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Birlik, bərabərlik, qardaşlıq 
bayramı olan Novruz Gəncədə 
təmtəraqla, özünəməxsus şəkildə 
qeyd olunub.

Gəncənin Heydər Əliyev adına mey-
danında təşkil olunan tədbirdə şəhər icra 
hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, 
Türkiyənin Gəncədəki Baş konsulu Zeki 
Öztürk, YAP-ın Gəncə təşkilatının rəhbərliyi, 
millət vəkilləri, hüquq-mühafizə orqanlarının 
rəhbərləri, hər iki rayonun icra hakimiyyəti 
başçısı və bələdiyyə sədrləri, idarə, müəssisə, 
təşkilatların, ictimaiyyətin nümayəndələri və 
şəhər sakinləri iştirak ediblər.

Meydana toplaşanları əvvəlcə elimizin 
qədim adəti ilə əllərində şərbət olan milli 
geyimli qızlar qarşılayıb. Daha sonra tədbir 
iştirakçıları Gəncə Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin, Gəncə Təhsil İdarəsinin, 
Gəncə Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin 
təşkilatçılığı ilə istedadlı gənclərin hazırla-
dığı təsviri incəsənət əsərlərindən və milli 
geyimlərdən ibarət sərgiyə, müxtəlif idman 
oyunlarına baxıblar. Gəncə Dövlət Dram 
Teatrının Üzeyir Hacıbəylinin “O olmasın, 

bu olsun” operettasının motivləri əsasında 
hazırladığı “Bazar meydanı” tamaşası isə hər 
kəsin ruhunu oxşayıb. 

Xalqımızın əsrlər boyu qoruyub-saxladı-
ğı mənəvi dəyərləri ifadə edən səhnəciklər, 
milli mətbəximizin və geyimlərimizin, xalq 
yaradıcılığının, el sənətkarlığının ən gözəl 
nümunələri meydana toplaşanların böyük 
marağına səbəb olub. Kəndirbazların, sehir-

bazların, yoqa ustalarının çıxışları, həmçinin 
şəhərin rəqs kollektivlərinin rəngarəng 
rəqsləri, Gəncə Uşaq Evinin, 2, 13 saylı 
Körpələr Evi-Uşaq bağçası kollektivlərinin, 
Gəncə şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin 
"Xəmsə" nağaraçalanlar ansamblının çıxışları 
da yaddaqalan olub.

Gəncənin tarixi şəxsiyyətləri Nizami 
Gəncəvinin, M.Ş. Vazehin, Cavad xanın ob-
razları rəmzi olaraq canlandırılıb. Belə bir fikir 
formalaşdırılmağa yönəlib ki, bu şəxsiyyətlər 
insanları daim humanizmə, düzgünlüyə və 
ədalətə səsləyiblər. Tədbir iştirakçılarını müd-
rik el ağsaqqalı “Dədə Qorqud” salamlayıb, 
onlara xeyir-dua verib.Yazın müjdəçisi “Bahar 
qız” yurdumuza Novruzun gəldiyini xəbər 
verib. Sonra cəngavərlər möhtəşəm Novruz 
tonqalını alovlandırıblar. Tonqalın ətrafında 
Gəncə Dövlət Kukla Teatrının nəhəng 
kuklaları, Keçəl və Kosanın maraqlı çıxışları 
izlənilib, “Cəngi” musiqisi səsləndirilib.

Daha sonra Novruz bayramına həsr 

olunan musiqili proqram başlanıb. Konsert 
proqramında Gəncə Dövlət Filarmoniyasının 
Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblı, 
Kamera Orkestri qonaqların qarşısında bir-
birindən maraqlı və rəngarəng çıxışlar ediblər. 

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Gəncədə möhtəşəm Novruz Bayramı 

Şəmkirdə şəhid ailələri üçün Novruz şənliyi təşkil olunub 

Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə şəhid ailələri və 
onların övladları üçün Novruz şənliyi təşkil olunub.

Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Rəşad Tağıyevin, rayonun hüquq-mühafizə 
orqanları və xidmət təşkilatı rəhbərlərinin 
də iştirak etdiyi tədbir dövlət himnimizin 
səsləndirilməsi ilə başlayıb və şəhidlərimizin 
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Tədbirin rəsmi hissəsində çıxış edən 
rayon rəhbəri şəhid ailələrini Novruz bay-
ramı münasibəti ilə təbrik edərək bildirib ki, 
Novruz xalqımızın milli-mənəvi irsini özündə 
təcəssüm etdirən, tarixi kökünü, yaddaş-
lardan süzülüb gələn ənənələri yaşadan, 
keçmişimizi və gələcəyimizi bir-biri ilə bağla-
yan əvəzsiz bir bayramdır. Bu bayram artıq 
daha böyük coşqu ilə, daha möhtəşəm qeyd 
olunur. Çünki Müzəffər Ali Baş Komandan 
cənab İlham Əliyev 30 illik torpaq həsrətinə 
44 günlük "Dəmir yumruq" əməliyyatı ilə son 
qoydu və artıq bütün bayramları Azərbaycan 
xalqı qalib millət kimi qeyd edir.

