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24 dekabr 2019-cu il, çərşənbə axşamı

...Hər bir ölkənin mənəvi, mədəni həyatı da
ölkənin səviyyəsini göstərir. Bu sahəyə daha böyük
diqqət göstərilməlidir.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
birliklərinin gələcək fəaliyyətinin təmin
olunması üçün də vəsait ayrılmışdır.
Sənət adamlarının sosial vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması da cənab Prezidentin
daimi diqqət mərkəzində olmuşdur.
Dövlət başçısının sərəncamları ilə onlara
mənzillər, fəxri adlar, Prezident təqaüdü
verilir.
Bu gün Azərbaycan incəsənəti
ölkəmizi dünyada daha geniş miqyasda
tanıtmaqdadır. UNESKO və İSESKO
kimi mötəbər beynəlxalq təşkilatlar
Azərbaycanı yüksək sivilizasiyalı
bir ölkə kimi tanıyır. Bizim bir çox
mədəniyyət abidələrimiz UNESKO-nun
maddi və mənəvi irs siyahısına salınmışdır. Hər iki beynəlxalq təşkilatın
xoşməramlı səfiri, Azərbaycanın
Birinci vitse –prezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun rəhbəri Mehriban xanım
Əliyevanın Azərbaycan mədəniyyətinin
dünyada tanınmasında rolu çox böyük-

Dövlət başçısı xalqımızın
mütəfəkkir şairi İmadəddin Nəsiminin
650 illik yubileyinin keçirilməsi ilə
bağlı sərəncam imzalamışdır. Prezidentin digər sərəncamı ilə 2019-cu il
Azərbaycanda “Nəsimi ili” elan olunmuşdur. Həmin yubileylə bağlı tədbirlər
nəinki ölkəmizdə, beynəlxalq miqyasda
da geniş şəkildə qeyd olunur.
Cənab Prezidentimiz mədəniyyətin
bütün sahələrinə olduğu kimi
rəssamlığa da böyük önəm verir. Rəssamlar İttifaqının yubileyi
münsibətilə möhtərəm Prezident
rəssamlarımızdan bir qrupu ilə görüşdü,
onlara yaradıcılıqlarında böyük uğurlar
arzuladı. Möhtərəm dövlət başçımız
sərgilərdə iştirak etmiş, rəssamlarımıza
fəxri adlar, Prezident təqaüdləri
verilməsi ilə bağlı sərəncamlar imzalamışdır. Rəssamlarımızdan çoxunun
yaradıcılıq emalatxanası vardır. Tez-tez
onların əsərlərinin sərgiləri təşkil
olunur. Əlbəttə, bu gün Mədəniyyət
Nazirliyi bütün bu işlərin təşkilində
əhəmiyyətli rol oynayır. Mədəniyyət
naziri Əbülfəs Qarayev belə tədbirlərdə
vaxtaşırı iştirak edir, rəssamlarımızın
sosial vəziyyəti ilə mütəmadi olaraq
maraqlanır. Bütün bunlar ölkəmizdə
rəssamlıq sənətinin inkişaf etməsinə

Prezident İlham Əliyev ulu öndərin
mədəniyyət siyasətini uğurla davam etdirir
Son on altı ildəki mədəniyyət
salnaməsini vərəqləyəndə, ürəkaçan
mənzərə ilə qarşılaşırıq. Mədəniyyət
obyektlərinin, ilk növbədə kütləvi
nümayiş məkanları olan teatr və
muzeylərin yüksək səviyyədə təmirbərpası, ölkənin müasir inkişafını
təcəssüm etdirən yeni mədəniyyət
ocaqlarının yaradılması bu sahəyə
göstərilən yüksək diqqət və qayğıdan
xəbər verir.
Bu illər ərzində Prezident İlham
Əliyev tərəfindən mədəniyyət sahəsi
ilə bağlı 600-dən çox fərman və
sərəncam imzalanıb. Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, mədəniyyət
sahəsində böyük investisiya proqramları reallaşdırılıb, paytaxtda və regionlarda bir sıra mədəniyyət mərkəzləri,
teatr binaları, sərgi salonları, rəsm
qalereyaları istifadəyə verilib, habelə,
mövcud mədəniyyət obyektlərinin müasir standartlara uyğun təmiri, madditexniki bazasının gücləndirilməsi, muzey fondlarının komplektləşdirilməsi
və ekspozisiyaların zənginləşdirilməsi
istiqamətində bir sıra irihəcmli
layihələr həyata keçirilib.
Prezidentin 14 fevral 2014-cü
il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Konsepsiyası” sonrakı dövr
üçün ölkənin mədəni həyatının müasir

