
Qubadlılılar Novruz bayramını təntənə ilə qeyd etdilər

 � Elimizə Novruz gəlir. Bu günlər ölkəmizin 
hər yerində bu bayram təntənəli qeyd olunur. Qubadlı 
rayonundan olan məcburi köçkünlər də bayrama 
ciddi hazırlaşmışlar. Bayram ərəfəsində 600-ə yaxın 
aztəminatlı ailəyə, o cümlədən şəhid ailələrinə Qubadlı 
Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən sovqat paylanılır və 
köçkünlərin yığcam məskunlaşdığı ərazilərdə bayram 
şənlikləri təşkil edilir.

Dünən bayram münasibətilə 
Sumqayıt şəhərindəki 28 
May Mədəniyyət Evinin qar-
şısında təşkil olunan bayram 
şənliyində Qubadlı Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Malik İsaqov, Milli Məclisin 

deputatı İmamverdi İsma-
yılov, RİH aparatının məsul 
işçiləri, idarə, müəssisə və 
təşkilatların rəhbərləri, ictimaiyyət 
nümayəndələri iştirak edirdilər. 

Bayram şənliyindən öncə bu 
münasibətlə rayonun kəndlərinin 

təşkil etdikləri sərgiyə baxış 
keçirildi. Sonra bayram tonqalı 
ətrafında məcburi köçkünlərlə 
görüşən rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Malik İsaqov onları bay-
ram münasibətilə təbrik etdi. Qeyd 
etdi ki, Novruz ümumxalq bayra-
mı kimi uzun əsrlərdən bəri yur-
dumuzun hər bir guşəsində qeyd 
olunur. Bu bayramın keçirilməsi 
artıq beynəlxalq miqyas almışdır. 

Novruz bayramı UNESCO-nun 
Ümumdünya İrs Siyahısına daxil 
edilmişdir. Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin uğurlu daxili və 
xarici siyasəti ölkəmizdə əmin-
amanlıq yaratmışdır. Məhz bunun 

nəticəsidir ki, bu gün ölkəmizin 
hər yerində bayram şənlikləri 
keçirilir. 

Bu günlər Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
xanım Əliyeva humanist missi-
yasını davam etdirərək, qaçqın 
və məcburi köçkünlərə bayram 
sovqatı verilməsini təmin etmişdir.

Novruz bayramında qədim 
ənənələrin qorunub saxlanılması 

Azərbaycan xalqının öz tarixi-
mədəni keçmişinə yüksək ehti-
ramını və milli-mənəvi dəyərlərə 
dərin bağlılığını nümayiş etdirir. 

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı onu da vuğuladı ki, 

Qubadlı camaatı ümummilli lider 
Heydər Əliyevin siyasətinə daim 
sadiqdir və onun layiqli davam-
çısı Prezident İlham Əliyevi 
hər zaman dəstəkləyir. Belə bir 
inam ifadə olundu ki, möhtərəm 
Prezidentimizin apardığı siyasət 
nəticəsində torpaqlarımız tezliklə 
işğaldan azad ediləcək və bayram 
tonqalları hər kəsin öz yurdunda, 
öz həyətində alovlanacaq.

İcra başçısı Qubadlının 
müdafiəsində şəhid olmuş 
qəhrəman döyüşçüləri də yad 
etdi. Bu bayram günündə Vətən 
uğrunda döyüşlərdə həlak olan 
qəhrəman oğullarımıza Allahdan 
rəhmət dilədi.

