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“Ölkə iqtisadi cəhətdən inkişaf edə bilər, siyasi 
cəhətdən də beynəlxalq mövqeləri güclü ola bilər, 
ancaq əgər biz xalqımızın əsas, təməl prinsiplə-
rini diqqətdən kənarda qoysaq, onda ölkəmizin 
uğurlu inkişafı dayanıqlı ola bilməz”. Bu fikri 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev martın 1-də mədəniyyət və incəsənət xa-
dimlərinin bir qrupu ilə görüşdə çıxış edərkən 
səsləndirmişdir. O qeyd etmişdir ki, Azərbay-
can mədəniyyəti inkişaf edir, ölkəmiz yeni inki-
şaf mərhələsinə qədəm qoyur, bütün sahələrdə 
çox ciddi islahatlar aparılır. Bu islahatlar bütün 
sahələri əhatə edəcək. İslahatlar yenilik, yeni ya-
naşma, mövcud problemlərin həlli deməkdir. Bu 
baxımdan 2019-cu il əvvəlki illərdən fərqlənən 
çox ciddi il olacaqdır.
Prezident iqtisadi, sosial, təhsil, səhiyyə və digər 
sahələrdə aparılan islahatları qeyd etmiş, mədə-
niyyət sahəsində fikir mübadiləsi aparmaq istə-
diyini demişdir.
Sonra mədəniyyət və incəsənət xadimləri çıxış 
etmiş, təkliflərini bildirmişlər.
Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anar Rza-
yev Cəlil Məmmədquluzadənin yubileyi ilində 
onun məzarının da səliqəyə salınmasını və Bakı-
da heykəlinin ucaldılmasını təklif edib. O, deyib: 

“Nizami Muzeyinin eyvanında bizim yazıçıların 
və şairlərin - Füzulinin, Mirzə Fətəlinin, Natəva-
nın, Cəfər Cabbarlının heykəlləri var, o cümlədən 
Mirzə Cəlilin də. Amma bizim çox böyük yazı-
çımız Cəlil Məmmədquluzadənin Bakıda ayrıca 
heykəli yoxdur. Naxçıvanda heykəltəraş Mirqası-
mov Mirzə Cəlilin çox gözəl heykəlini düzəldib, 
onun bənzərini Bakıda da ucaltmaq olar.
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademi-
yasının rektoru, Xalq artisti Fərhad Bədəlbəy-
li demişdir: “Mən çox şadam ki, Üzeyir bəyin 
ənənələri davam etdirilir. Bu ənənələrin çox 
böyük bünövrəsi var, bu, musiqi məktəbləridir. 
Əgər musiqi məktəbləri, bu gözəl musiqi təhsili 
sistemi olmasaydı, bizim uğurlarımız da olmaz-
dı. Nəbadə musiqi məktəblərini ixtisara salmaq, 
xüsusilə rayonlarda azaltmaq olmaz. Biz rayon-
ları nəyə görə diqqət mərkəzində saxlayırıq. 
Şəkidə Firəngiz xanım öz festivalını keçirir. Qə-
bələ festivalına görə sağ olsun Mehriban xanım, 
onun rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu. Bu 
festivala 10 il ərzində ən möhtəşəm orkestrlər, 
solistlər gəliblər. Yəni, mühit dəyişir. Rayonları-
mızda musiqi məktəbləri çox vacibdir”. O, həm 
də ölkəmizdə klassik musiqi alətləri kolleksiya-
sının yaradılması təklif edib.

Xalq artisti Afaq Bəşirqizi 
teatrın başqa sahələrə nis-
bətən bir az çətin vəziyyətdə 
olduğunu qeyd edib. O, de-
yib: “Çox xahiş edirəm, im-
kansız aktyorların maaşı və 
bir də evlə təmin olunması 
məsələsinə diqqət yetiril-
sin. Aktyorlarımızın mənzil 
şəraiti və sosial vəziyyəti 
ağırdır, bilirsiniz ki, maaş-
larımız azdır. Başa düşürük, 
biz müharibə şəraitində ya-
şayan bir ölkəyik. Bunun 
hamısını bilirik və başa 
düşənlər bunu bilirlər. Amma çox xahiş edirik, 
teatr sahəsinin, Teatr Xadimləri İttifaqının inki-
şafı ilə bağlı yeni konsepsiya hazırlanmalı, yeni 
işlər görülməlidir. Çünki teatr xadimlərinin Te-
atr Xadimləri İttifaqına həqiqətən də çox böyük 
ehtiyacı var”. 
Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının baş rejis-
soru, Xalq artisti Aleksandr Şarovski Rus Dram 
Teatrının 100 illik yubileyi ərəfəsində olduğunu 
bildirib və işlədiyi teatrın akademik teatr kimi 
qürurverici adı daşımasını təklif edib.

Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə mövcud 
problemlərdən danışıb. O, deyib: “Bakı şəhəri-
nin sakini kimi çox istəyərdim ki, Bakı şəhərində 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəli ucaldılsın. 
Bunu nəinki mən, bunu milyonlarla insan istə-
yir. Çünki onun çox böyük işləri olub Azərbay-
canda, Bakıda. 
Kukla Teatrının önündə bir bağ var, mən onu 
orada faytonda görürəm, Hacı Zeynalabdin Ta-
ğıyev faytonda oturub və Siz hər dəfə səhərlər 
işə gedəndə görəcəksiniz və sevinəcəksiniz ki, 
məhz Sizin vaxtınızda o heykəl ucaldı”… 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və bi-
rinci xanım Mehriban Əliyeva martın 1-də mədəniyyət və 
incəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşündən sonra döv-
lət başçısı martın 4-də sərəncam imzalayıb.

Azərbaycan teatrlarının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında 
Sərəncamda Azərbaycan teatr ənənələrinin qorunub saxlan-
ması və dövrün tələblərinə uyğun inkişaf etdirilməsi üçün 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyinə 1,8 milyon (bir milyon səkkiz yüz min) manat, o 
cümlədən Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı, 
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı, Azər-
baycan Dövlət Musiqili Teatrı, Azərbaycan Dövlət Gənc Ta-
maşaçılar Teatrı, Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı və Azər-
baycan Dövlət Kukla Teatrının hər birinə 200,0 (iki yüz) min 
manat, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı, Gəncə Dövlət 
Dram Teatrı, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı, Mingəçevir Döv-
lət Dram Teatrı, Lənkəran Dövlət Dram Teatrı və Şuşa Dövlət 
Musiqili Dram Teatrının hər birinə 100,0 (yüz) min manat ay-
rılması qərara alınıb.

 * * * 
Martın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrına və Azərbaycan 
Dövlət Rus Dram Teatrına “akademik” statusu verilməsi 
haqqında sərəncam imzalayıb.

Martın 5-də Milli Məclisin növbəti 
plenar iclası keçirilib. İclasın müza-
kirəsinə 18 məsələ çıxarılıb.  İclasda 
Azərbaycan Respublikasının insan 
hüquqları üzrə müvəkkili (ombuds-
man) Elmira Süleymanova ombuds-
manın 2018-ci il üçün illik məruzəsini 
təqdim edib. Bildirilib ki, illik məruzə 
qanuna uyğun olaraq Azərbaycan 
Prezidentinə, Nazirlər Kabinetinə, 
Konstitusiya Məhkəməsinə, Ali Məh-
kəməyə və Baş Prokurorluğa gön-
dərilib. İllik məruzədə müvəkkilin 
mülki və siyasi, iqtisadi, sosial və mə-
dəni hüquqların, habelə müxtəlif əhali 
qruplarının hüquq və azadlıqlarının 
müdafiəsi sahəsindəki fəaliyyəti, həm-
çinin insan hüquqları üzrə maariflən-
dirmə istiqamətində həyata keçirdiyi 
tədbirlər, elmi-analitik sahədə fəaliy-
yəti, ictimaiyyətlə və kütləvi informa-
siya vasitələri ilə əlaqələri, beynəlxalq 
əməkdaşlıq məsələləri, eyni zamanda, 
insan hüquqlarının səmərəli təmin 
edilməsinə, əhalinin müxtəlif qrupla-
rının problemlərinin həllinə yönəlmiş 
təklif və tövsiyələri əksini tapıb. 
Dərin islahatlar ili olan 2018-ci ildən 
sosial problemlərin həllinə yönəlmiş 
fərman və sərəncamlar, xüsusən bu 
günlərdə Azərbaycan Prezidentinin 
iqtisadi və sosial məsələlərlə bağlı 