(əvvəli 9-cu səhifədə)
övlət başçısı İlham Əliyevin
ötən iln aprelindəki seçkilərdə
yenidən qələbə qazanmasının
əsasında, ilk növbədə, Azərbaycanın
son üç beşillik müddətdə onun
rəhbərliyi altında dinamik inkişaf
dövrünü yaşaması, ölkəmizin qarşısında dayanan vəzifələrin uğurla icra
edilməsi kimi ciddi amillər dayanmışdır. Xalq qəti əmin olmuşdur
ki, İlham Əliyev 2003-cü ildən bəri
ölkənin inkişafı, insanların əminamanlıq şəraitində yaşamasının təmin
edilməsi üçün verdiyi bütün vədlərə
yüksək səviyyədə əməl etmişdir.
Doğrudan da, ötən illərdə
Azərbaycan bir sıra qabaqcıl
ölkələrin onilliklər boyu keçdiyi
inkişaf mərhələsini sürətlə adlayaraq, modernləşmə yoluna qədəm
qoymuşdur. Son 16 ildə ölkə iqtisadiyyatı 3,2 dəfə, qeyri-neft sektoru
2,8 dəfə, sənaye istehsalı 2,6 dəfə,
kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə artmış,
qeyri-neft ixracı 4,1 dəfə çoxalmışdır.
Ölkəmizdə 2 milyondan çox yeni
iş yeri açılmış, yoxsulluq 10 dəfəyə
qədər azalaraq 5 faiz səviyyəsinə
enmişdir. Azərbaycanın valyuta
ehtiyatları 2004-cü ildəki 1,8 milyard
dollardan 46 milyard dollara çatdırılmışdır. Bu dövrdə ölkə iqtisadiyyatına müstəqillik dövründə yatırılan
sərmayənin 93 faizi qədər--250
milyard dollar investisiya qoyulmuşdur. Bütün bunlar dünyada ən sürətli
inkişaf göstəriciləridir.
Nəticədə, Azərbaycan beynəlxalq
reytinqlərdə yüksək yerlərə qalxmışdır. Dünya Bankı, Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı,
Davos İqtisadi Forumu Azərbaycanda
aparılan islahatlara yüksək qiymət
vermişdir. Davos Forumunun 2017ci ildə “İnklüziv inkişaf indeksi”
adlı hesabatında ölkəmiz inkişaf
etməkdə olan 80 ölkə arasında 3-cü
yerə yüksəlmişdir. Azərbaycan
Cənubi Qafqazın aparıcı dövləti
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Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan müstəqil Azərbaycanın mədəniyyət siyasəti
xalqımızın milli dəyərlərini qorumağa, təbliğ etməyə yönəldilmişdir. Ümummilli liderin siyasi kursunun davamçısı Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrdə mədəniyyət sahəsində
də əsaslı islahatlar aparılmış, milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.
2003-cü ildən Azərbaycan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Bütün sahələrdə olduğu kimi
milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması, mədəniyyətimizin xarici ölkələrdə təbliği və tarixi abidələrin
bərpası istiqamətində əhəmiyyətli layihələr həyata keçirilməyə başlanıldı. Möhtərəm Prezidentimiz
hakimiyyətə gəldiyi ilk illərdən mədəni həyatımızın zənginləşməsi üçün ardıcıl olaraq sərəncamlar
imzalamış və onların icrası diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Dövlət başçısı demişdir: “Azərbaycan
xalqının çox zəngin mədəniyyəti, tarixi vardır. Biz haqlı olaraq öz mədəniyyətimizlə fəxr edirik. Bu gün
Azərbaycan dünyada öz mədəniyyəti, musiqisi, tarixi ilə tanınan bir ölkədir”.

