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 �  Respublikamızın  dəyərli  ziyalılarından olan 

Timuçin Əfəndiyev uzun illər Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universitetinə rəhbərlik etmiş, 2014-cü ildə 
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Bakı Xoreoqrafiya 
Akademiyasına (BXA) rektor təyin olunmuşdur.   Professor 
Timuçin Əfəndiyev Azərbaycan təhsilinin, elminin və 
mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə müxtəlif 
vaxtlarda “Əməkdar incəsənət xadimi”, “Əməkdar elm 
xadimi”  fəxri adlarına, “Şöhrət” ordeninə və Prezidentin 
Fəxri diplomuna layiq görülmüşdür. Akademiyanın rektoru, 
professor Timuçin Əfəndiyevlə  müsahibəni  oxuculara 
təqdim edirik. 

–Timuçin müəllim, Bakı Xo-
reoqrafiya Akademiyası bir ildən 
artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. Bu 
dövr ərzində görülən işlər, həyata 
keçirilən tədbirlər barədə nələri 
demək istərdiniz?

– Bildiyiniz kimi, Bakı Xore-
oqrafiya Akademiyası Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 30 aprel 
2014-cü il tarixli sərəncamı ilə Bakı 
Xoreoqrafiya Məktəbinin baza-
sında yaradılmışdır. Ölkə başçı-
sının 26 dekabr 2014-cü il tarixli 
fərmanı ilə BXN-nın nizamnaməsi 
təsdiq olunmuşdur. Qeyd etmək 
lazımdır ki, Şərq aləmində xore-
oqrafiya təhsilinin əsası da ilk dəfə 
Azərbaycanda qoyulmuşdur. 90 il 
davamlı fəaliyyətdən sonra 2014-cü 
ildə respublika Prezidentinin müva-
fiq sərəncamı ilə Bakı Xoreoqrafiya 
Akademiyası (təhsil kompleksi) 
yaradılmışdır.

Prezidentin təsdiq etdiyi 
nizamnamədə yeni yaradılmış 
ali məktəbin qarşısında qoyulan 
vəzifələrdən biri də elmi poten-
sialının gücləndirilməsi, xore-
oqrafiya sənətinə dair sanballı 
tədqiqat əsərlərinin yazılmasıdır. 
Bununla əlaqədar akademiya son 
bir il ərzində elmi potensialını 
möhkəmləndirmək məqsədilə onlar-
ca fəlsəfə və elmlər doktoru, dosent 
və professor, həmçinin xoreoqrafiya 
sənətinin daha da yüksək səviyyədə 
tədris olunması üçün respublika-
nın məşhur səhnə xadimləri, xalq 
və əməkdar artistləri, əməkdar 
incəsənət xadimləri və s. təhsil 
müəssisəsinə cəlb olunmuşlar.

Akademiyanın qısa fəaliyyəti 
ərzində klassik rəqs üzrə 
müəllimləri Lyudmila Qutlyanska-
ya və Mayra Almaszadə Əməkdar 
mədəniyyət işçisi adına layiq 
görülmüşlər.

BXA-da baletmeyster sənəti, 
klassik rəqs, milli rəqslər, mu-
siqi fənləri, Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı, ictimai fənlər və xarici 
dillər kafedraları yaradılmış,  bura-
da Elmi Şura fəaliyyət göstərir.

Qısa vaxt ərzində BXA-da  
“Sənət Akademiyası” adlı elmi-
nəzəri jurnal nəşr olunur. Jurnalda 
təhsilin bütün pillələri üzrə aktual 
pedaqoji və psixoloji məsələlərə, 
eləcə də xoreoqrafiya və musiqi 
sənəti, sənətşünaslıq, teatrşünaslıq 
və kulturologiya sahələrini əhatə 
edən mövzulara həsr olunmuş 
elmi məqalələr, tədrisin aktual 

məsələlərinə və təhsilin 
metodikasına dair qabaqcıl 
müəllimlərin iş təcrübəsini 
əks etdirən materiallar dərc 
edilir. Hazırda jurnalın 3-cü 
nömrəsi çapa hazırlanır. 

