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əvvəli səh. 1-də
Müharibə başa çatandan sonraMüdafiə

Nazirliyinəəlavə istehkamçı taborlar yara
dılması barədə göstəriş verdiyini diqqətə
çatdıran Prezident İlhamƏliyev bildirib ki,
bu günə qədər işin təqribən 8090 faizini
Müdafiə Nazirliyinin istehkamçıları görüb
lər. Bundan sonra işin əsas hissəsini yeni
yaradılan agentlik öz üzərinə götürməlidir.
MüdafiəNazirliyinin istehkamçılarıbundan
sonradaçalışacaqlar.Çünki işinhəcmiki
fayətqədərböyükdür.
“Bizimvaxtımızyoxdur.Bizkeçmişköç

künləri tezliklə öz doğma torpaqlarına
qaytarmalıyıq.Ancaqhərkəsbilməlidirki,
birinci dərəcəliməsələminalardan təmiz
ləmədir.Dəyənziyanınqiymətləndirilməsi,
infrastruktur layihələrinin icrası, evlərin ti
kilməsi,işyerlərininyaradılması–əgərbu
işlər görülməsə, insanlar gedib o torpaq
lardanecəyaşayabilərlər?Gərəkeveşiyi,
şəraiti,suyu,elektriki,yolu,məktəbi,xəs
təxanası olsun. Bu, böyük, genişmiqyaslı
bir işdir. Mənfur düşmən işğal edilmiş və
azad olunmuş torpaqlarda hər şeyi dağı
dıb. Hətta son günlərə qədər yaşadıqla
rıevləridəçıxarkənməhvedib,yandırıb,
ağaclarıqırıb,xüsusiləKəlbəcərvəLaçın
rayonlarında. Ağacların bir hissəsini yük
maşınlarınadoldurubErmənistanasatma
ğaaparıb.Qalanağacları,sadəcəolaraq,
qırıb ki, bizə qalmasın.Özləri tikmədiklə
ri,–azərbaycanlılarınyaşadıqlarıevləriki,
onları zəbt etmişdilər, – yandırıblar, dam
örtüklərini, pəncərə çərçivələrini, sanitar
qovşaqlarını çıxarıb aparıblar. Bu biabır
çıkadrlarxaricimediadadakifayətqədər
işıqlandırılmışdır.Görün,onlarnələriözləri
iləaparırlar?!Sanitarqovşaqlarını.Mənfur
xuntanınözünəofisyaratdığıŞuşaşəhəri
ninkeçmişraykombinasındakondisioner
ləri, radiatorları bu qaçaqaçda çıxarıblar.
Çünkibizbilirdikki,onlaroradannecəqa
çırdılar.Bəlkədəqaçışdarekordnəticələr
göstərmişlər.Ammabuqaçaqaçdadabel
lərinəyəqinki,radiator,kondisionerbağla
yıbErmənistanaqaçırdılar.Yəni,bizimbü
tüninfrastrukturumuz,binalaryerləyeksan
edilib.Ona görə hər kəs başa düşməlidir
ki, bu işinmiqyası nəqədərböyükdür və
Azərbaycan bu bərpa işlərinə təkbaşına
startverib.Bizheçkimdənyardımgözlə
mədənbuna start vermişik vəbütün işlər
plan üzrə gedir”, – deyə Prezident əlavə
edib.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, təmizləmə

işləri də, ardıcıllıqla aparılmalı, prioritetlər
düzgünmüəyyənedilməlidir:“Sizbupriori
tetləridəOperativQərargahlamütləqrazı

laşdırın. Çünki bu prioritetlər bizim bərpa
işlərimizlədəuzlaşmalıdır.İlknövbədə,mi
salüçün,infrastrukturobyektləri–indiyol
larçəkilir,mütləqosahədəminatəmizləmə
işləriaparılmalıdır,havalimanıtikilir,orada
daindibuişləraparılır,elektrikxətləriçəki
lir,yolboyuncabuişlərgörülməlidir.
Yaşayış məntəqələrinə gəldikdə, biz, ilk

