
Azərbaycan mədəniyyəti inkişafın 
yeni mərhələsinə qədəm qoyub

– Elçın müəllim, əvvəla, sizi 
 yubileyiniz münasibətilə təbrik edi-
rik. Son illər mətbuat səhifələrində 
milli mədəniyyətimizin inkişafı 
ilə bağlı sizin yazılarınız oxucular 
tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış-
dır. İstəyirik ki, mədəniyyətimizin 
tərəqqi tendensiyaları ilə bağlı 
fikirlərinizi bizimlə də bölüşəsiniz.

– Mən həmişə bunu xüsusi olaraq 
vurğulamışam ki, milli mədəniyyətimiz 
bugünkü inkişaf səviyyəsinə görə 
ulu öndər Heydər Əliyevə borclu-
dur. Ümummilli lider çıxışlarının 
birində ölkəmizin qədim tarixə və 
zəngin mədəniyyətə malik olduğunu 
qeyd edərək demişdir: “Azərbaycan 
insanın, bəşəriyyətin beşiyi olan 
nadir ölkələrdən biridir. Burada 
həyat çox erkən yaranmışdır və Azıx 
mağarasında tapılmış azıxantrop 
Azərbaycanın ən qədim ibtidai insan 
məskənlərindən biri olmasını sübut 
edir. Qobustandakı və Gəmiqayadakı 
qayaüstü təsvirlər, petroqliflər, Kür-
Araz, Xocalı mədəniyyət nümunələri, 
kurqan tapıntıları sübut edir ki, 
hətta miladdan əvvəlki minilliklərdə 
də Azərbaycanda inkişaf etmiş 
mədəniyyət mövcud olmuşdur ”.

Göründüyü kimi, ulu öndər Heydər 
Əliyev arxeoloji və etnoqrafik faktlar 
əsasında Azərbaycanın qədim tarixə 
və zəngin mədəniyyətə malik olduğu-
nu xüsusi olaraq vurğulamışdır. 

Müstəqillik qazandıqdan sonra 
Azərbaycan mədəniyyətinin inki-
şaf istiqamətləri zənginləşmiş və 
çoxşaxəli olmuşdur. Belə ki, son 
illərdə mədəniyyətimizdə həm milli 
irsin qorunub saxlanılması, həm də 
onun dünya mədəniyyətinə inteqrasi-
ya edilməsində böyük işlər görülmüş 

və bu sahədə respublikamızda dövlət 
proqramları hazırlanmış və çoxsaylı 
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Son 
illər hazırlanmış bir sıra proqram-
larda mədəniyyət sahəsində dövlət 
siyasətinin strateji istiqamətləri öz 
ifadəsini tapmışdır. Mədəniyyətimizin 
inkişafının bugünkü himayədarı 
ulu öndərin siyası kursunun layiqli 
davamçısı Prezident İlham Əliyevdir. 
Bu yöndə Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın 
xidmətləri də danılmazdır. Elə, 
Heydər Əliyev Fondunun vitse-pre-
zidenti Leyla xanım Əliyeva da milli- 
mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında 
və xarici ölkələrə inteqrasiyasında 
fəal iştirak edir.

– Son 16 ildə ölkəmizin mədəni 
inkişafında hansı məqamları xüsu-
si olaraq vurğulamaq istərdiniz?

– Bu gün Azərbaycan 
mədəniyyəti, sözün həqiqi 
mənasında, dünyanı fəth edir. 
Milli mədəniyyətimiz beynəlxalq 
aləmə sürətlə inteqrasiya edir. 
Xarici ölkələrdə mütamadi olaraq 
Azərbaycan mədəniyyəti günləri 
keçirilir, filmlərimiz beynəlxalq festi-
vallarda iştirak edir, rəssamlarımızın 
əsərləri mötəbər muzey və sərgi 
salonlarında nümayiş olunur, 
Azərbaycan beynəlxalq kitab 
sərgilərində fəal iştirak edir, milli mu-
siqimiz xaricdə uğurla təbliğ olunur. 
Bütün bunlar danılmaz gerçəklikdir. 

