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Fevralın5-dəBakıda,Bey-
nəlxalqTürkMədəniyyəti
vəİrsiFondununvəTürk
DünyasıMühəndislərvə

MemarlarBirliyininbirgə
əməkdaşlığıçərçivəsində
“Qarabağınkeçmişi,bu
günüvəgələcəyi”möv-
zusundakonfranstəşkil
olunub.Konfranshəmçinin
videoformatşəklindəapa-
rılıb.

Beynəlxalq Türk Mədəniy
yəti və İrsi Fondunun pre
zidenti Günay Əfəndiyeva
konfransiştirakçılarınısalam
layaraqbildiribki,2020ci ilin
Vətən müharibəsində şanlı
Qələbədən sonra Qarabağ
torpağı bütün türk xalqlarını
daha da sıx birləşdirib. Zəfə
rin gətirdiyi fəxarətiAzərbay
canlayanaşı,bütüntürkdün
yasıyaşayır.
Qeyd edilib ki, 30 ilə yaxın

müddət ərzində işğal altında
olan torpaqların vəziyyəti bizi

çox sarsıdıb. Düşmənin viran
qoyduğu bu şəhərlər vaxtilə
Azərbaycanınmədəniyyətmər
kəzləriidi.Şuşa,Ağdam,Füzuli,
bütövlükdə Qarabağ neçəne
çə bəstəkarların, xanəndələrin,
şairvəyazıçıların,eynizaman
da Azərbaycan memarlığının
şahəsərlərininvətənidir.Günay
Əfəndiyeva diqqətə çatdırıb ki,
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
və İrsiFonduermənilərin törət
diyi cinayət əməllərini qətiyyət
ləpisləyən,dünyaictimaiyyətini
bu hallara obyektiv münasibət
bildirməyə səsləyən bəyanatlar
verib.
Türkdilli Ölkələrin Parlament

Assambleyasının (TÜRKPA)
BaşkatibiAltınbekMamayusu
pov44günlükVətənmüharibə
sindəqazanılanQələbənibütün
türk dünyasının sevinclə qarşı
ladığınıdeyib.Bildiribki, təmsil
etdiyiqurumhəriltəşkilolunan
plenar iclaslar zamanı xalq
larımız və dövlətlərimiz üçün
faydalı qərarlar almağa çalışır.

Həmçinin şəhərsalma sahəsin
dəehtiyacduyulanbütüntexni
ki infrastrukturun inkişaf etdiril
məsi üçün əməkdaşlıq etməyə
hazırdır.
Konfransavideoformatdaqo

şulanAzərbaycanınTürkiyədə
kisəfiriXəzərİbrahimqonaqları
salamlayaraq,bucürönəmlibir
tədbirin təşkilinə görə Beynəl
xalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fonduna təşəkkürünü bildirib.
Azərbaycan və Türkiyə dostlu
ğuna toxunan səfir qeyd edib
ki,ikiqardaşölkəarasındaolan
münasibətin keçmişinin təməli
möhkəm, bu günü şərəfi, gə
ləcəyi isə parlaqdır. Səfir, eyni
zamanda Qarabağda yerləşən
maddi mədəniyyət abidələri
nin dağıdılması, talan edilmə
si,mənimsənilməsiməsələsinə
münasibət bildirərək, bu istiqa
mətdə görülə biləcək işlərdən
danışıb.
Konfransda iştirak edən Tür

kiyənin Azərbaycandakı səfi
ri Erkan Özoral da iki ölkənin

qardaşlığından bəhs edib. Sə
firin sözlərinə görə, 44 günlük
müharibədə Türkiyə bir daha
Azərbaycanın – qardaş xalqın
yanında olduğunu bütün dün
yayagöstərdi:“İndihərkəsbilir
ki, Türkiyə və Azərbaycan tək
ürəkdir. İndi də Azərbaycanın
önündə duran əsas vəzifə də
dəbaba yurdlarından qovulan
vətəndaşların evlərinə dönmə
sivəburanıyararlıhalasalmaq
üçünQarabağı  “QafqazınXi
rosiması”nı bərpa etməkdir.
Türkiyəbuistiqamətdədəbütün
dəstəyiverməyəhazırdır”.
AzərbaycanDövlətŞəhərsal

mavəArxitekturaKomitəsisəd
rininmüaviniİlqarİsbatovçıxış
edərək, təmsil etdiyi qurumun
işğaldanazadolunantorpaqlar
da şəhər və kəndlərin bərpası
və planlaşdırılması istiqamə
tində işlərə başladığını bildirib.
Qeyd edib ki, bərpa olunacaq
yerlərlə bağlı qərargah və di
gərmərkəzlər fəaliyyətgöstərir
ki, onların da birbaşa vəzifəsi

