
17 sentyabr 2020-ci il, cümə axşamı

Azərbaycan mədəniyyətinin 
yorulmaz himayədarı olan ümum-
milli lider Heydər Əliyevin musiqi 
mədəniyyətimizin sütunu, dünya 
şöhrətli dahi bəstəkar, musiqişünas, 
publisist, dramaturq, filosof, pedaqoq, 
alim, akademik, ictimai xadim Üzeyir 
bəy Hacıbəyliyə xüsusi rəğbəti vardı . 

Böyük öndərin, Ü. Hacıbəylinin 
anadan olmasının 110 illik yubileyinə 
həsr edilmiş tədbirdəki məruzəsi 
bu gün də yaddaşlarda yaşayır. 
Bənzərsiz natiq olan Heydər Əliyev 
Üzeyir bəyin həyat və fəaliyyətini 
o qədər gözəl təhlil etmişdi ki, 
onun nutqi musiqişünas alimlərdə 
dərin təəssürat yaratmışdı. O, 
dahi şəxsiyyətin publisistikasın-
dan, dramaturgiyasından, pedaqoji 
fəaliyyətindən, alimlik istedadından, 
Azərbaycan ictimai-siyasi həyatındakı 
xidmətlərindən, həm də ictimai 
xadim kimi gördüyü işlərdən dolğun 
məlumat verərək dinləyiciləri valeh 
etmişdi. Heydər Əliyev həmçinin 
Ü.Hacıbəylinin operalarından, operet-
talarından, digər musiqi əsərlərindən 
danışdı, onun üç hakimiyyətin 
– çar Rusiyası, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti və sovetlər dövründə 
yaşadığını qeyd etmiş, onun 
vətənpərvərliyini xüsusi vurğulamış-
dır. Bu barədə Heydər Əliyev demiş-
dir: "Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı 
həmişə insanları vətənpərvərliyə 
dəvət edir. Biz bu gün də Üzeyir bəy 
Hacıbəyovun xatirəsini yad ediriksə, 
onun yaradıcılığını bir daha yüksək 
qiymətləndiririksə, bu yaradıcılığın ən 
yüksək nöqtəsi olan vətənpərvərlik 
hisslərini özümüzdə daha da artır-

malıyıq, daha da inkişaf etdirməliyik. 
Özümüzü bu hissiyyatlarla gələcəyə 
hazırlamalıyıq”. 

Üzeyir bəy Hacıbəyli irsini 
dərindən bilən, bütün söhbətlərində, 
çıxışlarında dahi sənətkarın bənzərsiz 
dühasından söz açan ümummilli 
liderimizə jurnalistlər "sizin ən sevimli 
bəstəkarınız kimdir?” sualını verəndə 
Heydər Əliyev tərəddüd etmədən 
"Üzeyir Hacıbəyov” – demişdi. 

Bu gün böyük iftixarla yad etdi-
yimiz Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan 
musiqi mədəniyyəti tarixində yeni ya-
naşma yollarının və milli bəstəkarlıq 
məktəbinin özülünü qoymaqla yanaşı, 
Azərbaycan musiqisi tarixində ilk 
opera, ilk musiqili komediya və bir 
sıra digər janrlarda ilk nümunələrin 
yaradıcısı kimi xatırlanır.

Üzeyir Hacıbəyli Şərqdə 
 opera janrının banisi kimi tanınan 

sənətkardır. Məhz onun böyük 
istedadı sayəsində Azərbaycan 
milli opera sənətinin tarixi “Leyli 
və Məcnun” operası ilə başladı. 
Operanın ilk  dirijoru Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyev, rejissoru Hüseyn 

Ərəblinski olub. Məcnun rolunda 
ölməz sənətkar Hüseynqulu Sarabs-
ki çıxış edib. 

Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığının 
zirvəsi “Koroğlu” operasıdır. “Koroğlu” 
təkcə Azərbaycan mədəniyyətində 
deyil, dünya operalarının sıra-
sında əzəmətlə dayanan parlaq 
nümunələrdən biridir. Taleyi uğurlu 
gətirmiş bu nəhəng əsər keçmiş sovet 
respublikalarının opera və balet teatr-
larında dəfələrlə göstərilib.

