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Musiqi xadimlərimizin bu dövrdəki 
bütün fəaliyyətində Qarabağ zəfəri 
gündəmdə olub. 44 günlük II Qara-
bağ müharibəsinin başlanmasından 
sonra bəstəkarlar bütün qüvvəsiylə 
ordumuza, xalqımıza dəstək olma-
ğa, yaratdıqları mahnı və marşlarla 
əsgərlərimizi ruhlandırmağa, haqq 
savaşını təcəssüm etdirməyə çalış-
mışlar. Qələbə xəbərini xüsusi coş-
qu ilə qarşılayan bəstəkarlar üçün 
Qarabağ Zəfəri, şanlı ordumuzun 
qəhrəmanlığı, xalqımızın rəşadəti 
əsl ilham mənbəyinə çevrilmiş, bu 
zəfəri bizə bəxş edən müzəffər Ali 
Baş Komandanımız, möhtərəm 
 Prezidentimiz İlham Əliyevə, xalqı-
mızın qəhrəman oğullarına, bu yolda 
canını, qanını əsirgəməyən minlərlə 
şəhidlərimizin ruhuna, qazilərimizin 
rəşadətinə həsr olunmuş əsərlər 
bəstələnmişdir. Yeni əsərlərin yara-
dılması, onların səsləndirilməsi baxı-
mından məqsədyönlü işlər həyata ke-
çirilmişdir. Bu ərəfədə Zəfər Gününə 
həsr olunmuş konsertlər hazırlanmış, 
bəstəkarların qələbə mövzusunun 
təcəssümü ilə bağlı yeni vokal-sim-
fonik əsərlərinin dinlənilməsini, eləcə 
də gənc bəstəkarların vətənpərvərlik 
ruhunda simfonik əsərlərinin 
müsabiqəsinin keçirilməsini qeyd 
etmək olar. Müsabiqə Mədəniyyət 
Nazirliyi və Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqı tərəfindən təşkil olunaraq, gənc 
bəstəkarların (25–35 yaş həddində) 
vətənpərvərlik ruhunda ən yaxşı 
simfonik əsərlərinin üzə çıxarılması 
məqsədilə təşkil olunmuşdur. 

“Qarabağ Azərbaycandır!”  devizi 
ilə Heydər Əliyev adına Sarayda 
keçirilən Azərbaycan bəstəkarlarının 
əsərlərindən ibarət təntənəli konsert 
mədəni hadisə kimi  sənətkarlarımızın 
Qələbəyə ən böyük töhfəsi oldu.  
Heydər Əliyev Fondunun, Mədəniyyət 
Nazirliyinin, Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının, Heydər Əliyev Sarayı-
nın və Müslüm Maqomayev adına 
Azərbaycan Dövlət Akademik Filar-
moniyasının təşkilatçılığı ilə həyata 
keçirilən təntənəli konsertin proqra-
mına bəstəkarların Zəfər müjdəsi ilə 
yaratdıqları simfonik və vokal-simfonik 
əsərləri daxil edilmişdir. 

Xalq artisti Firəngiz Əlizadənin 
“Zəfər marşı” (söz: müəllifin) 
qələbəmizin himni əsl mənada qürur 
doğurur. Heydər Əliyev adına Saray-
da keçirilən konsertdə bəstəkar Cəlal 
Abbasovun “Şanlı Azərbaycan” – xor 
və simfonik orkestr üçün kompozisi-
yası Azərbaycan Milli Konservatoriya-
sının tələbə xoru və simfonik orkest-
rin ifasında təqdim olunaraq, sanki, 
Vətənimizə, xalqımıza mələklərin 
xeyir-duası təəssüratı yaratdı, musiqi 
göylərin əks-sədası kimi səslənirdi.

