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Heç kim unudulmur, 

heç nə yaddan çıxmır 
İkinci dünya müharibəsində həlak olan və 

itkin düşən göyçəlilərin yaddaş abidəsi 

1939-1945-ci illərdə baş verən İkinci 
Dünya müharibəsində iştirak edərək 
həlak olan və ya itkin düşən Qərbi 
Azərbaycanda yaşamış soydaşlarımı-
zın taleyi haqqında Sovet hakimiyyəti 
illərində araşdırma aparılmamışdır. 
Müstəqil Azərbaycanda 1997-ci ildən 
etibarən işıq üzü görən “Xatirə kitabı” 
seriyasının nəşrlərinə isə pərakəndə 
halda İkinci Dünya müharibəsində 
həlak olan və ya itkin düşən Qərbi 
Azərbaycandan olan soydaşlarımız 
haqqında məlumatlar daxil edilmişdir. 

İkinci Dünya müharibəsində 
həlak olan və ya itkin düşən Qərbi 
Azərbaycanda yaşamış soydaşlarımızın 
aqibəti barədə ilk sistemli iş iqtisadiyyat 
üzrə fəlsəfə doktoru Lütfiyar Nəsibov 
(Lütfi Kələşli) tərəfindən aparılmışdır. 
Onun doğulub boya-başa çatdığı kəndi 
haqqında yazdığı “Göyçə: Sədənağac-
Güney” (Bakı, 2019) kitabında İkinci 
Dünya müharibəsində həlak olan və 
ya itkin düşən hər bir həmkəndlisi 
haqqında qısa arayış təqdim etmişdir. 
Həmçinin onların aqibəti haqqında əldə 
etdiyi arxiv sənədləri əlavə olunmuşdur. 

Lütfiyar Nəsibov bu sahədə axta-
rışlarını davam etdirərək Göyçə gölü 
hövzəsini əhatə edən rayonlardan İkinci 
Dünya müharibəsində iştirak edərək 
həlak olan və ya itkin düşən soydaşla-
rımız haqqında müxtəlif mənbələrdən 
rəsmi məlumatları toplayaraq sanballı 
əsər ortaya qoymuşdur. Onun çox 
böyük zəhmət bahasına ərsəyə gətirdiyi 
“Göyçə mahalı II Dünya savaşında: 
həlak olanlar, itkin düşənlər” (Bakı, 
2021, 784 səh.) kitabı Basarkeçər (Var-
denis), Çəmbərək (Krasnoselsk), Aşağı 
Qaranlıq (Martuni), Kəvər (Nor Bayazet) 
rayonlarınının 45 kəndini əhatə edir. 

Kitaba Basarkeçər rayonunun 32, Kras-
noselsk rayonunun 5, Aşağı Qaranlıq 
rayonunun 3, Kəvər rayonunun 5 kəndi 
haqqında məlumatlar daxil edilmişdir. 

Kitabda şəhid olmuş şəxslərin so-
yadı, adı, atasının adı, doğulduğu yer, 
hərbi xidmətə çağırıldığı hərbi komis-
sarlıq, döyüşdüyü, şəhid olduğu, dəfn 
edildiyi və yaxud itkin düşdüyü yer və 
tarixi haqqında məlumatlar verilir. 

Kitabda, həmçinin hər bir rayon 
haqqında və həmin rayondakı kəndin 
tarixi keçmişi, ərazisi, müxtəlif illərdə 
keçirilən siyahıyaalmalara əsasən 
əhalinin tərkibi haqqında ensiklopedik 
səciyyəli məlumatlar daxil edilmişdir. 
İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsində 
1939-cu ildə keçirilən siyahıyaalma-
nın nəticələrinə görə, Göyçə gölü 
hövzəsinin azərbaycanlı kəndlərində 
təqribən 31 min azərbaycanlı yaşamış-
dır. Həmin regiondan səfərbərliyə alınan 
azərbaycanlıların sayı təqribən 5500-
6000 civarında olmuşdur. L.Nəsibovun 
verdiyi məlumata görə, müharibəyə 
aparılmış göyçəliləridən təqribən 2377 
nəfəri geri qayıtmamışdır. Bu isə ümumi 
səfərbərliyə alınanların 40 faizindən 
çoxunu təşkil edir. Məsələn, Toxlu-
cadan səfərbər edilən 400 nəfərdən 
146-sı, Ağbulaqdan səfərbər edilən 350 
nəfərdən 177-si, Ardanışdan səfərbər 
edilən təqribən 400 nəfərdən 191-i, 
Zoddan səfərbər edilən təqribən 300 
nəfərdən 145-i, Şişqayadan səfərbər 
edilən 190 nəfərdən 77-si həlak olmuş 
və yaxud itkin düşmüşdür.