müşavirədə verdiyi bir çox tapşırıqlar, 
o cümlədən problemli kreditlərin həl-
li əhalinin bütün qruplarını əhatə et-
məklə dövlətin ali məqsədi olan insan 
və vətəndaş hüquq və azadlıqların, 
vətəndaşların layiqli həyat səviyyə-
sinin təmin olunmasına xidmət edir. 
“ASAN xidmət”, “ABAD”, “DOST”, 
“DAİM” mərkəzləri, KOB evləri, Əm-
lak Xidmətləri Məkanı, habelə Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi və digər pri-
oritet məsələlər üzrə yeni qurumlar 
yaradılıb ki, bunlar da birbaşa və ya 
dolayısı ilə insan hüquqlarının daha 
səmərəli təmin edilməsinə yönəlib.
Qeyd edilib ki, Müvəkkil 2018-ci 
ildə pozulmuş hüquqların bərpası 
və ya pozulmasının qarşısının alın-
ması istiqamətində dövlət qurumları 
və vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə 
əməkdaşlığı davam etdirib. Hüquq 
mədəniyyətinin yüksəldilməsinə və 
hüquqi biliklərin yayılmasına xidmət 
edən, o cümlədən ənənəvi olaraq in-
san hüquqları üzrə aylıqlar çərçivə-
sində geniş maarifləndirmə tədbirləri 
həyata keçirilib. 
2018-ci ildə Müvəkkilin ünvanına 
ümumilikdə 20 min 400 müraciət 
daxil olub, icraata qəbul edilmiş şi-
kayətlərin 63,5 faizi təmin olunub. 
Sosial təminat hüququ, o cümlədən 

pensiyaların yenidən hesablanması, 
birdəfəlik yardım, müavinət, əlillik 
dərəcəsinin təyin olunması, sanato-
riya-kurort yollayışının verilməsi ilə 
bağlı bir sıra müraciətlər araşdırılıb, 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 
həllini tapıb. Respublikanın ərazi bü-
tövlüyü uğrunda həlak olmuş hərbi 
qulluqçuların vərəsələrinə 11 min ma-
nat birdəfəlik ödəmənin, şəhid ailələ-
rinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə 
ötən il 626 mənzilin verilməsi bu qə-

bildən olan insanların sosial rifahının 
yüksəlməsinə xidmət edib.
Ombudsman Elmira Süleymanova de-
putatların diqqətini xaricdən gətirilən 
tikinti materiallarının yararlığının 
yoxlanılması, tikinti zonaları ətrafında 
təhlükəsizliyin təmin olunması,  mil-
li genefondun qorunması məqsədilə 
“ana südü mətbəxi”nin (bankının) 
bərpası, ölkədə “Aliment Fondu”nun 
təsisi, fiziki baxımdan məhdud imkan-
lı uşaqların reabilitasiya və bərpası, 
onların həmyaşıdları ilə birgə inklüziv 

təhsilə cəlb edilməsi, zorakılıq qurbanı 
olan qadınlar və uşaqlar üçün regional 
sığınacaqlar şəbəkəsinin yaradılması, 
hərbi qulluqçulara müvəqqəti mənzil 
kirayəsi üçün ödənilən pulun artırıl-
ması, bəzi ruhi-əsəb müəssisələri üçün 
yeni binaların tikilməsi, yararsız və ya 
qəzalı vəziyyətdə olan məktəb və uşaq 
bağçaları üçün yeni binaların inşası 
vacibliyinə də yönəltdi.
Məlumat verilib ki, ötən il vətəndaş-
larda haqlı narazılıq doğuran po-
zuntulara görə 14 hakimin fəaliyyəti 
qeyri-məqbul qiymətləndirilməklə 
səlahiyyətlərinə xitam verilib, 4 məh-
kəmə sədri aşağı işə keçirilib, 6 hakim 
intizam məsuliyyətinə cəlb edilib, 2 
nəfər tutduğu vəzifədən azad edilib, 1 
nəfərin səlahiyyətlərinə vaxtından əv-
vəl xitam verilib. 2018-ci ildə aparılmış 
xidməti yoxlamaların nəticələri əsa-
sında müxtəlif nöqsan və çatışmazlıq-
lara yol verdiklərinə görə 31 prokuror-
luq işçisi, daxili işlər orqanlarının 399 
əməkdaşı intizam məsuliyyətinə cəlb 
olunub.
Fikir mübadiləsinin yekununda iclasa 
sədrlik edən Spiker Oqtay Əsədovun 
təklifi ilə məsələ səsə qoyuldu və İn-
san hüquqları üzrə müvəkkilin 2018-ci 
ilə dair illik məruzəsi qənaətbəxş he-
sab olundu.  


