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Görkəmli kinorejissorun 
xatirəsi böyük məhəbbətlə anılıb

 � Azərbaycan kino sənətinin görkəmli nümayəndəsi, 
kinorejissor, SSRİ və respublika dövlət mükafatları laureatı, 
Xalq artisti Rasim Ocaqovun anadan olmasının 85 illik yubileyi 
noyabrın 24-də onun doğulub boya-başa çatdığı Şəki şəhərində 
böyük məhəbbətlə qeyd olunub.

Şəhər rəhbərliyi, sənətkarın 
ailə üzvləri və sənət dostları, yubi-
ley tədbirinə dəvət olunan qonaqlar, 
respublikamızın tanınmış mədəniyyət 
və incəsənət xadimləri əvvəlcə Rasim 
Ocaqovun şəhərin “Güyümlər” dairəsi 
ərazisindəki barelyefi önünə əklil 
qoyub, gül dəstələri düzüb, kinorejis-
sorun xatirəsini ehtiramla yad ediblər. 
2008-ci ildə görkəmli kinorejissorun 75 
illiyi münasibətilə qoyulmuş barelyefin 
müəllifi Xalq rəssamı Natiq Əliyevdir.

Sonra tədbir iştirakçıları 
 Rasim  Ocaqovun adı verilmiş Şəki 

 Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin açılı-
şında iştirak ediblər. Mərkəzin nəzdində 
fəaliyyət göstərəcək uşaq kino-foto 
studiyasının əsas məqsədi uşaqların bu 
yaradıcı sahəyə marağının artırılma-
sıdır. Binada, həmçinin musiqi, rəsm, 
xalq tətbiqi sənəti otaqları, rəqs və sərgi 
zalları yerləşir.

Tədbirdə çıxış edən Şəki Şəhər  
İcra Hakimiyyəti başçısının müavini 
Zərinə Cavadova bu qədim diyarda 
görkəmli kinorejissor, Xalq artisti  

Rasim  Ocaqovun 85 illiyinin qeyd 
edilməsinin şəhərin mədəni həyatında 
çox əlamətdar bir hadisə olduğunu bil-
dirib. Vurğulanıb ki, Şəki özünəməxsus 
mədəniyyəti, təkrarsız və bənzərsiz 
adət-ənənələri, xüsusiyyətləri ilə 
fərqlənən bir şəhərdir. Bu şəhərə şöhrət 
gətirən çox şey var – tarixi abidələr, 
zəngin mədəniyyət, tarixi-mədəni irs 
və ən başlıcası görkəmli şəxsiyyətlər. 
“Şəki deyəndə bizim yadımıza tanın-
mış sənət adamları düşür. Mirzə Fətəli 
Axundzadədən başlamış üzü bu yana 
onlarla sənət xadimi, söz dahisi olan 

 insanlar Şəkinin bəzəyidirlər. Onların 
arasında bir nəfər də var – kinorejissor, 
operator, dövlət mükafatları laureatı, 
Xalq artisti Rasim Ocaqov, yüksək 
mənəvi əxlaqi dəyərlərə malik olan 
səmimi bir insan. Mənə elə gəlir ki, 
Rasim Ocaqov qədər öz yerinə, öz 
yurduna bağlı olan, Şəkini ürəkdən 
sevən ikinci bir sənətkar tapa bilmərik. 
Rasim Ocaqov öz yaradıcılığında Şəkiyə 
və şəkililərə xas olan bütün cəhətləri 
ustalıqla tərənnüm və təsvir edib. Biz 

hər dəfə onun filmlərinə baxanda sanki 
yenidən özümüzü, Şəkini və şəkililəri ta-
nıyırıq. Rasim Ocaqovun xatirəsi Şəkidə 
həmişə əziz tutulur”, - deyə Zərinə 
Cavadova bildirib.

Təhsil Nazirliyinin şöbə müdi-
ri Vasif Məmmədov Şəkidə müasir 
üslubda yaradılan Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzinə Azərbaycanın görkəmli kino 
xadimi, kinematoqrafiya sahəsində 
böyük iz qoyan və onun inkişaf 
istiqamətlərini müəyyən edən bir şəxsin 

– Rasim Ocaqovun adının verilməsinin 
təhsil sahəsinin əməkdaşları üçün 
çox böyük fəxr olduğunu vurğulayıb. 
“Biz əminik ki, hazırda bu mərkəzdə 
gələcəyin rəssamları, fotoqrafları, rejis-
sorları təhsil alırlar və onlar gələcəkdə 
Şəkini layiqincə təmsil edəcəklər”, - 
deyə o bildirib.

Tədbirdə Şəkinin musiqi 
kollektivləri konsert proqramı ilə çıxış 
ediblər.