növbədə, şəhərləri bərpa etməliyik. Ona
görə,bütünşəhərlərinəraziləribirincinöv
bədəminalardan təmizlənməlidir. Bununla
paralelolaraq,yaxıngələcəkdəbəzikənd
lərdəbərpa işlərinəstartveriləcəkvəmən
artıqbunubildirmişəm.Bizindi“ağıllıkənd”
konsepsiyasınıdahazırlayırıq.Bukonsep
siyademəkolarki,hazırdır,mənəməruzə
edildi,mənbunu təsdiqlədim. “Ağıllıkənd”
birinci pilot layihəsi icra ediləcəkdir. Məhz
o yerlər dədüzgün təsbit edilməlidir.Əkin
sahələrivəəkinsahələrinəgedənyollartə
mizlənməlidir. Bu da prioritetlər sırasında
dır.Çünkimənfurdüşmənbizimtorpağımızı
davəhşicəsinəistismaredib.Azadolunmuş
torpaqlardatəkcətaxılaltında90minhektar
sahədənmənfurdüşmənqanunsuzistifadə
edibvəqanunsuzvarlanıb.Vaxtitirməmək
üçünmənimgöstərişimləbütüngüclərartıq
səfərbəredilibvəmüharibəbaşaçatandan
sonraməndərhalbuişlərəstartverdim.De
yəbilərəmki,payızlıqəkindəaparılmışdır.

Baxın, müharibə noyabrın 10da dayandı
vəbizdekabrayındanpayızəkininəbaşla
mışıq.Mənəgündəlikməlumatverilir,7min
hektardaartıqpayızəkiniaparılıb.Yəni,bu,
yenədəbizimgücümüzügöstərir.Onugös
tərirki,bizbirdəqiqədə,birgündəgözlə
mək istəmirik. Biz bu torpaqlara qayıtmaq
istəyirikvəkeçmişköçkünlər,əlbəttəki,bu
arzularla30ilyaşayıblar.Onlarınhisslərini
başa düşmək olar.Amma, eyni zamanda,
onlarınvəonlarlabirlikdəolanlarıntəhlükə
sizliyibirincidərəcəliməsələdir”.
Prezidentbildiribki,inkişafetmişölkələr

dəbuişdərobotlardangenişistifadəedirlər,
bizdəbundan istifadəetməliyik.Ənmüa
sir texnologiyalar, ən son model texnika
Azərbaycana gətirilməlidir: “Bizim Dövlət
MinatəmizləməAgentliyimiz ölkə daxilində
bütünişləribaşaçatdırandansonrabutəc
rübədənistifadəedərək,xariciölkələrdədə
fəaliyyətgöstərə,podratçıkimiişləyəbilər.
Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də bizim
buagentliyinxidmətindənistifadəolunabi
lər.Bax,strategiyanıbeləqurun.Yəni,bu,
agentliyingələcəkfəaliyyətiüçünuzunmüd
dətli strategiya olmalıdır. Ancaq qısamüd
dətli vəortamüddətli strategiya torpaqların
minalardan təmizlənməsidir ki,bərpa işləri
başlansınvəvətəndaşlartezlikləözdoğma
torpaqlarınaqayıdabilsinlər”.

Ölkəmizdəki tolerantlıq mühitinə görə 
Prezidentə minnətdarlıq ifadə olunub

AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevfevralın
3-dəABŞEtnikAnlaşmaFondununprezidentivətəsisçisiMark
Şnayerivideoformatdaqəbuledib.

MarkŞnayer ölkəmizdə digər dini və etnik icmaların nüma
yəndələri ilə yanaşı, yəhudi icmasına yaradılan şəraitə görə
dövlətimizinbaşçısınaminnətdarlığınıbildirib.Müsəlmanölkə
ləri arasında ən böyük yəhudi icmasınınAzərbaycanda yaşa
dığınıvurğulayanMarkŞnayerPrezident İlhamƏliyevindigər
icmalarlayanaşı,yəhudilərəgöstərdiyidiqqətvəqayğınıyüksək
qiymətləndirib.
Dövlətimizinbaşçısıyəhudilərinölkəmizindəyərlivətəndaşları

olduqlarınıqeydedib,digərdinivəetnikicmalarınnümayəndə
lərikimionlarındaAzərbaycandaəsrlərboyumehribanlıq,qar
daşlıqvədostluqşəraitindəyaşadıqlarınıbildirib.
Söhbət zamanı mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində Azər

baycanlaABŞəlaqələrininperspektivləriətrafındafikirmübadi
ləsiaparılıb.

Timuçin Əfəndiyev Bakı Xoreoqrafiya 
Akademiyasının rektoru vəzifəsindən azad edilib

PrezidentİlhamƏliyevfevralın3-dəTimuçinİlyasoğluƏfəndi-
yevinBakıXoreoqrafiyaAkademiyasınınrektoruvəzifəsindən
azadedilməsihaqqındasərəncamimzalayıb.

