
Azərbaycanda 
həyata keçirilən 
mədəniyyət siyasəti 

ölkəmizin inkişafının pri-
oritet istiqamətlərindən 
birinə çevrilmişdir. Bunu 
mədəniyyətimizin bü-
tün sahələrində aydın 
hiss etmək mümkündür. 
Azərbaycanda keçirilən son 
Prezident seçkilərindən 
sonra dövlətimizin xüsusi 
qayğı və diqqəti sayəsində 
mədəni həyatımız tamamilə 
yeniləşib. 

Son bir ildə mədəniyyət 
sahəsində idarəçilik sistemi əsaslı 
şəkildə təkmilləşdirilmiş, milli-
mənəvi dəyərlərimizin qorunması 
və təbliğində mühüm uğurlar 
qazanılmış, beynəlxalq mədəni 
əlaqələr genişlənmişdir. Prezident 

İlham Əliyev ötən bir il ərzində 
mədəniyyətin tərəqqisinə xüsusi 
diqqət yetirmış, bir sıra fərman 
və sərəncamlar imzalamışdır. 
2018-ci il aprelin 20-də Prezi-
dentin imzaladığı “Mədəniyyət 
və turizm sahəsində dövlət 
idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 
sərəncamla Azərbaycan Res-
publikasının Mədəniyyət Nazirliyi 
və Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Turizm Agentliyi yaradı-
lıb. Bununla əlaqədar nazirliyin 
strukturunda müəyyən islahatlar 
aparılıb.

Ölkəmizdə mədəniyyətin 
inkişafı və dünyada təbliği ötən il 
daha intensiv xarakter almışdır. 
Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq 
tədbirlərə, mədəniyyətlə bağlı 
mötəbər forum və konfranslara ev 
sahibliyi etmişdir. Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən irəli sürülən 
“Bakı prosesi”nin 10 illiyinin qeyd 
olunmasına hazırlıq işləri yüksək 
səviyyədə həyata keçirilmişdir. 
VI Bakı Beynəlxalq Humanitar 
Forumu yüksək səviyyədə təşkil 
olunmuşdur. 

Xalqımızın yaratdığı 
mədəniyyət abidələrinin, milli irs 
nümunələrinin UNESCO-nun mü-
vafiq siyahılarında yer alması pro-
sesi davam etmişdir. UNESCO-
nun Qeyri-maddi mədəni irsin 
qorunması üzrə hökumətlərarası 
komitəsinin Mavriki Respubli-
kasında keçirilən 13-cü sessi-
yasında Azərbaycanın təqdim 

etdiyi Yallı (Köçəri, Tənzərə) və 
Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri 
Təcili qorunmağa ehtiyacı olan 
qeyri-maddi mədəni irs siyahısına, 
Azərbaycanın Türkiyə və Qaza-
xıstanla birgə təqdim etdiyi “Dədə 
Qorqud irsi. Dastan mədəniyyəti, 
xalq nağılları və musiqisi” no-
minasiya faylı isə çoxmillətli 
mədəniyyət nümunəsi kimi 
təşkilatın Qeyri-maddi mədəni irs 
siyahısına daxil edilib. 

2018-ci il tariximizin şan-
lı səhifəsi – Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illik 
yubileyi ilə əlamətdar olub. 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 
yubileyi haqqında” və 2018-
ci ilin “Cümhuriyyət ili” elan 
olunması haqqında müvafiq 
sərəncamlarına uyğun olaraq, il 
ərzində Mədəniyyət Nazirliyinin 
təşkilatçılığı ilə silsilə tədbirlər, na-
zirliyin dəstəyi ilə Azərbaycanda, 

həmçinin xarici ölkələrdə bir sıra 
konsert proqramları təşkil olunub. 
Mayın 28-də bu münasibətilə 
“Crystal Hall” da möhtəşəm 
konsert proqramı keçirilib. 
“Bölgələrdən-- bölgələrə” yara-
dıcılıq festivalı da AXC-nin 100 
illiyinə həsr olunub.

