
Nazirlər Quba Soyqırımı Memorial 
Kompleksini ziyarət ediblər

Mayın28-dəAzərbaycanRespublikasınıntəhsilnaziriEmin
Əmrullayev,ölkəmizəsəfəredənTürkiyəCümhuriyyətinin
təhsilnaziriZiyaSelçuk,TürkiyəninAzərbaycandakısəfiriCahit
BağçıvədigərrəsmişəxslərQubarayonundasəfərdəolublar.

SəfərçərçivəsindəqonaqlarQubaSoyqırımıMemorialKomp
leksiniziyarətediblər.Ziyarətçiləröncə1918ciilsoyqırımıqur
banlarınınxatirəsinəucaldılmışabidəninönünəgüldəstələridü
züb, sonra kompleksinmuzeyi ilə tanışolublar.Onlaraerməni
silahlıdəstələrinin1918ciildəAzərbaycanınmüxtəlifyerlərində,
ocümlədənQubadatörətdikləriinsanlıqəleyhinəcinayətəməl
lərihaqqındaətrafıməlumatverilib.
Sonda qonaqlara 1918ci il soyqırımı hadisələrindən bəhs

edənkitabvəbukletlərtəqdimolunub.

Jurnalistlər Ağdamda Zəfər muzeyi və 
İşğal muzeyinin layihələri ilə tanış olublar

Xəbərverildiyikimi,mayın28-dəAzər-
baycanPrezidentiİlhamƏliyevinAğdama
səfərizamanıburadayaradılacaqZəfər
muzeyivəaçıqhavaaltındatəşkiledilə-
cəkİşğalmuzeyiiləbağlıtəqdimatolub.

Mayın31dəMedianınİnkişafıAgentliyinin
təşkilatçılığıiləAğdamrayonunasəfəredən
jurnalistlərZəfərmuzeyivə İşğalmuzeyinin
yaradılacağıərazidədəolublar,hərikilayihə
iləbağlıişləringedişiiləmaraqlanıblar.
Məlumatverilibki,Zəfərvəİşğalmuzey

lərikompleksininkonsepsiyasıİtaliyaşirkəti
tərəfindənhazırlanıb.
İşğalmuzeyiAğdamDramTeatrınınbinası

nınqalıqlarıolanərazidəyerləşəcək.Erməni
vandalizmininqurbanıolanbinadanyalnızgi
rişqapısınınolduğubirdivarhissəsiqalıb.Bu
radagölyaradılacaq.Teatrdanqalanqapılar,
eləcədəişğaldövründədağıdılmışkitabxa
na,poçtbinası,hotelvəbalacadükanıngö
rüntüsüxüsusirəqəmsalişıqlandırmavasitə
siləgölünüzərindəəksolunacaq.Dağıdılmış
digərevlərdəmemorialbağdasaxlanılacaq.

Jurnalistlərə İşğal muzeyinin strukturu
haqqındadaməlumatverilib.Muzeyingiriş
hissəsindənəhəngekranlarquraşdırılacaq.
Oradaişğaldövrününağrılıacılıgünlərinü
mayiş etdiriləcək. Birinci zaldaQarabağın,
Ağdamın tarixi faktlarla göstəriləcək, ikinci
zalda 360 dərəcəlik rəqəmsal ekranlarda
müharibədövrününağırgünləri,dairəvizal
daAğdamındağıdılması,yerləyeksanedil
məsi göstəriləcək. Bu vəhşiliklərin hamısı
videolarlavəhekayələrlə təqdimolunacaq.
Dördüncüzal işğaldövrüqurbanlarınınxa
tirəsinəhəsrolunub.Beşinci zal isəXoca
lısoyqırımındanxilasolmaqüçünAğdama
üztutmuşsakinlərinkeçdiyiəzablıyoluəks
etdirəcək. Həmin hissləri yaşatmaq üçün
otaqdaçoxsoyuqtemperaturolacaqki, in
sanlar,ziyarətçilərosoyuğuhissetsin.Bu
radasükunətzalıdaolacaq,dağıntılar,ev
lərin yanması əksini tapacaq. Böyük otaq
insanlarahəminohissiyaşatmaqüçünef
fekt verəcək.Arxivzalında isə tarixi faktlar
əks olunacaq.Memorial bağ səma altında
muzeyolacaq.
Zəfər muzeyi isə digər tərəfdə, Bayraq