Simfonik orkestr üçün yaradılmış 
əsərlərdən Xalq artisti Azər Dada-
şovun “Zəfər çələngi” əsəri olduqca 

rəngarəng musiqi palitrasını gözü-
müz qarşısında canlandırır. Burada 
bəstəkar Vətən mənzərəsini, Zəfər 
hisslərini öz dəst-xəttinə uyğun 
xalq mahnı və rəqslərindən hörül-
müş çələngini yaratmışdır. Əməkdar 
incəsənət xadimi Mobil Babayevin 
“Şanlı Qələbə” simfonik əsəri əsgəri 
marşlar ruhunda olub, ordumuzun dö-
yüş əzmini tərənnüm edir. Əməkdar 
incəsənət xadimi Ceyhun Allahverdi-
yevin “Qələbə uvertürası” qələbənin 

parlaq mənzərəsini yaradır. Əməkdar 
artist Vüqar Camalzadənin “Qara-
bağa gedən yol” kompozisiyası isə 
sanki bir daha insanlara Zəfər yo-
lunun mərhələlərini xatırladır. Gənc 
bəstəkar, Qarabağ qazisi Vüqar 
Məmmədzadənin “Dəmir yumruq” 
əsəri müharibəni öz gözləri ilə gör-
müş bir əsgərin, bir vətəndaşın mu-
siqi təfəkkürü ilə yaradılmış, müzəffər 
sərkərdənin “dəmir yumruğu” ətrafında 
sıx birləşən və qələbə qazanan ordu-
muzun igidlik dastanıdır. 

Bu illərdə Vətən müharibəsi 
ilə bağlı yaradılan vokal-simfonik 
əsərlərdən Əməkdar incəsənət xadimi 
Elnarə Dadaşovanın “Döyüş cəngisi”, 
gənc bəstəkar Tural Məmmədlinin 
“Zəfər müjdəsi”, bəstəkar Azad Zahi-
din “Qalib sərkərdəsi Azərbaycanın!” 
kompozisiyasını qeyd etmək olar. 

Marş səciyyəli əsərlərdə ordu-
muzun vətənpərvərlik, qələbə ruhu 
tərənnüm olunur. Bəstəkar Lalə 
Cəfərovanın “Zəfər marşı” (söz: 

Əhməd Elbrus, solist - Fəxri Kazım Ni-
cat) bu qəbildəndir. 

Bundan başqa, Xalq artisti Sərdar 
Fərəcovun “Azad Şuşa” odası (söz: 
müəllifin) Qarabağın mərkəzi Şuşa 
şəhərinin azad olunması ilə  bağlı 
möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyevin dilindən eşitdiyimiz qələbə 
xəbərindən doğan qürur hisslərini əks 
etdirir: “Əziz Şuşa, sən azadsan, biz 
qayıtmışıq”. 

M.MEHDIYEV, 
“Xalq qəzeti”

Faiq Sücəddinov:  
“Vətən müharibəsi  
bizim şanlı tariximizdir”

44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsinin başlanmasından sonra bəstəkarlar 
ordumuza, xalqımıza dəstək olmağa, yaratdıqları mahnı və marşlarla 
əsgərlərimizi ruhlandırmağa, haqq savaşını təcəssüm etdirməyə çalışmışdılar. 
Xalq artisti, bəstəkar Faiq Sücəddinov da 30 illik erməni işğalına son qoyan 
qələbəmizə həsr etdiyi Zəfər simfonik poeması ilə musiqisevərləri sevindirmişdi. 
27 Sentyabr Anım Günü ərəfəsində Faiq müəllimlə görüşüb ithaf poeması barədə 
danışdıq.

– Faiq müəllim, Böyük Qələbəmizə həsr 
olunmuş “Zəfər” simfonik poeması barədə 
müzakirələr aparılıb, əsərə münasibət bil-
dirilib. Bununla belə bilmək maraqlı olardı, 
poema necə ərsəyə gəldi, notları dəftərə 
köçürəndə hansı hissləri yaşadınız?

