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– Prezident İlham Əliyev bu 

il iyulun 15-də “Aqrar sahədə 
istehsalın və emal sənayesinin 
inkişafına dair bir sıra tədbirlər 
haqqında” Fərman imzalayıb. 
Əvvəlcə bu sənədin əhəmiyyəti 
barədə fikrinizi bildirməyinizi 
xahiş edirəm.

– Böyük məmnuniyyətlə. 
Fərman ölkəmizdə aqrar sektorun 
keyfiyyətcə yeni, daha yüksək 
səviyyəyə çatdırmaq məqsədi 
daşıyır. Azərbaycan dövləti 
modern texnologiyaları tətbiq 
etməklə, innovativ yanaşmalara 
meydan açmaqla, aqrar sektoru 
yeni inkişaf mərhələsinə çatdır-
maq əzmindədir. Sənəddə qeyd 
edildiyi kimi, son illər ərzində 
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı 
sürətlə inkişaf edərək, qeyri-
neft iqtisadiyyatının mühüm 
sahələrindən birinə çevrilmişdir. 

Bu uğur cənab İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə aqrar sektorda həyata 
keçirilən hərtərəfli, düşünülmüş 
islahatların nəticəsində mümkün 
olmuşdur. 

Konkret misal çəkə bilərəm. 
Bu ilin birinci yarısında ölkəmizdə 
qeyri-neft sektoru 5 faizdən çox 
artıb. Kənd təsərrüfatı üzrə artım 
isə 5,6 faiz olub. Bu, əlbəttə, 
əhəmiyyətli göstəricidir. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, bu, pande-
miya şəraitində əldə olunub. 
Bir çox ölkələr hələ də iqtisadi 
geriləmədən canlarını qurtara 
bilməyiblər, amma, Azərbaycan 
iqtisadiyyatının inkişaf tempi art-
maqdadır. 

Aqrar sektordakı uğurlar 
göz qabağındadır. Ötən illə 
müqayisədə aqrar sahədə inkişaf 
dinamikası, demək olar ki, iki 
dəfə yüksəlib. Bir daha qeyd 
etmək istəyirəm ki, bu parlaq uğur 
dövlətin aqrar sektora, fermerlərə 
göstərdiyi hərtərəfli dəstəyin 
sayəsində mümkün olub. Cənab 
Prezidentin dəfələrlə qeyd etdiyi 
kimi, dövlət dəstəyi olmadan kənd 
təsərrüfatında sürətli inkişafa nail 
olmaq qeyri-mümkündür. 

– Həyat, təbii ki, bir yerdə 
durmur, daim inkişaf edir, bütün 
sahələrin, o cümlədən aqrar 
sahənin qarşısında yeni tələblər 
irəli sürür. Bu gün aqrar sektor-
da hansı mühüm çağırışlar öz 
həllini gözləyir?

– Azərbaycanda kənd 
təsərrüfatının qarşısında du-
ran əsas vəzifə əhalinin ərzaq 
təhlükəsizliyini təmin etməkdir. 
Burada bir məqamı mütləq vurğu-
lamaq lazımdır. Biz İkinci Qara-
bağ müharibəsini parlaq zəfərlə 

başa çatdırmışıq. Lakin unutmaq 
olmaz ki xalqımızı ən zəruri və 
keyfiyyətli ərzaqla təmin etmək, 
ölkə sərhədlərini etibarlı qorumaq 
qədər vacib və zəruridir. 

Bu məqsədə çatmağın yolları 
müxtəlifdir. Azərbaycan dövləti 
ərzaq təhlükəsizliyini eksten-
siv deyil, intensiv yollarla, yəni 
məhsuldarlığı artırmaq, məhsulun 
maya dəyərini aşağı salmaq, 
keyfiyyətini yüksəltmək vasitəsilə 

təmin etməyi hədəf götürüb. Bu 
mənada haqqında söhbət açdığı-
mız fərmanın uğurlu icrasının son 
dərəcə böyük rolu olacaq. 

Görünən budur ki, bu gün 
Azərbaycan dövləti aqrar sektorda 
bir yandan modern texnologiya-
ları tez və uğurlu surətdə tətbiq 
etməyə, o biri tərəfdən də innova-
tiv metod və düşüncələrə meydan 
açmağa çalışır. Hazırda aqrar 
sahədə elektronlaşma sürətlənir, 
yeni, səmərəli idarəetmə siste-
mi qurulur. Ölkədə aqroparkla-
rın fəaliyyəti tənzimlənir, kənd 
təsərrüfatı təyinatlı torpaqların 
səmərəli istifadəsi məqsədilə 
həmin torpaq sahələrinin icarəyə 
və istifadəyə verilməsi mexanizmi 
daha da təkmilləşdirilir. 

