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GİRİŞ

Azərbaycan qədim tarixə, zəngin mədəni irsə və
əsrarəngiz təbiətə malik olan diyardır. Tarixi keçmişdə
müxtəlif sivilizasiyaların: əhəməni-sasani, roma-bizans,
skif-xəzər, türk-oğuz mədəniyyətlərinin kəsişməsində
bərqərar olmuş bu diyar Qərblə Şərq, Şimalla Cənub
arasında “Qızıl körpü” rolunu oynamış, müxtəlif tarixi
dövrlərdə yaşayış üçün əlverişli təbii şəraiti ilə bir çox
qəbilə, tayfa və xalqları öz ərazisinə cəlb etmişdir.

Azərbaycan etnosunun tarixini nəzərdən keçirsək
görərik ki, əhalinin 90%-ni təşkil edən azərbaycanlılardan
başqa, bu etnosun təşəkkülündə əsrlərdən bəri müxtəlif
azsaylı xalqlar, etnik və milli qruplar iştirak etmişlər.
Azərbaycan əhalisinin əsas hissəsi azərbaycanlılardan və
ölkənin müxtəlif guşələrində yığcam halda yaşayan 30 adda
millət və etnik qruplardan ibarətdir. Onların arasında Altay
ailəsinin türk qoluna məxsus azərbaycanlılar, tatarlar, ahısqa
türkləri, həmçinin hind-avropa (tatlar, talışlar, dağ yəhudi-
ləri, kürdlər), qafqaz (udilər, ləzgilər, avarlar, saxurlar,
buduqlular, ingiloylar, qrızlar, xınalıqlar), slavyan (ruslar,
malakanlar, ukraynalılar) dil qruplarının təmsilçiləri vardır.

1992-ci ildə imzalanmış “Azərbaycan Respublikasında
yaşayan milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların hüquq və
azadlıqlarının qorunması, dil və mədəniyyətlərinin inkişafı
üçün dövlət yardımı haqqında” fərmana əsasən onlar
Azərbaycanın bərabərhüquqlu vətəndaşları hesab edilir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən
sonra milli azlıq və etnik qrupların hərtərəfli inkişafı üçün
dövlət tərəfindən zəmin yaradılmışdır. Ümummilli lider
Heydər Əliyev həmişə ölkə ərazisində yaşayan azsaylı
xalqlara hörmətlə yanaşmış, onların bütün sahələrdə azad
fəaliyyəti üçün dövlət səviyyəsində şərait yaratmışdır. Ulu
öndər çıxışlarının birində demişdir: “Azərbaycanın varı,
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dövləti təkcə onun pambığı, yeraltı, yerüstü sərvətləri deyil,
onun ərazisində yaşayan xalqlardır”. Bu siyasət bu gün də
cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir.

Təqdim edilən bu metodik vəsaitdə Azərbaycanda yaşa-
yan azsaylı xalqların etnik tərkibindən, adət-ənənələrindən,
respublikamızın ictimai-siyasi, mədəni həyatındakı rolundan
bəhs edilmiş, onların mədəni irsinin təbliğində kitabxanala-
rın rolu işıqlandırılmışdır.

Nəşrlə bağlı rəy və təkliflərini bildirəcək mütəxəssis və
oxuculara əvvəlcədən öz minnətdarlığımızı bildiririk.

Ünvan: AZ-1000, Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi, 29
E-mail: contact@anl.az
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Azsaylı xalqların etnik tərkibi

Azərbaycanda yaşayan hər bir xalq öz etnik xüsusiy-
yətini saxlamaqla bərabər, digər xalqların və etnik qrupların
həyat tərzində, məişətində, adət və ənənəsində, mədəniyyə-
tindəki bir çox mütərəqqi amilləri əxz edərək, onları
qarşılıqlı surətdə inkişaf etdirmişdir. Ümumi birgəyaşayış
qaydalarına əməl olunan zamanlarda bu xalqlar bir-birinə
daha da yaxınlaşmış, lakin öz dillərini, etnoqrafik
xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamışlar.

2009-cu ilin siyahıyaalınmasına görə ölkə əhalisinin 8,4
faizini milli azlıqlar, azsaylı xalqlar və etnik qrupların
nümayəndələri təşkil edir. Azərbaycan hökuməti insan
haqları, o cümlədən milli azlıqların müdafiəsi məqsədilə bir
çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla işgüzar əməkdaşlıq
əlaqələrinə malikdir. Respublikamız insan haqları və milli
azlıqların müdafiəsi ilə bağlı 50-dən çox beynəlxalq
konvensiyaya qoşulmuşdur. Ölkəmizdə milli azlıqların
məsələləri ilə məşğul olan 50-yədək qeyri-hökumət təşkilatı,
mədəniyyət mərkəzləri, xeyriyyə cəmiyyətləri və s. ictimai
birliklər fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda yaşayan etnik
icmaların dilində 15-dən, rus dilində isə 30-dan çox qəzet və
jurnal nəşr olunur. Telekanallarda, milli azlıqların etnik-
mədəni həyatı, etnoqrafiyası barədə müntəzəm materiallar
hazırlanır. Milli azlıqların sıx yaşadığı 5 bölgədə isə yerli
teleradio kanalları fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda təlim
yalnız rus dilində olan 19 və təlim yalnız gürcü dilində olan
6 orta ümumtəhsil, 345 beynəlmiləl orta məktəb fəaliyyət
göstərir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında
(AMEA) milli azlıqların dinini, mədəniyyətini, tarixini,
etnoqrafiyasını öyrənən və tədqiq edən bölmə yaradılmışdır.

mailto:contact@anl.az
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Respublikamızda 380-dən artıq dini icmanın mövcud
olması və onlara eyni münasibətin göstərilməsi Azərbaycanı
dünya miqyasında tolerant ölkə kimi tanıtmışdır.

Azərbaycan insanının bir-birinə münasibəti kimin hansı
millətə və yaxud dinə mənsub olmasında deyil, səmimi və
təmiz olması ilə seçilir.

Azərbaycanda əhalinin milli tərkibində həm sayca, həm
də xüsusi çəkisinə görə ikinci yeri ruslar tutur. XIX əsrdə
Azərbaycana köçürülən rus əhalisini iki qrupa bölmək olar.
Həmin əsrin 70-80-ci illərindən sonra burada məskunlaşan
rusların bir qismi müflisləşmiş və yerlərdə torpaqdan
məhrum olmuş kəndlilər, digər qrup isə xristian dininin
müxtəlif cərəyanlarına məxsus olan təriqətçilər idi. XX əsrin
20-30-cu illərində respublikaya rusların miqrasiyası güclü
olmuşdur. Onlar təsərrüfatın müxtəlif sahələrinə aid
mütəxəssislərdən, alimlərdən, fəhlələrdən ibarət idi. 1989-cu
ildən sonra rusların kütləvi emiqrasiyası baş vermiş, 1999-
cu ilə qədər respublikada onların sayı 250 min nəfər
azalmışdır.

Dünyanın etnik xəritəsində udi (bəzi mənbələrdə udin)
adlı etnos yalnız Azərbaycanın ərazisində mövcuddur.
Udilər Qafqazın qədim sakinlərindəndir, dilləri Qafqaz
dilləri ailəsinin ləzgi yarımqrupuna məxsus olmuş, çoxlu
qədim ünsürləri qoruyub saxlaya bilmişlər. Udi dilinin
əlifbası yoxdur. Keçmişdə udilər yalnız Qafqaz Albaniyası-
nın (Müasir Azərbaycan Respublikasının) ərazisində qeydə
alınmışlar. Udilər Azərbaycanın köklü, aborigen azsaylı
xalqlarından biridir. Onlar Azərbaycanın Şəki, Oğuz,
Qəbələ rayonlarının ərazisində (1999-cu ildə aparılmış
siyahıyaalmaya əsasən 4066 nəfər) yaşamışlar. Bu gün
udilərin yaşadığı ərazi isə Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi
bölgəsinə daxildir. Bu bölgənin qədim xalqlarından olan
udilər yerli əhali ilə qohumluq əlaqələri quraraq onlarla
qaynayıb-qarışmışlar.
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Azərbaycanda yaşayan almanları ruslar 1819-cu ildə
Vyutenberq krallığından köçürmüşlər. İlk dəfə
Yelizavetpolda (Gəncə), sonra onun yaxınlığındakı
Yelenendorfda (Göygöl), Hacıkənddə, Şəmkirdə, Bakıda və
s. ərazilərdə məskunlaşmışlar. Almanlar ölkəmizdə alman
mədəniyyətini, təhsilini, həmçinin üzümçülüyü, şərabçılığı,
tikinti-inşaat işlərini inkişaf etdirmişlər. Böyük Vətən
müharibəsindən sonra almanların yüksək inkişafını görən
Sovet imperiyası onları Sibirə və Qazaxıstana sürgün
etmişdir.

Digər etniklər isə buduqlardır. Onlar şahdağlılar
ailəsinə mənsub olub, Quba, Xaçmaz, Siyəzən, Bakı və
Sumqayıtda yaşayırlar. Türk-monqol qəbilələrindən olub,
XШ əsrin yarısından etibarən Azərbaycanda yaşayan
buduqların budat adlı qəbilədən olduğu da fərz edilir.

Yəhudilər isə XVI əsrdə İrandan gəlmişlər. Onların
yeganə varisləri olan dağ yəhudiləri təkcə Quba
rayonundakı Qırmızı Qəsəbədə kompakt halında, Oğuz
rayon mərkəzində və Bakıda yaşayırlar. Dağ yəhudilərinin
ənənəvi məşğuliyyəti əkinçilik, xırda ticarət, toxuculuq və
sənətkarlıq olmuşdur.