– 27 Sentyabr Anım Günü Böyük 
Qələbəmizə aparan şərəfli yolun başlanğı-
cıdır. Eyni zamanda, Vətən müharibəsi bi-
zim şanlı tariximizdir. Qələbə xəbərini xüsusi 
coşqu ilə qarşılayan bəstəkarlar xalqımızın 
qəhrəman oğullarına, bu yolda canını, qanını 
əsirgəməyən minlərlə şəhidlərimizin ruhuna, 
qazilərimizin rəşadətinə həsr olunmuş əsərlər 
bəstələyiblər. Ümumiyyətlə, hərbi mövzu 
bizim musiqimizdə həmişə olub.  1990-cı 
ildə AzTV-də bədii şuranın üzvü, həmçinin 
Estrada Simfonik Orkestrının bədii rəhbəri 
idim. Hələ o ağır zamanlarda da xalqımızda 
vətənpərvərlik hisslərinin güclənməsi üçün 
mövzu ilə bağlı bizə təqdim olunan bütün 
mahnıları qəbul edirdik. Mən müharibə za-
manı 17 musiqi bəstələmişəm. İkinci Qara-
bağ müharibəsindən sonra yazdığım “Zəfər” 
simfonik poemam qələbəmiz haqqında yazı-
lan ən böyük əsərdir. Həmin poema noyab-
rın 8-də və 9-da İctimai Televiziyanın efirində 
səsləndirilmişdi.

“Zəfər” simfonik poeması üzərində 
işləyəndə Azərbaycanın gələcəyi naminə 
canlarından keçən, əsl qəhrəmanlıq, rəşadət 
və qorxmazlıq nümunəsi olan igid övladla-
rımızın şücaəti gözümün önündə canlanır-
dı. Döyüş meydanında yaşanan dramatiz-
mi, qəhrəmanlıqları, sevinci və kədəri notlar 
vasitəsilə yenidən canlandırmağa çalışdım. 
Bilirsiniz, qələbəni təcəssüm etdirən musiqi 
üzərində işləmək böyük məsuliyyət tələb edir. 

Əsər Qələbəmizin birinci ildönümündə 
səsləndirildi. İnanın, günlərlə, həftələrlə ya-
zıb-pozurdum. Hətta gecənin bir aləmində də 

oyanıb qeydlər edirdim. “Zəfər” poemasında 
Qələbəmizin ruhunu, əzəmətini çatdırmaq 
kimi məsuliyyəti üzərimə götürmüşdüm. 

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 
Onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı nəticəsində 
biz torplaqlarımıza qayıdırıq. Allah bütün yara-
lı hərbçilərimizə şəfa versin. 

– Qələbəmizə, vətənpərvərliyə həsr 
olunmuş əsərlərin hazırlanmasında gənc 
bəstəkarlara hansı tövsiyələri verərdiniz?

– Mən bir bəstəkar kimi bəstənin sözlərinə 
də fikir verirəm. Söz və musiqi vəhdəti mahnı-
nı daha yaddaqalan edir. Vətənpərvərliklə ya-
zılan mahnıların əsas özəlliyi odur ki, sən bu 
mahnıya biliyin, savadın və dünyagörüşünlə 
yanaşı, ürəyini də qoymalısan. Mənim Cabir 
Novruzun sözlərinə bəstələdiyim “Vətəndən 
pay olmayır” mahnısı uzun illər keçməsinə 
baxmayaraq, hələ də öz aktuallığını, ruhunu 
itirmir. Çünki sözlər, musiqi və ifa çox təsirlidir.

Müsahibə aldı: 
Səbuhi MƏMMƏDOV,  

“Xalq qəzeti”

Yüksək Texnologiyalar Parkında 
27 Sentyabr Anım Günü 

münasibətilə tədbir keçirilib

Yüksək Texnologiyalar Parkında (YTP) texnoparkın kollektivi, eləcə də 
onun rezidentlərinin, əməkdaşlarının iştirakı ilə 27 Sentyabr Anım Günü 
münasibətilə tədbir keçirilib.

