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 � Böyüklüyünü və əsilzadəliyini yaşadan Üzeyir 

Hacıbəyli imzası nəinki öz xalqının yaddaşında, eləcə 
də dünya tarixində əbədi olaraq özünü heykəlləşdirib. 
Əbəs yerə deyilməyibdir ki, insan sahib olduqlarının 
deyil, reallaşdırmaq istədiklərinin məcmusudur.  Üzeyir 
bəyin getdiyi yol uğur yolu idi. Dahilərin ömür yolu 
ümumiyyətlə, qısa olur, çünki onların bütün həyatı 
yaradıcılığındadır. Üzeyir bəy də belə dahilərdən idi. 

Üzeyir Hacıbəylinin ömür 
yolu xalqının taleyi ilə sıx bağ-
lıdır. Bu səbəbdən onun mənsub 
olduğu xalqın ömrü qədər yaşa-
maq haqqı var. Şübhəsiz ki, bu 
mənada o, həmişə yaşayacaqdır. 
Üzeyir Hacıbəyli böyüklüyünün 
və istedadının sanbalını heç bir 
riyazi düsturla tam hesablamaq 
mümkün deyil. Dahilərin ömrü 
onların ideyalarının ömrü ilə 
ölçülür. Ona görə də Üzeyir bəy 
həyata keçirə bilmədiyi saysız-
hesabsız ideyanın müəllifi 
kimi xatırlanır. O, sənətində 
dahi olmağı kağıza köçürdüyü 
bütün notlar ilə sübut etmiş 
sənətkardır. Üzeyir Hacıbəyli  
dahilik adını qazanmaqla 
yanaşı, öz dünyasını da yaratdı 
– Üzeyir dünyasını. O, dünya-
sını yaşadığı mürəkkəb dövrün 
ənginliklərindən keçən həyat 
yolu və əbədiyaşar yaradıcılığı 
ilə möhürləyib. Əlbəttə ki, bu 
yolda özünün də dediyi kimi, 
onun ilk müəllimi dayısı Ağalar 
bəy Əliverdibəyov olub. 

Təkrarolunmazlıq 
mücəssəməsi

Ümumiyyətlə, Üzeyir 
Hacıbəylidən danışarkən onu 
böyük bəstəkar,  musiqiçi alim 
kimi deyil, eyni zamanda, 
yüksək intellektə sahib pe-
daqoq, ictimai-siyasi xadim, 
ən əsası, ruhunda və qəlbində 
millətinin məhəbbətini daşıyan 
əsl vətəndaş kimi xarakterizə 
eləmək lazımdır. Bu gün dahi 
sənətkarın yaratdığı şedevr 
yaradıcılıq nümunələri onu 
həm öz ana yurdunda, həm də 
dünyada yaşadır. Hazırkı musiqi 
mədəniyyətimizin ekspozi-
siyasına nəzər saldıqda belə, 
Üzeyir Hacıbəyli məqamının 
əlamətlərini bütün təfsilatı 
ilə görür, hiss edirik. Böyük 
bəstəkarın milli musiqimizdəki 
xidmətləri təkrarolunmazlıq 
mücəssəməsidir. Üzeyir bəyin 
adını daşıyan Dövlət Simfonik 
Orkestri, Bakı Musiqi Aka-
demiyası, paytaxtın mərkəzi 
küçələrindən biri və  onun haq-
qında kitablar, tədqiqat əsərləri, 
eyni zamanda, çap edilən ensik-
lopediya bəstəkarın şəxsiyyətinə 
və yaradıcılığına verilən 
ən ali dəyərdir. Ümummilli 
lider Heydər Əliyevin müvafiq 
sərəncamına əsasən, 18 sentyabr 
- dahi bəstəkarın dünyaya göz 
açdığı gün ölkəmizdə Milli 
Musiqi Günü kimi qeyd olunur. 
Ölkəmiz neçə ildir ki, onun 
adını daşıyan beynəlxalq musiqi 
festivalına ev sahibliyi edir. Fes-
tival çərçivəsində dünyanın hər 
yanından aparıcı orkestrlər tam 
heyəti ilə ölkəmizə gəlir, Üzeyir 
bəyin əsərlərini səsləndirir,  
onun xatirəsinə ehtiramlarını 
bildirirlər. Üzeyir Hacıbəyli 
yaradıcılığı və dövrü ilə daha 
yaxından tanış olmaq arzusu 
bizi onun adını daşıyan ev 
muzeyinə gətirdi. 