Müəllif kitabda Göycə gölü 
hövzəsindən müharibəyə gedən və 
lakin geri dönməyən, amma cəbhədə 
yüksək orden və medallara layiq 
görülən əsgər və zabitlər haqqında 

topladığı məlumatları oxuculara təqdim 
edir. “Qızıl Ulduz” ordeni ilə təltif olun-
muş əsgər və zabitlərdən: 23 düşmən 
əsgərini əsir götürmüş İsrafil Həsənov 
(1945, Sarıyaqub), Qara Ələkbərov 
(1944, Kəsəmən), Əli Quliyev (1944, 
Şaulyay şəhəri ətrafında gedən 
döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə, 
ölümündən sonra, Kəsəmən), Orucalı 
Əhmədov (1944, ölümündən sonra, 
Qanlı), kiçik leytenant Məhəmməd Mus-
tafayev (1945, Qaraman), kəşfiyyatçı 
starşina Məlik Rzayev (1944, Qara-
man), Şəki Bayramov (1944, Şişqaya), 
Qurban Rəhimzadə (1945, Zağalı), star-
şina Hümbət Cahangirov (1944, Böyük 
Məzrə), Qurban İlyasov (ölümündən 
sonra, Babacan) kimi igidlərin adları 
müharibə qəhrəmanları siyahısına 
həkk olunmuşdur. Göyçəlilər arasında 
“İgidliyə görə” medalı ilə təltif olunanlar 
isə daha çoxdur.

Lütfiyar Nəsibov “Göyçə mahalı 
II Dünya savaşında: həlak olanlar və 
itkin düşənlər” kitabını hazırlayarkən 
istifadə etdiyi məlumat mənbələri 
bunlardır: Müharibə iştirakçılarının ailə 
üzvlərindən, qohum-əqrəbalarından 
alınmış məlumatlar; Ermənistan SSR 
hərbi komissarlıqlarından müharibədə 
həlak olan və itkin düşənlərlə bağlı 
SSRİ Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi 
Arxivinə göndərilən siyahılar; müharibə 
dövründə və müharibədən sonra 
həlak olanlar və itkin düşənlər haqqın-
da ümumiləşdirilmiş məlumat bankı 
(www.obd-memorial.ru); müharibə 
iştirakçılarının taleyi haqqında ümumi 
məlumat bankı (www.pamyat-naroda.
ru); müharibə iştirakçıları, o cümlədən 
arxa cəbhə zəhmətkeşləri – yaşayanlar, 
həlak olanlar və itkin düşənlər haq-
qında məlumatlar (www.moypolk.ru); 
Almaniya ərazisində əsirlikdə olanlar 
haqqında məlumat bankı – Drezden 
Sənədləşdirmə Mərkəzi (www.dokst.
ru); XX əsrin müharibələrində itkin 
düşmüş Sovet və Rusiya əsgərləri 
haqqında məlumatlar (www.polk.
ru), Hərbi dəfnlərin foto və təsvirləri 
(www.pomnite-nas.ru); Rusiya Fede-
rasiyasının regional arxivləri; Rusiya 
Federasiyası, rf-poisk.ru – “Əsgər 
medalyonlarından adlar” kitabı; Rusiya 
regionlarının yaddaş kitabları (rf-poisk.
ru); Yaddaş kitabları (ayrı-ayrı region-
lar, qoşun növləri, ayrı-ayrı hissələr və 
birləşmələr, əsirlikdə ölənlər (soldat.
ru); Krım virtual nekropolu (memento.
sebastopol.ua); Ukrayna e-kitab yadda-
şı (memory-book.com.ua); İkinci Dünya 