şəhərsalmaməsələləri iləməş
ğulolmaqdır.Komitətərəfindən
ərazinin inkişaf planı hazırlan
ması üçün şəhər və kəndlər
üzrə məlumatların toplanması,
sistemləşdirilməsiişiaparılır.
KonfransaqoşulanTürkiyənin

ətrafmühitvəşəhərsalmanazi
rinin müavini Mücait Demirtaş
Qarabağın işğaldanazadolun
masınıtarixiQələbəadlandırıb.
“Dünənə qədər bütün dünya
Qarabağınişğalındandanışırdı,
bugündastanolanZəfərindən
danışır. Gələcəkdə isə Türkiyə
və Azərbaycanın birlikdə yeni
dən bərpa edəcəyi Qarabağın

dirçəlməsindən danışacaq”, 
deyəovurğulayıb.
TürkDünyasıMühəndislərvə

Memarlar Birliyinin baş katibi
İlyas Demirçi,AzərbaycanMe
marlıqvə İnşaatUniversitetinin
rektoruGülçöhrəMəmmədova,
QaziUniversitetininrektoruMu
saYıldız,TDMMBAnkaraMər
kəz şöbəsinin rəhbəri Murad
Koru və digər iştirakçılar konf
ransdaçıxışedərək,mövzu ilə
bağlıfikirlərinibölüşüb,gələcək
planlarhaqqındadanışıblar.
Sondakonfransiştirakçılarına

sertifikatlar və hədiyyələr təq
dimolunub.

MədəniyyətNazirliyinintəşəbbüsüilə
fevralın4-dəVətənmüharibəsimemorial
kompleksivəZəfərmuzeyininyaradıl-
masıiləəlaqədarmüvafiqdövlətqurum-
larınınsəlahiyyətlinümayəndələrindən
ibarətİşçiqrupunonlayniclasıkeçirilib.

Mədəniyyət naziriAnar Kərimov iclasda
çıxışedərəkbildiribki,dövlətbaşçısının3
dekabr 2020ci il tarixli sərəncamına əsa
sən,AzərbaycanOrdusununVətənmüha
ribəsindəgöstərdiyimisilsizqəhrəmanlığın
vəqazandığı tarixiZəfərinnümayişetdiril
məsi, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbə
diləşdirilməsi məqsədilə Bakı şəhərində
Vətən müharibəsi memorial kompleksi və
Zəfər muzeyi yaradılacaq. Anar Kərimov
sərəncamın icrası ilə bağlı, o cümlədən
Birinci vitseprezidentin tapşırığına uyğun
olaraq muzeyin konsepsiyasının hazırlan
masıiləəlaqədarindiyədəknazirliktərəfin
dənhəyatakeçirilən işlərbarədəməlumat
verib.
Vətən müharibəsi memorial kompleksi

və Zəfər muzeyinin fondunun yaradılma
sıüçün lazımimaterialların toplanılmasına
başlandığını bildirən nazir, vətəndaşlar
la yanaşı, dövlət qurumları tərəfindən də
müvafiqmateriallarıntəhvilverildiyiniqeyd
edib. Bildirilib ki, muzey 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründəAzərbaycan xalqının
nümayiş etdirdiyi əzmkarlığı, birliyi əbədi
ləşdirəcək möhtəşəm kompleks eyni za
manda xalqımızın qəhrəmanlıq irsini və
qazanılmışQələbənimüasir təqdimatme
todları ilə tamaşaçıyaçatdıranməkanola
caq. Vətən müharibəsinin gedişini müasir
texnologiyalarvasitəsiləcanlandıracaqmu
zey,həmçininölkəninənböyükvəmüasir
maarifəndirici, vətənpərvərlik ruhunda tər
biyəedicimərkəzkimifəaliyyətgöstərək.