TimuçinƏfəndiyevbuvəzifəyə26dekabr2014cüiltarixində
təyinedilmişdi.
Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin30aprel2014cüiltarixlisərəncamıiləyaradılıb.
Sərəncama əsasən, ölkəmizdə xoreoqrafiya sənəti ənənələri
ninqorunmasıvəinkişafetdirilməsizərurətininəzərəalaraq,bu
sahəüzrəyüksəkixtisaslıkadrlarınhazırlanmasınıtəminetmək
məqsədilə,BakıXoreoqrafiyaMəktəbininbazasındaümumi,or
taixtisasvəalitəhsilproqramlarınıhəyatakeçirənBakıXoreoq
rafiyaAkademiyasıyaradılıb.

“Nizami Gəncəvinin əsərləri 
təsviri sənətdə” 

MədəniyyətNazirliyivə
AzərbaycanDövlətRəsm
Qalereyasınıntəşkilatçı-
lığıilədünyaədəbiyyatı-
nıngörkəmlinümayən-
dəsi,dahiAzərbaycan
şairivəmütəfəkkiri
NizamiGəncəvinin880
illiyinəhəsrolunmuş“Ni-
zamiGəncəvininəsərləri
təsvirisənətdə”adlıres-
publikaelmikonfransı
keçiriləcək.

Qalereyadanbildirilib ki, konfransmədəniyyətimizinmüxtəlif
sahələri üzrə mütəxəssislərin, tədqiqatçıların təşviq edilməsi,
eləcədəyenimövzuvə tədqiqatlarınaşkaraçıxarılmasıməq
sədilətəşkilolunur.
DövlətRəsmQalereyasısənətşünasları,tədqiqatçılarıvətə

ləbələriməqalələriilə“NizamiGəncəvininədəbiyaradıcılığıtəs
virisənətdə”elmikonfransındaiştiraketməyədəvətedir.İştirak
etməkistəyənlərtezislərinimayın31dəkresmqalereya@gmail.
comelektronünvanınagöndərəbilərlər.

Hökumətlərarası Komitənin iclasında 
Ermənistanın təxribatına cavab verilib

Xəbərverdiyimizkimi,fevralın1-dəUNESCO-nunMədəni
özünüifadəmüxtəlifliyininqorunmasıvətəşviqiüzrə2005-ci
ilKonvensiyasıüzrəHökumətlərarasıKomitənin14-cüiclası
başlayıb.OnlaynformatdakeçiriləniclasdaAzərbaycantərəfi
MədəniyyətNazirliyivəUNESCOyanındaDaimiNümayəndə-
liktərəfindəntəmsilolunur.

İclasın ilk günündə öl
kəmizin UNESCO ya
nında daimi nümayən
dəsi Elman Abdullayev
2005ci il Konvensiyası
nın mədəni özünüifadə
müxtəlifiyininqorunması
və təşviqi istiqamətində
rolundan, Azərbaycanda
inkişaf etdirilən kreativ
sənayedən, inklüziv cə
miyyəti inkişaf etdirmək
məqsədilə yaradıcılığın
təşviqi istiqamətindəgö

rülənişlərdəndanışıb.MədəniyyətNazirliyininvə“KreativAzər
baycan” portalının incəsənət nümayəndələrini UNESCOnun
ResiliArt təşəbbüsünəqoşulmağadəvətetdiyinibildirənE.Ab
dullayevbugünəkimiölkəmizdə21yenilayihə,kampaniyavə
müsabiqəninkeçirildiyinidiqqətəçatdırıb.
İclasın ikinci günündə UNESCOnun 15 aprel 2020ci ildə