Akademiyada xoreoqrafi-
ya sənəti üzrə müxtəlif ixtisas 
və ixtisaslaşmalar üzrə tədris 
başlanmış, o cümlədən balet 
artisti, baletmeyster sənəti, 
balet pedaqogikası, instru-
mental ifaçılıq, prodüser və 
teatr sənəti ilə bağlı bir sıra 
ixtisaslar açılmışdır.

Təhsilin Bolonya 
sisteminə keçməsi ilə 
əlaqədar olaraq akademiyanın 
maliyyələşdiriliməsi adambaşı 
maliyyələşdirmə prinsipi ilə 
həyata keçirilir. Buna görə 
də tələbə kontingentinin artıq 
olması üçün ixtisasların çeşi-
dinin artırılması vacibdir. 

Təbii ki, xoreoqrafiyaya 
yaxın olan ixtisasları nəzərdə 
tuturam. Bu üsuldan istər Moskva, 
Sankt-Peterburq xoreoqrafiya aka-
demiyaları, istərsə də bir sıra digər 
xarici akademiyalar istifadə edirlər. 

Bununla yanaşı bu dövr 
ərzində akademiyada respublika 
əhəmiyyətli bir neçə elmi konf-
rans, o cümlədən “Böyük Vətən 
müharibəsi və Azərbaycan incəsənət 
xadimləri”, “Xoreoqrafiya sənətinin 
aktual problemləri” və “Heydər 
Əliyev və Azərbaycan incəsənəti” 
mövzularında elmi-nəzəri və 
elmi-praktik konfranslar keçiril-
miş, konfrans materialları nəşr 
olunmuşdur. Akademiyada çalışan 
professor-müəllim heyəti tərəfindən 
müvafiq dərsliklər hazırlanmış, 
tədris proqramları yenidən işlənmiş, 
xoreoqrafiya sənətinin ayrı-ayrı 
sahələri üzrə metodiki vəsaitlər, 
təlimatlar və digər materiallar tərtib 
olunaraq çap edilmişdir. 

Hazırda akademiyanın doktoran-
tura və dissertanturasına qəbul prose-
si başlamaq üzrədir. Çalışacağıq 

ki, burada mədəniyyət və incəsənət 
sahəsində olan böyük boşluqları 
əhatə edən elmi mövzular işlənilsin. 
Açığı deməliyəm ki, təkcə opera və 
balet tarixi sahəsində gözəçarpacaq 
sanballı elmi-tədqiqat işləri yoxdur. 

Son aylar ərzində BXA respub-
likanın ictimai və mədəni həyatında 
fəal iştirak edərək, profilinə uyğun 
tədbirlər, anım mərasimləri, yubiley 
və yaradıcılıq gecələri, sərgilər, 
konsertlər və digər mədəni-kütləvi 
tədbirlər keçirmişdir. Böyük ustad 

sənətkarlar Qəmər Almaszadə və 
Əlibaba Abdullayevin 100 illik 
yubileyləri yüksək səviyyədə qeyd 
olunmuşdur.

Tələbələrimiz müntəzəm olaraq 
xaricdə keçirilən müxtəlif rəqs və 
balet müsabiqələrində iştirak edir, 
Azərbaycan bayrağını böyük kon-
sert salonlarında dalğalandırırlar. 

–Bakı Xoreoqrafiya Akademi-
yası unikal təhsil ocağıdır. Burada 
elm, təhsil və sənət vəhdət təşkil 
edir. Bu cür nəhəng elm, təhsil və 
yaradıcılıq prosesini idarə etmək, 
sübhəsiz, çox maraqlıdır...

–Əlbəttə, incəsənətin hər bir 
sahəsi böyük maraq kəsb edir. Lakin 
sənət sahələrinin tədrisi daha ma-
raqlıdır. Çünki sənət adamları peda-
qoji fəaliyyətlə məşğul olan zaman 
həm  yaradıcılıq axtarışları apara, 
həm də öz təcrübələrini tələbələrinə 
öyrədə bilirlər. Bakı Xoreoqrafiya 
Akademiyası özündə bədii yaradıcı-
lığı və elmi düşüncələri cəmləşdirən 
bir təhsil və sənət ocağıdır. Sənətlər 

arasında nəcib incəsənət növü kimi 
tanınan xoreoqrafiya və onunla 
bağlı bütün fəaliyyətlərlə məşğul 
olmaq nəinki maraqlı, eyni dərəcədə 
məsuliyyətlidir. Çünki 90 illik 
tarixi olan Azərbaycan xoreoqra-
fiya məktəbinin zəngin ənənələri, 
yüksək professionallığı və miqyaslı 
fəaliyyəti artıq çoxdan beynəlxalq 
aləmə bəllidir.