 Şərqdə ilk operetta janrının ya-

ranması da Üzeyir Hacıbəylinin adı ilə 
bağlıdır. Dahi bəstəkarın ilk musiqili 
komediyası üç pərdədən ibarət “Ər 
və arvad”dır. Bu əsər Azərbaycanda 
musiqili komediyanın ilk nümunəsidir. 

Müəllifin ikinci musiqili komediyası 
“O olmasın, bu olsun”dur. Əsərin ilk 
tamaşası 1911-ci ilin aprelində Bakı-
da olub. Sonralar musiqili komediya 
müxtəlif dillərə tərcümə olunaraq 
səhnələşdirilib.

Ölməz sənətkarın üçüncü və 
sonuncu musiqili komediyası “Arşın 
mal alan”dır. Bu operetta 70-ə yaxın 
xarici dilə tərcümə edilib, 100-dən çox 
teatrın səhnəsində oynanılıb.

Dahi Üzeyir bəy Hacıbəyli hələ 
1910-cu ildə özünün nəşr etdiyi 
"Həqiqət” qəzetində belə yazırdı: 
"Bəşəriyyət tarixində elə şəxslər var 
ki, onlar özləri üçün anadan olma-
yıblar, bəlkə bütün xalqa və hətta 

ümuminsaniyyətə xeyir gətirmək və 
tərəqqisinə səbəb olmaq üçün yara-
nıblar. Bu cür adamlar nəinki sağlığın-
da, bəlkə öləndən sonra da camaata 
mənfəət verirlər”. O özü bu xalqa 
böyük töhfələr verdi, Azərbaycanda 
professional musiqi sənətinin əsasını 
qoydu, əsərləri əsasında qiymətli 
filmlər yaradıldı. “Arşın mal alan” 
filmi SSRİ Dövlət mükafatına layiq 
görüldü.

18 sentyabr – Azərbaycanın 
dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin 
dünyaya göz açdığı gün ölkəmizdə 
Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. 
Bu tarix hər bir azərbaycanlı üçün 
bayram təqvimidir. Mən hər il Musiqi 
Akademiyası qarşısında həmin bay-
ramın təntənəli açılış mərasimində 
iştirak etmişəm. Elə bölgələrimizdə də 
həmin gün Üzeyir musiqi günü beləcə 
bayram edilir.

Görkəmli bəstəkarın anadan ol-
duğu gün həm də Üzeyir Hacıbəyliyə 
həsr olunmuş Beynəlxalq Musiqi Fes-
tivalının açılışı ilə əlamətdar olurdu. 
Dünyanın bir çox ölkələrində görkəmli 
bəstəkarlar Bakıya toplaşırdı. Heydər 
Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Na-
zirliyinin təşkilatçılığı ilə təşkil olunan 
bu festival hər il sentyabrın 18-də 
açıq elan edilir və 10 gün davam 
edirdi.

Bəli, belə insanlar dünyalarını 
dəyişdikdən sonra da öz əməlləri ilə 
doğma Vətənə, sevimli xalqımıza 
uğur və şərəf gətirirlər. Belə dahiləri 
olan millət böyükdür, xoşbəxtdir, 
yenilməzdir. Bu gün onun adına 
 xüsusi mükafatlar təsis edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Bi-
rinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti  Mehriban xa-
nım Əliyeva Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının təsis etdiyi “Üzeyir 
Hacıbəyli” fəxri medalı ilə təltif 
edilənlər arasındadır. Bəstəkarlar 
İttifaqı Azərbaycan mədəniyyətinin 
inkişafında müstəsna xidmətlər 
göstərmiş dahi bəstəkar, müasir 
Azərbaycan musiqi sənətinin banisi, 
görkəmli musiqişünas-alim, publisist, 
dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim 
Üzeyir Hacıbəylinin zəngin irsinin 
qorunub saxlanılması və gələcək 
nəsillərə çatdırılmasına verdiyi 
əvəzsiz töhfələrə görə fəxri medalın 
ilk nüsxəsi məhz Mehriban xanım 
Əliyevaya təqdim edilmişdir. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Res-
publikasının Birinci vitse-prezidenti, 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü 
və rəhbərliyi ilə 2005-ci ildə Üzeyir 
Hacıbəylinin anadan olmasının 120 
illik yubileyi münasibətilə birinci mu-
ğam müsabiqəsi keçirilib. 2008-ci ildə 
dahi bəstəkarın həyat və yaradıcılı-
ğına həsr olunmuş “Üzeyir dünyası” 
layihəsi işıq üzü görüb. Həmin nəşrə 
“Ömür salnaməsi”, “Üzeyir Hacıbəyli 
ensiklopediyası”, “Bədii və publisistik 
əsərlər” kitabları, “Leyli və Məcnun”, 
“Koroğlu” operaları və “O olmasın, 
bu olsun”, “Arşın mal alan” musiqili 
komediyalarının klavir, libretto və 
 CD-ləri daxildir. 