tələblər səviyyəsində qurulmasına əsaslı
stimul vermişdir.
Bu gün ölkəmiz, mədəniyyət də
daxil olmaqla, bütün sahələrdə yeni
islahatlar dövrünə qədəm qoyub.
Cənab Prezident İlham Əliyevin və
Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın bu il martın 1-də
mədəniyyət xadimləri ilə görüşü də bu
islahatların yeni konturlarını yaratmaq
baxımından əhəmiyyətli oldu. Görüşdə
mədəniyyətimizin müxtəlif sahələrində
çalışan sənət admları–aktyorlar, rejissorlar, musiqi xadimləri, arxitektorlar,
yaradıcılıq ittifaqlarının rəhbərləri iştirak edirdilər. Prezidentin mədəniyyət və
incəsənət xadimləri ilə səmimi görüşü
və burada qaldırılan bir çox məsələlər
bu sahənin inkişafına, yeni əsərlərin yaradılmasına, yaradıcı insanların ictimai
həyatda, sənət aləmində fəallığının art-

masına stimul yaratmışdır. Cənab Prezident həmin görüşdəki nitqində demişdir: “Mən elə bu gün istərdim ki, sizinlə
bu məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi
aparım və bundan sonra görüləcək işlər
haqqında danışaq. Çünki əvvəlki illərdə
bir çox işlər görülüb. Mən Prezident
kimi çalışırdım ki, həmişə bu sahəyə öz
diqqətimi göstərim.”
Məhz bu diqqətin nəticəsində əsas
teatrlarımız - Milli Dram Teatrı, Rus
Dram Teatrı, Gənc Tamaşaçılar Teatrı, Musiqili Teatr əsaslı təmir olundu.
Bölgələrdə teatrlar tikildi və əsaslı təmir
edildi, yeni teatrlar yaradıldı.
Mədəniyyət işçiləri ilə görüşdən
dərhal sonra Prezident sərəncamı ilə
dövlət sifarişi ilə çəkiləcək filmlərin
istehsalı üçün Mədəniyyət Nazirliyinə
5 milyon manat vəsait ayrıldı. Eyni
zamanda , yardıcılıq ittifaqları və

dür. Xüsusilə görkəmli sənət adamlarının
-- şairlərimizin, bəstəkarlarımızın, elm
xadimlərimizin yubileylərinin UNESKO
səviyyəsində keçirilməsi Azərbaycan
mədəniyyətinə, incəsənətinə verilən
yüksək qiymətin nümunəsidir.
Dövlət başçımızın mədəniyyətimizə
göstərdiyi qayğının bir nümunəsi də
görkəmli sənət adamlarının yubileyləri
ilə bağlı xüsusi sərəncamlar imzalamasıdır. Xalq rəssamı Tahir Salahovun
yubileyi ilə bağlı keçirilən tədbirlər
buna misal ola bilər. Cənab Prezidentin görkəmli sənətkar Tahir Salahovla
görüşməsi və onu yubileyi münasibətilə
təbrik etməsi, eləcə də, digər
sənətçilərlə belə görüşlər dövlətimizin
sənət adamlarına göstərdiyi qayğının
təzahürüdür.