Dövlət çalışır ki, kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsal-

çılarının müvafiq resurslara, 
o cümlədən əlverişli maliyyə 
resurslarına çıxışı asanlaşsın, 
bu sahədə işgüzar biznes mühiti 
daha da yaxşılaşsın. 

Aqrar sektorda çalışanlar bu 
pozitiv proseslərdən məmnun 
qalırlar. Ən vacibi və əhəmiyyətlisi 
isə budur ki, kənd təsərrüfatı 
istehsalçıları aqrar sahədə kreativ 
proseslərin birbaşa iştirakçılarına 
çevrilirlər. 

– Tahir müəllim, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının ixracı-
nın təşviqi üçün hansı güzəştlər 
edilə bilər? 

– Bu, çox vacib amildir. 
Azərbaycan hökuməti son illər 
kənd təsərrüfatı məhsullarının 
xarici bazarlarda rəqabət imkan-
larını artırmaq üçün bütün lazımi 
tədbirləri görür. Fərmanda nəzərə 
alındığı kimi, yaxın aylar ərzində 
ixrac məqsədli aqrar istehsal 
mallarına yeni gömrük və vergi 
güzəştləri tətbiq olunacaq. 

Yaxın gələcəkdə fermerlərin 
mülkiyyət hüququnun saxlanılması 
şərtilə kənd təsərrüfatı texnikası-
nın lizinqə (icarəyə) verilməsinin 
əlavə dəyər vergisindən azad 
edilməsi də gündəmdədir. Aq-
rar istehsal sahəsində fəaliyyət 
göstərən müəssisələrin, habelə 
aqroparkların investisiya təşviqi 
mexanizmindən yararlanmaq 
imkanları genişləndiriləcək. 

İnanıram ki, sadaladığım bu və 
başqa bütün vacib tədbirlər aqrar 
sektorun inkişafına öz müsbət 
təsirini göstərəcək. Fikrimcə, aqrar 
sahədə tətbiq olunan güzəştlər is-
tehsalın artmasına, məhsuldarlığın 
yüksəlməsinə səbəb olacaq. Son 
nəticədə, həm kəndli, həm də 
dövlət qazanır. Kəndlinin çörəyi 
bol olanda, dövlət də güclü və 
qüdrətli olur. 

– Bu gün fermerlərdən hansı 
özəl keyfiyyətlər tələb olunur? 

– Hazırda bütün sahələrdə 
olduğu kimi, aqrar sektorda da 
rəqabət mühiti güclənib. Fermerlər 
öz işlərini yeni dövrün tələblərinə 
uyğun qurmağı bacarmalıdırlar. 
Daim öz üzərlərində işləməli, yeni 
ideyalara açıq olmalıdırlar. Onlar 
modern internet texnologiyala-
rından maksimum faydalanmağı 
bacarmalıdırlar. 

Əlamətdar haldır ki, yaxın aylar 
ərzində aqrar sahədə fəaliyyət 
göstərən emal müəssisələrinin 
xammala tələbatını, istehsalçıların 
istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı 
məhsullarına dair məlumatları əks 
etdirən və elektron ticarət imkanla-
rına malik olan informasiya portalı 
yaradılacaqdır. 

Fermerlər portalın imkanla-
rından istifadə edib ölkədə və 
dünyada aqrar sektorda əldə 
olunan qabaqcıl təcrübədən 
bəhrələnə bilərlər. Yeri gəlmişkən, 
siz jurnalistlər, bütövlükdə ölkə 
mediası da fermerlərə informasiya 
təminatında yardımçı ola bilərlər. 

– Siz Milli Məclisin Aqrar 
siyasət komitəsinə rəhbərlik 
edirsiniz. Necə fikirləşirsiniz, 
mövcud qanunlar ölkəmizdə 
kənd təsərrüfatının sürətli inki-
şafını kifayət qədər təşviq edə 
bilirmi?