Azərbaycanda, əsasən Qusar, Quba, Xaçmaz rayonları
ərazisində kompakt halında, eləcə də Bakı, Gəncə, Sumqayıt
və Mingəçevir şəhərlərində, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu,
Göyçay, Ağdaş rayonlarında yaşayan ləzgilər isə
Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar arasında ön yerlərdən
birini tuturlar. Qeyd edək ki, ləzgilər Azərbaycan əhalisinin
2,2 faizini təşkil edir. Onların əksəriyyəti islam dininə etiqad
edir. 1993-cü ildən başlayaraq ləzgi dilində dərsliklər çap
edilməyə başlanmışdır. Onlar sıx yaşadıqları Quba-Xaçmaz
iqtisadi rayonunun iqtisadi inkişafında mühüm rol oyna-
yırlar.

Saxurlar tarixən Dağıstanda məskunlaşmış, daha
sonralar isə Azərbaycana köç edib Zaqatala, Qax
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rayonlarının bir neçə kəndində yerləşmişlər. Onlar
azərbaycanlılarla qaynayıb qarışmış, Azərbaycan dilinə,
mədəniyyətinə yiyələnmişlər. Saxurlar dağlıq ərazilərdə
yaşadıqlarına görə maldarlıq və sənətkarlıqla məşğul
olmuşlar. Onların mətbəxi müxtəlif yeməklərlə zəngindir.
Xəmir xörəkləri isə onların ən çox sevdikləri yeməklərdən
sayılır. Uzun əsrlər boyu azəri türkləri ilə bir yerdə yaşayan
saxurlar toy adətlərində də özünəməxsusluqlarını qoruyub-
saxlaya bilmişlər. İslam dininə etiqad edirlər. 1992-ci ildən
Azərbaycanda saxurların sosial-mədəni inkişafına, adət-
ənənələri, dilinin, mədəniyyətinin təbliğinə xidmət göstərən
Saxur Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyət göstərir.

Saxurların rutullar adlanan hissəsi Dağıstanın Rutul
kəndindən gəlmişlər. Azərbaycanda əsasən Şəki rayonunun
Şin və Qaynarca kəndlərində yaşayırlar. Dil etibarilə saxur
dilinə yaxın dildə danışırlar. Lakin rutulların da ədəbi dili
Azərbaycan dilidir.

Ölkəmizdə yaşayan digər azsaylı xalqlardan biri isə
kürdlərdir. Azərbaycanda kürdlərin məskunlaşması
haqqında ilkin məlumat X əsrə aiddir. Bu dövrə aid ərəb
mənbələrində Şirvanda, Aranda, Beyləqanda, Dərbənddə və
Azərbaycanın digər regionlarında kürdlərin yaşaması
göstərilir. Hazırda Azərbaycanda kiçik Qafqazın cənub-
qərbində yerləşən Kəlbəcər və Laçın rayonlarının və
Naxçıvan MR-nın Sədərək rayon mərkəzində (Heydərabad
qəsəbəsi), Culfa rayonunun Teyvaz və Şərur rayonunun
Dərəkənd kəndlərində yaşayırlar. Xatırladaq ki, Kəlbəcər-
Laçın ərazisi bütövlükdə Ermənistan tərəfindən işğal
edildiyindən yüzlərlə kürd ailəsi də Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində qaçqınlıq həyatı yaşayır.

İber dil ailəsinə daxil olan dildə danışan və müsəlman
dininə etiqad edən ingiloylar isə əsasən Qax və Zaqatala
rayonları ərazisində yaşayırlar. Orta əsrlərdə müsəlmanlığı
qəbul etmişlər. Etnik, psixoloji, mədəni və s. cəhətlərinə
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görə azərbaycanlılarla qohumluq əlaqələrinə malik olan
ingiloylar yaşadıqları cəmiyyətə sıx inteqrasiya olmaları ilə
seçilirlər. Böyük Qafqaz dağlarının dağətəyi bölgəsində
yaşayan ingiloyların məşğuliyyət sferası əsasən taxılçılıq,
üzümçülük, meyvəçilik və heyvandarlıqdır.

Tarixi torpaqları olan Gürcüstandan Qazaxıstanın və
Orta Asiyanın çöllərinə sürgün edilən ahıska türklərinin
Azərbaycana kütləvi köçürülməsi XX əsrin 50-ci illərinə
təsadüf edir, onların ilk dəstəsi buraya 1958-ci ilin
sentyabrında gəlmişdir. İlk yaşayış məskənləri respublikanın
Xaçmaz, Quba, Saatlı, Sabirabad və Beyləqan rayonlarında
salınmışdı. Ahıska türklərinin Azərbaycanda məskunlaş-
masının ikinci dövrü 1989-cu ilin may-iyun aylarında baş
vermiş Fərqanə hadisələri (Özbəkistanın Fərqanə vilayə-
tində özbəklərlə türklərin qarşıdurması) ilə bağlı olmuşdur.
Onlar ən qədim dövrlərdən bəri doğma mədəniyyətə xüsusi
fikir vermiş, müasir dövrdə də özlərinin sosial, mədəni-etnik
özünəməxsusluqlarını, dil, əxlaq, folklor, məişət və bir sıra
dəyərlərini qoruyub saxlamışlar. Ahıska türklərinin
yaratdıqları Saatlı rayonunun Adıgün kəndində “Adıgün”
folklor kollektivi və Xaçmaz rayonundakı məktəb yaşındakı
uşaqlardan ibarət “Sevil” rəqs qrupu etnosun mənəvi
dünyasını təkcə yaşadıqları rayonda deyil, ümumən
Azərbaycanda və hətta ondan kənarlarda da tanıdır.

Tatlar Azərbaycanda əsasən Abşeron yarımadasında və
Xızı, Şabran, Quba, Şamaxı, İsmayıllı rayonlarının bir sıra
kəndlərində yaşayırlar. Azərbaycandakı azsaylı xalqların, o
cümlədən tatların dil və mədəniyyətlərinin əsasən türkdilli
mühitdə qorunub saxlanması həm elmi, həm də siyasi
cəhətdən xüsusilə mühümdür. Tat dili hind-avropa dillər
ailəsinin İran qrupuna daxildir və şifahi nitqdə bir-birini
qarşılıqlı başa düşən Şimal, Mərkəzi və Cənub (Azərbaycan
Respublikası ərazisində) kimi üç əsas ləhcəyə bölünür.
Tatların ictimai vəziyyəti və ailə məişəti yeni məzmun kəsb
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etmiş, xeyli inkişaf etmişdir. Onların mədəni inkişafı
Azərbaycan türklərinin mədəni tərəqqisi ilə eyniləşmişdir.
Elə buna görə də, bugün tatların nəinki təkcə məişəti və
həyat tərzini, hətta, ümumiyyətlə, tarixi-mədəni inkişafını
ümumi mənada Azərbaycan xalqından, o cümlədən də azəri
türklərinin inkişaf problemlərindən, bu xalqın ümumi
irəliləyiş prosesindən ayrı təsəvvür etmək mümkün deyil.
Azərbaycandakı azsaylı xalqların, etnik qrupların və milli
azlıqların hər birini ümumazərbaycan inkişaf prosesindən
ayırmaq sadəcə olaraq məntiqsizlikdir. Bu eyni dərəcədə
çoxmillətli və müxtəlif etnik tərkibli Azərbaycanda yaşayan
tatlara da aiddir. Tatların əsas məşğuliyyəti əkinçilik,
bağçılıq və xalçaçılıqdır.

Bir etnos kimi talışlar müasir Azərbaycan
respublikasının cənub bölgəsi sayılan Astara, Lənkəran,
Lerik, Masallı, Yardımlı rayonları ərazisində kompakt və
həm də azərbaycanlılarla qarışıq halda yaşamışlar. Tarixən
başlıca məskunlaşma ərazilərindən başqa, talışlar
Azərbaycanın başqa regionlarında, habelə Bakı, Sumqayıt
kimi sənaye şəhərlərində də yaşamağa başlamışlar. 1999-cu
ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınması-
na görə talışların sayı 76,8 min nəfər olmuşdur. Talışlar
əkinçilik, maldarlıq, ipəkçilik, bağçılıq, üzümçülük, arıçılıq
və balıqçılıqla məşğul olurlar.

Respublikamızda azsaylı xalqların və milli azlıqların
qorunması, maddi və mənəvi mədəniyyətlərin öyrənilməsi
məqsədi ilə onlarla mədəniyyət mərkəzi yaradılmışdır.
Bunlardan biri də “Talış Mədəniyyət Mərkəzi”dir. Onun
fəaliyyəti nəticəsində Lənkəran-Astara bölgəsinin müxtəlif
yaşayış məskənlərində, mədəniyyət evlərində milli rəqs və
mahnı kollektivləri yaradılmışdır. Bundan başqa
Azərbaycan milli dövlət radiosunun “Araz” proqramında
talış dilində verilişlər hazırlanır, talış və Azərbaycan
dillərində “Talışın səsi” (“Talışi sədo”) qəzeti nəşr olunur.
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Azsaylı xalqlarla bağlı dövlət tədbirlərindən biri də talış
dilində I-IV siniflər üzrə məktəblərin açılmasıdır.