müharibəsi illərində Polşa ərazisində 
həlak olmuş sovet döyüşçülərinin, 
hərbi əsirlərin və mülki şəxslərin dəfn 
edilməsinin uçotu (naiti.ru/gdansk.2007/
polska/zahoronenija); Hərbi qulluqçu-
ların taleyi haqqında müstəqil infor-
masiya axtarışı üçün məlumat toplusu 
(o cümlədən 1941-1945-ci illərdə 
səhra poçt stansiyalarının kataloqu, 
1941-1945-ci illərdə hospitalların 
dislokasiyası kitabçası (soldat.ru); 
qəzetlər; İkinci Dünya müharibəsi döyüş 
əməliyyatlarının təsviri və təhlili, hərbi 
memuarlar (www.rkka.ru); döyüş şəraiti 
olan hərbi-topoqrafik xəritələr (www.
rkka.ru); Rusiyanın Axtarış Hərəkatının 
rəsmi saytı (www.rf-poisk.ru); Fede-
ral Arxiv Agentliyi (www.archives.ru); 
Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Arxivi 
(archive.mil.ru); Rusiya Dövlət Hərbi 
Arxivi (rgvarchive.ru); Rusiya Dövlət 
Sosial-Siyasi İnformasiya Arxivi (rgaspi.
org); Rusiya Hərbi Dəniz Donanmasının 
Dövlət Arxivi (rgavmf.ru); Rusiya Hərbi-
Tarixi Cəmiyyəti (www.histrf.ru).

Müəllif ayrı-ayrı rayonlar üzrə top-
ladığı arxiv sənədlərinin surətlərini də 
kitaba əlavə etmişdir. 

Çox böyük zəhmət və şəxsi vəsaiti 
hesabına ərsəyə gələn, nəfis şəkildə 
çap edilən bu kitab həm də Göyçənin 
etno-demoqrafik və etno-siyasi 
mənzərəsini göz önündə canlandırır. 

Bu kitabı İkinci Dünya 
müharibəsində həlak olan və it-
kin düşən göyçəlilərin xatirəsini 
əbədiləşdirən “Yaddaş abidəsi” də 
adlandırmaq olar. 

Bir elmi-tədqiqat mərkəzinin 
illər uzunu görməli olduğu çətin işi 
təkbaşına görən Lütfiyar müəllim hazır-
da Ermənistan ərazisində qalan Loru-
Pəmbək və Dağ Borçalı bölgələrindən 
İkinci dünya müharibəsində həlak 
olan və itkin düşən soydaşlarımızın 
haqqında topladığı materialları da 
nəşrə hazırlayıb. Yaxın vaxtlarda Qərbi 
Azərbaycanın digər bölgələri haq-
qında da analoji nəşrləri hazırlamaq 
niyyətindədir. Kitabların çapına rəsmi 
dövlət orqanlarından dəstək verilməsini 
zəruri hesab edirik. Bu çətin və şərəfli 
yolda Lütfiyar Nəsibova uğurlar arzula-
yırıq. 

Nazim MUSTAFA,  
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Bu gün Ermənistan Respublikası adlanan dövlətin ərazisinə 
qatılan tarixi Azərbaycan torpağında mövcud olmuş yaşayış 
məntəqələrimizin və orada yaşamış soydaşlarımızın aqibəti 
haqqında son dövrdə sanballı əsərlər yazılır. Hazırda Ermənistanın 
dövlət siyasəti mərhələlərlə soyqırımlarına və deportasiyalara məruz 
qoyularaq etnik təmizləməyə məruz qalmış soydaşlarımızın izini 
silməyə və onlara məxsus olmuş maddi-mədəniyyət nümunələrini 
yox etməyə, bu da mümkün olmadıqda başqa millətlərin ayağına 
yazmağa yönəlib. Lakin istər çar Rusiyası dövründə, istərsə də 
Sovet hakimiyyəti illərində aparılan siyahıyaalmalar, yaşayış 
məntəqələri haqqında verilən məlumatlar yetərincədir ki, Qərbi 
Azərbaycanda yaşamış soydaşlarımız haqqında kifayət qədər 
dolğun mənzərə ortaya qoyulsun. Bu mənzərəni yaratmaq 
məsuliyyəti isə ayrı-ayrı tədqiqatçıların üzərinə düşür. 