meydanınınyanındayerləşəcək,yaxınlıqda
isəZəfərarenasıolacaq.Vaxtiləburadaol
muşÇörəkmuzeyidəbərpaediləcək.Zəfər
muzeyininsimvolikasıŞuşaqalasınınqapı
sınıvəQələbərəmzinitəcəssümetdirəcək.

Zəfər tağıkiminəzərdə tutulansimvolika
ağ və qara fonlarda hazırlanacaq. Bakıda
yaradılacaqZəfərmuzeyindədəhəminsim
volikadan istifadə olunacaq. Zəfər muzeyi
həmabidə, həmdəmuzeyolacaq.Üstün
dəki tağGünəşin ardınca hərəkət edəcək,
Günəşenerjisi ilə işləyəcək.Bu,oanlama
gəlirki,Zəfərimiz,Qələbəmizəbədidir.İçə
risindəkimuzey dəmir və şüşə konstruksi
yalardan ibarətdir. Dəmir “Dəmir yumruq”
əməliyyatını, şüşə isə bizim müharibənin,
bizimQələbəmizinədalətli,safolduğunutə
cəssümetdirir.
Buradabirneçəsərgizalıdaolacaq.Giriş

zalında nəhəng rəqəmsal ekranlar quraş
dırılacaq.Ondan sonra pilotsuz uçuş apa
ratları, ən müasir hərbi texnika, müharibə
zamanı istifadə olunan nadir hərbi əməliy
yatlar taktikası və simulyasiya otaqları nə
zərdə tutulur.Ənvacibotaq isəqəhrəman
oğullarımızınadıhəkkedilmişdivardasakit
axanşəlalə,üstündəqırmızıgüllərolacaq.
Bu,şəhidlərimizinxatirəsinidaimyadetmək
anlamıdaşıyır.Rəqəmsalmasalardaisəhər
birəməliyyatbarədəgenişməlumatverilə
cək.Zəfərarenasıamfiteatrşəklindəquru
lacaq.BuradanhəmZəfərmuzeyi,həmdə
Bayraqmeydanıgörünəcək.Üzərindəavto
matik rejimdəaçılıbyığılandamörtüyüola
caq.
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GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsinintəş-
kilatçılığıiləNizamiməqbərəsininərazisin-
dəkiNizamiGəncəviMuzeyininqarşısında
“Nizamiyurdu–Gəncə”adlıtədbirkeçirilib.

Regional idarənin rəisi Vasif Cənnətov,
GəncəDövlətTarixMədəniyyətQoruğunun
direktoruCumalikRəhimov,MədəniyyətNa
zirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İnki
şafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətininGən
cəRegionalİdarəsininrəisiHəsənMirzəyev
vədigəriştirakçılardahişairinməqbərəsini
ziyarətediblər.
Tədbirin bədii hissəsində Gəncə Dövlət

Dram Teatrı aktyorlarının ifasında “Xəm
sə”nin motivləri əsasında hazırlanmış bə
dii kompozisiya təqdim olunub. F.Əmirov
adınaGəncəDövlət FilarmoniyasınınXalq
çalğıalətləriorkestrininmüşayiəti iləsolist,

Əməkdar mədəniyyət işçisi Mehparə Cə
fərova Ü.Hacıbəylinin Nizaminin sözlərinə
yazdığı “Sevgili canan” romansını ifa edib.
Gəncə şəhər Uşaq rəssamlıq məktəbinin
Nizamininpoemalarınahəsrolunmuşrəsm
sərgisinümayişetdirilib.
AğdaşRegionalMədəniyyət İdarəsi Zər

dab şəhərUşaq incəsənətməktəbindəNi
zamiGəncəvininanadanolmasının880illiyi
münasibətilətədbirkeçirilib.
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiQa

zax şəhər 1 nömrəli Uşaqmusiqi məktəbi
“Kəlamları iləxalqaxəzinəbəxşedənşair”
adlıonlayntədbirtəşkiledib.
Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi

C.Cabbarlı adına Lənkəran şəhər 1 saylı
Uşaq musiqi məktəbində Nizami Gəncəvi
nin880illiyimünasibətilətədbirkeçirilib.
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Şə

kişəhər2nömrəliUşaqmusiqiməktəbinin
təşkilatçılığı ilə konfrans keçirilib. Balakən
rayonHeydər ƏliyevMərkəzində “Poeziya
dünyasınındahisi”adlıtədbirgerçəkləşib.
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi

Quba rayon MKSnin Mərkəzi kitabxana
sı Uşaq şöbəsinin təşkilatçılığı ilə “Nizami
Gəncəvi – dünya ədəbiyyatının incisi” adlı
onlayntədbirkeçirilib.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi
Sumqayıt Dövlət Rəsm Qalereyasının və
SumqayıtGənclərvəİdmanBaşİdarəsinin
birgə təşkilatçılığı ilə “Xəmsədəndamlalar”
adlırəsmsərgisiaçılıb.
MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsiMa

sallı rayonMərkəzi kitabxanasındaNizami
Gəncəvinin yubileyi ilə əlaqədar kitab sər
gisikeçirilib.Masallı rayon İncəsənətmək
təbindəşagirdlərinəlişlərindənibarətsərgi
təşkilolunub.Regional idarəninrəisiBəxti
yarQılıncovtədbirdəiştirakedib.
Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarəsi

Neftçala rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə“Gəncəlidahi”mövzusunda
onlayntədbirkeçirilib.

AğstafaRegionalMədəniyyətİda-
rəsinindəstəyi,Ağstafaşəhər
H.ArifadınaUşaqmusiqimək-
təbinintəşkilatçılığıilə28May–

RespublikaGünümünasibətiləbayram
tədbirikeçirilib.Regionalidarənin
tabeliyindəfəaliyyətgöstərənbirsıra
mədəniyyətmüəssisələrindədəəla-
mətdargünləbağlımüxtəliftədbirlər
təşkilolunub.

Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi
və Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi
nin Sabirabad rayon nümayəndəliyinin bir
gə təşkilatçılığı ilə “28May–28sual”adlı
onlayn bilik yarışması təşkil olunub. Sabi
rabadrayonMədəniyyətMərkəzitərəfindən
M.Ə.Sabiradına1saylıtamortaməktəbdə
şagirdlərin iştirakı ilə “Mənim Azərbayca
nım”adlırəsmsərgisiaçılıb.RayonMədə
niyyətMərkəzi vəÜ.Hacıbəyli adınaUşaq
musiqiməktəbininbirgətəşkilatçılığıiləon
laynkonsertproqramıtəqdimolunub.
Şirvan Dövlət Rəsm Qalereyası tərəfin

dən“Doğmayurdutəsviredirəm”adlısərgi
plenertəşkilolunub.

Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi
AğdamrayonHeydərƏliyevMərkəzininvə
Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi Ağ
damrayonnümayəndəliyininbirgətəşkilat
çılığıiləintellektualyarışkeçirilib.

MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsiMa
sallı rayon Heydər Əliyev Mərkəzi (Göyə
çölkəndtamortaməktəbi iləbirgə), rayon
Mərkəzi kitabxanası vəTarixDiyarşünaslıq
Muzeyi də əlamətdar günlə bağlı tədbirlər
təşkil ediblər. Nizami Gəncəvi adına Ma
sallı rayon Mədəniyyət Mərkəzində “Yaşa,
Azərbaycan!”adlıonlaynkonsertproqramı
keçirilib. Cəlilabad rayon Alar, Qarazəncir
vəƏliqasımlıkəndMədəniyyətevlərininkol
lektivi bayrammünasibətiləonlaynkonsert
proqramıiləçıxışediblər.
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Şəki