güclü stimul yaradır. İndi Azərbaycan
rəssamlarının əsərləri xarici ölkələrin
böyük muzeylərinin eksponatına
çevrilmiş, müxtəlif ölkələrdə keçirilən
beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirilir.
Prezident İlham Əliyevin uğurlu
xarici siyasəti nəticəsində ölkəmiz
BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı,
UNESKO, Avropa Şurası, Avropa
İttifaqı, ISESKO və başqa təşkilatlarla
səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri qurub.
Bu əlaqələrin mühüm bir müstəvisini
mədəniyyət təşkil edir.
Bu gün Azərbaycan dünyada
mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq mərkəzidir. 2008-ci ildə
Prezident İlham Əliyev tərəfindən irəli
sürülən mədəniyyətlərarası dialoqa dair
“Bakı prosesi” regional təşəbbüsdən
beynəlxalq platformaya çevrilib.
Ölkəmizdə mədəniyyət sahəsinin
ahəngdar inkişafının təmin edilməsi,
heç şübhəsiz, dövlət başçısının bu
sahəyə yüksək diqqət və qayğısının
nəticəsi, eyni zamanda, ulu öndər
Heydər Əliyevin milli-mədəni intibah amalının əbədi yaşayacağının
təminatıdır.

Elçin ORUCOV,
Əməkdar mədəniyyət işçisi,
rəssam

Yeniləşən və yüksələn
Azərbaycanın qurucusu
kimi dünya birliyində mövqelərini
daha da möhkəmləndirmişdir.
Azərbaycan enerji resurslarının dünya
bazarlarına səmərəli və əlverişli
yollarla çıxarılmasını nəzərdə tutan
praqmatik siyasət həyata keçirir
və şaxələndirilmiş nəqliyyat infrastrukturu ilə beynəlxalq birliyin
diqqətini özünə cəlb edir. Bütün
bunlar ölkəmizlə dünya dövlətləri
arasında ticarət-iqtisadi əlaqələrin
möhkəmlənməsi və ilk növbədə,
Azərbaycanın geoiqtisadi maraqlarının təmin edilməsi baxımından
böyük əhəmiyyət daşıyır. Respublikamız transmilli enerji-nəqliyyat
layihələrinin əsas təşəbbüskarlarından
biri olmaqla yanaşı, regional və
beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin
edilməsində mühüm rol oynayır.
Artıq Azərbaycana hər il 2 ,5-3
milyon xarici vətəndaş və turist
gəlir. Onlar mötəbər beynəlxalq
təşkilatların hesabat və reytinqləri ilə
tanış olmasalar belə, təkcə paytaxta
nəzər salmaqla müstəqillik dövrünün
son iki onilliyində Bakı şəhərində böyük bir sıçrayışın baş verdiyinə əmin
olurlar. Prezident İlham Əliyevin
müəyyən etdiyi inkişaf konsepsiyasına əsasən 2003-cü ildən bəri həyata
keçirilən abadlıq və quruculuq işləri
sayəsində Bakı dünyanın ən gözəl
şəhərlərindən birinə, regionun biznes
və mədəniyyət mərkəzinə, cəlbedici

turizm və istirahət məkanına çevrilmişdir.
egionların inkişafı sahəsində
həyata keçirilmiş dövlət
proqramlarında və digər
direktiv sənədlərdə nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası qeyri-neft
sektorunun inkişafına, bölgələrdə
kommunal xidmətlərin və sosial
infrastruktur təminatının keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına,
investisiya qoyuluşunun artmasına,
yeni müəssisələrin, iş yerlərinin açılmasına, əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin
azaldılmasına mühüm təkan vermişdir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı
ilə bağlı 3 dövlət proqramı uğurla
gerçəkləşdirilmişdir. Dördüncü proqram çərçivəsində bu ilin əvvəlindən
bölgələrdə əhəmiyyətli infrastruktur
layihələri icra edilmiş, yeni sənaye
müəssisələri yaradılmışdır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə bir sıra bölgələrdə yeni idman
komplekslərinin tikilməsi marafonu
Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə şəhər
və rayonlarda yeni məktəb binalarının
tikilməsi ilə davam etdirilir ki, bu da
sağlam bədən üçün görülən işlərin
sağlam ruh üçün görülən işlərlə
tamamlanması deməkdir.
Ulu öndərin ideyalarının

