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əvvəli səh. 1-də
Prezident qeydedib ki, hazırdabiz keç

miş məcburi köçkünləri öz doğma yurdla
rına mümkün qədər tez qaytarmaq üçün
nəhəng bir çağırışla üzüzəyik. Lakin ge
nişmiqyaslı bərpa proqramı ilə yanaşı, ən
böyükçətinliklərdənbiriminalardır:“Müha
ribədeməkolarki,ikiilbundanəvvəlbaşa
çatandan bəri təxminən 250 azərbaycanlı
minalarınpartlamasınəticəsindəhəlakolub
və ya ağır yaralanıb. Ermənilər işğal döv
ründə 1 milyondan çox mina basdırıblar.
LapbuyaxınlardabizİkinciQarabağmüha
ribəsibitəndənsonrakıdövrdəErmənistan
silahlıqüvvələritərəfindənLaçınrayonunda
basdırılmış1400dənçoxminaaşkaredə
rək zərərsizləşdirmişik. Beləliklə,Azərbay
canaqarşıtəcavüz,Azərbaycanaqarşıter
rordavamedir”.
Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki,Azər

baycan İkinci Qarabağ müharibəsi başa
çatdıqdan sonra regionda davamlı sülh
vəsabitlikləbağlı təklif irəlisürüb:“10min
kvadratkilometrdən çox ərazinin Ermənis
tan tərəfindən dağıdılmasına baxmayaraq,
insanlarımızın çəkdiyi zülmlərə baxmaya
raq,bizErmənistanasülh təklifetdik.Sülh
müqaviləsi üçünəsasolanbeynəlxalqhü
ququn beş əsas prinsipini, – xüsusən də
ölkələrin ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı ta
nınması, gələcəkdə ərazi iddialarından
çəkinmək, güc tətbiq etməmək və ya güc
tətbiqetməkhədəsindən çəkinmək, dövlət
sərhədlərininmüəyyənedilməsivəkommu
nikasiyalarınaçılması,–irəlisürdük.Bütün
bunlar, əslində, beynəlxalq hüququn əsas
prinsipləridir və hesab edirəm ki, münasi
bətlərini normallaşdırmağa çalışan ölkələr
arasındasülhsazişlərivəyahərhansısa
zişlərbunaəsaslanmalıdır”.
Prezidentqeydedibki,AzərbaycanınQa

rabağbölgəsindəyaşayanerməniəhalisibi
zimvətəndaşlarımızdırvəbizonlarınözəra
zimizdəhəyatınınecətəşkiledəcəyimiziheç
birbeynəlxalqoyunçuiləmüzakirəetməyə
cəyik:“QarabağAzərbaycandır!İkinciQara
bağmüharibəsibunumeydandasübutetdi.

İşğal dövründə dünyanın heç bir ölkəsi, o
cümlədənErmənistanbuqondarmaqurumu
tanımadı.Onagörədədaxiliişlərimizləbağ
lıməsələləriheçvaxtbeynəlxalqqurumlarla
vəyaböyüklüyündənvəpotensialındanasılı
olmayaraq,heçbirölkəiləmüzakirəetmirik”.
Sülh prosesi ilə bağlı müəyyən nikbinlik

olduğunudeyən İlhamƏliyevbildirib ki, bu
yaxınlarda Azərbaycanın və Ermənistanın
xarici işlər nazirlərinin sülh sazişi layihəsi
nin hazırlanması gündəliyi ilə bağlı ilk gö
rüşü keçirilib: “Ümid edirik ki, bu, çox vaxt
aparmayacaq. Eyni zamanda, ümid edirik
ki,sərhədlərindelimitasiyasıüzrə ikimüva
fiq komissiya –Azərbaycan vəErmənistan
komissiyalarıdavaxtitirməyəcəkvəikiölkə
arasında faktiki mövcud olmayan sərhədin
müəyyənləşdirilməsi üzərində fəal işləyə
cəklər.400kilometrdənçoxolanbusərhə
dimüəyyənləşdirməküçüntarixisənədlərə,
tarixi xəritələrə, beynəlxalq təcrübə vəme
todologiyaya əsaslanaraq fəal şəkildə işlə
məliyik”.
Prezident diqqətə çatdırıb ki, oktyabrın

4dəAğdamınüçkəndinin–Xıdırlı,Kəngərli
vəSarıcalınıntəməlqoymamərasimləriolub:

“Maksimumiki ildənsonrabukəndlərdəbir
neçəmininsanyaşayacaqdır.Ağdamşəhə
rində biz demək olar ki,min yerlikməktəb
tikirik.Buməktəbdəolabilsin bu il, yada
gələnilhazırolacaq.Xəstəxanavəbirneçə
yaşayışbinasıtikilir.Bu,sadəcə,Ağdamdır.
Eyni işlər Füzulidə, Qubadlıda, Zəngilanda
da görülür. İki ay bundan əvvəl qayıtdığı
mızLaçın şəhərini növbəti ilin sonunakimi
bərpa etməyi planlaşdırırıq. Çünki dediyim
kimi, orada qeyriqanuni məskunlaşma var
idi.Heçdəbütünbinalarsökülməmişdir.Biz
artıq bir qrupmütəxəssisi oraya göndərmi
şik. Beləliklə, biz Qarabağı və Zəngəzuru
yenidənquracağıq.Bunaheçbirşübhəmiz
yoxdur.Necəbahalıolursaolsun,bunuedə
cəyik. Bu, bizim milli ideyamızdır. Əvvəllər
bizim milli ideya torpaqlarımıza qayıtmaq
dan, ədaləti və ərazi bütövlüyümüzü bərpa
etməkdən ibarət idi və bütün Azərbaycan
xalqı bu ideya ətrafında birləşmişdi, özünü
bunahazırlamışdı... İndiartıq işğaldamğa
sından azad olunmuş Azərbaycan yüksəl
məkdədirvəmənəminəmki,Azərbaycanən
uğurluölkələrdənbiriolacaqvəsöhbəttəkcə
bizimregiondangetmir”.

Ağdamda Natəvanın qəbirüstü abidəsi 
bərpa edilib

Xəbərverdiyimizkimi,AzərbaycanRespublikasınınPreziden
tiİlhamƏliyevvəbirincixanımMehribanƏliyevaoktyabrın
4dəAğdamrayonunasəfərediblər.Səfərzamanırayonun
işğaldanazadolunmuşərazilərində,ocümlədənAğdam
şəhərindəbərpaquruculuqvəinfrastrukturlayihələriiləbağlı
təməlqoymamərasimləriolub.

PrezidentvəbirincixanımAğdamdaPənahəlixanınsarayıvə
İmarətkompleksindəgörüləcəkişlərlətanışolub,XurşidbanuNa
təvanınqəbirüstüabidəsininaçılışınıediblər.
Məlumatverilibki,Ağdamrayonundaermənivandalizminəmə

ruzqalantariximemarlıqabidələrindənbiridəQarabağxanlığının
banisiPənahəlixanınsarayıvəİmarətkompleksidir.BuradaQara
bağxanlığınınəsasınıqoymuşPənahəlixanınvəxanlıqdamüxtəlif
illərdəhakimiyyətdəolmuşİbrahimxəlilxanınvəonunoğluMeh
diqulu xanın qəbirüstü türbələri, həmçinin Mehdiqulu xanın qızı
XurşidbanuNatəvanınməzarlarıolub.Ağdamşəhəri1993cüildə
işğalolunduqdansonra İbrahimxəlil xanın türbəsivəXurşidbanu
Natəvanınqəbirüstüabidəsidəermənilərtərəfindəndağıdılıb.
AzərbaycanPrezidentininmüvafiqtapşırığınaəsasən,komplek

sinbərpasıişlərinəbaşlanılıb.Pənahəlixanınsarayınınyerləşdiyi
İmarətkompleksiüçünilkinkonsepsiyalayihəsiİtaliyanın“ArtCloud
Network International s.c.r.l.” şirkəti tərəfindənhazırlanıb.Komp
leksPənahəlixanınsarayı,məqbərələr,kassa,məlumatmərkəzi
vəQarabağatlarıparkındanibarətolacaq.Pənahəlixanınsarayı
bərpaedilərəkinteraktivmuzeykimifəaliyyətgöstərəcək.
Kompleksdəaparılacaqbərpavəkonservasiyaişlərinəmədəniy