şəhərHeydərƏliyevMərkəzivəMədəniyyət
İşçiləriHəmkarlarİttifaqıŞəkirayonkomitə
sininGənclərləişüzrəkomissiyasınınbirgə
təşkilatçılığıiləvideokonfranskeçirilib.Şəki
şəhərMərkəzikitabxanası,Zaqatala rayon
Heydər Əliyev Mərkəzi, rayon Mədəniyyət
evi, Balakən rayon Mədəniyyət Mərkəzi,
OğuzrayonMKSvəkəndkitabxanafilialla
rıRespublikaGünüiləbağlımüxtəlifsəpkili
tədbirlərtəşkilediblər.
Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi Ağ

daşDövlətRəsmQalereyasında“28May–
Müstəqilliyəgedənyol”mövzusundadəyir
mimasatəşkilolunub.AğdaşrayonMərkəzi
kitabxanası,GöyçayrayonMKSnin3saylı
şəhərArvanuşaqkitabxanafilialıvəZərdab
rayonMərkəzi kitabxanasıRespublikaGü
nünəhəsrolunmuştədbirlərkeçiriblər.

Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi
nin təşkilatçılığı ilə Məhsəti Gəncəvi Mər
kəzində konsert proqramı təqdim olunub.
Regional idarəninəhatəetdiyidigərmədə
niyyət müəssisələri də Respublika Günü
münasibətilətədbirlərkeçiriblər.
Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsi

Daşkəsən rayonHeydərƏliyevMərkəzin
dəRespublikaGününəhəsrolunmuş təd
birkeçirilib.
Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi

QəniVəliyevadınaLənkəranşəhərMədə
niyyətMərkəzindəUşaqrəssamlıqməktəbi
vəMamustakəndFolklorevininbirgətəşki
latçılığıilərəsmsərgisiaçılıb.Lənkəranşə
hər Heydər Əliyev Mərkəzində məktəblilər
arasındaşahmatturnirikeçirilib.C.Cabbarlı

adınaLənkəranşəhər1nömrəliUşaqmusi
qiməktəbindəkonserttəqdimolunub.
Lerik rayon Heydər Əliyev Mərkəzində

rayonTəhsilşöbəsivəHeydərƏliyevMər
kəzinin birgə təşkilatçılığı ilə məktəblilər
arasında keçirilən “Zəfər tariximizi yazan
igidlər”mövzusunda inşayazımüsabiqəsi
nəyekunvurulub.Günəşlikəndməktəbinin
IXsinifşagirdiÜlviyyəCəbiyevaI,Qosma
lian kəndməktəbininX sinif şagirdi Fatma
XanəhmədliII,Vizəzəminkəndməktəbinin
IXsinifşagirdiGülnazSəfərova,Qosmalian
məktəbininXsinifşagirdiNəzrinƏhədova,
Günəşli kənd məktəbinin şagirdləri Ramal
Ağazadə,RavinMuradovvəƏzizəƏliağa
yevaisəIIIyerlərəlayiqgörülüblər.

Uşaqların bayramı münasibətilə
1iyun–BeynəlxalqUşaqlarınMüdafiəsiGünümünasibətilə
bölgələrdəkimədəniyyətocaqlarındamüxtəliftədbirlərkeçirilib.

Əlamətdar günlə
əlaqədar Sabirabad
Regional Mədəniyyət
İdarəsi və Sabirabad
Rayon Gənclər və İd
man İdarəsinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Ana
Kür” istirahət mərkə
zində şəhid övladla
rının iştirakı ilə tədbir
keçirilib.

GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsiGəncəşəhərMədəniyyət
Mərkəzinin Diyarşünaslıq evi Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi
Gününəhəsredilmişonlaynədəbibədiikompozisiyakeçirib.

