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Şabranda 
“Yazıçılar, bəstəkarlar və 

rəssamlar şəhərciyi”
İndiyədək fəxrlə yazırdıq ki, 

Azərbaycan dövlət hesabına 
“Jurnalistlər şəhərciyi” yaradılan 
yeganə ölkədir. Dövlət başçımızın 
mədəniyyət xadimləri ilə görüşündə 
öyrəndik ki, ölkəmizin xəritəsinə 
“Yazıçılar, bəstəkarlar və rəssamlar 
şəhərciyi” də düşəcək.

Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq ya-
zıçısı Anar Rzayev Prezidentə xitabən 
dedi ki, bizim Şüvəlandakı yaradıcılıq 
evimizi vaxtilə qaçqınlara, köçkünlərə 
vermişdiik, artıq 30 ilə yaxındır orada 
yaşayırlar: “İndi Sizin sərəncamınızla 
onlara mənzillər verilir, köçürülür və o 
bina təmir olunacaq. Sizin tapşırığınız-
la Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Heydər 
Məscidinin yanında bir sahə ayırdı, 
orada biz yazıçılar üçün 16 mərtəbəli 
bina tikiləcək, kooperativ ev. Bununla 
da bizim yazıçıların mənzil məsələsi 
demək olar ki, həll ediləcək”.

Daha böyük və şad bir xəbərin 
də olduğunu deyən Xalq yazıçısı 
bilavasitə Prezidentin tapşırığı ilə 
Şabranda yeni şəhərciyin salınmasına 
başlanıldığını bildirdi: “ Dünən mən 
Şabran Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı ilə telefonla danışdım, dedi 
ki, layihə artıq hazırdır. Bəstəkarlar, 
rəssamlar, yazıçılar üçün üç bina, 
bir də ümumi bina tikiləcək ki, orada 
konfrans zalı, poliklinika və dükanlar 
olacaq. Torpaq və yol işləri qurtarıb. 
Martda tikinti işləri başlanacaq. Mən 
Sizə həm Yazıçılar Birliyi adından, 
həm də icazələri ilə bizim Rəssamlar 
və Bəstəkarlar ittifaqlarının adından 
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, 
belə bir nadir şəhərcik yaranacaq”.

 Bəstəkara elə 
tədbirdəcə ev verildi

Bəstəkarlar İttifaqının sədri, 
Xalq artisti Firəngiz Əlizadə dövlətin 
incəsənət xadimlərinə, xüsusən, 
bəstəkarlara göstərdiyi misilsiz qayğı 
və diqqəti yüksək qiymətləndirdikdən 
sonra bir xahişlə çıxış etdi: 

“Burada bir adı çəkmək istəyirəm, 
bağışlayın, bəlkə yeri deyil, amma 
bizim 90 yaşında bir bəstəkarımız 
var, Yaşar İmanov, Abxaziyadan 
qaçqındır. Artıq ailəsində üç nəsil 
musiqiçilər böyüyüb. Onun evi yoxdur. 
O, çox istərdi ki, 90 yaşında evi olsun. 
Mümkündürsə, bu məsələni həll 
edərdiniz. Biz çox minnətdar olarıq”.

Bu təklifə dövlət başçısının 
münasibəti həqiqətən qürurvericidir: 
“Mən Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən 
qaldırılmış təklifləri də qəbul edirəm. 
Yaşar İmanovun mənzil probleminin 
həlli ilə bağlı bu gün Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinə göstəriş veriləcək. Əgər 
mən bunu əvvəldən bilsəydim, çoxdan 
bu məsələ həll olunardı”.

Kinematoqrafçılar İttifaqının 
da öz “evi” olacaq

Azərbaycan Respublikası Kine-
matoqrafçılar İttifaqının sədri, Xalq 
artisti Şəfiqə Məmmədova da təkliflə 
çıxış etdi: “Mən istərdim ki, bu Kine-
matoqrafçılar İttifaqının problemini bu 
gün Sizə çatdırım. Artıq 6 ildir ki, təsis 
olunmuş Respublika Kinematoqrafçı-
lar İttifaqı binasızdır. Bu ittifaq 6 ildir 
fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, 
çox böyük işlər görüb, onun artıq 400-
ə yaxın üzvü var. Bilirsiniz, Rəssamlar, 
Bəstəkarlar, Teatr Xadimləri, Yazıçılar 
ittifaqları Xaqani küçəsində düzülüb. 
Amma kinematoqrafçıların ordusu çox 
böyükdür. Ona görə mən Sizdən xahiş 
edirəm, bizə elə bir məkan verilsin ki, 
artıq bu, Kinematoqrafçılar İttifaqına 
layiq olsun”. 