COVİD19 pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində elan etdiyi
ResiliArt hərəkatı haqqında müzakirələr aparılıb. Mədəniyyət
Nazirliyinin Beynəlxalq layihələr və innovasiyalar sektorunun
müdiri RamilAbbəkirov çıxış edərək bu hərəkat çərçivəsində
Azərbaycandagörülən işlərvəpandemiyadövründəmədəniy
yətvəyaradıcısənayelərsahəsinindəstəklənməsiistiqamətin
dəhəyata keçirilən layihələrhaqqında, xüsusəndə “Evdəqal
–evdəyarat”layihəsibarədəməlumatverib.
Müzakirələrzamanıişğaldanazadolunmuşərazilərdəkimə

dəniirsləbağlıtəxribatçımövqeiləçıxışedənErmənistantə
rəfinəcavabolaraq30iləyaxındavamedənişğalmüddətində
AzərbaycanınDağlıqQarabağbölgəsivəətrafyeddirayonda
mədəniyyət infrastrukturununvəmədəni irsindağıdıldığıdiq
qətəçatdırılıb.EynizamandaAzərbaycanHökumətitərəfindən
mənşə fərqiqoyulmadanölkədəkibütünmədəni irsnümunə
lərinəgöstərilənqayğıhaqqında iclas iştirakçılarınaməlumat
verilib.
HökumətlərarasıKomitənin14cüiclasıfevralın6dəkdavam

edəcək.

Bərpa işlərinə heç kimdən 
yardım gözləmədən başlamışıq

“Torpaqlarda minatəmizləmə işləri aparılmadan 
hər hansı bərpa və inkişafdan söhbət gedə bilməz”

Milli İncəsənət Muzeyi və Moskvadakı 
“Qaraj” muzeyi arasında təcrübə mübadiləsi
AzərbaycanMilliİncəsənətMuzeyivəMoskvadakı“Qaraj”
MüasirİncəsənətMuzeyininəməkdaşlarıarasında“Onlayn
inklüziya.“Qaraj”muzeyinintəcrübəsi”mövzusundaonlayn
görüşkeçirilib.

Hər ikimüəssisəbir iləyaxındırdavamedənpandemiya ilə
bağlımuzeyproqramlarınınazaldığışəraitdəsağlamlıqimkan
larıməhdudolanşəxslərləiştəcrübələrinibölüşüblər.Rusiya
nınmuzeymütəxəssislərionlaynformatınböyüktələbatyarat
dığıbirzamanda“Zoom”proqramınaparalelolaraqOBSvəya
“vMix”proqramlarınındaəhəmiyyətinidiqqətəçatdırıblar.Ziya
rətçilərüçünqurulanbucürünsiyyətproqramlarıistənilənlayi
hənincoğrafimiqyasınıgenişləndirir.Mövcudvəziyyət internat
vəreabilitasiyamərkəzləriiləonlaynişşəraitiüçüngenişimkan
laryaradır.“Zoom”proqramısayəsindəmuzeyinsosialşəbəkə
lərindəizləyicilərinsayıqısazamankəsiyindəikidəfəartır.
Muzeyəməkdaşlarınınvirtualgörüşüzamanı“Başqacürde”

onlayntəlimi,görməməhdudiyyətiolanziyarətçilərüçünvizual
qavrayıştələbetməyənxüsusionlaynproqramlarvəvideofraq
mentlərinbirgəbaxılmasınıvəqrupdadahasonramüzakirəsi
ni təminedən “Kinoklub”proqramıbarədə təcrübəmübadiləsi
aparılıb.
Vurğulanıbki,böyükehtimallaonlaynproqramlarhələuzun

illərmuzeyhəyatındamövcudolacaqvəhibridxarakterida
şıyacaq.Birçoxmühazirəçilərvəspikerləronlaynrejimfəaliy
yətiniüstüntutaraq,qarşılıqlıəlaqəüçündahaəlverişlihesab
edirlər.

“Axın”a qoşulanların virtual rəsm sərgisi 

MədəniyyətNazirliyivəAzərbaycanDövlətRəsmQalere-
yasınıntəşkilatçılığı,artgift.azsaytınındəstəyiilə“Niza-
miGəncəviİli”çərçivəsində2fevral–GənclərGününə
həsrolunan“Axın”adlıvirtualrəsmsərgisiaçılıb.

DövlətRəsmQalerasındanbildirilibki,sərgigənclərininkişafını
dəstəkləmək,cəmiyyətdəkifəallığınıtəminetmək,yaradıcılıqlarını
stimullaşdırmaqməqsədilətəşkiledilib.
Virtualsərgidə50dənçoxgəncrəssamın60ayaxınəsərisər

gilənib.Onlarınsırasındagənc rəssamlarAyselƏlizadənin “Nar
lar”,AygünEminlinin“Qayıdış”,Sədaqət İsmayılovanın“Qarabağ
xalçası”,ŞahinNəcəfovun“Şamaxıdabahar”,Lamiyəİmanovanın
“Göl”,VüsaləŞərifovanın“Badamsırğalıqız”,AqilHəşimovun“Tə
biətinrəqsi”vəs.əsərləryeralıb.
Sənətsevərlər,həmçininvirtualsərgidəseçilmişəsərləriartgift.az

incəsənətəsərlərininsatışportalınakeçidedərəkəldəedəbilərlər.

