
Əmirov adma Azərbaycan Dövlət 
Mahnı və Rəqs Ansamblı üzvlərinin 
iştirakı ilə keçirilən konsert tama- 
şaçılarm alqışları ilə qarşılanıb.

Goranboy rayon Mərkəzi kitab- 
xanasmda “Bir kərə yüksələn bayraq 
bir daha enməz” adlı dəyirmi masa 
təşkil olunub. Çıxışlarda 
Cümhuriyyətin yaranmasmdan, tari- 
ximizdəki yerindən bəhs edilib. 
Sonda tədbir iştirakçıları sərgi ilə 
tanış olublar.

*  *  *

Regional idarənin tabeliyində 
fəaliyyət göstərən Kəlbəcər rayon 
MKS-də Cümhuriyyətin 100 illiyinə 
həsr olunmuş tədbir keçirilib. 
Tədbirdə Birinci Respublikanm ənə- 
nələrinin bu gün davam etdirildiyi 
vurğulanıb, Cümhuriyyət tarixinə 
ehtiram ifadə olunub.

*  *  *

Naftalan şəhər uşaq Musiqi mək- 
təbində “Dur ayağa, məmləkətim, 
qalx ayağa, millətim” adlı tədbir 
keçirilib. Tədbirdə çıxış edənlər işti- 
rakçıları 28 May - Respublika Günü 
ilə bağlı təbrik edib, Cümhuriyyətin 
yaranması və fəaliyyəti haqqmda 
məlumat veriblər. Məktəbin xor kol- 
lektivinin, istedadlı şagirdlərin ifasm-

olunub. Çıxışlarda Cümhuriyyətin 
təməlini qoymuş şəxsiyyətlərdən söz 
açılıb. 4 saylı orta məktəbin şagirdlə- 
rinin hazırladıqları sazlı-sözlü musiqi 
nömrələri təqdim olunub, şeirlər səs- 
ləndirilib.

*  *  *

Goranboy rayonundakı Heydər 
Əliyev parkmda Mədəniyyət 
Nazirliyinin dəstəyi və rayon İcra

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Cümhuriyyətin 100 
illiyi haqqında 17 may 2017-ci il 
tarixli və “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti ili”nin elan edilməsi 
haqqında 10 yanvar 2018-ci il tarixli 
sərəncamlarının icrası ilə bağlı 
Mədəniyyət Nazirliyinin müvafiq 
tədbirlər planına uyğun olaraq 
nazirliyin bütün tabe müəssisələrin- 
də, о cümlədən 15 regional mədə- 
niyyət idarəsinin əhatə etdiyi mədəniyyət ocaqlarında silsilə yubiley 
mərasimləri keçirilir. Cümhuriyyətin birinci paytaxtı olmuş Gəncədə 
müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublikanın yaranmasının yüz illiyi 
münasibətilə təşkil olunan tədbirlər də rəngarəngliyi ilə seçilib.

Gəncə şəhərinin mərkəzində 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
abidəsini ziyarətlə başlayan təntənəli 
tədbir Azərbaycan Xalq

kütləvi vətənpərvərlik tamaşası təq- 
dim olunub.

Gəncə şəhər Heydər Əliyev 
Mərkəzində “Gözün aydm, Azər-

baycan!” adlı tədbirdə 38 saylı orta 
məktəbin şagirdlərinin hazırladıqları 
ədəbi-bədii kompozisiya təqdim 
olunub.

Şəhər MKS-nin 1 saylı fılialmda 
“...İstiqlalım azadlıq günəşidi” başlı- 
ğı altmda ədəbi-bədii gecə təşkil

Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 
Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr 
olunmuş təntənəli bayram konserti 
keçirilib. Xalq artisti, dirijor Ağa- 
verdi Paşayevin bədii rəhbərliyi 
altmda Azərbaycan Dövlət Aka- 
demik Filarmoniyasmm Fikrət

Cümhuriyyəti Muzeyi ilə tanışlıqla 
davam etdirilib.

Cümhuriyyətin Nazirlər Şurasmm 
fəaliyyət göstərdiyi binada yaradıl- 
mış muzey zəngin ekspozisiyaya 
malikdir. Burada Cümhuriyyətin 
qurucularmm fəaliyyəti haqqmda 
ətraflı məlumat verilir, fotolar, tarixi 
sənəd və digər arxiv materialları 
nümayiş olunur.

Sonra mərasim iştirakçıları 
Azərbaycan Dövlət Aqrar 
Universitetində tariximizin
Cümhuriyyət dövrünə həsr olunmuş 
guşə və stendlərə baxıb, Gəncə 
Dövlət Filarmoniyasmm yeni binası 
ilə tanış olub, şəhərin görməli yerlə- 
rini gəziblər.

Heydər Əliyev park-kompleksi- 
nin amfıteatrmda Əməkdar incəsə-
nət xadimi Abdulla Qurbaninin layi- 
həsi, ssenarisi və rejissorluğu ilə 
hazırlanmış “Xalq Cümhuriyyətinin 
varisləriyik” adlı teatrlaşdırılmış

da Azərbaycanm xalq və bəstəkar 
mahnıları, milli rəqslər, dünya bəstə- 
karlarmm əsərləri səslənərək tədbirə 
rəng qatıb.

*  *  *

Regional idarənin Xocalı rayon 
Mədəniyyət evində də tədbir keçiri- 
lib. Mərasimdə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin qısa zamanda əldə 
etdiyi nailiyyətlərdən geniş söz açı- 
lıb. İştirakçılar daha sonra Xocalı 
rayon MKS-nin hazırladığı kitab 
sərgisi ilə tanış olublar.

*  *  *

Samux rayon Mədəniyyət mərkə- 
zində “Müstəqilliyimiz əbədidir” 
adlı ədəbi-bədii kompozisiya təqdim 
olunub. Mərasimdə Cümhuriyyətin 
yaranması və baniləri haqqmda geniş 
məlumat verilib. Mərkəzin bədii 
qiraət və folklor dəməklərinin 
üzvləri mahnılar ifa edib, şeirlər söy- 
ləyiblər. Fəal dəmək üzvlərinə fəxri 
fərmanlar təqdim edilib.
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AZƏRBAYCAN
XALQ CÜMHURİYYƏTİ

Sumqayıt Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin tabe müəssisələrində 
Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə əla- 

qədar rəngarəng tədbirlər 
təşkil olunub.

Yurdun dörd bir yanında "Cümhuriyyət ili":
Ш Зш) ® Ш мвь ydm m m  Зюш

türbelerini, Xan bağmda görkemli 
şaire Nigar Refıbeylinin abidesini 
ziyaret edibler.

*  *  *

Regional idarenin Qubadlı rayon 
nümayendeliyinde teşkil olunan ted- 
birde Xalq Cümhuriyyetinin yaranma- 
sı ve fealiyyeti haqqmda meruze din- 
lenilib, videoçarx nümayiş etdirilib. 
Regional idarenin Xalq çalğı aletleri 
orkestri ve Xor kollektivi konsert proq- 
ramı ile çıxış edib. Orkestr ve xorun 
növbeti konserti Masazır qesebesi era- 
zisinde Zengilan rayonundan olan 
mecburi köçkünler üçün salınmış yaşa- 
yış massivinde baş tutub. Genc ifaçıla- 
rm çıxışları alqışlarla qarşılanıb.

Sumqayıt
Regional

Mədəniyyət
tdarəsi

Şuşa şeher Niyazi adma İncesenet 
mektebi “Azerbaycan - yurdum 
menim” adlı tedbir keçirib. Tedbirde 
mekteb xorunun ifasmda mahnılar, 
“Nazile” reqsi, “Azerbaycan ritmleri”, 
J.Bizenin “Karmen” operasmdan süita, 
Üzeyir Hacıbeylinin “Arşm mal alan” 
operettasmdan Əsgerin mahnısı, 
“Cengi”, “Leyli ve Mecnun” operasm- 
dan reqs ve diger eserler seslendirilib. 
İfalar, vetenperverlik şeirleri, xalq

Regional idarenin teşebbüsü ile 
yaradılan Xalq çalğı aletleri orkestri 
(dirijor - Əmekdar medeniyyet işçisi 
Vaqif Süleymanov) ve Xor kollektivi 
(dirijor - Firengiz Xelilova) Abşeron 
rayon Medeniyyet merkezinde kon
sert proqramı ile çıxış edib. 
Konsertde muğam ustası, Xalq artisti 
Alim Qasımov, emekdar artistler 
Ferqane Qasımova, Ehtiram 
Hüseynov, Teyyar Bayramov ve 
diger müğenniler orkestr ve xorun 
müşayieti ile Azerbaycan bestekarla- 
rınm eserlerini ifa edibler. Xalq 
Cümhuriyyetinin tarixine dair film 
nümayiş olunub.

* * *

sebeb olub.
Tedbirde AYB Sumqayıt bölmesi- 

nin sedri Gülnare Cemaleddin ve ya- 
zarlar çıxış edibler. Novxanı senetkar- 
lıq klubu ressamlıq demeyinin üzvleri 
ve “Canlanır her qarış çöl Sumqayıt- 
da” adlı plenerde iştirak eden genc 
ressamlar fexri fermanla teltif olunub.

* * *
Sumqayıtm Tarixi Muzeyi ile 

C.Cabbarlı adma Medeniyyet evinin 
birge tedbirinde Cümhuriyyetin tari- 
xinden söz açılıb, videoçarx nümayiş 
olunub. Medeniyyet evinin qiraet der- 
neyi üzvlerinin ifasmda şeirler, 
müğennilerin ifasmda mahnılar dinle- 
nilib. “Turan” reqs qrupu üzvlerinin

SUMQAYIT
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Abşeron rayon Xırdalan şeher 11 
illik Musiqi mektebinin kollektivi 
Medeniyyet Nazirliyinin desteyi ile 
Tbiliside Azerbaycan Xalq 
Cümhuriyyeti ve Gürcüstan 
Respublikasmm yaranmasmm 100 illik 
yubileylerine hesr olunmuş tedbirlerde 
konsert proqramları ile çıxış edib. 
Ümummilli lider Heyder Əliyevin 
adını daşıyan parkda teşkil olunan kon
sert proqramı maraqla qarşılanıb. 
Mektebin kollektivi İstanbulda 
Azerbaycan Xalq Cümhuriyyetinin 100 
illiyi ve xalqımızm ümummilli lideri 
Heyder Əliyevin anadan olmasmm 95- 
ci ildönümü ile bağlı teşkil olunmuş 
tedbirlerde de iştirak edib.

Cümhuriyyetine hesr olunmuş video- 
çarx ve “Azerbaycan diyarı” adlı kom- 
pozisiya alqışlarla qarşılanıb.

*  *  *

Regional idarenin Xızı rayon 
nümayendeliyinin teşkilatçılığı ile 
Heyder Əliyev Merkezinde keçirilen 
tedbirde Cümhuriyyetin yaranması ve 
fealiyyetine hesr olunmuş senedli film 
nümayiş etdirilib. Sonra idarenin 
F.Əmirov adma uşaq Musiqi mektebi
nin müellimlerden ibaret “Buta” qızlar 
ansamblı konsert proqramı ile çıxış 
edib. Azerbaycan xalq ve bestekar 
mahnıları, instrumental musiqilerden 
ibaret konsert rayon ictimaiyyeti tere- 
fınden alqışlarla qarşılanıb.