2013-cü ildə Heydər Əliyev 
Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə 
1945-ci ildə dahi bəstəkar  Üzeyir 
Hacıbəylinin eyniadlı operettası 
əsasında ağ-qara formatda çəkilmiş, 
Azərbaycan kino sənətinin qiymətli 
nümunəsi olan “Arşın mal alan” 
filmi bərpa edilərək rəngli versiyası 
 hazırlanıb.

1995-ci ildən bəri onun doğum 
günü respublikamızda Milli Musiqi 
Günü kimi qeyd edilir. Həmin gün 
Üzeyir bəy yenidən xatırlanır, böyük 
tədbirlər keçirilir, əsərləri əsasında 
çəkilmiş kino əsərləri və onun həyat 
və yaradıcılıq yoluna həsr olunmuş 
“Uzun ömrün akkordlari” filmi nümayiş 
etdirilir.

Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan 
mədəniyyəti tarixinə böyük 
bəstəkar, opera sənətinin banisi 
kimi daxil olmuşdur. Bütün ömrü 
boyu Azərbaycan mədəniyyətinə, 
musiqisinə xidmət edən bu unudul-
maz şəxsiyyət 300-dən çox xalq mah-
nısını nota salıb, marş, kantata, fanta-
ziya, mahnı və romanslar, kamera və 
xor əsərləri yazıb. Maraqlıdır ki, həm 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, 
həm də Sovet Azərbaycanının 
himnləri dahi sənətkara məxsus olub.

Bütün varlığı ilə bu xalqa, bu tor-
pağa bağlı olan Üzeyir bəyin xatirəsi 
qədirbilən xalqımız tərəfindən heç 
zaman unudulmayacaq. 

Nazim KAZIMOV,  
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Üzeyir Hacıbəyov fövqəladə fitri istedadı, böyük 
fədakarlığı, mükəmməl təhsili, elmi, vətənpərvərliyi, ictimai-
siyasi fəaliyyəti ilə xalqımızın böyük şəxsiyyətlərindən biri, 
dünya korifeylərinin ön sırasında duran, Azərbaycanı təmsil 
edən görkəmli şəxsiyyət olmuşdur.

Heydər ƏLIYEV 
Ümummilli lider

Əbədiyaşar düha 

18 sentyabr Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür

Onun həyatı və sənəti haqqında çox 
yazılıb. Cild-cild kitablar, ensiklopediya-
lar, tədqiqat əsərləri, biblioqrafik məlumat 
kitabları nəşr edilib. Öz əsərləri isə təkcə 
Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox 
ölkələrində çap olunub. O, xalqımızın mənəvi 
simasıdır. Musiqi əsərləri neçə illərdir ki, dün-
yanın məşhur konsert salonlarında səslənır, 
opera teatrlarında tamaşaya qoyulur. 

