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Ölkəni xaosa sürükləmək istəyən 

radikal, dağıdıcı ünsürlərin  
niyyətləri və puç olan arzuları 

Görülən bütün işləri heçə sayan, bəzi 
məmurların etdiyi yanlışlıqları, özbaşı-
nalıqları sanki Azərbaycan dövlətinin  
addımları kimi qələmə verənlər, onla-
ra qarşı dövlət səviyyəsində aparılan 
mübarizədən, cəmiyyətin aztəminatlı 
ailələrinin sosial problemlərin 
yüksəldilməsi üçün verilən qərarlardan, 
sərəncamlardan qətiyyən danışmaq 
istəmir, sosial şəbəkələrdə xüsusi 
səhifələr yaradaraq şər, böhtan kampa-
niyasını gündən-günə intensivləşdirirlər. 
Lakin bir şeyi unudurlar ki, Azərbaycan 
xalqı, cəmiyyətimiz dövlətin yürütdüyü 
sağlam islahatları görür, dövlət başçısı 
cənab İlham Əliyevin siyasətini təqdir 
edir.  Xalq eyni zamanda dövlətin 
yaratdığı internet azadlığından öz 
mənfi məqsədləri üçün istifadə etməyə 
çalışan, əsasən xaricdən idarə olunaraq 
xaotik durum yaratmağın tərəfdarı olan-
ları yaxşı görür və onları heç bir halda 
ciddiyə almır. 

Prezident İlham Əliyev çıxışlarında 
dəfələrlə qeyd edib ki, Azərbaycanda 
bütün azadlıqlar təmin edilmişdir. Biz 
siyasi islahatları dərinləşdirərək bütün 
azadlıqları – söz azadlığını, mətbuat 
azadlığını, sərbəst toplaşma azadlı-
ğını, siyasi fəaliyyət azadlığını təmin 
etmişik. Təkcə onu demək kifayətdir ki, 
bu gün Azərbaycan vətəndaşlarının 80 
faizi internet istifadəçiləridir və internet 
Azərbaycanda azaddır. Yəni, demokra-
tik inkişafla bağlı bizim siyasətimiz çox 
düzgün siyasətdir və bizim milli maraq-
larımızı təmin edir. Biz bunu kiminsə xo-
şuna gəlmək üçün yox, ona görə edirik 
ki, Azərbaycanda siyasi islahatlar daha 

da dərinləşsin, Azərbaycan xalqı həmişə 
öz taleyinin sahibi olsun, necə ki, bu gün 
öz taleyinin sahibidir və seçkilər, onun 
nəticələri bunu bir daha təsdiqləyir. 

Bu gün özünü müxalifət adlandıran 
və marginallaşmış həmin qrup bü-
tün məsələlərdə narazılıq bildirməklə 
ölkədaxili istənilən diskomfort situasi-
yada öz maraqlarını güdürlər. Hətta 
vəziyyət o həddə çatıb ki, hansısa inhi-
sarçı sahibkar kənd təsərrüfatı malla-
rında qiymətləri artırırsa, dərhal bundan 
siyasi şou düzəltmək istəyənlər ortaya 
atılır. Lakin dövlət strukturlarının bu 
inhisarçılara qarşı mübarizəsindən, hər 
həftə paytxat Bakının bir sıra yerlərində 
və rayonların özündə belə təşkil olunan 
kənd təsərrüfatı yarmarkalarından  yan 
keçirlər. 

“Müxalifət”in Qarabağ münaqişəsi, 
“Keşikçidağ” məsələsi ətrafında da 
siyasi spekulyasiyalar etmək cəhdləri, 
hakimiyyəti bu məsələlərin həllində guya 
gecikməkdə ittiham etmək kampaniya-
ları da nəticə vermədi. Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi hər zaman Azərbaycan 
dövlətinin əsas xarici siyasət 
priorietlərindən biri kimi qalır və şəxsən 
dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin 
iştirakı və nəzarəti ilə aparılır. “Keşikçi-
dağ” məsələsində sərhədlərin demarka-
siya və delimetasiyası məsələsində də 
Xarici İşlər Nazirliyimiz hərəkətə keçdi 
və bu işlər sürətlə həllinə doğru gedir. 
Ümumiyyətlə, Azərbaycan 15 il ərzində 
uğurla inkişaf edib. Bunu görməzlikdən 
gəlmək ədalətsizlik, qərəzlilikdir. Bu 
illərdəki inkişafı dəyərləndirərkən 
Azərbaycan xalqı birlik, həmrəylik nü-

mayiş etdirir. Bunu isə həmin radikallaş-
mış qruplar dərk etmək istəmirlər. 