İcra hakimiyyətinin başçısı daha son-
ra ulu öndər Heydər Əliyevin “Gün o gün 
olacaq ki, Novruz bayramını bir dəfə Şu-
şada, o biri il Laçında, o biri il Kəlbəcərdə, 
Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda, Zəngilanda, 

Qubadlıda keçirəcəyik. Əminəm ki, belə də 
olacaqdır. Mən buna inanıram və bu inamla 
yaşayıram, bu inamla işləyirəm və bu inamla 
da Azərbaycan xalqına rəhbərlik edirəm” 
sözlərini xatırladıb və deyib ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş 
Komandan cənab İlham Əliyev ümummilli 
liderin vəsiyyətini və Azərbaycan xalqının 
arzularını reallaşdırdı. Ali Baş Komandanın 
rəhbərliyi altında müzəffər Azərbaycan Ordu-
su doğma torpaqlarımızı işğaldan azad etdi 
və biz artıq həmin ərazilərdə Novruz bayramı-
nı qeyd edirik. 

İcra başçısı vurğulayıb ki, Vətənin bütöv-
lüyü uğrunda canını fəda etmiş şəhidlərimizin 
ailələrinə və müharibə iştirakçısı olmuş 
şəxslərə diqqət və qayğı ölkəmizdə yüksək 
səviyyədədir. Prezident İlham Əliyevin və Bi-
rinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın mü-
vafiq göstərişlərinə əsasən, dövlət qurumları 
bu kateqoriyadan olan insanların problemləri 
ilə yaxından maraqlanır, problemlərinin 
aradan qaldırılması üçün ardıcıl tədbirlər 
həyata keçirirlər. Bu gün baş tutan tədbir 
də şəhidlərimizin əziz xatirəsinə olan dərin 

hörmət və ehtiramın təzahürüdür. 
Daha sonra mədəniyyət işçilərinin, 

dərnəklərin, məktəb və körpələr evi-uşaq 
bağçalarının bədii kollektivlərinin ifasında 
vətənpərvərlik ruhunda mahnılar səsləndirilib, 
uşaqlar üçün xüsusi əyləncəli proqramlar 
təqdim olunub.

Bayram tədbirində Prezident İlham 
Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən, 
ərazilərimizin işğaldan azad olunması 
uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlarda 
iştirak edərək igidlik və şücaət göstərmiş, 
döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirərək 
Vətən müharibəsi zamanı şəhidlik zirvəsinə 
yüksəlmiş şəmkirli igidlərin ailələrinə medallar 
təqdim olunub.

Eyni zamanda, şəhid ailələrinə və övladla-
rına bayram sovqatları verilib.

Tədbir iştirakçıları ölkəmizdə şəhid 
ailələrinə, qazilərə göstərilən diqqət və qay-
ğıya, hərtərəfli dəstəyə görə İlham Əliyevə və 
Mehriban Əliyevaya dərin minnətdarlıqlarını 
bildiriblər.

Sonda xatirə şəkli çəkdirilib, şəhid 
ailələrinin üzvləri ilə birlikdə bayram tonqalı 
yandırılıb.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Novruz bayramını qubadlılılar 
hər il təntənə ilə qeyd edirlər 
Novruz bayramı münasibətilə 
Sumqayıt şəhərində yerləşən  
28 May Mədəniyyət evində təşkil 
olunmuş bayram şənliyində 
Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Malik İsaqov, Milli Məclisin 
deputatı İmamverdi İsmayılov, RİH 
aparatının məsul işçiləri, idarə, 
müəssisə və təşkilat rəhbərləri, 
hüquq-mühafizə orqanları, şəhid 
ailələri, YAP fəalları, eyni zamanda, 
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak 
ediblər. 

Əvvəlcə Milli Qəhrəman, şəhid 
 Şükür Həmidovun atası Nəriman 
Həmidov və Milli Qəhrəman, şəhid 
Bəylər Ağayevin anası Mədinə Ağaye-
va rayon ictimaiyyətini təbrik ediblər. 
Qeyd olunub ki, Qubadlı sakinləri 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
siyasətinə daim sadiqdir və onun layiqli 
davamçısı Prezident İlham Əliyevin si-
yasi kursunu hər zaman dəstəkləyirlər. 
Tezliklə bütün məcburi köçkünlər Ali 
Baş Komandanın rəhbərliyi ilə müzəffər 

ordumuzun sayəsində işğaldan azad 
olunmuş torpaqlarımıza qayıdacaqlar 
və Novruz tonqalları öz dədə-baba 
yurdumuzda alovlanacaq.

