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 9 Dekabrın 7-də
 9 Bakıda və Abşeron yarımadasında 

arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Şimal-şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 1-3°, gündüz 4-6°, Bakı-
da gecə 1-3°, gündüz 4-6° isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi normadan yüksək 772 mm civə sütunu,-
nisbi rütubət 75-85 faiz olacaq.

 9 Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, 
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gün 
ərzində bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, 
dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir.Arabir 
duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 2-7° şaxta, gündüz 4-9° isti olacaq. 

 9 Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, 
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy ra-
yonlarında arabir yağıntılı olacağı, qar yağa-
cağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir duman 
olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 
5-10°, gündüz 0-5° şaxta olacaq. Gecə və 
səhər yolların buz bağlaması ehtimalı var.

 9 Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbə-
cər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 
arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı, gündüz 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir 
duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 5-10°, gündüz 0-5° şaxta olacaq. Gecə 
və səhər yolların buz bağlaması ehtimalı var.

 9 Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Fü-

zuli rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir 
duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 3-6° isti 
olacaq. Gecə və səhər yolların buz bağlaması 
ehtimalı var.

 9 Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, 
qar yağacağı gözlənilir. Arabir duman olacaq. 
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 2-6° şaxta, 
gündüz 2° şaxtadan 3°-dək isti, dağlarda gecə 
8-12°, yüksək dağlıq ərazilərdə 12-16°, gündüz 
2-7° şaxta olacaq. Gecə və səhər yolların buz 
bağlaması ehtimalı var.

 9 Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, 
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabi-
rabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında bəzi yerlərdə 
arabir yağış, sulu qar yağacağı gözlənilir. Ara-
bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 1° şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 4-7° isti 
olacaq. 

 9 Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə arabir ya-
ğış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. 
Axşam tədricən kəsiləcək. Arabir duman ola-
caq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-3°, 
gündüz 3-6° isti, dağlarda gecə 3-5°, gündüz 
0-2° şaxta olacaq. Dağlarda yolların buz bağ-
lama ehtimalı var.

Asif Əsgərov Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin baş direktoru 
Həsrət Əmrahova atası

KƏRƏM MÜƏLLİMİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Raket hücumları  
Ukraynanı işıqsız qoyub  
Ukraynada Rusiyanın xüsusi hərbi əməliyyatı davam edir. Dünən 

Ukrayna ordusunun Rusiya Hərbi Kosmik Qüvvələrinin aerodromuna PUA-
larla hücuma cəhd etdiyi barədə məlumat yayılıb. Xəbəri “İnterfaks.ru” 
verib. 

Rusiya Müdafiə Nazir-
liyinin rəsmi nümayəndəsi 
İqor Konaşenkov bildirib 
ki, hücumla bağlı görün-
tüləri İsrailin “ImageSat 
International” peyk şirkəti 
aşkarlayıb. Onun sözlərinə 
görə, nəticədə Rusiyanın 2 
təyyarəsi vurulub, 3 hərbçi 
həlak olub, 4-ü yaralanıb: 
“Yaralılar hospitala çatdı-
rılıb. Onlara lazımi yardım göstərilir”.

RF Müdafiə Nazirliyinin məlumatı-
na görə, Ryazan vilayətindəki “Dyaqi-
lovo” və Saratov vilayətindəki “En-
gels” hərbi aerodromlarına pilotsuz 
aparatlarla hücumların qarşısı alınıb, 
aparatlar Rusiya Hava Kosmik Qüv-
vələrinin hava hücumundan müdafiə 
vasitələri ilə tutulub. Həlak olan və 
yaralananlar dron parçalarının yerə 
düşməsi nəticəsində xəsarət alıblar. 

Ukrayna tərəfinin məlumatında isə 
bildirilir ki, Rusiyanın hava hücumu 
zamanı atılan 70 raketdən 60-ı vuru-
lub. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin 
məlumatına görə, Kiyevə atılan 10 ra-
ketdən 9-u havada vurulub.

Amma Rusiyanın endirdiyi raket 
zərbələrindən sonra fövqəladə və-
ziyyət səbəbindən Ukraynanın bütün 
bölgələrində elektrik enerjisi kəsilib. 

