta ma şa lar, döv lət tə rə fi n-
dən gös tə ri lən diq qət və qay ğı haq qın da bəhs olu nur.

“Qafqaz və Monqol imperiyası” 
AMEA A.Ba kı xa nov adı na Ta rix İns ti tu tu El mi şu ra sı nın qə ra rı ilə 
ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor, mər hum alim Va qif Bu duq lu-Pi-
ri ye vin “Qaf qaz və Mon qol im pe ri ya sı” ki ta bı nəşr olu nub.

Bu ba rə də Ta rix İns ti tu tun dan mə lu mat ve ri lib. Bil di ri lib ki, ki ta-
bın el mi re dak to ru ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor Şa hin Fər zə-
li yev, rəy çi lə ri ta rix elm lə ri dok to ru, do sent Va qif Abı şov və ta rix 
üz rə fəl sə fə dok to ru İra də Əli ye va dır.

Ki tab da Mon qol im pe ri ya sı nın Qaf qa za yü rüş lə ri döv rün də re-
gionun si ya si-iq ti sa di, so sial-mə də ni və ziy yə ti araş dı rı lır, re gional 
hər bi-si ya si mü na si bət lər, mon qol tə ca vü zü nə qar şı mü ba ri zə ta-
ri xi təh lil olu nur.