Novruz ümumxalq bayramı kimi 
uzun əsrlərdən bəri yurdumuzun hər 
guşəsində qeyd olunur. UluTanrıya 
sonsuz sevginin parlaq ifadəsi olan bu 
bayramın qədim ənənələrinin bütün 
rəngarəngliyi ilə qorunub saxlanılması 
Azərbaycan xalqının öz tarixi-mədəni 
keçmişinə yüksək ehtiramını və milli-

mənəvi dəyərlərə dərin bağlılığını 
nümayiş etdirir. 

Bayram şənliyində bildirilib ki, 
Novruz adət-ənənələrimizi əsrlər boyu 
yaşadıb bugünlərə gətirdiyimiz kimi, 
bu gün də bu bayram bizi birləşdirir, 
daha da həmrəy edir. Bu ənənəni 
yaşatmaq və gələcək nəsillərə ötürmək 
hər kəsin müqəddəs borcudur. Xalqı-
mız qədim türk məişətini, əxlaqını və 
bədii zövqünü özündə cəmləşdirən 
Novruz ayinlərini tarixən yaşadaraq 
bu günümüzədək gətirib çatdırıb. Bu 
bayramda kimsəsizlərə, ehtiyacı olan-
lara, ahıl insanlara baş çəkmək, onlara 
bayram sovqatı vermək savab hesab 
edilir.

Daha sonra tədbirdə tanınmış 
incəsənət xadimlərinin ifasında mahnı-
lar səsləndirilib. Yazın gəlişini bildirən 
və xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini 
özündə ehtiva edən müxtəlif zarafatlar, 
şən-şux mahnılar hamıda xoş ovqat 
yaradıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Qubadlılılar Novruz bayramını 
böyük coşqu ilə qeyd ediblər

Gəncədə şəhid Vüsal Məmmədovun il mərasimi keçirilib

Vətən müharibəsinin şəhidi Vüsal Məmmədovun xatirəsi Gəncə 
ictimaiyyəti tərəfindən təntənə ilə qeyd edilib. 
Onun şəhadətə qovuşmasının ildönü-

mündə Gəncənin Şəhidlər Xiyabanında 
məzarı ziyarət olunub və ruhuna dualar 
oxunub. 

İl mərasimində Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, 

aparatın məsul işçiləri, şəhid ailələri, qazilər 
və şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak 
ediblər.

Niyazi Bayramov 44 günlük Vətən 
müharibəsi zamanı torpaqlarımızın bütövlüyü 
uğrunda qəhrəmancasına şəhid olan Vüsal 

Məmmədovun ailə üzvlərinə dərin hüznlə 
başsağlığı verib və bildirib ki, Müzəffər Ali 
Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin 
qətiyyəti, qazi və şəhidlərimizin cəsarəti bizi 
böyük Zəfərə qovuşdurub. Niyazi Bayramov 
ölkə rəhbərliyi tərəfindən şəhid ailələrinə, 
qazilərin qayğı və ehtiyaclarına xüsusi diqqət 
göstərildiyini vurğulayıb. 

Məlumat üçün bildirək ki, Məmmədov 
Vüsal Elşən oğlu 3 avqust 1998-ci ildə Gəncə 
şəhərində anadan olub. Vətən müharibəsi 
zamanı o, Xüsusi Təyinatlı Qrupun tərkibində 
vuruşaraq Füzuli və Xocavənd rayonları, 
həmçinin İlandağ yüksəkliyi uğrunda gedən 
döyüşlərdə iştirak edib. Döyüş yoldaşlarının 
dediklərinə görə, özü yaralı olduğu 
halda döyüşü davam etdirib, yaralı əsgər 
yoldaşlarının təxliyyəsində xüsusi cəsarət 
göstərib. 2020-ci il noyabrın 9-da Xocavənd 
rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid 
olub. 

Vüsal 2021-ci il martın 18-də Gəncə 
şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Yanvarda Azərbaycanda  
5 min 500-ə yaxın  
cütlük nikaha daxil olub

Yanvarda Ədliyyə Nazirliyinin 
rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri 
tərəfindən 5475 nikaha  daxilolma 
və 1248 boşanma halı qeydə 
alınıb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Dövlət 
Statistika Komitəsindən məlumat 
verilib.

Bildirilib ki, əhalinin hər 1000 
nəfərinə nikahların sayı 6,4, 
 boşanmaların sayı isə 1,5 təşkil edib. 
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