Xarici ölkələrdə özünü mühacir 
hesab edən, bir sıra hallarda “AXCP-
Müsavat” cütlüyünün funksioneri kimi 
çıxış edən bu korafəhim, düzgün 
dəyərləndirmə aparmaq hissindən 
uzaq olan marginallaşmış qrupların 
– Əli Kərimlilərin, Leyla və Arif Yunus-
ların, Vidadi İskəndərlilərin, Qurban 
Məmmədovların və tərəfdarlarının 
siyasi arenada, özlərinə yer tapa 
bilməmələrinin səbəbləri bəllidir.  Bu, ilk 
növbədə xalqın şəxsən dövlət başçısı-
na, birinci-vitse prezidentin fəaliyyətinə 
olan inamının göstəricisidir.  Hazırda 
reallıq ondan ibarətdir ki, xalq siyasi 
müstəvidə Prezident İlham Əliyevə və 
onun iqtidarına alternativ ola biləcək 
qüvvə görmür. Bu həm də hakimiyyətə 
iddialı şəxslərin keçmişləri, vaxtilə təmsil 
olunduqları iqtidarın bir illik fəaliyyəti 
dövründə buraxılan böyük səhvlərlə 
əlaqədardır. Həmin səhvlərin acı 
nəticələri, fəsadları unudulmayıb.  Bun-
dan əlavə, ictimaiyyət özünü müxalifət 
zənn edən istər daxildə fəaliyyət 
göstərən,  istərsə də xarici ölkələrdə  
məskunlaşan və dövlətçiliyi nişangaha 
alanların fəaliyyətini qınayır, onların 
içində formalaşmış söyüş-təhqir icra-
çılarını qeyri-ciddi, tüfeyli insanlar kimi 
qəbul edir və onlara inanmır.  Onların 
missiyası cəmiyyətin böyük çoxluğu 
tərəfindən anti-iqtidar imicdən daha 
çox, anti-milli fəaliyyət kimi xarakterizə 
olunur. 

Prezident İlham Əliyev bu barədə 
çıxışlarında qeyd edir ki, onların 
Azərbaycanın siyasi səhnəsində yeri 
yoxdur. Onların yerini Azərbaycan xalqı 
çoxdan müəyyən edib... Xarici qrant, 
ianə hesabına fəaliyyət göstərən, öz 
dövlətinə qarşı çıxış edən, bir çox 
hallarda milli satqınlıq nümayiş etdirən 
ünsürlərə Azərbaycan xalqı bir daha 
öz yerini göstərdi. Seçkilərdən əvvəl 
və seçkilərdən sonra onların təşkil 
etdikləri yığıncaqlar bir daha onu 
göstərir ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt 
xaricdən idarə olunan qruplaşmanın 
Azərbaycanda hansısa mövqeyə sahib 
olmasına imkan verməyəcək. Dövlətimiz 
bundan sonra da demokratik inkişaf-
la bağlı səylərini artıracaq, gələcək 
fəaliyyətimizdə də bu istiqamət önəmli 
yer tutacaqdır.

Anar ƏLIYEV, 
“Xalq qəzeti”

“Bir gün Qarabağda” adlı  
muğam konserti Şamaxıda

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan 
mədəniyyəti tarixində muğam ifaçılı-
ğının Qarabağ və Şirvan məktəbləri 
önəmli yer tutur. Hər iki məktəbin 
yetirmələri milli mədəniyyətimizin 
inkişafına sanballı töhfələr veriblər və 
bu  missiyanı gənc ifaçılar nəsli davam 
etdirir. Təbii gözəllikləri və muğama 
sevgisi ilə Qarabağın qan qardaşı, can 
sirdaşı sayılan Şirvan torpağında təşkil 
olunan konsert xalqımızın mədəni-
mənəvi dəyərlərinə, onların qorunma-
sına və zənginləşdirilməsinə məcburi 
köçkünlərə dəstəyini nümayiş etdirmək 
məqsədi daşıyıb.  