“Hədiyyələr” ASC-nin 2021-ci il 
dekabrın 31-nə maliyyə fəaliyyətinin 

nəticələri haqqında hesabatı
 manatla

 Maddələrin adları Hesabat  
dövrü

Əvvəlki  
dövr

Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir
Birja əməliyyatlarından gəlir
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal 
ehtiyatlarındakı dəyişikliklər
Təşkilat tərəfindən yerinə yetirilmiş 
və kapitallaşdırılmış işlər
Pul formasında verilmiş yardımlar 
(xəsarət müavinəti)

1800.00 1800.00

Natural formada verilmiş yardımlar
Xammal və istifadə olunmuş 
materiallar
Əmək haqqı xərcləri (hesablama) 33344.00 36469.00
Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri 8646.00 9297.00
Sair əməliyyat xərcləri 78381.00 51469.00
Uzunmüddətli aktivlərin xaric 
olmasından qazanc və itkilər
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
Maliyyə gəlirləri 125030.00 80817.00
Maliyyə xərcləri 120371.00 97235.00
Mənfəət vergisi  932.00 0.00
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət 
(zərər) 

+3727.00 -16418.00

Son sutkada Azərbaycanda 
COVID-19 infeksiyasına  

2 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus 

(COVID-19) infeksiyasına son sutkada 
2 yoluxma faktı qeydə alınıb, 1 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan 
verilən məlumata görə, indiyədək ölkədə ümumilikdə 
792 min 810 nəfərin koronavirus infeksiyasına 
yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 783 min 
42 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 713 nəfər 
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 55 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 1833, bu günə 
qədər isə ümumilikdə 6 milyon 909 min 386 test icra 
olunub.

“Xalq qəzeti”

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
ətraf mühitin çirkləndirilməsi ilə bağlı 
ciddi problemlər mövcuddur. İşğal za-
manı erməni vandalları Azərbaycan 
ərazilərində olan təbii sərvətləri talan 
etmiş, qızıl, civə, mis, qurğuşun, sink, 
kömür və s. daxil olmaqla 163 faydalı 
qazıntı yatağı, həmçinin meşə örtü-
yü, nadir ağaclar qanunsuz istismara 
məruz qalmışdır.

Ümumi sahəsi 8000 hektar-
dan çox olan palıd, ardıc, fıstıq, 
vələs, şam, göyrüc və qozdan 
ibarət qiymətli və çoxillik sıx 
meşələrdən ibarət bənzərsiz bir 
ekosistemin məhv edilməsi ende-
mik biomüxtəlifliyə ən ağır zərbə 
olmuşdur. Bu isə Ermənistanın 
qoşulduğu ekologiya və ətraf 
mühitlə bağlı beynəlxalq konvensi-
yaların, o cümlədən, “Ətraf mühitin 
dəyişdirilməsi üsullarının hərbi və 
ya hər hansı başqa düşmənsayağı 
istifadəsinin qadağan edilməsi 
haqqında” BMT Konvensiyasının 
pozulması deməkdir. Ekspertlərin 
bildirdiklərinə görə, ağ fosfor tip-
li bombalardan istifadə etməklə 
törədilən yanğınların söndürülməsi, 
eləcə də təbii yollarla sönməsi müm-
kün deyil. 

Ermənistan işğal etdiyi tor-
paqlarımızda dünya dövlətlərinin 
gözü önündə beynəlxalq hüquq 
prinsiplərinə, BMT və ATƏT-in 
qərar və qətnamələrinə məhəl qoy-
mamışlar. İşğalçı dövlətin apardı-
ğı qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyət 
1949-cu ildə qəbul edilmiş “Müharibə 
zamanı mülki şəxslərin müdafiəsi 
haqqında” Cenevrə Konvensiyasının, 

habelə insan hüquqları sahəsində 
mövcud beynəlxalq konvensiyaların 
tələblərini kobud şəkildə pozmuşdur. 
İşğal etdiyi ərazilərdə erməni işğal-
çılarının canlı təbiətə və bəşəriyyətə 
qarşı yönəlmiş əməlləri barədə Avro-
pa Vəhşi Təbiətin və Təbii Ətraf Mü-
hitin Mühafizəsi üzrə Bern Konven-
siyasının baş katibinə, Biomüxtəliflik 
üzrə Konvensiyanın icraçı katibinə, 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim 
Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konven-
siyasının katibliyinə, Təbiətin və 
Təbii Sərvətlərin Mühafizəsi üzrə 
Beynəlxalq Birliyin prezidentinə 
rəsmi müraciətlər edilmişdir. 

Beynəlxalq təşkilatların diqqətinə 
bu istiqamətdə təxirəsalınmaz 
tədbirlərin görülməsinin zəruriliyi çat-
dırılsa da, talançı Ermənistan çirkin 
əməllərindən əl çəkməmişdir.