Dövlət başçısı bir sıra 
mədəniyyət, incəsənət 
xadimlərinin, yazıçı və şairlərin, 

eləcə də mədəniyyət 
ocaqlarının yubileyləri 
haqqında müvafiq 
sərəncamlar imzalayıb. 
Həmin sərəncamların 
icrası ilə bağlı Mədəniyyət 
Nazirliyi digər aidiyyəti 
qurumlarla birgə tədbirlər 
planı hazırlayaraq 
həyata keçirib. Sum-
qayıt və Mingəçevir 
dram teatrlarının 50, 
Azərbaycan Dövlət Gənc 
Tamaşaçılar Teatrının 
90 illiyi, Qara Qarayev, 
Gülxar Həsənova, Mehdi 
Məmmədov, İmran Qası-
mov, Həsən Məmmədov, 
Həsən Turabov, Elza 
İbrahimova, İsa Muğanna, 
Mikayıl Müşfiq və Aşıq 
Şəmşirin ölkə başçısının 
müvafiq sərəncamlarına 
uyğun olaraq yubileyləri 
qeyd olunub. Fransanın 
nüfuzlu “Metso” televiziya-

sında dahi bəstəkar Qara Qara-
yevin 100 illiyi ilə əlaqədar silsilə 
verilişlər, konsertlər nümayiş 
etdirilib. Bütün bunlar Azərbaycan 
mədəniyyətinin təbliği və tanı-
dılması istiqamətində mühüm 
işlərdir.

SSRİ Xalq rəssamı Tahir Sa-
lahovun 90 illiyinə həsr olunmuş 
Bakı Ekspo Mərkəzində böyük 
sərgisini də ötən bir ilin mühüm 

mədəniyyət hadisəsi kimi qeyd 
etmək lazımdır.

Gəncədə Şah Abbas karvan-
sarasının, Sabunçu rayonundakı 
Hacı Şəhla məscidində və bir sıra 
digər mədəniyyət obyektlərində 
təmir işləri də yekunlaşıb, Şəkidə 
Gileyli məscidində bərpa işləri isə 
davam etdirilir.

Kitaba marağın artırılması 
istiqamətində müxtəlif tədbirlər 
həyata keçirilib. Azərbaycan kita-

bının dünyada tanıdılması layihəsi 
üzrə işlər davam etdirilib.Ölkəmiz 
Beynəlxalq Kitab sərgilərində fəal 
iştirak edib.

2019-cu ilin ötən dövrü 
ərzində bu istiqamətdə daha 
intensiv addımlar atılmağa 
başlanmışdır. Cənab Prezi-
dentin bu yaxınlarda bir qrup 
mədəniyyət xadimi ilə görüşü 
inkişafa yeni stimul verdi. Dövlət 
başçısı həmin görüşdə ölkədə 
həyata keçirilməyə başlayan 
islahatlardan danışdı və qeyd 
etdi ki, bu ilin əvvəlindən keçən 
dövr ərzində hazırlanmış sosial 
layihələr icra edilməyə baş-
lanmışdır. Bu görüşün başlıca 
məqsədi incəsənət xadimləri ilə 
mədəniyyət sahəsində isla-
hatlarla bağlı fikir mübadiləsi 
aparmaq və bundan sonra 
görüləcək işlərin istiqamətini 
müəyyənləşdirmək idi. Çünki 
əvvəlki illərdə bir çox işlər görü-
lüb. Mən Prezident kimi çalışır-
dım ki, həmişə bu sahəyə öz 
diqqətimi göstərim.

Tarixi əhəmiyyətli bu görüşdə 
iştirakçılara tam sərbəstlik veril-
mişdi və hər bir mədəniyyət və 
incəsənət xadimi öz sahəsinin 
problemləri barədə məlumat verdi. 
Görüşdən dərhal sonra Prezi-
dent səslənən problemlərlə bağlı 
sərəncamlar, göstərişlər verdi.