Tədbirdə Vətən müharibəsində şəhidlik 
zirvəsinə ucalan, haqq və şərəf işimiz olan 
Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğ-
runda döyüşən, Vətən, xalq yolunda canını fəda 
edən şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad edilib. 

Anım tədbirində çıxış edən YTP-nin baş 
direktoru, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Vasif 
Abbasov bildirib ki, Azərbaycan Respubli-
kası  Prezidentinin 2 dekabr 2020-ci il tarixli 
sərəncamı ilə 27 sentyabr Azərbaycanın hər 
yerində Anım Günü kimi qeyd olunur.

Vasif Abbasov Vətən müharibəsində 
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlü-
yü uğrunda gedən mübarizədə qəhrəmanlıq 
göstərən əsgər və zabitlər, arxa cəbhədə ça-
lışan mülki insanlar, bütövlükdə xalqımızın 
böyük əzm, iradə, birlik və həmrəylik nüma-
yiş etdirdiyini bildirib. Baş direktor Ali Baş Ko-
mandan  İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər 
Azərbaycan Ordusunun zəfər qazanmaqla şan-
lı tarix yazdığını vurğulayıb. 

Baş direktor bildirib ki, Azərbaycan xalqı 
hər zaman mübariz oğul və qızlarının şücaətini 
yüksək qiymətləndirir, bütün şəhidlərin ruhuna 
ehtiram göstərir, xatirəsini uca tutur. Dövlətimiz 
tərəfindən şəhidlərimizin ailələrinə, habelə 
Vətən müharibəsi iştirakçılarına hər zaman xü-
susi diqqət və davamlı qayğı göstərilir.

Daha sonra texnoparkın əməkdaşları Vətən 
müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalmış 
 YTP-nin rezidenti Təcrübə-Sənaye Zavodunun 
əməkdaşı olmuş Rafiq Heydərovun şərəfli dö-
yüş yolundan danışıb, onunla bağlı xatirələrini 
bölüşüblər. Qeyd olunub ki, Rafiq Heydərov 
gəncliyini, ömrünü Vətənə fəda edərək adını 
heç zaman unudulmayacaq qəhrəmanlar sıra-
sına yazıb. O, 2020-ci il oktyabrın 14-də  Füzuli–
Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə 
düşmənin təxribatının qarşısını fədakarcasına 
alarkən şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq 
sərəncamlarına əsasən, döyüşlərdə göstərdiyi 
şücaətə görə ölümündən sonra “Vətən uğ-
runda”, “Füzulinin azad olunmasına görə” və 
“Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları 
ilə təltif edilib.

Qeyd olunub ki, texnoparkın iki əməkdaşı 
– şəbəkə administratoru Qurbanəli Azayev 
və Ərazi idarəetmə şöbəsinin əməkdaşı Razi 
Nuriyev də Vətən uğrunda aparılmış döyüş 
əməliyyatlarında iştirak edərək böyük igidlik və 
şücaət nümayiş etdiriblər. Qurbanəli Azayev 
“Kəlbəcərin azad olunmasına görə”, Razi Nu-
riyev isə “Qubadlının azad olunmasına görə” 
medalları ilə təltif ediliblər.

Qabil YUSIFOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

44 günlük Vətən müharibəsindən sonra ölkəmizdə bununla bağlı 
musiqi sahəsində bir çox layihələr həyata keçirilmişdir. Azərbaycan 
dövlətinin Qarabağdakı böyük quruculuq və bərpa işləri, mədəniyyət 
paytaxtımız Şuşada Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü 
və bilavasitə rəhbərliyi ilə həyata keçirilən “Xarıbülbül” və Üzeyir 
Hacıbəyli musiqi festivalları, eləcə də digər layihələr xalqımızın 
qüdrətini bütün dünyaya nümayiş etdirərək, mədəniyyət tariximizin 
səhifələrinə qızıl hərflərlə yazıldı. Bütün bu layihələrdə Azərbaycanın 
mədəniyyət xadimlərinin, bəstəkarların və musiqişünaslarının iştirakı 
əlamətdar hadisə oldu.