Tədbirdə qonaqları dövlət 
komitəsinin gənc könüllüləri qarşıla-
yıblar. Onlar üçün milli və hərbi üslub-
da hazırlanmış geyimlər xüsusilə göz 
oxşayıb. Gənc könüllü xanımlar baş 
örtüyü olan kəlağayılardan və arax-
çından istifadə edib, oğlanlar isə hər 
an döyüşə hazır olduqlarını göstərən, 
xüsusi hərbi geyimi xatırladan for-
mada olublar. Geyimlərin məhz 
bu cür seçilməsində əsas məqsəd 
Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi 
ənənələrinin qorunmasına göstərilən 
diqqətin bariz ifadəsidir.

Konsertin təşkil edildiyi ərazidə 

milli-adət ənənələri və xüsusilə əsl 
kənd həyatını  özündə əks etdirən 
etnoelementlərdən istifadə olunub. 
Belə ki, ərazidə arabalar, arı yeşikləri, 
pətəklər, xüsusi zövqlə hazırlanmış 
saxsı və küp qablar, səhənglər, qədim 
samovarlar, təndir, bulaq, su quyusu 
və s. nümayiş olunub. Çobanın qoyun-
quzunu yemləməsi, saman tayalarının 
hazırlanması isə kənd həyatını real 
şəkildə özündə əks etdirib.

Konsert proqramı zamanı qeyd 
olunub ki, qaçqınların və məcburi 
köçkünlərin sosial problemlərinin həlli, 
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırıl-
ması sahəsində əsası ulu öndər Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət 
tədbirləri bu gün daha geniş miqyas-
da davam etdirilir. Otuz ildir işğalçılıq 
siyasəti həyata keçirən Ermənistanın 
rəhbərləri xalqımızın Qarabağda əsrlər 
boyu yaratdığı mədəniyyət abidələrini 
məhv etməklə yanaşı, qeyri-maddi 
mədəni irsimizə də sahib çıxmağa cəhd 
göstərirlər.

Bir daha diqqətə çatdırılıb ki, Prezi-
dent İlham Əliyevin apardığı cəsarətli və 
qətiyyətli siyasət nəticəsində ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü tezliklə bərpa oluna-
caqdır. Hazırda dövlətimizin başçısının 

təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə məcburi 
köçkünlərin sosial problemlərinin həlli 
sahəsində genişmiqyaslı tədbirlər 
həyata keçirilir, indiyədək onlar üçün 
104 qəsəbə salınıb. Bu layihələr işğal-
dan azad ediləcək ərazilərdə də davam 
etdiriləcək.

Artıq bir neçə ildir ki, 26 Avqust 
-- Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı 
Günü və İpək Yolu üzərində yerləşən 
ölkələrin musiqisi günü kimi qeyd olu-
nur. Bu, xalqımızın milli sərvəti, dünya 
mədəniyyətinin şah əsəri sayılan mu-
ğama verilən bəşəri dəyərin ifadəsidir. 
Azərbaycan muğamının şöhrəti artıq 
bütün dünyaya səs salıb. Tarixin dərin 
qatlarından bizə gəlib çatan bu mədəni-
mənəvi sərvətin qorunub saxlanmasın-
da və daha da zənginləşdirilməsində, 
muğam sənətinin inkişafı üçün hər cür 
şərait yaradılmasında Birinci vitse-prezi-
dent, Heydər Əliyev Fondunun prezi-
denti Mehriban Əliyevanın müstəsna 
xidmətləri vardır. Məhz Mehriban xanı-
mın təşəbbüsü ilə Azərbaycan muğamı 
UNESKO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Mad-
di İrsi Siyahısına salınıb və beləliklə 
də, onun dünya miqyasında təbliğinə  
geniş imkanlar açılıb. Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü məsələsi, Qarabağ 
həqiqətlərinin bütün dünyaya çatdırıl-
ması fondun fəaliyyətinin ən mühüm 
istiqamətidir.

Tədbir iştirakçıları xalqımızın 
mədəni-mənəvi dəyərlərindən olan mu-
ğamlarımızın bir gün işğaldan azad edil-
miş yurd yerlərimizdən bütün dünyaya 
yayılacağına əminliklərini ifadə ediblər.