“Ukrenergo”nun məlumatında qeyd 
edilir: “Bizim enerji obyektlərimizə 
səkkizinci kütləvi raket hücumu hə-
yata keçirilib. Hazırda vəziyyət çətin, 
lakin nəzarət altındadır. Ukraynanın 
enerji sistemi öz bütövlüyünü qoru-
yub və kontinental Avropanın enerji 
şəbəkəsi ilə sinxron işləməyə davam 
edir”.

Ukrayna Ali Radasından bildirilib 
ki, 15 min vətəndaş itkin düşmüş he-
sab olunur.

ABŞ-nin dövlət katibi Entoni Blin-
ken isə bəyan edib ki, Ukrayna ilə 
bağlı beynəlxalq tribunal yaradılması 
məsələsi “masa üzərindədir”. Onun 
fikrincə, baş verənlərə görə məsuliy-
yət olmalıdır.

Paşa ƏMİRCANOV,   
“Xalq qəzeti”Texnologiya yenilikləri

“Samsung”: yeni nəsil barmaq izi skanı 
“Samsung” şirkəti barmaq izi skanı texnologiyasının etibarlılıq səviyyəsini 

dəfələrlə yüksəltməyin yolunu tapıb. Şirkətin yeni texnologiyası birbaşa ekrana 
inteqrasiya edilən barmaq izi skanını əhatə edir. Məlumdur ki, ekrana inteqrasiya 
edilən bu cür skan texnologiyaları eyni anda yalnız bir barmağı skan edə bilirlər. 
Lakin “Samsung”un “Samsung Display” adlı şöbəsi eyni anda bir neçə barmağı 
skan etməyi bacaran barmaq izi skanı texnologiyasını hazırlamağı planlaşdırır. 
Müvafiq texnologiya 2 il ərzində hazırlanmalıdır.
Gözləntilərə əsasən sözügedən 

texnologiya “OLED 2.0” adlı yeni nəsil 
ekranların hazırlanması üçün nəzərdə 
tutulmuş həllər əsasında yaradılacaq. 
Şirkət yeni növ barmaq izi skanı texno-
logiyasını öz məhsullarına 2025-ci ildə 
inteqrasiya etməyi planlaşdırır. 

Məlumatda qeyd edilib ki, “Sam-
sung”un yeni nəsil barmaq izi skanı 
texnologiyası eyni anda 3 barmağı 
skan edə biləcək. Bu isə öz növbəsin-
də sözügedən üsul vasitəsilə reallaşdı-
rılan autentifikasiyanın etibarlılıq səviy-
yəsini 2,5 milyard dəfə yüksəldəcək. 

Bundan əlavə olaraq yeni texno-
logiyanın daha bir üstünlüyü ondan 
ibarət olacaq ki, istifadəçi skan prosesi 
zamanı öz barmağını ekranın istənilən 
nöqtəsinə toxundura biləcəklər.

“WhatsApp Web”də iki yeni funksiya 
Yeni texnologiyalar və innovasiyalar sahəsində ixtisaslaşan şirkətlər 

arasında rəqabət güclənir. Məqsəd istehlakçıların tələb və zövqlərini təmin 
etməkdir. Məlumdur ki, “WhatsApp” uzun müddətdir masaüstü versiyasını 
(“WhatsApp Web”) istifadəçilərinə təqdim edir. Bununla belə, bütün mobil 
funksiyalar masaüstü versiyada mövcud deyil.

Bu vəziyyət getdikcə artan 
“WhatsApp Web” istifadəçilərinin 
tətbiqdən istifadə zamanı qey-
ri-kafi təcrübə yaşamasına səbəb 
olur. Bunu azaltmaq üçün “What-
sApp Web”ə yeni funksiyalar gə-
tirilib.

Belə ki, “WhatsApp” zəng ta-
rixçəsinin masaüstü versiyada 

görünməsi üçün yeni zənglər nişanı 
əlavə edir. Yenilik bundan ibarətdir ki, 
“WhatsApp” masaüstü üçün zənglər 
nişanı sayəsində əvvəlki söhbətlər 
görünəcək, zənglər proqramın yan pa-
nelindəki söhbətlər və status nişanının 
ortasında olacaq.