Zəfərimizin musiqi salnaməsi

B İ L D İ R İ Ş 
“Azinteroil”MMC-nin təsisçiləri
Əliyev İlqar Aqil oğluna
Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 

 Mirzağa Əliyev küçəsi  ev 138, mənzil 9.
Məmmədov İlham Almas oğluna
Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Vidadi 

küçəsi ev 187, mənzil 30.
Şahbazov Şahbaz Qara oğluna
Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 

İ.Qasımov küçəsi ev 48A.
Bildiririk ki, siz “Azinteroil” MMC-nin 

təsisçiləri Əliyev İlqar Aqil oğlu və Məmmədov 
İlham Almas oğlunun, eləcə də investor Əliyev 
Riyad İlqar oğlunun müraciətləri əsasında 
“Azinteroil” MMC-nin nizamnaməsinin 9.1-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, 30 sentyabr 2022-ci il 
saat 17.00-da Bakı şəhəri, Moskva prospekti 
1058 nömrəli ünvanda keçiriləcək təsisçilərin 
ümumi yığıncağına dəvət edilirsiniz.

“Azinteroil” MMC-nin müdiriyyəti

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

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

mexanizmlərinin 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 oktyabrın 5-i 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 qaytarıla-
caqdır.

Ünvan – Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.
Əlaqə  telefonu –  (012) 404-37-00, daxili – 1132. 

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

“Dənizçi” Təmir Tikinti MMC-yə tələb olunan santexnika 
mallarının 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 oktyabrın 10-u 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 qaytarılacaqdır.
Ünvan – Bakı şəhəri, Mikayıl Useynov küçəsi 2.
Əlaqə  telefonu – (012) 404-37-00, daxili – 1263.

ATU-da şəhidlərin xatirəsi yad edilib
Bu gün bütün Azərbaycan xalqımız müqəddəs Vətənimiz 

uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsini dərin ehtiramla 
anır. Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) rəhbərliyi, professor-
müəllim heyəti də bu haqq savaşında iştirak edərək müqəddəs 
həkim peşələrini yerinə yetirərkən qəhrəmancasına həlak olan 
şəhid məzunların xatirəsinə ucaldılan abidə kompleksini ziyarət 
ediblər. 

ATU kollektivi abidənin önünə təzə gül dəstələri, əklil qoyaraq 
şəhidlərimizi yad ediblər, onlara Allahdan rəhmət diləyiblər. Sonra 
mərasim iştirakçıları ATU tələbələrinin əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış 
keçiriblər. 

Anım Günü ilə əlaqədar olaraq saat 12:00-da ATU-nun bütün tədris 
binalarında, auditoriyalarda, mühazirələr və məşğələlərdə şəhidlərimizin 
xatirəsinı anmaq məqsədilə 1 dəqiqəlik sükut elan edilib. Universitet 
üzrə keçirilən dərslərdə də Vətən müharibəsi ilə bağlı müzakirələr apa-
rılıb, şəhidlərimizin ruhu yad edilib. 

Qeyd edək ki, sentyabrın 27-si Azərbaycanda Anım Günüdür. 
 Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən 
təsis edilən Anım Günü Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüş-
müş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarından keçmiş etmiş əsgər 
və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiramın ifadəsidir.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

AMEA MEK-də Anım Günü ilə bağlı tədbir
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi 

Kitabxanasında 27 Sentyabr Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib.

MEK-in Qarabağ müharibəsi 
qəhrəmanları fondunun təşkilatçılığı 
ilə baş tutan tədbirdə şəhid ailəsi 
üzvləri, elm xadimləri və ictimaiyyət 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Öncə Azərbaycan Respublikası-
nın Dövlət Himni səsləndirilib, Vətən 
uğrunda canlarını qurban vermiş 
şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad edilib.