Beynəlxalq təşkilatlarla 
əlaqələrimiz ilbəil genişlənir. Xüsusilə 
UNESKO və İSESKO ilə mədəniyyət 
sahəsində çox yaxın münasibətlərimiz 
yaranmışdır. Azərbaycan Respub-
likasının Mədəniyyət Nazirliyi bu 

istiqamətdə ciddi iş aparır.
Heydər Əliyev Fondunun eqidası 

altında həm Azərbaycanda, həm də 
ölkədən kənarda bir sıra beynəlxalq 
forumların keçirilməsi bu əlaqələrin 
inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. 
Azərbaycanın Birinci vitse- pre-
zidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə muğam, aşıq sənəti və 
başqa milli sərvətlərimiz UNESKO-
nun “şah əsərlər” siyahısına daxil 
edilmişdir. UNESCO ilə əməkdaşlıq 
çərçivəsində fondun dəstəyi 
ilə müxtəlif dünya şəhərlərində 
Azərbaycan mədəniyyətinin, el-
minin, ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndələrinin yubileylərinin 
təşkili, festivalların keçirilməsi və s. 
tədbirlər ölkəmizin mədəniyyətlərarası 
ünsiyyətin inkişafına verdiyi dəstəyin 
ifadəsidir.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü 
ilə 2008-ci ilin dekabrında Bakıda 
“Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa 
və onun qonşu regionlarında da-
vamlı inkişafın və sülhün əsasıdır” 
mövzusunda konfransın keçirilməsi 
mədəniyyətlərarası inkişafın tarixində 
mühüm hadisə oldu. 48 dövlət və 10 
beynəlxalq təşkilat başçısının iştirak 
etdiyi konfransın Bakıda keçirilməsi 
dövlət rəhbərimizin dünyada mədəni 
əməkdaşlığın genişlənməsində 
Azərbaycanın rolunu daha da 
artırmaq istiqamətində göstərdiyi 
fəaliyyətin nəticəsi idi. Cənab

Prezidentin təşəbbüsü ilə keçirilən 
“Bakı prosesi” nin əsası da məhz 
həmin dövrdən qoyulmuşdur.

 İSESKO ilə münasibətlərin 
genişlənməsi milli mədəniyyətimizin 
İslam dünyasına inteqrasiyasında 

əhəmiyyətli rol oynayır. İndi hər 
birimiz Bakının və Naxçıvanın “ İslam 
mədəniyyətinin paytaxtı” elan olun-
duğu illərdə keçirilən tədbirləri xoş 
təəssüratla xatırlayırıq.

– Siz rəssamsınız. Ölkəmizdə 
bu sənətin inkişafına necə qayğı 
göstərilir?

– Azərbaycanda çox güclü 
rəssamlıq məktəbi formalaşıb. Səttar 
Bəhlulzadə, Mikayıl Abdullayev, 
Tahir Salahov, Sakit Məmmədov 
kimi rəssamlarımız bu sənətdə öz 
sözlərini demiş sənətkarlardır. Onlar, 
demək olar ki, dünyada tanınırlar. 
Dövlət bu gün rəssamlıq sənətinin 
inkişafı üçün hər şeyi edir. Ulu öndər 
Heydər Əliyevin fərmanı ilə 2000-ci 
ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Akademiyası yaradıldı. Bu gün 
həmin akademiyaya Xalq rəssamı 
Ömər Eldarov rəhbərlik edir. Artıq 
bu akademiyanın məzunları tanın-
mış rəssamdırlar və onların əsərləri 
dünyanın mötəbər sərgi salonlarında 
nümayiş etdirilir. Mən son illər Xalq 
rəssamı Sakit Məmmədovun uğurları-
nı xüsusilə vurğulamaq istərdim.

– Mədəniyyətimizin gələcək 
inkişafı ilə bağlı fikirlərinizi də 
öyrənmək istərdik.