Əsasən Zaqatala və Balakən rayonlarında yaşayan ən iri
etnik qruplardan biri avarlardır. Avarların Azərbaycanda
sayı 50 min nəfərdir. Bu rayonların ərazisində avar dilində
ümumilikdə 260 sinfi olan 19 məktəb fəaliyyət göstərir və
bu məktəblərdə 7 minə yaxın şagird təhsil alır. Yerli əhali
ilə sıx qaynayıb-qarışan avarlar, əsasən Balakənin Qabaqçöl
qəsəbəsində, Katex, Gərəkli, Mahamalar kəndlərində
yaşayır və islam dininə etiqad edirlər. Avar Mədəniyyət
Mərkəzi 2007-ci ildə yaradılsa da, 2008-ci ildən fəaliyyət
göstərir. Cəmiyyətin əsas məqsədi Azərbaycanda yaşayan
avarların mədəniyyətinin, adət-ənənələrinin, folkloru və
dininin özünəməxsusluğunun qorunub saxlanmasına xidmət
edir. Bu mərkəzin nəzdində Qafqaz rəqsləri öyrədilən
“Qafqaz” və qızlardan ibarət “Alazan” rəqs ansablları var.
Bundan başqa təkcə Balakən rayon Mədəniyyət və Turizm
şöbəsinin nəzdində 37 klub tipli mədəniyyət müəssisəsi,
tarix-diyarşünaslıq muzeyi, “Heydər Əliyev” muzeyi,
Bülbül adına Uşaq İncəsənət və Qabaqçöl qəsəbə musiqi
məktəbləri, 49 kənd kitabxana filialı, mədəniyyət və
istirahət parkı, Kino-Video Birliyi fəaliyyət göstərir. Bu
mədəniyyət müəssisələrində çalışanların 275 nəfəri azərbay-
canlı, 83-ü avar, 8-i ingiloy, 1 nəfəri ləzgi, 1 nəfəri rus, 1
nəfəri isə farsdır. Bu da Azərbaycanın beynəlmiləl bir ölkə
olmasının bir nümunəsidir. Balakəndə 14 millətin
nümayəndəsi yaşayır. Milli irsin qorunub saxlanması, eləcə
də əhaliyə göstərilən mədəni xidmət işində rayonda yaşayan
hər bir millətin adət-ənənələri təbliğ olunur. Belə ki, milli
azlıqlar içərisində üstünlük təşkil edən avar xalqına məxsus
Qabaqçöl qəsəbə mədəniyyət evində “Cahan” folklor
ansamblı, Şambul kənd mədəniyyət evində “Qızlar” rəqs
qrupu, Mahamalar kənd mədəniyyət evində “Təbəssüm”
rəqs qrupu, ingiloylar yaşayan İtitala kənd mədəniyyət
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evində isə “Şəlalə” rəqs studiyası yaradılmışdır. Rayonda
keçirilən bütün tədbirlərdə onların çıxışlarına xüsusi yer
verilir.

YUNESKO-nun 2005-ci il oktyabrın 20-də qəbul etdiyi
“Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi
haqqında Konvensiya”ya uyğun olaraq ölkəmizdə yaşayan
milli azlıq və etnik qrupların mədəniyyəti Azərbaycan
mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi qorunur və inkişaf edir.
Bu xalqların milli mədəniyyətinin, incəsənətinin, adət-
ənənələrinin və dilinin qorunub saxlanılması üçün
məqsədyönlü iş aparılır.

Əsrlər boyu Azərbaycanda 80-dən çox etnosun
nümayəndəsi yerli etnos olan azəri türkləri ilə yanaşı
yaşayır. Bu tarixi təcrübə azsaylı etnosların və etnik
qrupların yoxa çıxması təhlükəsinin aradan qaldırılmasına,
etnik və konfessional fərqlərə baxmayaraq, sülh və
həmrəylik şəraitində yaşamasına parlaq nümunədir. Etnik
çoxluqla yan-yana yaşayan digər xalqlarla münasibətdə
tolerantlıq ölkə əhalisinin əksəriyyətinin etiqad etdiyi İslam
dininə xas dözümlülüklə, müxtəlif etnik icmaların vahid
ərazidə tarixən təşəkkül tapmış birgə yaşayışı ilə izah
olunur. Azərbaycanın və Azərbaycan xalqının bütün tarixi
ərzində bir dəfə də olsun dini və etnik ədavət, sayından asılı
olmayaraq, etnik azlıqlarla münasibətdə ayrı-seçkilik
faktları qeydə alınmayıb. İlk növbədə ona görə ki,
Azərbaycan dövləti onların hər birinə eyni dərəcədə qayğı
göstərir.

İctimai Televiziya yaranan gündən bu şirkətdə Milli
Azlıqlar üçün Verilişlər Departamenti fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan dövlətinin demokratikliyinin və tolerantlığının
nəticəsidir ki, ölkə teleməkanında ilk dəfə olaraq məhz
İctimai Televiziyada Azərbaycanda yaşayan xalqların və
etnik qrupların maddi mədəniyyət nümunələrini, milli
məişətini geniş ictimaiyyətə çatdırmaqla televiziya uzun
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əsrlər boyu ölkəmizdə yaşayan, hətta onun bir və bir neçə
kəndində məskunlaşan, sayı bir neçə mindən artıq olmayan
bu zəngin etnik müxtəlifliyi dünya ictimaiyyətinə çatdırır.
Bundan başqa Departamentin təqdimatında “Körpü”, “Bura
vətəndir”, “Danışan tarix” və s. verilişlər də tamaşaçılar
tərəfindən maraqla izlənilir. Etnik azlıq və qrupların mədəni
irsinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi, habelə
xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşma və tarixi dostluq
münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi məqsədilə Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi, Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə İctimai Televiziya ilə birgə
“Azərbaycan - doğma diyar” devizi altında hər iki ildən bir
Azsaylı Xalqların İncəsənəti festivalı keçirilir. Bu
münasibətlə respublikanın müxtəlif bölgələrindən-Lənkəran,
Astara, Masallı, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Quba, Qusar,
Saatlı, İsmayıllı və Şabrandan azsaylı xalqların bədii
kollektivləri Bakıya dəvət edilirlər. Ümumilikdə isə
festivalın 500-ə yaxın iştirakçısı olur. Və İctimai Televiziya
bu festivalı ətraflı işıqlandıraraq Azərbaycanın bu palitrasını
bütün dünyaya nümayiş etdirir. Azsaylı xalqların adət-
ənənəsini, mətbəxini, folklorunu əhatə edən filmlər və
verilişlər ingilis dilinə tərcümə olunaraq Avropa
tamaşaçılarına təqdim edilir.

Azərbaycan hökuməti milli azlıqların hüquqlarının
qorunması üzrə ardıcıl siyasəti davam etdirir. Milli azlıqlar
öz milli mərkəzlərini, assosiasiyalarını və digər qurumlarını
yaratmaq hüquqlarından tam istifadə edirlər. Hazırda
Azərbaycanda onlarla milli mədəniyyət mərkəzi fəaliyyət
göstərir. Onların arasında “Birlik” cəmiyyəti, rus icması,
slavyan mədəniyyət mərkəzi, Azərbaycan-İsrail icması,
Ukrayna cəmiyyəti, “Ronai” kürd mədəni mərkəzi, “Samur”
ləzgi milli mərkəzi, Azərbaycan-slavyan mədəniyyət
mərkəzi, tat mədəniyyət mərkəzi, Azərbaycan-tatar
cəmiyyəti, “Turqan-tel” tatar mədəniyyət cəmiyyəti,
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“Yaşlıq” tatar mədəniyyət mərkəzi, “Krım” Krım tatarları
cəmiyyəti, gürcü cəmiyyəti, Azərbaycan gürcülərinin
humanitar cəmiyyəti, ingiloy icması, çeçen mədəniyyət
mərkəzi, Ahıska türklərinin “Vətən” cəmiyyəti, Ahıska türk
qadınlarının “Sona” cəmiyyəti, talış mədəniyyət mərkəzi,
avar cəmiyyəti, dağ yəhudilərinin icması, Avropa yəhudiləri
(Aşkenazi) icması, gürcü-yəhudi icması, yəhudilərin qadın
humanitar assosiasiyası, “Karelhaus” alman mədəniyyət
icması, “Polonia” polyak mədəniyyət mərkəzi, “Mada”
Beynəlxalq talış assosiasiyası, “Avesta” talış assosiasiyası,
“Orain” udi mədəniyyət mərkəzi, “Buduq” mədəniyyət
mərkəzi, saxur mədəniyyət mərkəzi də vardır. Milli
azlıqların sıx yerləşdiyi ərazilərdə həvəskar cəmiyyətlər,
milli və dövlət teatrları, həvəskar assosiasiyalar və maraq
qrupları fəaliyyət göstərir. Məsələn, Qusar rayonunda ləzgi,
Qax rayonunda isə Gürcü Dövlət teatrları, Astara və
Lənkəran rayonlarında talış folklor qrupları fəaliyyət
göstərir.

Dövlət bu qurumları ölkə büdcəsindən maliyyə yardımı
ilə təmin edir və mənşəyindən, mədəniyyətindən, dinindən
və dilindən asılı olmayaraq, bütün şəxslər arasında qarşılıqlı
anlaşma, dözümlülük və hörməti gücləndirməyə yardım
göstərir. Milli azlıqların cəmiyyətin həyatında, eləcə də ölkə
səviyyəsində keçirilən birgə tədbirlərdə fəal iştirakı
Azərbaycanda mövcud olan qarşılıqlı hörmətin əyani
göstəricisidir. İslam, Ortodoks və Yəhudi dini
konfessiyalarını birləşdirən “Üç qardaş” təşkilatı, “Links”
təşkilatının  (Böyük Britaniya) rəhbərliyi altında milli
azlıqların Resurs mərkəzi də Azərbaycanda fəaliyyət
göstərir.