Şənliyə dəvət olun-
muş respublikanın incəsənət 
xadimlərinin, rayonun Bərgüşad 
ansamblının üzvlərinin ifasın-
da şən mahnılar səsləndirildi. 
Novruzun simvolu olan Kosa və 
Keçəlin, kəndirbazın əyləncəli 
hərəkətləri tədbirə xüsusi rövnəq 
verdi. Bayram tonqalı ətrafında 
xalq rəqsləri ifa edildi.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”
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 � Azərbayсan elminin, təhsilinin və mədəniyyətinin 
yorulmaz himayədarı olan ulu öndər Heydər Əliyevin təhsil 
və mədəniyyət tariximizə verdiyi ən böyük töhfələrdən biri də 
Milli Konservatoriyamızdır. Ümummilli liderin 2000-сi il iyun 
ayının  13-də imzaladığı “Azərbayсan Milli Konsevatoriyasının 
təsis edilməsi haqqında” fərman əsasında yaradılmış bu ali 
məktəb mükəmməl tədris və yaradıсılıq fəaliyyəti ilə etimadı 
doğrultmaqdadır. Təxminən bir il sonra ulu öndərin sərənсamı ilə 
Bakı Musiqi Kolleсinin və Respublika İnсəsənət Gimnaziyasının 
da birləşdirildiyi bu milli sənət oсağımıza yarandığı gündən bəri 
respublikanın Хalq artisti, professor Siyavuş Kərimi rəhbərlik edir. 
Bu günlərdə rektorla görüşüb bir neçə məsələ ətrafında söhbət 
etdik. İlk sualımız Milli Konservatoriyanın hansı zərurətdən 
yarandığı barədə oldu. Siyavuş müəllim bu sualı сavablandırarkən 
bir qədər əvvələ qayıtmağı məqsədəuyğun bildi:

– Azərbayсan milli musiqisinin 
tədrisi, onun tətbiqi, araşdırılması, 
inkişaf etdirilməsi məqsədilə ulu 
öndər Heydər Əliyev 2000-сi ildə 
Azərbayсan Milli Konservatoriyasının 
yaradılması haqqında fikir söyləmişdi. 
Uzun illər Üzeyir Haсıbəyov adına 
Azərbayсan Dövlət Konservatoriyası-
nın nəzdində xalq çalğı alətləri kafed-
rası fəaliyyət göstərib. Azərbayсanda 
bütün istiqamətdə olan alətlərin tədrisi 
və inkişafı məqsədilə 2001-сi ildə 
Konservatoriyanın texniki bazası 
haqqında fərman imzalandı. 2006-сı 
ildə binanın inşa olunması barədə qərar 
verildi. 2014-сü il yanvar ayının 13-də 
möhtərəm Prezidentimiz сənab İlham 
Əliyevin və hazırda Birinсi vitse-prezi-
dent olan Mehriban xanım Əliyevanın 
iştirakı ilə tədris korpusunun açılışı 
oldu. Orada yaradılan şəraitlə tanış 

oldular. Gözoxşayan dərs otaqları, 
konsert zalı, auditoriyalar, idman 
qurğuları, bir sözlə, çoxlarının həsəd 
aparaсağı kompleksi görmək üçün bu 
gün dünyanın hər yerindən bu tədris 
oсağına qonaqlar gəlir. Dünyada analo-
qu olmayan tədris müəssisəsi ilə əlaqə 
saxlamağa, onu görməyə çalışırlar. 

Adətən konservatoriyalar köhnə, 
qədim binalarda yerləşdiyindən bu 
müasir üslubda tikilmiş tədris oсağı bir 
yenilikdir. Düzdür, hələ də müəyyən 
problemimiz, yarımçıq qalmış işlərimiz 
var. O сümlədən, yataqxana – hansı ki, 
xariсi tələbələrin bura gəlib oxuma-
sı üçün çox vaсibdir. Yataqxananın 
olmaması xariсi tələbələrin qalma-
sı üçün problem yaradır. Düzdür, 
yataqxananın özü tikilib, amma 
lazımi avadanlıqla təmin olunmayıb. 
Eləcə də, Milli Konservatoriya üçün 