Prezident İlham Əliyev beynəlxalq 
təşkilatların tribunalarından bu 
məsələni dəfələrlə qaldıraraq erməni 
vandallarını ittiham etmişdir. BMT 
Baş Assambleyasının 76-cı sessi-
yasının illik ümumi müzakirələrində 
videoformatda çıxışı zamanı dövlət 
başçımız demişdir: “Ermənistan 
Azərbaycanın keçmiş işğal edilmiş 
ərazilərində ekosid - ətraf mühitə 
qarşı genosid törədib. Meşələrimizin 

60 min hektarı məhv edilib, kəsilib və 
oğurlanıb, torpaqlarımız və çayla-
rımız çirkləndirilib və zəhərlənib, 
Ermənistan keçmiş işğal olunmuş 
ərazilərdə bizim su ehtiyatlarımız-
dan süni ekoloji fəlakət yaratmaq 
üçün istifadə edib. 2016-cı ildə 
Avropa Şurası Parlament Assamb-
leyası “Azərbaycanın cəbhəboyu 
rayonlarının sakinləri qəsdən sudan 
məhrum edilir” adlı qətnamə qəbul 
edərək, Ermənistan hökumətindən 
su ehtiyatlarından siyasi təsir və ya 
təzyiq aləti kimi istifadəsinə son qo-
yulmasını tələb etmişdir. Ermənistan 

həmin qətnaməyə qətiyyən məhəl 
qoymadı”.

Mövcud ekoloji problemlərin 
həll edilməsi üçün Ekologi-
ya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
tərəfindən beynəlxalq təşkilatlarla, 
donor ölkələrlə əlaqələrin 
genişləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət 
verilir. Müvafiq sazişlər əsasında 
inkişaf etmiş ölkələrlə ikitərəfli 
əməkdaşlığa, ətraf mühit sahəsində 
beynəlxalq müqavilələrə qoşulmağa 
böyük diqqət yetirilir. Azərbaycan 
Respublikası bugünədək 20 ekoloji 
konvensiyaya qoşulmuş, müvafiq 
protokollar imzalamışdır.

Xəzər dənizinin Azərbaycan 
sektorunda və onun şimaldan 
cənubadək sahil zolağında, o 
cümlədən çimərlik ərazilərində, 
eləcə də dənizdə fəaliyyət göstərən 
müəssisə və obyektlərdə, üzən 
qurğularda ekoloji monitorinqlər 
keçirilmişdir. Bu tədbirlərin məqsədi 
dənizdə və sahil zolağında fəaliyyət 
göstərən, birbaşa və ya dolayı yolla 
(kollektor, kanal, çay və s. vasitəsilə) 
Xəzər dənizinə antropogen təsir 
göstərən müəssisələrdə formalaşan 
bütün növ (maye, qaz, bərk və s.) 
tullantıların dəniz suyuna, qruntuna, 
flora və faunasına, həmçinin digər 

su obyektlərinə göstərdiyi təsiri təhlil 
və tədqiq edərək məlumat toplamaq, 
təsirin minimuma endirilməsinə nail 
olmaqdır. Müşahidələr zamanı qeydə 
alınmış ekoloji problemlər haqqında 
məlumat toplanaraq həftəlik və aylıq 
bülletenlər vasitəsilə aidiyyəti orqan-
lara çatdırılmışdır.

“Ətraf mühitlə bağlı məsələlərdə 
məlumatın əldə edilməsi, 
ictimaiyyətin qərarlar qəbul 
edilməsində iştirakı və ədalət 
məhkəməsinin açıq keçirilməsi 
haqqında” Orhus Konvensiyasının 
Azərbaycanda həyata keçirilməsini 
təmin etmək və ətraf mühit məsələləri 
ilə bağlı əhalinin məlumatlandırılması 
və maarifləndirilməsi məqsədilə Bakı, 
Gəncə və Qazaxda Orhus ictimai 
ekoloji informasiya mərkəzləri yara-
dılmışdır. Mərkəzlərdə ətraf mühitə 
dair siyasətin formalaşmasında 
hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları 
arasında görüşlər təşkil edilmiş, 
bu sahədə fəaliyyət göstərən yerli 
təşkilatlarla beynəlxalq təşkilatlar 
arasında əlaqə yaradılmasına kömək 
göstərilmiş, QHT-lərin ictimaiyyəti 
maraqlandıran ədəbiyyat və internet 
resurslarından ödənişsiz istifadə 
imkanı yaradılmışdır.