Sumqayıt Dövlet Resm 
Qalereyasmda teşkil olunan “Art- 
Festival”da 32 resm eseri, 50 dekora- 
tiv-tetbiqi senet nümunesi ve Xalq 
Cümhuriyyeti ile bağlı kitablar sergile- 
nib. Festivalda ressam Nesibe 
Şükürovanm canlı performansı, şeher 
Medeniyyet evi solistlerinin ifasmda 
mahmlar, “Narbala” kukla teatrimn, 
S.Vurğun adma Merkezi kitabxanamn 
Uşaq şöbesinde fealiyyet gösteren 
Sabir Sarvan adma Uşaq poeziya klubu 
üzvlerinin teqdim etdiyi sehnecikler, 
C.Cabbarli adma Medeniyyet evinin 
“Turan” reqs qrupunun ifasmda milli 
reqslerimiz izleyicilerin marağma

ifasmda “Azerbaycan süitası”, 
“Dilşadi” reqs nömreleri alqışlarla qar- 
şılanıb. Sonda muzeyin ekspozisiya 
zalmda eksponatlara baxış olub.

*  *  *

Regional idarenin teşebbüsü, 
Sumqayıt şeher S.Vurğun adma 
Merkezi kitabxanamn Uşaq şöbesi ve 
AYB Sumqayıt bölmesinin birge teşki- 
latçılığı ile Gence şeherine ekskursiya 
teşkil olunub. Azerbaycan Xalq 
Cümhuriyyeti muzeyinde ziyaretçilere 
о dövrle bağlı eksponatlar, tarixi 
senedler haqqmda geniş melumat veri- 
lib. Ekskursiyaçılar Nizami Gencevi 
meqberesini, Cavad xan ve İmamzade
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və Bəxtiyar Vahabzadənin ev- 
muzeyləri iştirak ediblər. Tədbirin 
sonunda iştirakçılar Şəki Dövlət 
Rəsm Qalereyasmm təşkil etdiyi 
“Cümhuriyyət - 100” adlı sərgi ilə 
tanış olublar.

*  *  *

Mədəniyyət Nazirliyi, Şəki 
Şəhər İcra Hakimiyyəti və 
Azərbaycan Teatr Xadimləri 
İttifaqmm birgə təşkilatçılığı ilə 12- 
19 may tarixində reallaşan 
“Sərhədsiz teatr” III Şəki Bey- 
nəlxalq Teatr Festivalı Azərbaycan 
milli peşəkar teatrmm 145 illiyi, 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
anadan olmasmm 95-ci ildönümü ilə 
yanaşı Cümhuriyyətin 100 illiyinə 
də sənət ərməğanı olub.

*  *  *

Zaqatala şəhərindəki Heydər 
Əliyev Mərkəzində Xalq Cüm- 
huriyyətinin 100 illik yubileyi ilə 
əlaqədar konfrans keçirilib.
Mərkəzin həyətində Cümhuriyyətin 
yubileyinə həsr olunmuş sərgi təşkil 
olunub.

Konfransda Xalq Cümhuriyyətinə 
həsr olunmuş sənədli film nümayiş 
etdirilib. Sonra məruzələr dinlənilib. 
Çıxış edənlər 1918-ci ilin 28 may 
tarixini xalqımızm milli azadlıq 
mübarizəsi salnaməsinə qızıl hərflər- 
lə yazılmış gün kimi dəyərləndirib- 
lər. Azərbaycan xalqınm məhz 
həmin tarixi gündə əsrlər boyu həs- 
rətində olduğu milli azadlığma 
qovuşduğunu, müstəmləkə əsarətin- 
dən qurtulduğunu və dövlət müstə- 
qilliyini qazandığmı diqqətə çatdırıb- 
lar. Tədbir geniş konsert proqramı və 
atəşfəşanlıqla başa çatıb.

*  *  *

Balakən rayon Mədəniyyət mər- 
kəzində keçirilən tədbirdə Xalq 
Cümhuriyyətinin tarixindən söz açı- 
lıb. Vurğulanıb ki, Azərbaycan xalqı 
100 il əvvəl Cümhuriyyəti qurmaqla 
müstəqil yaşamağa, öz dövlətçilik 
ənənələrini bərpa etməyə qadir 
olduğunu nümayiş etdirib.

Sonra isə Mədəniyyət mərkəzi- 
nin üzvlərinin iştirakı ilə repressiya 
qurbanları ədiblərin, Cümhuriyyət 
fədailərinin əsərlərindən ibarət 
ədəbi-bədii kompozisiya nümayiş 
olunub, mahnılar, şeirlər səslənib.

*  *  *

Oğuz rayon Mədəniyyət mərkə- 
zində Mərkəzi kitabxananm Uşaq 
şöbəsi və H.Babayev adma şəhər 1 
saylı orta məktəbin birlikdə hazırla- 
dığı “Azərbaycan Şərqdə doğan sön- 
məyən günəş” başlıqlı ədəbi-bədii 
kompozisiya təqdim olunub.

Tədbirdə “Şərqdə ilk demokratik 
respublika” başlıqlı məruzə dinləni- 
lib, Cümhuriyyətin tarixindən danışı- 
lıb. 1 saylı tam orta məktəbin şagird- 
lərinin təqdim etdiyi kompozisiya 
maraqla qarşılanıb.

Şəki şəhər Mirzə Fətəli 
Axundzadə adma Mədəniyyət mər- 
kəzində “Tarixdən boylanan gün” 
adlı ədəbi-bədii tədbir keçirilib. 
Çıxış edənlər Cümhuriyyətin xalqı- 
mızm dövlətçilik ənənələrində şanlı 
bir səhifə olduğunu vurğulayıblar. 
Cümhuriyyətin qısa müddət ərzində 
mövcud olmasma baxmayaraq, 
demokratik ənənələrə sadiqliyi,

rəqs musiqiləri təqdim olunub.
Şəhərdəki İ.S.Nakam adma 

Mərkəzi kitabxanada “Can 
Azərbaycan” adlı ədəbi-bədii kom
pozisiya təqdim olunub. Tədbirdə 
müsəlman Şərqində ilk demokratik 
respublikanm fəaliyyətini əks etdirən 
nəşrlərdən ibarət sərgi təşkil edilib.

Bideyiz kənd folklor evində təq- 
dim edilən “Bir kərə yüksələn bay- 
raq bir daha enməz” adlı bədii kom
pozisiya, Səməd Vurğun adma şəhər 
folklor evindəki ədəbi-bədii axşam,

insan hüquqlarmm qorunmasma ver- 
diyi dəyər xüsusi qeyd olunub. 
Çıxışlardan sonra Mədəniyyət mər- 
kəzinin “Zumaçılar” ansamblmm 
ifasmda musiqilər, Uşaq incəsənət 
məktəbi rəqs ansamblmm çıxışı 
tamaşaçılara bayram əhvalı yaşadıb.

Şəki uşaq İncəsənət məktəbində 
Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibəti- 
lə konsert proqramı təşkil edilib. 
Məktəbin direktoru Eldar Rəcəblinin 
təşəbbüsü ilə bərpa edilmiş XII-XIV 
əsrlərə aid musiqi alətlərindən ibarət 
folklor qrupunun ifasmda mahnı və

Şorsu folklor klubunda “Mənim 
Azərbaycanım” adlı mühazirə, Şəki 
rayon Turan qəsəbə folklor klubunda 
“İstiqbalımız, istiqlalımız olan 
Cümhuriyyətimiz” mövzusunda təd- 
birlər də yaddaqalan olub.

Şəki şəhər 2, 3, 4 nömrəli uşaq 
musiqi məktəblərində 
Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr 
olunmuş konsert proqramları təşkil 
olunub.

Tarix-diyarşünaslıq muzeyində 
keçirilən tədbirdə Xalq tətbiqi sənət 
muzeyi, Rəşid bəy Əfəndiyevin, 
M.F.Axundzadənin, Sabit Rəhmanm
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Xaçmaz Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin əhatə etdiyi şəhər 

və rayonlarda Cümhuriyyətin 
100 illiyi münasibətilə keçiri- 

lən tədbirlər də rəngarəngliyi 
ilə seçilib.

*  *  *

Quba Rayon İcra Hakimiyyəti və 
Xaçmaz Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə 
Cümhuriyyətin 100 illik yubileyi 
münasibətilə “Regional muğam festi- 
valı” keçirilib. Tədbir iştirakçıları 
festivalm əhəmiyyətindən, ölkəmiz-

Xaçmaz rayon Mərkəzi kitabxa- 
nasınm oxu zalmda “Müstəqil 
Azerbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
varisidir” adlı elmi-praktik konfrans 
keçirilib. Çıxışlarda vurğulanıb ki, 
yüz il öncə Cümhuriyyətin yaradıl- 
ması xalqımızm müstəqillik arzusu- 
nun gerçəkləşməsi idi. İlk respublika- 
mız cəmi 23 ay yaşamasma baxma- 
yaraq, gördüyü böyük işlərlə 
Azərbaycanm gələcək müstəqilliyi 
üçün möhkəm zəmin yaradıb. Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranması və fəa- 
liyyətində Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadə, Əlimərdan bəy Top- 
çubaşov, Fətəli xan Xoyski, Nəsib

bəy Yusifbəyli və başqalarmm böyük 
xidmətləri qeyd edilib. Çıxışlardan 
sonra Cümhuriyyətə həsr olunmuş 
sənədli film nümayiş etdirilib.

Xaçmaz Tarix-Diyarşünaslıq 
Muzeyində “Azadlıq elçiləri” adlı 
tədbir keçirilib. Tədbirdə Xalq 
Cümhuriyyətinin tarixi, həyata keçir- 
diyi islahatlar, qanunvericilik sistemi 
və s. məqamlara toxunulub. Qeyd 
olunub ki, müasir müstəqil 
Azərbaycan məhz Cümhuriyyətin 
varisidir və eyni ideyalara malikdir.
8, 6, 3 saylı məktəblərin şagirdlərinin 
ifasmda şeirlər və mahnılar səslən- 
dirilib.

nin Sarvan kənd kitabxanasmda 
“Heydər Əliyev və Azerbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti” adlı məruzə, 3 saylı 
şəhər kitabxanasmda “Müasir 
Azərbaycan Respublikası Xalq 
Cümhuriyyətinin varisidir” adlı 
dəyirmi masa və Ağbaş kənd kitab
xanasmda “Çağdaş Azerbaycan tari
xi” adlı tədbir təşkil olunub.

Qusar Dövlət Rəsm Qalere- 
yasmda Azerbaycan Xalq Cüm- 
huriyyətinin 100 illik yubileyi müna- 
sibətilə rayon məktəblilərinin əl işlə- 
rindən ibarət sərgi keçirilib. Sərgidə 
şagirdlərin 40-dan çox rəsmi təqdim 
olunub.

Qusar şəhərindəki Nəriman 
Nərimanov adma mərkəzi parkda isə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 
illik yubileyinə və Azerbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr 
olunmuş kitab bayramı keçirilib. 
Parkda müxtəlif mövzularda kitab 
stendləri ilə yanaşı, tədris müəssisə- 
ləri kollektivlərinin əl işləri də 
nümayiş etdirilib.