–Yeri gəlmişkən, akademi-
yanın beynəlxalq əlaqələri nə 
vəziyyətdədir?

–Biz fəaliyyətə başladığı-
mız ilk gündən çalışmışıq ki, 
akademiyamızın beynəlxalq 
əlaqələrini genişləndirək. 
Akademiyanın buna çox 
böyük ehtiyacı var. Bu gün 
təkcə keçmiş ənənələrlə sənəti 
inkişaf etdirmək mümkün 
deyil. Bugünkü dünyamızda 
hər bir sahədə olduğu kimi, 
sənət sahəsində də təkamül, 
yeniləşmə gedir və müasir 
tamaşaçının tələbi 30 il bun-
dan öncəkindən tam fərqlidir. 
Odur ki, biz milli ənənələri 
qorumaqla yanaşı, beynəlxalq 
əlaqələri genişləndirir, dün-
yanın ən məşhur xoreoqrafiya 
məktəbləri ilə işbirliyi qurmaq 
üçün müqavilələr imzala-
yır və dünya şöhrətli balet 
ustaları BXA-ya ustad dərsləri 
keçmək üçün dəvət olunur-
lar. Misal üçün Almaniyanın 
Höte İnstitutunun müasir 
rəqs üzrə xoreoqrafı Sussane 

Graunun, dünya şöhrətli amerikalı 
xoreoqraf Mark Morrisin, məşhur 
xoreoqraf, Rusiya Federasiyasının 
Xalq artisti, xalq-səhnə rəqsi üzrə 
peşəkar müəllim Dikalu Muzaka-
yevin, tanınmış rusiyalı quruluşçu 
baletmeyster, Sankt-Peterburq 
Dövlət Teatr Sənəti Akademiyasının 
müəllimi və Belarus Respublikası 
Akademik Böyük Opera və Balet 
Teatrının quruluşçu baletmeysteri 
Aleksandra Tixomirovanın, Litva 
Milli İncəsənət Məktəbinin klassik 
rəqs üzrə müəllim-xoreoqrafı Petras 
Skirmantasın və Niderlandın Haaqa 
Kral Konservatoriyasında Rəqs 
Departamentinin direktor müavini 
vəzifəsində çalışmış, xalq səhnə 
rəqsləri üzrə peşəkar müəllim-
xoreoqraf Tom Bosmanın ustad 
dərslərini göstərmək olar.

Bununla yanaşı, Moskva 
Dövlət Xoreoqrafiya Akademiyası, 
Sankt-Peterburqdakı Rus Baleti 
Akademiyası, Moskva Dövlət 
Mədəniyyət İnstitutu, Litvanın 

Çurlyonis adına İncəsənət Məktəbi, 
Qazaxıstanın Qazax Milli İncəsənət 
Akademiyası, Belarus Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Univer-
siteti ilə  əməkdaşlıq müqavilələri 
imzalanmışdır. Bu gün BAX Avropa 
İncəsənət İnstitutları Liqasının tam 
hüquqlu üzvüdür. 

Bu yaxınlarda akademiyanın 
bədii rəhbəri, Xalq artisti Kamil-
la Hüseynova ilə birgə Belarus 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetinin rektorunun dəvəti 

ilə Minsk şəhərindən rəsmi səfərdən 
qayıtmışıq. Səfər çərçivəsində 
ali təhsil müəssisələrimiz ara-
sında əlaqələrin genişlənməsi 
barədə protokol imzalanmış, Bakı 
Xoreoqrafiya Akademiyasında 
təhsil məsələsi və ümumilikdə 
Azərbaycan mədəniyyəti ilə 
bağlı  məruzə etmiş, ustad dərsləri 
aparmışıq. Eyni zamanda, akade-
miyanın müəllimləri, Əməkdar 
artistlər Rimma İskəndərova və 
Eteri Cəfərova Çurlyonis adına 
İncəsənət Məktəbinin yubiley 
tədbirlərində, Əməkdar mədəniyyət 
işçisi Lyudmila Qutlyanskaya 
Həşrətxan vilayətində, Akif Kərimli 
Gürcüstanda keçirilən festivallarda, 
tələbələr isə müsabiqələrdə iştirak 
etmişlər.