– Aqrar siyasət komitəsi hər 
bir qanunu, bu və digər nor-
mativ sənədi ölkəmizdə kənd 
təsərrüfatının sürətli inkişafını 
təmin və təşviq etmək məqsədilə 
hazırlayır. Torpaqda çalışan hər 
bir insan öz əməyinin bəhrəsini 
görməlidir ki, ailəsini dolandıra bil-
sin, az məsrəflə daha çox məhsul 
toplamaqda maraqlı olsun.

Milli Məclisdə bu vaxta qədər 
kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə, 
bütövlükdə 300-ə yaxın qanun 
qəbul olunub və mövcud qanun-
lara dəyişikliklər edilib. Məsuliyyət 
hissi ilə deyə bilərəm ki, ölkəmizdə 
aqrar sektorun sürətli və davamlı 
inkişafı üçün etibarlı qanunvericilik 
bazası yaradılmışdır.

Təbii ki, həyat inkişaf 
edir, yeni qanunların qəbul 
edilməsinə, mövcud qanunla-

rın təkmilləşdirilməsinə zərurət 
yaranır. Milli Məclisin Aqrar siyasət 
komitəsi bundan sonra da Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin rəhbərliyi, 
digər müvafiq dövlət qurumları, 
eləcə də aqrar sahədə çalışan 
təcrübəli alim və mütəxəssislərin 
fəal iştirakı ilə yeni, daha 
mükəmməl qanunların hazırlana-
raq geniş müzakirə edilməsinə 
və vaxtında qəbul olunmasına 
çalışacaq.

– Aqrar sektorun aparı-
cı qüvvəsi fermerdir, torpaq 
mülkiyyətçisidir. Kəndlinin 
torpağa bağlılğını gücləndirmək 
üçün daha nə etmək lazımdır? 

– Azərbaycan dövlətinin 
aqrar siyasətinin mayasında, 
ilk növbədə fermer və torpaq 
pay mülkiyyətçilərinin torpağa 
bağlılığını, maddi və mənəvi 
məmnunluğunu təmin etmək 
dayanır. Yeri gəlmişkən, fərmanda 
aqrar istehsal və emalla məşğul 
olan mikro, kiçik və orta sahibkar-
lıq subyektlərinə dövlət dəstəyinin 
daha gücləndirilməsi nəzərdə 
tutulub. Bir sözlə, dövlətimiz 
fermerlərin fədakar əməyini hər 
zaman layiqincə dəyərləndirməyə 
və mükafatlandırmağa hazırdır. 

Torpaq halallığı sevir, heç za-
man haqsızlığı qəbul etməyib. Aq-
rar sektor istehsalçılarının bərabər 
və ədalətli rəqabət şəraitində ça-
lışmaları çox zəruridir. Bu məsələ 
də dövlətimizin diqqtindədir. 
Fərmanda Nazirlər Kabinetinə 
tapşırılıb ki, torpaqların qanunsuz 

istifadəsinin qarşısı qətiyyətlə 
alınsın. 

Fermerlər əmindirlər ki, 
onların hazırda istifadə etdikləri 
pay torpaqları təkcə özlərinin 
deyil, ailə üzvlərinin, eləcə də 
gələcək nəsillərin torpaqda halal 
və ləyaqətlə yaşamalarını təmin 
edəcək. Fərmanla müvafiq icra 
qurumlarına pay torpaqlarına 
dair hüquqi və texniki sənədlərin 
hazırlanmasını təkmilləşdirmək 

tapşırığı verilib. 
– Azərbaycanın işğal olun-

muş ərazilərdəki torpaqların 
əkin dövriyyəsinə cəlb olunması 
üçün hansı işlər görülür? 

– Məlum olduğu kimi, işğal-
dan azad olunmuş ərazilərimizdə 
bərpa və yenidənqurma işləri 
aparılır. Bu işlər möhtərəm Prezi-
dentimizin birbaşa nəzarətindədir 
və orada görülən işlərin miqyası 
və vüsəti hər kəsdə heyranlıq 
doğurur. 

Sevindirici haldır ki, Qara-
bağda ən yeni texnologiyaların, 
innovativ ideyaların həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulub. 
Məsələn, Azərbaycan Preziden-
tinin təşəbbüsü ilə ölkəmizdə 
“ağıllı kənd” və “ağıllı şəhər”lərin 
qurulması nəzərdə tutulur. Bu 
layihələr ölkəmizin ən modern, 
kreativ ideyalara nə qədər açıq 
olduğunu bir daha bariz şəkildə 
nümayiş etdirir.

