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Birgə taktiki-xüsusi təlim
Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Azərbaycan Qızıl 

Aypara Cəmiyyəti Lənkəran şəhərində birgə taktiki-
xüsusi təlim keçirib. Təlimdə FHN-in Baş əməliyyat 
idarəsi, Cənub Regional Mərkəzi və Dövlət Yanğından 
Mühafizə Xidmətinin qüvvələri və Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin 12 şəhər və rayon bölmələrinin rəhbərləri və 
könüllüləri iştirak ediblər.

“Təhlükəsiz və möhkəm icmaların qurulması” layihəsi 
(TMİQ) çərcivəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Azərbaycan 
Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında imzalanmış Əməkdaşlıq Me-
morandumu əsasında təşkil olunan təlim-məşqin keçirilməsində 
əsas məqsəd təbii fəlakətlər zamanı əməliyyat və qarşılıqlı 
fəaliyyət planlarının reallığının yoxlanılması, təlim iştirakçıla-
rının fövqəladə hallarla mübarizə üzrə bilik və bacarıqlarının 
daha da artırılması olub.

Təlimin nəzəri hissəsində dəyirmi masa ətrafında təlim haq-
qında ətraflı məlumat verilib, təlimin ssenarisi müzakirə edilib.

Təlimin praktiki hissəsində şərti olaraq baş vermiş 
təbii fəlakət nəticəsində yaranmış əməliyyat şəraitinin 
qiymətləndirilməsi, yanğının söndürülməsi, qurumların 
qarşılıqlı səyi ilə təhlükəli ərazilərdən insanların təxliyəsi, 
axtarış-xilasetmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi, yaralılara 
xəstəxanayaqədərki ilk yardımın və stress yaşayan insanlara 
ilk psixoloji dəstəyin göstərilməsi üzrə əməliyyatlar uğurla icra 
edilib.

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti 
2022-ci ildə Tovuz rayonunda mənzil fondunun  
əsaslı təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 

dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet Portalı-
na (portal) elektron imzaları vasitəsilə 
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyən 
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal 
vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs – Məmmədov 
Mübariz Məmməd oğlu, tel – 050 264-
62-48

İştirak haqqı  100 manatdır.
İştirak haqqının ödənilməsi  yalnız 

Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə 
bilər. İddiaçılar “Asan Ödəniş et” 
düyməsini sıxaraq ödənişi etdikdən 
sonra müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-
ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

–tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə  bank  sənədi;

–tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

–tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank 
günü (tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 bank günü çox) 
qüvvədə olmalıdır);

–Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində 
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət 
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının  Vergi 
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi 
hallarının mövcud olmaması haqqında 
arayış;

–Satınalma müqaviləsini bağlamaq 
səlahiyyəti olması barədə sənəd;

–Öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək  imkanı, 
habelə ödəmə qabiliyyəti olması, müflis 
elan olunmaması, əmlakı üzərinə 
həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş 
girovun olmaması, məhkəmənin qərarı 
ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış 
şəxs olmaması barədə sənəd;

–Satınalma  prosedurlarının 
 başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində 
özlərinin,habelə işlərini idarə 
edənlərin,qulluqçularının peşəkar 
fəaliyyətləri,yaxud satınalma 
müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas 
göstəricilərini yanlış göstərmələri 
ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum 
olunmaması,yaxud onların müvafiq 
peşə fəaliyyətləri ilə məşğul  olmasının 
məhkəmə qaydasında qadağan 
edilməməsi barədə sənəd;

–Sahibkarlıq subyektinin bölgüsü 
barədə  məlumat;

–İddiaçının fəaliyyəti  haqqında 
vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti 
(vergi bəyənnaməsi) - müvafiq orqan 
tərəfindən təqdim edilmiş olmaqla 
əvvəlki il üzrə olmalıdır;

–Satınalma müqaviləsinin icrasını 
təmin etmək üçün müvafiq sahədə 
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və 
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, 
idarəetmə səriştəsinin, etibarlığının 
olması barədə məlumat.