 Bundan əlavə, akademiyada 
əcnəbi tələbələr də təhsil alırlar. 
Akademiyamızın unikallığını və 
təcrübəsini nəzərə alaraq, burada 
ilbəil əcnəbi tələbələrin sayının 
daha çox olacağına əminik.

Gələcəkdə biz öz 
müəllimlərimizi də dünyanın aparıcı 
xoreoqrafiya, rəqs və balet akade-
miyalarına ixtisasartırma kurslarına 
göndərməyi planlaşdırırıq. Bu, 
təhsilin yüksək keyfiyyətinə və 
səmərəliyinə kömək edəcəkdir.

Beynəlxalq münasibətlərin 
qurulması və inkişaf etdirilməsi, 
eləcə də beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsinin bariz nümunəsi 
kimi bu yaxınlarda təntənəli şəkildə 
keçirdiyimiz Qəmər Almaszadə 
adına klassik və milli rəqs üzrə 
I Beynəlxalq Müsabiqəni misal 
göstərə bilərəm. Müsabiqə, nəinki 
Şərq aləmində, həm də MDB 
məkanında klassik və milli rəqs 
istiqamətlərini əhatə edən ilk 
beynəlxalq tədbir idi. 

Paytaxt və regionlarla yanaşı, 
müsabiqədə ABŞ, Rusiya, Litva, 
Ukrayna, Qazaxıstan kimi ölkələrin 
nümayəndələri də iştirak etmişlər. 
Kiçik və böyük yaş kateqoriyala-
rında 200-dən artıq, milli və klassik 

rəqs istiqamətləri üzrə iştirak etmək 
üçün müsabiqəyə qatılmışdır. Üç 
gün davam edən müsabiqə iki 
turdan ibarət idi. Müsabiqə qalibləri 
Azərbaycan Dövlət Akademik 
Opera və Balet Teatrında baş tutmuş 
qala konsertdə mükafatlandırılmış-
lar. Müsabiqənin əsas mükafatına-
-Qran Priyə Cəmilə Kərimova 
layiq görülmüşdür. Müsabiqənin 
münsiflər heyətinə Azərbaycanın 
görkəmli incəsənət xadimləri ilə 
yanaşı, Rusiya və Litvadan peşəkar 

xoreoqraflar daxil edilmişdir.
Bu beynəlxalq tədbir  sübut 

etdi ki, o, tam olaraq beynəlxalq 
tələblərə cavab verir və bu 
sahədə gələcək perspektivlərin 
müəyyənləşməsinə xidmət edir. 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
qərarı ilə Qəmər Almaszadə adına 
müsabiqə Bakı şəhərində iki ildən 
bir keçiriləcəkdir.

–Hazırda akademiya qarşısın-
da duran başlıca vəzifələr hansı-
lardır?

–İlk növbədə, xoreoqrafiya 
sənətinin beynəlxalq səviyyəyə 
qaldırılması, bunun üçün həm 
təhsil, həm də sənət baxımın-
dan təxirəsalınmaz tədbirlərin 
görülməsidir. Bu istiqamətdə biz öz 
tərəfimizdən imkanlarımız daxilində 
bir sıra tədbirlər görürük. Qeyd 
edim ki, təkcə bu il akademiyada 
məşhur əcnəbi xoreoqrafların ustad 
dərsləri keçməsi, tədris və metodiki 
vəsaitlərin günümüzün tələblərinə 
uyğun hazırlanması, struktur isla-
hatlarının aparılması və nəhayət, 
professional elmi və pedaqoji kadr-
ların cəlb olunması tədris prosesinə 
müsbət təsir göstərib. Artıq kafe-
dralara tapşırıq verilmişdir ki, milli 
xoreoqrafiya sənəti tarixi və xore-
oqrafiya sənətinə dair dərsliklərin 
və metodik vasitələrin hazırlanması 
təmin olunsun. 

Planlaşdırmışıq ki, 
müəllimlərimizi və imkan ol-
duqca tələbələrimizi müasir rəqs 
cərəyanlarını öyrənmək üçün 
xaricdə olan xoreoqrafiya akademi-
yalarına uzunmüddətli ezamiyyətə 
göndərək.