* * *
Siyəzən şəhərindəki Heydər 

Əliyev Mərkəzi və şəhər peşə məktə- 
binin birgə təşkilatçılığı ile “Azer
baycan Xalq Cümhuriyyəti - Şərqdə 
ilk parlamentli respublika” adlı musi- 
qili tədbir və sərgi təşkil edilib.

Çıxışlarda Xalq Cümhuriyyəti 
haqqmda məlumat verilib.
Vurğulanıb ki, Cümhuriyyətin 100 
illik yubileyinin təntənə ilə qeyd 
edilməsi her bir soydaşımız tərəfin- 
dən böyük rəğbətlə qarşılanır.

Daha sonra tədbir gənclərin və 
məktəblilərin hazırladığı kompozisi- 
yalarla davam etdirilib.

də muğam sənətinə göstərilən dövlət 
qayğısmdan danışıblar.

Konsert proqrammda tanmmış 
muğam ustaları və yerli ifaçılarm 
çıxışları dinlənilib. Tədbir çərçivə- 
sində dekorativ-tətbiqi sənət növləri

ilə məşğul olan region sənətkarları- 
nm əl işlərinin sərgisinə də baxış 
keçirilib.

Quba rayon MKS-nin Mərkəzi 
kitabxanasmm oxu zalmda “Milli 
istiqlalımızm bəyanı” adlı tədbir 
keçirilib. Tədbirdə 1918-ci ilin 28 
maymda Azərbaycan Milli Şurası 
tərəfindən qəbul olunan “İstiqlal 
Bəyannaməsi” haqqmda ətraflı 
məlumat verilib. Qeyd olunub ki, 
cəmi 23 ay yaşayan Xalq Cüm- 
huriyyətini quranlar ölkəmizə bəşəri 
dəyərlər gətiriblər. Azərbaycan tari- 
xinin parlaq səhifələrindən olan 
Xalq Cümhuriyyətinin qısa müddət 
yaşamasma baxmayaraq, 
Azərbaycanm ilk parlamenti və 
hökuməti, dövlət aparatı təşkil edi
lib, ölkənin sərhədləri müəyyənləş- 
dirilib, dövlət dilimiz, dövlət rəmzlə- 
rimiz haqqmda mühüm qərarlar 
qəbul olunub.

Sonda “Azerbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti - 100” adlı sərgiyə 
baxış keçirilib.

* * *
Azerbaycan Xalq Cümhuriyyəti- 

nin 100 illiyi Şabran rayon MKS-nin 
filiallarmda da qeyd olunub. MKS-
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ümummilli lider Heydər Əliyevin 
misilsiz xidmətləri olub.

Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı 
daha bir tədbir Biləsuvar rayon 1 
saylı şəhər klııbunda keçirilib. 
Tədbirdə Xalq Cümhuriyyətinin keç- 
diyi qısa, lakin şərəfli tarixi yola 
nəzər salınıb. Klubun musiqiçiləri və 
məktəblilərin ifasında musiqilər sos- 
ləndirilib. Şagirdlər vətənpərvərlik 
mövzulu şeirlər söyləyiblər.

*  *  *

Ncftçala rayon Heydər Əliyev 
M ərkəzində Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasi- 
bətilə rəsm  əsərlərindən ibarət sərgi 
açılıb. Sərgi Heydər Əliyev Mərkəzi, 
mərkəzdə yerləşən 3 saylı kitabxana 
fılialı, Tarix-diyarşünaslıq muzeyi və 
Rosın qalereyasının birgə toşkilatçılı- 
ğı ilə hazırlanıb. Tədbirdə nümayiş 
etdirilən əsərlər Neftçala rəssamları 
və Rəsm qalereyasında fəaliyyət 
göstərən dəm ək üzvlərinin rosmlə- 
rindən ibarət olub.

*  *  *

Salyan rayon M ədəniyyət morkə- 
zində "Xalq Cümhuriyyəti və 
Heydər Əliyev ideyaları" mövzusun- 
da tədbir keçirilib. Çıxışlarda bildiri- 
lib ki, 1991-ci ildə müstəqilliyini 
bərpa edən Azərbaycan Respublikası 
özünü Cümhuriyyətin varisi elan 
edib. M üstəqilliyin ilk illərində ölko- 
mizdə yaranmış ağır ictimai-siyasi 
şəraitdə Azərbaycan dövləti dağıl- 
maq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. 
Belə bir şoraitdo, 1993-cü ilin iyu- 
nunda xalqımızın çağırışı ilə haki- 
miyyətə qayıdan görkəmli siyasətçi 
Heydər Əliyev Azərbaycanı parça- 
lanmaqdan xilas edib. Sonda mok- 
təblilər və "Murad" Əlillər İctimai 
Birliyinin üzvləri Azərbaycana həsr 
olunan şeirlər söyləyiblər.

*  *  *

Regional idarənin Bilosuvar, 
Salyan, Ncftçala və Cəbrayıl rayonları 
üzrə mədəniyyət mərkəzləri və kitab- 
xanalarda da Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi ilə 
olaqodar konsert proqramları toşkil 
olunub. Modoniyyot morkozləri toro- 
fındon keçirilon “Yaşa, azad 
Azorbaycan!” adlı şeir müsabiqosindo 
yüzlorlo moktobli vo gone iştirak edib.

Yurdun dörd bir yanında "Cümhuriyyət ili":
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oşyalann, sonodlərin öton il odibin 
qızı Feyzavor Alpsar torəfındən ölko- 
mizo hodiyyo edildiyini diqqoto çatdı- 
ran nazir görkomli mütofokkirin müəl- 
lifı olduğu rəsm osorini rayon Tarix- 
diyarşünaslıq muzeyino toqdim edib.

*  *  *

Bilosuvar Regional Modoniyyot 
İdarosinin digor tabe müossisələrin- 
do Cümhuriyyotin yaradılmasının 
100-cü ildönümü münasibotilo çox- 
saylı todbirlor keçirilib. Heydor 
Əliyev morkozlorindo, tarix-diyarşü- 
naslıq muzeylorində, rosm qalereya- 
larında, kitabxanalarda vo klub 
müossisolərində sorgi, floşmob vo s. 
toşkil olunub, Azorbaycan Xalq 
Cümhuriyyotinə hosr olunmuş guşo- 
lor yaradılıb, tarixi mövzuda mühazi- 
rolor vo doyirmi masalar keçirilib.

Bilosuvar rayon Heydor Əliyev 
M orkozinin toşkilatçılığı ilo “Heydor 
Əliyev vo Azorbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti” mövzusunda todbirdo 
Cümhuriyyotin tarixi haqqında geniş 
molumat verilib. Homçinin ölkomi- 
zin XX osrdo ikinci dofo müstoqillik 
qazanması, müstoqilliyin möhkəm- 
londirilmosindon danışılıb. Bildirilib 
ki, müstoqil Azorbaycanin dinamik 
inkişafının tomin olunmasinda

Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illi
yi və “Cümhuriyyət ili” 
Biləsuvar Regional 
Mədəniyyət İdarəsinin 
müəssisələrində də geniş 
şəkildə qeyd olunur. Bu 
qəbildən tədbirlər ilin 
sonunadək davam edə-
cək. Cümhuriyyət ideo- 
logiyasının banisi Əli bəy 
Hüseynzadənin (1864- 
1940) vətəni Salyan şəhəri də bir sıra tədbirlərə ev sahibliyi 
edib. Salyan Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində görkəm- 
li mütəfəkkir, ədib, rəssam, ictimai xadim, üçrəngli bayrağı- 
mı/ııı ideya müəllifi Əli bəy Hüseynzadəyə həsr edilən 
“İstiqlal aşiqi” adlı dəyirmi masa da bu silsilədəndir.

Hüseynov, “Ədobiyyat qozetr'nin baş 
redaktora Azor Turan çıxış ediblor.

Nazir Əbülfos Qarayev bildirib 
ki, 1920-ci ildo ölkomiz işğal olun- 
duğu üçün Azorbaycan Xalq 
Cümhuriyyoti qarşıya qoyduğu moq-

Digor çıxışlarda müsolman 
Şorqindo ilk demokratik vo parla- 
mentli respublika olan Azorbaycan 
Xalq Cümhuriyyotinin tarixindon, о 
dövrdo hoyata keçirilon islahatlardan 
danışılıb. Homçinin Əli boy 
Hüseynzadonin hoyat vo yaradıcılı- 
ğından, mübarizo yolundan geniş söz 
açılıb.

Əli boy Hüseynzadoyo moxsus

Modoniyyot Nazirliyi, Azor
baycan Milli Kitabxanası vo rayon 
İcra Hakimiyyotinin birgo toşkilatçılı- 
ğı ilo gerçokloşon morasimin iştirak- 
çıları əw əlcə  Əli boy Hüseynzadonin 
abidosini ziyarot edib, böyük müto- 
fokkir vo Cümhuriyyotin qurucuları 
haqqında kitablardan ibarot sorgi ilo 
tanış olublar.

Doyirmi masada modoniyyot nazi- 
ri Əbülfos Qarayev, rayon İcra 
Hakimiyyotinin başçısı Sevindik 
Hotomov, Milli Moclisin deputatları 
Nizami Coforov, Fozail Ağamalı, 
Əliağa Hüseynov, Tofokkür 
Universitetinin rektora Rahib

sodloro tam müvoffoq ola bilmoyib. 
Bununla belo, xalqımız müstoqillik 
ruhunu yaşadaraq 1991-ci ildo öz 
istiqlalına yenidon qovuşub.
M üstoqil Azorbaycan Respublikası 
Cümhuriyyotin varisi kimi öz inkişaf 
yolunu seçib. Ümummilli lider 
Heydor Əliyevin ölkomizdo uğurla 
gerçokloşdirdiyi siyasot xalqımızın 
tarixi-modoni yaddaşını özüno qayta- 
raraq milli monlik şüurunu inkişaf 
etdirib.



Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illik 

yubileyi münasibətilə İsmayıllı 
Regional Mədəniyyət 

İdarəsinin tabeliyində fəaliy- 
yət göstərən İsmayıllı, Şamaxı, 

Ağsu, Qəbələ və Qobustan 
rayonları üzrə mədəniyyət 

müəssisələrində silsilə tədbir- 
lər təşkil olunub.

İsmayıllı rayon Heydər Əliyev 
adma Mədəniyyət mərkəzində Cüm- 
huriyyətin 100 illiyinə həsr edilən 
flaşmob nümayiş olunub.

İsmayıllı Dövlət Rəsm Qalereyası 
rayon mərkəzindəki “Sənətkarlıq 
bazarı”nda sərgi təşkil edib. 
Mədəniyyət mərkəzinin nəzdində 
fəaliyyət göstərən “Niyal” instru
mental ansamblı, F.Əzimov adma 
İncəsənət məktəbi rəngarəng konsert 
proqramı ilə çıxış edib.