Prezidentin reaksiyası: “Təklif 
olunur ki, Bakı şəhərinin mərkəzində 
gözəl bina seçilsin. Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinə, Əmlak Məsələləri 
Komitəsinə, Mədəniyyət Nazirliyinə 
göstəriş verilir. Şəfiqə xanım, siz 
özünüz də bu məsələ ilə bağlı təkliflər 
verin. Əlbəttə ki, biz bunu etməliyik. 
Çünki Kinematoqrafçılar İttifaqının 
müstəqil binası olmalıdır və şərait 
yaxşı olmalıdır”.

 Akademik Rus Dram Teatrı
Azərbaycan Dövlət Rus Dram 

Teatrının baş rejissoru, Xalq artisti 
Aleksandr Şarovski Prezident İlham 
Əliyevin tapşırığı ilə bu teatrın bina-
sının yüksək səviyyədə təmir edildi-
yini, yaradıcı kollektivə daim qayğı 
göstərildiyini söylədi və əlavə etdi: 
“Siz keçmiş ittifaq respublikalarında 
rus teatrlarının əksəriyyətinin necə 
acınacaqlı vəziyyətdə olduğunu və 
bizim bu fonda özümüzü necə yaxşı 

hiss etdiyimizi bilirsiniz. Lakin məsələ 
bundadır ki, həmin respublikalarda rus 
dram teatrları akademikdir, bizdə isə 
yox. Çox istərdik ki, biz də bu qürur-
verici adı daşıyaq və Sizinlə birlikdə 
sevinək”. 

Dövlət başçımız burada heç bir 
problemin olmadığını söylədi: “Rus 
Dram Teatrının akademik teatra 
çevrilməsi məsələsində mən heç bir 
problem görmürəm. Bu gün tapşırıq 
verirəm ki, bu məsələ həll olunsun və 
digər teatrların da səviyyəsini qaldır-
maq üçün mütləq addımlar atılmalı-
dır. Prinsipcə, həm maaşlar, həm də 
status artacaq”.

Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin abidəsi

Çıxışına “Ürəyimi boşaltmaq 
istəyirəm” – deyə sözə başlayan 
Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə 
dedi: “Çox istəyərdim ki, Bakı 
şəhərində Hacı Zeynalabdin Tağıye-
vin heykəli ucaldılsın. Bunu nəinki 
mən, bunu milyonlarla insan istəyir. 
Çünki onun çox böyük işləri olub 
Azərbaycanda, Bakıda. İnanın mənə 
ki, 10 milyonluq xalq həmişə dua 
edəcək Sizə, əgər bu yaxınlarda 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəli 
ucalsa. Kukla Teatrının önündə bir 
bağ var, mən onu orada faytonda 
görürəm, Hacı Zeynalabdin Tağı-
yev faytonda oturub və Siz hər dəfə 
səhərlər işə gedəndə görəcəksiniz və 
sevinəcəksiniz ki, məhz Sizin vaxtınız-
da o heykəl ucaldı”. 

Prezident İlham Əliyev bu təklifi 
adi bir məsələ kimi deyil, məhz Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin adına və 
ruhuna layiq böyük ehtiramla qəbul 
etdi: “Mən Bəhramın təklifini də 

bəyənirəm. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 
böyük insan, böyük xeyriyyəçi olub… 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xeyirxah 
fəaliyyəti bizim ailəmizdə də özünü 
göstərmişdir. O vaxt mənim babam 
Əziz Əliyev ona məktub yazaraq xahiş 
etmişdi ki, ona pul versin, getsin həkim 
peşəsinə yiyələnsin. Hacı Zeynalab-
din, əlbəttə ki, onu tanımırdı, tanıya 
da bilməzdi. Tək o məktuba görə ona 
pul göndərdi. O pulla da Əziz Əliyev 
getdi Sankt-Peterburqda Hərbi-Tibbi 
Akademiyaya daxil oldu, həkim oldu, 
ondan sonra da onun həyatında yeni 
dövr başladı… Onun şərəfinə abidənin 
ucaldılması düzgün qərardır... Təkliflər 
hazırlayın.”