Milli azlıqların dillərində onlarla qəzet və jurnal nəşr
olunur, radio və televiziya proqramları yayımlanır.

Dövlət Radio stansiyası tərəfindən mütəmadi olaraq,
kürd, ləzgi, talış, gürcü və rus dillərində dövlət büdcəsindən
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maliyyələşdirilən verilişlər hazırlanır. Balakən rayonunda
avar dilində, Xaçmaz rayonunda isə ləzgi və tat dillərində,
Qusar və Xaçmaz rayonlarında yerli televiziyada ləzgi
dilində verilişlər yayımlanır. Bakıda rus, kürd, ləzgi və talış
dillərində qəzetlər nəşr olunur.

Müxtəlif milli azlıqların nümayəndələri Azərbaycanın
dövlət qurumlarında geniş təmsil olunmuşlar. Milli
azlıqların sıx yaşadığı ərazilərdə yerli əhalinin
nümayəndələri yerli hakimiyyət orqanlarında rəhbər
vəzifələri tutur. Milli azlıqlara mənsub şəxslər Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin İcra Aparatında, Milli Məclisdə,
Nazirlər Kabineti, Konstitusiya Məhkəməsi, Mərkəzi seçki
komissiyası, hüquq-mühafizə orqanları və digər dövlət
qurumlarında çalışırlar.
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Azsaylı xalqların adət-ənənələrinin qorunub
saxlanmasında və təbliğində

kitabxanaların rolu

Azərbaycanda azsaylı xalqların adət-ənənələrinin
qorunub saxlanılmasında və onların təbliğində
kitabxanaların rolu əvəzsizdir. Bu baxımdan kitabxanalar öz
işlərini səmərəli qurmalı, kitabxanalarda keçirilən hər bir
kütləvi tədbir müasir dövrün tələblərinə uyğun olmalı,
oxucuları cəlb etməlidir.

Kitabxanalarda keçirilən kütləvi tədbirlər oxucularda
müəyyən bir mövzu haqqında konkret təsəvvür yaradır,
həmin mövzularda gedən müzakirələrin iştirakçısına çevirir,
bununla bağlı mövcud ədəbiyyatla tanış edir. Kütləvi işin
mərkəzində daim kitab durur. Odur ki, ilk növbədə
kitabxanaya yeni kitablar daxil olarkən azsaylı xalqlar
haqqında və ya onların dilində olan ədəbiyyatı ayrıca qeyd
etmək, kataloq və kartotekasını yaratmaq, ədəbiyyatı
müxtəlif mövzu üzrə (azsaylı xalqın tarixi, mədəniyyəti,
adət və ənənəsi, dini, görkəmli şəxsiyyətləri, yaradıcı
insanları və s.) yerləşdirmək məqsədəuyğyn olardı. Bu
kitabxananın kataloq və kartotekasında axtarış vaxtı
oxucuların işini xeyli asanlaşdırar. Ədəbiyyatın təbliği
məqsədilə sərgilər, kitab təqdimatları, azsaylı xalqların
görkəmli nümayəndələri ilə görüşlər, kitab həftələri,
söhbətlər, ədəbi-bədii gecələr, konfranslar təşkil etmək,
elektron məlumat bazaları, elektron kitabxana yaratmaq
olar.

Kartoteka - kartoteka təşkil etmək üçün əvvəlcə mövzu
seçilir. “Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar” başlığı
altında ümumi məsələlər, sonra isə ayrılıqda bu xalqlar
haqqında  kitab, qəzet və jurnallarda olan məqalələrin
biblioqrafik təsvirini yazıb kartotekaya yerləşdirmək
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lazımdır. Aşağıda kartoteka yaratmaq üçün nümunə
verilmişdir:

Nümunə
Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar

Ümumi məlumat

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi.
“Milli azlıqlara mənsub olan şəxslərin hüquqlarının

təmin olunması haqqında konvensiyanın təsdiq edilməsi
barədə [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
qərarı //Azərbaycan.- 1995.- 16 sentyabr.

Azərbaycanın Avropa Şurasının Çərçivə
Konvensiyasını yerinə yetirməsi haqqında qətnamə qəbul
edilmişdir [Mətn]: [milli azlıqların qorunması haqqında]
//Azərbaycan.- 2004.- 15 iyul.- S. 4.

Orucov, H. Azərbaycanı haqlı olaraq Qafqazın
etnoqrafik incisi adlandırırlar [Mətn]: [Azərbaycan
Respublikasının Milli Azlıqlarla və Dini Qurumlarla İş üzrə
dövlət müşaviri ilə müsahibə] /Hidayət Orucov; müsahibəni
apardı E.Abasquliyeva //Azərbaycan.- 2006.- 2 may.- S.5.

Rəhimov, M. Etnik problemlərin həllində kütləvi
informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin bəzi aspektləri
[Mətn] /Mütəllim Rəhimov //Qanun.- 2000.- №1.- S.16-17.

Sadıqlı, F. Varıq, olacağıq, artacağıq... [Mətn]:
Azərbaycanın hazırki demoqrafik mənzərəsi /Flora Sadıqlı
//Azərbaycan.- 2005.- 30 yanvar.- S.5.

“Tolerantlıq örnəyi – Azərbaycan” mövzusunda
dəyirmi masa keçirilmişdir [Mətn] //Azərbaycan.- 2006.- 17
noyabr.- S. 2.
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Ahıska türkləri
Əliyev, İ. Ahıska türklərinin I Beynəlxalq qurultayının

iştirakçılarına [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidenti
İlham Əliyevin təbriki /İlham Əliyev //Azərbaycan.- 2004.-
2 iyul.- S.1.

Əliyev, İ. Azərbaycandan 6 ailə Gürcüstana
köçürüləcək [Mətn]: [Azərbaycanın Saatlı rayonu Adıgün
kəndində yaşayan 6 ailə] / İ. Əliyev //Azərbaycan.- 2006.-
24 may.- S.8.

Əliyeva, T. Ahıska türkləri: deportasiya [Mətn]:
/Tamilla Əliyeva //Azərbaycan.- 2004.- 7 aprel.- S.8.

Məmmədov, Ə. Bir əsrin iki böyük faciəsi [Mətn]:
Ahıska türklərinin deportasiyasından 61 il keçir
/Ə.Məmmədov //Günay.- 2005.- 26 noyabr.- S. 5.

Almanlar
İbrahimov, N. Azərbaycan tarixinin alman səhifələri

[Mətn] /Nazim İbrahimov.- Bakı: Azərbaycan, 1997.- 335 s.
Azərbaycan almanları tarixi yubileyi qeyd edirlər

[Mətn]: Almanların Azərbaycanda məskunlaşmasının 180
illiyi münasibəti ilə Almaniya-Azərbaycan Cəmiyyətində
ölkəmizdə yaşayan almanların ailə üzvləri ilə görüş
//Azərbaycan.- 1998.- 30 dekabr.

Cəfərli, M. Qafqaz almanlarının deportasiyası [Mətn]
/Məmməd Cəfərli //Azərbaycan.- 2001.- 23 yanvar.

Avarlar
Cəbiyev, Q. Avarlar [Mətn]: [tarixi-etnoqrafik oçerk]

/Q.Cəbiyev //Azərbaycan.- 1998.- 9 iyul.

Gürcülər
Azərbaycanın gürcü icması yaradılmışdır [Mətn]

//Azərbaycan.- 1999.- 22 iyun.- S. 2.
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Haputlular
Məsimoğlu, İ. Haputlular [Mətn]: oçerklər /İldırım

Məsimoğlu.- Bakı: Şəms, 2010.- 83 s.

İngiloylar
Cəbiyev, Q. İngiloylar gürcü deyil [Mətn] /Q.Cəbiyev

//Azərbaycan.- 1998.- 15 fevral.
Cəfərov, N. İngiloylar haqqında dəyərli tədqiqat əsəri

[Mətn]: [Arif Mustafayevin “İngiloyların maddi mədəniy-
yəti” adlı monoqrafiyası haqqında] /Nizami Cəfərov
//Respublika.- 2005.- 11 sentyabr.- S. 8.

Kürdlər
Canbaxışlı, N. “Ronahi” aldığı qrantı dilin inkişafına

xərcləyəcək. Kamil Həsənov: Layihəyə uyğun olaraq kürd
dilində əlifba və lüğətlər çap edəcəyik [Mətn] /N.Canbaxışlı
//Həftə içi.- 2009.- 7 aprel.- S. 4.

Mirzə, E. Qubaya 30 kürd ailəsi köçürülüb. Onların
Gimil-Qazma və Cici kəndləri ərazisində yerləşdirildiyi
bildirilir [Mətn] /E.Mirzə //Azadlıq.- 2009.- 12-13 aprel.-
S.8.

Ləzgilər
Çələbov, M. Şarvili [Mətn]: [ləzgi xalq qəhrəmanı

haqqında] /M.Çələbov.- Bakı, 2001.- 483 s.
Məlikməmmədov, M. Sədaqət [Mətn]: [yazıçı-jurnalist

Sədaqət Kərimovanın həyat və yaradıçılığı haq. qeydlər,
düşüncələr, fikirlər] /M.Məlikməmmədov.- B.: Ziya-Nurlan,
2003.- 207, [1] s.

Dudavari, R. Azərbaycanda yaşayan ləzgilər bu
məmləkəti öz vətənləri sayırlar və bu hisslərində tam
haqlıdırlar [Mətn] /R.Dudavari //Xalq qəzeti.- 1997.- 23
oktyabr.- S.2.
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Ləzgi milyarderinin misli görünməmiş xeyriyyəçiliyi
[Mətn]: [Moskvanın baş məscidinin tikintisindən ötrü 100
milyon dollar pul vermiş “Nafta Moskva” şirkətinin sahibi
Süleyman Kərimov haqqında] //Samur.- 2007.- 29 dekabr.