R

həmişəyaşar olmasını təmin edən
ən mühüm hadisələr sırasında onun
nəzəri-ideoloji irsinin öyrənilməsi,
ideyalarının tədqiqi və təbliği ilə
bağlı ictimai təşkilatların və elmitədqiqat müəssisələrinin fəaliyyəti,
Heydər Əliyev Fondunun beynəlxalq
miqyasda həyata keçirdiyi tədbirlər,
bu məqsədə xidmət edən araşdırma
və tədris mərkəzləri, universitetlər,
akademiyalar və s. xüsusi yer tutur.
Heydər Əliyev Fondunun Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi
ilə həyata keçirdiyi çoxşaxəli
fəaliyyəti onun ideyalarını təkcə
sözdə yox, həm də işdə yaşatmağın
bariz nümunəsidir. Fərəhlə qeyd
edilməlidir ki, təhsilin maddi-texniki bazasını gücləndirmək və yeni
məktəb binaları tikmək haqqında
Heydər Əliyevin arzu və istəklərini
onun adını daşıyan fond böyük uğurla
gerçəkləşdirməkdədir.
Gənclər millətin varlığının və
gələcək inkişafının təməl daşıdır. Bu
mövqedən çıxış edən dövlət başçısı
ötən illər ərzində ölkəmizdə gənclərlə
bağlı məqsədyönlü dövlət siyasəti
həyata keçirilmişdir. Onun əsas
qayəsini dövlətçiliyə, milli-mənəvi
dəyərlərə sadiq və yüksək intellektual potensiala malik Azərbaycan
gəncliyinin formalaşdırılması təşkil
etmişdir. Bu sahədə atılan addımlar
gənclərin cəmiyyətimizdə özlərini

təsdiq etməsində mühüm rol oynamış,
onların vətənimizə layiq vətəndaşlar
kimi yetişməsinə böyük təsir
göstərmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin
siyasətinə uyğun olaraq, Prezident
İlham Əliyevin müstəsna səyləri ilə
Azərbaycanda dövlətimizin ərazi
bütövlüyünü qoruyan, dünyanın ən
güclü orduları ilə eyni sırada yer alan
və yüksək döyüş hazırlığı olan Silahlı
Qüvvələr yaradılmışdır. Beynəlxalq
reytinqlərə görə, Azərbaycanın
Silahlı Qüvvələri 2018-ci ildə
dünyada ən güclü 50 ordu sırasında
yer tutmuşdur. Bu güc və qüdrətin
nəticəsidir ki, 2016-cı ilin aprel
ayında Milli Ordumuz ermənilərin
təxribatına layiqli cavab vermiş,
düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirmiş
və zəbt olunmuş ərazilərimizin bir
hissəsini işğalçılardan təmizləmişdir.
Bununla da Böyük qayıdış üçün ciddi
addım atılmışdır.
ütün bunlardan göründüyü kimi, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizin əldə etdiyi uğurları
xalqımız əsl vətəndaş qədirbilənliyi
ilə dəyərləndirir, onun daxili və
xarici siyasətinin düzgünlüyünə
inanır və bu strateji hədəflərin
gerçəkləşdirilməsində fəal iştirak edir.
Prezident İlham Əliyev cəmiyyəti
düşündürən hər bir məsələdə xalqla
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həmrəylik nümayiş etdirir və irəli
sürülən məsələlərin həlli ilə bağlı operativ tədbirlər görür. Bunun
nəticəsi olaraq, ümumilikdə, 4 milyon
insanı əhatə edən böyük sosial paket
həyata keçirilmişdir. Ötən dövrdə
qaçqınların və məcburi köçkünlərin
problemlərinin həlli istiqamətində
mühüm addımlar atılmışdır.
Ölkədə getdikcə dərinləşən
islahatlar iqtisadi və sosial sahələrin
inkişafına təkan verməklə yanaşı, demoqrafik proseslərin idarə
edilməsində də mühüm rol oynamış,
ona birbaşa və ya dolayısı ilə öz
müsbət təsirini göstərmişdir. Son 16
ildə Azərbaycan modernləşərək fərqli
idarəçilik sisteminə çevrildiyindən
hazırda siyasi, iqtisadi, idarəçilik
sahələrində uğurlu islahatlar aparılmaqdadır.
Prezident İlham Əliyev xalqın
böyük əksəriyyətinin səsverməsi
ilə növbəti müddətə dövlət başçısı seçildikdən sonra 2018-ci il
aprelin 18-də keçirilmiş andiçmə
mərasimindəki nitqində bütün
sahələrdə islahatların davam
etdiriləcəyini, dövlət siyasətinin
mərkəzində Azərbaycan xalqının köklü maraqlarının, maddi, mənəvi və sosial tələbatlarının dayanacağını bildirmişdir: “Dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı
fikrimi bildirmişəm, bir daha demək
istəyirəm ki, gələcək fəaliyyətimdə də
Azərbaycan vətəndaşının maraqları,
onun rifahı daim diqqət mərkəzində
olacaqdır. Nəzərə alsaq ki, növbəti
illərdə biz çox ciddi islahatlar aparacağıq, islahatları dərinləşdirəcəyik,
əminəm ki, vətəndaşlarımızın yaşayış
səviyyəsi daha da yaxşılaşacaqdır”.
Ölkə rəhbəri İlham Əliyev dövlət
idarəçiliyində əsaslı islahatları davam
etdirərək Prezident Administrasiyasında, Nazirlər Kabinetində, yerli icra
hakimiyyəti orqanlarında ciddi struktur və kadr dəyişikliklərinə start vermişdir. Son 2 ildə müasir idarəetmə
sahəsində bilik və bacarıqları ilə