Dövlət başçısının bu il martın 
1-də “Azərbaycan kinematoq-
rafiyasının inkişafı ilə bağlı bəzi 
tədbirlər haqqında” imzaladığı 
sərəncamla milli kino sənətimizin 

inkişafına böyük töhfə ver-
miş oldu. Həmin sərəncamla 
Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikası Kinematoqrafçı-
lar İttifaqının və digər aidiyyəti 
qurumların təkliflərini nəzərə 
almaqla, milli kinematoqrafiyanın 
dövrün tələblərinə uyğun inkişaf 
etdirilməsinə dair “Azərbaycan 
kinematoqrafiyasının inkişaf 
konsepsiyası” layihəsini hazırlayıb 
üç ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə 
təqdim edilməsi tapşırılırdı. Dövlət 
sifarişi ilə film istehsalını və gənc 
kinematoqrafçıların yaradıcı-
lığının dəstəklənməsi ilə bağlı 
layihələrin həyata keçirilməsini 
təmin etmək məqsədilə tədbirlər 
müəyyənləşdirildi. 

Dövlət sifarişi ilə film istehsa-
lını və gənc kinematoqrafçıların 
yaradıcılığının dəstəklənməsi 
ilə bağlı layihələrin həyata 
keçirilməsini təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin ehtiyat 
fondundan Mədəniyyət Nazirliyinə 
5 milyon manat vəsait ayrıldı.

Bu il martın 4-də dövlət başçı-
sı “Azərbaycan teatrlarının inkişafı 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
sərəncam imzaladı. Sərəncamda 
deyilir ki, Azərbaycan teatr 
sənəti ölkəmizin ictimai-mədəni 
həyatında daim fəal rol oynamış-
dır. Xalqımız milli ədəbiyyatın 
qiymətli nümunələri ilə yanaşı, 
dünya dramaturgiyasının inciləri 
ilə məhz Azərbaycan teatrının 
dolğun repertuarı sayəsində 
yaxından tanış olmaq imkanı 
əldə etmişdir. Azərbaycan teatr 
xadimlərinin müraciətini nəzərə 
alaraq, Azərbaycan teatrlarının 
fəaliyyətinə dövlət qayğısının 
daha da artırılması məqsədi ilə 

Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Prezidentin 
ehtiyat fondundan Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyinə 1,8 milyon manat 
vəsaitin ayrılması nəzərdə tutu-
lurdu. 

 Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin martın 13-də yaradı-
cılıq ittifaqları və birliklərinin 
fəaliyyəti ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında imzaladığı sərəncam 
milli mədəniyyətimizin inkişafına 
dövlət qayğısının daha bir bariz 
nümunəsidir. Həmin sərəncama 
əsasən, Azərbaycan Respublika-
sının 2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
ehtiyat fondundan Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinə 800 min manat, 
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı-
na 650 min manat, Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqına 350 min 
manat, Azərbaycan Respublikası 
Kinematoqrafçılar İttifaqına 300 
min manat, Azərbaycan Me-
marlar İttifaqına 250 min manat, 
Azərbaycan Teatr Xadimləri 
İttifaqına 250 min manat və 
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinə 250 
min manat ayrılıb.

Regionların da mədəni həyatı 
əsaslı şəkildə dəyişmişdir. Yeni 
mədəniyyət müəssisələri inşa 
olunmuş, əvvəlkilər təmir edilərək 
yenidən istifadəyə verilmişdir. 
Rayon mərkəzlərində parklar, 
xiyabanlar salınmışdır.

Bütün bunlar onu deməyə 
əsas verir ki, ötən bir il ərzində 
mədəni həyatımız daha da 
zənginləşmiş, dövlətimizin davam-
lı dəstəyi ilə Azərbaycanın mədəni 
həyatı yeniləşmişdir. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Mən istəyirəm ki, bundan sonra 
mədəniyyət sahəsində işlər sistemli 
qaydada görülsün. Biz bu məsələlərlə 
bağlı siyasətimizi ardıcıl olaraq 
aparmalıyıq. Əlbəttə ki, sadəcə ola-
raq, mədəniyyət obyektlərinin tikin-
tisi, təmiri bizim məqsədimizi tam 
ifadə edə bilməz. Biz bu məsələlərə 
daha da geniş kontekstdə baxmalı-
yıq. Ümumiyyətlə, mədəniyyətimizin 
gələcək inkişafı, cəmiyyətdə mövcud 
olan ovqat, gənc nəslin tərbiyə olun-
ması, bütün bu məsələlər bir-biri ilə 
bağlıdır.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Milli mədəniyyətimizin 
inkişafında yeni mərhələ