– Mədəniyyət milli sərvətdir. 
O, daim inkişafdadır və söz yox 
ki, dövlətimiz inkişaf etdikcə bu 
sahə də tərəqqi edəcək. 2014-cü 
il fevralın 14-də cənab Prezident 
“Azərbaycan mədəniyyətinin İnkişaf 
Konsepsiyası”nı təsdiq etmişdir. Kon-
sepsiyanın əsas məqsədi Azərbaycan 
xalqının bütövlüyünün qorunması 
şərti ilə, mədəniyyət siyasətinin 
təminat mexanizmlərinin müasir 
dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması, 
mədəni irsin qorunması, yaradıcılığın 
dəstəklənməsi və inkişafının təmin 
olunmasından ibarətdir.

Konsepsiyanın əsas vəzifələri 
isə mədəniyyətin bütün sahələrinin, 
o cümlədən mədəniyyət siyasətinin 
idarəetmə, hüquqi, maliyyə, 
informasiya, insan resursla-
rı, maddi-texniki infrastruktur 
və beynəlxalq əməkdaşlıq kimi 
təminat mexanizmlərinin inkişafını, 
mədəniyyət sahəsində göstəricilərin 
yüksək səviyyəyə çatdırılmasını 
və mədəni irsin təhlükəsizliyi üçün 
tələb olunan islahatların həyata 
keçirilməsini təmin etməkdir.

Mən inanıram ki, bu gün 
mədəniyyət sahəsində həyata 
keçirilən islahatlar sabah daha da 
sürətlənəcək. 

Müsahibəni qələmə aldı: 
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

YAP Qubadlı rayon təşkilatında tədbir

Tədbirdə Yeni Azərbaycan 
Partiyasının banisi, ümummilli 
lider Heydər Əliyevin xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad edil-
miş, sonra YAP-ın yaranması və 
fəaliyyətinə həsr olunmuş video-
film nümayiş olunmuşdur.

YAP Qubadlı rayon 
təşkilatının sədri Allahverdi Hax-
verdiyev çıxış edərək bildirmişdir 
ki, Yeni Azərbaycan Partiyası 
Azərbaycan tarixinin son dərəcə 
ağır və keşməkeşli günlərində, 
ölkənin ciddi sınaqlara məruz 
qaldığı bir dövrdə yaranmış-
dır. Bu zaman Azərbaycanın 
taleyini düşünən insanlar ölkəni 
böhrandan çıxara biləcək yeni 
bir partiya yaratmaq təşəbbüsü 
ilə çıxış etdilər və bu məqsədlə 
xalqın sınanmış lideri və müdrik 
oğlu Heydər Əliyev ətrafında 
sıx birləşdilər. Məhz belə bir 
ağır vaxtda böyük şəxsiyyət, 
əvəzolunmaz siyasi xadim 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
altında 1992-ci ilin noyabr ayının 
21-də Naxçıvan şəhərində YAP-
ın təsis konfransı keçirilərək 
partiyanın əsası qoyuldu. 

Ölkəni düşdüyü ağır 
vəziyyətdən çıxarmaq üçün 
edilən çoxsaylı müraciətləri 
nəzərə alan dahi rəhbər  1993-cü 
il iyunun 9-da Bakıya gəldi. 
İyunun 15-də isə ulu öndər Ali 
Sovetin sədr seçildi. Heydər 
Əliyev ölkənin düşdüyü bu ağır 
vəziyyətdən çıxarmaq üçün 
təxirəsalınmaz tədbirləri həyata 
keçirməyə başladı. Ulu öndər 
oktyabr ayının 3-də keçirilən 
prezident seçkilərində xalqın 
yüksək etimadını qazanaraq, 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti seçildi. 