MEK-in baş direktoru, professor 
Məmməd Əliyev çıxış edərək xalqımı-
zın qürur mənbəyi olan İkinci Qarabağ 
müharibəsindən danışıb. “Uzun illər 
ermənilər tərəfindən dinc əhalimiz ter-
rora məruz qalıb, xalqımıza qarşı etnik 
təmizləmə siyasəti həyata keçirilib. BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 
ərazisindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxa-
rılmasını tələb edən 4 qətnaməsinə bax-
mayaraq, 30 ilə yaxın torpaqlarımız işğal 
altında qalmışdır. Ölkə rəhbəri, müzəffər 
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin 
apardığı həssas diplomatik mübarizə, 
xalq, rəşadətli Milli Ordu və dövlət bir-

liyi Azərbaycanı öz tarixi torpaqlarına 
qovuşdurmağı bacardı. 44 gün davam 
edən İkinci Qarabağ müharibəsində qa-
zanılan Zəfər Azərbaycan tarixinin ən 

parlaq səhifələrindən biri kimi tariximizə 
yazıldı - deyə baş direktor bildirib.

Baş direktor qeyd edib ki, 44 günlük 
şərəfli döyüşdə ölkəmizin ərazi bütövlü-
yü uğrunda şücaət göstərmiş əsgər və 
zabitlərimizə, canlarını fəda etmiş bütün 
şəhidlərimizə, qazilərimizə dərin ehtiram 
əlaməti olaraq yaradılan MEK-in Qara-
bağ müharibəsi qəhrəmanları fondu öz 
fəaliyyətini uğurla davam etdirir. Profes-
sor Məmməd Əliyev fondda toplanan 
məlumat bazası, nəşrlər və elmi işlər 
istifadəçilərin, gənc alimlərin yaradıcılı-
ğında dəyərli elmi mənbə rolunu oyna-
yacağından əminliyini ifadə edib. 

AMEA-nın A.A. Bakıxanov adına 
Tarix İnstitutunun əməkdaşı, professor 
Mais Əmrahov bu günün önəmini vurğu-
layaraq mövzu ətrafında geniş məruzə 
ilə çıxış edib. Professor Azərbaycanda 
multikultural dəyərlərdən, ölkəmizin si-
yasi-coğrafi mövqeyindən bəhs edib, 
ölkə tarixinin ən qanlı səhifələrini bir 
tarixçi olaraq tədbir iştirakçılarının 
diqqətinə çatdırıb. 

“Azərbaycan ordusu” qəzetinin 
müxbiri Lalə Hüseynova çıxışında 
MEK tərəfindən Qarabağ müharibəsi 

qəhrəmanları fondunun yaranmasının 
təqdirəlayiq olduğunu vurğulayıb və 
digər kitabxanalar, qurumlar, mədəniyyət 
ocaqları üçün nümunə olduğunu bildirib. 
Lalə Hüseynova, həmçinin müharibə 
zamanı hərbi müxbir olaraq ezam 
olunduğu cəhbə bölgələrində xidmət 
göstərənlərin Vətən sevgisinin əyani şa-
hidi olduğunu və əzmkarlıqlarını qələmə 
aldığını diqqətə çatdırıb. 

Daha sonra MEK-in oxucusu, İkin-
ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, qazi 
Yusif Kamal Paşabəyli müharibə ilə 
bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Bildirib ki, 
həmin dövrdə xalq kimi necə mübariz 
olduğumuzu bütün dünyaya sübut etdik.

Şəhid Nicat Tanrıverdiyevin anası 
Şükran xanım xalqımızın şəhidlərimizi 
unutmağa qoymayacağına inandığını 
bildirib. Vətən müharibəsinin iştirakçısı, 
 polkovnik-leytenant Bəxtiyar Təşəroğlu 
44 günlük döyüşlə bağlı xatirələrini bö-
lüşüb.

Sonda Anım Gününə həsr olunmuş  
video nümayiş edilib.

Təqdim etdi:  
Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti”
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