Azərbaycan “qara qızıl”ı insan 
kapitalına çevirə bilmişdir

–Mən Azərbaycan Prezidenti möhtərəm İlham 
Əliyevin yeni dərs ilinin başlanması və Bilik 
Günü münasibətilə bağlı müraciətini böyük ma-
raqla dinləmişəm. Cənab İlham Əliyev müəllim, 
tələbə və şagirdlərə müraciətində vurğulamışdır: 
“Mən hələ 2004-cü ildə demişdim ki, biz “qara 
qızıl”ı insan kapitalına çevirməliyik və bunu əldə 
etmişik. Çünki son illərdə Azərbaycanda nəinki 
təhsilin maddi-texniki bazası möhkəmlənib və bu 
gün bizim bütün ali məktəblərimiz təmirli binalar-
da yerləşir, eyni zamanda, təhsilin keyfiyyəti artır. 
Bu, çox vacib məsələdir və biz bunu müxtəlif 
sahələrdə görürük. Bizim məktəblilərimiz 
beynəlxalq olimpiadalarda yüksək yerlər qazanır-
lar, olimpiadaların qalibləri olurlar”.

Bəli, bu bir reallıqdır ki, son illər ərzində xal-
qımızın müdrik lideri İlham Əliyevin rəhbərliyi 
altında ölkəmizdə bütün sahələrdə yüksək peşəkar 
kadrlar hazırlanmışdır və bu proses uğurla davam 
etdirilir. Çağdaş dünyada yalnız elmi, təhsili 
yüksək səviyyədə inkişaf etdirməklə irəli getmək 
olar. Fikrimcə, Azərbaycanın son illərdəki parlaq 
uğurları məhz bu sahəyə yüksək diqqət və qayğı 
sayəsində mümkün olmuşdur. 

Yeni dərs ilinin başlanması münasibətilə 
bütün müəllim, tələbə və şagirdləri təbrik edirəm. 

Şagird və tələbələrə zehin açıqlığı, tükənməz 
enerji, müəllimlərə isə bol səbir arzu edirəm. 
Pandemiya ilə əlaqədar icra olunan yeni sistem 
ənənəvi tədris proqramından fərqli olduğu üçün 
bu il müəllimlərimizə daha çox yük düşür. Bunu 
anlayaraq, müəllim-valideyn-şagird üçbucağını 
düzgün qurub, bir-birimizə yardımçı olaq. Çünki, 
çəkilən bütün zəhmətlər uşaqlarımızın gələcəyinin 
daha parlaq, daha təminatlı olmasına xidmət edir.

Dövlətimizin gələcək fəaliyyətində öz 
töhfəsini layiqincə vermək üçün övladlarımızın 
təhsildən geri qalmamasına xüsusi diqqət və qay-
ğıyla yanaşan ölkə başçımız cənab İlham Əliyev 
və hörmətli Birinci vitse-prezident  Mehriban 
xanım Əliyevaya bir valideyn olaraq dərin 
minnətdarlığımı bildirirəm. 

Qeyd etmək istəyirəm ki, bu il yeni tədris 
ilinin başlanması bizim ailədə bir başqa sevinclə 
qarşılanıb. Çunki evimizin sonbeşiyi Kamal 
“birincilər” sırasına qatılıb, çantasını kürəyindən 
asaraq məktəbə gedibdir.

Söhbəti qələmə aldı:  
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti” 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni dərs ilinin 
başlanması və Bilik Günü münasibətilə videoformatda 
müraciət ünvanlamışdır. Məlumdur ki, yeni dərs ili 

pandemiya dövründə başlayıb. İndi əsas məqsəd Azərbaycan 
xalqını bu bəladan qorumaqdır. Dövlətimizin başçısının 
müraciətində səslənən dəyərli fikirlər ölkə ictimaiyyəti 
tərəfindən dərin razılıq hissilə qarşılanmışdır. Azərbaycan 
 Respublikası Milli Məclisinin Təbii ehtiyatlar, energetika 
və ekologiya komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov bu barədə 
fikirlərini bizimlə bölüşərkən dedi:

“Bütün məktəblərdə müəllimlər 
şagirdləri milli ruhda, ənənəvi 
dəyərlər ruhunda tərbiyə etməlidirlər”