 Belə görüşlər müntəzəm 
olaraq keçirilsin ki…

Bütün natiqləri diqqətlə dinləyən 
və qaldırılan məsələlərin hamısına 
münasibət bildirən dövlət başçımızın 
özü də sonda təklif verdi: “Mən təklif 
edərdim belə görüşlər müntəzəm ola-
raq keçirilsin ki, biz bütün məsələləri 
əhatə edə bilək.

Bugünkü görüş bir daha onu 
göstərir ki, bunun çox böyük faydası 
var. Çünki burada qaldırılan məsələlər 
doğrudan da vacibdir və hesab 
edirəm ki, bu məsələlərin həlli bir çox 
mətləblərə aydınlıq gətirə bilər. Mən 
artıq mədəniyyət nazirinə göstəriş 
vermişəm, eyni zamanda, Prezi-
dent Administrasiyasına da göstəriş 
verirəm ki, burada səslənən bütün 
təkliflər təhlil olunsun, bir proqram 
halına salınsın və biz bu məsələləri 
ardıcıl olaraq həll edə bilək”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Hər bir xalq, millət bir çox xüsusiyyətləri 
ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində 
fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, 
deyərdim ki, ən böyüyü mədəniyyətdir. 
Dünya xalqları arasında Azərbaycan xal-
qı yaşatdığı və təbliğ etdiyi bəşəri ideya-
ları, adət-ənənələri, milli xüsusiyyətləri 
ilə özünəməxsus yer tutur. Azərbaycan 
ən qədim zamanlardan dinlərin, dillərin 

və mədəniyyətlərin təmas və ünsiyyət 
yeri olub. Bu gün də belədir. Mədəniyyət 
bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə 
xalqları zənginləşdirir, onları inkişaf etdirir. 
Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti ta 
qədim zamanlardan indiyədək öz milliliyi-
ni saxlayaraq, bu zəmin əsasında klassik 
mədəniyyət səviyyəsinə gəlib çatmışdır. Xal-
qımızın incəsənət və mədəniyyət sahəsində 
qazandığı uğurlar Vətənini, millətini sevən 
hər bir kəs üçün iftixar mənbəyidir. Çünki hər 
bir xalqın mədəniyyəti həmişə onu yüksəldir, 
bütün dünyada tanıdır, mənəviyyatını 
zənginləşdirir. Sovet İttifaqı dövründə dün-
yanın, demək olar ki, əksər ölkələrini qarış-
qarış gəzmişəm, konsertlər vermişəm. Elə 
ölkə olub ki, orada Azərbaycanı tanımayıblar. 
Ancaq ifa etdiyim mahnılarla tanıtdırmışam, 
sevdirmişəm ölkəmizi. Mədəniyyətimiz, 
incəsənətimiz tanıtdırıb Azərbaycanımızı.

Ölkələr arasında dostluq 
münasibətlərinin yaradılmasında və getdikcə 
möhkəmləndirilməsində mədəniyyət, 
incəsənət və elm sahəsində əlaqələrin təsiri 
böyükdür. 

Ulu öndər Heydər Əliyev ölkəmizdə 
ədəbiyyata, elmə, mədəniyyətə, incəsənət 
xadimlərinə həmişə diqqət və qayğı göstərib. 

Bu qayğı möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva 
tərəfindən layiqli şəkildə davam etdirilir. 
Bir neçə gün əvvəl bir qrup mədəniyyət 
və incəsənət xadimi ilə keçirilən görüşdə 
də bunun şahidi olduq. Fikir verdinizmi, 
Prezidentimizlə görüşdə kim istədi danışdı, 
təkliflər verildi, xahişlər olundu. Hamını sona 
qədər böyük səbrlə dinlədilər, heç kimin 
sözünü kəsmədilər. Əksinə, şərait yaradır-
dılar ki, öz fikirlərimizi sərbəst çatdıra bilək. 
Bax, böyüklük, müdriklik budur. Mədəniyyətə, 
incəsənətə, bu sahənin tanınmış xadimlərinə 
yüksək dəyər vermək budur!

Cənab Prezident yekun nitqində bir 
daha bildirdi ki, qaldırılan məsələlərin ha-
mısı qısa bir müddətdə öz həllini tapacaq. 
Görüşdən sonra da cənab Prezidentin, 
birinci xanım Mehriban Əliyevanın tədbir 
iştirakçıları ilə səmimi, mehriban söhbətləri, 
şəkil çəkdirmələri hər birimizdə böyük ruh 
yüksəkliyi yaratdı. Fəxr edirik ki, İlham Əliyev 
kimi qədirbilən,Vətənini, xalqını, millətini 
dərin məhəbbətlə sevən qayğıkeş, humanist 
Prezidentimiz var!