AZƏRTAC

Görkəmli kinorejissor Rasim Ocaqovun 
85 illiyi Şəkidə təntənə ilə qeyd olunub

 � Şəki torpağı çox istedadlı insanlar yetişdirib, Azərbaycan 
mədəniyyətinə, incəsənətinə böyük sənətkarlar bəxş edib. Belə 
sənətkarlardan biri də kinorejissor Rasim Ocaqovdur. O, nəinki 
Azərbaycanın, eləcə də keçmiş Sovetlər Birliyinin kino mədəniyyəti 
tarixində özünəməxsus yeri olan çox istedadlı kinorejissor olub.

Bu fikirlər Azərbaycan kino sənətinin 
görkəmli nümayəndəsi, kinorejissor, 
SSRİ və respublika dövlət mükafatları 
laureatı, Xalq artisti Rasim Ocaqovun 
anadan olmasının 85 illiyi münasibətilə 
noyabrın 24-də Şəki şəhərində keçirilən 
yubiley tədbirində səsləndirilib.

Tədbirdə şəhər rəhbərliyi, sənətkarın 
ailə üzvləri, sənət dostları, respublika-
nın tanınmış incəsənət və mədəniyyət 
xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri 
iştirak ediblər.

Yubiley tədbirinin iştirakçıları 
əvvəlcə kinorejissorun həyat və yaradı-
cılığından bəhs edən foto-ekspozisiya 
ilə tanış olublar. Kinorejissorun çəkdiyi 
filmlərdən fraqmentlər, filmlərində rol 
almış aktyorların yaratdıqları obrazlar, 
çəkiliş meydançalarından görüntülər və 
digər fotolar tədbir iştirakçıları tərəfindən 
böyük maraqla qarşılanıb.

Yubiley tədbirinin əvvəlində Rasim 
Ocaqovun həyat və yaradıcılığından bəhs 
edən sənədli film nümayiş etdirilib.

Tədbirdə şəhər icra hakimiyyətinin 

başçısı Elxan Usubov çıxış edərək Şəkidə 
görkəmli kinorejissor Rasim Ocaqovun 
85 illiyinin qeyd olunmasının şəhərin 
mədəni həyatında çox əlamətdar hadisə 
olduğunu bildirib. Qeyd olunub ki, 
Rasim Ocaqovun yaradıcılıq yolu milli 
kino mədəniyyəti tarixində xüsusi bir 
mərhələni təşkil edir. Böyük sənətkar 
çəkdiyi maraqlı kinofilmlərdə novator 
metodlardan bacarıqla istifadə edib. 
Kino sənətinin zəngin imkanlarının üzə 
çıxarılmasında Rasim Ocaqovun böyük 
əməyi olub. Onun filmləri fəal vətəndaş 
mövqeyi və müasirliyi ilə seçilir. Rasim 
Ocaqov ekran həyatı verdiyi bədii və 
sənədli filmləri ilə kino tariximizə parlaq 
səhifələr yazıb. Böyük sənət əsərləri olan 
bu filmlər Azərbaycan kinosunun qızıl 
fonduna daxil olub.

Vurğulanıb ki, Rasim Ocaqovun 
yaradıcılığında Şəki mövzusu xüsusi yer 
tutur. O, doğulduğu yerə qəlbən bağlı idi. 
Bir sıra filmlərində yaratdığı şəkili obrazı 
ilə burada yaşayan insanlara xas olan 
xüsusiyyətləri mahir bir sənətkar kimi 

canlandıra bilmişdi.
Bildirilib ki, görkəmli kinorejissorun 

xatirəsi anadan olduğu Şəki şəhərində 
daim əziz tutulur. Şəkidə onun yaşadığı 
evə xatirə lövhəsi vurulub, “Güyümlər” 
meydanında barelyefi qoyulub. Şəhərin 
küçələrindən biri bu böyük sənətkarın 
adını daşıyır. Yubiley tədbirləri 
çərçivəsində bu gün açılışı olan Şəki 
Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinə Rasim 
Ocaqovun adı verilib. Mərkəzin nəzdində 
fəaliyyət göstərəcək uşaq kino-foto 
studiyası uşaqların bu yaradıcı sahəyə 
marağının artmasına öz töhfəsini verəcək.