Bundan əlavə, “WhatsApp Web” 
üçün məxfilik sahəsində daha bir ye-
nilik sınaqdan keçirilməyə başlanıb. 
Yeni funksiya ekran kilidi kimi görünür. 
Beləliklə, “WhatsApp Web” istifadə-
çiləri proqrama daxil olmaq üçün şifrə 
təyin edə biləcək və xidmətdən daha 
təhlükəsiz istifadə edə biləcəklər.

Oxu tar, səni kim unudar... 

Unudulmaz sənətkarımız, muğam aləminin mükəmməl bilicisi, tarzən 
Əhməd Bakıxanovun ifaları səsləndikcə təsirlənməyə bilmirik və Mikayıl 
Müşfiqin təbiri ilə desək, geniş kütlənin acısı, şərbəti, alovlu sənəti olan tarın 
nəğmələri  alışan ruhumuza su kimi çilənir. Çanağı tut, qol və başı isə qoz 
ağacından hazırlanan bu alətdən qopan çınqı-nalələr   könlümüzü yerindən 
oynadır:   

Oxu tar, oxu tar, 
Səni kim unudar...
Prezident İlham Əliyev bu il okt-

yabrın 21-də ustad tarzən və mahir 
pedaqoq Əhməd Məmmədrza oğlu 
Bakıxanovun anadan olmasının 130 
illiyinin qeyd olunması ilə bağlı sərən-
cam imzalayıb. Yubiley ölkə miqyasın-
da silsilə tədbirlərlə qeyd edilir. 

Azərbaycanın musiqi sənəti xəzinə-
sinə dəyərli töhfələr vermiş Əhməd Ba-
kıxanov 1943-cü ildə Əməkdar müəl-
lim, 1961-ci ildə Əməkdar incəsənət 
xadimi, 1973-cü ildə isə Xalq artisti fəx-
ri adlarına layiq görülüb. Amma inamla 
demək olar ki, ustad sənətkar musiqini 
sevən ürəklərin fatehi olması ilə ən bö-
yük fəxri adını alıb. Sənət təcrübəsin-
də az müraciət olunan “Nəva-nişapur”, 
“Əbu-əta” muğamlarının mahir ifaçısı 
kimi tanınan sənətkar həmçinin “Azər-
baycan xalq rəngləri”, “Azərbaycan 
ritmik muğamları”, “Muğam, mahnı, 
rəng” kimi not nəşrlərinin müəllifidir. 

“Əhməd Bakıxanovun təşkilatçısı və 
uzun illər ərzində rəhbəri olduğu xalq 
çalğı alətləri ansamblı hazırda onun 
adını daşıyır. Musiqi salnaməmizə mü-
hüm səhifələr yazmış tar ifaçılarının 
bütöv bir nəsli məhz Əhməd Bakıxa-
novun yetirməsidir. Yüksək istedada 
malik sənətkar xalqımızın misilsiz mə-
dəni-mənəvi irsini bütün fəaliyyəti boyu 
klassik ənənələrə sədaqətlə qoruyub 
yaşadıb. Onun ifa etdiyi muğamlar, elə-
cə də bəstələdiyi mahnı və təsniflər par-
laq sənət nümunələridir və musiqimizin 
qızıl fondunda layiqli yer tutur”. 

Bu sözləri Müslüm Maqomayev 
adına Azərbaycan Dövlət Akademik 
Filarmoniyasında Mədəniyyət Nazir-
liyinin təşkilatçılığı ilə Xalq artisti, us-
tad tarzən Əhməd Bakıxanovun 130 
illiyinə həsr olunmuş konsert proqra-
mının aparıcısı, Əməkdar artist Azad 
Şükürov dedi.