Məlikməmmədov, M. Yarəli [Mətn] : [XIX əsrin 30-cu
illərində Qafqazda ləzgilərin milli azadlıq hərəkatı
haqqında] /M.Məlikməmmədov //Samur.- 2008.- 29 yanvar.

Məlikməmmədov, M. Ləzgilər ən təhsilli xalqlardandır
[Mətn]: Rusiyanın 180 xalqı arasında ləzgilər təhsilliliyə
görə 5-ci yeri tutur /M.Məlikməmmədov //Samur.- 2008.-
28 fevral.

Ruslar
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizdəki

malakan icmasının nümayəndələrini qəbul etmişdir [Mətn]
//Azərbaycan.- 2005.- 21 iyul.- S. 2.

Azərbaycanda “Rus icması”nın həyatından bəhs edən
sənədli film çəkiləcək [Mətn] //Azərbaycan.- 2004.- 19
fevral.- S. 6.

Hacızadə, A. Moskvada “Azərbaycanın rus icmasının
işgüzar və humanitar əməkdaşlıq mərkəzi” yaradılacaq
[Mətn] /Asya Hacızadə /Azərbaycan.- 2004.- 28 dekabr.-
S.7.

Talışlar
Əsədullayeva, Y. Nişan dövrü [Mətn]: [talış adət-

ənənələrindən] /Y.Əsədullayeva //Söz.- 1993.- № 3-4.- S.
39-40.

Xəndan, R.Z. Talışlar əski türklərdir [Mətn] /Rəfiq
Zəka Xəndan //Aydınlıq.- 1991.- 13 dekabr.- S.6.

Rəcəbli, Q. Qiymətli tədqiqat əsəri [Mətn]: [tarix elmlə-
ri doktoru, professor Qəmərşah Cavadovun Azərbaycanın
azsaylı xalqlarına həsr edilmiş “Talışlar” kitabı haqqında]
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/Q.Rəcəbli, Y.Rüstəmov //Respublika.- 2004.- 29 sentyabr.-
S. 6.

Tatlar
Əliyev, M. Azərbaycan tatları [Mətn] /Məhəmməd

Əliyev.- Bakı: MBM nəşriyyatı, 2006.- 259 s.
Hacıyev, M. Toy-düyün xəzinəmizdən [Mətn]:

Azərbaycan tatlarının tarixi-etnoqrafik oçerkindən /Maqsud
Hacıyev.- Bakı, 1995.- 160 s.

Tatarlar
Cəlil, M. Mobit dəftəri [Mətn]: şeirlər /Musa Cəlil.-

Bakı: Yazıçı, 1979.- 275 s.
Mustafin, R. Qəhrəman şairin izi ilə [Mətn]: [Musa

Cəlil haqqında] /Rafael Mustafin.- Bakı: Gənclik, 1988.-
196 s.

Tukay, A. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Abdulla Tukay.-
Bakı: Nağıl evi, 2011.- 267 s.

Tukay, A. Millətim [Mətn] /Abdulla Tukay.- Bakı,
2011.- 267 s.

Udilər
Keçaari, G. Udilərdə ənənəvi toy mərasimləri [Mətn]

/Georgi Keçaari.- Bakı: Agah, 2003.- 98 s.
Keçaari, G. Udilərdə ənənəvi yas mərasimləri [Mətn]

/Georgi Keçaari.- Bakı: Agah, 2004.- 107 s.
Ocaq başında rəqs [Mətn]: udi folkloru nümunələri

/topl. və tərt. G.Keçaari.- Bakı: Agah, 2002.- 101 s.
Tahirzadə, Ə. Udilər [Mətn]: 7 milyona sığınan 7 min:

[Azərbaycan ərazisində yaşayan udilərin taleyi haqqında]
/Ədalət Tahirzadə //Azərbaycan.- 1992.- 31 yanvar.
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Yəhudilər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri

cənab İlham Əliyevə Azərbaycandakı yəhudi icmasının
nümayəndələrinin  təşəkkür məktubu [Mətn] //Azərbaycan.-
2006.- 22 aprel.- S. 2.

Azərbaycan və yəhudi diaspor təşkilatları arasında
əməkdaşlığın inkişafı üçün geniş imkanlar var [Mətn]:
[Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri Nazim İbrahimovla İsrail Azərbaycan
parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Yosef Şaqalla
görüşmüşdür] //Azərbaycan.- 2006.- 16 may.- S. 3.

Azərbaycan yəhudilərin rahat və təhlükəsiz yaşadığı
ölkələrdəndir [Mətn] //Azərbaycan.- 2006.- 17 may.- S. 3.

Qeyd: nümunə üçün təqdim edilmiş kartotekada
kartoçka təsvirlərində əvvəlcə kitabların, sonra qəzet və
jurnal məqalələrinin əlifba düzülüşünə riayət edilmişdir.
Eləcə də hər bir regionda yaşayan azsaylı xalqlarla bağlı
(avar, tat, yəhudi və s.) ayrıca kartoteka və ya rubrika da
təşkil etmək olar.

Bugün respublikanın bir çox regionlarında kitabxanalar
dövrün tələblərinə uyğun olaraq müasir texniki vasitələrlə
təchiz edilir, kitabxanaların saytları yaradılır, yeni şöbələr
fəaliyyətə başlayır, əhaliyə yeni xidmət üsulları təqdim
edilir. Odur ki, regionlarda MKS-lərin saytlarında
Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar haqqında ümumi
və ya hər hansı bir nümayəndəsinə ayrılıqda elektron
məlumat bazasının yaradılması məqsədəuyğun olardı.
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Nümunə:

“Qubada yaşayan yəhudilər”
 Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıq,

azsaylı xalq və etnik qrupların hüquq və azadlıqlarının
qorunması, dil və mədəniyyətinin inkişafı üçün dövlət
yardımı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanı

 Tarixi
 Məskunlaşdığı ərazilər
 Mədəniyyəti
 Adət-ənənələri
 Dini
 Görkəmli nümayəndələri
 Haqqında
 Kitablar
 Dövri mətbuat materialları
 Sənədli və televiziya filmləri
 Linklər
 Fotoqalereya

Kitabxanalarda azsaylı xalqların adət-ənənələri,
mədəniyyəti, ictimai fəaliyyəti, görkəmli nümayəndələri
haqqında oxucuları məlumatlandırmaq məqsədilə ilk növ-
bədə sərgilərin təşkil edilməsi məqsədəuyğun olardı. Sərgi-
ləri təşkil etmək üçün sərginin başlığı seçilməli və mövzuya
uyğun olmalıdır. “Azsaylı xalqların ədəbiyyatı”, “Azsaylı
xalqların görkəmli yazarları”, “Azsaylı xalqların mətbəxi”
və s. Azsaylı xalqların kompakt yaşadığı rayonlarda: məsə-
lən, Qusarda “Ləzgi ədəbiyyatı”, “Ləzgilərin adət-ənənələ-
ri”, Qubada “Yəhudi dili və ədəbiyyatı”, Balakəndə “Avar
mədəniyyəti” və s. başlıqlar altında da sərgilər təşkil etmək
maraqlı olar. Mövzu müəyyən edildikdən sonra sərgi üçün
material seçilməli, kitablar, qəzet və jurnal məqalələri
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müəyyən edilməlidir. Sərgi üçün məlumatlar, izahlı mətnlər,
maraqlı faktlar, mövzuya uyğun fotolar seçilməlidir.

Nümunə:
Başlıq: AZSAYLI XALQLARIN YAZARLARI

Sitat: “Azərbaycanın varı, dövləti təkcə onun pambığı,
yeraltı, yerüstü sərvətləri deyil, onun ərazisində yaşayan
xalqlardır”.

Heydər Əliyev,
ümummilli lider

Sitat:“Azərbaycanda bütün millətlərin və xalqların
nümayəndələri vahid bir ailənin üzvləri kimi yaşayırlar.
Milli azlıqların qorunması Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən
həyata keçirilən siyasətin ən əsas istiqamətlərindən biridir.
Azərbaycanda digər xalqların və millətlərin də azad və
firavan yaşaması üçün hər cür şərait yaradılmışdır və bu
siyasət bundan sonra da davam etdiriləcəkdir”.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

LƏZGİ

Sədaqət Kərimova
Səssiz haray [Mətn]: hekayələr /Sədaqət Kərimova.-

Bakı: Yazıçı, 1985.- 107 s.
Bir yaz gecəsi [Mətn]: povest və hekayələr /Sədaqət

Kərimova.- Bakı: Yazıçı, 1989.- 136 s.
Qərib quşun nəğməsi [Mətn]: şeirlər /Sədaqət

Kərimova.- Bakı: Azərnəşr, 1991.- 120 s.
Hal [Mətn]: povest və hekayələr /Sədaqət Kərimova.-

Bakı: Azərbaycan, 1993.- 310 s.
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“Lezginka”nın səsi gəlsin [Mətn]: şeirlər /Sədaqət
Kərimova.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 123 s.

Köklənsin dünyamız “Lezginka” üstə [Mətn]: şeirlər və
poemalar /Sədaqət Kərimova.- Bakı: Ozan, 1998.- 308 s.

Qürub [Mətn]: povest və hekayələr /Sədaqət
Kərimova.- Bakı: Ziya, 2000.- 320 s.

Blajnaya [Mətn]: roman və povestlər: rus dilində
/Sədaqət Kərimova.- Bakı: Azərbaycan, 2001.- 324 s.