"Bu il yeni dərs ili yeni şəraitdə, pandemi-
ya dövründə başlayır. Bunu nəzərə alaraq, yeni 
dərs ili yeni formatda təşkil ediləcəkdir. Bizim 
əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan 
xalqını bu bəladan qoruyaq və qəbul edilmiş 
bütün qərarlar bu məqsədi güdür..." – deyə 
müraciətinə başlayan ölkə Prezidenti sonra ötən 
6-7 aylıq çətin, məsuliyyətli bir dövrdə, sınaq 
dövrü adlandıra biləcəyimiz müddətdə görülən 
işlərə, atılan addımlara toxunur və bundan sonra 
görüləcək işlər haqqında danışaraq qeyd edir ki, 
bu il ümumlikdə 147 məktəbin tikintisi nəzərdə 
tutulur. Onların böyük hissəsi artıq Bilik Gününə 
hazır vəziyyətə gətirilib. Həmçinin, bir neçə 
məktəbin açılışı bu ilin sonuna qədər nəzərdə 
tutulur. Eyni zamanda, 147 məktəbin 45-i Heydər 
Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa edilib. Artıq 
17 ildir ki, Heydər Əliyev Fondu bu sahədə çox 
böyük işlər görür, ümumlikdə Azərbaycanda yeni 

məktəblərin tikintisinin geniş vüsət alması Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən başlanmış “Yeniləşən 
Azərbaycana yeni məktəb” proqramı çərçivəsində 
həll olunur. 

Bununla yanaşı, bu il modul tipli 60 məktəbin 
tikintisi təmin ediləcək. Beləliklə, cəmi bir il 
ərzində 150-yə yaxın məktəb tikilir və əsaslı 
təmir edilir. Bütövlükdə, son 17 il ərzində 
Azərbaycanda 3700-ə qədər məktəb tikilib və 
əsaslı şəkildə təmir edilib. Bu, ölkə Prezidentinin 
də dediyi kimi, bizim məktəb fondumuzun böyük 
əksəriyyətini təşkil edir. Çünki Azərbaycanda 
hazırda 4500-ə qədər məktəb var, onların 3700-ü 
tam yeni görkəm alıb və yenidən inşa edilib. 
Bunlar, əlbəttə ku, böyük, tarixi işlər, addım-
lardır. İnkişaf etmiş və ya inkişaf etməkdə olan 
ölkələrin heç birinin belə qısa bir müddətdə 
nail ola bilmədiyi, bilməyəcəyi bir göstəricidir. 
Bunlar Prezident İlham Əliyev siyasətinin, onun 
ən yaxın və ən sadiq silahdaşı – Birinci vitse-
prezident Mehriban Əliyevanın ölkə Prezidenti 

ilə  gecə-gündüz Azərbaycan naminə birgə 
fədakarlığının bəhrəsidir! 

Cənab Prezident müraciətində daha sonra 
deyir: "...Bu gün biz qloballaşma adı altında 
böyük siyasətin təzahürlərini görürük – gənclərin 
beyni bəzi xarici dairələr tərəfindən zəhərlənir, 
gənclər yoldan çıxarılır, onlar yalan informasiya-
larla, böhtan, şər, təxribat xarakterli məlumatlarla 
üzləşirlər. Gənclər bəzi hallarda yəqin edə 
bilmirlər ki, hansı informasiya yalandır, hansı in-
formasiya doğrudur. Ona görə müəllimlərdən çox 
şey asılıdır. Biz uşaqlarımızı, yeniyetmələrimizi, 
gənclərimizi xalqımıza, milli adət-ənənələrimizə 
zidd olan, dırnaqarası dəyərlərdən qorumalıyıq. 
Bizim uşaqlarımız Vətənə bağlı olmalıdır, xalqa 
bağlı olmalıdır, müstəqilliyi hər şeydən üstün 
tutmalıdır, milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyə almalıdır, əsrlər boyu qoruduğumuz milli 
adət-ənənələrimizi qorumalı və onları müdafiə 

etməlidirlər. Belə olan halda, Azərbaycan 
bundan sonra da müstəqillik və inkişaf yolu 
ilə gedəcəkdir". 