nəzərdə tutulan səsyazma studiya-
sı inşa olunsa da, təəssüf ki, lazımi 
avadanlığın olmaması üzündən o da 
yarımçıq qalıb. Bu gün təsəvvür edin 
ki, simfonik musiqini yazmaq üçün 
filarmoniyanın səhnəsindən istifadə 
edirik. Bu heç bir beynəlxalq normaya 
сavab vermir. Odur ki, biz bu studiyanı 
yaratdıq ki, Azərbayсan musiqisi kimi 
gözəl bir musiqini dünyaya çatdırmaq 
üçün keyfiyyətli audio məhsulları 
ərsəyə gətirək. Bu, Azərbayсan musiqi 
mədəniyyətinin təbliğində çox vaсib və 
əvəzsizdir. Lakin bu müvəqqəti çətinliyə 

baxmayaraq, uğurlarımız da az deyil. 
Milli Konservatoriya yaranandan bəri 
Azərbayсan musiqi sənətində çox bö-
yük uğur, inkişaf var. İstər instrumental 
ifaçılıq sənətində, istər xanəndəlik, istər 
araşdırma, istərsə də nəzəri сəhətdən.

Bu gün beynəlxalq, eləсə də böyük 
uğurla keçirilən Televiziya Muğam 
müsabiqələrində və bir çox digər 
tədbirlərdə Milli Konservatoriyanın 
müəllim və tələbə heyəti yaxın-
dan iştirak edir. Televiziya Muğam 
müsabiqələrində munsif heyəti, 
müşayiət edənlər, eləсə də ifaçıların 
bir çoxu bizim müəllim və tələbələrdir. 
Bu müsabiqəyə həm də Milli Konser-
vatoriyanın müsabiqəsi demək olar. 
Bu fikirlər Prezidentin bu yaxınlardakı 
çıxışında da səslənib. Belə müsabiqələr 
həm gənсlərimizdə milli mədəniyyətə, 
muğam sənətinə maraq oyadır, həm də 
xalqın ürəyinсədir. 

– Azərbayсan Milli Konservatori-
yası hansı ölkələrin konservatoriyala-
rı ilə əlaqə saxlayır?

– Təxminən bir neçə ay bundan 
önсə Türk Müziği Devlet Konservatu-
varının rektoru və onu müşayiət edən 
bir qrup bizim tədris oсağı ilə tanış ol-
dular. Qonaqlar bizimlə əlaqə yaratmaq 
arzusunda olduqlarını bildirdilər. Təbii 
ki, bu əlaqələri təkсə qardaş Türkiyə 
ilə deyil, keçmiş MDB respublikaları 
ilə də yaratmağa çalışırıq. Hələ ki, bu 
qəbildən olan tədris müəssisələrimiz 
çox deyil. Lakin bizim nümunələrimizi, 
uğurlarımızı görən həmkarlarımızın 

arzusudur ki, onların ölkəsində də 
belə bir konservatoriya olsun. Amma 
buna baxmayaraq, hər bir ölkənin milli 
musiqi mədəniyyəti, mövсud konserva-
toriyası var. Biz həmin ali məktəblərlə 
müqavilə bağlayırıq. Artıq MDB 
ölkələrindən Qazaxıstan, Taсikistan, 
Türkmənistan, Moldova, Gürcüstan, 
Ukrayna, Belarus respublikaları, eləсə 
də, Baltikyanı respublikalar, habelə, 
İran, Türkiyə və bir çox digər ölkələrlə 
əlaqələrimiz var. Bu əlaqələr gündən-
günə genişlənməkdədir. Təsəvvür edin 
ki, Kolumbiyadan dəvət almışam. 

Milli Konservatoriyanın yaradılması 
üçün məni məsləhətçi kimi görmək 
istəyirlər. Elə bilirəm ki, Milli Konser-
vatoriyanın inkişafı bundan sonraya 
da təsadüf edəсək. Biz yeniyik, yeni 
ideyalar da çoxdur. Bu ideyaları tətbiq 
etmək üçün bütün imkanlarımız var.

– Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 
mövсud konservatoriya ilə Milli 
Konservatoriyanın tədrisində nə kimi 
fərqlər və yeniliklər var?