Rasim Ocaqovla bağlı xatirələrini 
bölüşən Azərbaycan Respublikası Ki-
nematoqrafçılar İttifaqının sədri, Dövlət 
mükafatları laureatı, Xalq artisti Şəfiqə 
Məmmədova deyib: “Azərbaycan milli 
kinomuzda elə bil ayrıca kino adası var 
- Rasim Ocaqovun kinosu. Mən özümü 
çox xoşbəxt insan sayıram ki, o kinoya 
aidəm və orada varam. Mən Rasim Oca-
qovun ən məşhur, ən uğurlu filmlərində 
çəkilmişəm. Biz o uğurları bir yerdə 
yaşadıq. O dövrlər mənim də taleyimin, 
həyatımın ən gözəl, ən bəxtəvər günləri 
idi. Rasim Ocaqov çox şərəfli, çox mənalı 
bir ömür yaşadı. Heç nədə gözü yox idi, 
filmləri idi onun varlığı. O, bu varlığı 
Azərbaycan xalqına miras qoyub getdi. 
Rasim Ocaqov kinonun nəbzi, həyatı idi 

və Azərbaycan kinosuna ömrünü həsr 
etdi. Azərbaycan kinosu da, onun çəkdiyi 
filmlər də Rasim Ocaqovu həmişə yaşa-
dacaq”.

Tədbirdə Rasim Ocaqovun bir çox 
filmlərində rol almış Xalq artistləri Hacı 
İsmayılov və Fəxrəddin Manafov çıxış 
edərək görkəmli kinorejissorla bağlı 
xatirələrini bölüşüblər.

Sonra Xalq artisti Rasim Ocaqovun 
85 illik yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan 
Respublikası Kinematoqrafçılar İttifa-
qında keçirilən “Şəki, mən səni sevirəm” 
müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlan-
dırılması mərasimi olub. “Ən yaxşı bədii 
film” nominasiyasında rejissor Tahir 
Əliyevin “Xalisin arzuları”, “Ən yaxşı 
sənədli film” nominasiyasında isə Zamin 
Məmmədovun “Şəbəkə” filmi qalib olub. 
Foto nominasiyasında isə Nigar Piri-
movanın “Qədim Şəki” fotosu mükafat 
qazanıb.

Müsabiqə çərçivəsində münsiflər 
heyətinin xüsusi mükafatına “Sənədli 
film” nominasiyasında Tacəddin Quli-
yevin “Şəki, mən səni sevirəm”, Rəşad 
Qasımovun “Rasim Ocaqov zirvəsi” 
filmləri, foto üzrə isə Azər Cəfərovun 
“Şəkinin uşaqları” fotosu layiq görülüb.

AZƏRTAC

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, şəhid 
Çingiz Qurbanovun doğum günüdür

 � Noyabrın 24-ü Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, şəhid Çingiz Qurbanovun 
doğum günüdür.

Bu münasibətlə Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Qusar 
rayon şöbəsinin əməkdaşları, Çingiz Qurba-
novun valideynləri, ziyalılar və gənclər Milli 
Qəhrəmanın məzarını ziyarət ediblər.

Çingiz Qurbanov 1994-cü il noyabrın 24-
də Qusarın Həzrə kəndində anadan olub. Orta 
məktəbi bitirdikdən sonra təhsilini Azərbaycan 
Texniki Universitetində davam etdirib. 2016-cı 
ildə həmin universitetin məzunu olan Çingiz 
Qurbanov iyul ayında həqiqi hərbi xidmətə yol-
lanıb. 2016-cı il dekabrın 29-da Ermənistan si-
lahlı qüvvələrinin kəşfiyyat qrupunun təxribat-
pozuculuq fəaliyyətinin qarşısını alarkən baş 
vermiş döyüşdə şəhid olub. Şəhidin cəsədi 
2017-ci il fevralın 5-də qarşı tərəfdən alınıb. 
Bakıda təntənəli vida mərasimi keçirildikdən 
sonra Ç.Qurbanov fevralın 6-da doğulduğu 
Qusar rayonunda dəfn edilib.

2017-ci il fevralın 7-də Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə 
və döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən 
göstərdiyi igidliyə görə əsgər Çingiz Qurba-
nova ölümündən sonra Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı adının verilməsi barədə Sərəncam 
imzalayıb. Onun adı Qusar şəhərində bir 
küçəyə və Həzrə kəndində vaxtilə təhsil aldığı 
tam orta məktəbə verilib.

Şəhidin məzarı yanında çıxış edənlər Milli 
Qəhrəmanın qısa, lakin şərəfli ömür yoluna 
nəzər salıb, ölkəmizdə Vətən uğrunda şəhid 
olan hər bir hərbi qulluqçunun adının əziz 
tutulduğunu, ailələrinin isə dövlət səviyyəsində 
diqqət və qayğı ilə əhatə olunduğunu qeyd 
ediblər.

AZƏRTAC

Qaxda “Talassemiyasız həyat naminə” 
II regional simpozium və ödənişsiz 

tibbi müayinələr təşkil olunub

 � Noyabrın 24-də Qax rayonunda Heydər Əliyev Fondunun “Regional 
İnkişaf” İctimai Birliyi və Talassemiya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 
“Talassemiyasız həyat naminə” devizi ilə II regional simpozium və ödənişsiz tibbi 
müayinələr təşkil olunub.