yətüzrəbeynəlxalqekspertAlesandroBiankirəhbərlikedəcək.O,
vətəniİtaliyada,eləcədəTürkiyə,Gürcüstan,İsrail,İraq,Albaniya,
Efiopiyavəs.ölkələrdəbərpavəkonservasiyaişləriüzrəfəaliyyət
göstərib,birçoxbeynəlxalqtəşkilatlarınhəyatakeçirdiyilayihəvə
proqramlardamütəxəssiskimiiştirakedib.Kompleksinilkinlayihə
ləndirilməişləriüçüntələbolunanvəsaitinqrantqismindəQarabağ
DirçəlişFondutərəfindənayrılmasınəzərdətutulur.
SonraPrezidentvəbirincixanımXIXəsrAzərbaycanədəbiyya

tınıngörkəmlinümayəndəsi,xanqızıXurşidbanuNatəvanınqəbi
rüstüabidəsininaçılışınıediblər.
Prezident İlhamƏliyevin2022ci il14mart tarixliSərəncamı ilə

builNatəvanın190illiyininqeydolunduğunəzərəalınaraqMədə
niyyətNazirliyitərəfindənhəminqəbirüstüabidəninbərpaolunması
istiqamətindəişlərəbaşlanılıb.Qəbirüstüabidəözününilkingörkəmi
əsasındaheykəltəraşKənanƏliyev tərəfindən350santimetrhün
dürlükdəbozqranitmaterialındanhazırlanıbvəəvvəlkiyerindəqu
raşdırılıb.1982ciildəucaldılmışvəElcanŞamilovunmüəllifiolduğu
qəbirüstüabidənindaşyonulmasıişlərinigörmüşRəfiZeynalov40il
sonradaeyniabidəninhazırlanmasıüçündaşyonub.Bununlabağlı
RəfiZeynalovunxatirələrinibölüşdüyüqısafilmdəhazırlanıb.
PrezidentİlhamƏliyevvəbirincixanımMehribanƏliyevaqəbi

rüstüabidəninönünəgüldəstələriqoyublar.

Yaradıcı İqtisadiyyat üzrə III Dünya Konfransı
57oktyabrtarixindəİndoneziyanınBaliadasında“İnklüzivya
radıcılıq.Qlobalbərpa”mövzusundaYaradıcıİqtisadiyyatüzrə
IIIDünyaKonfransıkeçirilir.Konfransdayaradıcısənayelərin
iqtisadiyyatdarolununartırılması,ocümlədənsahəviinkişaf
proseslərinintəminolunmasıiləbağlımüzakirələraparılır.

Konfransın6oktyabr tarixindəkeçirilənNazirlərsessiyasında
AzərbaycanRespublikasımədəniyyətnazirininbirincimüaviniEl
nurƏliyevonlaynformadaiştirakedib.
SessiyadaçıxışedənElnurƏliyevölkəmizdəmədəniyyətvəya

radıcısənayelərsahəsindəbaşverənsonproseslər,nazirliyinbu
istiqamətdə yanaşması, dövlət başçısınınmüvafiq sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “AzərbaycanRespublikasının 20222026cı illərdə
sosialiqtisadiinkişafStrategiyası”,eləcədəişğaldanazadedilmiş
ərazilərəyaşayışvəmədəniyyətinqayıdışındanbəhsedib.
Sonda“Balibaxışı.YaradıcıİqtisadiyyatüçünYolXəritəsi”baş

lıqlısənədlayihəsinəzərdənkeçirilərəkqəbulolunub.

Bəstəkarlar İttifaqına yeni üzvlərin qəbulu 
və fəaliyyət planının müzakirəsi keçirilib

Oktyabrın5dəAzər
baycanBəstəkarlar
İttifaqı(ABİ)İdarəHe
yətininiclasıkeçirilib.
ABİninsədri,Xalq
artisti,AMEAnın
müxbirüzvüFirəngiz
Əlizadəniniştira
kıiləkeçəniclasda
ittifaqın2022ciilinI
yarısındakeçirilmiş
tədbirlərininhesabatı
dinlənilib,ilinsonu

nadəknəzərdətutulmuşyenitədbirlərplanımüzakirəedilib.