Məktəb zamanı
Yuxarı siniflərdə və universitetlərdə ənənəvi tədris qismən bərpa olunur

Ölkəərazisindəfəaliyyətgöstərəntəhsil
müəssisələrindətədrisvətəlim-tərbiyəpro-
sesininmərhələliolaraqənənəviformada
bərpasıbarədəqərarqəbuledilib.

Təhsil Nazirliyindən verilənməlumata əsa
sən, 8 fevral tarixindən Bakı və Sumqayıt
şəhərləri,Abşeronrayonu istisnaolmaqla,öl
kənindigərşəhərvərayonlarındayerləşən,la
yihətutumuvəşagirdsıxlığıtəhsilalanlarara
sındafiziki(sosial)məsafəni(ənazı1,5metr)
gözləməyə imkanverənümumitəhsilmüəssi
sələrindətədrisümumiortatəhsilsəviyyəsində
(IIXsinifərdə)həftədə5dəfəolmaqla;şagird
sıxlığı fiziki (sosial) məsafəni gözləməyə im
kan verməyən ümumi təhsil müəssisələrində
isətədrisümumiortatəhsilsəviyyəsində(IIX
sinifərdə)həftədə3dəfəolmaqlakeçiriləcək.
Xatırladaqki,ortaməktəblərinIIVsinifərin

də ənənəvi tədris  (həftədə 3 dəfə olmaqla)
fevralın1dənbərpaolunub.
15 fevral tarixindən məktəbəqədər təhsil

müəssisələrində,BakıvəSumqayıtşəhərlərin
də,Abşeronrayonundayerləşənümumitəhsil
müəssisələrinin məktəbəhazırlıq mərhələsin
dətədrishəftədə2dəfə,ibtidaitəhsilsəviyyə

sində(IIVsinifərdə)həftədə3dəfə, ümumi
ortatəhsilsəviyyəsində(VIXsinifərdə)həftə
də2dəfə,xüsusiməktəblərdə(IIXsinifərdə)
həftədə5dəfəolmaqlabərpaolunacaq.
Həmçinin 15 fevral tarixindən ali və orta

ixtisas təhsili və peşə təhsili müəssisələrin
dəpraktikiməşğələlərtələbolunanixtisaslar
üzrə (müvafiq laboratoriya və xüsusi təchiz
edilmişauditoriyalarda)vətəhsilalanlarınfizi
kiiştirakınıtələbedənfənlərinvəmövzuların
əvvəlcədənmüəyyən edilmiş cədvəllər üzrə
tədrisi (tibb, yaradıcılıq, mühəndislik və s.)
ənənəviformadabərpaediləcək.
OrtaümumtəhsilməktəblərininXXIsinifə

rindəənənəviformadatəhsilinbərpasıbarə
dəqərar15fevraltarixinədəkveriləcək.

“Qarabağın keçmişi, 
bu günü və gələcəyi” 

Fevralın5-dəBeynəlxalqTürkMə-
dəniyyətivəİrsiFondununvəTürk
DünyasıMühəndislərvəMemarlar
Birliyininəməkdaşlığıçərçivəsində
“Qarabağınkeçmişi,bugünüvə
gələcəyi”mövzusundakonfrans
təşkilediləcək.

Fonddan bildirilib ki, konfransın
keçirilməsində məqsəd Azərbayca
nın və bütövlükdə türk dünyasının
ayrılmaz parçası olanQarabağ böl
gəsindəyerləşəntarixi,mədəni,dini
abidələrə, incəsənət nümunələrinə
dəyənzərəri,eləcədəbuistiqamət
dəgörüləbiləcək işlərimüzakirəet
mək və tarixi həqiqətləri dünya icti
maiyyətinə çatdırmaqdır. Konfrans,
həmçinin videoformat şəklində də
aparılacaq.
Konfransda aidiyyəti qurumların

vəbeynəlxalqtəşkilatlarınrəhbərləri,
səfirlər, tanınmışmemarlar,mühən
dislər,alimlərvətarixçiləriştirakedə
cəklər.
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