Azərbaycan hökuməti ilk “ağıllı 
kənd” layihəsini işğaldan azad 

olunmuş Zəngilan rayonunun 
Üçüncü Ağalı kəndində həyata 
keçirməyi planlaşdırır. Həmin 
layihənin icrası əsasən beş 
komponent üzrə aparılacaq. Onlar 
yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, 
“ağıllı” kənd təsərrüfatı və alterna-
tiv enerji sahələridir.

Yeri gəlmişkən, inşa ediləcək 
200 evdən ibarət kəndin enerjiyə 
tələbatı yalnız alternativ enerji 
mənbələrindən əldə olunacaq. 

Bir daha vurğulamaq istəyirəm, 
“ağıllı kənd” texnologiyalarının 
tətbiqi həmin ərazilərdə sosial 
innovasiyaların, kiçik sahibkarlığın 
inkişafına şərait yaradacaq və Qa-
rabağ regionunun həm də texnolo-
ji innovasiya-startap mərkəzi kimi 
cəlbediciliyini artıracaq.

Bəli, bu gün Qarabağ torpağı 
düşmənin basdırdığı minalardan 
təmizlənir, dağıdılmız kənd və 
qəsəbələrimiz bərpa edilir, zəruri 
infrastruktur layihələri sürətlə 
icra olunur. Zərrə qədər şübhə 
etmirəm ki, məcburi köçkün 
ailələri yaxın vaxtda ata-baba 
torpaqlarına qayıdaraq, bu gözəl 
və münbit torpaqları yenidən 
əkib becərəcəklər. Bu torpaqların 
bərəkətli buğdasından bişirilən 
dadlı çörəyin ətri külli Qarabağa 
yaılacaq, soydaşlarımız yenidən 
bu yerlərdə xoşbəxt və firavan 
həyat sürəcəklər. 

Söhbəti qələmə aldı:  
Məsaim ABDULLAYEV,  

“Xalq qəzeti”

Müsahibimiz Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin 
sədri Tahir Rzayevdir

Aqrar sahə: modern texnologiyalar 
və innovativ yanaşmalar

Azərbaycanın elm 
məbədinin şərəfli tarixinə 
işıq tutan dəyərli mənbə
Bu yaxınlarda “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının şərəfli tarix 

yolu” fundamental tədqiqat  əsəri işıq üzü görmüşdür. Kitabın 
müəllifi siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Günel Məliklidir.

Əsərdə  Azərbaycanda elmin 
təşəkkül tarixi, bilik uğrunda mücadilə, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə maarif sisteminin forma-
laşması, Dövlət Universitetinin təsis 
edilməsi, Azərbaycanı Tədqiq və 
Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyəti, 
Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat 
İnstitutunun açılması, SSRİ EA 
Zaqafqaziya filialının Azərbaycan 
şöbəsinin yaradılması, SSRİ Elmlər 
Akademiyasının Azərbaycan Filialının 
təşkil edilməsi və Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının ümumrespublika 
elm mərkəzinə çevrilməsi, repres-
siya illərində Azərbaycan ziyalıla-
rı, 1941–1945-ci illər müharibəsi 
dövründə Azərbaycan alimlərinin 
əvəzolunmaz xidmətləri elmi cəhətdən 
əsaslandırılmış şəkildə oxucuya 
təqdim olunur.

Kitabda Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının prezidentlərinin 
həyat və yaradıcılığı, EA-nın institut-
ları haqqında geniş məlumat verilir. 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, 
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 
rəhbərliyinin hər iki tarixi mərhələsində 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-
nın inkişafı, mühüm məqamları ətraflı 
şəkildə araşdırılır.

Müəllif kitabda Azərbaycanda elmin 
təşəkkülünün əsas mərhələlərini təhlil 
edərək, bu prosesin köklərinin tarixin 
dərinliklərinə gedib çıxdığını qeyd edir. 
Azərbaycanda elmin inkişafı ilə bağlı 
atılan addımlar təhlil edilir, ilk elmi 
təşkilatların və elmi idarəetmə qurum-
larının yaradılması öz əksini tapır. 

Müəllif Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının yaranana qədər elmi 
müəssisələrin təşkili və fəaliyyətini 
əsas götürür. O, Azərbaycanda elmi 
müəssisələr sisteminin təşkili və 
formalaşması prosesini 1920–1929, 
1929–1932 və 1932–1935-ci illərə 

bölmüş və Azərbaycan SSR Elmlər 
Akademiyasının təşəkkülü prosesini 
təhlil etmişdir. SSRİ EA Azərbaycan 
filialının yaradılmasının təşkili ilə bağlı 
görülmüş işlər kitabda geniş işıqlan-
dırılmış, onun elmi fəaliyyətinin əsas 
istiqamətləri təhlil edilmişdir.