*  *  *

Ağsu rayonunda MKS tərəfmdən 
təşkil olunan ənənəvi kitab bayra-
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uzun illər çar Rusiyasmm əsarəti 
altmda zülm çəkən Azərbaycan xal- 
qınm qabaqcıl oğulları 1918-ci ildə 
müsəlman Şərqində ilk demokratik 
respublikanı qurmağa nail olublar. 
Cəmi 23 ay çox mürəkkəb ictimai- 
siyasi şəraitdə fəaliyyət göstərən 
Xalq Cümhuriyyəti 1920-ci il aprelin 
28-də bolşevik Rusiyası tərəfmdən

dəyərləri yaşadılır. Tədbirdə 
Cümhuriyyət qurucularmm fəaliyy- 
ətinə nəzər salmıb, onlarm tarixi 
xidmətləri minnətdarlıqla xatırlanıb.

Çıxışlardan sonra tədbir Zarağan 
2 nömrəli orta məktəbi şagirdlərinin, 
Qəbələ Uşaq və ailələrə dəstək mər- 
kəzi üzvlərinin və uşaq İncəsənət 
məktəbinin özfəaliyyət qrupunun

rilib. Mərasim çərçivəsində 
Qobustan şəhər Rəşid Behbudov 
adma İncəsənət məktəbi şagirdləri- 
nin hazırladıqları rəsm və rayon 
Mərkəzi kitabxanasmm təşkil etdiyi 
kitab sərgiləri nümayiş olunub.

Milli dövlətçiliyin bərqərar olması 
işıqlı ziyalılarm tarixi əməlləri ilə 
yanaşı, vətən övladlarınm, eləcə də 
Cümhuriyyətə köməyə gəlmiş qardaş 
türk hərbçilərinin qanı bahasma 
mümkün olub. 1918-ci ilin yaymda 
qanlı döyüşlərin getdiyi yerlərdən biri 
də indiki Qobustan rayonu ərazisi 
olub. Buradakı naməlum türk əsgəri- 
nin məzarı tariximizin bu şanlı səhi-
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mmda Azərbaycan Xalq Cümhu- 
riyyəti haqqmda nəşrlərə də geniş 
yer verilib.

Tədbirdən öncə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül 
dəstələri düzülüb, xatirəsi ehtiramla 
yad edilib. Tədbirdə müxtəlif məz- 
munda 200-ə yaxm kitab, rayonunun 
“Birlik” qəzetinin nüsxələri və 
Cümhuriyyət haqqmda iki sənədli 
ekran əsəri elektron variantda iştirak- 
çılara paylanılıb.

Rayon Musiqi məktəbinin Xalq 
Cümhuriyyətinin 100-cü ildönümünə 
həsr olunan konserti böyük maraqla 
qarşılanıb. Konsert proqrammda 
əvvəlcə Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə 
bağlı “ASAN Xidmət” tərəfmdən 
hazırlanan videoçarx nümayiş olu
nub. Tədbir iştirakçılarda bayram 
əhval-ruhiyyəsi yaradıb.

*  *  *

Qəbələ rayon Heydər Əliyev 
Mərkəzində də Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaradılmasmm 100 
illiyi ilə bağlı təntənəli mərasim 
keçirilib. Tədbirdə çıxış edənlər XX 
əsrin Azərbaycan xalqmm həyatmda 
böyük mübarizələr dövrü olduğunu 
diqqətə çatdırıblar. Bildirilib ki,

süquta uğradılıb. Cümhuriyyət quru- 
cularmm idealları yarımçıq qalsa da, 
1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa 
edən xalqımız yenidən Cümhuriyyət 
ideyalarma sahib çıxıb. Müasir 
Azərbaycan Respublikası Xalq 
Cümhuriyyətinin varisidir və bu gün 
ilk demokratik respublikamızm

hazırladığı bədii proqramla davam 
edib. Təqdim olunan musiqi nömrə- 
ləri iştirakçılara xoş ovqat yaşadıb.

*  *  *

Qobustan rayonunda 28 May - 
Respublika Günü və Xalq Cümhu- 
riyyətinin yaradılmasmm 100 illik 
yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçi-

fəsini yaşadan məkanlardandır. 
Cümhuriyyətin 100 illiyi ərəfəsində 
məzarm ətrafı abadlaşdırılıb. AMEA 
Mərkəzi Elmi Kitabxanasmm əmək- 
daşları burada şam ağacları əkiblər. 
Acıdərə ərazisindəki Türk şəhidliyin- 
də keçirilən aksiyada da kitabxanamn 
əməkdaşları tərəfmdən ağaclar əkilib.
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mədəniyyət müəssisələrində də 
müxtəlif tədbirlər - “Çiçəklənən res- 
publikam”, “Cümhuriyyət - 100”, 
“Biz Vətənimizi çox sevirik” adlı 
fotosərgilər təşkil olunub, dəyirmi 
masalar keçirilib.

Rayon Dövlət Rəsm Qalere- 
yasmda “İstiqlalımız - 100” adlı 
sərgi Heydər Əliyev Mərkəzində 
Cümhuriyyətin tarixinə həsr olunan 
sənədli film nümayiş etdirilib. Tarix- 
diyarşünaslıq muzeyində “Gündən- 
günə çiçəklənən Azorbaycan” adlı 
tədbir, məktəblilərin ifasmda ədəbi- 
bədii kompozisiyalar, konsert pro- 
qramları təqdim edilib.

Mədəniyyət mərkəzində musiqi 
və incəsənət məktəblərinin birgə 
hazırladığı “İstiqlal - Vətənin kök- 
sündə yüksələn Ay” adlı tədbir keçi- 
rilib. Mərasimdə vətənpərvərlik haq- 
qmda mahnılar, Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadənin “Əsrimizin Şəyavuşu” 
əsərindən parçalar səsləndirilib.

*  *  *

iştirakı ilə “Əbədiyaşar respubli- Xocavənd rayonunun modoniyyot
kam” adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə müəssisələrində “Xalqm ən böyük
“Yaşa, Azərbaycanım” adlı rəsm uğuru onun müstəqilliyidir”,
müsabiqəsi təşkil olunub, sonra kon- “Müstəqilliyin əbədiyaşar ideyaları”, 
sert proqrami toqdim edilib. ’’Azorbaycan - ana yurdum” vo s.

* * * mövzularda sorgilor, doyirmi masa
Regional idarənin Imişli rayon təşkil olunub.

Kurdəmır
Regional

Mədəniyyət
tdarəsi

Yurdun dörd bir yaninda
l i i  щ

edib, votonsevorlik ruhlu şeirlər söy- 
ləyiblər. Şagirdlərin toqdim etdiyi 
“Ordumuzun gücü” adli kompozisiya 
maraqla qarşılanıb.

Rayon Tarix-diyarşünaslıq muze- 
yindo Mollamohorromli kond tam 
orta məktəbinin müəllim vo şagird- 
lərinə “Azadlığm tomoli” adli miiha-

"Cümhuriyyət ili":
Ы ш

rin ifasmda şeirlər vo mahnilar sos- 
londirilib, sonodli film nümayiş 
olunub.

Tarix-diyarşünaslıq muzeyi şəhər 
2 sayli tam orta moktob ilo birgo 
Cümhuriyyət dövrünü oks etdiron 
fotolardan, kitab vo bukletlordon iba- 
rot sorgi təşkil edib.

Rayon Gonclor morkozindo iso 
“Tariximizi unutmayaq” mövzusun- 
da tədbir keçirilib. Morasimdo 
Azərbaycanm bugünkü müstəqil 
dövlətçiliyinin əsasınm Cümhuriyyət 
dövründə qoyulduğu vurğulanıb. 
Tədbir “Müstəqilliyimiz əbədi və 
dönməzdir” adlı ədəbi-bədii kompo
zisiya ilo davam etdirilib.

N saylı hərbi hissədə rayon 
Modoniyyot mərkəzinin kollektivi 
vo “Mil” instrumental ansamblmm

Kürdəmir Regional Modoniyyot 
İdarəsi rayon İcra Hakimiyyəti və 
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi ilo birgo Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr 
olunan tədbir təşkil edib. Tədbirdə 
çıxış edənlər Cümhuriyyətin qurul- 
ması, tarixi haqqmda geniş söhbət 
açıb, sonodli film nümayiş etdirilib.

Kürdəmir rayon Mərkəzi kitabxa- 
nası AMEA-nm Nizami Gəncəvi 
adma Milli Azorbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyinin Aran regional şöbəsi ilə 
birlikdə “Şərqdə ilk demokratik 
cümhuriyyət” adlı oxucu konfransı 
keçirib. Tədbirdə məktəblilərin ifa- 
smda vətənpərvərlik mövzulu şeir- 
lər, musiqi nömrələri toqdim olunub, 
mövzuya dair kitab sərgisinə baxış 
keçirilib.

Rayondakı Heydər Əliyev 
Morkozindo Cümhuriyyətin 100 illi
yi ilə bağlı dəyirmi masa keçirilib. 
Çıxışlardan sonra mərkəzdə fəaliy- 
yət göstərən dəməyin üzvlərinin əl 
işlərindən ibarət “Azərbaycanım - 
doğma yurdum” adlı sərgiyə baxış 
olub.

*  *  *

Regional idarənin Füzuli rayon 
Horadiz şəhər Musiqi məktəbində 
modoniyyot müəssisələrinin iştirakı 
ilə “Müstəqil Azərbaycanımız” adlı 
tədbir keçirilib. Çıxış edənlər 
Cümhuriyyətin yaranmasmı xalqımı- 
zm müstəqillik ideyalarmm reallaş- 
ması kimi dəyərləndiriblər. 
Məktəblilər mahnı və rəqslər ifa

zirə oxunub. Ziyarətçilər muzeyin 
ekspozisiyası ilə tanış olublar.

*  *  *

Beyləqan rayon Modoniyyot 
morkozindo təşkil olunan tədbirdə 
ümumtəhsil məktəblərinin müəllim 
və şagirdləri, N saylı hərbi hissənin 
əsgər və zabitləri iştirak edib. 
Çıxışlarda Cümhuriyyətin 23 aylıq 
fəaliyyəti barədə məlumat verilib.

Rayondakı Heydər Əliyev 
Morkozindo “İstiqlalımızm şərəfli 
yolu” adlı ədəbi-bədii gecə keçirilib, 
Bildirilib ki, müasir Azorbaycan 
Respublikası bu gün Xalq 
Cümhuriyyətinin demokratik dəyər- 
ləri əsasmda dövlətçilik yolunu 
davam etdirir. Tədbirdə məktəblilə-
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minin birgə təşkilatçılığı 
ilə hazırlanıb. Sərgi 
əvvəlcə qalereyanm 
sərgi salonunda, 
Mədəniyyət mərkəzinin 
foyesində, sonra isə 
ümumrayon tədbirində 
açıq səma altmda nüma- 
yiş olunub. Uşaqlarm əl 
işlərindən ibarət rəsm 

sərgisində Azərbaycan

Lənkəran şəhər Mədəniyyət 
mərkəzində Cümhuriyyətin 100 
illiyinə həsr olunmuş “28 May 
Günəşinin əbədi şöləsi” adlı kon
sert təşkil edilib. Şəhər 
ictimaiyyəti nümayəndə- 
lərinin iştirak etdiyi kon- 
sertdə əvvəlcə dövlət
himni səsləndirilib.