SonrahərbtarixiüzrəekspertSəbuhiƏh
mədovmuzeyin konsepsiyasının ilkin layi
həsiniİşçiqrupunüzvlərinətəqdimedib.
Onlayniclasdaİşçiqrupunüzvləri–Pre

zident Administrasiyasının Xarici KİV və
QHTlərləişsektorununmüdiriFuadAxun
dov və Gəncliyin inkişafı məsələləri sek
torunun müdiri İrfan Davudov, AMEAnın
vitseprezidenti, akademik İsa Həbibbəyli,
AZƏRTACın İdarəheyətininsədrmüavini
Dağbəyi İsmayılov, təhsilnazirininmüavini
Firudin Qurbanov, Əqli MülkiyyətAgentliyi
İdarəheyətininsədrmüaviniSənanTapdı
qov,MilliArxivİdarəsininrəismüaviniHəsən

Həsənov,fövqəladəhallarnazirininmüavini
EtibarMirzəyev,nəqliyyat,rabitəvəyüksək
texnologiyalarnazirininmüaviniElmirVəli
zadə,Qaçqınların vəMəcburiKöçkünlərin
İşləriüzrəDövlətKomitəsininsədrmüavini
FuadHüseynovvəSilahlıQüvvələrinTəlim
vəTədrisMərkəzinin zabiti, polkovnikley
tenantElvinƏzizovmuzeyinməzmununun
uğurlu alındığını qeyd edib, öz təklifərini
səsləndiriblər.
İclasın sonunda Vətən müharibəsi me

morialkompleksivəZəfərmuzeyininyara
dılmasıistiqamətindəişlərindavametdirilə
cəyibildirilib.

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasına 
yeni kadr təyinatı

MədəniyyətnaziriAnarKərimovunmüvafiqəmriiləƏmək-
darartistƏzizYaşaroğluQarayusifliBakıXoreoqrafiya
Akademiyasınıntədrisişləriüzrəprorektoruvəzifəsinətəyin
olunub.

Əziz Qarayusifi 1968ci ildə
Bakı şəhərində  anadan olub.
1987ci ildə BülbüladınaOrta
İxtisasMusiqiMəktəbiniklarnet,
1994cü ildə Üzeyir Hacıbəyli
adına Bakı MusiqiAkademiya
sını (BMA) orkestr və kamera
ansamblınınartisti ixtisasıüzrə
bitirib.
BMAnınOpera studiyası or

kestrinin rəhbəri (19941996),
Üzeyir Hacıbəyli adına Azər
baycanDövlətSimfonikOrkest
rinin artisti (19962016) olub.

1990cıildənAzərbaycanDövlətAkademikOperavəBaletTeat
rıorkestrininsolisti,2018ci ildənBakıMusiqiAkademiyasının
dosentidir.
Ə.Qarayusifi2018və2019cuillərdəVIIvəVIIISanktPeter

burqBeynəlxalqMədəniyyətForumlarınıniştirakçısıvəməru
zəçisi olub.MDBnin iştirakçıdövlətlərininmusiqi,mədəniyyət
və incəsənət təhsili sahəsindəəməkdaşlıq üzrə baza təşkilatı
statusu verilmişQnesinlər adına RusiyaMusiqiAkademiyası
nınİctimaiŞurasınınüzvüdür.Birsırabeynəlxalqmüsabiqələrin
münsifərheyətindəölkəmizitəmsiledib.
2012ci ildəAzərbaycanRespublikasıPrezidentininmüvafiq

sərəncamınaəsasən,“Əməkdarartist”fəxriadınalayiqgörülüb.
Ə.Qarayusifi son təyinatadəkQaraQarayev adınaMərkəzi

İncəsənətMəktəbinindirektoruvəzifəsindəişləyib.Mərkəzi İn
cəsənətMəktəbinərəhbərliketdiyimüddətdəməktəbdəxoreoq
rafiya sənətinə diqqət artırılıb, onun təşəbbüsü ilə məktəbdə
“Alov”rəqsqrupuyaradılıb.
Məlumatüçünqeydedəkki,BakıXoreoqrafiyaAkademiya

sıAzərbaycanRespublikasındaxoreoqrafiyasənətiənənələri
ninqorunmasıvəinkişafetdirilməsizərurətinəzərəalınaraq,bu
sahəüzrəyüksəkixtisaslıkadrlarınhazırlanmasınıtəminetmək
məqsədiləAzərbaycanRespublikasıPrezidentininmüvafiqsə
rəncamıiləBakıXoreoqrafiyaMəktəbininbazasındayaradılan
vəümumi,ortaixtisasvəalitəhsilproqramlarınıhəyatakeçirən
ixtisaslaşmıştəhsilmüəssisəsidir.Akademiyanınyaradılmasıilə
xoreoqrafiyasənətisahəsindəunikalçoxpilləlivəfasiləsiztəhsil
sistemininəsasıqoyulub.