Konsertdə muğamlarımız Beynəlxalq 
Muğam Mərkəzinin ansamblının və  
solistlərinin ifasında çoxsaylı tamaşaçı-
lara təqdim olunub.

Ilqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”

 � Avqustun 26-da Azərbaycan Respublikası 
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin Işləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Şamaxı rayonunda 
Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı Gününə həsr olunmuş 
“Bir gün Qarabağda” adlı konsert təşkil edilib. Avaxıl 
kəndi yaxınlığındakı  yaşıllıq ərazidə -- açıq havada 
məcburi köçkünlər üçün təşkil olunmuş konsertə 
Beynəlxalq Muğam Mərkəzi, Xocalı, Xocavənd, Şuşa, 
Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl, 
Qubadlı və Şamaxı rayonlarının icra hakimiyyətləri 
dəstək veriblər.

 � Özünü müxalifət adlandıran bir qrup qaragüruh 
meydana çıxmışdır. Müxalifət sözünü hərfi mənada 
anlayıb özəlləşdirməyə çalışan bu kəsim, əslində, 
real müxalifətçilik etmək prinsiplərindən tamamilə 
uzaq düşmüşdür. Ölkədə internetin azadlığından irəli 
gələrək siyasi mübarizəni sosial şəbəkələrə daşıyan, 
bu şəbəkənin onlara verdiyi hüdudsuz imkanlardan 
geninə-boluna istifadə etməyə çalışan bir qrup anarxist 
dövlətimizə, dövlətçiliyimizə və cəmiyyətimizin 
bütövlüyünə qarşı təxribatla məşğuldur. Xarici fond və 
kimliyi məlum olmayan qüvvələrdən maliyyə yardımı 
alan və cəmiyyətdə gərgin ab-havanı artırmağa cəhd 
edənlərin fəaliyyəti bir az da intensivləşib. Əsas şüar 
budur: Dövlətin atdığı bütün mütərəqqi addımlar, 
həyata keçirdiyi islahatlar xalqın ziyanınadır, cəmiyyətin 
maraqlarına ziddir və s. 

 � Hazırda Ermənistanda sosial durum dözülməz həddə çatıb. 
Bu isə işğalçı respublika vətəndaşlarının haqlı narazılığının daha da 
artmasına, etiraz aksiyalarının geniş vüsət almasına gətirib çıxarıb. 
Məsələn, ötən həftə ölkənin şərqində yerləşən Cermuk şəhərində  
sakinlər tərəfindən yollar bağlanılıb. Etiraz aksiyası keçirən əhali 
Irəvan parlamenti qarşısında polis tərəfindən saxlanılanların 
azadlığa buraxılmalarını,   Ermənistanda mədən işlərinin fəaliyyəti 
ilə məşğul olan xarici şirkətlərin ölkəni tərk etməsini tələb edib. 
Səbəb isə həmin şirkətlərdə çalışanların hüquqlarının pozulması 
ilə izah olunub. Bundan başqa narazı kütlə Cermukdakı mədən 
sahələrində aparılan qazıntı zamanı yaradılan partlayışların yaşayış 
sahələrində torpaq sürüşmələrinə səbəb olduğunu da diqqətə 
çatdırıb.  

Etirazçılar rəsmi qurumlar tərəfindən prob-
lemin həllinə laqeyd münasibət bəslənildiyini, 
məmur özbaşınalığının getdikcə gücləndiyini, 
polisin fəaliyyətində işgəncə hallarına yol 
verdiyini vurğulayıblar.  

Şəhər sakinləri, həmçinin sosial 
şəraitlərinin yaxşılaşacağına inanmadıqlarını, 
baş nazir Nikol Paşinyanın Ermənistanın iqti-
sadi inkişafı istiqamətində heç bir əməli addım 
atmamasını, artıq respublikanın bu gün ən ağır, 
acınacaqlı günlərini yaşadığını vurğulayıblar.   

Erməni ekspertləri mətbuata verdikləri 
açıqlamalarda qeyd edirlər ki, hazırda bütün 
iqtisadi, maliyyə strukturlarında, eləcə də vergi 
sahəsində son dərəcə ağır şərait hökm sürür. 
Vergi yığımları bərbad vəziyyətdədir. Vergi 
yığımlarının miqdarının aşağı olmasının əsas 
səbəbi isə ölkədə əksər biznes, ticarət və digər 
kommersiya obyektlərinin məmurlara məxsus 
olması ilə bağlıdır.   