Tender təklifi Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). 

Tender proseduru “Dövlət satın-
almaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) 14  oktyabr 2022-ci il saat 11.00-a, 
tender təklifi və bank təminatını isə 24 
oktyabr 2022-ci il saat 17.00-a qədər 
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 25 oktyabr 
2022-ci il saat 11.00-da açılacaqdır. 

İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal 
vasitəsilə tanış ola bilərlər.

Qeyd – tenderdə iştirak, təkliflərin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün prose-
durlar elektron qaydada portal vasitəsilə 
aparılır.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

“Dənizçi” MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası 
olmaqla yüksək mərtəbəli yaşayış binalarında uşaq 

bağçasının interyerinin 3D görüntülü (dizayn) layihəsinin 
hazırlanması xidmətinin satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 

şəxslər www.asco.az səhifəsinə 
daxil olmaqla elanlar bölməsindən 
əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son 
müddət 2022-ci il okyabrın 4-ü saat 
17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender 

təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır.

Ünvan – Bakı, Mikayıl Useynov 
küçəsi 2.

Əlaqə  telefonu – (012) 404-37-00,  
daxili – 1132. 

Sığorta sektorunda  
ləğv edilmiş lisenziyalar 

barədə məlumat
“Sığorta fəaliyyəti 

 haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 
107.1.1-ci maddəsinə müva-
fiq olaraq könüllü müraciət 
əsasında Azərbaycan Res-
publikası Mərkəzi Bankı İdarə 
Heyətinin 21 sentyabr 2022-ci 
il tarixli qərarı ilə Hənifəyev 
Seymur Natiq oğluna sığorta 
agenti fəaliyyəti üçün  verilmiş 
23 iyul 2013-cü il tarixli 
000963 nömrəli lisenziya ləğv 
edilmişdir.

Mədəniyyət ocaqlarında 
Anım Günü tədbirləri

27 sentyabr -- Anım Günü ilə əlaqədar Azərbaycanın mədəniyyət 
ocaqlarında bir sıra tədbirlər keçirilir. Bu barədə Mədəniyyət 
Nazirliyindən bildirmişlər. Qeyd edilib ki, Anım Günü ilə əlaqədar 
Akademik Milli Dram Teatrında dövlət sifarişi əsasında "Zəfər 
yolu" tamaşası hazırlanıb. 

Bu gün Azərbaycan Dövlət 
Akademik Musiqili Teatrında 
Vətən müharibəsinə həsr olunan 
“Bir nəfəs qədər” tamaşası nüma-
yiş olunacaq. Azərbaycan Musiqi 
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində 
Anım Günü ilə bağlı “Şəhidlər 
ölməz, Vətən bölünməz” adlı 
tədbir keçiriləcək.

Mstislav Rostropoviçlərin 
ev muzeyində müharibənin 
qısa tarixi, şəhidlik zirvəsinə ucalanları tanımaq və anmaq məqsədi ilə 
müharibənin canlı şahidləri olan qazilərin və şəhid ailələrinin iştirakı ilə 
“Qəhrəmanımızı tanı!” adlı tədbir təşkil olunacaq.

Eyni zamanda, Səməd Vurğunun ev muzeyində “44 günlük Vətən 
müharibəsi...” adlı tədbir və qəhrəmanlarımıza həsr olunan onlayn sərgi 
keçirilir Eləcə də, Abdulla Şaiqin mənzil muzeyində Anım Günü ilə bağlı 
“Zəfərə aparan yol” adlı tədbir təşkil olunacaq. Bundan başqa, Nəriman 
Nərimanovun xatirə muzeyində “44 günlük zəfər tariximiz” adlı sərgi və 
açıq qapı günü təşkil olunacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
 “Xalq qəzeti”