Soyuq günəş [Mətn]: povestlər və hekayələr /Sədaqət
Kərimova.- Bakı: Azərbaycan, 2003.- 304 s.

Yenə bir bahar [Mətn]: şeirlər /Sədaqət Kərimova.-
Bakı: Ziya, 2003.- 200 s.

Məhəmməd Ağa
Lətifələr [Mətn]: uşaqlar üçün /Məhəmməd Ağa.- Bakı:

Araz, 2002.- 26, [1] s.
Ay çimirdi bulaqda [Mətn]: şeirlər /Məhəmməd Ağa.-

Bakı: Şirvannəşr, 2003.- 32 s.
Dünya beş günlük deyilmiş... [Mətn]: xatirələr

/Məhəmməd Ağa.- Bakı: Uni Print, 2005.- 136 s.
Balaca rəssam [Mətn]: hekayələr /Məhəmməd Ağa.-

Bakı: Azərbaycan, 2007.- 175 s.

Kələntər Kələntərli
Seçilmiş əsərləri [Mətn] : 8 cilddə /Kələntər Kələntərli.-

Bakı: Azərbaycan, 2010.
Bu səfər bitən deyil... [Mətn]: [şair Əli Kərim haqqında]

/Kələntər Kələntərli.- Bakı: “Vektor” Nəşrlər Evi, 2007.-
158, [1] s.

Kələntər Kələntərli - 75. Dağ parçası [Mətn]: ustadları,
həyatı, resenziyaları, ürək sözləri.- Bakı: “Vektor” Nəşrlər
Evi, 2008.- 235, [1] s.
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Etibar Sturvi
Бек наших гор [Текст]: [документальная повесть]

/Этибар Стурви.- Баку: Азербайджан, 2009.- 174, [2] с.
Буба [Текст] /Этибар Стурви.- Баку: Азербайджан,

2009.- 279, [1] с.
Бунтарь, или Год одиночества [Текст] /Этибар

Стурви.- Баку: Азербайджан, 2009.- 261, [3] с.
Гасанов, С. Проза Е. И. Замятина. Проблематика и

особенности поэтики [Текст]: метод. пособие /Сейфал
Гасанов.- Баку: Мутарджим, 1999.- 56 с.

Ələsgərov, B. Sədaqət Kərimova – 50 [Mətn]: metodik
vəsait /Bəybala Ələsgərov.- Bakı, 2003.- 31, [1] s.

Nizami Cəfərov - 50 [Mətn]: metodik vəsait /Bəybala
Ələsgərov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 127, [1] s.

HAPUT

İldırım Məsimoğlu
Haputlular [Mətn]: oçerklər /İldırım Məsimoğlu.- Bakı:

Şəms, 2010.- 83, [1] s.

Sitat: ...Azərbaycan zəngin ənənələrə və mədəni irsə
malik qədim bir ölkədir. Burada əsrlər boyu müxtəlif
millətlərin və dinlərin nümayəndələri birlikdə, sülh və əmin-
amanlıq şəraitində yaşamışlar. Azərbaycanın tarixi, iqtisadi
və mədəni xüsusiyyətləri sayəsində ölkə əhalisinin
dünyagörüşü tolerantlıq, başqa xalqların və milli azlıqların
mədəniyyətinə, dəyərlərinə, adət-ənənələrinə hörmət
şəraitində formalaşmışdır. Azərbaycan dövləti tərəfindən
atılan məqsədyönlü addımlar dinindən, milliyyətindən,
irqindən asılı olmayaraq, bütün dövrlərdə mehriban ailə,
dost, qardaş olaraq yaşamaq ənənələrini daha da
möhkəmləndirmişdir.

Əbülfəs Qarayev,
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Mədəniyyət və Turizm naziri

TATAR
Cəlil, Musa. Mobit dəftəri [Mətn] : şeirlər /M.Cəlil.-

B.: Yazıçı, 1979.- 275, [5] s.
Tukay, A. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Abdulla Tukay.-

Bakı: Nağıl evi, 2011.- 267, [1] s.
Tukay, A. Millətim [Mətn] /Abdulla Tukay.- Bakı,

2011.- 267, [1] s.

TAT
Hacıyev, Maqsud.
Toy-düyün xəzinəmizdən [Mətn]: Azərbaycan tatlarının

tarixi-etnoqrafik oçerkindən /M.Hacıyev.- B., 1995.- 160 s.

Söhbət - Söhbətlər kütləvi-şifahi işin ən təsirli və geniş
yayılmış metodudur. Bu tədbir öz çevikliyi və operativliyi
ilə seçilir. Kiçik qrup ilə (qruplar üzrə) və ayrı-ayrı şəxslərlə
(fərdi) keçirilir və onu hər bir şəraitdə, işdən asudə vaxtda
da keçirməyə imkan verir. Söhbətlərdə, əsasən Azərbay-
canda yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyəti, incəsənəti,
folkloru, adət-ənənələri, dili, etiqadı və s. bu kimi mövzular
müzakirə oluna bilər. Söhbətə hazırlıq metodikası onun
məqsədinin müəyyən edilməsindən, mövzunun seçilməsin-
dən, planın işlənməsindən, materialın seçilib öyrənilməsin-
dən, əyani materialın toplanmasından ibarətdir. Söhbəti
qəzet və ya jurnal məqaləsinin oxunuşundan, hər hansı bir
sualın qoyuluşundan başlamaq olar. Mövzunun müzakirə-
sinə daha çox dinləyici cəlb etmək üçün maraqlı suallar
qoyulmalıdır. Mühazirə və söhbətlərin daha effektli olması
üçün texniki vasitələrdən istifadə olunması məqsədəuyğun-
dur. Bu zaman video lentlərindən, sənədli filmlərdən istifadə
etmək olar.
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Kitabxanalarda “Azərbaycanda yaşayan azsaylı
xalqların adət-ənənələri”, “Talışların adət-ənənələri”,
“Ləzgilərin folkloru” və s. mövzularda mövzu gecəsi
keçirmək üçün kitabxanaçı ilk öncə mövzu ilə yaxından
tanış olmalı, sənədli materiallar, maraqlı faktlar əsasında
tədbirin ssenarisini tərtib etməlidir. Belə gecələri mövzuya
uyğun olaraq hər bir azsaylı xalqın mədəniyyət mərkəzləri,
cəmiyyətləri, icmaları və s. ilə birlikdə təşkil etmək daha
maraqlı olar.

Tədbir, adətən kiçik məruzə və mühazirə ilə başlayır və
gecədə iştirak edən fəal oxucuların çıxışları ilə başa çatır.
Tədbir keçirilən bina gecənin əsas mövzusunu əks etdirən
xüsusi şüarlar, plakatlar, fotolarla bəzədilir. Bundan başqa
gecələr üçün sərgilər, kitab vitrinləri mövzuya uyğun
ədəbiyyatın siyahısı hazırlanır.

Mövzu gecəsi mövzuya uyğun sənədli, elmi-kütləvi,
bədii filmlərin göstərilməsi ilə və ya bədii özfəaliyyət
kollektivlərinin konserti ilə başa çatır. Belə tədbirlərə
azsaylı xalqların mədəniyyət mərkəzlərinin, ictimai
birliklərinin, televiziya departamentlərinin nümayəndələrini,
rəqs və musiqi kollektivlərini dəvət etmək olar.

Azsaylı xalqların adət-ənənələrini, mədəniyyətini
qoruyub saxlamaq və təbliğ etmək üçün oxucular arasında
“Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar haqqında
bildiklərimiz” adlı anket sorğu keçirmək olar. Sorğunun
gənclər arasında keçirilməsi daha məqsədəuyğun olardı.
Sorğunu keçirməzdən əvvəl anket-sorğunun məqsədi,
mövzu barədə qısa arayış, açıqlama verilməlidir. Məlumat
çatdırıldıqdan sonra anket-sorğunu həyata keçirmək üçün
təxmini olaraq sualları bu qayda üzrə tərtib etmək olar:

Hansı azsaylı xalqları tanıyırsınız?
Azərbaycanda neçə azsaylı xalq yaşayır?
Azsaylı xalqlar ölkəmizin hansı bölgələrində

yaşayırlar?
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Dövlətimizin azsaylı xalqlar haqqında hansı qərar və
göstərişləri var?

Azsaylı xalqların hansı  yazıçılarını tanıyırsınız və
onların hansı əsərlərini oxumusunuz?

Azsaylı xalqların dini və dili haqqında nə bilirsiniz?
Sorğunun məqsədi bu sahədə gənclərin biliklərini

yoxlamaq, azsaylı xalqların ədəbiyyatını, mədəniyyətini
öyrənmək və təbliğ etmək, bu xalqlar arasında ayrı-seçkiliyə
yol verməməkdir. Sonra keçirilmiş sorğunun nəticələri təhlil
edilərək açıqlanır.

Azsaylı xalqların nümayəndələrinin müəllifi olan
ədəbiyyatın, azsaylı xalqların dilində olan jurnalın və digər
nəşrlərin, elektron məlumat bazalarının, CD-lərin təqdimat
mərasimini keçirmək olar. Məsələn, Əli Süleymanovun
2011-ci ildə nəşr edilmiş və azsaylı xalqların folklor
nümunələrindən bəhs edən “Babaların hikmət xəzinəsi” adlı
kitabın təqdimatını keçirmək olar. Təqdimatın keçiriləcəyi
yerin ünvanı və vaxtı elanda göstərilir. Tədbir giriş sözü ilə
başlayır və nəşr haqqında qısa məlumat verilir. Nəşrlə bağlı
meydana çıxacaq sualların düzgün cavablandırılması üçün
müəllifin belə təqdimatlarda iştirakı mütləqdir. Tədbirdə
təqdim olunan nəşrin elektron variantı da göstərilə bilər.
İştirakçılara nəşrin yerləşdiyi İnternet ünvanlar, haqqında
qəzet və jurnallarda dərc edilmiş məqalələr barədə
məlumatlar da çatdırılır. Sonra dəvət olunan qonaqlara söz
verilir. Sonda tədbir iştirakçılarına nəşrin əhəmiyyətindən
danışılır, onun qiyməti və haradan almağın mümkünlüyü
haqqında da məlumat çatdırılır.

