
Azad edil miş tor paq lar da son gün lər də, əf sus lar ol sun ki, 
bəd bəxt ha di sə lər baş ve rir. Mən Azər bay can və tən daş-
la rı na mü ra ciət et mək is tə yi rəm, on lar dan xa hiş edi rəm 
ki, azad olun muş tor paq la ra ica zə siz get mə sin lər. Mən 

in san la rın bu ad dım la rı nı bir tə rəf dən ba şa dü şü rəm, on lar 
uzun il lər və tən həs rə ti ilə ya şa mış lar, hər bir keç miş məc bu ri 
köç kün tez lik lə öz doğ ma tor pa ğı na, doğ ma kən di nə qa yıt maq 
is tə yir, an caq xa hiş edi rəm ki, göz lə sin lər. Bir qə dər göz lə sin lər 
ki, mi na lar dan tə miz lə mə iş lə ri ba şa çat sın. 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu 
söz lə ri fev ra lın 4-də Vü qar Sü-
ley ma no vu Mi na tə miz lə mə 
Agent li yi nin İda rə He yə ti nin 
səd ri və zi fə si nə tə yin olun ma sı 
ilə əla qə dar vi deofor mat da qə-
bul edər kən de yib. 

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, 
mi na lar həm pi ya da la ra, həm 
av to mo bil lə rə bö yük təh lü kə-
dir. Mü ha ri bə dən son ra bir ne çə 
be lə bəd bəxt ha di sə baş ve rib, 
in san lar hə lak olub, ya ra la nıb: 
“Bu bəd bəxt ha di sə lər bir da ha 
onu gös tə rir ki, mən fur düş mən 
iş ğal dan son ra nəin ki bü tün bi-
na la rı mı zı, bü tün ta ri xi abi də lə-
ri mi zi da ğı dıb, ey ni za man da, 
hər tə rə fi  mi na la yıb. Tək cə tə-
mas xət ti nə ya xın olan əra zi lə ri 
yox, şə hər lə ri, yol la rı, önəm li st-
ra te ji yük sək lik lə ri mi na la yıb və 
biz də mi na sa hə lə ri nin xə ri tə lə ri 
yox dur. Ona gö rə, bi zim is teh-
kam çı la rın üzə ri nə çox bö yük 
və zi fə dü şür”.

Pre zi dent qeyd edib ki, azad 
edil miş tor paq lar da mi na tə-
miz lə mə iş lə ri bi rin ci də rə-
cə li və zi fə dir. Bu və zi fə ic ra 
olun ma dan hər han sı bir in-
ki şaf dan söh bət ge də bil məz: 
“Hət ta ha zır da yol la rın, də mir 
yo lu nun çə ki li şi ilə bağ lı iş lə ri 
də biz an caq is teh kam çı lar o 
əra zi lə ri mi na lar dan tə miz lə-
yən dən son ra gö rə bi li rik. Ona 
gö rə, biz həm sü rə ti ar tır ma lı-
yıq, ey ni za man da, mi na lar dan 
tə miz lə mə işi elə apa rıl ma lı dır 
ki, ye nə də de yi rəm, o iş lər ba-
şa ça tan dan son ra hər han sı 
bir təh lü kə ol ma sın.

Agent li yin qar şı sın da bö yük 
və zi fə lər du rur. İlk növ bə də, işin 
düz gün təş kil edil mə si mə sə lə-
si nə diq qət ye tir mə li si niz. Təş-
ki lat lan ma işi düz gün həll edil-
mə li dir. Ya ra dı lan ye ni agent lik 
döv lət agent li yi dir. Əl bət tə ki, ilk 
növ bə də, pe şə kar kadr lar se çi-
lib agent li yin işi nə cəlb edil mə-

li dir. Tə bii ki, keç miş ANA MA 
qu ru mu nun kadr la rın dan is ti fa-
də edil mə li dir, ey ni za man da, 
agent li yin say tər ki bi də müəy-
yən olun ma lı dır. Çün ki azad 
edil miş tor paq lar da iş lə ri sü rət-
lə, key fi y yət lə qur maq və apar-
maq üçün, əl bət tə ki, agent li yin 
da ha da bö yük iş çi qüv və si ol-
ma lı dır.