Zeynəb XANLAROVA, 
Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq artisti, 

Milli Məclisin deputatı

Mədəniyyətimizin inkişafı ilə bağlı 
perspektiv vəzifələr müəyyənləşdirildi

 � Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət ölkəmizin 
beynəlxalq aləmdəki reytinqini yüksəltməklə yanaşı, əhalinin həyat səviyyəsini 
də getdikcə yaxşılaşdırır. Hər bir sahəyə xüsusi həssaslıqla yanaşan möhtərəm 
Prezidentimiz mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin də qarşılaşdığı problemlərlə 
yaxından maraqlanır, onların sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində mühüm qərarlar qəbul 
edir. Bu işlərdə Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 
fəaliyyəti də mütləq qeyd olunmalıdır.

Prezident İlham Əliyevin 
mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinin bir qrupu ilə 
görüşündə səsləndirdiyi 
fikirlər, son illər bu sahədə 
görülən və görüləcək işlər 
barəsində ətraflı məlumat 
verməsi, tədbirdə iştirak edən 
mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərini diqqətlə dinləməsi, 
mədəni inkişaf məsələlərini 
müzakirə etməsi bu sahəyə 
göstərdiyi diqqət və qayğının 
təzahürüdür. 

Bəli, biz çox gözəl bir 
ölkənin vətəndaşıyıq. Hər 
bir soydaşımız bununla fəxr 
etməli, qürur hissi keçirməlidir. 
Çünki cəmiyyətdə tutduğu 
mövqeyindən asılı olmayaraq, 
hər bir vətəndaşın qayğısına 
qalan, onların problemini öz 
problemi bilən dövlət baş-
çımız var. Son 16 il ərzində 
möhtərəm Prezidentimiz hər 
bir vətəndaşımızın yanında 
olub. Dövlət başçısının imza-

ladığı fərman və sərəncamlar 
da bunu təsdiqləyir. Çünki 
cəmiyyətdə elə bir təbəqə 
yoxdur ki, bu tarixi qərarlardan 
yararlanmasın. 

Möhtərəm Prezidentimi-
zin mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinin bir qrupu ilə 
keçirdiyi görüş Azərbaycan 
mədəniyyətinin, incəsənətinin 
inkişafına, bu sahənin 
xadimlərinə, sənətkarlara 
verdiyi yüksək qiymətdir. 
Bu qiymətin dəfələrlə şa-
hidi olmuşuq. Ulu öndər 
Heydər Əliyevin mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərinə 
göstərdiyi diqqət və qayğı bu 
gün uğurla davam etdirilir. 
Mədəniyyətimizin inkişafı, 
mədəniyyət obyektlərinin 
əsaslı təmiri, yenidən qurul-
ması, bu sahədə çalışan-
ların sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi hər an dövlət 
başçımızın diqqət mərkəzində 
olub. Bu qayğını hər birimiz 

daim hiss etmişik. 
Cənab Prezidentin 

mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinin bir qrupu ilə 
keçirdiyi görüş, xalqın rəğbətini 
qazanmış sənət adamlarının 
bu tədbirdə iştirakı, orada 
səsləndirilən fikirlər, bir daha 
ölkə rəhbərinin xalqla birliyini 
nümayiş etdirir. 

Jalə ƏLİYEVA, 
Milli Məclisin mədəniyyət 

komitəsi sədrinin 
müavini, filologiya üzrə 

elmlər doktoru, professor 

Milli-mədəni dəyərlərin qorunması 
dövlətin diqqət mərkəzindədir

Dövlətimizin başçısının 
mədəniyyət sahəsində yürüt-
düyü siyasət Azərbaycanın 
digər şəhərlərinin də 
mədəniyyət mərkəzlərinə 
çevrilməsinə səbəb olub. Bu 
siyasətin göstəricilərindən 
biri də 2009-cu ildən baş-
layaraq hər il Qəbələ 
şəhərində beynəlxalq musiqi 
festivalının keçirilməsidir. 
Qəbələ beynəlxalq musi-
qi festivalları çərçivəsində 
muğam, caz, vokal musiqisi 
konsertlərinin təşkili, dün-
yanın bir çox ölkəsindən 
tanınmış musiqiçilərin, dünya 
şöhrətli simfonik və filarmonik 
orkestlərin Qəbələ şəhərində 
toplanması Azərbaycanın 
mədəniyyət sahəsində nail 
olduğu uğurlardan biri hesab 
edilir.