Kitabxanada konfrans keçirmək üçün əvvəlcə
mövzunu seçmək, iştirakçıları təyin etmək və onlarla
birlikdə hazırlıq planını işləyib, məruzəçiləri müəyyənləş-
dirmək lazımdır. “Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların
problemləri”, “Azsaylı xalqların mədəni irsinin təbliği”,
“Azsaylı xalqların tanınmış nümayəndələri” və s.
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mövzularda azsaylı xalqların mədəniyyət mərkəzləri ilə
birlikdə konfrans təşkil etmək olar. Konfrans zamanı
sərginin təşkili, əyani vəsaitlərdən istifadə, elektron
məlumat bazalarının, mövzuya uyğun videoçarxların
təqdimatı məqsədəuyğun olardı. Hazırlıq bitdikdən sonra
konfransın proqramı tutulmalı, keçiriləcək ünvan və tarix
müəyyənləşdirilməli, dəvətnamə və afişa hazırlanmalıdır.

Dəvət ediləcək qonaqlar da əvvəlcədən müəyyən
edilməlidir. Sonra tədbiri işıqlandırmaq üçün kütləvi
informasiya vasitələrinə də məlumat verilir.

Geniş yayılmış kütləvi tədbirlərdən biri də ədəbi-bədii
gecələrdir. Azsaylı xalqların daha çox məskunlaşdığı
regionlarda, kitabxanalar tanınmış şair və yazıçılardan
birinin yaradıcılığına, habеlə bir və ya bir nеçə ədəbi əsərə,
öz xüsusi bayramlarına, əlamətdar günlərə həsr оlunmuş
ədəbi-bədii gecələr təşkil edə bilərlər. Bu tədbir böyük təhsil
və tərbiyə əhəmiyyəti kəsb еtməklə yanaşı bədii əsərə sеvgi
оyadır, bədii zövqü fоrmalaşdırır, ciddi mütaliəyə maraq
yaradır, həm də azsaylı xalqların qarşılıqlı mədəni
əlaqələrini genişləndirir.

Keçiriləcək tədbirin kompozisiyasından asılı olaraq
xüsusi proqram, ssenari tərtib edərək, teatrlaşdırılmış
səhnəcik qurmaq olar. İlk növbədə mövzu
müəyyənləşdirilməlidir. Məsələn, Qusar rayon MKS-i Qusar
Dövlət Ləzgi Dram Teatrı və Qusar Mədəniyyət Evi ilə
birlikdə ləzgilərin hər hansı bir xüsusi bayramlarını
(məsələn; çükər suvar, siftə raqal) və ya əlamətdar bir
hadisəylə bağlı ədəbi-bədii gecə təşkil edə bilərlər.
İştirakçıların yerləşdirilməsi, diktorların yeri, qonaqların
qarşılanması, ədəbi-bədii gecə keçiriləcək zalın mövzuya
uyğun bəzədilməsi, lazımi stend, sərgi, ədəbi bülleten və
albomların hazırlanması, əgər varsa elektron məlumat
bazasının proyektor vasitəsilə nümayişi əvvəlcədən
planlaşdırılmalıdır.
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Hər bir ədəbi gеcənin əsasını məruzə təşkil еdir. Bu
gecədə ləzgi xalqının görkəmli nümayəndələri, yazarları,
elm və mədəniyyət xadimləri ləzgi xalqının tarixi, adət-
ənənələri, ədəbi nümunələri ilə bağlı çıxış edə bilərlər.
İkinci hissə isə tədbirin mövzusu ilə bağlı şeir, bədii qiraət,
ədəbi kоmpozisiya və səhnəciklərlə, musiqi və rəqs
nömrələri ilə tamamlanır. Ədəbi hissədə “Ləzginka” rəqs
ansamblının iştirakı, yerli ifaçıların musiqili çıxışları,
məktəblilərin bədii çıxışları tədbirə daha da rəngarənglik
qatar. Gеcənin mövzusuna uyğun ədəbiyyat sərgisi,
viktоrina, ədəbi оyunlar hazırlamaq olar.

Qusar rayonunda fəaliyyət göstərən məktəblərdə
rəssamlığa, memarlığa maraq göstərən şagirdlərin
qabilliyyətlərini aşkara çıxarmaq və maraqlarını təmin
etmək üçün bayramla əlaqədar çəkiləcək ən yaxşı
illüstrasiyalar, hazırlanacaq maketlər üçün müsabiqə elan
edilə bilər.

Ədəbi-bədii gecədə ləzgi yazarlarından Sədaqət
Kərimova, Məhəmməd Ağa, Kələntər Kələntərli və başqa
görkəmli şəxslər iştirak edə bilər. Kitabxanaçı şagirdlərin
ifasında gecənin mövzusuna uyğun olaraq ləzgi dilində olan
folklor nümunələrinin, şeirlərin səsləndirilməsini təşkil edə
bilər. Gecənin keçirilməsində dekorasiya, aktyor geyimləri,
audiovizual materiallardan məharətlə istifadə edilməlidir.

Ədəbi-bədii gecədə musiqi və poeziyanın vəhdəti
nümayiş etdirilməli, natiqlərin nitqinə, aparıcıların çıxışına
yüksək tələbkarlıqla yanaşılmalı, poetik parçalar həm ideya-
siyasi, həm də emosionallıq cəhətdən kamil olmalı, video
görüntülərdən, elektron məlumat bazalarının
təqdimatlarından məharətlə istifadə edilməlidir.

Tədbirdən əvvəl elan hazırlanmalı, kitabxananın və
digər əlaqədar mədəniyyət müəssisələrinin saytlarında anons
verilməli, dəvətnamələr yazılmalı, afişa və proqram
hazırlanmalıdır.



32

Nəticə

Yer kürəsində 2000-dən 4000-ə qədər xalq, millət və
etnik qrup yaşayır. Dünyada bu qədər xalq, millət və etnik
qrupun olması bir o qədər də psixologiya, etnomədəniyyət,
etnik şüur, mentalitet, həyat və davranış tərzinin olması
deməkdir. Bu müxtəlifliklərin öyrənilməsi, azsaylı xalqların
milli mədəni dəyərlərinin geniş ictimai sferada təbliği,
yaşadılması həm də müasir demokratik dünyada inkişafın
başlıca prinsipinə və göstəricisinə çevrilmişdir. Hər hansı bir
dövlətin demokratik inkişafının bir ölçüsü də onun
ərazisində yaşayan xalqlara olan münasibətidir. Dünyanın
əksər çoxmillətli dövlətləri sırasında Azərbaycan
Respublikası da var. Bu gün Azərbaycan yerli aborigen
tayfa birləşmələri və xalqlarla yanaşı öz taleyini bu torpağa
bağlayan bir sıra milli azlıqların, azsaylı xalqların və etnik
qrupların da doğma vətəninə çevrilmişdir. Zaqatala-Qax
rayonları ərazisində yaşayan avarlar, ingiloylar,
Azərbaycanın Qafqaz dilləri ailəsinin ləzgi qrupuna daxil
olan saxurlar, Qəbələ rayonunda yaşayan udilər, əsrlər boyu
azərbaycanlılarla, xüsusən Quba rayonu ərazisində və
Bakıda yaşayan dağ yəhudiləri, tatlar, kürdlər, talışlar bugün
Azərbaycanın etnik xəritəsini çox zənginləşdirirlər. Bu
Azərbaycan mədəniyyəti kimi vahid termin altında çox
zəngin musiqi, folklor nümunələri, ədəbiyyat, xüsusən
poeziya mövcuddur. Əgər bir tərəfdən bütün bu etnik
qruplar öz dillərində olan ədəbiyyat və musiqi əsərləri
yaradırlarsa, digər tərəfdən öz kiçik və gözəl
mədəniyyətlərinin çalarlarını ümumazərbaycan
mədəniyyətinin tərkib hissəsinə çevirirlər. Azərbaycanda
yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyətini, adət-ənənələrini,
yazarlarının əsərlərini kitabxanalar da mədəni-kütləvi
tədbirlər vasitəsilə təbliğ etməlidirlər.
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ƏLAVƏLƏR
Əlavə 1

Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıq,
azsaylı xalq və etnik qrupların hüquq və azadlıqlarının
qorunması, dil və mədəniyyətinin inkişafı üçün dövlət

yardımı haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikasının ərazisində milli azlıq,

azsaylı xalq və etnik qrupların yaşadığını və onların sərbəst
inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmaq ehtiyacını nəzərə
alaraq, respublikada millətlərarası münasibətləri daha da
təkmilləşdirmək və qurulmaqda olan hüquqi dövlət tələbləri
səviyyəsinə qaldırmaq məqsədini açıqlayaraq, Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya
Aktının 19-cu maddəsini əsas götürərək, ölkəmizdə
milliyyətindən, irqindən və dinindən asılı olmayaraq
şəxsiyyət azadlığını və bütün vətəndaşların hüquq
bərabərliyinin dönmədən həyata keçirilməsi zəruriyyətini
nəzərdə tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə,
Azərbaycan Respublikasının nazirliklərinə və baş
idarələrinə, yerli icra hakimiyyəti başçılarına tapşırılsın:

Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan milli
azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların nümayəndələrinin
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında müəyyən
edilən siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni hüquqlarını və
azadlıqlarını qorumaq, onların həyata keçirilməsinə
yaxından kömək göstərmək məqsədi ilə nazirlik və
idarələrin fəaliyyət çərçivəsində milli münasibətlərlə bağlı
məsələlərə, bu Fərmandan irəli gələn vəzifələrə hərtərəfli
baxılsın.
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Milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların
nümayəndələrinin peşə hazırlığına uyğun olaraq və heç bir
ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan bərabər hüquqlara malik
olmasını nəzərə alaraq həmin hüquqların həyata keçirilməsi
üçün hərtərəfli şərait yaradılsın, onların pozulmasına
yönəldilmiş hər hansı bir hərəkətin, yaxud hərəkətsizliyin
qarşısı alınsın, ərizə və şikayətlərə baxılmasında və
vətəndaşların qəbulunda həmin məsələlərin həllinə diqqət
artırılsın.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aparatına,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə,
Azərbaycan Respublikasının nazirliklərinə və idarələrinə,
yerli icra hakimiyyəti başçılarına aşağıdakı istiqamətlərdə
dövlət yardımının və hökumət siyasətinin həyata keçirilməsi
bir vəzifə olaraq tapşırılsın:

- milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların mədəni, dil
və dini özgünlüyünün qorunub saxlanması və inkişaf
etdirilməsi;

- milli ənənə və adətlərə əməl, dini mərasim və
ayinlərin tam azad icra edilməsi, ibadət yerlərinin qorunub
saxlanılması və onlardan istifadə olunması;

- milli sənətkarlığın, peşəkarlıq və özfəaliyyət
yaradıcılığı və xalq sənətlərinin sərbəst inkişaf etdirilməsi;

- bütün millətlərin tarix və mədəniyyət abidələrinin
qorunması;

- əhali üçün əhəmiyyəti olan yerlər, qoruqlar, parklar və
digər təbiət obyektlərinin mühafizə olunub saxlanılması.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə,
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət, xalq təhsili, maliyyə,
ədliyyə nazirliklərinə, şəhər, rayon icra hakimiyyəti
başçılarına:

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
olaraq bütün millətlərin öz mədəniyyət və dini
müəssisələrini, cəmiyyətlərini təşkil etmək və fəaliyyət
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göstərmək hüququnun təmini üçün şərait yaratmaq və
müvafiq qanuni tədbirlər görmək tapşırılsın.

Belə müəssisələrə, cəmiyyət və birliklərə
qanunvericilikdən irəli gələn dövlət yardımı göstərmək, o
cümlədən bina, maddi ehtiyatlar və maliyyə vəsaiti ayırmaq
məqsədəuyğun hesab edilsin.

4. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıq, azsaylı
xalq və etnik qrupların hüquqları haqqında qanun layihəsini
1 ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin.

5. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və
Dövlət Sərhədini Mühafizə Komitəsi bütün millətlərin
nümayəndələrinin digər dövlətlərin ərazisində yaşayan
soydaşları ilə sərbəst əlaqə saxlaması məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərini
sadələşdirilmiş qaydada keçmək hüququ haqqında qanun
layihəsini bir ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan
Respublikası Prezidentinə təqdim etsinlər.

Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi,
başqa əlaqədar nazirliklər və idarələr müvafiq dövlətlərlə
ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr bağlanılması haqqında
təkliflər versinlər.

6. Azərbaycan Respublikasının Xalq Təhsili Nazirliyi
azsaylı xalqların sıx yaşadığı ərazidə orta məktəb proqramı
üzrə, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində isə fakultativ
məşğələlər keçirmək yolu ilə həmin xalqların dili və
ədəbiyyatının öyrənilməsi üçün tədbirlər hazırlayıb həyata
keçirsin.

Azərbaycan Xarici Dillər Pedaqoji İnstitutunun
Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutuna çevrilməsini nəzərə
alaraq burada azsaylı xalqların filologiyası şöbəsi və
müvafiq kafedra açılsın.
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M.A. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət
Universitetinin Quba filialında, M.Ə. Sabir adına Pedaqoji
Məktəbin Qusar filialında Dağıstan türkləri, yerli əhali və
azsaylı xalqlar üçün kadrlar hazırlansın.

Respublikanın dağlıq rayon sakinləri, azsaylı xalqların
gəncləri və respublikadan kənarda yaşayan soydaşlarımız
üçün ali və orta ixtisas məktəblərinə güzəştli qəbul haqqında
müvafiq təkliflər hazırlanıb təqdim olunsun.

7. Azərbaycan Respublikasının Elmlər Akademiyasında
və M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetində
Azərbaycanda (güney bölgəsi daxil olmaqla) yaşayan bütün
xalqların qədim köklərini, tarixi inkişafını, dil və
ədəbiyyatının tədqiqini təmin etmək və onu dünya tələbləri
səviyyəsinə çatdırmaq məqsədi ilə semitologiya, antik dillər,
qafqazşünaslıq kafedraları və şöbələri açılsın, burada Şumer,
Elam, Manna, Midiya, Albaniya, Hun, Xəzər və başqa
qədim etnosların tarixi və mədəni irsini araşdırmağa qadir
olan mütəxəssislər hazırlansın. Bu məqsədlə xaricdən
mütəxəssislər dəvət olunsun və xaricə, dünya əhəmiyyətli
elm və tədris ocaqlarına tələbə, aspirant və elmi işçilər ezam
edilsin, bütün xərclər dövlət büdcəsi hesabına ödənilsin.

8. Azərbaycan Respublikasının xalq təhsili və
mədəniyyət nazirlikləri azsaylı xalqların sənətkarlığını, bədii
peşəkarlıq və özfəaliyyət yaradıcılığını, qədim sənətlərini
yaşatmağa, milli mədəniyyət mərkəzlərində kitabxanaların,
bədii özfəaliyyət kollektivlərinin, xalq incəsənəti
studiyalarının və emalatxanalarının yaradılmasına yardım
göstərsinlər.

9. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mətbuat
Komitəsi azsaylı xalqların dillərində tədris, sorğu-məlumat
və bədii ədəbiyyatın buraxılışına diqqət yetirsin.

Ölkəmizdə milli münasibətlər üzrə respublika
əhəmiyyətli dövri mətbuat orqanının olmamasını nəzərə
alaraq, bütün xalqların həyat və yaradıcılığını, əməyini,
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mənəvi dünyasını işıqlandırmaq, dil və mədəniyyətlərinin
yayılmasına dövlət yardımı göstərmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin millətlərarası
münasibətlər üzrə müşavir xidmətinin nəzdində "Elin səsi"
adlı iri ölçülü həftəlik respublika qəzeti buraxılsın.

10. Dövlət Televiziya Verilişləri Şirkəti Azərbaycanda
yaşayan azsaylı xalqların və etnik qrupların ədəbiyyatını,
folklorunu, əmək və həyatını işıqlandıran teleradio-
proqramlar təşkil etsin, habelə ləzgi, talış və kürd dillərində
"Respublika yenilikləri", yerli radioqovşağı ilə azsaylı
xalqların dillərində gündəlik verilişlər getməsini təmin etsin.

11. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu
Fərmanda göstərilən xalqların dil və mədəniyyətinə dövlət
yardımı tədbirlərinin maliyyələşdirilməsini təmin etsin.

12. Bakı, Sumqayıt, Lənkəran, Qusar, Zaqatala, Qəbələ
icra hakimiyyəti başçıları 1 ay müddətində slavyan, yəhudi,
ləzgi, talış, avar, udin və başqa azsaylı xalqların və etnik
qrupların milli mədəniyyət mərkəzlərini bina, yaxud xidməti
iş otağı ilə təmin etsinlər.

13. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Aparatında
yaradılmış millətlərarası münasibətlər üzrə Məsləhət
Şurasına bütün millətlərin mənafeyini təmsil etməklə yanaşı,
millətlərarası münasibətləri təkmilləşdirmək, habelə
Prezident səlahiyyətinin həyata keçirilməsi bu Fərmandan
doğan əməli məsələlərin həlli üçün müvafiq tövsiyyələr və
tədbirlər hazırlanması tapşırılsın.

14. Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna,
Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyinə tapşırılsın ki, milli əlamətə görə ayrı-seçkiliyə,
milli müstəsnalığın, milli üstünlüyün bərqərar edilməsinə və
ya milli düşmənçiliyin qızışdırılmasına yönəldilən hər hansı
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bir hərəkətin qanunla müəyyən edilmiş qaydada qarşısı
alınsın və günahkarlar qanuni məsuliyyətə cəlb olunsunlar.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Əbülfəz Elçibəy

Bakı şəhəri, 16 sentyabr 1992-ci il
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Əlavə 2
Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların tərkibi

Adı Sayı
(faizlə)

Ləzgilər 2,0
Ruslar 1,3
Talışlar 1,3
Avarlar 0,6
Türklər 0,4
Tatarlar 0,3
Tatlar 0,3
Ukraynalılar 0,3
Saxurlar 0,1
Gürcülər 0,1
Yəhudilər 0,1
Kürdlər 0,1
Udilər 0,04
Xınalıqlar 0,02
Qrızlar 0,04
Digər millətlər 0,1

*Azərbaycanın statistik göstəriciləri (2011) - 2009-cu ilin
siyahıyaalınmasına görə
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