Azərbaycanı tərəqqiyə aparan lider
 � Fransanın “Opinion Way” şirkətinin bu ilin 

martında Azərbaycanda keçirdiyi rəy sorğusunun 
yekunları ilə tanış olanda və sorğu nəticəsində 
Prezident İlham Əliyevin yenə də öz seçicilərinin 
yüksək etimadına malik olduğunun öz təsdiqini 
tapdığını biləndə gözlərim önündə dünyanın tanınmış 
ictimai-siyasi xadimlərinin və diplomatlarının 
dövlətimizin başçısının siyasi fəaliyyətinə verdiyi 
yüksək dəyər canlandı. İlk növbədə, ABŞ-ın çox 
nüfuzlu konqresmeni Kurt Ueldonun dediklərini 
xatırladım “ Azərbaycan xoşbəxt ölkədir, çünki bu 
ölkəyə İlham Əliyev kimi lider qismət olmuşdur”.

Bu fikirlər dünyaca şöhrətli bir 
diplomata məxsusdur. Bu, yalnız 
dəryadan bir damladır. Belə faktlar 
minlərlədir. Son 16 ildə dövlətimizin 
başçısının rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən daxili və xarici siyasət 
ölkəmizi dünyanın inkişaf etmiş 
dövlətləri sırasına qoşub. Prezident 
İlham Əliyevin son bir ildə həyata 
keçirdiyi islahat kursuna, hökumətin 
ümumi daxili və xarici siyasətinə ölkə 
əhalisinin münasibətini öyrənmək 
məqsədilə “Opinion Way” şirkəti 
tərəfindən keçirilən rəy sorğusunun 
nəticəsində də dövlət başçısının lider-
liyi öz təsdiqini tapıb. Keçirilən rəy 
sorğusunun nəticəsi Prezident İlham 
Əliyevin böyük siyasətə yeni düşüncə 
tərzi, gətirdiyinə şübhə yeri qoymadı.

Dövlət başçısının uğurlu xa-
rici siyasəti sayəsində son illər 
Azərbaycanın siyasi və iqtisadi qüdrəti 
qat-qat artıb, respublikamız hətta 

dünyadakı proseslərə təsir etmək 
gücünə malik ölkəyə çevrilib. Yeri 
gəlmişkən, sorğuda Azərbaycanın 
xarici siyasətlə bağlı respondentlərin 
mövqeyi öyrənilib. Sorğunun Prezident 
İlham Əliyevin xarici siyasəti ilə bağlı 
nəticələri də əhalinin müsbət mövqeyi-
ni ifadə edir. Sorğuda iştirak edənlərin 
89,9 faizi bu sualı müsbət cavablan-
dırıb, onların 73,9 faizi isə suala “əla” 
cavabı verib.

Xatırladım ki, keçən il xarici 

siyasət sahəsində uğurlarımız çox 
olub. Dövlətimizin başçısı ötən il 
xarici ölkələrə 16 səfər etmiş və 
Azərbaycana 16 dövlət və hökumət 
başçısı gəlmişdir. Bu, bir daha 
təsdiqləyir ki, xarici siyasətimiz 
çoxşaxəlidir. Azərbaycanın “azadlıq 
adası” kimi tanınmasının nəicəsidir 
ki, hazırda bizimlə əməkdaşlıq edən 
ölkələrin sayı gündən-günə artır.

Bu gün ölkəmiz dünyada eti-
barlı tərəfdaş kimi tanınır. Bütün 
bunlar Prezident İlham Əliyevin 
müəyyənləşdirdiyi daxili və xarici 
siyasətin bariz nümunəsidir. Bunu 
“Opinion Way” şirkətinin rəy sorğu-
sunun nəticələri də təsdiqlədi.