Çıxışlarda qeyd olu
nub ki, 100 il bundan 
öncə Cümhuriyyət tərə- 
findən qaldırılan üçrəngli 
bayrağımız ötən əsrin 
sonlarmda bir daha xalqı- 
mızm başı üzərində dal- 
ğalanmağa başlayıb. 
Bildirilib ki, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 
yaradılması ölkəmizin 
gələcək müstəqilliyi 
üçün möhkəm bünövrə

təşkil edib.
Daha sonra Cümhuriyyətə həsr 

olunmuş videoçarx nümayiş olunub. 
Mədəniyyət mərkəzinin “Çölləmə” 
rəqs qrupunun ifasmda rəqslər, 
“V aqif’ bədii qiraət dəməyi üzvlə- 
rinin ifasmda Vətənə həsr olunmuş 
şeirlər, eləcə də mahnı və rəqslər 
tamaşaçılarm alqışları ilə qarşılanıb.

H.Rzayeva adma Lənkəran 
şəhər 2 saylı uşaq Musiqi məktə- 
bində keçirilən tədbirdə məktəbin 
kollektivi tərəfmdən hazırlanan 
konsert proqramı təqdim olunub. İfa 
olunan şeirlər, rəqslər tədbir işti- 
rakçıları tərəfmdən maraqla qarşıla- 
nıb.

Sonda fərqlənən bir qrup müəl- 
lim və şagird fəxri fərmanlarla təl- 
tif edilib.

C.Cabbarlı adma Lənkəran 
şəhər 1 saylı uşaq Musiqi məktə- 
bində də Xalq Cümhuriyyətinin 
yaranmasmm 100 illik yubileyi 
qeyd olunub. Tədbir məktəbin şa- 
girdlərindən ibarət xor kollektivinin 
ifasmda dövlət himninin oxunması 
ilə başlayıb. Sonra məktəbin xalq 
çalğı alətləri orkestrinin, nağara, 
qarmon, kanon ifaçılarmm çıxışları 
təqdim olunub. Tədbirdə səslənən 
rəngarəng ifalar, şeirlər, eləcə də 
rəqs nömrələri tamaşaçılarm kön- 
lünü oxşayıb.

*  *  *

Astara rayon Mərkəzi kitabxa
nasmm Uşaq şöbəsində Mirzə 
Ələkbər Sabir adma şəhər 1 saylı 
orta məktəbin V sinif şagirdlərinin 
iştirakı ilə Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyi ilə əlaqədar 
“Azərbaycanm tarixi haqqmda nə 
bilirsiniz?” mövzusunda inşa müsa- 
biqəsi keçirilib.

Çıxış edənlər Xalq Cümhu- 
riyyətinin tarixindən söz açıblar. 
Bildirilib ki, Cümhuriyyətin yarat- 
dığı demokratik əsaslı dövlətçilik 
dəyərləri müasir müstəqil 
Azərbaycan Respublikası tərəfın- 
dən uğurla davam etdirilir. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
siyasi kursunu layiqincə davam

etdirən Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycan dinamik 
inkişaf edən ölkəyə çevrilib.

Sonra inşa müsabiqəsi haqqmda 
məlumat verilib. Müsabiqədə 20 
məktəbli iştirak edib. Qaliblər 
rayon Mərkəzləşdirilmiş kitabxana 
sisteminin fəxri fərmanı ilə təltif 
olunub, onlara hədiyyələr təqdim 
edilib.

*  *  *

Lerik Rayon Dövlət Rəsm 
Qalereyasmda 28 May - Respublika 
Gününə həsr olunmuş sərgi keçiri- 
lib. Rayon Mədəniyyət mərkəzi, 
uşaq Musiqi məktəbi, 
Uzunömürlülər muzeyi, 
Diyarşünaslıq muzeyi və rayon 
Mərkəzləşdirilmiş kitabxana siste-

Xalq Cümhuriyyətinə həsr olunmuş 
rəsm əsərləri təqdim edilib.

Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi 
münasibətilə daha bir sərgi Lerikin 
Uzunömürlülər muzeyində təşkil 
olunub. Muzeyə gələn qonaqlara 
Cümhuriyyətin qurucuları, eləcə də 
ötən əsrin sonlarmda xalqımızm 
azadlıq mübarizəsi haqqmda məlu- 
mat verilib, sənədli film nümayiş 
etdirilib.

Tarix-diyarşünaslıq muzeyində 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyi ilə bağlı keçirilən tədbir- 
də rayon rəhbərliyi, ziyalılar və 
məktəblilər iştirak ediblər. Çıxış- 
larda vurğulanıb ki, Azərbaycan 
Respublikası Cümhuriyyətin varisi 
olduğunu onun ideallarmı yaşadıb 
inkişaf etdirməklə sübut edib. 
Tədbirdə səsləndirilən mahnılar 
iştirakçılarda bayram əhval-rahiy- 
yəsi yaradıb.

Hamarat kənd kitabxanasmda 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 
yubileyinə həsr olunan tədbirdə 
iştirakçılar öncə Cümhuriyyətin 
tarixi ilə bağlı kitab və dövri nəşr- 
lərdən, şəkillərdən ibarət sərgiyə 
baxıblar. Çıxışlardan sonra məktəb- 
lilərin hazırladığı “Sənə min bir 
məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan” 
adlı ədəbi-bədii kompozisiya böyük 
maraqla qarşılanıb.
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Masallı rayon mərkəzindəki Heydər Əliyev 
parkında 28 May - Respublika Gününə həsr 

olunmuş konsert keçirilib. Konsertdə 
Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsinin 

musiqi kollektivləri, ifaçılar, “Halay” folk
lor qrupu, “Masallı” rəqs qrupu rəngarəng 
musiqi nömrələri ilə rayon sakinlərinə bay- 

ram əhval-ruhiyyəsi yaşadıblar.

*  *  *

Cəlilabad rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin 
qarşısmda Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasmm 
100 illiyi, ümummilli liderin anadan olmasmm 95- 

ci ildönümü münasibətilə bayram kon- 
serti təqdim olunub. Tədbirdə rayon 
rəhbərliyi, təhsil, səhiyyə, idarə və 
müəssisələrin əməkdaşları, rayon 
sakinləri iştirak ediblər. Tədbirə 
dəvət olunan müğənnilərin və yerli 
ifaçılarm toqdim etdiyi musiqi nöm- 
rələri maraqla qarşılanıb.

Cəlilabad rayon Mərkəzi kitab- 
xanasmm Uşaq şöbəsi şəhər 8 saylı 
orta məktəbin şagirdləri üçün 
“Yaşa, yaşa, Azorbaycan!” adlı 
tədbir təşkil edib. Tədbirdə Azor
baycan Xalq Cümhuriyyətinin fəa- 
liyyəti haqqmda ətraflı məlumat 
verilib.

*  *  *

Yardımlı rayonunda 
"Azorbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Heydər 

Əliyev ideyaları" mövzusunda tədbir keçirilib. 
Tədbirdə bildirilib ki, Xalq Cümhuriyyəti 1920-ci 
il aprel işğalı ilə fəaliyyətini dayandırsa da, xalqı- 
mızm müstəqillik ideyaları yaşayıb, Azorbaycan 
1991-ci ildə yenidən öz müstəqilliyinə qovuşub. 
Vurğulanıb ki, dövlət müstəqilliyimizin qoruma- 
smda, inkişaf etməsində məhz ulu öndər Heydər 
Əliyevə borcluyuq.

Tədbirdə Yardımlı rayon Modoniyyot mərkəzi 
tərəfmdən hazırlanmış konsert proqramı təqdim 
edilib, rayon idmançılarmm nümunəvi çıxışları 
olub. Masallı rayonundan dəvət olunmuş “Halay” 
xalq kollektivi və oğlanlardan ibarət rəqs qrupunun 
ifası da izləyicilərə bayram əhvalı yaşadıb.

Cümhuriyyətin yubileyi münasibətilə daha bir 
konsert proqramı Yardımlı rayon mərkəzindəki 
Heydər Əliyev parkmda təşkil olunub. Konsertdə 
bəstəkar vo xalq mahnıları səsləndirilib.

Yardımlı rayon Mərkəzi kitabxanasmda təşkil 
olunan sərgidə isə Cümhuriyyətin dövlətçilik sim- 
volları vo ilk demokratik respublikamızm yaradıl- 
masmda əməyi olan şəxsiyyətlərin fotoşəkilləri və 
onlarm fəaliyyəti haqqmda nəşrlər nümayiş olu
nub. Həmçinin kitabxananm oxu zalmda dəyirmi 
masa təşkil olunub. Dəyirmi masada ölkəmizin 
zəngin dövlətçilik tarixindən söhbət açılıb. Sonda 
tədbir iştirakçıları sərgi ilə tanış olublar.

Şəhərdəki Heydər Əliyev Morkozindo iso Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə əlaqədar elmi-prak- 
tik konfrans keçirilib. Tədbirdə Cümhuriyyətin 
fəaliyyətini əks etdirən videoçarx nümayiş olunub. 
Çıxışlarda vurğulanıb ki, XX əsr Azərbaycanm 
tarixində taleyüklü hadisələrlə zəngin olub. Bu 
hadisələrin ən yüksək zirvəsi 1918-ci il maym 28- 
do Azərbaycanm dövlət müstəqilliyinin 
elan edilməsidir. Qeyd olunub ki, 
ümummilli lider Heydər Əliyev 
Cümhuriyyətin yaradılmasmı döv- 
lətçilik tariximizdə parlaq səhifə 
kimi dəyərləndirib. Cümhuriyyətin 
tarixi ənənələri bu gün uğurla inki- 
şaf etdirilir.

Konfransda BDU-nun professo- 
ru, tarix elmləri doktoru Anar 
İsgəndərovun mövzu ilə bağlı məru- 
zəsi dinlənilib. Məruzə ətrafmda
çıxış edənlər Cümhuriyyətin xalqımı- 
za irs qoyduğu dövlətçilik ənənələ- 
rindən, müstəqil Azorbaycan 
Respublikasmm qazandığı uğurlardan 
danışıblar.

R.Tağıyev adma Masallı Tarix- 
Diyarşünaslıq Muzeyində rayon məktəbliləri üçün 
“Tarixin tarixləşən anı” mövzusunda dərs təşkil 
olunub. Həmçinin Tarix-diyarşünaslıq muzeyi və 
rayon Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 
birgə təşkilatçılığı ilo “Azorbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti vo modoniyyot” mövzusunda tədbir

keçirilib. Çıxış edənlər bildiriblər ki, cəmi 23 ay 
fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, Cümhuriyyət 
hökuməti digər sahələrdə olduğu kimi, mədəni- 
maarif sahəsinin də inkişafma diqqət yetirib, bir 
sıra zəruri addımlar atılıb.

Masallı rayon 
Mərkəzi kitabxanasmda da tədbir keçiri- 

lib. Çıxış edənlər Xalq Cümhuriyyətinin tarixindən 
ətraflı söz aşıblar. Bildirilib ki, 1918-ci ildə 
Cümhuriyyətin qurulması ilo Azorbaycan müsəl- 
man Şərqində demokratik idarəçilik modelinə 
keçən ilk ölkə olub.