Dahi bəstəkarın ev 
muzeyi: “dil açan” 

eksponatlar
Üzeyir Hacıbəylinin 

ev muzeyində olan hər bir 
azərbaycanlı burada özünü çox 
qürurlu və rahat hiss edir. Hər iki 
hissin fövqündə fəxarət və milli 
mənsubiyyət amalı ilə dayanır. 
Muzeyin ekspozisiya şöbəsinin 

müdiri Gülnarə Ələsgərova bizi 
Üzeyir Hacıbəyli dünyası ilə 
yaxından tanış edir. Muzeylə 
ilk tanışlığımız dahi bəstəkarın 
yaradıcılıq otağından başladı. 
Burada bəstəkarın istifadə etdiyi 
saatdan dirijor çubuğunadək 

bütün əşyalar bizi ruhən Üzeyir 
bəyin yaşadığı dövrə apardı. 
Üzərində yarımçıq qalmış 
“Azərbaycan” simfonik poe-
ması olan yaradıcılıq masasının 
səliqəsi pozulmayıb. Bu, Üzeyir 
bəyin sonuncu işidir, cəmi üç 
səhifəsini nota köçürüb. Otağın 
divarından asılmış və əqrəbləri 
14.00 göstərən saat, sanki, 
Üzeyir bəyi gözləyir. Bəstəkar 
bu dünya ilə vidalaşdığı 1948-ci 
il oktyabrın 23-dən bu günədək 
Üzeyir bəyin divar saatı da onun 
kimi donaraq qalıb. Çünki o, 
eyni tarixdə və eyni saatda haqq 
dünyasına qovuşduğunda saat 
bacısı oğlu tərəfindən dayandırı-
lıb. Diqqəti cəlb edən sənətkarın 
frakının-dirijorluq libasının 
bir qəribəliyi var. Ona diqqətlə 
baxanda Üzeyir bəyin varlığını, 
təravətini hiss edirsən.  

G.Ələsgərova bizi digər 
otaqdakı masaüstü güzgü ilə 
tanış etdikdə məlum oldu ki, 
bu, Xurşudbanu Natəvana 
məxsusmuş. X.Natəvanın 
nəticəsi Leyla Usmiyeva 
Natəvana aid güzgünü və çini 
qabdan olan aş sinisini muzeyə 
hədiyyə edib. Bundan başqa, 
muzeydə qapalı şüşə vitrində 
saxlanılan ovaxtkı SSRİ rəhbəri 
İosif Stalinin Üzeyir Hacıbəyliyə 
ünvanlandığı minnətdarlıq 
teleqramı diqqəti çəkir. Muzeyin 
ekspozisiya şöbəsinin müdiri 
deyir: “1944-cü ildə Üzeyir bəy 
cəbhəyə kömək məqsədilə öz 
şəxsi vəsaitindən 100 min rubl 
ayırır, ona bir tank alınsın. Ona 
görə də İ.Stalin bəstəkarın bu 
addımını yüksək qiymətləndirib, 
ona şəxsən təşəkkür teleqramı 
göndərib”. 

Bu gün muzey kimi yanaş-
dığımız bu tarixi ocaq vaxtilə 
qonaq –qaralı ev olub. Hər gün 
bu ocaqda qohumlar, dostlarla 
yanaşı, tamamilə yad olan insan-
lar da çörək kəsiblər. Deyirlər, 
evdə qonaq olmayanda Üze-
yir bəy həmin gün özünü çox 
narahat hiss edirmiş. Məcburi 
şəkildə evdəkilərə deyirmiş 
ki, gedin məhəllədən keçən, 
üstü-başı nimdaş geyimli kimi 
görsəniz gətirin evə. Üzeyir bəy 
evinə təşrif buyuran yetimlərin, 
kasıb-kusubların qarnını doyu-
rar, imkan dairəsində ciblərinə 
pul da qoyarmış. O, eyni 

zamanda tələbələrinə də ata qay-
ğısı göstərirmiş. Həqiqətən bu 
tarixi ocaq, həm də müqəddəs 
məkandır. Burada olan hər bir 
kəs dahi şəxsiyyətin sənət dün-
yasına, həyatına, keçdiyi ömür 
yoluna daha yaxından bələd 
olur, bu evdə vaxtilə yaşananla-
rın canlı şahidinə çevrilir.