Ekspertlərin müxtəlif qiymətləndirmələrinə 
görə, hazırda respublikada gizli iqtisadiyyatın 
xüsusi çəkisi ümumi daxili məhsulun ən azı 70 
faizinə çatır. Hökumətin buna qarşı apardığı 
mübarizə isə yalnız kağız üzərində nəzərə 
çarpır.   

Məsələnin, həm də acınacaqlı tərəfi odur 
ki, kasıb, dilənçi kökündə yaşayan əhalinun 
acınacaqlı durumu hər keçən gün daha da 
ağırlaşır, qiymətlərin sürətlə qalxması üzündən 
gündəlik maddi ehtiyacları  ödəmək çətinləşir.  

Ermənistanın Statistika Xidmətinin 
məlumatına görə, sənaye və kənd təsərrüfatı 
sahələri tamamilə iflas həddinə çatıb. İq-
tisadi geriləmə biznes mühitinə də zərər 
vurub. Əhalinin 90 faizinin istehlak həcmi 

əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Hər on nəfərdən 
doqquzu pis vəziyyətdə yaşamağa başlayıb. 

Digər statistik göstəricilər də işğalçı 
ölkənin sosial-iqtisadi şəraiti barədə aydın 
təsəvvür yaradır. Belə ki, cari ilin birinci 
rübündə Ermənistana 7,6 milyon dollar birbaşa 
xarici investisiya yatırılıb. Ötən ilin müva-
fiq dövründə isə həmin rəqəm 83,6 milyon 
dollar təşkil edib. Bu, Ermənistanda inves-
tisiya qoyuluşunun ildən-ilə kəskin şəkildə 
azalmasını göstərir. Belə vəziyyətin səbəbi 
isə Paşinyan hökumətinin korrupsiyaya qarşı 
ciddi mübarizə apara bilməməsi, özəl bölmədə 
qanunvericiliyin işləməməsi, biznes strukturla-
rının iflic halında olması ilə əlaqədardır.

Yeri gəlmişkən, bu günlərdə Nikol 
Paşinyan Ermənistanda akkreditə olunmuş 
xarici ölkələrin diplomatik nümayəndələri ilə 
görüşündə də etiraf edib ki, hazırda respub-
likanın ən böyük problemlərindən biri xarici 
investisiya ilə bağlıdır. Xarici sərmayədarlar 
ölkəyə investisiya qoymaqda maraqlı deyillər. 
Nikol Paşinyan bunun səbəbini də açıqlayıb: 
“Ermənistanda müstəqil fəaliyyət göstərən 
məhkəmə sistemi yoxdur, bu məsələnin həlli 
müşkülə dönüb. Belə halda isə hər hansı bir 
investor özünün investisiyalarının, əmlakının 
təminatına zəmanət ala bilmir”.  

Ekspertlər bildirirlər ki, Ermənistan bütün 
dünyada təkcə təcavüzkar kimi yox, həm də 
xarici yardımlardan asılı və kənardan kömək 
olmadan mövcudluğunu qoruyub saxlama-
sı mümkünsüz olan bir dövlət kimi tanınır. 
Son illər Qərb ölkələri və erməni diasporu 
tərəfindən ayrılan maliyyə vəsaitlərinin öz 
təyinatı üzrə istifadə olunmaması işğalçı 
ölkəyə göstərilən yardımların ilbəil azalması-
na gətirib çıxarıb. Dünya Bankı, Beynəlxalq 
Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə 
qurumları tərəfindən Ermənistana ayrılan 
kreditlərin də korrupsiyaya məruz qaldığı 
barədə xeyli faktlar aşkar olunub. İşğalçı ölkə 
özünün reabilitasiya imkanlarını tamamilə iti-
rib. Bu  ilin əvvəlinə Ermənistanın xarici borc-
ları 5 milyard dolları keçib. Belə vəziyyət hələ 

bir neçə il də davam edəcək.   Ermənistanın iq-
tisadiyyatının kiçik və rentabellik səviyyəsinin 
aşağı olması da iqtisadiyyata invesisiya qoyu-
luşunu zəiflədir.   

