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X alqımız öz mədəniyyəti, incəsənəti, milli-mənəvi dəyərləri 
ilə dünyada tanınmışdır. Milli-mənəvi dəyərlərimizin 
kökləri çox-çox qədim zamanlara gedib çıxır. XX əsrin 70-

ci illərindən xalqımızın mədəni həyatında yeni dövr başlanmışdır. 
Bu, ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan dövrdür. Ulu öndər 
deyirdi: “Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya 
xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən 
böyüyü mədəniyyətdir”. Ona görə də ulu öndər hakimiyyətdə 
olduğu bütün dövrlərdə xalqın mədəniyyətinin inkişafını diqqət 
mərkəzində saxlamışdır.

Heydər Əliyev mədəniyyəti 
xalqın böyük sərvəti hesab edirdi. 
Biz xoşbəxt nəsilik ki, Heydər 
Əliyevlə bir epoxada yaşamaq 
bizə nəsib oldu və ulu öndərin 

mədəniyyətimizə, incəsənətimizə 
göstərdiyi böyük qayğıya şahidlik 
etdik.

Mədəniyyət və incəsənət 
sahəsində çalışan insanlar ulu 

öndəri böyük ehtiramla yad edirlər. 
Azərbaycan mədəniyyətinin 
görkəmli xadimləri heç zaman 
Heydər Əliyev dövründə olduğu 
qədər tanınmamışlar. Heydər 
Əliyev mədəniyyətimizi yaradan, 
onu inkişaf etdirən insanların 
əməyini yüksək qiymətləndirir, 
onların daim qayğısını çəkirdi. Belə 
sənətkarları sadalamaqla qurta-
ran deyil. Azərbaycanın müqtədir 
sənətkarları sovet dövründə məhz 
Heydər Əliyevin qayğısı sayəsində 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi 
yüksək fəxri ad almışlar. Heydər 
Əliyev bəstəkarların, kinema-
toqrafçıların, teatr xadimlərinin, 

rəssamların qurultaylarında, 
konfranslarında iştirak edirdi, onun 
dərin məzmunlu nitqi iştirakçıla-
rın alqışları ilə qarşılanırdı. Bu 
böyük dövlət xadiminin hər çıxışı 
mədəniyyətin bir sahəsinin gələcək 
inkişaf proqramına çevrilirdi.

Ulu öndər Azərbaycanda 
rəssamlığın, heykəltəraşlığın inki-
şafına böyük qayğı ilə yanaşırdı. 
Rəssamlarımız, heykəltəraşlarımız 
ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevi özlərinin hamisi hesab 

edirdilər. Görünür, Heydər Əliyevin 
Azərbaycan Sənaye İnstitutunun 
memarlıq fakültəsində təhsil alması 
(1939-1941) da burada rol oyna-
mışdır.

Ulu öndər bu sənət sahiblərinin 
yaradıcılıq şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması barədə çox düşünürdü. 
Müdrik dövlət rəhbəri əllinci illərin 
sonlarında paytaxtın İnşaatçılar 
prospektində tikilən “Rəssamlar 
evi”ndəki emalatxanaların sənət 
adamlarına azlıq etməsindən də 
yaxşı xəbərdar idi. Odur ki, bu 
işi genişləndirməyə qərar verdi. 
Bundan sonra Əhmədli yaşayış 
massivində və 4-cü mikrora-
yonda emalarxanalar üçün iki 
beşmərtəbəli dörd bloklu bina 
inşa olunub rəssamların ixtiyarına 
verildi. İndi bu binalarda 300-dək 
rəssam və heykəltəraş yaradıcılıq-
la məşğuldur. Müstəqillik illərində 
isə Prezident Heydər Əliyev həmin 
emalatxanaların pulsuz olaraq 
rəssamların mülkiyyətinə verilməsi 
üçün sərəncam imzaladı. Bu, heç 
şübhəsiz, ölkə başçısının yara-
dıcı insanlara böyük qayğısının 
təzahürü idi.

Bu sahədə yeni sənətçilərin 
yetişdirilməsi ulu öndərin diqqət 
mərkəzində olan məsələlərdən 
idi. Bakıda Rəssamlıq Kolleci və 
Mədəniyyət və İncəsənət Univer-
siteti mövcud olsa da, o, uzun illər 
idi ki, paytaxtda gənclərə akade-
mik vərdişləri aşılayan ali təhsil 
ocağının açılmasını arzulayırdı. 
Nəhayət, bu istəyini 2000-ci ildə 
gerçəkləşdirə bildi. Həmin ildən 
fəaliyyətə başlayan Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Akademiyası 
ötən müddətdə yetişdirdiyi istedadlı 
tələbələrlə yaradıcı nəsillər arasın-

da mənəvi körpünün artıq arzula-
nan səviyyədə möhkəmləndirildiyini 
nümayiş etdirməkdədir.