Dünyanın ən məşhur 
sənət ocaqlarında

Müxtəlif janrlarda şah 
əsərlər yaratmaq hünərdirsə, 
janrın özünü yaratmaq yüz 
qat artıq hünərdir. Üzeyir 
Hacıbəyli nəinki müxtəlif 

janrlarda ən yüksək əsərlər 
yaradıb, o, həm də musiqiyə 
tamamilə yeni nəfəs gətirib. 
Üzeyir Hacıbəylinin elmi-nəzəri 
məqalələri, “Azərbaycan xalq 
musiqisinin əsasları” monoq-
rafiyası milli musiqi elmimizin 
inkişafına qiymətli töhfədir. O 
deyirdi: “Musiqini elə yazmaq 
lazımdır ki, onu zövqü korlan-
mış bir qrup adam deyil, bütün 
xalq başa düşsün”. Təsadüfi 
deyil ki, dahi bəstəkarın əsərləri 
dünyanın dörd qitəsinin ən 
məşhur sənət ocaqlarında 
səhnəyə qoyulub. 

Muzeyin divarlarından 
asılan orijinal afişalar bura 
gələn bütün qonaqlara Üzeyir 
bəyin yaradıcılıq dünyasının 
əlçatmazlığından xəbər ve-
rir. Onun “Ər və arvad”, “O 
olmasın bu olsun” və dünya-
nın 70 dilinə tərcümə edilmiş, 
dəfələrlə Azərbaycanda və 
hətta ekranlaşdırılan “Arşın 
mal alan” operettasının orijinal 
tablosunun rəngi də solmayıb. 
“Leyli və Məcnun”, “Rüstəm 
və Söhrab”, “Harun və Leyla”, 
“Şah Abbas və Xurşudbanu”, 
“Əsli və Kərəm” “Şeyx Sənan” 
və sonuncu “Koroğlu” opera-
sının kiçik tablolarının səliqəsi 
yerindədir. Bəstəkarın əsərləri 
ilə maraqlandığımız zaman 
məlum oldu ki, 10 iri həcmli 
səhnə əsərindən cəmi birinin 
mətnini Üzeyir bəy özü yazma-
yıb. Bu “Koroğlu” operasıdır ki, 
onun mətnini dramaturq Heydər 
İsmayılov yazıb. Operadakı 
şeirlərin müəllifi isə Məmməd 
Səid Ordubadidir.

Ümumxalq hüznü
Üzeyir bəyin ana-

sı Şirinbəyim xanım 
Əlverdibəyova mədrəsə təhsilli, 
atası Əbdülhüseyn Hacıbəyov 
isə öz dövrünün savadlı, ziyalı 
şəxslərindən olub. Üzeyir bəyin 
atası Xurşudbanu Natəvanın 
şəxsi mirzəsi olmaqla ya-
naşı, həm də xan qızının 
Ağcabədidə olan təsərrüfatını 
idarə edib. Üzeyir bəyin iki 

qardaşı (Zülfüqar, Ceyhun) və 
iki bacısı (Abuhəyat, Sayad) 
olub. Bəstəkarın böyük qardaşı 
Zülfüqar Hacıbəyovun da iki 
övladı olub - maestro Niyazi 
və Çingiz. Onların heç birinin 
övladı olmayıb. Bacıların hər 
ikisinin həyat yoldaşı vaxtsız 
vəfat edib. Sayad xanımın dörd 
övladı olduğundan Üzeyir bəy 
onları öz himayəsinə alıb və 
təlim-tərbiyələri ilə məşğul ol-
mağa başlayıb. Bəstəkarın həyat 
yoldaşı Məleykə xanım Tere-
qulova tatar qızı olub. İxtisasca 
rus dili müəllimi olan Məleykə 
xanım bir neçə il məktəb direk-

toru vəzifəsində çalışıb. Üzeyir 
bəyin vəfatından sonra 18 il 
yaşayan Məleykə xanım ona 
məxsus bütün əşyaları topla-
yaraq bir yerə yığıb. Bu gün 
onun sayəsində bəstəkarın adını 
daşıyan ev muzeyində həmin 
əşyalar ən dəyərli nümunələr 
kimi ziyarətçilərə təqdim olunur. 
Muzeydə dahi bəstəkarın dəfni 
zamanı çəkilmiş fotolar da eks-
pozisiyanın bir hissəsidir. 