Heydər Əliyevin Azərbaycan 

rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin 
ictimai-siyasi, sosial, iqtisa-
di, elmi-mədəni həyatında, 
beynəlxalq əlaqələrində 
dönüş yarandı, elmi əsaslara, 
beynəlxalq norma və prinsiplərə 
uyğun müstəqil dövlət qurucu-
luğu prosesi başlandı. 1994-cü 
ilin mayında Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həllində ilk 
mərhələ kimi cəbhə xəttində 
atəşkəs elan edilməsinə nail 
olundu. 1994-cü il sentyabrın 
20-də Bakıda “Xəzər dənizinin 
Azərbaycan sektorunda “Azəri”, 
“Çıraq” yataqlarının dərinlikdə 
yerləşən hissəsinin birgə 
işlənməsi və hasil olunan neftin 
pay şəklində bölüşdürülməsi” 
haqqında dünyanın 11 ən iri neft 
şirkəti ilə “Əsrin müqaviləsi” 
imzalandı. 1995-ci ilin no-
yabrında referendum yolu ilə 
müstəqil Azərbaycan Respub-
likasının ilk Konstitusiyası-
nın qəbul edilməsi, 1995 və 
2000-ci illərdə çoxpartiyalılıq 
əsasında demokratik parlament 
seçkilərinin keçirilməsi, Konsti-
tusiya Məhkəməsinin fəaliyyətə 
başlaması, Azərbaycanda ölüm 
cəzasının ləğv olunması məhz 
ulu öndərin adı ilə bağlıdır.

Yeni Azərbaycan Partiyası 
bu gün Prezident İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə fəaliyyətini uğurla 
davam etdirir. İlham Əliyev 
2003-cü il oktyabrın 15-də 
keçirilən prezident seçkilərində 
xalqın yüksək etimadını qaza-
naraq Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti seçilib. Müasir 
tariximizə möhtəşəm 16 il kimi 
yazılan bu dövrdə Azərbaycan 
misilsiz inkişaf yolu keçib. Pre-
zident İlham Əliyevin rəhbərlik 

etdiyi Azərbaycan bu gün 
dünyada irimiqyaslı layihələrin 
təşəbbüskarı və uğurlu icraçısı 
kimi tanınır. 

2003-cü ildən bu günədək 
Prezident İlham Əliyev qaçqın-
ların və məcburi köçkünlərin 
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılma-
sı, onların məşğulluğunun təmin 
edilməsi ilə bağlı 70-dən çox 
fərman və sərəncam imzala-
yıb. Məcburi köçkün ailələri 
üçün nəzərdə tutulmuş bir çox 
yeni şəhərciklərin salınması, 
onların mənzil-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması cənab Prezi-
dent İlham Əliyevin və Birinci 
vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın qaçqın və məcburi 
köçkün ailələrinə göstərdiyi 
diqqət və qayğının bariz 
nümunəsidir.

 Qeyd olundu ki, YAP 
Qubadlı rayon təşkilatı həmişə 
öz fəaliyyətində partiyanın 
Nizamnamə və Proqram 
müddəalarının, YAP-ın qurultay-
larının qərarlarının, icra katib-
liyinin tapşırıq və tövsiyələrini 
rəhbər tutur. Hazırda rayonda 86 
ərazi ilk partiya təşkilatı və 3674 
üzv var.  

Eyni zamanda, Allahverdi 
Haxverdiyev Sumqayıt şəhərinin 
70 illik yubileyi münasibətilə 
Sumqayıt şəhər rəhbərliyini 
və bütün sumqayıtlıları YAP 
Qubadlı rayon təşkilatı və rayon 
sakinləri adından təbrik etdi.

Sonra təşkilatın şura üzvü 
Malik Atakişiyev, YAP Qubadlı 
rayon gənclər təşkilatının sədri 
Ülvi Qasımlı,Qadınlar Birliyinin 
sədr müavini Ziba Kazımova, 
Qubadlı rayon Xıdırlı kənd 
tam orta məktəbinin direktoru, 
Savalan İmanov YAP Qubadlı 
rayon təşkilatını işini yüksək 
qiymətləndirdilər. Sonda rayo-
nun ictimai-siyasi həyatında 
iştirak edən bir qrup YAP üzvünə 
fəxri fərman və partiyanın sıra-
larına yeni qəbul olmuş şəxslərə 
isə üzvlük vəsiqələri təqdim 
edildi.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Bakıda yeni ekoloji layihə 
uğurla gerçəkləşdirilir

Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin mətbuat 
xidmətindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, 
paytaxtda bərk məişət tullan-
tılarının yığılması, daşınması 
və çeşidlənməsinin ən müasir 
səviyyədə təşkil edilməsi ilə 
bağlı bu önəmli layihənin icrası-
na ilkin olaraq Nərimanov rayo-
nunda başlanıb. Qısa müddətdə 
həyata keçirilən zəruri texnoloji 
proseslər və sakinlər arasın-
da aparılan izahetmə işləri, 
eləcə də kütləvi informasiya 
vasitələrində geniş yayımlanan 
maarifləndirici materiallar öz 
bəhrəsini verməkdədir. 