Simpoziumda Qax, Balakən, Zaqatala, 
Şəki, Oğuz, Qəbələ və İsmayıllı rayonla-
rında çalışan 150-dən çox tibb işçisi, QHT 
nümayəndələri, talassemiyalı pasiyentlər və 
onların valideynləri iştirak ediblər.

Simpoziumda Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
yaradılmış Talassemiya Mərkəzinin və Fondun 
2005-ci ildən həyata keçirilən “Talassemiyasız 
həyat naminə” layihəsinin bu xəstəliyə düçar 
olan insanların müalicə və profilaktikasında 
rolundan danışılıb, bu sahədə tətbiq olunan 
diaqnoz və müalicə metodları, reallaşdırılan 
layihələr, həyata keçirilən kompleks tədbirlərin 
nəticələri barədə məlumat verilib.

Qax Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 
müavini Vəfa Heydərova çıxış edərək, talas-
semiya xəstəliyinin düzgün diaqnostikası və 
qarşısının alınmasında regionlarda keçirilən 
maarifləndirici tədbirlərin əhəmiyyətini xüsusi 
vurğulayıb, simpoziumun işinə uğurlar arzula-
yıb.  

Talassemiya Mərkəzinin icraçı direktoru 
Valeh Hüseynov çıxışında Prezident İlham 
Əliyevin birbaşa diqqət və qayğısı nəticəsində 
ölkəmizdə səhiyyə sahəsində aparılan islahat-
ların, görülən işlərin, həmçinin Heydər Əliyev 
Fondunun əhalinin sağlamlığının qorunub 
saxlanması, tibbi xidmətin keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması məqsədilə həyata keçirdiyi 
genişmiqyaslı layihələrin çox müsbət nəticələr 
verdiyini bildirib.

Qeyd olunub ki, talassemiya irsi qan 
patologiyasına aid olan problemdir və bu 
məsələ ölkəmizdə də aktualdır. Talassemiya 
respublikamızın bir çox regionunda geniş 
yayılıb. Bölgələrdə aparılan maarifləndirmə 
tədbirlərinin əsas məqsədi gələcəkdə talasse-
miya patologiyası ilə dünyaya gələn uşaqların 
azalmasına nail olmaqdır.

Simpozium daha sonra öz işini elmi sessi-
yalarda davam etdirib.

Valeh Hüseynovun sədrliyi ilə keçən “Ta-
lassemiya: müasir yanaşma” mövzusunda birin-
ci sessiyada “Talassemiya, klinik formaları, 
diaqnostika və müalicəsinə müasir yanaşma”, 
“Talassemiya daşıyıcılığı: talassemiyasız həyat 
naminə nə etməliyik?”, “Talassemiya, prenatal 
diaqnostika, xəstəliyin qarşısının alınmasında 
ginekoloqun rolu”, “Talassemiyalı xəstələrdə 
endokrin ağırlaşmalar”, “Talassemiyalı uşaqlar 
və yeniyetmələrin psixososial problemləri” 
mövzularında məruzələr dinlənilib.

Talassemiya Mərkəzinin elmi işlər üzrə 
direktor müavini Ramin Bayramlının sədrliyi 
ilə keçən “Talassemiya: diaqnostika və moni-
torinq” adlı ikinci sessiyada isə “Hemotransfu-
ziya: qaydalar və risklər”, hemotransfuziyada 
tibb bacısının vəzifə və öhdəlikləri, talassemiya 
xəstələrində infeksion və kardiak ağırlaşmalar 
barədə məlumat verilib, müzakirələr aparılıb.

Tədbirin sonunda iştirakçı həkimlərə serti-
fikatlar təqdim olunub.

Simpozium çərçivəsində, həmçinin Qax 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında talassemiya 
daşıyıcılığını müəyyən etmək məqsədilə Qax 
və ətraf rayonlardan olan 250-dən çox sakin 
ödənişsiz tibbi müayinələrə cəlb edilib. 

Talassemiya Mərkəzinin mütəxəssisləri 
günün ikinci yarısında talassemiyalı xəstələrin 
müalicə aldığı Şəki və Qəbələ rayon 
xəstəxanalarında olub, yerli tibb işçiləri ilə 
təcrübə mübadiləsi aparıb.

Xatırladaq ki, “Talassemiyasız həyat 
naminə” devizi altında ilk regional simpozi-
um və ödənişsiz müayinələr oktyabrın 27-də 
Mingəçevirdə keçirilib. Digər regionlarda və 
son olaraq, Bakı şəhərində belə simpoziumların 
keçirilməsi nəzərdə tutulur.

AZƏRTAC


