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2020-ci ilin To vuz dö yüş lə rin dən iki il ötür. 
İyu lun 12-də Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri 
döv lət sər hə di nin To vuz ra yo nu is ti qa mə-
tin də iri çap lı si lah lar dan və ağır ar til le ri-
ya dan is ti fa də et mək lə atəş kə si po zub, 
da ha son ra möv qe lə ri mi zi ələ ke çir mə yə 
cəhd gös tə rib. Dö yüş lər za ma nı mü da-
fiənin ön xət tin də olan ge ne ral-ma yor 
Po lad Hə şi mov, pol kov nik İl qar Mir zə yev 
– ümu mi lik də 12 hər bi qul luq çu muz və bir 
mül ki şəxs şə hid olub.

İyulun17-dəkdavamedənTovuzdöyüşləri
düşməninlayiqlicəzalandırılmasıiləyanaşı,
xalq-ordubirliyinigücləndirib,işğalçıyaqarşı
intiqamhissinidahadaalovlandırıb,bizişan-
lıQələbəyəbiraddımdayaxınlaşdırıb.
Bölgələrdəki mədəniyyət müəssisələrində

Tovuzdöyüşlərininildönümüiləbağlıbirsıra
tədbirlərkeçirilib.

ŞəmkirRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)
Şəmkir rayon MKS-nin əməkdaşları “Vətən
sizinləqürurduyur–Tovuzşəhidlərininqəh-
rəmanlıq yolu” adlı anım günü təşkil edib.

   


RMİAğcabədirayonMərkəziKi-
tabxanasında“İyuldöyüşləri–Qələbəyəge-
dənyolunbaşlanğıcı”adlıtədbirkeçirilib.Təd-
birdə şəhid ailələri, Ağcabədi Dövlət Rəsm
Qalereyası,rayonHeydərƏliyevMərkəzi,Ta-
rix-Diyarşünaslıq Muzeyinin əməkdaşları və
kitabxananınfəaloxucularıiştirakediblər.

***
AğstafaRMİTovuzrayonHeydərƏliyevMər-

kəzində“Tovuzdöyüşləri–Zəfərəaparanyolun
başlanğıcı”mövzusunda tədbir keçirilib.Çıxış-
lardaTovuzdöyüşləri zamanıSilahlıQüvvələ-
rimizingöstərdiyiqəhrəmanlıqdanbəhsolunub.
E.Hüseynov adına Qazax rayon Mərkəzi

Kitabxanasışəhərdəkiistirahətparkında“To-
vuzdöyüşləri–qəhrəmanlıqtariximizinşanlı
səhifəsi”adlısəyyarsərgitəşkil

RMİGoranboyRayonTarix-Diyar-
şünaslıq Muzeyində də “Tovuz döyüşləri –
Zəfərəgedənyolunbaşlanğıcı”mövzusunda
tədbirkeçirilib.

***

Masallı RMİ Cəlilabad rayon Mərkəzi Ki-
tabxanasında“TovuzdöyüşlərimüzəfərOr-
dumuzunqəhrəmanlıqsəhifəsidir”adlıtədbir
keçirilib. Çıxış edənlər Tovuz döyüşlərində
qəhrəmanlıq göstərən əsgər və zabitlərimi-
zingənclərüçünvətənpərvərliknümunəsinə
çevrildiyini,budöyüşlərindövlətimizin,Ordu-
muzungücünü,xalqımızınbirliyini,həmrəyli-
yininümayişetdirməkləböyükZəfərəaparan
yolunbaşlanğıcıolduğunuqeydediblər.
İdarənintabeliyindəkiYardımlırayonMKS-

ninMərkəziKitabxanasında“Tovuzdöyüşlə-
ri”mövzusundadəyirmimasa təşkilolunub.
Tədbirdə MKS-nin şöbə müdiri Vahid Kəri-

   

 də RMİ Bər də ra yon kənd mə də-
niy yət müəs si sə lə ri nin bir gə təş ki lat-
çı lı ğı ilə Meh di xan lı kən din də əha-
li nin asu də vax tı nın sə mə rə li təş ki li 

məq sə di lə “Zəh mət keş əl lər” ad lı təd bir 
ke çi ri lib. Bər də RMİ-nin rəisi Və si lə Möh-
sü mo va, şə hid ailə lə ri, qa zi lər və kənd 
zi ya lı la rı çı xış edə rək əha li nin mə də ni 
is ti ra hə ti nin tə min olun ma sı məq sə di lə 
ke çi ri lən bu cür təd bir lə ri yük sək qiy mət-
lən di rib lər.