Can qurban etmənin vaxtı çatıbsa, 
Səndən hansı namərd əsirgəyər can? 
Qoyuram başımı ayaqlarına, 
Ey ana torpağım, ey Azərbaycan! 
Və o gün gəldi... Otuz ildən bəri 

erməni qəsbkarlarının işğalı altında olan 
Azərbaycanımızın cənnətməkan guşələrindən 
olan Qarabağı azad etməyin, ölkəmizin ərazi 
bütövlüyünün təmini, Vətən yolunda can qur-
ban verməyin zamanı gəldi, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin yeni işğala tamah salan 

qəsbkarı yerində oturtmaq üçün əks-hücum 
əmri ilə ordumuz irəli şığıdı. Müqəddəs Vətən 
müharibəmiz – İkinci Qarabağ savaşımız 
başlandı. 

Azərbaycan dövlətinin və xalqının tarixinə 
müqəddəs şəhid qanıyla yazılan 27 sentyabr 
2020-ci il həm də bizim böyük zəfər yolumu-
zun başlanğıc günü oldu.

2020-ci il sentyabrın 27-də erməni işğal-
çılarının ölkəmizə qarşı yönələn növbəti hərbi 
təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan Res-
publikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Koman-
danı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ordumuz 
işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi 
məqsədilə Vətən müharibəsinə başladı.

Azərbaycan Respublikasının suverenliyi 
və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşdə 
rəşadət göstərən əsgər və zabitlərimiz, 
arxa cəbhədə çalışan mülki insanlarımız, 
bütövlükdə xalqımız əzm və iradə, bir yumruq 
kimi birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək, 
düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi. 44 günlük 
haqq savaşımız 8 noyabr günü – Zəfərlə başa 
çatdı.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 02.12.2020-ci il tarixli Sərəncamları ilə 
sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasında 
Anım Günü, noyabrın 8-i Zəfər Günü kimi 
təsis edilmişdir.

Bu müqəddəs Vətən müharibəmizdə 
bizim Xızı rayonunun qeyrətli oğulları da 
qəhrəmancasına döyüşdülər. Əhalisinin 
sayına görə ölkəmizin kiçik rayonlarından 
olan 6 nəfər igid oğlu şəhidlik zirvəsinə 
yüksəldi, neçə-neçə xızılı gənc isə qazi oldu. 
Həmin cəsur oğullar həm də Birinci Qarabağ 
müharibəsində şəhid olmuş 13 həmyerlinin 
qisasını aldılar.

Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, tari-
xi Zəfərlərimizlə tamamlanan bu Vətən 
müharibəsində ədliyyə orqanlarının əməkdaşı 
olmuş neçə-neçə həmkarımız şəhid olmaqla 
adlarını tariximizin şanlı səhifələrində həm də 
əbədiləşdirdilər.

Xızı rayon məhkəməsinin dəftərxana mü-
diri Kamran Bağırzadə Vətən müharibəsində 
gözlərini itirdi.

Ölkə Prezidenti, müzəffər Ali Baş Koman-
dan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən 
müharibəsi iştirakçılarına hərtərəfli dövlət 

qayğısı göstərilir, şəhid ailələrinin və yaralı 
hərbçilərimizin sosial müdafiəsinin və rifahı-
nın yaxşılaşdırılması ilə bağlı məqsədyönlü 
tədbirlər görülür.

Bu tədbirlər çərçivəsində Ədliyyə Nazirliyi 
tərəfindən Vətən müharibəsində iştirak etmiş 
ədliyyə işçilərinin qayğıları daim diqqətdə 
saxlanılır, zəruri köməklik göstərilir.

Hüquqşünaslıq ixtisasına yiyələndikdən 
sonra ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbul 
olunan Ruhin Xəlilov bir müddət icra məmuru 
vəzifəsində çalışmış, nümunəvi fəaliyyəti ilə 
fərqlənərək sonradan Ədliyyə Nazirliyinin 
aparatına irəli çəkilmişdi.

Xidməti fəaliyyəti dövründə 
zəhmətsevərliyi, davranışı və nizam-intizamı 

ilə kollektivin rəğbətini qazanan R.Xəlilov 
Vətən müharibəsinin ilk günlərindən könüllü 
olaraq cəbhəyə yollanmışdır.