Bu məqamda  xalqımızın 
sənəti, milli sərvəti olan mu-
ğamın yaşadılması, inkişafı 
ilə bağlı da qısaca danışmaq 
istərdim. Heydər Əliyev Fondu-
nun prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın muğama göstərdiyi 

diqqət və qayğı nəticəsində 
son illərdə Azərbaycan 
muğamı özünün yeni 
tərəqqi mərhələsinə daxil 
olub. Ənənəvi muğam 
müsabiqələrinin reallaşdırıl-
ması və televiziya ilə canlı 
yayımlanması məhz bunun 
bariz ifadəsidir. 

Azərbaycan Prezidenti 
tərəfindən ötən 15 ildə 
mənəvi dəyərlərimizin 
inkişafı və qorunması 
istiqamətində reallaşdı-
rılan tədbirlər, görülən 
işlər barədə çox danış-
maq olar. Təkcə Prezident 
İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyevanın 
martın 1-də mədəniyyət və 
incəsənət xadimlərinin bir 
qrupu ilə görüşməsi və bu 
görüşdə dövlət başçımızın 
nitq söyləyərək, sözügedən 
sahədə görülən işlər barədə 
danışması, eyni zaman-
da, mədəniyyət xadimlərini 
narahat edən məsələlərlə 
bağlı fikir mübadiləsi apar-
ması bir daha təsdiq edir 

ki, ölkəmizdə mədəniyyətə, 
mənəvi dəyərlərin qoru-
nub saxlanılmasına böyük 
qayğı var. Bu, eyni zaman-
da, mədəniyyətimizin bütün 
sahələrinin inkişafına dövlət 
tərəfindən böyük dəstək veril-
diyini bir daha təsdiqləyir. 

Sərdar FƏRƏCOV, 
Azərbaycan Bəstəkarlar 

İttifaqının katibi, Əməkdar 
incəsənət xadimi 

Elbay Qasımzadə: Prezident Bakının tarixi mərkəzinin sərhədlərinin 
müəyyənləşdirilməsi barədə təklifimə həssaslıqla yanaşdı

Dövlətimizin başçısı Bakının 
tarixi mərkəzinin sərhədlərinin 
müəyyənləşdirilməsinə dair 

təklifimə çox həssaslıqla yanaşdı, 
operativ reaksiya verdi. Bu sözləri 
Azərbaycan Memarlar İttifaqı-
nın idarə heyətinin sədri Elbay 
Qasımzadə martın 1-də Prezident 
İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyevanın mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərinin bir 
qrupu ilə görüşünün əhəmiyyətini 
AZƏRTAC-a şərh edərkən deyib.

Tanınmış memar bildirib ki, 
ölkəmizin yeni inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoyduğu, bütün sahələrdə çox 
ciddi islahatlar aparıldığı bir vaxtda 
belə görüşün keçirilməsi mühüm 
əhəmiyyət daşıyır. Prezident İlham 

Əliyev görüş iştirakçılarının fikirlərini 
və təkliflərini diqqətlə dinlədi, bir sıra 
məsələlərin həlli ilə bağlı yerindəcə 
tapşırıqlar verdi.

Bakının tarixi mərkəzinin 
sərhədlərinin müəyyənləşmədiyini 
deyən Elbay Qasımzadə görüşdə bu 

məsələ ilə bağlı təklifə Azərbaycan 
Prezidentinin müsbət reaksiyasının 
paytaxtın tarixi memarlığının qorun-
ması baxımından önəmini diqqətə 
çatdırıb: “Bakının tarixi mərkəzi 
bu gün Səbail, Yasamal, Nəsimi 
və Nərimanov rayonları olmaqla 
dörd rayon arasında bölünüb. Bu-
rada aparılan təsərrüfat fəaliyyəti, 
abadlıq və inşaat işləri mərkəzdən 
nə dərəcədə idarə olunsa da, yerli 
idarəetmə qurumlarının bir-birindən 
fərqli yanaşmalarına məruz qalır. 
Bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq 
məqsədilə Bakının tarixi mərkəzinin 
sərhədləri dəqiq müəyyənləşdirilməli 
və təsdiqlənməlidir. Təyin olunmuş 
sərhədlər daxilində Bakı şəhərinin 
Mərkəzi rayonu adlandırılan yerli 
idarəetmə inzibati-ərazi vahidi təşkil 