seçilən cavan kadrlar hökumətdə
və digər icra strukturlarında yüksək
vəzifələrə təyin olunmuşlar. İctimai
rəydə böyük rəğbətlə qarşılanan kadr
siyasəti dövlət orqanlarının çevik və
səmərəli şəkildə fəaliyyətinə mühüm
təsir göstərmişdir. Dövlət həyatında
baş verən islahatları tamamlamaq,
qanunvericilik sistemində də çevik və
daha səmərəli fəaliyyəti təmin etmək
üçün Milli Məclisə də vaxtından
əvvəl seçki keçirilir.
Bu islahatların aparılması,
bütövlükdə, Prezident İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə ölkəmizdə reallaşan
çoxşaxəli yeniləşmə konsepsiyasının əsas istiqamətlərindən birini
təşkil edir. İslahatlar sürətli sosial-iqtisadi inkişafa, əhalinin sosial
rifahının yüksəlməsinə önəmli təkan
verməklə yanaşı, həm də Azərbaycanı
beynəlxalq aləmdə islahatçı dövlət
kimi tanıtmaqdadır.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi 16 illik
bir müddətdə xalqın böyük etimadını
qazanmış, qəti olaraq sübut etmişdir
ki, Azərbaycanı həm daxili, həm
də beynəlxalq miqyasda ən yüksək
səviyyədə yalnız o təmsil edə bilir. İlk
gündən hər bir azərbaycanlının prezidenti olacağını vəd edən, verdiyi sözü
uğurla yerinə yetirən dövlət başçısı
İlham Əliyev öz fəaliyyəti ilə ümummilli liderin başladığı tarixi işi davam
etdirməyə qadir olduğunu sübut
etməklə yanaşı, həm də özünü yeni
zamanın yeni lideri kimi göstərmişdir.
Ötən 16 ildə bir tərəfdən, mövcud
ənənələr davam etdirilmiş, digər
tərəfdən isə dövlət idarəçiliyinə zəruri
novatorluq gətirilmişdir.
Bu gün Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycanın istər daxili, istərsə də xarici siyasətində əldə
edilən hər bir uğur ulu öndər Heydər
Əliyevin zəkasının təcəssümü, onun
milli tərəqqi ideyalarını əhatə edən
nadir irsinin canlı təzahürüdür.