Cümhuriyyətin 100 illik yubileyi 
Sabirabad Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin tabe müəssisələrində 
də bayram əhvalında qeyd olunub.

IC*
AZƏRBAYCAN
XALQ CÜMHURİYYƏTİ

Yurdun dörd bir yanında "Cümhuriyyət ili":
ШИШ* А щ  Ш ш

Sabirabad rayon Mədəniyyət mərkəzində təşkil 
olunan tədbirin iştirakçıları əvvəlcə mərkəzin foye- 
sində Tarix-diyarşünaslıq muzeyi ilə birgə yaradıl- 
mış guşəyə və ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin 
əl işlərindən ibarət sərgilərə baxıblar.

Çıxış edənlər Xalq Cümhuriyyətinin dövlətçilik 
tariximizdə mühüm yerindən söz açıb,
Cümhuriyyətin varisi olan Azərbaycan 
Respublikasmm bu gün dünya birliyində özünə 
layiqli yer tutduğunu vurğulayıblar. Bildirilib ki,
Birinci Respublikanm ömrü qısa olsa da, onun 
dəyərlər sistemi xalqımızm yaddaşmda əbədi iz 
qoyub, milli dövlətçilik ənənələrinin XX əsrin 
sonunda yenidən bərpa edilməsində əhəmiyyətli rol 
oynayıb.

Tədbir konsert proqramı ilə davam edib.
Sabirabad rayon Medeniyyet mərkəzinin nəzdində 
fəaliyyət göstərən Q.Quliyev adma xalq çalğı alət- 
ləri ansamblmm və Ü.Hacıbəyli adma Musiqi mək- 
təbi xanəndələrinin ifasmda bir-birindən rəngarəng 
ifalar iştirakçılar tərəfmdən alqışlarla qarşılanıb.

Sabirabad rayon Heydər Əliyev Mərkəzində 
N.Nərimanov adma 2 saylı tam orta məktəbin müəllim və şagirdlərinin iştira- 
kı ilə tədbir keçirilib. Cümhuriyyətin yaranması haqqmda geniş məlumat 
verildikdən sonra məktəbin kollektivi mərkəzin 3D kinozalmda rejissor 
Yavər Rzayevin “İlahi məxluq” tam- 
metrajlı bədii filmini izləyiblər.

*  *  *

Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 
yubileyi Şirvan şəhər Heydər Əliyev 
Mərkəzi və Musiqi məktəbinin birgə 
təşkil etdiyi tədbirlə qeyd olunub.
Çıxışlarda ölkəmizin dövlətçilik tari- 
xindən bəhs olunub, mövzu ilə bağlı 
məruzələr dinlənilib.

Musiqi məktəbinin xoru dövlət 
himnini səsləndirib. Tədbir məktəbin 
müəllim və şagirdlərinin ifasmda 
geniş konsert proqramı ilə davam 
edib.

Şirvan şəhər Mədəniyyət mərkəzi- 
nin “Energetik” klubu tərəfindən 
Cümhuriyyətin yubileyi münasibətilə 
məktəblilərin əl işlərindən ibarət 
sərgi təşkil olunub. Sərgidə Şirvan şəhər ümumtəhsil məktəblərində oxuyan 
şagirdlərin əl işləri sərgilənib. Təqdim olunan dekorativ-tətbiqi sənət nümu- 
nələri arasmda müsəlman Şərqində ilk demokratik respublikanm atributları-
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nm əks olunduğu nümunələr maraqla qarşılanıb.
*  *  *

Regional idarənin əhatə etdiyi Hacıqabul rayon Heydər Əliyev 
Mərkəzində 28 May - Respublika Günündə Cümhuriyyətin yubileyinə həsr

olunmuş elmi-praktik konfrans 
keçirilib. İştirakçılar əvvəlcə 
ümummilli liderin abidəsini 
ziyarət ediblər.

Tədbirdə “Müsəlman 
Şərqində ilk demokratik respub
lika” adlı sənədli film nümayiş 
olunub. Sonra “Azərbaycanda 
milli dövlətçiliyin bərqərar olma- 
sı”, “Demokratik respublika 
dövründə ordu quruculuğu və 
ərazi bütövlüyü uğrunda mübari- 
zə”, “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti dövründə maarif 
və mədəni quruculuq” və digər 
mövzularda məruzələr dinlənilib.

Heydər Əliyev Mərkəzində 
Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə əla- 

qədar məktəblilər arasmda bilik yarışması da keçirilib. Yarışmada rayonun 9 
məktəbi təmsil olunub.

Müsabiqənin sualları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi və fəaliyy- 
əti ilə bağlı olub. Şəhər 3 saylı tam orta məktəbin 
“Mübariz” komandası I, 1 saylı tam orta məktəbin 
“Müsavat” komandası II, 2 saylı tam orta məktəbin 
“Qarabağ” komandası iso III yerə layiq görülüb.

*  *  *

Saatlı şəhərində isə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaradılmasmm 100 illik yubileyi 
və Saatlı rayonunun təşkil edilməsinin 75 illiyi 
münasibətilə təntənəli tədbir keçirilib. Tədbirdə 
çıxış edənlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
yaranma tarixi və fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat 
veriblər. Sonra rayonun 75 illiyi münasibətilə icti- 
mai-mədəni həyatda fəal iştirak edən bir qrup 
şəxsə mükafatlar təqdim olunub. Saatlı rayon 
Mədəniyyət mərkəzi və Bülbül adma Musiqi mək- 
təbinin birlikdə hazırladığı konsert proqrammda şən 
mahnılar və rəqslər tamaşaçılar tərəfmdən rəğbətlə 
qarşılanıb.
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Yurdun dörd bir yanında "Cümhuriyyət ili":
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Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi 
ilə əlaqədar Ağdaş Regional 
Mədəniyyət İdarəsinə daxil 
olan Ağdaş, Göyçay, Ucar və 
Zərdab rayonlarındakı mədə- 
niyyət müəssisələrində silsilə 
tədbirlər keçirilib.

Ağdaş rayon Mədəniyyət mərkə- 
zində Mərkəzi kitabxana və Təbiət, 
humanitar, texniki təmayüllü gimna- 
ziyanm birgə təşkilatçılığı ilə 
“Azərbaycanm müstəqilliyi dönməz 
və əbədidir” adlı ədəbi-bədii kompo
zisiya təşkil olunub. Mərkəzin foye- 
sində “Azorbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti - 100” adlı sərgi 
nümayiş etdirilib. Cümhuriyyətin

rəsm sərgisi iştirakçılarda dərin 
təəssürat yaradıb.

*  *  *

Habil Əliyev adma Ağdaş şəhər 
uşaq Musiqi məktəbində İsmayıllı 
Regional Modoniyyot İdarəsinin tabe- 
liyində fəaliyyət göstərən Şamaxı 
şəhər İncəsənət təhsili mərkəzi ilə 
birgo bayram konserti təşkil edilib.

Ağdaş Regional Modoniyyot

*  *  *

Göyçay rayon Heydor Əliyev 
Morkozindo Azorbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaradılmasmm 100 
illik yubileyino hosr edilon todbirdo 
3 saylı məktəbin şagirdlərinin hazir- 
ladığı odobi-bodii kompozisiya toq
dim edilib.

Cümhuriyyətin yubileyi ilo olaqo- 
dar Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş

Cümhuriyyət” mövzusunda todbirdo 
Gonclor vo idman idarosinin, eloco 
do Uşaq vo ailoloro dostok morkozi- 
nin əməkdaşları vo rayon 1 sayli 
məktəb-liseyin şagirdləri iştirak edib- 
lor. Moktob-liseyin şagirdlərinin toq
dim etdiyi “Müstəqilliyimiz dönməz- 
dir, obodidir, daimidir” adli kompozi
siya alqışlarla qarşılanıb.

Zordab rayon Mərkəzi kitabxanası

tarixini əks etdirən sənədlər, tarixi- 
mizin bu şanlı səhifəsindən bəhs 
edən müxtəlif nəşr nümunələri işti- 
rakçılarm marağma səbəb olub. 
Gimnaziyanm 4-cü sinif şagirdlərinin 
ifasmda odobi-bodii kompozisiya da 
maraq doğurub.

Ağdaş Rayon Tarix-Diyarşünaslıq 
Muzeyinin təşkilatçılığı ilə Heydər 
parkmda açıq havada keçirilən tod
birdo rayon Modoniyyot mərkəzinin 
musiqi vo roqs kollektivlorinin kon
sert proqramı toqdim edilib, məktəb- 
lilərinin hazırladığı odobi-bodii kom
pozisiya göstərilib. Tarix-diyarşünas- 
lıq muzeyi tərəfmdən hazırlanmış 
“Azorbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 
100” adlı sərgi nümayiş olunub.

Ağdaş rayon Mərkəzi kitabxana- 
sınm Uşaq şöbəsində isə “Azad res- 
publika, adm mübarək!” adlı tədbir 
təşkil olunub. Şagirdlərin ifasmda 
vətənpərvərlik mövzulu şeirlər səs- 
ləndirilib. Məktəblilərin əl işlərindən 
ibarət “Tarixin dərinliklərindən 
süzülüb gəlmiş Azorbaycan” adlı

İdarəsinin rəisi Tahir Əliyev, 
Musiqi məktəbinin direktoru Rafiq 
İsgəndərov, Şamaxı şəhər 
İncəsənət təhsili mərkəzinin direk
toru Namiq Rzazadə çıxış edərək 
iştirakçıları Cümhuriyyətin 100 illi
yi münasibətilə təbrik ediblər. Hər 
iki incəsənət ocağınm müəllim və 
şagirdləri tərəfindən hazırlanmış 
konsert proqramı tamaşaçılarm 
könlünü oxşayıb.

Kitabxana Sistemində də tədbir keçi- 
rilib. Mərasimdə müsəlman Şərqində 
ilk demokratik respublikanm tarixi, 
fəaliyyəti və bolşevik Rusiyası tərə- 
fındən süquta uğradılması haqqmda 
ətraflı məlumat verilib.

*  *  *

Zordab rayon Heydər Əliyev 
Morkozindo keçirilən “Azorbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin milli dövlətçi- 
lik tariximizdə rolu - əbədi

və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin Ucar bölgəsi üzrə şöbəsi- 
nin birgə təşkilatçılığı ilo “Azorbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasmda 
milli-mənəvi dəyərlərimizin rolu” 
mövzusunda tədbir təşkil olunub.

*  *  *

Ucar rayon Heydor Əliyev Mor
kozindo rayon Modoniyyot morkozi- 
nin təşkilatçılığı ilo Xalq Ciimhu- 
riyyotinin 100 illiyino hosr olunmuş 
“Qoy var olsun Azorbaycan!” adli 
mərasim təşkil edilib. Todbirdo rayon 
İcra Hakimiyyətinin məsul əməkdaş- 
lan, tohsil, sohiyyo, modoniyyot işçi- 
lori, moktoblilor vo ictimaiyyot 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Çıxış edənlər Xalq 
Cümhuriyyətinin müsəlman Şərqində 
ilk demokratik dövlət olduğunu qürur 
hissi ilə vurğulayıblar. Rayon 
Modoniyyot mərkəzinin tabeliyində 
fəaliyyət göstərən folklor kollektivlo
rinin hazırladığı odobi-bodii kompo
zisiya tədbir iştirakçılarmda dərin 
təəssürat yaradıb.
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Yurdun dörd bir yanında "Cümhuriyyət ili
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Regional
Mədəniyyət

tdarəsi

Ağstafa Regional Mə- 
dəniyyət İdarəsinə daxil 

olan rayonların mədəniyyət 
müəssisələri Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin 100 
illiyi münasibətilə müxtəlif 

tədbirlər təşkil ediblər.