1948-ci ildə vəfat edən 
Üzeyir Hacıbəylinin dəfnində 
görünməmiş izdiham yaşanıb. 
Onun cənazəsi Bülbülün ifasın-
da “Sənsiz” romansının sədaları 
altında qaldırılaraq Fəxri xiya-
banda dəfn olunub. Şəkillərdən 
də görünür ki, Azərbaycanın o 
vaxtkı rəhbəri Mircəfər Bağırov 
bəstəkarın dəfnində şəxsən 
iştirak edib, hətta o, cənazəni 
çiyninə götürənlərdən biri olub.

İstedad, üstəgəl şəxsiyyət 
Ev muzeyini gəzdikcə insan 

mənən saflaşır. Sanki müqəddəs 
bir məkanı, yeri, ən əsası, saf 
əməlləri ilə xalqına başucalığı 
gətirən bir insanı, sənət fədaisini 
ziyarət etməkdən qürur duyur 
və bu hissi yaşamağından həzz 
alırsan. Bir daha anlayırsan ki, 
Üzeyir Hacıbəyli, sözün həqiqi 
mənasında, Azərbaycan musi-
qisinin baş tacıdır. Bütün ömrü 
boyu Azərbaycan mədəniyyətinə, 
musiqisinə xidmət edən bu 
unudulmaz şəxsiyyət neçə-
neçə xalq mahnısını nota salıb, 
marş, kantata, fantaziya, mahnı 
və romanslar, kamera və xor 
əsərləri yaradıb. O, Azərbaycan 
musiqisində köklü dönüş 
yaratmış əsl dahidir. Bu gün 
adını çox iftixarla çəkdiyimiz 
Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan 
musiqi mədəniyyəti tarixində 
yeni inkişaf  yollarının və milli 
bəstəkarlıq məktəbinin özülünü 
qoymaqla yanaşı, Azərbaycan 
musiqisi tarixində ilk opera, ilk 
musiqili komediya və bir sıra 
digər janrlarda ilk nümunələrin 
yaradıcısı kimi xatırlanır.

Bu il anadan olmasının 132-
ci ildönümünü qeyd etdiyimiz 
unudulmaz  Üzeyir Hacıbəyli 
mənsub olduğu millətin 
qəlbində elə bir zirvə fəth edib 
ki, o zirvəyə qalxmaq hər insana 
nəsib olmur. Yaradıcılığı ilə 
şəxsiyyəti bir-birini tamamlayan 
dahi bəstəkara olan sonsuz sevgi 
tükənməzdir. Bu sevgini qazan-
mağın xoşbəxtliyini yaşamaq 
Üzeyir bəyin qismətinə düşüb.

Ceyhun ALIŞLI, 
AZƏRTAC-ın müxbiri

Əbədiyaşarlıq rəmzi

Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur.

Ölkəmizin 2 milyard ton neft hasil etməsi 
münasibəti ilə “Azəriqaz” İB-də tədbir keçirilmişdir 

 � Tədbiri giriş sözü ilə açan İB-nin baş 
direktorunun ümumi məsələlər üzrə müavini Şəfiq 
Nemətov birliyin baş direktoru Əkbər Hacıyevin 
adından bütün kollektivi əlamətdar gün münasibətilə 
təbrik etmişdir. Bildirmişdir ki, 1949-cu ildə açıq 
dənizdə Neft daşlarında neftin fontan vurması dənizdə 
neftçıxarmanın yeni mərhələsinin başlanğıcını 
qoymuşdur.  Azərbaycan dünyada açıq dənizdə neft 
çıxarmağa başlayan ilk ölkədir.

Ş.Nemətov qeyd etdi ki, 
Azərbaycanın adı dünya neft 
sənayesi tarixində, beynəlxalq 
ictimai dairələrdə 1994-cü ildə 
nüfuzlu xarici neft şirkətləri 
ilə “Əsrin müqaviləsi”nin 
imzalanmasından sonra daha 
geniş əks-səda doğurmuşdur. 
Azərbaycanın müasir yüksəliş 
dövrü də elə həmin vaxt - xalqı-
mızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyev tərəfindən işlənib 
hazırlanmış yeni neft strategi-
yasının uğurları ilə başlamış-

dır. Qəhrəman neftçilərimizin 
əməyi nəticəsində indiyədək 
hasil edilən neftin həcmi 2 
milyard tona çatdırılmışdır. 
Ş.Nemətov qeyd etmişdir ki, 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-
Tbilisi-Ərzurum kimi nəhəng 
layihələrin gerçəkləşməsi Av-
ropanın enerji təhlükəsizliyinə 
mühüm töhfədir. 