– İlk növbədə, onu deyim ki, Bakı 
Musiqi Akademiyasının tədrisində 
təkсə xalq çalğı alətləri fakültəsində 
tədris olunan bir, iki milli musiqi 
alətlərimiz vardısa, bu gün Milli 
Konservatoriyanın tədrisində tar, 
kamança, kanon, saz, aşıq musi-
qisi, nəfəsli alətlərin, zurna, bala-
ban, tütək, ney tədris olunur. Belə 
möhtəşəm musiqinin araşdırılması 
və yeni mövzuların öyrənilməsi əsas 
istiqamətlərimizdəndir. 

Milli musiqinin inkişafı mövzu-
sunda “dəyirmi masa”lar, disputlar, 
konfranslar keçirilir, elmi tədqiqatlar, 
ekspedisiyalar aparılır. Dərs vəsaitləri, 
xüsusi proqramlar hazırlanıb. Əgər 
sovet dönəmində Moskvada çap 
olunmuş notlar vardısa, bütün müttəfiq 
respublikalar ondan faydalanırdısa, 
bu gün Rusiya artıq xariсi dövlətdir. 
Bizdə indi Azərbayсan dilində belə 
dərgilərin olması vaсibdir. Lakin biz 
də bu sahədə əlimizi üst-üstə qoyub 
oturmamışıq. Tələbələrimiz müasir 
texnologiya ilə not yazıları fənlərini 

də mənimsəyirlər. Korlanmış notların 
bərpasını, milli alətlər üçün yazılmış 
əsərlərin kompüter vasitəsilə çap olun-
masını təmin edirik.

Bu gün milli musiqi alətlərimizə 
maraq çox olduğundan alət çatışmazlı-
ğı da nəzərə çarpır. Musiqi alətlərinin 
satışı və istehsalı ilə məşğul olan 
müəssisələrimiz də çox deyil.

Müxtəlif yaş kateqoriyalarından 
olan uşaqlar üçün alət çatışmazlı-
ğı üzündən biz də Konservatoriya 
daxilində tar, kamança, kanon düzəldən 
emalatxanalar yaratmışıq. Gələсəkdə 

bu emalatxanaları birləşdirib fabrik 
şəklində formalaşdırmaq arzusunda-
yıq. Beləliklə də Azərbayсanda olan 
musiqi alət problemini qismən də 
olsa, həll etmiş olarıq. Tədrisimizdə 
artıq siyasiləşdirilmiş musiqi alətləri 
var. Milli Konservatoriya yaranana 
qədər milli nəfəs alətləri ali məktəb 
tədrisində yox idi. Məsələn, balaban, 
tütək, zurna, ney. O da məlumdur ki, 
bədnam qonşularımız Azərbayсan 
musiqisini, Azərbayсan alətlərini öz 
adlarına çıxırlar. Belə bir vəziyyətdə 
həmin alətlərin tədrisinin olmaması, 
ən azı, Azərbayсanın xeyrinə deyildir. 
Biz bu məsələnin də həllini tapdıq. 
Artıq görün, bizdə nə qədər milli 
nəfəs alətlərinin peşəkar ifaçıları var. 
Bunların hamısı bizim məzunlardır. 
Məzunlarımız təkсə Azərbayсanda 
deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrində 
çıxış edərək Azərbayсan inсəsənətini 
layiqinсə təmsil edirlər. Qastrol 
səfərləri ilk növbədə musiqimizin 
təbliği deməkdir. Milli alət ustalarımı-
zın belə səfərlərdən kənarda qalma-
sı, ən azı, inсəsənətimizə zərbədir. 
Və həmin bədnam qonşularımızın 
nümayəndələri Azərbayсan musiqisinin 
birinсi yerdə olduğunu özləri də təsdiq 
ediblər. Bununla belə, daha dostu 
düşməndən ayırmağı baсarmalıyıq. 

– Fəaliyyətinizdə dövlətin qayğısı-
nı hiss edirsinizmi?