Çingiz QƏNİZADƏ, 
 Milli Məclisin deputatı, Demokratiya 

və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, 
hüquq elmləri üzrə 

fəlsəfə doktoru

Prezident İlham Əliyevin siyasəti 
milli maraqlarımıza tam cavab verir

B.Əliyev bildirib ki, xalq Pre-
zident İlham Əliyev tərəfindən 
ölkədə həyata keçirilən bütün 
islahatların müsbət nəticələrini 
görür, öz həyatlarında hiss 
edir və görülən işləri yüksək 
dəyərləndirir: “Prezident İlham 
Əliyevin fəaliyyətinin son bir 
ili inqilabi islahatlar ilidir və 
ölkənin bütün sahələrində çox 
böyük müsbət dəyişikliklər 
olub, çox böyük işlər görü-

lüb. İqtisadiyyat, mədəniyyət, 
sosial, ordu quruculuğu və 
digər sahələrdə layihələrin 
gerçəkləşdirilməsində 
Azərbaycan ön sırada gedən 
ölkələrdəndir. Azərbaycan son 

bir il ərzində öz gücünü daha da 
artırıb. Hesab edirəm ki, bundan 
sonra da Azərbaycan nəinki 
regionda, ümumiyyətlə, dünyada 
reallaşdırılan iri layihələrin əsas 
müəllifləri ilə bir sırada olacaq”.

Deputat qeyd edib ki, 
Azərbaycanda söz azadlığı, 
insan haqları yüksək səviyyədə 
qorunur və ölkə vətəndaşına çox 
böyük önəm verilir: “Prezident 
İlham Əliyev həm Azərbaycan 
dövlətinin, həm də vətəndaşların 
tam müdafiəsini təmin edir. 
Əlbəttə ki, xalqımız bütün bu 
işləri görür, Prezidentin siyasətini 
dəstəkləyir və onun ətrafında sıx 
birləşərək Azərbaycanın uğurlu 
gələcəyi naminə inamla addımla-
yır. Bir sözlə, sorğunun nəticələri 
göstərdi ki, Prezident İlham 
Əliyevin siyasəti Azərbaycanın 
milli maraqlarına tam cavab 
verir”.

Bir çox xalqlar arzulayırlar ki, onların da cənab 
İlham Əliyev kimi bacarıqlı, beş dildə danışa bilən, 
müxtəlif mövzulara dair əhaləti bilgilərə malik, 
geniş dünyagörüşlü bir lideri olsun. Hesab edirəm 
ki, bu sarıdan Azərbaycan xoşbəxt ölkədir, çünki 
bu ölkəyə İlham Əliyev kimi lider qismət olmuşdur.

Kurt UELDON, 
ABŞ Konqresinin Silahlı Qüvvələr 

Komitəsinin sabiq sədri 

Azərbaycan beynəlxalq terrorizmə qarşı 
mübarizədə ABŞ-ın etibarlı tərəfdaşıdır

O qeyd edib ki, Azərbaycan 
bu tədbirə ev sahibliyi etməklə 
narkotiklərə qarşı mübarizədə mühüm 
rol oynayır. Səfir bildirib ki, Azərbaycan 
beynəlxalq sülhün təmin olunması-
na mühüm töhfə verir, Əfqanstana 

sülhməramlı qoşunlarını göndərir.
Ö.Litzenberqer Azərbaycanın mü-

hüm geostrateji məkanda yerləşdiyini 
xüsusi vurğulayıb.

“Xalq qəzeti”

Bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Örl Litzenberqer Bakıda 
keçirilən Narkotiklərlə Mübarizə üzrə 36-cı Beynəlxalq Konfransda 
çıxışı zaman deyib.

Fransanın nüfuzlu “Opinion Way” təşkilatının 
Azərbaycanda mövcud ictimai-siyasi vəziyyətə, 
Prezident İlham Əliyevin son bir ildə həyata ke-

çirdiyi islahatlara dair rəy sorğusunda Prezident İlham 
Əliyevin fəaliyyətinin respondentlər tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilməsi Azərbaycan xalqının dövlət başçısı 
ətrafında sıx birləşməsinin göstəricisidir. Bunu Trend-ə Milli 
Məclisin deputatı Bəxtiyar Əliyev deyib.

16 aprel 2019-cu il, çərşənbə axşamı4