 Tədbirdə Xalq artistləri Ramiz Qu-
liyev, Vamiq Məmmədəliyev, Əmək-
dar incəsənət xadimi Nazim Kazımov, 
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
Səadət Təhmirazqızı, “Xalq qəzeti”nin 
şöbə müdiri, Əməkdar jurnalist İttifaq 
Mirzəbəyli Əhməd Bakıxanovun hə-
yat və yaradıcılığından bəhs etdilər. 
Xatırlandı ki, sənətkarın tədris proqra-
mı üçün hazırladığı vəsait tarzənlərin 
masaüstü kitabıdır və gənclərin   mu-
ğam sənətinin incəliklərini öyrənmə-
sində mühüm bir mənbədir. Əhməd 
Bakıxanovun ailəsində daha bir nəfər 
tar musiqi ifaçılığına və bəstəkarlığına 
yiyələnib. Bu, onun oğlu, Xalq artisti, 
professor, “Şöhrət” və “Şərəf” ordenli 
bəstəkar Tofiq Bakıxanovdur. Ümumiy-
yətlə bu ailənin, bu nəslin Azərbaycan 
mədəniyyətinin inkişafında danılmaz 
xidmətləri var.   

Əhməd Bakıxanov özündən sonra 
onun sənətini layiqincə davam etdirən 
Əhsən Dadaşov, Sərvər İbrahimov, 
Əlikram Hüseynov kimi çox dəyərli 
davamçılar  yetişdirib. Bugünkü nəslin 
tarzənləri də həmin məktəbdən bəh-
rələnirlər. Görkəmli tarzənin xatirəsinə 
ithafən əbədi olaraq onun 1931-ci ildə 
yaratdığı xalq çalğı alətləri ansamblı  
elə yubiley konsertində də göstərdi ki, 
onun ruhunu yaşadır.  

Onun yaradıcılığı bəstəkarlarımız 
üçün də əsl örnəkdir. “Rast”, “Şur”, 
“Bayatı-Şiraz”, “Segah-Zabul”, “Ra-
hab”, “Şüştər”, “Hümayun”, “Şahnaz”  
və bir neçə muğamlarımız nota kö-
çürülüb. Tofiq Bakıxanov atasının ifa 
tərzindən irəli gələn “Dügah”, “Zabul 
segah”, “Nəva”, “Şahnaz”, “Hümayun”, 
“Rahab”  kimi muğamlar əsasında sim-
fonik muğam janrını yaradıb.

Xalq artistləri Mələkxanım Əyyubo-
va, Zaur Rzayev, Əməkdar incəsənət 
xadimi Aqil Məlikov,  Əməkdar artistlər 
Sahib Paşazadə, İlkin Əhmədov və di-
gər sənət adamları görkəmli tarzənin 
yubiley tədbirini öz ifaları ilə şərəflən-
diriblər.

* * *
Dünən  ustad tarzən və mahir pe-

daqoq, Xalq artisti Əhməd Bakıxa-
novun anadan olmasının 130 illiyi ilə 
əlaqədar İkinci Fəxri xiyabanda məzarı 
ziyarət olunub. Tədbirdə Mədəniyyət 
Nazirliyinin nümayəndələri,  incəsənət 
xadimləri, sənətkarın ailə üzvləri və ic-
timaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

Ə.Bakıxanovun oğlu, Xalq artis-
ti, bəstəkar  Tofiq Bakıxanov atası ilə 
bağlı xatirələrini  söyləyib:  “Muğam 
bizim ana dilimizdir. Biz muğamsız  
yaşaya bilmərik. Əhməd Bakıxanovun 
yaradıcılıq yolu çoxşaxəlidir. O,  Azər-
baycan Dövlət Konservatoriyasında 
muğam dərsi keçib.  Muğam ifaçıları 
deyil,  bəstəkarlar da ondan muğam 
dərsləri alıblar. Bəstəkarlardan Əşrəf 
Abbasov,  Hacı Xanməmmədov, Ağa-
bacı Rzayeva,  Arif Məlikov və digərləri 
Əhməd Bakıxanovun tələbələri olublar. 
Onun Şərq ölkələrində də tələbələri 
olub. Onun yadigarları muğamlarımızı 
yaşadıb və yaşadır” – deyə Tofiq Ba-
kıxanov vurğulayıb.

Daha sonra çıxış edənlər Əhməd 
Bakıxanovun keçdiyi həyat yolundan, 
yaradıcılığından danışıblar, xatirələrini 
bölüşüblər, onun Azərbaycan musiqi 
sənətinin inkişafındakı xidmətlərini 
yüksək qiymətləndiriblər.

Fidan HÜQUQQIZI, 
Elşən AĞALAR (foto), 

“Xalq qəzeti”

Əhməd Bakıxanov – 130 
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