Ağstafa şəhər uşaq Musiqi mək- 
təbinin konsert zalmda “Şanlı tarixi- 
miz” adlı konsertdə rayon ictimaiy- 
yəti və mədəniyyət nümayəndələri 
iştirak ediblər. Konsert proqrammda 
Ağstafa və Şəmkir rayon Musiqi 
məktəbləri kollektivlərinin çıxışları 
maraqla qarşılanıb.

Regional idarə və Ağstafa Rayon 
İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 
şəhər uşaq Musiqi məktəbində 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 
100” adlı bayram tədbiri keçirilib. 
Mərasim iştirakçıları müsəlman 
Şərqində yaradılmış ilk demokratik, 
parlamentli respublika haqqmda 
məruzələr ediblər. О dövrün ictimai- 
siyasi prosesləri təhlil edilib, 
Cümhuriyyət hökumətinin həyata 
keçirdiyi islahatlardan söz açılıb. 
Tədbir mədəniyyət işçilərinin rənga- 
rəng musiqi proqramı ilə davam edib.

*  *  *

Qazax rayon Mədəniyyət mərkə- 
zinin kollektivi Cümhuriyyətin 100 
illiyi münasibətilə N saylı hərbi his- 
sədə konsert proqramı ilə çıxış edib. 
Tədbirdə çıxış edənlər Xalq 
Cümhuriyyətinin 23 ay müddətində 
keçdiyi çətin və şərəfli yoldan, onun 
qurucularmdan danışıblar. Hərbi his- 
sənin zabitləri şəxsi heyətin vətən- 
pərvərliyindən, müstəqil Azər- 
baycanda ordu quruculuğundan danı- 
şaraq, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin torpaqlarımızı azad etmək 
barədə əmrinə hər an hazır olduqları- 
nı bildiriblər.

Sonra tədbir bədii özfəaliyyət 
kollektivinin ifaları ilə davam etdiri
lib, müstəqil Azərbaycana həsr olun- 
muş şeirlər səsləndirilib.

*  *  *

Qazax rayon Mərkəzi kitabxanası- 
nm Uşaq şöbəsi Cümhuriyyətin 100 
illiyinə həsr edilmiş tədbirlər çərçivə- 
sində ilk azərbaycanlı hərbi topoqraf, 
general-mayor İbrahim ağa Vəkilovun

Qazax şəhərindəki Nəriman 
Nərimanov adma istirahət parkmda 
Cümhuriyyət dövründə Milli 
Ordunun təşkilində müstəsna xidmət- 
ləri olmuş general-mayor Cavad bəy 
və polkovnik Rüstəm bəy Şıxlinski 
qardaşlarmm anım mərasimi keçiri- 
lib. Tədbirdə Şıxlinski qardaşlarmm 
general-leytenant Əliağa Şıxlinskinin 
qardaşı Məmmədağa Şıxlinskinin 
oğulları olduqları diqqətə çatdırılıb.

Vurğulanıb ki, bolşeviklər 
Azərbaycanı işğal etdikdən sonra 
Şıxlinski qardaşları silahı yerə qoy- 
mayıb, 1920-ci il maym sonlarmda 
baş vermiş Gəncə üsyanmm təşkilin-

Ağstafa Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin və Tovuz Rayon İcra 
Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə 
Tovuz şəhərindəki Heydər Əliyev 
adma mədəniyyət və istirahət parkmda 
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasmm 
100 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib. 
Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan 
Respublikası Xalq Cümhuriyyətinin 
dövlətçilik ənənələrinə sadiq qalaraq 
tarixi varislik üzərində öz dövlətini 
yaradıb inkişaf etdirir. Bu gün müstə- 
qil dövlətimiz tarixinin yeni inkişaf 
mərhələsini yaşayır. Bayram tədbiri 
rayon incəsənət ustalarmm konsert 
proqramı ilə davam edib.

*  *  *

*  *  *

də iştirak ediblər. Üsyan yatırıldıqdan 
sonra Rüstəm bəy Nargin adasmda 
güllələnib, Cavad bəy isə yaralı 
vəziyyətdə döyüş meydanmdan çıxa- 
rılaraq Gürcüstana aparılıb,
Türkiyəyə, oradan İrana gedib.
Cavad bəy İranda da hərbçi kimi xid- 
mətini davam etdirib, 1959-cu ildə 
Tehranda vəfat edib.

Çıxışlardan sonra Cavad bəy və 
Rüstəm bəy Şıxlinski qardaşlarmm 
vaxtilə yaşadıqları evə baxış olub və 
Azərbaycan Ordusunun 100 illik 
yubileyi ərəfəsində həmin evə xatirə 
lövhəsinin vurulması qərara almıb.

(1853-1934) anadan olmasmm 165 
illiyi münasibətilə sərgi təşkil edib.

Açıq havada keçirilən sərgidə 
Cümhuriyyətin yaranmasmda xüsusi 
rolu olan Milli Şura üzvləri haqqmda, 
Azərbaycanm tarixini əks etdirən 
kitablar nümayiş olunub.

Çıxış edənlər İbrahim ağa Paşa 
oğlu Vəkilovun həyat və fəaliyyəti 
haqqmda məlumat veriblər. Bildirilib 
ki, İ.Vəkilov Qafqazda general- 
mayor rütbəsinə layiq görülmüş 
yeganə hərbi topoqraf olub. Sərgi 
rayon ictimaiyyəti və məktəblilər 
tərəfindən maraqla qarşılanıb.
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qadmlara da seçki hüququ verilmə- 
sindən söz açılıb.

Mingəçevir şəhər Fəxrəddin 
Qasımov adma uşaq İncəsənət mək- 
təbində də Cümhuriyyətin 100 illiyi 
ilə əlaqədar tədbir keçirilib.

*  *  *

Tərtər rayon Heydər Əliyev 
Mərkəzində “Ciimhuriyyətin 100 
ili” adlı tədbir keçirilib. Tədbir işti- 
rakçıları Cümhuriyyət dövrünü öziin- 
də əks etdirən foto, tarixi sənədlər 
və kitablardan ibarət sərgi ilə tanış 
olublar. Məktəblilərin ifasmda kom
pozisiya toqdim edilib.

Modoniyyot morkozindo toşkil 
olunan “Azorbaycan Xalq 
Ciimhuriyyoti - 100” adli todbirdo 
iso morkozin vo Musiqi moktobi 
kollektivinin hazırladığı bostokar vo 
xalq mahnilarmdan ibarot konsert 
proqramı maraqla qarşılanıb.

Uşaq musiqi moktobindo keçiri- 
lon morasimdo şagirdlorin hazırladı- 
ğı konsert proqramı iştirakçılarm 
könlünü oxşayıb.

*  *  *

Yevlax şohor Heydor Əliyev 
Morkozindo Ciimhuriyyotin yubileyi 
ilo bağlı rongarong proqram toqdim 
olunub. Şohor 2 nömroli Musiqi 
moktobinin “Pöhrolor” ansamblmm 
bir-birindon gözol çıxışları todbiro 
rong qatib.

Şohor Modoniyyot morkozindo 
“Azadlığı istomirom zorro-zorro...” 
adli tontonoli bayram konserti toşkil 
olunub. Modoniyyot morkozinin 
“Kiir” vokal instrumental ansambli

Bərdə
Regional

Modoniyyot
tdarosi

Bərdə Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin müəssislərində 
Cümhuriyyətin 100 yaşı çeşidli 
tədbirlərlə, vətənpərvərlik coş- 
qusu ilə qeyd olunub.

Yurdun dörd bir yanında "Cümhuriyyət ili":
Ш Ш  ® Ш миь р й ш р
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Bordo Dövlot Rəsm

Cümhuriyyotin yaranması orəfəsində 
beynolxalq alomdə vo regionda baş 
veron proseslordon bohs ediblor. 
Bildirilib ki, xalqımızm maarifporvor 
ziyalıları milli dövlotçiliyin yaradıl- 
ması vo qorunması yolunda gorgin 
mübarizo aparıblar. Todbir konsert 
proqramı ilo davam edib.

Mingoçevir şohor Üzeyir 
Hacıboyli adma 11 illik Musiqi 
moktobindo toşkil olunan 
“İstiqlaliyyoto gedon yol” mövzulu 
todbirdo Cümhuriyyotin oldo etdiyi 
nailiyyotlordən danışılıb. Sonda 
moktobin xor kollektivinin vo xalq 
çalğı alotlori orkestrinin ifasmda 
Azorbaycan bostokarlarmm osorlori

ifa olunub.
Bülbül adma 2 nömroli Musiqi 

moktobindo “Miistoqil Azorbaycan” 
adli odobi-bodii kompozisiya toqdim 
olunub. Todbirdo Xalq 
Ciimhuriyyotinin biitiin Tiirk diinya- 
smin, miisolman alominin on parlaq 
sohifolorindon biri olduğu vurğula- 
nıb.

Mingoçevir şohor Heydor Əliyev 
Morkozindo “Miistoqil Azorbaycan 
Respublikasi Xalq Ciimhuriyyotinin 
varisidir” mövzusunda konfrans toş- 
kil olunub. Konfransda Ciimhuriyyot 
dövründo irqi, milli, dini forq qoyul- 
madan biitiin votondaşlarm hiiquq 
boraborliyinin tomin olunmasmdan,

lar, şohor 1 nömroli vo Xaldan kond 
musiqi moktoblorinin miiollim vo 
şagirdlordon ibarot xor kollektivlori- 
nin ifalan maraqla qarşılanıb.

Modoniyyot morkozi torofindon 
“Sahil bulvar” parkmda toşkil edilon 
“Miistoqilliyimiz obodidir” adli ton
tonoli bayram konserti do yaddaqa- 
lan olub.

Xaldan kond Musiqi moktobinin 
kollektivi Yevlax Modoniyyot mor
kozinin fılialı olan şohor Yaradıcılıq 
evindo konsert proqrami ilo çıxış 
edib. Moktobin xalq çalğı alotlori 
ansamblmm ifasmda toqdim olunan 
şon musiqilor qonaqlarm horarotli 
alqışlarmı qazanib.

solistlərinin ifa etdikləri şən mahm-

miinasibotilo açıq havada 
keçirdiyi todbirdo xalqimi- 
zm azadlıq vo miistoqillik 
uğrunda miibarizosindon 
danışılıb. Şohor 4 nömroli 
uşaq İncosonot moktobi 
şairdlərinin Cümhuriyyotin 
100 illiyi ilo bağlı çokdiyi 
rosmlor nümayiş olunub. 
Morasim konsert proqrami 
ilo davam edib.

Rayondaki Heydor Əliyev 
Morkozindo keçirilon todbirdo döv- 
lot himni oxunduqdan sonra akade- 
mik Zorifo Əliyeva adma moktob- 
liseyin şagirdlorinin ifasmda odobi- 
bodii kompozisiya toqdim olunub.