–Yəqin ki, problemləriniz də 
yox deyil?

–Əvvəla, onu qeyd edim ki, 
maddi-texniki bazamız müasir 
tələblərə cavab vermir. Əlbəttə, 
akademiya fəaliyyətə başlayandan 
sonra keyfiyyətli təhsil və zəruri ya-
radıcılıq prosesinin təmin edilməsi 
məqsədi ilə maddi-texniki baza cüzi 
də olsa gücləndirilmiş, iki korpu-

sun auditoriyaları təmir edilmiş və 
müəyyən standartlara uyğunlaşdı-
rılmışdır.

Qeyd etməliyəm ki, ulu 
öndərimiz Heydər Əliyevin tapşırığı  
ilə tikilən və gözəl memarlıq abidəsi 
olan akademiyanın hazırki binası 
və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan 
tədris teatrı ötən əsrin 80-ci illərinin 
əvvəllərində istifadəyə verilmiş, an-
caq  bir dəfə də təmir olunmamışdır. 
Əvəzinə akademiyanın tədris teatrı 
üçün inşa edilmiş müasir tələblərə 
cavab verən gözəl binasını sökərək 
yerində çoxmərtəbəli yaşayış binası 
tikmişlər. 

Akademiyanın ərazisi imkan 
verir ki, tələbələrin səhnə təcrübəsi 
üçün əlahiddə rol oynayan tədris 
teatrının inşası, özündə çoxpilləli 
təhsili ehtiva edən təhsil kompleksi 
üçün əlavə tədris korpusu, xaricdən 
və regionlardan olan tələbələr üçün 
müasir tələblərə cavab verən yataq-
xana tikilərək istifadəyə verilsin. 

Bir daha qeyd etmək istərdim 
ki, Bakı Xoreoqrafiya Akademiya-
sının mütləq tədris teatrı olmalıdır, 
çünki müəllimlərin də, tələbələrin 
də ən əsas yaradıcılıq laboratoriyası 
tədris teatrıdır. İstər diplom, istərsə 
də kurs tamaşaları, imtahanlar tədris 
teatrında keçirilməlidir.

Bir məsələnin də qeyd olunma-
sını vacib bilirəm. Məlumdur ki, 
ali təhsil sistemində maliyyələşmə 
adambaşı prinsipi ilə həyata ke-
çirilir. Yaxşı haldır ki, rəssamlıq, 
heykəltəraşlıq, bəstəkarlıq, ins-
trumental ifaçılıq və s. qabiliyyət 
tələb edən ixtisaslar üzrə adambaşı 
maliyyələşmə 5000-8000 manat 
arası dəyişir. Lakin qəribədir ki, 
qeyd olunan ixtisaslardan daha çox 
xərc tələb edən xoreoqrafiya ixti-
sası üzrə təhsil alanların adambaşı 
maliyyələşməsi 1300 manat təşkil 
edir. Halbuki, xoreoqrafiya sənəti 
üzrə təhsil alan hər kəsə puanta, 
rəqs ayaqqabıları, kostyumlar və 
bu kimi digər geyim və aksesu-
arlar tələb olunur. Görünür ki, bu 
məsələyə baxılarkən xoreoqrafiya 
sənətinin spesifik xüsusiyyətləri 
nəzərə alınmayıb. Biz bu barədə 
artıq müəyyən təşkilatlara müraciət 
etmişik. Ümidvaram ki, bu məsələ 
də yaxınlarda öz müsbət həllini 
tapacaq.

Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm 
ki, Prezident İlham Əliyevin belə 
bir təhsil kompleksini yaratması 
Azərbaycan təhsil və mədəniyyəti 
tarixində çox böyük hadisədir və 
gələcəkdə bunun gözəl nəticələri 
olacaqdır. Lakin bu nəticələri əldə 
etmək üçün müasir tələblərə cavab 
verən tədris teatrının, yataqxananın 
və yeni tədris korpusunun tezliklə 
tikilməsi vacibdir. İnanıram ki, 
yaxın zamanlarda bu problemlər öz 
həllini tapacaqdır.   