Bülbülün Bakıdakı evində 
“Şuşaya qayıdış”

Fevralın5-dəBülbülünMemorialMuzeyində“Şuşayaqayıdış”
adlıtədbirkeçirilib.

MuzeyindirektoruFərqanəCabbarovaAzərbaycanınVətən
müharibəsindəqazandığıQələbədəndanışıb,ölkəmizinərazi
bütövlüyününbərpasındanməmnunluğunubildirib.
Tədbir çərçivəsində Prezident İlhamƏliyevin işğaldan azad

olunmuşŞuşayasəfərindənbəhsedən,həmçininBülbülünifa
sında“Ölkəm”romansının(söz–CəfərCabbarlı,musiqi–Asəf
Zeynallı) lent yazısı, sənətkarın Şuşadakı evmuzeyi ilə bağlı
videolartəqdimolunub.

SonraAzərbaycanMilliKonservatoriyasınəzdindəİncəsənət
Gimnaziyasınınmüəllimvəşagirdləri,respublikavəbeynəlxalq
müsabiqələrlaureatlarıƏdiləƏliyeva,HəzrətƏzizli,SevilAbdul
layeva,ƏliXuduzadə,TəbrizQədimalıyevvəOqtayŞərifovun
ifasındaCahangirCahangirovun“Qarabağ”mahnısı,“Sarıbül
bül”,“Ayçiçək”Azərbaycanxalqmahnıları,ƏlibabaMəmmədo
vun“Xudayartəsnifi”(“Vətənyaxşıdır”)və“Qarabağşikəstəsi”
səsləndirilib.Tədbir“Zoom”proqramıvasitəsiləonlaynrejimdə
dəyayımlanıb.

Zəfər muzeyi konsepsiyasının 
ilkin layihəsi müzakirə olunub

əvvəli səh. 1-də
HeyətəvvəlcəCəbrayıl rayo

nununCocuqMərcanlı kəndin
də olub. Prezidentin köməkçisi
HikmətHacıyevdiqqətəçatdırıb
ki,2016cıilinApreldöyüşlərin
dənsonraətrafındatəhlükəsiz
liktəminolunanCocuqMərcan
lı yenidən quruldu və sakinlər
buraya qayıtdılar. 2020ci ilin
sentyabrnoyabrındakı Vətən
müharibəsində düşmən atəşi
nəməruzqalanyaşayışyerləri
mizdənbiri dəCocuqMərcanlı
kəndidir.Ermənistanordusunun
kəndəatdığı raket vəmərmilə
rindağıtdığı45evdətikintibər
paişləridavamedir.
Sonra diplomatik korpusun

nümayəndələri Cəbrayıl şəhə
rinəgəliblər.OnlarCəbrayılşə
hərindəkidağıdılmışqəbiristan
lığavəermənivəhşiliyinəməruz
qalmışdigərərazilərəbaxıblar.
Dünya şöhrətli fotoqraf Rza

DiqqətidiplomatlaraAzərbayca
nınişğaldanazadolunmuşəra
zilərdəçəkdiyişəkillərinümayiş
etdirib.“Görürsünüzki,Cəbrayıl
şəhəri tamamilə dağıdılıb. Bir
dənə də bina salamat qalma
yıb.Bəziləriniz artıqAğdamvə
Füzulidə olmusunuz. Ağdam,
demək olar ki, şumlanıb. Ağ
dam,Füzuli,ZəngilanvəŞuşa
da olduğu kimi, Cəbrayılda da
məzarlıqlardağıdılıb.Sizbura
daməzardançıxarılan yüzlərlə
insan sümüklərini görürsünüz.
Onlarqəbirləriekskavatorlaqa
zaraqqızıldişləraxtarıblar.Mə
zarlıqlarınbucürkütləvişəkildə
dağıdılması tarix boyu görün
məyib”,–deyəobildirib.
Diplomatik korpusun təmsilçi

ləri Cəbrayıl rayonu ərazisində,
ArazçayıüzərindəkitarixiXuda
fərinkörpüsünədəbaşçəkiblər.