TədbirdəHəsənqaya kəndFolklor evində
fəaliyyətgöstərənyaşlınəslinnümayəndələ-
rindənibarət“Yallı” folklorrəqsqrupubir-bi-
rindənmaraqlınömrələrləçıxışedib,musiqi
nömrələritəqdimolunub,şeirlərsöylənilib.
Sonda“Şuşaİli”nəhəsrolunmuş“Könlüm

keçirQarabağdan”adlırespublikaincəsənət
festival-müsabiqəsindəuğurqazananBərdə
şəhər4nömrəliUşaq incəsənətməktəbinin
şagirdiPoladSalmanlıvəDivanlıkəndUşaq
musiqi məktəbinin şagirdi Rəvan İbrahimli-
yədiplom,fəxrifərmanvəhədiyyələrtəqdim
olunub.

***
Sabirabad RMİ-nin əməkdaşları tərəfin-

dəntəqaüddəolanmədəniyyət işçilərinədə

diqqət göstərilir. Bu günlərdə idarənin rəisi
F.Qurbanzadənin iştirakı iləuzun illərSaatlı
rayonMərkəziKitabxanasındaçalışmışŞirin
Mərdanovaevindəziyarətedilib.

***

Ağstafa RMİ-nin təşəbbüsü və təşkilat-
çılığı iləGəncəDövlətDramTeatrınınkol-
lektivi tərəfindən Tovuz rayon Mədəniyyət
evində “Dəli yığıncağı” tamaşası nümayiş
olunub.CəlilMəmmədquluzadənineyniadlı
pyesiəsasındahazırlanan tamaşadaXalq
artistiPərvanəQurbanova,Əməkdarartist-
lər ElxanAbbasov, İlhamHüseynov, Sev-
daOrucova,RamizVəliyevvədigərlərirol
alıblar.

***
Şəki RMİ Şəki şəhər M.F.Axundzadənin

Ev-MuzeyivəAMEA-nınŞəkiRegionalElmi
Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə böyük ya-
zıçı-dramaturqun210 illiyi iləəlaqədar “Gə-
ləcəyə çıraq tutan dahi” adlı elmi sessiya
keçirilib.SessiyadaM.F.AxundzadəninAzər-

baycanədəbi-ictimaifikrinininkişafınaverdiyi
töhfələrdənbəhsolunub.
Zaqatala rayon Heydər Əliyev Mərkəzin-

də “Müstəqilliyin ilk parıltısı” mövzusunda
elmi-praktikkonfranskeçirilib.Görkəmlidöv-
lətxadimiHeydərƏliyevinsovetAzərbayca-
nınarəhbərliyəgəlişininildönümünə(14iyul
1969) həsr olunan konfransda “Milli özünü-
dərkinoyanışı”, “HeydərƏliyevvəAzərbay-
cangəncliyi”,“HeydərƏliyevvəAzərbaycan-
da qadın siyasəti” mövzularında məruzələr
dinlənilib.

***

Biləsuvar RMİ Neftçala rayon Heydər Əli-
yevMərkəzində“AZLİNG-2021–Azərbaycan
dili vəmüasir dilçilik: problemlər, perspektiv-
lərvəçağırışlar”beynəlxalqelmikonfransının
materialları əsasındanəşrolunmuş linqvistik
toplununtəqdimatıkeçirilib.TəqdimatdaHey-
dərƏliyevMərkəzinindirektoruKönülMəm-
mədova çıxış edərək nəşrin əhəmiyyətindən
sözaçıb.