Ye ni tex ni ka nın alın ma sı, əl-
bət tə ki, növ bə də du ran əsas 
və zi fə lər dən bi ri dir. Son il lər-
də bu sa hə də tex no lo ji in ki şaf 
özü nü qa ba rıq şə kil də bü ru zə 
ve rir. İn di elə ma şın lar, me xa-
nizm lər, tex ni ka var ki, işi həm 

sü rət lən di rir, həm də key fi y yət-
lə apar ma ğa im kan ve rir. Ona 
gö rə, ba xın, dün ya nın apa rı cı 
is teh sal çı la rı olan şir kət lə rin ən 
müasir tex ni ka sı öl kə mi zə gə-
ti ril mə li dir. Çün ki işin key fi y yə ti 
və sü rə ti bun dan ası lı ola caq. 
Bi zim keç miş köç kün lə ri miz 30 
il və tən həs rə ti ilə ya şa yıb lar. 
Ona gö rə mi na tə miz lə mə iş lə-
ri elə apa rıl ma lı dır ki, biz qı sa 
müd dət ər zin də bər pa iş lə ri nə 
start ve rə bi lək və be lə lik lə, və-
tən daş lar in şaat iş lə ri ba şa ça-
tan dan son ra öz tor paq la rı na 
qa yı da bil sin lər”.

davamı səh. 2-də

Bərpa işlərinə heç kimdən yardım gözləmədən başlamışıq
“Bizim vaxtımız yoxdur. Biz keçmiş köçkünləri tezliklə öz doğma torpaqlarına qaytarmalıyıq”
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Prezidentin xüsusi nümayəndəlikləri 
haqqında Əsasnamə təsdiqlənib

“Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin xü su si nü ma yən də lik-
lə ri haq qın da Əsas na mə” təs diq edi lib. Pre zi dent İl ham Əli yev 
fev ra lın 4-də bu nun la bağ lı fər man im za la yıb. Fər man da qeyd 
olu nur ki, mər kə zi və yer li ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı və döv-
lət qu rum la rı Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin xü su si 
nü ma yən də li yi təş kil edil miş mü va fiq əra zi lər də fəaliy yət lə ri ni 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin mü va fiq əra zi də ki xü su-
si nü ma yən də si ilə əla qə lən di ril miş qay da da hə ya ta ke çi rir lər.

Yan va rın 19-da iş ğal dan azad edil miş əra zi lər də Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin xü su si nü ma yən də lə ri haq qın da fər-
man im za la nıb. Xü su si nü ma yən də Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin müəy yən et di yi əra zi hü dud la rın da döv lət baş çı sı-
nı təm sil edən və zi fə li şəxs dir.

Əsas na mə də Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin xü su si 
nü ma yən də lik lə ri nin fəaliy yət is ti qa mət lə ri, və zi fə və hü quq la rı 
ək si ni ta pıb. Xü su si nü ma yən də lik iş ğal dan azad olun muş əra-
zi lər də müəy yən edil miş və zi fə lə ri ye ri nə ye ti rən Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti  Ad mi nist ra si ya sı nın st ruk tur böl mə si dir. 
Xü su si nü ma yən də lik mü va fi q əra zi də yer lə şir və onun sə la hiy-
yət lə ri hə min əra zi ilə məh dud la şır.

Qarabağ Dirçəliş Fondu
İdarə Heyətinə sədr təyin edilib

Pre zi dent İl ham Əli yev fev ra lın 4-də Rəh man To fiq oğ lu Ha cı-
ye vin Qa ra bağ Dir çə liş Fon du nun İda rə He yə ti nin səd ri tə yin 
edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

Qa ra bağ Dir çə liş Fon du Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin 4 yan var 2021-ci il ta rix li fər ma nı ilə ya ra dı lıb. Fər ma na 
əsa sən, Qa ra bağ Dir çə liş Fon du Azər bay can Res pub li ka sı nın 
iş ğal dan azad edil miş əra zi lə ri nin bər pa sı və ye ni dən qu rul ma sı 
is ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ri lən təd bir lə rə ma liy yə dəs tə yi gös tə-
ril mə si ni və sər ma yə lə rin cəlb edil mə si ni, bu sa hə də döv lət-özəl 
tə rəf daş lı ğı nın in ki şa fı nı tə min edən, öl kə da xi lin də və öl kə xa ri-
cin də zə ru ri təş vi qat iş lə ri ni hə ya ta ke çi rən pub lik hü qu qi şəxs dir.