Müzakirə zamanı görkəmli Azərbaycan bəstəkarlarının yubi
leylərinəhəsrolunmuştədbirlərinkeçirilməsixüsusiqeydedilib.
Bildirilibki,ABİdəƏşrəfAbbasovunvəRaufHacıyevin100 illi
yinəhəsrolunmuşkonfransvəkonsertlərinkeçirilməsinəzərdə
tutulur.HəmçininABİnintəşkilatçılığıiləAlmaniyadavəİsveçrə
dədahibəstəkarımızFikrətƏmirovun100illiyinəhəsrolunmuş
yubileytədbirlərininkeçirilməsiiləbağlıhazırlıqişləriaparılır.
Bəstəkarlar İttifaqının fəaliyyətinin prioritet istiqaməti olaraq

gənclərin yaradıcılığına xüsusi diqqət göstərilir. Noyabr ayında
ZəfərGününəhəsrolunmuş“Gəncbəstəkarlarınyeniəsərlərin
dənibarətPlenum”unkeçirilməsinəzərdətutulur.
İdarə Heyətinin iclasında öz yaradıcılıqları ilə fərqlənən beş

gənc – bəstəkarlar ElvinQuliyev,Yusif Bayramov vəVəfa Ba
ğırzadə,musiqişünaslarLeylaQuliyevavəHəbibəMəmmədova
AzərbaycanBəstəkarlarİttifaqınaüzvqəbulediliblər.

Əhmədxan Bakıxanovun 130 illiyi qeyd olunub

Builgörkəmlitarzən,pedaqoq,mu
siqitəşkilatçısı,Əməkdarmüəllim,
XalqartistiƏhmədxanBakıxanovun
(18921973)anadanolmasının130

illiyidir.

Oktyabrın6daMusiqiMədəniyyətiDövlət
Muzeyindəmusiqixadimininyubileyinəhəsr
olunantədbirkeçirildi.
Muzeyin direktoru, Əməkdar mədəniyyət

işçisiAllaBayramovaqeydetdiki,Azərbay
can musiqi mədəniyyəti, tar ifaçılıq sənəti
bugündəböyükmüəllim,görkəmliifaçıƏh
mədxanBakıxanovunirsindənbəhrələnir.
Muzeyin direktor müavini Təranə Zeyna

lova sənətkarın həyat və yaradıcılığından
söz açdı. Diqqətə çatdırdı ki, Ə.Bakıxanov
ilkmusiqitəhsiliniİrandaalıb.Buradaustad
tarzənlərdən tar ifaçılığının və muğamatın
sirlərinə dərindən yiyələnib. 1920ci ildən
Bakıda musiqi məclislərində və konsertlər
də fəal iştirakedib.Eynizamandapedaqo
ji fəaliyyətlədəməşğulolub,yeni tarzənlər
nəslinin yetişdirilməsinə öz töhfəsini verib.
1930cu ildən Üzeyir Hacıbəylinin dəvəti
iləAzərbaycan Dövlət Konservatoriyasında
muğamdandərsdeyib.AzərbaycanRadiosu
nəzdində ilk xalq çalğı alətləri ansamblının
təşkilatçısıvərəhbəridəməhzƏ.Bakıxanov
olub.1973cüildənhəminansamblsənətka
rınadınıdaşıyır.
Tarzənin oğlu, görkəmli bəstəkar, Xalq

artisti, professor Tofiq Bakıxanov çıxış
edərək tədbirin təşkilində əməyi olan hər
kəsə və iştirakçılara təşəkkürünü bildirdi.

Qeyd etdi ki,Ə.Bakıxanovun ifaçılıq fəaliy
yətinin ən parlaq səhifələrindən birini onun
xalq çalğı alətləri ansamblındakı işi təşkil
edir:“O,uzunillərərzindəbirsıramusiqian
sambllarınınrəhbəriolub.RadioKomitəsinə
1927ci ildə solist kimi işləməyə dəvət olu
nub. 1941ci ildə Radio Komitəsi nəzdində
Xalq çalğı alətləri ansamblı Ü.Hacıbəylinin
təşəbbüsü iləƏ.Bakıxanovtərəfindəntəşkil
olunub.Ansamblınhazırladığı proqramların
ilk dinləyicisi də əksər hallarda Üzeyir Ha
cıbəyliözüolub.Ə.Bakıxanovbuansambla
ömrününaxırınakimirəhbərlikedib...”.
Xalq artistləri – tarzənlər Ramiz Quliyev,

MöhlətMüslümov, kamança ifaçısıFəxrəd
dinDadaşovvəbaşqalarıçıxışedərəkgör
kəmlisənətkarlabağlıxatirələrinibölüşdülər.