İndiyədək Nərimanov 
rayonunda 400-ə yaxın tul-
lantı meydançası yaradılıb. 
Yeni konteynerlər vaxtaşı-
rı yuyulur və meydançalar 
dezinfeksiya edilir. Britaniyalı 
mütəxəssislər ardıcıl olaraq 

tullantıların tərkibinin və digər 
konponentlərin öyrənilməsi və 
nəticələrin daha da yaxşılaşdı-
rılması yollarını araşdırıblar, 
müvafiq təlimatlar veriblər.

Bugünlərdə layihənin 
növbəti mərhələsinə keçidlə 
bağlı “Mott MacDonald” 
şirkətinin rəhbərliyinin 
səlahiyyətli nümayəndələri, 
Bakıda gerçəkləşdirilən ekoloji 
konsepsiyaya rəhbərilik edən 
Martin Saymon və Devid Dray 
yenidən paytaxtımıza gəlibər. 
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində 
keçirilən görüşdə layihənin 
birinci mərhələsinin yekunları, 
ikinci mərhələdə və sonrakı 
illərdə nəzərdə tutulan tədbirlər 
və ortaya çıxan digər məsələlər 
müzakirə olunub.

Görüşdən sonra qonaq-
lar media nümayəndələrinə 
layihənin gedişi barədə məlumat 
veriblər və sualları cavablandı-

rıblar. Martin Saymon bildirib 
ki, layihənin ilkin nəticələri 
nəzərdə tutulduğundan da 
uğurludur. Nəzərə alınsa ki, 
Londonda 20 ildən bəri icra 
edilən analoji layihədə təkrar 
emal üçün çeşidlənən tullantıla-
rın həcmi cəmi 40 faizdir, onda 
Nərimanov rayonunda 4 ayda 
bu rəqəmin 32 faizə çatması 
böyük uğur sayılmalıdır. Kağız 
və karton tullantıların çeşidlənib 
toplanması isə 25 faiz olub ki, 
bu da çox yaxşı nəticədir. İlk 
vaxtlarda gündəlik 6--7 ton 
təkrar emala gedən tullantı yı-
ğılırdısa, indi bu rəqəm 25 tona 
çatıb. Bu, həm də Nərimanov 
rayonu sakinlərinin layihəyə 
yüksək anlayışla yanaşmasının 
nəticəsidir. Gələn ilin aprelindən 
Nizami, Yasamal və Nəsimi, 
sonrakı illərdə isə digər rayonlar 
mərhələli şəkildə bu layihəyə 
cəlb olunacaq.

Layihə rəhbərləri bir sıra 
çatışmazlıqları da qeyd ediblər 
və bildiblər ki, konsepsiyanın 
uğurla həyata keçirilməsi Bakı 
şəhərini bərk məişət tullan-
tılarının zərərsizləşdirilməsi 
və emalı üzrə aparıcı Avropa 
dövlətlərinin paytaxtları və iri 
şəhərləri səviyyəsinə qaldıra-
caq. Bu layihə ətraf mühitin 
təmizliyini qorumaqla yanaşı, 
böyük iqtisadi fayda da verəcək.

R.TAHİR, 
“Xalq qəzeti”

 Dənizkənarı Milli Park, Filarmoni-
ya bağı, Fəvvarələr meydanı, Zabitlər 
parkı, Sahil bağı, Xaqani bağı, 
S.Vurğun adına park, Zorge parkı, 
“Koala Park” əyləncə mərkəzi, Dədə 
Qorqud parkı, “Qış parkı”, ümummilli 
lider Heydər Əliyevin adını daşıyan 
çoxsaylı parklar, Akademik Zərifə 
Əliyeva adına park və digər istirahət 
məkanlarının sayı kifayət qədərdir. 