Fon dun fəaliy yə ti nə ümu mi rəh bər li yi və nə za rə ti Mü şa hi də 
Şu ra sı hə ya ta ke çi rir. Döv lət baş çı sı nın yan va rın 4-də im za la dı-
ğı sə rən cam la Qa ra bağ Dir çə liş Fon du nun Mü şa hi də Şu ra sı nın 
doq quz nə fər dən iba rət tər ki bi təs diq edi lib.

Xalça Muzeyində “Pişiklər batikada” sərgisi
Fev ra lın 2-də Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yin də “Pi şik lər ba ti-
ka da” (“Ko to ba ti ki”) ad lı sər gi açı lıb. Sər gi də Əmək dar rəs sam 
İn na Kos ti na nın ipək üzə rin də ba ti ka tex ni ka sın da ha zır la dı ğı 
40 pan no nü ma yiş et di ri lir. 

Sər gi çər çi və sin də mu ze yin Təh sil şö bə si nin əmək daş la rı tə-
rə fi n dən uşaq la ra möv zu ya uy ğun us tad dərs lə ri ke çi ri lir.

Fev ra lın 18-dək da vam edə cək sər gi pan de mi ya ilə əla qə dar 
möv cud qay da la ra, sa ni tar nor ma və tə ləb lə rə uy ğun təş kil olu-
nub. Sər gi ni 10 nə fə rə qə dər qrup lar la zi ya rət et mək olar.

Əliabbas Qədirovun xatirə gecəsi
Azər bay can Döv lət Teatr Mu ze yi nin və 
Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə fev ra lın 4-də Cə fər 
Cab bar lı adı na Azər bay can Döv lət Teatr 
Mu ze yin də gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti, 
“Şöh rət” or den li Əliab bas Qə di ro vun 
(1946-2006) 75 il lik yu bi le yi nə həsr olun-
muş xa ti rə ge cə si ke çi ri lib.

Təd bi ri Azər bay can Döv lət Teatr Mu ze-
yi nin di rek to ru, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Se vinc Mi ka yı lo va aça raq Əliab bas Qə di-
ro vun səh nə fəaliy yə tin dən söz açıb.

Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın sədr 
müavi ni, Xalq ar tis ti Ha cı İs ma yı lov Əliab bas 
Qə di rov haq qın da xa ti rə lə ri ni, ürək söz lə ri-
ni bö lü şə rək akt yo run sə nət yo lun dan, teatr-
da baş ve rən səh nəar xa sı fakt lar dan da nı şıb. 
Ey ni za man da Ə.Qə di rov ki mi bir sə nət kar la 
hə yat da kı dost mü na si bət lə rin dən və səh nə-
də ki tə rəf-mü qa bil li yin dən qü rur his si ke çir di-
yi ni qeyd edib.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas Ay-
dın Ta lıb za də akt yo run teatr ta ri xi miz də ye rin-
dən bəhs edib, onun ki no da oy na dı ğı rol lar dan, 
xü su si lə “Nəğ mə dər si” fi l min də mə ha rət lə ya-
rat dı ğı ata ob ra zın dan söz açıb.

Te le vi zi ya re jis so ru, Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi Mə hər rəm Bə dir za də sə nət kar la bağ lı 

xa ti rə lə ri ni bö lü şə rək onun te le ta ma şa lar da kı 
çə ki liş lə rin dən, te le vi zi ya ve ri liş lə rin də ki pe şə-
kar apa rı cı lıq qa bi liy yə tin dən, pa ro di ya ya rat-
maq ba ca rı ğın dan ma raq lı ha di sə lər da nı şıb.

Sə nət ka rın təd bir də iş ti rak edən ailə üzv lə-
rin dən qı zı Gül çin xa nım ata sı ilə bağ lı xa ti-
rə lə ri ni da nı şıb, təd bi rin təş ki li nə gö rə min nət-
dar lı ğı nı bil di rib.

Xa ti rə ge cə sin də unu dul maz akt yo run oy-
na dı ğı teatr və te le vi zi ya ta ma şa la rın dan, çə-
kil di yi fi lm lər dən iba rət vi deoçarx lar nü ma yiş 
olu nub. Həm çi nin təd bir iş ti rak çı la rı Əliab bas  
Qə di ro vun ya ra dı cı lı ğı nı əks et di rən və mu ze-
yin fon dun da qo ru nan fo to lar dan iba rət sər gi, 
elə cə də akt yo run səh nə ge yim lə ri ilə ta nış 
olub lar.