DahasonraheyətZəngilanra
yonunagəlib.Buradaermənibar
barlığınaşahidlikedəndiplomat
larZəngilanşəhərindəkiməscidə
baxıblar.Ermənistan, işğalolun
muşərazilərdəkidigərməscidlər
kimi,buməscididədağıdıb,təh
qir edib. Prezidentin köməkçisi
HikmətHacıyevdiplomatlara bu
barədəətrafıməlumatverib.

Mincivan qəsəbəsinə gələn
diplomatik korpusun nümayən
dələrinəməlumatverilibki,vax
tilə buradan Naxçıvana gedən
dəmiryoluxəttikeçirdi.1993cü
ildə Zəngilan rayonu Ermənis
tan tərəfindən işğal edildikdən
sonraMincivandəmiryolustan
siyası ermənilər tərəfindən da
ğıdılıb,relslərsökülüb.

Diplomatik korpusun nüma
yəndələrinin işğaldan azad
olunmuştorpaqlaranövbətisə
fəridüşməninviranqoyduğubu
yerlərdəmusiqi səslənməsi ilə
dəyaddaqalıb.Cəbrayılşəhə
rindəki Mədəniyyət evi binası
nınqalıqlarıilətanışlıqzamanı
burada uzun illərdən sonra ilk
dəfəmusiqisəsieşidilib.

Azərbaycanın Dövlət Sim
li Kvartetinin skripkaçısı Ceyla
Seyidovabugünəşliqışgünün
də,ArazboyuuzananCəbrayıl
torpağında, həm də simvolik
mənakəsbedənmusiqinömrə
lərini–AntonioVivaldinin “Qış”
konsertindənparça,ÜzeyirHa
cıbəylinin “Arazbarı” simfonik
muğamı və məşhur “Şindlerin

siyahısı” filmindən kompozisi
yanıifaedib.
CeylaSeyidovabildiribki, iş

ğaldanazadolunmuştorpaqla
raikincidəfədirgəlir:“Dağıdılıb
viran olunmuş yurd yerlərimizi
görəndə çox kədərləndim. Bir
vaxtlarburadainsanlarxoşbəxt
yaşayırdılar. Dağıntılar arasın
da musiqi səsləndirməyim bu
baxımdan rəmzi məna daşıyır.
Mənbuifailəsülhəvəfiravanlı
ğaçağırışetdim”.
İşğaldan azad edilmiş tor

paqlarımızın tezlikləbərpaolu
nacağına, bu yerlərə yenidən
həyat qayıdacağına əminliyini
söyləyənCeylaSeyidovauzun
illərintorpaqhəsrətinəsonqoy
duğunagörəAliBaşKomandan
İlham Əliyevə və Azərbaycan
əsgərinəminnətdarlığınıbildirə
rəkdeyib:“ŞanlıQələbəmizsa
yəsində torpaqlarımıza Böyük
Qayıdışbaşlayır.Ənböyükar
zumbu torpaqlardagenişkon
sertproqramıiləçıxışetməkdir.
Mən həmin günü səbirsizliklə
gözləyirəm”.
Qeydedəkki,CeylaSeyido

va1995ci ildəBakıdaanadan
olub. Bülbül adınaOrta İxtisas
Musiqi Məktəbinin skripka şö
bəsinibitirib.Prezident təqaüd
çüsü, beynəlxalq müsabiqələr
laureatıdır. Adı Azərbaycanın
gənc istedadlarının “Qızıl kita
bı”nayazılıb.

“Qarabağın keçmişi, bu günü və gələcəyi” 
mövzusunda konfrans keçirilib

Bir qış günündə Arazboyu uzanan 
Cəbrayıl torpağında...

Xarici diplomatlar Vivaldinin “Qış” konsertini və 
Üzeyir bəyin “Arazbarı”sını dinləyiblər

Ayten
Машинописный текст
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