Sosial-iqtisadi tənəzzül dövrü yaşayan 
Ermənistanda  Nikol Paşinyana inam hissi də 
demək olar ki, itib. Daha onun yağlı vədlərinə 
heç kim inanmır. “Qolos Armenii” saytı 
yazır ki, ölkədə populizm asan bir yol olduğu 
halda, başqa bir üsul axtarmağa nə ehtiyac 
var? Xalqı aldatmaq üçün ibtidai mexanizm 
işləyəndə niyə başqa yollar axtarılmalıdır? 
Bu cür düşüncə tərzi Ermənistanda son 
zamanlar üstünlük təşkil etməkdədir. Saytın 
bildirdiyinə görə, cəmiyyət, həmçinin Paşin-
yan hökumətinin səriştəsizliyindən, onların 
parlamentdəki çoxluğundan da bezib.

Ümumiyyətlə, bu gün Ermənistanın 
demokratiyadan, söz azadlığından, insan haq-
larından, ordu quruculuğundan, sosial- iqtisadi 
inkişafından belə heç bir söhbət gedə bilməz. 
Nə qədər ki, bu ölkədə  işğalçı rejim hökm 
sürəcək, regionda münaqişə davam edəcək, 
millətlər və dinlərarası münasibətlər getdikcə  
gərginləşəcək, əhalinin maddi durumu ağırla-
şacaq.  

V. BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistanda əhalinin 
maddi durumu getdikcə ağırlaşır

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycanda  
ilk dəfə Üzüm və Şərab Festivalı keçiriləcək

 � Avqustun 30-31-də Şamaxı rayonunun Meysəri kəndində 
Azərbaycan Üzüm və Şərab Festivalı keçiriləcək. Tədbir “Şirvan 
şərabları” MMC-nin üzümçülük və şərabçılıq kompleksi ərazisində 
təşkil olunacaq. 

Festival Heydər Əliyev Fondunun 
dəstəyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Şamaxı 
Rayon İcra Hakimiyyəti, “Regional İnkişaf” 
İctimai Birliyi, Dövlət Turizm Agentliyi və 
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin birgə 
təşkilatçılığı ilə keçirilir. Layihənin məqsədi 
yerli üzüm və şərab istehsalının təşviqi, 
şərab məhsullarının ixrac potensialının 
artırılması, Azərbaycanda şərab istehsalı 
tarixinin geniş ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. 

Festival günlərində üzüm istehsalı və 
şərabçılıq, ölkənin turizm potensialı ilə 
bağlı müxtəlif maarifləndirici və əyləncəli 
tədbirlər olacaq. 

Avqustun 30-da festivalın açılış 
mərasimi keçiriləcək, qonaqlara musiqili 
proqram təqdim olunacaq. Rəqqas və nağa-
raçıların, həmçinin nəfəsli alətlər orkestri, 
eləcə də festivalın emblemi olan fiqur və 
kuklaların iştirakı ilə parad təşkil ediləcək. 
Qonaqları şərabçılıqla bağlı al-əlvan geyimli 
müxtəlif personajlar qarşılayacaqlar. 

Festivalın rəmzləri olan çeşidli deko-
rasiyalar və instalyasiyalarla bəzədiləcək 
ərazidə yerli şərab istehsalçılarının dequsta-
siya pavilyonları, həmçinin qastronomik və 
etno zonalar fəaliyyət göstərəcək. Burada 
Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrinə məxsus 
xalq sənəti növlərinə – misgərlik, xalçaçılıq, 
şəbəkə, dulusçuluq kimi müxtəlif sahələrə 
aid yaradıcılıq nümunələri, onların hazır-

lanması prosesi, milli mətbəx mədəniyyəti 
və musiqiləri təqdim ediləcək. Festivala ev 
sahibliyi edən Şamaxı xüsusi guşə ilə təmsil 
olunacaq. 

Tədbirdə iştirak edən şərab istehsalçı-
ları öz müəssisələri barədə təqdimatlarla 
çıxış edəcək, məhsullarını dequstasiya üçün 
təqdim edəcəklər. İştirakçılar üçün həmçinin 
Azərbaycanda şərabçılığın tarixinə dair 
mühazirə keçiriləcək. 

Ərazidə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 
məhsullarının yarmarkası da təşkil ediləcək. 