Müsahibəni qələmə aldı:

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
 “Xalq qəzeti”  

Sənətlə təhsilin qovuşduğu məkan 
Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının yaradılmasından  bir il ötür

Yasamal rayonunda Beynəlxalq 
Tolerantlıq Günü qeyd olunub 

 � Rayonun Heydər Əliyev Mərkəzində 
keçirilən tədbirdə iştirakçılar əvvəlcə ulu öndər 
Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri 
düzmüşlər. 
Dövlət himni 

səsləndirildikdən sonra tədbir 
başlanmışdır. Rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı İb-
rahim Mehdiyev tədbirin 
əhəmiyyətindən danışaraq qeyd 
etmişdir ki, Beynəlxalq Tolerant-
lıq Günü 1995-ci ildə UNESCO-
nun 50 illiyi münasibətilə təsis 
edilmişdir. Bu günün təsis olun-
masında əsas məqsəd qurumun da 
nizamnaməsində qeyd olunduğu 
kimi, dünyada hamı bir-birinə 
dözümlülük nümayiş etdirərək, 
mehriban qonşular kimi yaşamağa 
çağırış olmuşdur. 

İ.Mehdiyev bildirmişdir ki, 
tolerantlıq gününün 21 il bundan 
əvvəl təsis edilməsinə baxmaya-
raq, sivilizasiyaların qovuşduğu 
məkan olan Azərbaycan, əsrlər 
boyu milli-mədəni rəngarənglik 
mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı 
millətlərin və konfessiyaların 
nümayəndələrinin sülh, əmin-
amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və 
dialoq şəraitində yaşadığı diyar 
kimi tanınmışdır. Ölkəmizdə 

multikulturalizm artıq alternativi 
olmayan həyat tərzinə çevrilmiş-
dir: “Ulu öndər Heydər Əliyevin 
ölkəmizdə tolerantlığın qorunub 
saxlanılması istiqamətində həyata 
keçirdiyi tədbirlər Azərbaycanı 
müxtəlif milli-mədəni dəyərlərin 
qovuşma müstəvisinə çevirmişdir. 
Müdrik şəxsiyyətin siyasi kursu-
nun layiqincə davam etdirilməsi 
nəticəsində bu gün Azərbaycan 
dünyanın nadir ölkələrindəndir 
ki, burada bütün millətlər, xalqlar,  
müxtəlif dinlərin nümayəndələri 
bir ailə kimi yaşayır və azad 
fəaliyyət göstərirlər. Ölkəmizdə 
dini və milli dözümlülüyün, 
tolerantlığın yüksək səviyyədə ol-
ması beynəlxalq aləmdə də etiraf 
olunur. Prezident İlham Əliyevin 
din xadimləri ilə keçirdiyi 
görüşlər, Ramazan bayramlarında 
ənənəvi olaraq ölkəmizdəki dini 
icmaların, diplomatik korpus-
ların nümayəndələri ilə iftar 
süfrələrində birgə iştirakı tolerant 
düşüncənin artıq tam bərqərar 
olunmasından xəbər verir. 

Qeyd olunmuşdur ki,  bu 
gün ölkəmizin multikultural 
dəyərlərə böyük önəm verməsi, 
dövlətin gücünü  əhalinin 
çoxmillətli olmasında, müxtəlif 
dinlərin, mədəniyyətlərin və 
sivilizasiyaların birgə yaşayı-
şında görən  respublikamızın 
rəhbəri bütün dünyaya göstərir 
ki, tolerantlıq Azərbaycan xalqı-
nın ruhundadır. Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə  2016-cı 
ilin Azərbaycan Respublikasın-
da “Multikulturalizm ili” elan 
edilməsi multikulturalizmin 
Azərbaycan xalqının həyat tərzi 
olmasının bariz nümunəsidir.

Sonra tolerantlıq gününə həsr 
olunmuş film nümayiş olunmuş-
dur.

Milli Məclisin deputatı Elşad 
Həsənov tədbirdə məruzə ilə çıxış 
etmişdir.