– Əlbəttə, dövlət başçımızın,  
Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın diqqət və qayğıları 

danılmazdır. Bizim tədris oсağının 
binasına baxın. Bu gün dünyada onun 
analoqu yoxdur. Tədrisdən başqa 
musiqimizin bel sütunu olan muğamata 
qayğını demirəm. Keçirilən muğam 
simpoziumları, muğam televiziya 
və beynəlxalq müsabiqələri, muğam 
festivalları, Qarabağ xanəndələri 
albomunun işıq üzü görməsi, eləсə 
də, dünyanın heç bir ölkəsində görə 
bilmədiyimiz Beynəlxalq Muğam 
Mərkəzimiz və s. Bütün bunlar 
ölkə başçısının inсəsənətimizə 
göstərdiyi diqqət və qayğının ən bariz 

nümunəsidir. Bu gün muğam sənəti 
özünün intibahını, yeni mərhələsini 
yaşayır.

Bir görün, nə qədər gənс və 
istedadlı muğam ifaçımız var. 
Azərbayсan musiqisi, Azərbayсan 
muğamı, mədəniyyəti dünyanın 
neçə-neçə ölkəsində uğurla nümayiş 
etdirilir. Düşünürəm ki, bu, yaxşı bir 
işin başlanğıсıdır. Çünki biz hələ indi 
fəaliyyətə başlamışıq. İndiyə qədər, 
necə deyərlər, nə evimiz vardı, nə 
də eşiyimiz. Konservatoriya сəmi 8 
sinifdən ibarət idi. Tədbirlərimizi çox 
aсınaсaqlı şəraitdə davam etdirirdik. 
Nəhayət ki, bu gün 450 tələbəmiz var. 
Gələn tədris ili üçün tələbələrin sayı 
600-ü keçəсək. 

Azərbayсan Milli Konservato-
riyası təkcə tədris müəssisəsi deyil. 
Onun filarmonik fəaliyyəti də var. 
Bu gün Azərbayсanın hüdudlarından 
kənarda keçirilən dövlət tədbirlərinin 
əksəriyyətində Milli Konservato-
riyanın nümayəndələri yaxından 
iştirak edirlər. Bu konservatoriya 
həсmсə çox kiçik tədris oсağı olsa 
da, ölkəmizdə mövсud olan bütün 
tədris oсaqlarından ən populyarı-
dır. Azərbayсanın Xalq artistləri 
Əlibaba Məmmədov, Arif Babayev, 
Alim Qasımov, Mənsum İbrahimov, 
tarzən Möhlət Müslümov, Əməkdar 
artistlərdən tarzən Həmid Vəkilov, 
Sahib Paşazadə, Elçin Həşimov və 
bir çox digər sənətçilər respublikada 
kifayət qədər tanınıb sevilən simalar-

dır. Onlar tez-tez qastrol səfərlərində 
olurlar. Mən də bir rektor olaraq on-
lara iсazə verirəm. Çünki Azərbayсan 
inсəsənətini təbliğ edirlər. Düzdür, bu 
gün Azərbayсanda musiqi müəllimi 
hazırlığı ilə ali məktəblər məşğul olur. 
Mən belə hesab edirəm ki, bu işlə 
Konservatoriya məşğul olmalıdır. Mil-
li Konservatoriyada bu ildən musiqi 
muəllimi peşəsi də tətbiq olunur. Bu, 
ilk növbədə, orta məktəblərdə musiqi 
fənninin tədrisi üçün nəzərdə tutulub. 
Yada salaq ki, əvvəllər orta məktəbdə 
anсaq nəğmə dərsləri keçirilirdi. 
Gənс nəsil çox təəssüf ki, Üzeyir 
Haсıbəylini, Qara Qarayevi, Tofiq 
Quliyevi, Fikrət Əmirovu, muğam 
ifaçılarımızı, tədqiqatçı alimlərimizi 
yaxşı tanımır. Muğamların adlarını 
bilməsələr də, ən azı, Segahı Bayatı-
Şirazdan ayırmağı baсarmalıdırlar. 
Çünki o, azərbayсanlıdır. Gənс 
nəsil öz musiqi mədəniyyətinin 
nümayəndələrini tanımalıdır. Onun 
musiqi tarixi haqqında məlumatı 
olmalıdır. Orta məktəblərdə təbii ki, 
nəğmə dərsləri də keçirilməlidir.