“Sovetski” adlandırılan ərazidə, 
köhnə, yöndəmsiz evlərin sökülərək 
yerində – 20 hektar ərazidə salınmış 
abad park həm quruluşuna, yerləşdiyi 
əraziyə, həm də dizaynına görə 
görənləri məftun edir. Heydər Əliyev 
Mərkəzinin, Konqres Mərkəzinin 
önündə, vaxtilə Səttarxan zavodunun 
ərazisi olan yerdə, 20 hektar ərazidə 
salınmış park da göz oxşayır, şəhərə 
xüsusi yaraşıq verir.

 Şəhərin gözəlliyindən danışarkən 
bu abadlığı yaradanların işini qeyd 
etməmək olmaz. Çünki Bakını 
gözəlləşdirən təkcə geniş əraziləri 
əhatə edən parklar və bağlar deyil. 

Eyni zamanda binaların, həyətlərin, 
səki və küçələrin təmizliyi, səliqə-
sahmanı, abadlığı da şərtdir. Prezi-
dent İlham Əliyev Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovu 
qəbul edərkən söhbət məhz şəhərin 
abadlaşdırılması, vətəndaşların 
istirahət etmələri üçün normal şəraitin 
yaradılması üzərində qurulmuşdu. 
E. Əzizov dövlət başçısına Bakı 

Şəhər İcra Hakimiyyətinin və rayon 
icra hakimiyyətlərinin balansında 
11 min yaşayış binasının oldugunu 
bildirdi. Qeyd etdi ki, onlardan 6331 
binanın həyəti var və eyni zamanda, 
2018--2019-cu illərdə 273 nümunəvi 
məhəllə yaradılıbdır.

 E.Əzizov, həmçinin Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın və onun təsisçisi 
olduğu IDEA İctimai Birliyinin səyləri 
nəticəsində bu gün Bakı şəhərində 
yeni bir format – məhəllələrarası 
parklar formatının tətbiq olundu-
ğundan bəhs etdi. Bildirdi ki, artıq 
ayrı-ayrı ərazilərdəki onlarla binanın 

fasadları, dam örtükləri, blokları təmir 
olunub, su təchizatı sistemi yenilənib 
və bütün yaş kateqoriyaları üçün həm 
istirahət etmək, həm idmanla məşğul 
olmaq, həm də asudə vaxtı səmərəli 
keçirmək üçün şərait yaradılıbdır. İlin 
axırınadək daha 15 yeni nümunəvi 
məhəllənin istifadəyə veriləcəyi 
gözlənilir.

 Həqiqətən də bu gün bir çox bina-
ların bloklarında təmir işləri aparılır, 

girişlərə dəmir, kodlaşdırılmış qapılar 
qoyulur. 6, 7, 8-ci mikrorayonlardakı 
abadlıq, təmir işlərindən sonra ora-
dakı binaların həyətlərinin tanınmaz 
dərəcədə dəyişdiyinin şahidiyəm. 
Bloka qalxan pilləkənlər daş üzlüklə 
təzələnib, lift meydançasına tamet 
daşı döşənib, divarlara rəng çəkilib. 
Sakinlərdən bir çoxunun həyətdə 
zəbt edib istifadə etdiyi yerlər lazım-
sız tullantılardandan təmizlənib və 
səliqə, təmizlik adamın üzünə gülür. 
Həmin həyətlərdə uşaqların istirahəti 
üçün oyun meydançaları salınıb, 
yelləncəklər quraşdırılıb. Yaşlıların 
günün istənilən vaxtında istirahəti 
üçün isə həyətlərə qoyulan skam-
yalar, sağlamlıq idman avadanlıqları 
onların arasında ünsiyyətin artmasına 
səbəb olub. 