Qeyd etdiyimiz kimi, qəlbi Azərbaycan 
eşqi ilə döyünən hər bir azərbaycanlının, 
vətəndaşı olmağa çalışan milyonların 
ürəyindən olan sözlər, çağırışlar, ölkə Prezi-
dentinin bütün çıxışlarında, xüsusilə, təhsil 
sferası ilə bağlı təbdirlərdəki nitqlərində 
qırmızı xətlərlə keçən müdrik kəlamlardır. 
Bir müddət öncə, ötən il – BDU-nun 100 
illiyində dilə gətirilmiş möhtəşəm tarixi 
fikirlərin, çağırışların daha da gücləndirilmiş, 
zənginləşdirilmiş əksi, inikasıdır. Bəli, gözəl, 
bütün standartlara cavab verən modern 
məktəb, təhsil binaları, ocaqları ola bilər, 

lazımlıdır, olduqca vacibdir, ancaq onlardan vacib 
olanı məzmun, mahiyyət, yetişdirilən, böyüdülən 
nəsil, gələcək, sabahdır.

Burada forma ilə məzmun, zahiri görünüşlə 
daxili aləm uzlaşmalı, bir-birini tamamlamalıdır, 
biri digərindən geri qalmamalıdır. Çünki bizi inki-
şafa, tərəqqiyə, parlaq sabahlara və işıqlı gələcəyə 
aparmağa, görülmüş misilsiz tarixi işləri qoruma-
ğa və yaşatmağa ancaq və ancaq savadlı, bilikli, 
geniş, müsair dünyagörüşlü, ən əsası kökünə, 
dəyərlərinə, əxlaqi keyfiyyətlərinə, mənəviyyatına 
bağlı gələcək nəsil, böyüməkdə, yetişməkdə olan 
gənclik qadir və nail ola bilər. Əks halda... Bunun 
əksini düşünmək belə istəməzdim və inşallah, əksi 
də olmayacaq. Görülən işlər, çəkilən zəhmətlər 
hədər getməyəcək, estafet daha etibarlı əllərə 
veriləcək və sükan daha etibarlı əllərdə olacaq. 

Jalə ƏLİYEVA,  
Milli Məclisin deputatı,  

professor

“Bizim gələcəyimiz bu gün məktəblərdə, ali 
məktəblərdə oxuyan uşaqların, şagirdlərin, tələbələrin 
əlində olacaqdır. Onların bilikləri, savadı, əlbəttə 
ki, bizim ölkəmizin gələcəyini şərtləndirəcək. Eyni 
zamanda, onu da xüsusi qeyd etməliyəm ki, bizim 
gənclərimiz, uşaqlarımız vətənpərvərlik ruhunda, 
milli ruhda, milli dəyərlər – ənənəvi Azərbaycan 
dəyərləri əsasında tərbiyə almalıdırlar. Burada, 
əlbəttə ki, ailələrin rolu müstəsna əhəmiyyət kəsb 
edir. Eyni zamanda, bütün məktəblərdə müəllimlər 
şagirdləri milli ruhda, ənənəvi dəyərlər ruhunda 

tərbiyə etməlidirlər...” Bu fikirləri dövlət başçımız yeni dərs ilinin baş-
lanması və Bilik Günü münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciətində 
səsləndirib. 

Prezidentimiz gənclərimizi həm bilikli, 
həm də vətənpərvər olmağa çağırır 

– Dövlət başçısı ilk növbədə qeyd 
etdi ki, hazırkı pandemiya şəraitində 
qarşıda duran əsas vəzifə xalqı 
qorumaqdır. Bu, hər şeydən vacibdir. 
Bununla yanaşı, pandemiya iqtisadiy-
yata, eləcə də təhsilə özünün mənfi 
təsirlərini göstərib. Ancaq Prezidentin 
qeyd etdiyi kimi, dövlət səviyyəsində 
görülmüş tədbirlər nəticəsində pan-
demiyanın təhsilə vurduğu fəsadların 

böyük hissəsi aradan qaldırılıb.
Ölkə rəhbəri pandemiyaya qarşı 

mübarizə ilə bərabər ölkədə orta 
və ali məktəblərin yeni binalarının 
və korpuslarının tikintisinin davam 
etdirildiyini də vurğulayıb. Qeyd edib 
ki, bu il 147 məktəbin tikintisi nəzərdə 
tutulur. Onların böyük hissəsi Bilik 
gününə hazır vəziyyətə gətirilib. Bir 
neçə məktəbin açılışı bu ilin sonuna 

nəzərdə tutulur. İnşası başa çatmış 
147 məktəbdən 45-i Heydər Əliyev 
Fondunun təşəbbüsü ilə tikilib. Son 
17 ildə Azərbaycanda yeni məktəb 
tikintisinin geniş vüsət alması Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən başlanmış 
“Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” 
proqramı çərçivəsində həll olunub. 