Prezident İlham Əliyevin illərdən bəri 
Azərbaycan Respublikasının müdafiə 
qüdrətinin artırılması istiqamətində ardıcıl ola-
raq həyata keçirdiyi davamlı və məqsədyönlü 
siyasət Qarabağda böyük qələbəyə aparan 
yolun ən mühüm istiqaməti oldu. Ordu quru-
culuğu sahəsində həyata keçirilmiş böyük is-
lahatlar: şəxsi heyət arasında azərbaycançılıq 
ideyasının, hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin 
qüvvətləndirilməsi, ordumuzun ən müasir 
hərbi texnika ilə silahlandırılması, yüksək ixti-
saslı, peşəkar zabit korpusunun formalaşdırıl-
ması Azərbaycana regionda ən güclü orduya 
sahib olmaq imkanı qazandırıb. Zəfərimiz 
dostları sevindirdi, düşmənləri məhv etdi. 
Artıq iki ildir ki, Qarabağa yollar çəkilir, yeni 
aeroportlar istifadəyə verilir, artıq Zəngəzurun 
Ağalı kəndinə də köç başlamış, “Ağıllı 
kənd”də tikilən yeni məktəb binasında “15 
sentyabr- Bilik günü”nün ilk zəngi çalınmışdır.

Vətən müharibəsi günlərində xalqımıza 
xas olan ən mühüm cəhətlərdən biri də milli 
birlik və həmrəyliyin təcəssümü faktoru idi. 
Təsadüfi deyildi ki, İkinci Qarabağ savaşın-
da minlərlə gənc erməni işğalçılarına qarşı 
mübarizə aparmaq üçün könüllü müraciət 
edərək cəbhəyə yollanmaq istəklərini ortaya 
qoydular. Arxa cəbhədə olanlar həmrəylik 
göstərərək öz əməlləri ilə ön cəbhədə 
vuruşanlara əllərindən gələn köməyi 
əsirgəmədilər, hər cür maddi və mənəvi 
dəstək verməyə hazır olduqlarını göstərdilər, 
bir yumruq kimi milli birlik nümayiş etdirdilər. 
Bütün bunlar bir daha onu göstərdi ki, siyasi, 
dini, sosial mövqeyindən asılı olmayaraq 
Vətənin ümumi maraqları, Azərbaycan 
xalqının birliyi hər bir vətəndaş üçün bütün 
arzu və istəklərdən öndə dayanır. Azərbaycan 
xalqı öz əzmi ilə bütün dünyaya, sözün 
həqiqi mənasında, birlik və həmrəyliyini, 
vətənpərvərliyini nümayiş etdirdi. Biz birlikdə 
güclüyük!

Taleh BAYRAMOV, 
 Xızı rayon icra və probasiya şöbəsinin 

rəisi, ədliyyə müşaviri 

Birliyimizin günü 

O taylı-bu taylı Azərbaycanımızın 
qüdrətli söz ustadı Şəhriyarın 
misralarıdır:

19 yaşlı çempion: “Medalımı şəhid və 
qazilərimizə həsr edirəm”

Avqustda oxuduğum bu xəbəri büküb  
götürdüm ki, məhz Anım Günü paylaşım

Ötən ay Türkiyənin Konya şəhərində 
keçirilən V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 
qızıl medalçısı, yunan-Roma güləşçisi 
Həsrət Cəfərovun  mətbuat təmsilçilərinə 
dediyi bu fikir məni çox  qürurlandırmışdı. 
Çünki şahidlərin şəhidlərə ehtiramı 
həmişə alqışlarla qarşılanır. 

Xatırladım ki,  67 kiloqram  çəki 
dərəcəsində hamıdan güclü olan 19 yaşlı 
idmançımız  finalda Asiya Oyunlarının və 
Asiya çempionatının bürünc mükafatçısı 
Amantur İsmayılovu 3:1 hesabı ilə  məğlub 
etmişdi.