olunması bu ərazidə aparılan hər 
hansı bir fəaliyyət növünə daha ciddi, 
daha böyük tələbkarlıqla şərtlər və 
qaydalar tətbiq edilməsinə imkan yara-
dacaq. Ölkə başçısı bu təklifi bəyəndi 
və görüşün gedişində müvafiq qurum-
lara bununla bağlı tapşırıqlar verdi. 
Prezident şəhərin mərkəzinin hüdud-
larının dəqiq müəyyən olunmasının, 
vahid idarəetmə sisteminin vacibliyini 
qeyd etdi”.

Elbay Qasımzadə vurğulayıb ki, ta-
rixi irsimiz olan və XIX əsrin sonunda 
- XX əsrin əvvəlində yaranmış Bayır 
şəhər və Aşağı şəhər anlayışları kimi 
qəbul olunan Bakı mərkəzinin qoru-
nub saxlanılması üçün bu, olduqca 
vacibdir.

Prezident İlham Əliyev – mədəniyyətimizin 
və incəsənətimizin böyük himayədarı

Hər bir xalqı dünyada tanıdan onun 
mədəniyyəti, milli-mənəvi dəyərləridir

Prezident    İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyət 

və incəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşü, tədbir iştirakçılarını 
diqqətlə, səbrlə dinləmələri, qaldırılan hər bir məsələyə həssaslıqla 
yanaşmaları, xahişlərin yerinə yetiriləməsi barədə verilən vədlər, tap-
şırıqlar mədəniyyət işçilərinə böyük ruh verdi. Bu, həm də mədəniyyətə 
və incənətə göstərilən diqqət və qayğının təzahürü idi. Hər kəsə bəllidir 
ki, möhtərəm Prezidentimiz verdiyi 
hər bir vədi dərhal yerinə yetirir. 
Biz 16 ildir ki, bunun şahidiyik. 
Mədəniyyət və incəsənət xadimləri 
ilə görüşə 2 saatdan artıq vaxt ay-
rılması da təsadüfi deyildi.

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin prezidentlik dövrü ərzində respublika-
mızın sürətli inkişafı mədəniyyət sahəsində də özünü qabarıq şəkildə göstərib. 
Azərbaycan, sözün həqiqi mənasında, dünyanın mədəniyyət mərkəzlərindən 
birinə çevrilib. Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə Bakıda Beynəlxalq Huma-
nitar forumlarının keçirilməsi bu məsələdə mühüm rol oynayıb. Xatırladım 
ki, bu forumlar 70-dən çox ölkə, 10-dan çox mötəbər beynəlxaq təşkilatın 
nümayəndələrini, həmçinin dövlət başçılarını, Nobel mükafatı laureatlarını, 
dünyanın nüfuzlu fəxri professorlarını, görkəmli ictimai və siyasi xadimlərini 
Azərbaycanın paytaxtında bir araya gətirib. 

“İnanıram ki, nəticələr tez bir 
zamanda özünü göstərəcək”
Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban 

Əliyevanın mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin bir qrupu 
ilə görüşündə çox önəmli məsələlər qaldırıldı, mühüm 
təkliflər irəli sürüldü. Bu görüş bizdə 
çox gözəl təəssüratlar yaratdı. Biz 
incəsənət xadimləri öz problemlərimizi 
hər kəsə danışa bilmirik. Buna görə də 
Prezidentimizin də qeyd etdiyi kimi, belə 
görüşlərin keçirilməsi çox vacibdir.

Bu fikirləri AZƏRTAC-a Xalq artisti Afaq 
Bəşirqızı söyləyib.

“Biz sənətdə bu məqama asan gəlib 
çıxmamışıq, sənət yolunda canımızı qoymuşuq. Amma bu gün biz 
sənət adamları qazandıqlarımızı öz şəxsi ambisiyalarımız üçün 
xərcləməməliyik, əldə etdiklərimizi gənc nəsillə paylaşmalıyıq. 
Mən görüşdə bu məsələni qaldırdım və çox da məmnun qaldım. 
Prezident də təkliflərimi gözəl qarşıladı, yekun çıxışında bu 
məsələyə də toxundu. İnanıram ki, nəticələr tez bir zamanda 
özünü göstərəcək”, - deyə Xalq artisti bildirib.