Festival çərçivəsində ölkədə şərabçılıq 
sahəsində mövcud olan problemlər, inkişaf 
istiqamətləri və yerli şərab məhsullarının 
xarici bazarlara çıxışı mövzularında dəyirmi 
masa keçiriləcək. Tədbirdə yerli şərab 
istehsalçıları, müvafiq dövlət qurumlarının 
nümayəndələri və xarici ekspertlər iştirak 
edəcəklər. 

Burada beynəlxalq və yerli ekspertlərin 
iştirakı ilə somalye kursları da təşkil oluna-
caq. 

Festival çərçivəsində Azərbaycan xalça-
çılıq sənətində üzüm və şərab motivlərinə 
həsr olunmuş seminar keçiriləcək. Həmçinin 
şərabı vəsf edən Şərq və Azərbaycan poezi-
ya nümunələrindən ibarət ədəbi kompozisi-
ya təqdim olunacaq; Ömər Xəyyam, Seyid 
Əzim Şirvani və digər klassiklərin əsərləri 
səsləndiriləcək. 

İştirakçılar və şərab istehsalçıları üçün 
oyun və viktorinalar keçiriləcək, qaliblərə 
hədiyyələr təqdim olunacaq. 

Festivala ailəvi qatılan iştirakçıların 
övladları uşaq əyləncə zonasında vaxtlarını 
maraqlı keçirə biləcəklər. Burada onlar mini 
zooparkda heyvanlarla tanış ola biləcək, 
müxtəlif viktorina və ustad dərslərində 
iştirak edəcəklər. 

“İnadkarın ram edilməsi”  filmindən Ad-
riano Çelentanonun rəqs səhnəsi çoxlarının 
yaddaşına üzümün ayaqla sıxılmasını – Av-
ropada əvvəllər şərabın hazırlanma prosesini 
maraqlı və əyləncəli bir məşğuliyyət kimi 
yazıb. İştirakçılar bu zövqü festivalda yaşa-
ya biləcəklər. Çəlləklərdə üzümün şirəsini 
tapdalayaraq sıxandan sonra ayaq izlərini 
əks etdirdikləri dəsmalları da özləri ilə 
xatirə olaraq apara biləcəklər. 

Ərazidəki nəhəng butulkalar isə festival 
iştirakçısı olan yerli şərab istehsalçılarının 
hər birinin məhsullarını təcəssüm etdirəcək. 
Bundan əlavə şərab şüşəsi tədbirdə həm də 
yaradıcılıq obyekti kimi istifadə olunacaq; 
iştirakçılar butulkaları arzu etdikləri tərzdə 
və rəngdə boyamaq, yaradıcı fantaziyalarını 
reallaşdırmaq imkanı qazanacaqlar. 

Kompleks ərazisindəki göldə işıqların 
şousu nümayiş olunacaq, yelkənli qayıqda 
musiqi nümunələri ifa olunacaq. İştirakçı-
lara, həmçinin şərab badələrində müxtəlif 
musiqi nömrələri təqdim ediləcək. 

Festival çərçivəsində Xalq artistləri Ay-
gün Kazımova, Faiq Ağayev, Natiq Şirinov, 
Əməkdar artist Miri Yusif və digər tanınmış 
incəsənət ustaları və qruplarının iştirakı ilə 
konsert proqramları keçiriləcək, diskoteka-
lar təşkil olunacaq, açıq havada şərabçılığa 
dair filmlər nümayiş etdiriləcək. 

Avqustun 31-də festival tədbirləri 
başlayanadək həm də yoqa, karate və gim-
nastika məşqlərində iştirak etmək mümkün 
olacaq. Festival çərçivəsində Şamaxı Astro-
fizika Rəsədxanasına gecə turları, İsmayıllı 
rayonunun Lahıc kəndinə ekskursiyalar, 
Şamaxı, İsmayıllı, Ağsu rayonları ərazisində 
yerləşən şərab təsərrüfatlarına dequstasiya 
turları da təşkil ediləcək. 

Ərazidə festival günlərindən xatirələri 
əbədiləşdirmək üçün foto zona da olacaq. 

Festivalda iştirak əvvəlcədən qeydiyyat 
ilədir və ödənişsizdir. Elektron qeydiyyatdan 
festivalın rəsmi saytında (www.winefest.az ) 
keçmək mümkündür.
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