Bildirdilərki,Ə.Bakıxanovtələbələrinəsənə
tin sirlərini öyrətməklə bərabər, onlaramə
nəndəyaxınbirdostidi.
TədbirinbədiihissəsindəMusiqiMədəniy

yətiDövlətMuzeyininQədimmusiqialətləri
ansamblının solisti, Əməkdar artist, tarzən
Davud Abdullayev, xanəndə Hüseyn Məli
kov, Musiqi Kollecinin tələbələri, Ə.Bakıxa
novadına6saylımusiqiməktəbininmüəllim
və şagirdlərinin ifasında konsert proqramı
təqdimedildi.
Sonra muzeyin kolleksiyası əsasında ha

zırlanan “Əhmədxan Bakıxanov – 130” adlı
slaydşounümayişolundu.Görkəmlisənətka
rınmusiqitərtibatçısıolduğu“Şur”sənədlitele
viziyafilmi(1967)göstərildi.

SavalanFərəcov

İşğaldan azad edilmiş əraziləri yenidən qurmaq 
bizim milli ideyamızdır

Xəbərverildiyikimi,56
oktyabrtarixlərində
BMTninMəskunlaşma
Proqramı(UNHABI

TAT)vəDövlətŞəhərsalma
vəArxitekturaKomitəsinin
birgəəməkdaşlığı,ADA
Universitetinintəşkilatidəs
təyiilə“Dayanıqlıİnkişaf
Məqsədləri”və“YeniŞəhər
Gündəliyi”–postmüna
qişədövründəbərpavə
yenidənqurmanınaparıcı
qüvvəsikimi”mövzusunda
AzərbaycanMilliŞəhərsal
maForumukeçirilib.

44 ölkədən 130dan çox nü
mayəndənin, ümumilikdə isə
400 nəfərdən çox iştirakçının
qatıldığı forum şəhərsalma sa
həsindədünyanınmüxtəlifölkə
lərindənbusahəüzrəmütəxəs
sislərin təcrübələrini bölüşməsi
və dayanıqlı inkişafın təmin
edilməsi üçün əməkdaşlıq əla
qələriningenişləndirilməsibaxı
mındannadirvəuğurluplatfor
madır.
Oktyabrın5dəAğdamda işə

başlayan forum ayın 6da Ba
kıda ADA Universitetində mə
dəni,ekolojivəiqtisadimövzu
larda sessiyalarla işini davam
etdirib.

“Mədəni və tarixi irsin post
konfiktdövründəbərpası”möv
zulusessiyadaçıxışedənmədə
niyyətnaziriAnarKərimovdeyib
ki, 30 il ərzində Ermənistanın
işğalıaltındaqalanərazilərimiz
dəAzərbaycanınmədəniirsida
ğıdılıb, mənşəyi dəyişdirilib və
yaqanunsuzarxeolojiqazıntılar
aparılıb. Ərazilərimiz işğaldan

azad edildikdən sonra burada
xarabalıqlar,vandallıqaktlarıaş
karlanıb.Nazirbildiribki,bukimi
hadisələr beynəlxalq konvensi
yalaraziddir.
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfin

dənişğaldanazadedilmişərazi
lərdəaparılanilkinmonitorinqlər
barədə danışan Anar Kərimov
diqqətə çatdırıb ki, təhlillər za

manı dövlət reyestrinə salınmış
706abidədən403ü tədqiqolu
nub.Bundanbaşqa,864mədə
niyyətmüəssisəsininmonitorinqi
aparılıb.Həmçinin162yenimə
dəniyyətabidəsiaşkarolunub.
Anar Kərimov əlavə edib ki,

hazırda nazirliyin əməkdaşları
monitorinq apararkənmina təh
lükəsiiləqarşılaşırlar.Busəbəb
dən prioritet tapşırıq ərazilərin
minalardan təmizlənməsi və ar
xeolojiişlərintəhlükəsizliyinintə
minolunmasıdır.
Nazir qeyd edib ki, hazırda

Azərbaycanınmədəniyyət pay
taxtıŞuşaşəhərindəüçməscid
və iki kilsə bərpa olunur. “Bu
nunladaAzərbaycanmədəniir
səqarşıayrıseçkiliketmədiyini
birdahabəyanedir.Hərbirmə
dəni irs nümunəsi Azərbaycan
üçün əhəmiyyətlidir, dəyərlidir.
ÇünkibuirsyalnızAzərbaycana
deyil, bütün bəşəriyyətə məx
susdur”, – deyə Anar Kərimov
əlavəedib.

“Mədəni və tarixi irsin 
postkonflikt dövründə bərpası”
Mədəniyyət naziri Milli Şəhərsalma Forumunda çıxış edib
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