Kitabda repressiya illərində 
Azərbaycan ziyalılarının qarşılaşdıq-
ları fəlakətlər, onların məhv edilməsi, 
sürgünə göndərilməsi üzərində 
xüsusi dayanılmışdır. Həmin dövrdə 
Azərbaycanda qətlə yetirilən insanlar-
la bağlı xüsusi planın hazırlanması, 
xeyli sayda  alimin güllələnməsi qeyd 
olunmuşdur. Bununla da Azərbaycan 
cəmiyyətinin ağıllı, elmli, istedadlı, 
əməksevər, mənəviyyatlı təbəqəsinin 
çox böyük hissəsi məhv edilmişdir. 

1941-ci ildə başlanan İkinci Dünya 
müharibəsi repressiyanın gedişini bir 
qədər dayandırdı. Müharibə respubli-
ka alimləri qarşısında məsul vəzifələr 
qoymuşdur. Azərbaycan elmi-tədqiqat 
müəssisələrinin, müxtəlif alimlərin yeni 
silah-sursat, yanacaq-sürtkü növlərinin 
yaradılması, cəbhənin ehtiyacları 
üçün lazım olan neft-qaz, benzin 
istehsalının artırılması istiqamətində 
fəaliyyətləri ətraflı işıqlandırılmışdır. 

 Araşdırmanın müxtəlif istiqamətləri 
elmi-məntiqi baxımdan bir-birini yaxşı 
tamamlayır, ümummilli liderimizin fe-
nomenal şəxsiyyət olaraq, fəaliyyətinin 
çoxaspektliyi, çoxcəhətliyi yetərli 
səviyyədə nəzərə çarpır. Müəllifin 
məsuliyyətli əməyinin nəticəsi olan 
araşdırmaları bütövlükdə uğurlu və 
əsaslıdır. 

Azərbaycan Respublikasının  
Prezidenti İlham Əliyevin apardı-
ğı genişmiqyaslı islahatlar, inkişaf 
strategiyası, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasına diqqət və qayğısı  
geniş şəkildə təqdim olunur. Ümum-
milli lider Heydər Əliyev və Prezident 

İlham Əliyevin Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası ilə bağlı fikirləri, çıxışları 
ətraflı göstərilir.

Ən mühüm faktorlardan biri isə 
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə dokto-
ru Günel Məliklinin 2020-ci il mü-
asir Azərbaycanın qəhrəmanlıq 
salnaməsinə qızıl hərflərlə yazılan 
şanlı tarixi ilini böyük həssaslıqla 
qələmə alması əsəri daha da 
mükəmməlləşdirir. Müəllifin  qeyd 
etdiyi kimi, haqq işini haqq edərək, öz 
torpaqlarında Vətən müharibəsinə qal-
xan Azərbaycan xalqının gücünü təkcə 
işğalçı Ermənistan deyil, bütün dünya 
gördü. Rəşadətli ordumuz Vətən tor-
paqlarından işğalçı vətənsizləri qova-
raq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, 
toxunulmazlığını təmin etdi.

Nəşrin önəmli cəhəti elmin 
təşəkkül dövrünü və ümumilikdə, elmi 
müəssisələrin, alimlərin fəaliyyətini 
əks etdirən fotoşəkillərin olmasdır. 
Geniş mənbə bazasına və ədəbiyyata 
əsaslanan əsər ensiklopedik kitabdır.

Müəllif Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasına dair mövcud 
ədəbiyyatı diqqətlə izləyib və mü-
vafiq mənbələrdən səmərəli istifadə 
etmişdir. Onun qənaətləri məntiqli, 
əhatəli olaraq, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin və cənab Prezident İlham 
Əliyevin mülahizələri zəminində 
yetərincə əsaslandırılır. 

Gənc alim Günel Məliklinin 
“Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının şərəfli tarix yolu” kitabı elm 
tariximizin öyrənilməsində və gələcək 
nəsillərə çatdırılmasında dəyərli 
mənbə və böyük töhfədir.

İlham MƏMMƏDZADƏ,  
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya 

İnstitutunun direktoru, professor

Fikrət Əmirovun “1001 gecə” 
baleti Sankt-Peterburq səhnəsində

Mariinski Teatrı ənənəvi olaraq Primorsk 
filialının balet truppasının Sankt-
Peterburq səhnəsində qastrol səfəri ilə 

dinləyicilərin böyük marağına səbəb olur. 