Birliyin texniki istismar 
şöbəsinin mühəndisi Qulam 
Camalov tədbirdə çıxış edərək 
qeyd edib ki, Azərbaycanda 

neftin hasilatı orta əsrlərdən 
başlayıb.  1846-cı ildə isə 
Bibiheybətdə sənaye üsulu ilə 
21 metr dərinlikdə kəşfiyyat qu-
yusu qazılmış və müsbət nəticə 
alınmışdır. Azərbaycanda neftin 
sənaye üsulu ilə hasilatı XIX 
əsrin ortalarından başlamış və 
dünyada ilk dəfə olaraq 1847-ci 
ildə Bibiheybətdə, sonra isə 
Balaxanıda texnikanın tətbiqi 
ilə ilk neft quyuları qazılmışdır.  

XX əsrdə neft sahəsində 
əldə edilən uğurlardan danı-
şan Q.Camalov tədbir işti-
rakçılarının nəzərinə çatdırdı 
ki, 1971-ci il martın 28-də 
Azərbaycanda bir milyardıncı 
ton neft çıxarılmışdır. 1994-
cü ildə “Əsrin müqaviləsi” 
bağlanandan sonra keçən 
müddət ərzində Azərbaycan bu 
müqavilədən geniş bəhrələndi. 
Ölkənin beynəlxalq aləmdə 
nüfuzu xeyli artdı, etibarlı 

tərəfdaş imici tam olaraq for-
malaşdı və Azərbaycan zəngin 
məmləkətlərdən birinə çevrildi. 
Bütün sahələr üzrə sürətli inki-
şaf tempi indi də saxlanılır. 

Tədbirdə baş direktorun 
əsaslı tikinti üzrə müavini 
Ramil İsgəndərov, satış və 
istismar üzrə müavini Ruslan 
Əliyev, əməyin mühafizəsi üzrə 
müavini Ceyhun Şıxəliyev və 
Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin 
sədri Ədalət Qurbanov çıxış 
edərək neft və qaz sənayesi 
işçilərini təbrik etdilər. 

Əlamətdar gün münasibəti 
ilə əmək fəaliyyətində 
fərqlənən 28 nəfər mühəndis və 
texniki işçiyə fəxri fərmanlar 
və qiymətli hədiyyələr təqdim 
edildi. 

“Azəriqaz”   
İB-nin ictimaiyyətlə 

əlaqələr şöbəsi

 � Milli İncəsənət Mərkəzində tanınmış, həvəskar 
rəssamların və fotoqrafların müxtəlif səpkili əsərləri 
tamaşaçılara mütəmadi olaraq təqdim olunur.

Bu dəfə mərkəzdə  
incəsənət həvəskarları memar-
dizayner Gülşən Qasımzadənin 
foto və miniatürləri ilə ya-
xından tanış oldular. Gülşən 
Qasımzadə incəsənətə uşaqlıq-
dan bağlı olub. 2004-cü ildən 
bədii foto sənəti, işıq-kölgə və 
onların foto sənətindəki sirlərini 
öyrənməyə başlayıb. Fotoqrafın 

bu sevgisinin nəticəsidir ki, 
bu günlərdə Milli İncəsənət 
Mərkəzində onun uzun illər 
ərzində Azərbaycan və onun 
sərhədlərindən kənarda çəkdiyi 
fotolar ictimaiyyətə təqdim 
olunub. Sərgidə 70 ədəd foto 
nümayiş edilib.

 “Ovqat” adlı ekspozisi-
yadakı fotolar insanın, onun 

həyatının müxtəlif anlarını 
əks etdirir. Burada insanların 
məhəbbət haqqında anlayışları, 
ana və övlad münasibətləri, öz 
sevgisindən, gəncliyindən uzaq 
düşmüş insanların taleyi, doğ-
ma yuvasını, evini itirənlərin 
ümidsiz anları, sevinc və 
kədərləri, ağ-qara və rəngli 
fotonun işığından süzülərək bir 

növ tabloya çevrilib. İnsanın 
həyat ritmi o qədər surətlidir 
ki, o nəinki təbiətin gözəlliyini,  
hətta ətrafındakı insanların var-

lığını belə bəzən unudur. Bu ba-
xımdan Gülşən Qasımzadə bir 
fotoqraf kimi insanları təbiət, 
cəmiyyət və ən əsası uşaqlara 
daha həssas yanaşmağa səsləyir. 
Həmçinin onun “Yaddaş”, 
“Mərhəmət”, “Ümid”, “Uçmuş 
yuva”, “Əzablı yollar”, “İti-
rilmiş zaman”, “İşığa doğru”, 

“Baba dağ”, “İlk addımlar”, 
“Məhəbbət” və digər əsərləri 
seyrçiləri müxtəlif ovqatlara 
kökləyir. 

Sərgi haqqında ətraflı 
məlumat verən Gülşən 
Qasımzadə  bildirdi ki, zaman 
əlimizdən su kimi axıb ge-
dir. Mənim üçun foto insanın 
həyatında keçirdiyi müəyyən 
hisslərin bir anlıq dondurulması 
deməkdir. O insanın keçmişi 
və baxışlarına hopmuş hissləri- 
emosiyasıdır. 

Sərgidə çıxış edən 
Əməkdar jurnalist Flora 
Xəlilzadə, Əməkdar artist 
Bəhram Bağırzadə və digər 
qonaqlar Gülşən Qasımzadənin 
yaradıcılığını yüksək 
qiymətləndirdilər. 

Qeyd edək ki, G. 
Qasımzadənin “Ovqat” adlı 
sərgisi sayca üçüncüdür. 
Onun 2012-ci ildə Sloveniya-
da  Respublika  Gününə həsr 
olunmuş fərdi etno sərgisi 
sənətsevərlər tərəfindən böyük 
maraqla qarşılanıb.  Həmçinin   
2015-ci ildə  Bakı Metropoli-
tenin  təşkilatçılığı ilə  “Metro 
Gallery” layihəsi çərçivəsində  
“Gənclik” stansiyasının  
keçidlərində onun fotolarından  
ibarət lövhələr  tamaşaçıların   
ixtiyarına verilib.

Ülviyyə VAHİDQIZI, 
“Xalq qəzeti”

HƏYATIN 70 ANI
Milli İncəsənət Mərkəzində 

“Ovqat” adlı foto sərgi keçirilib

Kollecdə maraqlı tədbir
 � Lənkəran Dövlət Humanitar 

Kollecində Yeni Azərbaycan 
Partiyasının yaranmasının 25 illik 
yubileyi ilə əlaqədar tədbir keçirilib. 

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə 
Azərbaycan xalqının ümummilli li-
deri, iqtidar partiyasının yaradıcısı 
Heydər Əliyevin xatirəsini 1 dəqiqəlik 
sükutla yad ediblər. Kollecin direkto-
ru, dosent Ruslan Həmidov əlamətdar 
gün münasibətilə tədbir iştirakçılarını 
təbrik edərək bildirib ki, Azərbaycanın 
son illərdə əldə etdiyi uğurlar, qazan-
dığı böyük nailiyyətlər dünya şöhrətli 
ictimai-siyasi xadim Heydər Əliyevin 
yaratdığı və bu gün möhtərəm Preziden-
timiz cənab İlham Əliyevin sədri olduğu 
Yeni Azərbaycan Partiyasının bilavasitə 
fəaliyyəti ilə bağlıdır. Tarixi zərurətdən 
yaranan bu partiya müstəqilliyimizin 
qorunması və dövlətçiliyimizin 
möhkəmləndirilməsində mühüm rol 
oynayıb. Hazırda YAP üzvlərinin sayı 700 
mindən artıqdır. Partiyaya olan bu böyük 
maraq ulu öndərin ideyalarına sədaqətdən, 
cənab İlham Əliyevə olan inam və 
etimaddan irəli gəlir. Natiq ölkəmizin 

sürətli sosial-iqtisadi inkişafında, dün-
ya çapında mövqelərinin durmadan 
möhkəmləndirilməsində, eləcə də milli 
elm və təhsil sahəsində qazanılan uğurlar-
da flaqman partiyanın və onun üzvlərinin 
rolunu konkret faktlarla dəyərləndirib.