Şəmkir Regional
Mədəniyyət İdarəsi
Şəmkir rayon Əhməd
CavadadınaMədəniy
yət Mərkəzinin gənc
işçiləri Düyərli kənd
uşaq bağçasında ba
laca fidanlarla görüş
keçiriblər.
İsmayıllı Regional

Mədəniyyət İdarəsi
ŞamaxırayonMərkəzikitabxanasıUşaqşöbəsinintəşkilatçılığı
ilə“Uğurlugələcəksizinləgələcək”adlıonlayntədbirkeçirilib.
Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Yevlax şəhər MKSnin

kəndkitabxanafiliallarıUşaqlarınBeynəlxalqMüdafiəsiGünüilə
əlaqədarvideoçarxlarhazırlayıblar.

Və tən qəh rə man la rı unut mur
KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarəsiBeyləqanrayonHey-
dərƏliyevMərkəzindəVətənmüharibəsiqaziləriAsimƏliyev,
TuralYunisli,SahabMahmudovvəRuslanFərzəlizadəilə
görüşkeçirilib.

Ağstafa Regional
Mədəniyyət İdarəsi
QazaxrayonMədəniy
yət Mərkəzinin direk
toru Zahidə Həsəno
va və Xanlıqlar kənd
mədəniyyət işçiləri tə
rəfindən Vətən müha
ribəsişəhidiTimurƏli
yevindoğumgünündə
məzarıziyarətedilib.

ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiZaqatalarayonHeydərƏli
yevMərkəzindəVətənmüharibəsiqazisiYusifHümbətovlagö
rüşkeçirilib.

Ağdaş Regional
Mədəniyyət İdarəsi
Göyçay rayonHeydər
ƏliyevMərkəzinintəş
kilatçılığı ilə “Vətən
dən pay olmaz” adlı
tədbirkeçirilib.Zərdab
rayon MKSnin təşki
latçılığı ilə yazıçıpub
lisist Gülsüm Adilqı
zının “Murad ömrü”,

“Şəhidlikzirvəsininfatehləri”,“Vətənsalnaməsininqəhrəmanları”
və“Xocalıdakəsilənbaşlar”kitablarınıntəqdimatıgerçəkləşib.
SabirabadRegionalMədəniyyətİdarəsiSaatlıRayonTarixDi

yarşünaslıqMuzeyinintəşkilatçılığıiləAzərbaycanYazıçılarBirliyi
ninüzvü,şairpublisistQənbərƏhmədlinin“Şəhidlərölməz,Vətən
bölünməz”adlıkitabınınonlayntəqdimatmərasimikeçirilib.

Poeziya dünyasının dahisi

“28 May – milli qürur günümüz”

Bölgələrdən xəbərlər

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Kürdəmirdə Respublika Günü ilə bağlı sərgi 
KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarəsinintabeliyin-
dəkiKürdəmirDövlətRəsmQalereyasında“28May
–RespublikaGünü”adlırəsmsərgisikeçirilib.

RegionalidarəninrəismüaviniVaqifAlıyevçıxışedə
rək idarənin rəisi Faiq Xudanlının bayram təbriklərini
iştirakçılaraçatdırıb.O,AzərbaycanXalqCümhuriyyə
tidövründəgörülənişlərdən,Azərbaycanınmüstəqillik
illərindəkeçdiyi yoldan,uluöndərHeydərƏliyevin və
PrezidentİlhamƏliyevinXalqCümhuriyyətininyubiley
ləriiləbağlısərəncamlarındansöhbətaçıb.
Regional idarəninXocavənd rayonu üzrə başməs

ləhətçisiRamilƏhmədovCümhuriyyətinAzərbaycanın
dövlətçiliktarixindəyerindənbəhsedib,builkiRespubli
kaGünününxüsusiləəlamətdarolduğunubildirib.Vur
ğulayıbki,doğmaQarabağımızınAliBaşKomandanın

rəhbərliyiiləOrdumuztərəfindənişğaldanazadedilmə
sibutarixigünəxüsusimənaqatır.
Çıxışlardan sonra tədbir iştirakçıları sərgi ilə tanış

olublar.
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