Ölkəmiz müstəqillik qazan-
dıqdan sonra mədəniyyətimiz bir 
müddət böyük çətinliklər qarşısın-
da qalsa da, Heydər Əliyevin siyasi 
hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan 
mədəniyyətinin də tərəqqisinə 
yeni təkan verdi. Sosial problemlər 
ucbatından xarici ölkələrə üz tutan 
sənət adamları Vətənə döndülər, 
onlara xüsusi qayğı göstərilməyə 

başlandı. Bağlanmış teatrlar, ki-
tabxanalar, muzeylər öz qapılarını 
yenidən tamaşaçıların üzünə açdı.

Ulu öndər deyirdi: “Mədəniyyət 
uşaq kimidir. Həmişə tumar və 
qayğı istəyir. O həssasdır, əlinin 
tumarı, ürəyinin qayğısı azca 
azalan kimi o hiss edir, küsür, 
inciyir. Siyasi rəhbər, dövlət xadimi, 
ölkə başçısı bunu bilməlidir, bir an 
yadından çıxarmamalıdır”.

Sənətkarların milli 
mədəniyyətimizin inkişafı naminə 
göstərdiyi xidmətlər də Heydər 
Əliyevin nəzərindən qaçma-
mış və onların xatirəsi layiqincə 
əbədiləşdirilmişdir. Bu gün Bakının 
və digər yaşayış məntəqələrinin 
küçələri Sultan Məhəmməd, Əzim 
Əzimzadə, Səttar Bəhlulzadə, 
Kazım Kazımzadə,Tələt Şıxəliyev, 
Salam Salamzadə və digər 
sənətkarların adını daşıyır.

Bakı kimi böyük bir şəhərdə 
müasir tələblərə cavab verən 
sərgi salonunun yoxluğunu qəbul 
edə bilməyən Heydər Əliyev, ilk 
növbədə, belə bir mədəniyyət 
mərkəzinin yaradılmasına qərar 
verdi. Yeni sərgi salonları, 
muzeylər yaradıldı.

Ulu öndər təkcə rəssamlıq 
sənətinin deyil, diğər incəsənət 
sahələrinin də inkişafının böyük 
himayədarı olmuşdur. Musiqi 
sənətimizin inkişafına xüsusi qayğı 
ilə yanaşan ulu öndərin sərəncamı 
ilə 24 bəstəkar və musiqişünasa 
Prezident təqaüdü verildi. Onların 
bir çoxu “Şöhrət” ordeninə layiq 
görüldü. Sonralar Arif Məlikov, 
Müslüm Maqomayev, Zeynəb 
Xanlarova, Habil Əliyev, Arif Baba-
yev kimi musiqi xadimləri “İstiqlal” 
ordeni ilə təltif olundular.

Azərbaycan kinosunun bö-
yük bir inkişaf dövrü Heydər 
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bizə yaxşı 
məlumdur ki, bir sıra filmlərimizin 
yaranmasında ulu öndərin şəxsi 
təşəbbüsü olmuşdur. “Uzaq 
sahillərdə”, “İstintaq”, “Bir cənub 
şəhərində”, “Nəsimi”, “Babək” 
filmlərinin yaranmasında, sovet 
senzurasından keçməsində Heydər 
Əliyevin rolu danılmazdır.

Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
gəlişi ilə dondurulmuş kino istehsa-

lı bərpa edildi, “Azərbaycanfilm”in 
fəaliyyətində canlanma hiss 
edilməyə başladı. Dövlət sifarişi ilə 
filmlərin istehsalı kino xadimlərini 
yenidən fəaliyyətə qaytardı.

Teatrlarımız öz fəaliyyətini 
genişləndirdi. Heydər Əliyev teatrı 
çox sevirdi. O, həmişə tamaşadan 
sonra yaradıcı kollektivlə görüşür, 
onlara öz tövsiyə və tapşırıqlarını 
verirdi. Bu görüşlər sənət adam-
larının məsuliyyətini artırır, onları 
öz qüvvələrini səfərbər etməyə 
istiqamətləndirirdi.