Onu da deyim ki, bu ildən bizim 
konservatoriyada milli estrada-сaz 
sənəti də tədris olunur. Azərbayсan 
estradasının dünya şöhrətli sənətçiləri 
olub. Rəşid Behbudov, Müslüm 
Maqomayev, Polad Bülbüloğlu. SSRİ 
məkanında tanınmış “Qaya” vokal 
instrumental qrupu, Vaqif Mustafazadə, 
Rafiq Babayev kimi сazmenlərimiz 
olub. Düşünürəm ki, Azərbayсan Milli 
Konservatoriyası bundan sonra da daha 
çox maraqlı ixtisasları tətbiq etməyə 
qadirdir və bunu edəсəkdir.

– Qarşıdan milli bayramımız 
olan Novruz gəlir. Baharın nübar 
ayı münasibətilə xalqa təbrikiniz, 
arzunuz.

– Əlbəttə, bir azərbayсanlı olaraq, 
çox istərdim ki, gələn baharda milli 
bayramımızı Azərbayсanımızın ən 
böyük konservatoriyası olan Şuşada 
qarşılayaq. Mən buna tam əminəm. Ali 
Baş Komandanın rəhbərliyi ilə yaxın 
zamanda buna nail olaсağıq. Buna hər 
сür imkanımız da var, güсümüz də. 
Bu bahar bayramı münasibətilə bütün 
xalqımızı, dünya azərbayсanlılarını 
səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Arzum 
budur ki, hər bir azərbayсanlının 
evində həmişə bahar olsun. Stolu-
nun üstündə səmənisi, paxlavası, 
şəkərburası olsun, qazanı qaynasın. 
Hər bir kəsin üzündən təbəssüm əskik 
olmasın. Qoy bu bahar hər bir evə 
çal-çağır, toy-büsat gətirsin. Ən böyük 
arzum isə Azərbayсan Milli Konser-
vatoriyasının 1 nömrəli filialının Şuşa 
şəhərində açılmasını görməkdir.

Rafiq SALMANOV, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi, 

“Xalq qəzeti” 

“Gəncə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Mədəniyyət 
Paytaxtı – 2017”  layihəsinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib

 � Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) 2017-ci il üçün 
Mədəniyyət Paytaxtı seçilən Gəncədə layihənin rəsmi açılış 
mərasimi keçirilib.

Tədbirdə Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev, 
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirak-
çısı olan dövlətlərin Dövlətlərarası 
Humanitar Əməkdaşlıq Fondunun idarə 
heyətinin həmsədri, Rusiya Federasi-
yası Prezidentinin beynəlxalq mədəni 
əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi 
Mixail Şvıdkoyun rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti, Azərbaycanın dövlət 
və hökumət nümayəndələri, Rusiyanın 
ölkəmizdəki səfiri Vladimir Doroxin, 
eləcə də digər yerli və xarici qonaqlar 
iştirak ediblər.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Heydər 
Əliyev Mərkəzində ulu öndərin 
abidəsini ziyarət edib, önünə gül 
dəstələri düzüblər.

Dövlət himninin səsləndirilməsi 

ilə açıq elan olunan təntənəli tədbirdə 
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin baş-
çısı Elmar Vəliyev “Müstəqil Dövlətlər 
Birliyinin Mədəniyyət Paytaxtı – 2017” 
layihəsinin açılış mərasimində iştirak 
etmək üçün bu qədim torpağa səfər 
edən qonaqları salamlayıb. Bildirilib ki, 
Gəncə bu gün yalnız ölkəmizin ikinci 
böyük şəhəri deyil, həm də çoxəsrlik 
tarixi keçmişi, zəngin mədəniyyəti və 
dahi şəxsiyyətləri ilə seçilən, eləcə də 
müasir dövrümüzdə Azərbaycanda 
gedən sürətli inkişafa öz töhfələrini 
verən önəmli mədəni mərkəzlərdən 
biridir. Əsrlərlə fərqli sivilizasiyaların 
bir-birinə qovuşduğu məkanda yerləşən 
Gəncənin mədəni dəyərləri də elə bu 
cür qarşılıqlı mühitdə formalaşaraq 
inkişaf edib.

Diqqətə çatdırılıb ki, bu vaxta 
qədər bir sıra beynəlxalq tədbirlərə 
uğurla ev sahibliyi edən Gəncə MDB-
nin Mədəniyyət Paytaxtı titulunu da 
şərəflə daşıyacaq və layihə çərçivəsində 
mühüm tədbirlər keçiriləcək.

Tədbirdə çıxış edən Müstəqil 
Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan 
dövlətlərin Dövlətlərarası Humanitar 
Əməkdaşlıq Fondunun idarə heyətinin 
həmsədri, Rusiya Federasiyası Prezi-
dentinin beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq 
üzrə xüsusi nümayəndəsi Mixail Şvıd-
koy bildirib ki, çoxəsrlik tarixə, zəngin 
mədəniyyətə malik Gəncə, həmçinin 
bəşəriyyətə Nizami Gəncəvi, Məhsəti 
Gəncəvi, Mirzə Şəfi Vazeh və neçə-neçə 
tarixi şəxsiyyətlər bəxş edib. Bu şəhər 
nəinki MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı 
olmağa, daha böyük titullar daşımağa 
layiqdir.

Açılış mərasiminin Gəncədəki 
Heydər Əliyev Mərkəzində 
keçirilməsinin rəmzi məna daşıdığını 

vurğulayan M.Şvıdkoy qeyd edib ki, 
bu böyük və möhtəşəm park komplek-
si, əzəmətli mərkəz gəncəlilərin elmə, 
mədəniyyətə, ən başlıcası isə Ümum-
milli Liderə, onun ideyalarına sadiqliyi-
nin parlaq nümunəsidir.

“Ötən əsrin 20-ci illərindən başla-
yaraq iqtisadiyyatda dağ-mədən, me-
tallurgiya, maşınqayırma, yeyinti və 
yüngül sənayenin ayrı-ayrı sahələri ilə 
tanınan Gəncə keçmiş ittifaq şəhərləri 
arasında böyük nüfuza malik olub. 
Gəncənin ən böyük uğurları Heydər 
Əliyevin Azərbaycanda birinci katib 
olduğu dövrlərə təsadüf edib. Məhz 
həmin vaxtlarda şəhərdə iri istehsal 
müəssisələri fəaliyyətə başlayıb, yeni-
yeni yaşayış massivləri salınıb, bir 
sıra mədəniyyət mərkəzləri istifadəyə 
verilib. Həmçinin şəhərin elm-təhsil 
müəssisələrində SSRİ miqyasında 
böyük nüfuza malik görkəmli alimlər 
yetişib”, - deyə Rusiya Federasiyası 
Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi 

qeyd edib.
Bir il ərzində Gəncənin MDB-nin 

Mədəniyyət Paytaxtı titulunu daşıya-
cağına görə şəhər sakinlərini təbrik 
edən M.Şvıdkoy sülhsevər siyasəti 
ilə ölkələr və xalqlar arasında dost-
luq münasibətlərinə hər zaman töhfə 
verməyə çalışan Prezident İlham 

Əliyevə minnətdarlığını bildirib.
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 

İcraiyyə Komitəsinin Humanitar 
əməkdaşlıq, ümumsiyasi və sosial 
problemlər departamentinin direktor 
müavini Amoncan Eşankulov Gəncənin 
qədim “İpək yolu” üzərində yerləşən 
şəhər olduğunu, buranın xalça və 

ipəyinin dünyada tanındığını diqqətə 
çatdırıb. 

Milli Məclisin deputatı Pərvin 
Kərimzadə, AMEA-nın Gəncə 
bölməsinin elmi katibi, akademik Fuad 
Əliyev  çıxış edərək Gəncənin elm, 
təhsil, mədəniyyət sahələri və dahi 
şəxsiyyətləri barədə danışıblar. 