“Yeddi gözəl” Qara Qarayevin doğum günü
münasibətilə Moskvada nümayiş olunacaq

Fev ra lın 5-i bö yük bəs tə-
kar, pe da qoq, aka de mik, 
SS Rİ Xalq ar tis ti, Döv lət 
mü ka fat la rı laureatı, So-

sialist Əmə yi Qəh rə ma nı 
Qa ra Qa ra ye vin (1918-1982) 
ana dan ol ma sı nın 103-cü 
il dö nü mü dür. Qa ra Qa ra yev 
dün ya mu si qi xə zi nə si nə 
da xil olan “Yed di gö zəl”, 
“İl dı rım lı yol lar la” ba let lə ri-
nin, sim fo ni ya la rın, “Ley li və 
Məc nun” sim fo nik poema sı-
nın, di gər mu si qi əsər lə ri nin 
müəl li fi dir. 

1952-ci il də prem ye ra sı olan 
“Yed di gö zəl” ba le ti in di yə dək 
bir sı ra öl kə lə rin səh nə lə rin də 
ta ma şa ya qo yu lub. 2018-ci il də 
Qa ra Qa ra ye vin 100 il lik yu bi-

le yi mü na si bə ti lə “Yed di gö zəl” 
Mosk va da məş hur ba let us ta-
sı, SS Rİ Xalq ar tis ti Vya çes-
lav Qor de ye vin rəh bər lik et di yi 

“Rus ba le ti” Döv lət Teat rı nın ifa-
sın da nü ma yiş olun muş du.   

“Yed di gö zəl” ba le ti fev ra lın 
9-da Mosk va Qu ber ni ya Teat-

rın da nü ma yiş et di ri lə cək.  “Rus 
ba le ti” Döv lət Teat rı nın ifa sın da 
təq dim edi lə cək ta ma şa dün-
ya şöh rət li bəs tə ka rın ana dan 
ol ma sı nın 103-cü il dö nü mü nə 
həsr olu nur.

Qa ra Qa ra ye vin da hi şair Ni-
za mi Gən cə vi nin “Yed di gö zəl” 
poema sı nın mo tiv lə ri əsa sın da 
yaz dı ğı ba le tin da ha bir nü ma-
yi şi 30 mart da ke çi ri lə cək. Bu 
də fə ta ma şa Ni za mi Gən cə vi nin 
880 il li yi mü na si bə ti lə təq dim 
olu na caq.

Ta ma şa nın ye ni re dak si ya sı nı 
gör kəm li ba let meys ter lər, Azər-
bay ca nın xalq ar tist lə ri Rə fi  qə 
Axun do va və Maq sud Məm mə-
do va məx sus qu ru luş əsa sın da 
Əmək dar ar tist Vi ta li Axun dov 
ha zır la yıb.

General dirijor
Yu sif Axund za də : “1970-ci il də hər bi 
xid mə tə get dim. Ta le elə gə tir di ki, 
Xə zər Də niz Hər bi Do nan ma sı nın 
tər ki bin də Mah nı və rəqs an samb-
lın da mu si qi çi mat ros ki mi xid mə-
tə baş la dım. Bu an dan eti ba rən 
hə ya tım ye ni bir mər hə lə yə qə dəm 
qoy du. Xid mə ti ba şa vur ma ğa az 
qal mış Ali Hər bi Də niz çi lik Mək tə bi-
nin or kest ri nin rəisi və zi fə si nə tək lif 
al dım. Göz lə nil məz və çə tin tək lif idi.

Azad ruh lu gənc mu si qi çi cid di 
ni zam-in ti zam lı hər bi sa hə də ne-
cə ça lı şa caq dı? Doğ ru dur, mən hər 
za man özü mə qar şı cid di və tə ləb-
kar ol mu şam, bu, öz ye rin də. Am ma 
hər bi sa hə də ça lış maq, ona bağ lan-
maq elə də asan de yil di. Odur ki, bu 
tək lif üzə rin də düz 3 ay dü şün düm 
və nə ha yət, qə rar ver dim. Hə ya tı-
mı hər bi mu si qi sa hə si nə bağ la dım. 
Bun dan son ra Xə zər Də niz Hər bi 
Do nan ma sı nın Ali Hər bi Də niz çi lik 
Mək tə bin də hər bi di ri jor və or kestr 
rəisi ki mi xid mə tə baş la dım. 21 il Xə-
zər Hər bi Də niz Do nan ma sın da xid-
mət et dim...”.
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