Avqustun 3-dən 15-dək 
gerçəkləşən səfər proqra-
mına dünya klassik balet 
repertuarının ən parlaq 
nümunələri – Adolf Ada-
nın “Korsar” (6-8 avqust), 
P.Çaykovskinin “Yatmış 

gözəl” (10-12 avqust) və 
Adolf Adanın “Jizel” (13-15 
avqust) əsərləri daxil edil-
mişdir. Ancaq ən əlamətdar 
hadisələrdən biri balet 
truppasının çıxışlarının Ru-
siyanın əməkdar incəsənət 
xadimi, tanınmış xoreoqraf 
Eldar Əliyevin quruluşunda 
Azərbaycanın dahi bəstəkarı 
Fikrət Əmirovun “1001 gecə” 
baleti ilə açılması olmuş-

dur. 3-5 avqust tarixlərində 
gerçəkləşən tamaşalarda 
Mariinski Teatrının sim-
fonik orkestri və xorunu 
Azərbaycan Dövlət Akademik 
Opera və Balet Teatrının baş 
dirijoru və musiqi rəhbəri, 

respublikanın əməkdar ar-
tisti, beynəlxalq müsabiqələr 
laureatı, Bakı Musiqi Aka-
demiyasının dosenti Əyyub 
Quliyev idarə etmişdir. 

Əyyub Quliyevin ifasın-
da həmin balet 2020-ci ilin 
avqust ayında Vladivostokda 
(Mariinski Teatrında), yanvar-
da Sankt-Peterqburda, may 
ayında isə Kazanda Rudolf 
Nureyev adına Beynəlxalq 

Balet Festivalının açılışında 
uğurla səslənmişdir.Tamaşa-
larda əsas rollarda Primorsk 
səhnəsinin solistləri  İrina 
Sapojnikova, Anna Samost-
relova, Sergey Umanets, Ka-
nat Nadırbek, Liliya Berejno-
va, Katerina Floriya, Gilerme 
Junio və Yuriy Zinnurov yer 
almışlar. 

 Tamaşalarda Mariinski 
teatrının məşhur solistləri 
Renata Şakirova (Şəhrizad), 
Yekaterina Çebıkina (Nuridə) 
və Nikita Korneyevin 
(Şəriyar) yer alması “1001 
gecə” baletinin ifasına xüsusi 
rəng qatmışdır. Əsərdə vokal 
bölümünü  Anastasiya Kikot 
(soprano), milli alətimiz tarda 
isə Ramin Əzimov və Nadej-
da Medvedeva ifa etmişlər. 

Qeyd etmək lazım-
dır ki, Mariinski Teatrının 
238-ci mövsümünün məhz 

Azərbaycan bəstəkarının 
əsəri ilə tamamlanması daha 
bir önəmli hadisələrdən biri-
dir. Bütün tamaşalara biletlər 
öncədən satılmış və Sankt-

Peterburq ictimaiyyətinin 
böyük marağına səbəb 
olmuşdur. Hər tamaşanın 
ifasından sonra Mariinski 
Teatrının dinləyiciləri “1001 
gecə” baletinin iştirakçılarını 
ayaqüstə alqışlarla qarşı-
lamışlar. Əsərin ifasından 
sonra Azərbaycan Respubli-
kasının Sankt-Peterburqdakı 
baş konsulu Sultan Qası-
mov ifaçıları  uğurlu çıxış 
münasibətilə təbrik edərək, 
Fikrət Əmirovun baletinin 
yeni quruluşunu yüksək 
dəyərləndirmişdir. Baş konsul 
möhtəşəm səhnə əsərində 
Rusiya və Azərbaycanın 
tanınmış mədəniyyət 
xadimlərinin bərabər yaradı-
cılıq işinin iki ölkə arasında 
mədəni münasibətlərin inki-
şafında xüsusi rol oynayacı-
ğına əminliyini bildirmişdir.

“Xalq qəzeti”

Müdafiə Nazirliyi: Mövqelərimiz Ermənistan  
silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub 

Avqustun 11-i saat 01:05-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsində 
yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər 
rayonunun Dəmirçidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində 
yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti 
arasında həlak olan və yaralanan yox-
dur.

Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin 
nəzarəti altındadır.
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