Rus İcmasının Yasamal 
rayonu üzrə sədri Vladimir 
Zverev, AMEA-nın İnsan Haqları 
İnstitutunun direktoru, Milli 
Məclisin deputatı Aytən Mus-
tafayeva, Bakı Biznes Univer-
sitetinin rektoru İbad Abbasov, 
YAP Yasamal rayon təşkilatının 
sədri Tağı Əhmədov və  başqa-
ları çıxış edərək, tolerantlığın 
Azərbaycanın rəsmi dövlət 
siyasəti olduğunu və bunun həm 
Azərbaycan xalqının, həm də 
dövlətinin çox böyük uğurla-
rından biri kimi diqqətə çatdır-
mışlar. Qeyd olunmuşdur ki, 
xalqımız tolerantlıq, dözümlülük, 
başqa dinlərə və mədəniyyətlərə 
hörmət prinsiplərini həyat tərzinə 
çevirərək, bu prosesə mühüm 
töhfələr verir.

Əliqismət BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzeti”

      Cənub bölgəsində Dövlət Bayrağı Günü təntənələri     
 � Lənkəran şəhərindəki Heydər Əliyev 

Mərkəzində Azərbaycan Dövlət Bayrağı Gününə 
həsr edilmiş ”Bayrağımız qürur mənbəyimizdir” 
adlı disput-müzakirə keçirilib. 

Tədbirə Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Himninin 
səslənməsi ilə start verilib. 
Üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağımı-
zın müasir dövlətçiliyimizdə oy-
nadığı rolu əks etdirən videoçarx 
iştirakçılar tərəfindən maraqla 
izlənilib. 

Rayon ziyalılarının və 
tələbə-gənclərin qatıldığı tədbiri 
Heydər Əliyev Mərkəzinin 
direktoru Reyhanə Sadıxova 
açaraq iştirakçıları bayram  
münasibətilə təbrik edib, 
dövlətçiliyimizin bu mühüm 
milli atributunun yaranmasını 
Azərbaycan tarixinin şanlı 
səhifəsi adlandırıb. Lənkəran 
şəhər təhsil şöbəsi müdirinin 
müavini, tarixçi Güloğlan 
Bağırov bayrağın yaran-
ma tarixindən, Azərbaycan 
dövlətçiliyində oynadığı 
əhəmiyyətli roldan ətraflı 
bəhs edib. Tədbirdə çıxış edən 
digər  natiqlər də ürək sözlərini 
söyləyib,  gənclərin hərbi-
vətənpərvərlik tərbiyəsində 
bu kimi bayramların önəmini 
yüksək dəyərləndiriblər.     

* * *
Masallıda keçirilən tədbirlər 

həm Dövlət Bayrağı Gününə, 
həm də  Konstitusiya Gününə 
həsr olunub.    

Tədbir iştirakçıları öncə Ma-
sallı şəhərindəki Heydər Əliyev 
Parkında Azərbaycan xalqının 
ümummilli liderinin abidəsi 
önünə tər gül dəstələri düzərək 
xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

Bayram tədbirində rayon 
icra hakimiyyətinin başçısı Rafil 
Hüseynov, icra hakimiyyəti 
aparatının işçiləri, YAP rayon 
təşkilatı idarə heyətinin üzvləri, 
hüquq-mühafizə orqanlarının, 
idarə, müəssisə və təşkilatların 
rəhbərləri  və minlərlə rayon 
sakini iştirak edib.

İcra hakimiyyəti başçısının 
müavini – ictimai-siyasi və hu-
manitar məsələlər şöbəsinin mü-
diri Aybəniz Qafarova məruzə 
ilə çıxış edib. O, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin İs-
tiqlal Bəyannaməsindən və 
Azərbaycan SSR Konstitusiya-
sından, xüsusilə də ulu öndər 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə hazırlanan və xalqın 
müzakirəsinə verildikdən sonra 
1995-ci il noyabr ayının 12-də 
ümumxalq referendumu ilə 
qəbul edilən Azərbaycan Kons-
titusiyasından ətraflı söz açıb. 
Müzakirələrdə Binə Xocavar 
kənd orta məktəbinin müəllimi 
Ülvi Rufullayev, “Qadın Resurs 
Mərkəzi”nin üzvü Nərmin 
Dəyyanova iştirak ediblər.

Sonra bədii kollektivlər öz 
çıxışları ilə tədbirə rəng qatıblar.

***
Lerikin əzəmətli dağları-

nın qoynunda bir boy da uca 
görünür Azərbaycanın üçrəngli 
bayrağı!   Rayonun sakinləri 9 
Noyabr - Dövlət Bayrağı Gü-
nünü böyük qürur hissilə qeyd 
ediblər. 