Ölkə rəhbərliyi tərəfindən ekoloji 
məsələlərə göstərilən xüsusi diqqət 
və respublikamızın sosial-iqtisadi 
həyatında son illər əldə olunmuş 
yüksək nailiyyətlər bundan sonra 
da ətraf mühitin sağlamlaşdırılma-
sına yönəldilmiş tədbirlərin həyata 
keçirilməsində öz müsbət təsirini 
göstərəcəkdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

 Son illər ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf 
strategiyası ekoloji problemlərin operativ yoluna qoyulması-
na, ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində ardıcıl və səmərəli 
tədbirlərin görülməsinə əlverişli şərait yaratmışdır. Siyasi 
arenada və dövlətçilik fəaliyyətində təkrarsızlığı ilə şöhrətlənən 
ulu öndər Heydər Əliyevin təbiətə, gözəlliyə vurğunluğu, ətraf 
mühitə biganəlik göstərənlərə qarşı barışmazlığı və qətiyyəti bu 
gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də fəaliyyətinin başlı-
ca əlamətinə çevrilmişdir. Dövlət başçısı, eləcə də Birinci vitse- 
prezident, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban  xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi ilə reallaşdırılan layihələr 
Azərbaycanda ekoloji problemlərin tezliklə yoluna qoyulacağına 
inam yaradır.

Ekoloji siyasətin hədəfləri

Tovuzda sazın sehrinə yığışdılar…
Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin və Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsinin 
birgə təşkilatçılığı ilə Nizami adına Mədəniyyət Evində gözəl bir ədəbi-bədii 
gecə keçirilmişdir. Tovuz, Ağstafa, Qazax rayonlarından olan ozan-aşıq, saz-
söz sənəti nümayəndələrinin iştirakı ilə təşkil olunan gecənin keçirilməsində 
əsas məqsəd bu qədim sənətin təbliğinə, inkişafına təkan vermək, gənc 
istedadları üzə çıxarmaq, onların bu irsə marağını daha da artırmaqdan 
ibarət olmuşdur. 

Ədəbi-bədii gecədə Tovuz 
Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Məmməd Məmmədov, 
şəhid ailələrinin üzvləri, 
ictimaiyyət nümayəndələri, 
aşıq sənətinin vurğunları iştirak 
etmişlər. 

Gecəni giriş sözü ilə 
açan Azərbaycan Aşıqlar 
Birliyinin sədri, professor 
Məhərrəm  Qasımlı demişdir ki, 
Azərbaycan xalqının milli musi-
qisinin iki sütünu var: onlardan 
biri muğam, digəri isə aşıq 
sənətidir. Aşıq sənətinin təbliği 

və sənətə olan marağının artırılması üçün 
belə gecələrin təşkil olunması çox vacib-
dir.  M.Qasımlı ölkə Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən Tovuzda açılışı həyata keçirilmiş 
Aşıq Sənəti Dövlət Muzeyinin ozan-aşıq 
sənətinə verilən yüksək dövlət qayğısı kimi 
qiymətləndirmişdir. 

Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsinin 
rəisi Nurəddin Mehdiyev çıxış edərək aşıq 
sənətinin xalqın fəlsəfi mədəniyyətinin 
formalaşdığı xüsusi bədii təfəkkür sahəsi 
olduğunu demişdir. O qeyd etmişdir ki, 
sənətin bu növündə poeziya, musiqi, rəqs, 
ifaçılıq kimi sahələr sintez olunub və 2009-cu 
ildə Azərbaycan aşıq yaradıcılığı UNESKO-
nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Reprezentativ 
Siyahısına daxil edilib. N.Mehdiyev ölkədə 

mədəniyyət sahəsinin, o cümlədən aşıq 
sənətinin dünyada tanınması üçün görülən 
işlərə görə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevə və Birinci 
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya 
minnətdarlığını bildirmişdir.

Daha sonra gecənin ədəbi-bədii hissəsi 
başlamışdır. Tovuz, Ağstafa, Qazax ra-
yonlarından olan aşıq sənətinin görkəmli 
nümayəndələrinin ifasında müxtəlif saz-söz 
nümunələri səsləndirilmişdir. 

Musiqili-bədii gecə iştirakçılar tərəfindən 
böyük maraq və alqışlarla qarşılanmışdır.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  
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USER 2
Машинописный текст
Xalq qəzeti. 2022. 7 iyun. S.

USER 2
Машинописный текст