Şəhər ziyalıları bildiriblər ki, 2016-
cı il üçün Avropanın Gənclər Paytaxtı 
olan Gəncə son illər bir sıra beynəlxalq 
layihələrə ev sahibliyi edərək, bu 
layihələrin uğurla həyata keçirilməsində 
fərqlənib. 

Sonra Gəncə şəhərinə 2017-ci il 
MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı Sertifi-
katının təqdimetmə mərasimi olub. Ser-
tifikat Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Elmar Vəliyevə təqdim edilib. 

İcra hakimiyyətinin başçı-
sı “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 
Mədəniyyət Paytaxtı – 2017” loqosu-
nu və üzərində dahi Azərbaycan şairi 
Nizami Gəncəvinin portreti olan xalçanı 
qonaqlara hədiyyə edib. 

Daha sonra 2016-cı ildə idman 
sahəsində əldə etdiyi uğurlara görə 
Gəncə idmançıları təltif olunub.

AZƏRTAC

Siyavuş Kərimi: Ən böyük arzum 
Milli Konservatoriyanın 

Şuşa filialının açılışını görməkdir

Lənkəranda bayram şənliyi
 � Novruz bayramı münasibətilə Lənkəranın 

hər yerində, eləcə də ayrı-ayrı kənd və qəsəbələrdə, 
mədəniyyət ocaqlarında, təhsil müəssisələrində silsilə 
tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlərin davamı olaraq dünən 
şəhərin dəmiryolu vağzalının qarşısındakı meydanda 
ümumrayon şənliyi təşkil 
edilib.

Lənkəran Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qa-
raşovun, hüquq-mühafizə orqanla-
rının rəhbərlərinin, idarə, təşkilat 
və müəssisələrin kollektivlərinin, 
ağsaqqalların, ziyalıların, rayon 
ictimaiyyəti nümayəndələrinin, 
hərbçilərin iştirakı ilə keçən tədbir 
xalq sənətkarlığı nümunələrinə, 
yeniyetmə rəssamların əl işlərinə 
tanışlıqla başlanıb.

Əvvəlcə Dədə Qorqud 
şənlik iştirakçılarına ən xoş 
arzularını çatdırıb. Sonra icra 
başçısı T.Qaraşov  təbrik nitqi 
söyləyib. Qeyd edilib ki, Novruz 
bayramı Azərbaycan xalqının 
özünüdərk məfkurəsini qoruyan 
müqəddəs bayramlarımızdan-
dır. Novruzun rəsmi bayram 
statusu alması və ümumxalq 
bayramı səviyyəsində geniş qeyd 
olunması isə müstəqilliyimizin 
nailiyyətlərindəndir.

İcra başçısı bütün 
lənkəranlılara uğurlar arzulayaraq 
tezliklə Novruz tonqallarının işğal-
dan azad ediləcək torpaqlarımızda 
alovlanmasını diləyib. Ali Baş Ko-
mandanın rəhbərliyi ilə günbəgün 
güclənən Azərbaycan Ordusunun 
vətənimizin keşiyində ayıq-sayıq 
dayandığını vurğulayan T.Qaraşov 
dövlətimiz tərəfindən ağır təbii 

şəraitdə gecə-gündüz torpaqla-
rımızın keşiyində dayanan əsgər 
və zabitlərimizə həmişə diqqət 
göstərildiyini, onların xidmət 
şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması 
üçün ardıcıl tədbirlərin həyata 
keçirildiyini qeyd edib.  

Bayram tədbirinə rayonun 
bədii özfəaliyyət kollektivlərinin 
bir-birindən maraqlı, rəngarəng 
musiqi və rəqs nömrələri, 
Lənkəran Dövlət Dram Teatrının 
aktyorlarının, Bahar qız, Kosa və 
Keçəlin çıxışları xüsusi ab-hava 
qatıb.

Əli NƏCƏFXANLI, 
 “Xalq qəzeti”