Hazırladı: N.Məmmədli

Mədəniyyət naziri müdaxilə edilən 
tarixi abidəyə baxış keçirib

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov Xə zər ra yo nu nun Tür kan 
qə sə bə si ya xın lı ğın da yer lə şən “Kur qan çö lü”, “Tür kan ya şa yış 
ye ri” və “Daş yol lar” ta ri xi abi də lə ri nə ba xış ke çi rib.

BaxışzamanıMədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorun-
ması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətininrəisiAzadCəfərli,
XəzərRayonİcraHakimiyyətininbaşçısıElşənSalahov,millətvə-
kiliSoltanMəmmədov,AzərbaycanMemarlarİttifaqınınsədriEl-
bayQasımzadə,tədqiqatçıFaiqNəsibov,“AgroFoodİnvestment”
şirkətivəAbşeronRayonİcraHakimiyyətininnümayəndələri işti-
rakediblər.
Unikalabidəolan“Daşyollar”aedilənmüdaxiləfaktıiləyerində

tanışolannazirtarixiabidəyədəyənzərərinmüəyyənləşdirilməsi
vəaradanqaldırılması,habeləciddi şəkildəqorunması iləbağlı
tapşırıqlarverib.
Vurğulanıbki,bundansonradatarixiabidələrəedilənqanunsuz

müdaxilələrinqarşısıalınaraqqanunvericilikçərçivəsindəənciddi
addımlaratılacaq.
Qeydedəkki,nazirAnarKərimovuntapşırığıilə“Daşyollar”abi-

dəsinəedilənmüdaxilələrinqarşısınınalınması,tarixiabidəninqo-
runmasıüçünətrafəraziçəpərlənib.Həmçininəraziyəarxeoloqlar
cəlb edilərək abidələrin son durumunun və çəpərlənmə zamanı
nəzərəalınmalıolanəlavə tapıntılarındəqiqləşdirilməsinəzərdə
tutulur.
“Daşyollar”aedilənmüdaxilələrinciddiaraşdırılmasıüçüngös-

tərişverilib.

“Azərbaycan – mədəni müxtəlifliyin məkanı”
Videolayihəyə start verilib

Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən ta ri xən və tə ni miz də çi yin-çi yi-
nə ya şa yan xalq la rın ya rat dıq la rı əs ra rən giz me mar lıq nü mu-
nə lə ri, zən gin mə də niy yə ti mi zin car çı sı olan abi də lə ri miz, di ni 
mə bəd lə ri miz haq qın da ət raf lı mə lu mat la rın təq dim olu na ca-
ğı “Azər bay can – mə də ni müx tə lif li yin mə ka nı” ad lı vi deola yi-
hə yə start ve ri lib.

Çoxşaxəlimədəniirsinə,rəngarəngfolklorunadaimsahibçıxan
Azərbaycanxalqınınqərinələrboyunəsillərdən-nəsillərəötürdüyü
daşsalnaməsinəhəsrolunmuşvideoçarxlarmütəmadiolaraqna-
zirliyinsosialmediahesablarındapaylaşılacaq.
LayihəninilkpaylaşımıAzıxmağarasıtarixiyaşayışməskəniilə

bağlıdır.VideoçarxdaAzıxmağarasınınelmi,mədəni,tarixi,coğ-
rafi,arxeolojiəhəmiyyətibarədəməlumatlarAzərbaycanvəingilis
dillərindəverilir.Buçoxtəbəqəliabidədünyadasayıazolanmağa-
ratipliqədiminsandüşərgələrindəndir.

Bölgələrdə “Şuşa İli” tədbirləri davam edir
Xaç maz RMİ Qu ba ra yon MKS-nin Mər kə zi Ki tab xa na sı Oxu-
cu la ra xid mət şö bə si tə rə fin dən “Şu şa İli” çər çi və sin də Qu ba 
şə hə ri əra zi sin də yer lə şən Ni za mi adı na mə də niy yət və is ti-
ra hət par kın da səy yar ki tab xa na xid mə ti təş kil olu nub. Klas sik 
ədə biy ya tı mız, ta rix-mə də niy yə ti miz lə bağ lı ki tab lar la ya na şı, 
44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də qəh rə man lıq gös tə rən qu ba lı 
şə hid lər haq qın da nəşr lər də nü ma yiş et di ri lib. 