Sonra kollecin müəllimi, fəlsəfə 
doktoru Cəmil Quliyev YAP-ın zəfər yolu 
barədə məruzə ilə çıxış edib. Partiyanın 
Lənkəran şəhər təşkilatının sədr müavini 

Əlimərdan Əliyev, aparat rəhbəri Əliziya 
Ağayev və başqaları müzakirələrdə iştirak 
ediblər. Tədbirin sonunda YAP-ın yara-
dılmasının 25 illiyi ilə əlaqədar kollecdə 
keçirilmiş idman yarışlarının qaliblərinə 
fəxri fərman və hədiyyələr təqdim olunub.

Əli NƏCƏFXANLI, 
 “Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Azərbaycanla Qazaxıstan arasında 
mədəni əməkdaşlıq  genişlənir

 � Bu günlərdə Azərbaycanın  milli incəsənət 
və Qazaxıstanın təsviri sənət muzeyləri arasında 
əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır.  Azərbaycan 
Milli İncəsənət  Muzeyinin  direktoru Çingiz Fərzəliyev 
respublikamıza gəlmiş  qazaxıstanlı qonaqları 
salamayaraq ölkələrimizin muzeyləri arasındakı 
əlaqələrin və səmərəli əməkdaşlığın genişlənməsindən 
məmnunluğunu ifadə etmişdir.

O,  imzalanan müqavilənin  
bu mədəniyyət müəssisələrinin 
əməkdaşlığının daha da inkişaf 
etdirilməsi, xalqlarımız ara-
sında dostluq münasibətlərinin 
möhkəmləndirilməsi məqsədi 
daşıdığını   bildirmişdir.

Qazaxıstanın Təsviri 
Sənət Muzeyinin direktoru 
Ainabek Ospanov  çıxışında 
bu müqavilənin  önəmli hadisə 
olduğunu qeyd edərək  bundan 

sonrakı əlaqələrin genişlənməsinə, 
təcrübə mübadiləsinə öz layiqli 
töhfəsini verəcəyinə əminliyini 
ifadə etmişdir.

Müqavilə hər iki muzeyin 
qarşılıqlı elmi-tədqiqat və bərpa-
konservasiya işinin aparılaca-
ğı,  muzey işçilərinin təcrübə 
mübadiləsinin yaradılacağı , 
birgə sərgilərin hazırlanacağı-
nı bəyan edir. Eyni zamanda,  
bu əməkdaşlıq müqaviləsinin 

Azərbaycanda Qazaxıstan 
mədəniyyətinin, Qazaxıstanda 
isə Azərbaycan mədəniyyətinin 
təbliğinə xidmət edəcəyi bildiril-
mişdir.

İmzalanma mərasimində 

Qazaxıstanın Azərbaycandakı 
səfirliyinin nümayəndələri də 
iştirak etmişlər.

M. MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka 
ərzində atəşkəs rejimini 133 dəfə pozub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 
müxtəlif istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da istifadə 
etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 133 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, Ermənistanın 
Noyemberyan rayonunun 
Şavarşavan kəndində və adsız 
yüksəkliklərdə, İcevan rayo-
nunun Paravakar kəndində və 

adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Ağstafa rayonunun 
Köhnəqışlaq, Qazax rayonunun 
Qaymaqlı, Fərəhli, Bala Cəfərli 
kəndlərində, Berd rayonunun 
Ayqepar, Mosesqex kəndlərində 
və adsız yüksəkliklərdə yerləşən 

mövqelərdən Tovuz rayonunun 
Hacıalılı, Ağdam və Qaralar 
kəndlərində, Krasnoselsk rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Gədəbəy 
rayonu ərazisindəki ad-
sız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında 
olan Göyarx, Çiləbürt, Yarımca, 
Ağdam rayonunun Tağıbəyli, 

Şıxlar, Baş Qərvənd, Cəvahirli, 
Qaraqaşlı, Sarıcalı, Novruzlu, 
Mərzili, Xocavənd rayonunun 
Kuropatkino, Füzuli rayonunun 
Aşağı Veysəlli, Qobu Dilağarda, 
Qərvənd, Qaraxanbəyli, Aşağı 
Seyidəhmədli, Qorqan, Kürdlər, 
Horadiz, Cəbrayıl rayonunun 
Nüzgar və Mehdili kəndləri 
yaxınlığında, həmçinin Göy-
göl, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Xocavənd və Füzuli rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də Silahlı 
Qüvvələrimizin mövqelərinə atəş 
açılıb.