Azərbaycanın qədim şəhərsalma 
ənənələrini özündə ehtiva edən 
İçərişəhərin Şirvanşahlar Saray 
Kompleksi ilə birgə UNESCO-nun 
Maddi İrs Siyahısına daxil edilməsi 
böyük tarixi hadisə idi.

Azərbaycan mədəniyyətinin 
təbliğini həmişə diqqət mərkəzində 
saxlayan ulu öndərin hakimiyyəti 
illərində çox səmərəli tədbirlər 
reallaşdırılıb. Ümummilli lider 
Azərbaycanın sivil dünya ilə 
inteqrasiyasına, xalqların iqtisadi-
siyasi, humanitar yaxınlaşması-
na dövlətçiliyi möhkəmləndirən, 
xalqı inkişaf etdirən ən vacib 
vasitələrdən biri kimi baxırdı. Və bu 
zaman dünya ilə dil tapmağın ən 
sınanmış və optimal yollarından biri 
olaraq, mədəni dəyərlərin qarşılıqlı 
dərkini və təbliğini əsas götürür-
dü. Bu mənada, xarici ölkələrdə 
keçirilən Azərbaycan mədəniyyət 
və incəsənət günləri, eyni zaman-
da, respublikamızda keçirilən belə 
tədbirlər mədəniyyətlərarası dialo-
qun inkişafına geniş yol açırdı.

Ulu öndərin fəaliyyəti 
incəsənətimizin bu gün ən dəyərli 
mövzusudur. Bu böyük siya-
si xadımə neçə-neçə əzəmətli 

heykəllər ucaldılmış, bir-birindən 
dəyərli portretləri yaradılmışdır. 
Mən heykəltaraş olaraq ulu öndərin 
heykəllərinin müəllifiyəm. Ulu 
öndər haqqında 12 seriyalı sənədli 
film çəkilmişdir. “General”, “Birinci”, 
“Moskva, Kreml”, “Əsl məhəbbət 
haqqında”, “Lider”, “Tale”, “Bir 
həsədin tarixi”, “Professional”, 
“Patriot”, “Xüsusi təyinat” kimi 
filmlər bu böyük şəxsiyyətin həyat 
və fəaliyyətinin çox uğurlu ekran 
versiyasıdır.

Heydər Əliyevin mədəniyyət 
siyasəti bu gün hörmətli Preziden-
timiz İlham Əliyev tərəfindən çox 
ləyaqətlə davam etdirilir. 2003-cü 
ildən sonra Azərbaycanda Heydər 
Əliyevin mədəniyyətimizin inkişafı 
ilə bağlı ideyaları davamlı olaraq 
həyata keçirilir. Azərbaycanda 
mədəniyyətin müxtəlif sahələri – 
teatr, kino, kitabxana və muzey 
işinin inkişafı ilə bağlı qəbul olunan 
dövlət proqramları ölkəmizdə 
mədəniyyətin tərəqqisinə yeni 
stimul yaratmışdır.

Prezident İlham Əliyev ulu 
öndərin arzu və vəsiyyətlərini 
böyük ehtiramla həyata keçi-
rir. Bəli, torpaqlarımız düşmən 
tapdağından azad olundu. Bu, 
ulu öndərin ən böyük arzusu idi. 
Bu gün mədəniyyətimizin paytaxtı 
elan edilən Şuşa da azaddır. Ulu 
öndər deyirdi: “Şuşa Azərbaycanın 
ən əziz və böyük tarixi olan bir 
guşəsidir. Şuşanı yaradanlar, Şuşa 
şəhərini quranlar, Şuşa qalasını 
tikənlər Azərbaycan torpağının 
sahibləri olublar və Qarabağda 
Azərbaycan torpağının daim 
qorunması, saxlanması üçün 
Şuşa şəhərini, qalasını yaradıb-
lar. Bu, Azərbaycan xalqının, 
əcdadlarımızın yaratdığı böyük 
abidədir, təkcə şəhər deyil, böyük 
bir tarixi abidədir.”

Bu gün ulu ödər Heydər 
Əliyevin nurlu ideyaları yaşayır, 
xalqımız bu ideyalardan güc alıb 
uğurlu sabaha doğru inamla gedir.

Ömər ELDAROV,  
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 

Akademiyasının rektoru, 
akademik

Ulu öndər mədəniyyəti xalqın 
böyük sərvəti hesab edirdi

Nəsimi rayonunda ulu öndərin 
anım günü keçirilib

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım 
günü ilə əlaqədar Yeni Azərbaycan Par-
tiyası Nəsimi rayon təşkilatında keçirilən 
tədbirdə əvvəlcə, ulu öndərin abidəsi 
önünə gül dəstələri düzülərək, əziz 
xatirəsi ehtiramla yad edildi. Sonra müdrik 
şəxsiyyətin  həyat və fəaliyyətinə həsr 
edilmiş videoçarx nümayiş olundu.