***
Ağdaş RMİ və

Göyçay Rayon İc-
ra Hakimiyyətinin
təşkilatçılığı ilə
“Şuşa, sən azad-
san!” adlı tədbir
keçirilib. Göyçay
şəhərinin mərkə-
zindətəşkilolunan
tədbirdə ölkəmizin
suverenliyivəəra-
zi bütövlüyü uğ-

rundahəlakolanşəhidlərimizinəzizxatirəsibirdəqiqəliksükutla
yadedilib.MüğənniAydınSanivəAğdaşınsənətçilərinin iştirakı
iləkonsertproqramıtəqdimolunub.

***
KürdəmirRMİKürdəmirDövlətRəsmQalereyasındaməktəbli-

lərinəlişlərindənibarət“Şuşanın4fəsli”adlırəsmsərgisikeçirilib.
RəsməsərlərindəmüəllifərVətən,Qarabağ,Şuşahaqqındadü-
şüncələrinirənglərindiliiləifadəediblər.

Gəncə teatrında “Qəribə missis Sevic” 
tamaşasına ictimai baxış olub

Xə bər ver di yi miz ki mi, Gən cə Döv lət Dram Teat rın da Ame ri ka 
ya zı çı sı Con Pat ri kin “Qə ri bə mis sis Se vic” pye si səh nə ləş di ri lir.

Məşq prosesi
başa çatan tama-
şaya ictimai baxış
olub. Mədəniyyət
Nazirliyi İncəsə-
nət və qeyri-mad-
di mədəni irs şö-
bəsinin müdiri
Fərəh Acalova,
Teatr sektorunun
müdiri Könül Cə-
fərova, teatrşünas

VəfaMühacirovavəGəncəRMİ-ninrəisiVasifCənnətovtamaşa-
nıizləyib,səhnəişiiləbağlıfikirlərinibölüşüblər.
TamaşanınquruluşçurejissoruElşadƏhmədov,quruluşçurəs-

samıMirzəMehdi Hüseyn,musiqi tərtibatçısı Sevda Əliyevadır.
Əsas rollarda Xalq artisti Pərvanə Qurbanova, Əməkdar artist-
lərRahiləMəmmədova,SevdaOrucova,RamizVəliyev,Kəmalə
Məmmədova, aktyorlardanRuslanHüseynov, ElmirMəmmədov,
SamirAbbasov,SevincHüseynovavəRaufHüseynovçıxışedirlər.

Heç kim unudulmur, 
heç nə yaddan çıxmır

Sa bi ra bad RMİ-nin rəisi Fə rid Qur ban-
za də, Mə də niy yət İş çi lə ri Həm kar lar 
İt ti fa qı Saat lı ra yon ko mi tə si nin səd ri 
Sa kit Ba ğı rov və RMİ-nin ra yon üz rə 

nü ma yən də si İl kin Zey na lov Və tən mü-
ha ri bə si şə hi di El mir İb ra hi mo vun ailə si ni 
zi ya rət edib lər.

***
BiləsuvarRMİşəhidCamalİsmayılovadı-

naNeftçalarayonUşaqincəsənətməktəbinin
təşkilatçılığı, Neftçala Rayon İcra Hakimiy-
yətinindəstəyi iləVətənMüharibəsiQəhrə-
manı, şəhidbaşgizirC.İsmayılovundoğum
günü münasibətilə tədbir keçirilib. Əvvəlcə
Neftçala rayonundakı Şəhidlər xiyabanı zi-
yarət edilib. Sonra tədbir iştirakçıları Uşaq
incəsənətməktəbinəgələrəkşəhidinyenicə
hazırlanan büstünün açılışında iştirak edib-
lər.TədbirAzərbaycanMilliKonservatoriyası
nəzdindəfəaliyyətgöstərənSumqayıtMusiqi
Kollecivəincəsənətməktəbininbirgəhazır-
ladığıkonsertproqramıilədavametdirilib.

***
Lənkəran RMİ-nin rəisi Şahin Şahbazov,

idarənin əməkdaşları vəmədəniyyət işçiləri
44 günlük Vətən müharibəsi şəhidi Mirmə-
həmmədəliRzazadənindoğumgünümüna-
sibətiləailəsiniziyarətediblər.