“Şükür Allaha da bunu etdim” – deyən 
idmançımız əlavə etmişdi: “Qələbəmi  Vətən 
müharibəsi şəhidlərinə və qazilərimizə həsr 
edirəm”.

Eşq olsun şəhidlərimizə də, qazilərimizə 
də, onlara ehtiramla yanaşan gənclərimizə 
də. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,   
“xalq qəzeti” 

Mingəçevirdə Musa və Tural 
qardaşları küçəsi var

Şəhid anasının ürək sözləri
İki şəhidin anasıyam. Övladlarım  Tural və Musa Tapdıq oğlu Həsənovlar 

30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızın azad olunması uğrunda gedən 
döyüşlərdə iştirak etmək üçün sentyabrın 27-də səfərbərliyə alınaraq döyüş 
bölgələrinə yola salınıb. Böyük oğlum Tural 2020-ci il sentyabrın 21-də ehtiyat-
da olan əsgər kimi səfərbərliyə çağırılıb. Goranboy bölgəsində təlim keçdikdən 
sonra sentyabrın 27-də Vətən müharibəsinə yollanıb. “N” saylı hərbi hissənin 
kiçik çavuşu kimi Talış-Suqovuşanın azad olunması uğrundakı döyüşlərdə 
qəhrəmanlıqlar göstərib. 2 oktyabr 2020-ci ildə Ballı Qaya yaxınlığında Ağ 
Uçuq uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Ölümündən sonra “Vətən uğrun-
da”, “Suqovuşanın azad olunması uğrunda” medalları ilə təltif olunub. Evli 
olub. İki oğlu var. 

Musa Həsənov isə 2020-ci il 
sentyabrın 21-də  Azərbaycan Ordu-
sunun ehtiyatda olan hərbçisi kimi 
səfərbərliyə çağırılıb. İkinci Qarabağ 
müharibəsinin ilk günlərində  Talış-Su-
qovuşanın azad olunması uğrundakı 
döyüşlərdə iştirak edib. Sentyabr ayının 
29-da tankın içində 5 yoldaşı ilə birlikdə 
yanaraq şəhid olub. Döyüşdə göstərdiyi 
şücaətlərə görə, o “Vətən uğrunda”, 
“Suqovuşanın azad olunması uğrunda” 
medalları ilə təltif olunub. Evli olub, qız 
övladı var. 

Vətən uğrundakı döyüşlərdə 
fədakarlıq göstərən hər iki oğlum 
mənim qürur mənbəyimdir. Sevinirəm 
ki, onlar öz şücaətləri ilə Vətənə layiq 
övlad olduqlarını sübut etdilər və başımı 
ucaltdılar. Sevindirici haldır ki, onların 
ailələri, övladları dövlətimizin rəhbərliyi 
tərəfindən  diqqət mərkəzində saxlanılır 
və hər cür qayğı ilə əhatə olunur. Cənab 
Prezidentimiz, Silahlı Qüvvələrin Ali 

Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırıq 
və göstərişlərinə uyğun olaraq hər iki 
oğlumun ailəsi Bakı şəhərində mənzillə 
təmin olunmuşdur.  Onlar dövlət 
tərəfindən himayə olunur. 

Mingəçevir şəhər Bələdiyyəsində 
onlara sahibkarlıq fəaliyyəti üçün 
torpaq sahəsi verilib. Hər iki övladımın 
adı əbədiləşdirilərək  şəhərdə onların 
adına  küçə verilib. Bu gün Musa və 
Tural qardaşları küçəsi şəhərimizin abad 
küçələrindən biridir. Bütün bunlara görə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevə və Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım Əliyevaya,  o 
cümlədən bizə diqqət və qayğı ilə yana-
şan, yaxından dəstək duran şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılova 
dərin minnətdarlığımı bildirir, ən xoş 
arzularımı çatdırıram.

Nəhayət HƏSƏNOVA,  
Mingəçevir şəhəri, iki şəhid anası

Sentyabrın 26-da Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyində XIX əsr Azərbaycan romantik şeirinin 
görkəmli nümayəndəsi şair, rəssam Xurşidbanu Natəvanın 190 illik 
yubileyi münasibətilə hazırlanmış sərginin təqdimatı olub.

Xurşidbanu Natəvanın 190 illik 
yubileyinə həsr edilən sərgi açılıb

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, sərgidə şairənin həyat 
yolu, şəcərəsi, yaratdığı 
“Məclisi-uns” ədəbi məclisi 
və təmasda olduğu ədəbi 
çevrəsi haqqında müxtəlif 
illərə aid rəsm əsərləri, 
fotosənədlər, heykəltaraşlıq 
nümunələri və digər 
eksponatlar əksini tapıb.

Muzeyin baş direktoru 
akademik Rafael Hüseynov 
müstəqillik tariximizə 
əbədi yazılan 44 günlük 
müharibənin xalqımız üçün 
əhəmiyyətindən bəhs edib. O qeyd 
edib ki, 30 ilə yaxın işğal altında olan 
torpaqlarımız azad edilib. 2020-ci 
ilin noyabrından bu günədək gələn 
yol əslində hər an zəfər yoludur. Bu 
zəfər yolunda Azərbaycan yeni-yeni 
uğurlara imza atır.

Akademik Rafael Hüseynov 
Prezident İlham Əliyevin Xurşidbanu 
Natəvanın 190 illik yubileyinin qeyd 
edilməsi ilə bağlı Sərəncamına 
uyğun olaraq silsilə tədbirlər 
keçirildiyini vurğulayıb.

Natəvanın zəngin yaradıcılığı, 
ömür yolu və şəxsiyyəti haqqında 
söz açan akademik bildirib ki, 
Mehdiqulu xanın qızı və Qarabağ 
xanlığının sonuncu varisi Xurşidbanu 
Natəvanın bədii istedada və 
qabaqcıl ideyalara malik söz 
sənətkarı kimi ədəbiyyat tariximizdə 
xüsusi yeri var. Qarabağ xanlığının 
varislərindən olub vətəni Şuşada 
“Xan qızı” adı ilə məşhur olan 
Xurşidbanu, aşiqanə-hüznlü şeirlər, 
təbiət təsvirləri və müasirlərinə 
ünvanladığı mənzumələri ilə sevilən, 
keşməkeşli tale yolu keçmiş qadın 
şairlərimizdəndir.

Sərgidə görkəmli şairin çoxşaxəli 
sənət irsinin, ictimai fəaliyyətinin 
əks olunduğunu deyən akademik 
qeyd edib: “Xurşidbanu Natəvan 
yalnız şair deyil, həm də Azərbaycan 
ictimai-siyasi həyatının son dərəcə 
əhəmiyyətli simalarından biridir. 
Onun Qarabağda olan fəaliyyəti 
yalnız bir şairin, bir zərif qadının 
gördüyü işlərdən ibarət olmayıb. 
O, ictimai-siyasi həyatın qurucusu, 
Qarabağın, Şuşanın gələcək inkişafı 
haqqında düşünən bir insan idi”.

Rafael Hüseynov Xurşidbanu 
Natəvanın 190 illiyi ilə bağlı Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində 
keçirilən tədbirlər barədə məlumat 
verərək qeyd edib ki, yaxın günlərdə 
görkəmli şairə həsr olunmuş buklet 
çap olunacaq. “Xan qızı Natəvan 
və Azərbaycan qadınının ədəbi-
-mədəni mübarizələri” mövzusunda 
iyulun 5-də keçirilmiş Beynəlxalq 
elmi konfransın materialları hazırda 
nəşr edilir. Bundan əlavə, Nizami 
muzeyinin iştirakı ilə Özbəkistanda 
Xurşidbanu Natəvanın şerləri ilk 
dəfə tam halda özbək dilində nəşr 
olunacaq.

Sonra sərgiyə baxış keçirilib.
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