YAP Nəsimi rayon təşkilatının sədri 
Azər Süleymanov çıxış edərək dedi ki,  bu 
günlər respublikamızın hər yerində müstəqil 
dövlətimizin memarı və qurucusu, görkəmli 
dövlət xadimi Heydər Əliyevin  əziz xatirəsi yad 
edilir: “Əslində, ulu öndər Heydər Əliyev hələ 
sağlığında Azərbaycan xalqının qəlbində özünə 
elə bir abidə ucaltmışdı ki, onun xatirəsi daim 
ürəklərdə yaşayır. Xalqımız tarixi şəxsiyyəti  hər 
gün dərin minnətdarlıq hissi ilə anır”. Xalqların, 
ölkələrin tarixində həqiqi liderlərin rolu danıl-
mazdır. Onlar öz xalqlarını çətin vəziyyətdən çı-
xarır, düzgün yol göstərir, taleyüklü məsələlərin 
həllində müdrik məsləhətçi olurlar. Bu ba-
xımdan  ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
Azərbaycanın dövlətçilik tarixində əvəzsiz rolu 
olub. Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
memarı və qurucusu kimi milli dövlətçiliyimizin 
ideya əsasını məhz Heydər Əliyev yaradıb”.

Tədbirdə iştirak edən Milli Məclisin 
təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya 

komitəsinin  sədri  Sadiq Qurbanov  Heydər 
Əliyevin   dövlətçiliyimizin qorunması və 
möhkəmləndirilməsində, Azərbaycanın sosi-
al-iqtisadi inkişafında, eləcə də, hüquqi dövlət 
quruculuğu sahəsində misilsiz xidmətlərindən 
söhbət açdı. Dedi ki, Azərbaycan xalqının 
milli kimliyinin və özünəməxsusluğunun bariz 
təcəssümünə çevrilmiş mütərəqqi ənənələrin 
mükəmməl ideoloji konsepsiya  vəziyyətinə  
gətirilməsi və konkret dövlət modelində real-
laşdırılması məhz ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

Tədbirdə iştirak edən Milli Məclisin gənclər 
və idman komitəsi sədrinin  müavini Şahin 
İsmayılov ulu öndərin qurub-yaratdığı müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham 
Əliyevin müdrik, uzaqgörən siyasəti sayəsində 
dünyanın ən sürətlə inkişaf edən ölkələrindən 
birinə çevrildiyini diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki,  
nə qədər müstəqil Azərbaycan dövləti var, 
Azərbaycan xalqı var, ulu öndər Heydər Əliyev 
də ürəklərdə yaşayacaq.

YAP Nəsimi rayon təşkilatı ərazi ilk partiya 
təşkilatının sədr müavini Tamilla Naibova  və 
digərləri çıxışlarında  ulu öndər Heydər Əliyevin 
xalqımız qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən 
bəhs etdilər. 

Ə.BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyevin yeni idarəçilik 
texnologiyaları beynəlxalq konfransın gündəliyində
Azərbaycan  bu gün nəinki regionda, dünya 

miqyasında seçilən ölkələrdəndir. Ölkənin siyasi, 
iqtisadi, sosial və təhlükəsizlik sahələrindəki 

uğurlarının kökündə Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
işlənmiş elmin ən müasir nailiyyətlərinə əsaslanan  yeni 
idarəetmə texnologiyaları dayanır.

Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasında 
ölkəmizdə yeni idarəetmə tex-
nologiyaları və onların tətbiqi 
ilə qurulmuş səmərəli və çevik 
idarəetmə sistemi, həmçinin 
Azərbaycanın bu sahədə qa-
baqcıl təcrübəsi və qazandığı 
uğurların müzakirəsinə həsr 
olunmuş “Dövlət idarəçiliyində 
yeni texnologiyalar: davamlı 
inkişaf və inklüziv cəmiyyətə 
doğru” beynəlxalq elmi-prak-
tik konfrans keçirilib.  Onlayn 
formatda keçirilən konfrans-
da azərbaycanlı alimlərlə 
yanaşı, Türkiyə, Rusiya, 
ABŞ, Çin, İsrail, Gürcüstan, 
Qazaxıstan, Türkmənistan 
və Taçikistanın milli dövlət 
idarəçilik akademiyaları və 
universitetlərinin rəhbərləri, 
nüfuzlu mütəxəssislər iştirak 
ediblər. 