***

Kürdəmir RMİ-nin rəisi Faiq Xudanlı Və-
tən müharibəsi şəhidi Şirxan Quliyevin ailə
üzvləri iləgörüşüb.Görüşdəşəhidailəüzv-
lərinin,müharibə iştirakçılarınındaimdiqqət
mərkəzindəsaxlanılmasından,onlaragöstə-
rilənqayğıdansöhbətaçılıb.

***
Şamaxıda44günlükVətənmüharibəsində

şəhidlik zirvəsinə ucalan Zahir Manafov və
TərlanAmanalıyevinxatirəkompleksiaçılıb.
Tədbirdə rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
TahirMəmmədov,MilliMəclisindeputatıTa-
mamCəfərova,YAP rayon təşkilatının səd-
riTuralQasımlı, şəhidailələri və rayon icti-
maiyyətininnümayəndələriiştirakediblər.

***
Vətənmüharibəsi şəhidi BüsatƏfsər oğlu

Qurbanovunadınınəbədiləşdirilməsiməqsə-
dilə Füzuli rayonAşağıKürdmahmudlu kən-
dində tikilən “Şəhid bulağı”nın açılışı olub.

BüsatQurbanov 2000-ci il sentyabrın 10-da
bukənddəanadanolub.Vətənmüharibəsiza-
manıidarəetdiyitankladüşməninxeylisayda
canlıqüvvəsinivə texnikasınıməhvedib,öz
şücaəti ilə seçilib. Cəbrayıl rayonunun Nüz-
garkəndiuğrundagedəndöyüşlərdəşəhidlik
zirvəsinə yüksəlib.Ölümündənsonra “Vətən
uğrunda”,“Cəsurdöyüşçü”,“Cəbrayılınazad
olunmasınagörə”medallarıilətəltifolunub.

***
Sumqayıt RMİ-nin kollektivi Qurban bay-

ramımünasibətiləAzərbaycanQızılAypara
Cəmiyyətiiləbirgəşəhidailələrivəqazilərin
qonağı olub, bayramsevincini onlarla bölü-
şüb.

Sumqayıt Dövlət Rəsm Qalereyasının
əməkdaşlarıVətənmüharibəsişəhidiNurlan
Nuruzadəninailəsiniziyarətediblər.
Abşeron rayonQobu qəsəbə Sənətkarlıq

evininkollektiviVətənmüharibəsişəhidiGül-
verdiQasımovunailəsiiləgörüşüb.
Sumqayıt RMİ-nin Şuşa rayon nümayən-

dəliyinin baş məsləhətçisi Bayram Cəfərli,
rayonMədəniyyət İşçiləriHəmkarlar İttifaqı-
nınsədrəvəzi İlhaməCəbiyeva,ŞuşaDöv-
lətRəsmQalereyasının direktor əvəziAnar
Cəbizadəvənümayəndəliyintabemüəssisə-
lərininrəhbərlərişəhidailələri,qazilərvəim-
kansızailələrinqonağıolublar.
İdarəninXızı rayonnümayəndəliyinin təş-

kilatçılığı ilə rayondayerləşənNsaylı hərbi
hissədə Qurban bayramı münasibətilə təd-
bir təşkil olunub. Xızı rayon Mikayıl Müşfiq
MuzeyinindirektoruOrxanƏzimovvərayon
UşaqmusiqiməktəbinindirektoruVəliŞıxə-
lizadəVətənin igidoğullarınıbayrammüna-
sibətilətəbrikedib,onlarauğurlararzulayıb.
“Xızı dağları” ansamblının çıxışı alqışlarla
qarşılanıb.
RMİ-ninəhatəetdiyiZəngilanRayonTa-

rix-Diyarşünaslıq Muzeyinin kollektivi Qur-
banbayramıiləəlaqədarVətənmüharibəsi
şəhidi İmamalıHüseynovunailəsini ziyarət
edib.

Mədəniyyət müəssisələrindən 
müxtəlif səpkili xəbərlər

Ayten
Машинописный текст
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