Bordo şohor Modoniyyot saraym- 
da keçirilon morasimdo Ciim- 
huriyyotin yaranmasi haqqmda söz 
açılıb, Respublika Giiniino hosr olun- 
muş videoçarx nümayiş etdirilib.

Regional idaronin Mingoçevir 
şohorindəki Azor Niftoliyev adma 
Modoniyyot morkozindo “Şorqin ilk 
demokratik respublikasi” adli todbir 
keçirilib. Çıxış edonlor

Qalereyasmm Xalq 
Ciimhuriyyotinin yaradilma- 
smin 100-cii ildöniimii



Ağcabədi rayon Heydər Əliyev 
adına mərkəzi meydanda Xalq 

Cümhuriyyətinin 100 illik 
yubileyi münasibətilə təntənəli 

bayram tədbiri keçirilib. 
Tədbirdə rayon ictimaiyyəti- 

nin nümayəndələri, N saylı 
hərbi hissənin əsgər və zabit- 
ləri iştirak edib. Çıxış edənlər 

tariximizin bu şanlı səhifəsi 
haqqında danışıblar. Qeyd olu
nub ki, gənc nəsil Azərbaycan 

tarixini, о cümlədən 
Cümhuriyyətin keçdiyi yolu 

dərindən öyrənməlidir.

Tədbirin bədii hissəsində 
Ağcabədi şəhər uşaq Musiqi məktə- 
binin kollektivi şən, bayram ovqatlı 
konsert proqramı ilə çıxış edib. İfa 
olunan mahnılar, Üzeyir Hacıbəyli 
adma Ağcabədi şəhər uşaq 
İncəsənət məktəbinin birləşmiş rəqs 
qruplarmm təqdim etdiyi rəqs nöm- 
rələri, səslənən şeirlər tamaşaçılar- 
da böyük rəğbət doğurub.

Ağcabədi Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin tabeliyində olan 
Hacıbədəlli kənd uşaq Musiqi mək- 
təbi N saylı hərbi hissədə konsert 
proqramı təşkil edib. Konsert Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi- 
nə və hərbi hissənin yaranmasmm 
25 illiyinə həsr olunub. Kollektivin 
təqdim etdiyi ifalar əsgər və zabit- 
lər tərəfindən sürəkli alqışlarla 
qarışlanıb.

Regional idarənin Yaqub 
Məmmədov adma rayon 
Mədəniyyət mərkəzinin tabeliyində 
olan mədəniyyət müəssisələri və 
klub filiallarmda da Cümhuriyyətin 
yubileyi ilə əlaqədar tədbirlər planı 
əsasmda oxucu konfransları keçiri- 
lib, dəyirmi masalar təşkil edilib. 
Gənc istedadlarm əl işlərindən iba- 
rət sərgilər hazırlanıb, musiqili təd- 
birlər təşkil olunub.

*  *  *

Ağdam rayon Heydər Əliyev 
Mərkəzində “Xalqımızm dövlətçi- 
lik salnaməsinin parlaq səhifəsi” 
adlı tədbir keçirilib. Rayon Mərkəzi 
kitabxanası və Heydər Əliyev

AZƏRBAYCAN
XALQ CÜMHURİYYeTİ
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nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbir 
keçirilib. Əvvəlcə rayon rəhbərliyi 
və ictimaiyyət nümayəndələri 
ümummilli liderin büstü önünə gül 
dəstələri düzərək xatirəsini ehti- 
ramla yad ediblər. Tədbirdə çıxış 
edənlər bildiriblər ki, özünü Xalq 
Cümhuriyyətinin varisi elan edən 
müasir Azərbaycan dövləti ümum- 
milli lider Heydər Əliyevin dövlət- 
çilik strategiyası əsasmda inkişaf 
edərək müstəqilliyinin əbədiliyini 
və dönməzliyini təmin edib.

Çıxışlardan sonra Laçm rayon 
Şamkənd kənd uşaq Musiqi məktə- 
binin saz müəllimi Nizami Şirinova 
Mədəniyyət Nazirliyinin “Fəxri 
mədəniyyət işçisi” döş nişanı təq- 
dim edilib.

Laçm rayon MKS-də ümummilli 
lider Heydər Əliyevin anadan olma- 
sınm 95 illiyi və Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaradılmasmm 
100 illik yubileyinə həsr edilmiş 
kitab bayramı keçirilib. Məktəb- 
lilərin ifasmda bədii kompozisiya 
təqdim edilib. Sonda tədbir iştirak- 
çıları Heydər Əliyevin həyat və 
fəaliyyətinə, Xalq Cümhuriyyətinə 
həsr edilən nəşrlərdən ibarət sərgi 
ilə tanış olublar.

Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə realla- 
şan mərasimdə çıxış edənlər 
Cümhuriyyətin qurulması, ölkəmi- 
zin müstəqillik yolunda keçdiyi 
keşməkeşli mərhələdən danışıblar.

Mərkəzi kitabxanamn Uşaq 
şöbəsinin kənd kitabxana filiallarm
da təşkil etdiyi tədbirlərdə kitablar, 
uşaqlarm əl işləri sərgilənib, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə 
həsr olunmuş videoçarxlar nümayiş 
olunub.

Ağdam rayon Mədəniyyət evin-

də keçirilən tədbirdə 
Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinə aid 
sənədli film nümayiş 
etdirilib. İlk demokratik 
respublikamızm yaran- 
ması haqqmda ətraflı 
məlumat verilib. Ağdam 
rayon “Şur” ansamblmm 
rəngarəng musiqi nöm- 
rələri tədbirə bayram 
əhval-ruhiyyəsi bəxş 
edib.

Cümhuriyyətin yubileyinə həsr 
olunan daha bir tədbir rayon 
Heydər Əliyev Mərkəzinin qarşı- 
smda açıq havada keçirilib.
Regional idarənin rayon nümayən- 
dəliyi və Mədəniyyət mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə 
rayon ərazisində yerləşən uşaq 
musiqi məktəbləri kollektivlərinin 
iştirakı ilə təqdim olunan konsert 
proqramı maraqla qarşılanıb.

*  *  *

Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü 
qəsəbəsində Laçm rayon ictimaiyyəti



AZƏRBAYCAN
XALQ CÜMHUBİVY0Tİ

Gədəbəy rayonunda Xalq 
Cümhuriyyətinin 100-cü ildönümü 
müxtəlif tədbirlərlə qeyd olunub. 
Mədəniyyət ocaqlarmda, ümumtəhsil 
məktəblərində dəyirmi masalar, inşa 
yazı müsabiqələri və müxtəlif idman 
yarışları təşkil edilib. Yekun olaraq 
rayon Mədəniyyət mərkəzində geniş 
bayram tədbiri keçirilib.

*  *  *

Regional idarənin əhatə etdiyi 
Daşkəsən rayonunda da Azorbaycan 
Xalq Ciimhuriyyotinin 100-cii 
ildöniimii miinasibotilo todbirlor keçi- 
rilib, rayon Modoniyyot morkozindo 
tontonoli morasim toşkil olunub.

Rayon İncosonot moktobi şagirdlo- 
rinin todris ilinin yekunu miinasibotilo 
ononovi sonot hesabati da olamotdar 
yubileyloro - iimummilli lider Heydor

Şəmkir
Regional

Modoniyyot
tdarosi
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Şomkir şohorindoki Heydor 
Əliyev Morkozindo Xalq Ciim
huriyyotinin 100 illiyino hosr olun- 
muş elmi-praktik konfrans keçirilib. 
Konfransda rayon rohborliyi, millot 
vokillori, tarixçi alimlor iştirak 
ediblor. Əvvolco iştirakçılar AMEA- 
nm Tarix İnstitutunun noşrlorindən 
ibarot sorgi ilo tanış olublar.

Tarix institutunun direktoru, akademik Yaqub 
Mahmudov geniş moruzo ilo çıxış edorok 
Ciimhuriyyotin yaranmasi, foaliyyoti vo siiqutu, о 
dövriin tarixi reallıqları barodo otraflı danışıb. 
Vurğulanıb ki, Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyoti 
miisolman Şorqindo vo tiirk diinyasmda ilk parla- 
mentli respublika olmaqla, insan hiiquq vo azadliq- 
larmm borqorar olmasi, etnik vo dini monsubiyyot- 
don asili olmayaraq biitiin votondaşlarm borabor 
hiiquqlarmm tanmmasi, bir çox Avropa ölkosindon 
daha ovvol qadmlara seçki hiiququnun verilmosi 
kimi miitoroqqi qorarlari ilo tarixo diişiib.

Todbirdo çıxış edonlor Xalq Ciimhuriyyotinin 
tariximizdo rolundan danışıblar. Qeyd olunub ki, 
demokratik doyorloro sadiqlik niimayiş etdiron 
Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyoti qisa bir miiddotdo 
- 23 ay foaliyyot göstorso do, xalqımızm dövlotçi- 
lik salnamosindo silinmoz iz qoyub.

*  *  *

Göygöl şohor Heydor 
Əliyev adma Modoniyyot vo 
istirahot parkmda yerloşon 
Yay kinoteatrmda tanmmış 
ifaçılarm iştirakı ilo 
Azorbaycan Xalq Ciim
huriyyotinin 100 illiyino 
hosr olunmuş bayram kon
serti keçirilib.

Ciimhuriyyotin yubileyi- 
no hosr edilmiş daha bir 
konsert parkda yerloşon 
Uşaq oylonco morkozinin 
qarşısmda toşkil olunub. 
Todbirdo şagirdlorin ifasmda 
musiqilor maraqla qarşılanıb.

Azərbaycan, Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladm şanlı Vətəni! 
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız! 
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz! 
Üçrəngli bayrağmla məsud yaşal

Əliyevin anadan olması- 
tiiti 95, Azorbaycan Xalq 
Ciimhuriyyotinin yaran- 
masmm 100-cii ildönii-
miino hosr olunub.

*  *  *

Ciimhuriyyotin 100 
illiyi miinasibotilo ölko- 
mizin dörd bir yanmda 
gerçokloşon silsilo tod
birlor barodo yazilari 
Şomkir Regional 
Modoniyyot İdarosi ilo 
yekunlaşdırmağımız 
sobobsiz deyil. Şomkir 
böyiik istiqlal şairimiz, 
dövlot himnimizin sözlo-
rinin müollifı Əhmod
Cavadm votonidir. Onun

bir osr önco xalqımıza ormoğan etdiyi ölmoz mis- 
ralar dahi Üzeyir Hacıboylinin möhtoşom musiqisi 
ilo süslonərək Azorbaycanm miistoqil dövlot kimi 
varlığmı obodiyyotodok diinyaya boyan edocokdir. 
Şəmkir şohorindəki İstiqlal parkmda ucaldılan 
“Üzeyir Hacıboyli vo Əhmod Cavad” kompozisi- 
yası (müollif heykoltoraş Azad Əliyev) da xalqımı- 
zm bu iki görkomli ziyalısmm xatirosini obodiloş- 
dirmoklo borabor onlarm simasmda milli istiqlal 
ruhumuzun sonot təcossümüdür.