 Prezident İlham Əliyevin də 
istədiyi məhz budur. Vətəndaş rahat 
yaşasın, yaxşı istirahət edə bilsin, 

onun normal həyat şəraiti olsun. Arzu-
lanan şəraiti isə tək dövlət başçısı 
deyil, Prezidentin yerlərdə təyin etdiyi 
səlahiyyətli nümayəndələr də yarat-
malıdırlar. Bu məqsədlə də dövlət 
başçısı görüş zamanı E.Əzizova xü-
susi tapşırıq verdi: “Biz, ilk növbədə, 
şəhər sakinlərinin problemlərini həll 
etməliyik. Ona görə siz rayon icra 
hakimiyyətlərinin başçılarını yığın 
və həm abadlıqla, həm də təsərrüfat 

işləri ilə bağlı müşavirə keçirin. İlk 
növbədə, xoşagəlməz hallara son 
qoyulmalıdır. Süründürməçilik, 
rüşvətxorluq, vətəndaşlara biganə 
münasibət – bunlara son qoyulma-
lıdır. Əgər kim bu sahədə öz işinə 
düzəliş etməsə, biz o adamlarla vida-
laşacağıq və bu, onlar üçün hələ ən 
yüngül cəza olacaqdır. Biz şəhərimizi 
inkişaf etdirməliyik. Bir daha demək 
istəyirəm ki, Bakı şəhəri dünyanın 
ən gözəl şəhərlərindən biridir və 
gələcəkdə də şəhərin inkişafı ilə bağlı 
əlavə addımlar atılacaqdır”.

 İnanırıq ki, paytaxtımızın 
sakinləri bu gözəlliyi nəinki qoruyub 
saxlayacaq, hətta onun daha da 
genişlənməsi üçün əllərindən gələni 
əsirgəməyəcəklər.

Sürəyya İSMAYILOVA,  
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan xalqı qədim və zəngin mədəniyyətə 
malikdir. Bu fikri ölkəmizə gələn əcnəbilər də zaman-
zaman etiraf etmiş və xalqımızın yaratdığı maddi-
mənəvi mədəniyyət nümunələrinə heyran olmuşlar. 

Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra mədəniyyət sahəsində 
islahatlar başlanmış, milli -mənəvi dəyərlərimizin qorunması-
na, tarixi abidələrimizin bərpasına, o cümlədən, incəsənətin 
bütün sahələri üzrə inkişafa rəvac verilmişdir. Bu gün 
mədəniyyətimiz hansı qayğılarla yaşayır, müasir Azərbaycan 
mədəniyyəti beynəlxalq aləmdə necə təbliğ olunur? Bu və 
digər suallara aydınlıq gətirmək üçün bu günlərdə 50 yaşı ta-
mam olan, Əməkdar mədəniyyət işçisi, rəssam, “Qalereya-69” 
sərgi salonunun direktoru Elçin Orucova müraciət etdik.

Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatı 
 YAP-ın  yaranmasının 27 illiyi münasibətilə tədbir 
keçirmişdir. Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyəti və YAP 

Qubadlı rayon təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş 
tədbirdə RİH-nin məsul işçiləri, partiyanın ilk ərazi təşkilat 
rəhbərləri, şura üzvləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak 
etmişlər. 

Xəbər verdiyimiz kimi, 
Prezident İlham Əliyevin 
paytaxtın ekoloji durmu-

nun yaxşılaşdırılması ilə bağlı 
tapşırığına uyğun olaraq, 4 aydır 
ki, Bakı Şəhər Mənzil Kommunal 
Təsərrüfatı Departamenti Böyük 
Britaniyanın “Mott MacDonald” 
şirkəti ilə birgə yeni pilot layihəni 
uğurla gerçəkləşdirir.

Bakı gözəl şəhərlərdən biri 
kimi gündən-günə  inkişaf 
edir. Paytaxtda gedən 

quruculuq-abadlıq işləri onu 
həqiqətən də dünyanın əsrarəngiz 
şəhərlərindən birinə çevirib. Bu gün 
Bakı özünəməxsus yaşıl parklar, 
bağlar şəhəridir. Parkların sayına 
görə, Bakı bəlkə də  dünya miqya-
sında ən qabaqcıl yerlərdədir.

Bakının özünəməxsus 
gözəlliyini qorumalıyıq
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