 Dövlət İdarəçilik Akade-
miyasının rektoru, akademik 
Urxan Ələkbərov “Azərbaycan 
Respublikasında yeni 
idarəetmə texnologiyaları-
nın səmərəliliyi: beynəlxalq 
qiymətləndirmə” mövzusunda 
məruzəsində ölkənin son 
illər Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən işlənilmiş və dün-
yada ilk dəfə tətbiq edilən yeni 
idearəetmə texnologiyaları 
sayəsində inklüziv cəmiyyətin 
formalaşdırılması sahəsində 
dünya liderliyinə yüksəldiyini 
vurğulayıb.  Rektor bildirib ki, 
beynəlxalq təşkilatların rəsmi 
hesabatlarına görə, hazırda 
Azərbaycan Respublikası dün-
yada inklüziv inkişaf sahəsində 
maddi və insan resurslarından 
ən səmərəli istifadə edən 
ölkədir. Natiq vurğulayıb ki, 
inklüziv inkişaf sahəsində 
Azərbaycanın yüksək 

göstəricilər əldə etməsi və 
sosial siyasətin reallaşdırılması 
baxımından dünya liderinə 
çevrilməsində ölkənin Birinci 
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın müstəsna 
xidmətləri var. U.Ələkbərov 44 

günlük Vətən müharibəsindəki 
parlaq qələbədə böyük payın 
olduğunu da xüsusi vurğula-
yıb. Eyni zamanda, diqqətə 
çatdırılıb ki, məhz bəhs edilən 
idarəetmə texnologiyaları dün-
yanın iqtisadi nəhənglərini diz 
üstə qoyan pandemiya zamanı 

Azərbaycanın taktiki qələbəsini 
şərtləndirib. 

Yeni dövlət idarəçiliyi və 
davamlı inkişaf məqsədləri, 
qlobal pandemiya dönəmində 
dövlət, müasir dövrdə dövlət 
qulluğunun idarə olunması, 
“ağıllı” şəhər və kəndlərin 
idarə edilməsinə süni intel-
lektin rolu, dövlət idrəçiliyində 
dəyişikliklərin idarə olunması, 
ölkələrin sülh paradiqmaları 
konfransın əsas müzakirə möv-
zularından olmuşdur.  

Konfrans iştirakçılarının çı-
xışları və aparılan müzakirələr 
gedişində Azərbaycanda 
işlənilmiş yeni idarəetmə 
texnologiyalarının tədqiqi, 
alınan nəticələrin tədris proq-
ramlarına, xüsusilə də dövlət 
qulluqçularının hazırlığı və 
yenidən hazırlığı prosesinə 
daxil edilməsi, ümumiyyətlə, bu 
sahədə qazanılan təcrübənin 
digər ölkələrdə də yayılmasının 
faydalı ola biləcəyi qənaətinə 
gəlinmişdir. 

Ə.BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzeti”

İran Türkmənistan qazını Azərbaycana tədarük etməyə hazırdır 
İranın Qaz Nəqli Şirkətinin icraçı 
direktoru Mehdi Cəmşidi Dana 
bildirib ki, İran Türkmənistan qazını 
Azərbaycana tədarük etməyə 
hazırdır.

İcraçı direktor qeyd edib ki, İranda 
qaz nəqli üzrə mövcud infrastruktur qaz 
svopu ilə bağlı üçtərəfli müqavilədə 

nəzərdə tutulan miqdardan daha çox 
qaz tədarük etməyə imkan verir: “Həm 
Türkmənistanla, həm də Azərbaycanla 
sərhəddə qaz nəqli üzrə hər hansı 
problem yoxdur”.

Şirkət rəsmisi deyib ki, İranın qaz 
nəqli üzrə şəbəkəsi ilə gündəlik 900 
milyon kubmetrə qədər qaz nəql etmək 
mümkündür.

Qeyd edək ki, noyabrın 28-də 

Türkmənistanın paytaxtı Aşqa-
badda ildə 1,5-2 milyard kubmetr 
Türkmənistan qazının İran vasitəsi 
ilə Azərbaycana tədarük edilməsi 
üzrə üçtərəfli müqavilə imzalanıb. 
Müqavilənin icrasına dekabrın 22-dən 
başlanılacağı və gündəlik 5-6 milyon 
kubmetr qazın nəqli gözlənilir.

“Xalq qəzeti”