Prezident İlham Əliyev ali 
məktəblərin yeni korpuslarının 
tikilməsi barədə danışaraq bildirib ki, 
iyun ayında Gəncədə Dövlət Aqrar 
Universitetinin, sentyabr ayında 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universite-
tinin yeni tədris korpusları istifadəyə 
verilib. Bundan başqa, ADA-nın 
yeni iki korpusu istifadəyə verilib. 
Beləliklə, cəmi bir il ərzində üç ali 
məktəbin 70 min kvadratmetr sahəni 
əhatə edən yeni korpusları tikilib 
və bu istiqamətə böyük məbləğdə 
vəsait ayrılıb. Azərbaycan Prezi-
denti deyib: “Təhsilə ayrılan vəsait 
gələcəyə ayrılan vəsaitdir. Mən hələ 
2004-cü ildə demişdim ki, biz “qara 
qızıl”ı insan kapitalına çevirməliyik və 
bunu əldə etmişik. Çünki son illərdə 
Azərbaycanda nəinki təhsilin maddi-
texniki bazası möhkəmlənib və bu 
gün bizim bütün ali məktəblərimiz 
təmirli binalarda yerləşir, eyni 

 zamanda, təhsilin keyfiyyəti artır. Bu, 
çox vacib məsələdir. Deyə bilərəm ki, 
müəllim peşəsinə maraq bərpa olu-
nub və artır, bu da özünü rəqəmlərdə 
göstərir. Müəllim peşəsini seçən 
gənclərimizin sayı hər il artmaqdadır”.

Dövlət başçısı gənclərimizi 
biliklərə səylə yiyələnməyə çağıra-
raq deyib ki, inkişaf etmiş ölkələrin 
təcrübəsinə baxın. Onlar nəyin he-
sabına inkişaf etmiş ölkələr olublar? 
Məhz biliyin, savadın, texnologiyala-
rın hesabına. Prezident İlham Əliyev 
gənclərimizin biliklərə çox meyilli 
olduğunu qeyd edib. Eyni zaman-
da, onlara vətənpərvərlik ruhunda, 
milli ruhda, milli dəyərlər – ənənəvi 
Azərbaycan dəyərləri əsasında 
böyüməyi, yaşamağı tövsiyə edib.

Hesab edirik ki, Azərbaycan lide-
rinin bu fikirləri biz müəllimlər üçün 
də proqram xarakteri daşıyır. Biz 
də gündəlik fəaliyyətimizdə Prezi-
dentin irəli sürdüyü tezisləri həyata 
keçirməliyik.

Söhbəti yazdı: 
Paşa ƏMİRCANOV,  

“Xalq qəzeti”

İki gün əvvəl Azərbaycanda yeni 
dərs ili başlandı. Amma bir qədər 
fərqli başlandı, dərs ili dünyanı 
cənginə almış amansız pandemiya 
dövrünə düşüb. Elə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev də yeni 
dərs ilinin başlanması və Bilik günü 
münasibətilə müəllimlərə, tələbələrə 
və şagirdlərə müraciətində bunu 
xüsusi qeyd edərək bildirdi ki, bu il 
yeni dərs ili yeni şəraitdə, pandemi-
ya dövründə başlayır. Buna görə də yeni dərs ili yeni formatda 
təşkil edilir. Məqsəd isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqını, 
eləcə də gənc nəsli – tələbələri, şagirdləri koronavirus bəlasından 
qorumaq mümkün olsun. Azərbaycan Prezidentinin müraciətində 
çox ciddi məqamlara toxunulduğunu bildirən ADNSU-nun dekanı 
Naməd Paşayev dedi:
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