Bütün idarə, təşkilat və 

müəssisələrdə, ümumtəhsil 
məktəblərində, eləcə 
də məktəbəqədər təhsil 
müəssisələrində silsilə tədbirlər 
təşkil olunub. Toplantılarda  
dövlət rəmzlərinə, müstəqil 
dövlətçilik ənənələrinə 
hörmət və sədaqət hissinin 
gücləndirilməsinə yönələn 
məruzə və çıxışlar dinlənilib.

Lerik Rayon İcra 
Hakimiyyətinin təşəbbüsü, 
gənclər və idman idarəsinin 
təşkilatçılığı ilə şəhərin 
mərkəzindəki Dövlət Bayrağı 
Meydanına veloyürüş keçirilib. 
50 nəfərədək idmançının qatıl-
dığı yürüş Lerik şəhər 1 saylı 
texniki fənlər təmayüllü liseydən 
start götürüb və Heydər Əliyev 
Meydanında şəhər sakinlərinin 
sürəkli alqışları ilə başa çatıb. 
Yürüş iştirakçıları ümum-
milli liderin abidəsini ziyarət 
ediblər. Onlar abidənin önündə 
sakinlərlə bərabər Azərbaycanın 
Dövlət Himnini ifa ediblər. 

 Yürüş iştirakçılarına rayon 
gənclər və idman idarəsinin fəxri 
fərmanları təqdim olunub. Daha 
sonra bayram  iştirakçıları rayon 
mədəniyyət mərkəzində Dövlət 
Bayrağı Günü münasibətilə ra-
yon məktəblilərinin əl işlərindən 
ibarət sərgi ilə tanış olublar. 

***
Biləsuvar rayonunda da 9 

Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü 
ilə əlaqədar silsilə tədbirlər 
keçirilib.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə 
Heydər Əliyev Parkında ulu 
öndərin abidəsini ziyarət edərək 
önünə tər çiçəklər düzüblər. 
Həmçinin rayon ictimaiyyətinin 
nümayəndələri, məktəblilər 
Dövlət Bayrağı Meydanı-
nı ziyarət ediblər. Orada 
Azərbaycanın Dövlət himni 
səsləndirilib. Heydər Əliyev 
Parkında təşkil olunmuş sərgidə 
gənc rəssamların əl işlərindən 
ibarət rəsmlər nümayiş olunub.

Sonra Heydər Əliyev 

Mərkəzində rayon gənclər və 
idman idarəsinin təşkilatçılığı 
ilə “Bayraq mənliyimdir, bayraq 
kimliyim!” adlı bədii qiraət 
müsabiqəsi keçirilib. Tədbirdə 
idarənin rəisi Aqşin Bağırov 
çıxış edərək  iştirakçıları bayram 
münasibətilə təbrik edib və 
bayram haqqında geniş məlumat 
verib. Sonra ümumtəhsil 
məktəblərinin 21 nəfər şagirdi-
nin çıxışı dinlənilib. Qaliblərə 
Azərbaycanın Dövlət Bayrağı və 
diplomlar  verilib. 

***
 Cəlilabad rayonunda Dövlət 

Bayrağı Gününə həsr olunmuş  
tədbirin iştirakçıları əvvəlcə ulu 
öndərin abidəsini ziyarət edərək 
abidənin önünə tər gül-çiçək 
dəstələri qoyublar. Sonra keçiril-
miş bayraq yürüşünə 2500 nəfər 
qatılıb. Cəlilabad şəhərində 
Heydər Əliyev Mərkəzindən 
başlanan yürüş sakinlərin alqış-
ları ilə  Bayraq Meydanınadək 
davam edib.  

Rayon rəhbəri Əziz 
Əzizov tədbir iştirakçılarına 
bayram təbriklərini çatdırıb. 
O,    Azərbaycanın müstəqillik 
rəmzi olan Dövlət bayrağının 
yaranması tarixindən danı-
şıb.   Prezident İlham Əliyevin 
bayrağımızın uca tutulması 
istiqamətində həyata keçirdiyi 
tədbirləri, dövlət başçısının 
2012-ci ildə  Cəlilabad Rayon 
Bayraq Meydanının açılışında 
iştirak etdiyini xatırlayıb. 

Tədbir bayram konserti ilə 
davam edib.

       Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri


