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Eldar Ismayilov
Editor-in-chief  World of Azerbaijan 
azeldar@mail.ru


Vətənə məhəbbət 
ailədən və 
məktəbdən 
başlayır 


Cəmiyyətin gələcəyi - ən yaxşı mənəvi-əxlaqi 
ənənələrdə təhsil və tərbiyə almış gənclərdir.


Bizim gənclər öz mədəniyyətimizdə, 
tariximizdə, dinimizdə, ədəbi irsimizdə yaxşı və 
işıqlı nə varsa mənimsəməyə, əcdadlarımızın 
ənənələrinə hörmət bəsləməyə hazırdır., Buna 
görə yaşlı nəslil gənc insanlara sevgi və hörmətlə 
yanaşmalı, öz təcrübələrində olan ən yax.ışı 
cəhətləri onlara ötürməlidir.Müasir cəmiyyətdə 
hər bir gəncin özünü təsdiq etməsi üçün imkanlar 
var.Bu gün gənclərimiz ambisiyalı, cəsarətli və 
ictimai cəhətdən aktivdirlər. Onlarda sağlam 
ambisiya, liderlik keyfiyyətləri , şəxsiyyət azadlığı 
hissləri tərbiyələndirməli, gənclərin enerjisini 
düzgün,yaradıcı istiqamətə yönəltmək lazımdır. 
Bunun ücün məktəblər, ali təhsil müəssisələri və 
orada fəaliyyət götərən müəllimlər var.


Love to homeland 
begins from family 
and 
school


Future of society is youth people, who receive 
education and are grown in the best moral – 
spiritual traditions.


Our youths are ready to appropriate all good 
things in their culture, history, religion, and 
literary heritages and respect the traditions of 
our ancestors. Thus, elder generation should 
approach young people by love and respect 
and transfer the best signs of their experience 
to them. Each youth has opportunity to prove 
himself in modern society. Nowadays, our youths 
are ambitious, courage and publicly active. It 
is necessary to educate them with ambition, 
leadership qualities and personal independence 
and refer the energy of youths to right and 
creative direction. We have schools, high 
education institutions and teachers for these. 
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Mehriban Aliyeva has been appointed as First Vi-
ce-President of the Republic of Azerbaijan by President 
Ilham Aliyev`s order.


A meeting of the Security Council was held under the 
chairmanship of President of the Republic of Azerbaijan 
Ilham Aliyev.


Introducing Mehriban Aliyeva to the meeting, Presi-
dent Ilham Aliyev said:


- By my order today, Mehriban Aliyeva was appointed to 
the post of First Vice-President of the Republic of Azerba-
ijan. Mehriban Aliyeva has played an important and active 
part in the public, political and cultural life of our country 
for many years. Mehriban Aliyeva is the Deputy Chairper-
son of the “Yeni Azerbaijan Party”. The “Yeni Azerbaijan 
Party” is the leading political force in our country. It is the 


biggest party in the South Caucasus. Today, the number 
of members of the “Yeni Azerbaijan Party” is approaching 
700,000 people.


Since 2005, Mehriban Aliyeva has been a deputy of the 
Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan. As an MP, she has 
done a great job and taken major steps to address the so-
cioeconomic problems of the constituency she represents. 
She is in constant touch with the voters, and her princi-
pal activity as an MP is related to the solution of people’s 
problems. At the same time, Mehriban is engaged in broad 
international activity as an MP. The number of friends we 
have gained in various countries as a result of this activity 
has increased.


Since 2004, Mehriban Aliyeva has been the president 
of the Heydar Aliyev Foundation which bears the name 


Meeting of Security Council under 
chairmanship of Ilham Aliyev was held
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of the great leader. Under her leadership, the Heydar Ali-
yev Foundation has evolved into the largest and the most 
in luential public organization not only in Azerbaijan, but 
I think in the entire region. The multi-faceted activities 
of the Heydar Aliyev Foundation are highly appreciated 
by the Azerbaijani people. The Foundation has initiated 
many important projects and programs. Among them, it 
is worth emphasizing “A new school for a renewing Azer-
baijan” program. More than 3,000 schools have been re-
furbished or rebuilt in our country thanks to the launch of 
this program.


Other projects have contributed to all-round deve-
lopment of our country as well. With the support of the 
Heydar Aliyev Foundation, thousands of people were pro-
vided with medical treatment. In many cases, these issues 
are not disclosed to the public. The activities of the Foun-
dation seek to achieve this goal – help those in need and 
support the most vulnerable as much as possible.


The projects of the Heydar Aliyev Foundation rela-
ted to culture and art have played an indispensable part 
in the preservation of our spiritual, historical and cultu-
ral heritage. The development of the Mugham art, which 
is our national asset, and its representation in the inter-
national arena have been possible thanks to the Heydar 
Aliyev Foundation and the personal initiative of Mehriban 
Aliyeva. The Mugham contests conducted in Azerbaijan 
have become an integral part of our lives. This is not just 
an art form, it is our cultural heritage. The national and 
spiritual values and traditions play a special role in educa-


ting the younger generation. From 
this point of view, such initiatives 
are of tremendous public value. At 
the same time, the Heydar Aliyev 
Foundation has played a huge role 
in introducing Mugham globally 
precisely as an Azerbaijani art form.


A variety of presentations, exhi-
bitions and events have been held 
to promote Azerbaijan in the world. 
As a result of numerous activities, 
the world community has got to 
know our country, begun to study it 
and found out that Azerbaijan is a 
modern and vibrant country. At the 
same time, the Azerbaijani people 
are very attached to their historical 
roots.


Mehriban Aliyeva is a member 
of the National Olympic Committee 
and its Executive Board, and its ac-
tivity is also commendable. Mehri-
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ban Aliyeva has played a special role in the organization of 
several global events held in our country. The fact that the 
Eurovision song contest was held in Azerbaijan at a high 
level is 2012 was possible thanks to her organizing role. 
The irst European Games held in Azerbaijan at a high le-
vel in 2015 were also possible thanks to the work of the 
Organizing Committee headed by Mehriban Aliyeva. The 
fact that these Games were organized at the level of Sum-
mer Olympic Games in just two and a half years is a great 
achievement, of course. The irst European Games will go 
down in history as a respectable sporting event held at the 
highest level.


It is no coincidence that the organization of the Fourth 
Islamic Solidarity Games due to be held this year has also 
been entrusted to Mehriban Aliyeva. She is also the cha-
irperson of the Organizing Committee of the Games, and 
preparations are under way at a high level. I am sure we 
will conduct the Islamic Solidarity Games at a high level.


Mehriban enjoys tremendous respect in the internati-
onal arena. For her activities, she has been awarded the 
highest state awards and medals of many countries. In ad-
dition, Mehriban Aliyeva has for more than 10 years been a 
Goodwill Ambassador of UNESCO and ISESCO. There is no 
second person in the world who would be an ambassador 
of both of these prestigious organizations. This is also due 
to its contributions to the dialog between religions and ci-
vilizations. This contribution is a manifestation of our po-
licies. Azerbaijan today is recognized globally as one of the 
countries making the biggest contribution to the dialogue 
between civilizations. Of course, as a Goodwill Ambassa-
dor of UNESCO and ISESCO Mehriban is also making a sig-
ni icant contribution to that. In 2015, for her contribution 
to conducting the irst European Games Mehriban Aliyeva 
was awarded the highest award of the state of Azerbaijan 
– the Order of Heydar Aliyev.


This multi-faceted and successful activity has played a 
major role in the adoption of such a decision by myself. 
At the same time, I should note that Mehriban Aliyeva is a 
great professional, a well-educated, experienced, princip-
led and very kind person. It is no coincidence that the pe-
ople of Azerbaijan treat her with great affection and love. 
Considering all the factors I mentioned, I have come to this 
decision. A new period begins in Mehriban’s life today. I 
am con ident that she will continue to make a valuable 
contribution to the development of our country. I congra-
tulate her on this appointment and wish her every success.


First Vice-President of the Republic of Azerbaijan Meh-
riban Aliyeva said:


- Dear Mr. President,


I express my deep gratitude for this con idence in me. 
I am fully aware of the seriousness of the responsibility 
being placed on me by the appointment to this post, and I 
believe that I can live up to your, Mr. President, con iden-
ce in me and the con idence of all the people who believe 
in me. I would like to express my deep gratitude for the 
words you said about my work and for such a high assess-
ment. I am honored to receive such an assessment. All the 
above successes and achievements were made with your 
help and support.


Your ideas of statehood, your patriotism, your faithful, 
strong-willed and courageous defense of the interests of 
the Azerbaijani state, and your unity with the people, the 
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people of Azerbaijan, have been an example for me and all 
the people working with me over the years. It has been a 
guiding light for our activities. We are proud to have been 
able to make at least a humble contribution to the deve-
lopment of our country in recent years, the positive trends, 
the changes, the development, and Azerbaijan’s enhanced 
authority in the international arena. I am sure that regard-
less of the position, when choosing a path or profession, 
one should conscientiously treat one’s job and mission, set 
clear goals, try to achieve them and make sure that words 
are consistent with deeds.


The Heydar Aliyev Foundation I am heading has been 
building its work on the basis of the principles of huma-
nism for 13 years. Over the years, we have implemented 
many large-scale projects. We take an active part in the 
public and political life of Azerbaijan. We are implemen-
ting infrastructure projects. At the same time, for 13 ye-
ars we have never remained indifferent to the problems 


of individuals. Staying in touch with people, listen to and 
hear them, help those in need, provide them with moral 
support are direct responsibilities of all employees of the 
Heydar Aliyev Foundation. I believe that this is the main 
duty and job of all the people working in state bodies. In 
our day-to-day activities we should not forget about phi-
lanthropy, charity, mutual respect and kindness. On the 
contrary, guided by these spiritual values we can achieve 
the highest victories and climb the highest peaks.


Dear Mr. President!
Dear members of the Security Council!
Let me assure you that I will try to build my further 


activities on these principles. I will put the interests of 
our country and people above everything and try to serve 
Azerbaijan with dignity.


I would like to express my deep gratitude to you again 
for this con idence.
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President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev 
and Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan 
Muhammad Nawaz Sharif have had a one-on-one meeting 
in Islamabad.


President Ilham Aliyev thanked Prime Minister of Pa-
kistan Muhammad Nawaz Sharif for high hospitality. The 
head of state recalled Muhammad Nawaz Sharif`s succes-
sful visit to Baku.


They hailed the high level of friendly and brotherly 
relations between the two countries. The sides discussed 
Azerbaijan-Pakistan political ties, and stressed the impor-
tance of mutual support in international organizations. 
They emphasized that Azerbaijan and Pakistan show re-
soluteness in supporting each other`s fair positions on the 
Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh con lict and Kas-
hmir problem.


President Ilham Aliyev and Prime Minister Muhammad 
Nawaz Sharif discussed speci ic projects in the ields of 
defense and defense industry. They reached agreement on 
Azerbaijan`s importing modern defense industry products 
from Pakistan. The sides noted the signi icance of increa-
sing trade between the two countries. They said an Azer-
baijani export mission consisting of nearly 20 companies 
visited Pakistan this month in order to increase exports 
from Azerbaijan to Pakistan.


The President of Azerbaijan and the Prime Minister of 
Pakistan discussed energy cooperation issues, describing 
today`s signing of an agreement on energy cooperation 


between the two countries as a successful step.
They also discussed humanitarian and cultural ties. 


President Ilham Aliyev thanked Prime Minister Muham-
mad Nawaz Sharif for the high-level organization of the 
Summit of the Economic Cooperation Organization.


The Azerbaijani President and the Pakistani Prime Mi-
nister then were joined by their delegations for an expan-
ded meeting.


The Republic of Azerbaijan and the Islamic Republic of 
Pakistan then signed an agreement on cooperation in the 
ield of energy.


President Ilham Aliyev met with 
Pakistani Prime Minister 


Muhammad Nawaz Sharif
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President of the Republic of Azerbaijan Ilham Ali-
yev and President of the Islamic Republic of Pakistan 
Mamnoon Hussain have had a one-on-one meeting in 
Islamabad.


Pakistani President Mamnoon Hussain`s visit to 
Azerbaijan in 2015 was emphasized at the meeting. 
The President of Pakistan shared his good impressions 
of the visit.


The presidents hailed the excellent level of political 
ties between the two countries. They emphasized that 
Azerbaijan and Pakistan show resoluteness in suppor-
ting each other`s fair positions on the Armenia-Azerba-
ijan Nagorno-Karabakh con lict and Kashmir problem.


Presidents Ilham Aliyev and Mamnoon Hussain dis-
cussed regional security and cooperation issues.


The meeting then continued in an expanded format.


President 
Ilham Aliyev 
met with 
Pakistani President 
Mamnoon Hussain
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Vakhdat 
Sultanzadeh


diplomat
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The majesty of Greats and 
efforts of past generations


One can be sure, that the 
demographic development 
conception of more than 200 states 
at the planet, are motivated by the 
heritage of the past generations. 
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Our country is not the exception, because it couldn’t 
ignore so bene icial source as experience, knowledge, 
wisdom and intellectual wellness of our forefathers, 
when provides further dynamic social – economic and 
cultural development of the population. As a representa-
tive of the elder generation and considering all this facts, 
let me to present you my view on this theme. 


To give objective assessment to the process of the gen-
erations’ adoption in our country, we should touch some 
theoretical aspects. What is the meaning of the “genera-
tion” in particular, and what are its quantitative and qual-
itative parameters? By the way, the theory of generations, 
has got its development in XIX centaury, and determined 
by “quantitative and qualitative” criteria in addition with 
“anthropological” principles. 


For example, formulating the conception of the “gen-
eration”, founder of positivism August Conte gave pri-
ority to the theory of quantitative parameters. He tried 
to present it as a dimension of the history by 15, 25, 30 
years time circles, based on generations’ shifts. In par-
ticular, the highest level determined as 30 years, char-
acterized the typical family period from the wedding of 
parents up to children’s age of majority and marriage. He 
also added the analysis of the characteristic changes of 
the society under several generations’ shifts. 


Contrary to the conception of Conte, the German phi-
losopher Wilhelm Dilthey and his confederate Karl Man-
heim didn’t regalement it by quantitative analyses, and 
showed the necessity to dominate the qualitative crite-
ria. They quali ied the “generation” as groups of people, 
whose thoughts determined by the similarity of the life 
experience. But their similarity is not absolute and deter-
mined by the level of society’s in luence on individuals 
and understanding of the reality. 


Founders of such theories based on the thesis of 
human’s lexibility caused by internal factors. The con-
sciousness crystallized by the period of human’s age 
15-25 years, has got the highest level of lexibility. The 
German philosopher- existentialist Martin Heidegger af-
irmed that these frames could be expressed just by one 


metaphor – “Fate”! Fate of the people of any period re-
lected by their understanding of the reality and shows 


their common characteristics, determined by the social 


– demographic and social-cultural period of life. 
In general, balanced synthesis of these two theo-


ries let to ind regularity of the historical movements 
and selections of the main events, which formatted the 
thoughts of the group of people, who plays an important 
role during one or another historical period. Using this 
we can classify the generation as a generation of war, cri-
ses, depression, renaissance or other periods... because 
such historical periods in luence on their views and con-
sciousness. 


Formatted under the common social circumstances 
and “spirit of the generation”, people are differenced as 
“generation unions”. By the way, A.S. Pushkin used term-
ing “generation union” in relation with “chicks of Peter’s 
nest”, when he told about generation of the Peter’s life 
and education period. 


Today, the scienti ic and objective understanding of 
the “generation” theories is quite important, when we 
speak about the Azerbaijani people, who passed through 
qualitative different periods of the government develop-
ment, starting from 1991. Quantity of the dramatic fac-
tors of this period of the state’s history raised people’s 
understandings of the demographic conception and 
makes deeper the willing to preserve the heritage of fore-
father’s generations. 


If we do the excurse to the second half of XIX and irst 
quarter of XX centaury, when the scienti ic, social-politi-
cal, philosophic, cultural, industrial development of Azeri 
people were incredibly high, we could say that “gener-
ational schemes” of Conte, Dilthey, Manheim and other 
scientists are not just theoretical. 


Even the samples of our, Azeri history, shows the reg-
ulation of the “generational theory”: in luence of one 
“generational union” to another, war generation – in par-
ticular. And it is exactly noticed, that if the war is victori-
ous - the in luence is positive, if defeated - the in luence 
is negative. 


 We can speak about Ismail Khan Nakhichevanski – 
IV “St Georg” battle order cavalier, general-major, higher 
general of icer of the Russian Imperia – general of Caval-
ry; general-lieutenant Aliaga Shikhlinski called as “father 
of Russian artilleries”; cavalier of “St. Georg III and IV lev-
el order, general of artilleries Samedbek Mekhmandarov; 


Mirjalal Pashayev Niyazi Samed Vurgun Gara Garayev
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general lieutenant Huseyn Nakhichevanski; general-ma-
jor Ibragim bek Vekilov one of the best topographer of 
Russian army – as about best samples of the bright rep-
resentatives of the “war generational union”. A lot of 
Azerbaijani of icers of the Russian army during I World 
War – were determined as a positive “generation union” 
representatives of this period. 


As a result, a huge generation of unique Azerbaijan 
creators appeared at these times and after, such as M.F. 
Akhundov – historian, diplomat, drama writer; A.K. Baki-
khanov – historian, poet; G.B. Zardabi – who wrote works 
on biology, agronomy, and was well known as great jour-
nalist – founder of “Ekinchi” newspaper; N. Narimanov 
– doctor, drama writer and famous government actor; Uz. 
Hajibekov – coryphée of Azerbaijani classical music and 
drama writer, and wrote libretto to his musical comedies 
and others. 


Speaking about identity of the generational process-
es in XX centaury, we should notice Eric Hobsbawm, who 
named it as “short XX centaury” - starting from First 
World War and ended by the collapsing of Soviet Union. 


Looking at our history from this methodology point 
of view, we can resume that Azerbaijan, which got inde-
pendence in 1918-1920, was involved in the formational 
“waterfalls” of the history and gave birth to the genera-
tion of deep depression. This generation was under the 
pressing of repression periods, civil wars, fear and sur-
viving instincts. And just the new generation which was 
formed by the Second World War, shook the depressive 
generation and forced for changes. Great victory over 
fascism, created an atmosphere which initiated a birth of 
new renaissance generation. 


A huge category of the people, who was called “front 
people” were leaders in society. Youth didn’t stop to ad-
mire heroism of general Hazi Aslanov, and was oriented 
to the moral behavior of compatriots – World War gen-
erals – division commandant Mamed Osmanov, colonel 
Malik Megerramov, Salahaddin Isayev and others. The 
Hero of the Soviet Union Ziya Bunyatov became at the 
same time the famous scientist. More than 600 thousand 
Azeri people participated in the Second World War, 170 
thousand became heroes and got medals and orders, 121 
became the Heroes of Soviet Union. 


This generation also was enriched by the union of out-
standing world meaning scientists - Yusif Mammedaliyev, 
Murtuza Nagiyev, Hasan Abdullayev, Firuz Melikov, Ka-
sum Gul, Mirali Gashgay, Shafayet Mekhtiyev; writers and 
poets – Samed Vurgun, Jafar Jabbarli, Mirza Ibrahimov, 
Mirjalal Pashayev, Suleyman Rahimov; musicians – Gara 
Garayev, Fikret Amirov, Rauf Gadjiyev, Jovdet Gadjiyev, 
Niyazi; and artists – Sattar Bakhlulzadeh, Tair Salakhov, 
Togrul Narimanbekov, Fuad Abdurakhmanov. 


The global transformation of formative character 
of the last decade of the XX centaury activated the next 
generational level of Azerbaijan society. The negative 
processes of the irst decade of Azerbaijan Independence 
brought a sinusoid of the generational conception to the 
lowest point. Absolute of negativism of the historical past 
resulted by the lost of traditions, and torpedoed the pos-
itive heritage of the “generational unions”. 


Leading practically drowned in the depth of inner 
contradictions and extra collisions ship of Azerbaijan 
Governance, great public-political igure Heydar Aliyev 
with his intellectual power and will, natural geniality, 
mind of great capacity based on generations tandems, 
stopped the social degradation of the society and created 
a good conditions for reincarnation of the traditions and 
heritage of the past generations. 


I am, as a diplomat with semi centennial experience, 
as a man, who was brought in the spirit of the military 
glory and works of the generations of the glory and proud 
Azerbaijan people, glad to see, that the fundament of the 
comprehensive government, economic and cultural de-
velopment of the republic, founded by the genial Azerbai-
jan government’s founder Heydar Aliyev, let the modern 
generation of creators, such as President Ilham Aliyev, to 
create powerful, strong building of the social-political, 
economical foundation based on the heritage of past gen-
erations. 


Yes, today, the generation I belong to, proudly passed 
the herbarium of our knowledge to the next generation 
for future development! But, let the young generation 
(with a lot of dif icult problems they should solve), re-
member that: “The Great – (as famous Russian writer of 
today, theology, Boris Kriger said) – very often built their 
greatness on the basis of past generation’s efforts”! 


Yusif Mammedaliyev Mirali Gashgay Sattar Bakhlulzadeh Togrul Narimanbekov
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Right of peoples to 
self-determination







World of Azerbaijan | Azərbaycan Dünyası |    13


Prof. dr. Namig Aliyev
Ambassador Extraordinary & Plenipotentiary of the 
Republic of Azerbaijan


Several comments on right of peoples to self-determination 
that is so ruthlessly exploited by the Armenian politicians. 
It is worth mentioning that we, based on the provisions of 
international law, are ultimately excluding the possibility of 
application of principle of “self-determination of peoples” 
to the Nagorno-Karabakh problem from the start, in light of 
the number of well-known arguments. First of all, Nagorno-
Karabakh – is a territorial region of Azerbaijan. Azerbaijan 
Republic as a sovereign state is a result of expression of will 
and self-determination of the Azerbaijani people as a whole 
(including ethnic Armenians) that live on the entire territory 
of Azerbaijan Republic, not in one of its parts. Part of the 
people cannot make a decision that affects destiny of the 
people as a whole. According to the Resolution 47/135 of 
United Nations General Assembly adopted on 18 December 
1992 “Declaration on the Rights of Persons Belonging to 
National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities” 
principle of self-determination of peoples is not the right of 
national minorities and international community did not 
deem it possible and necessary to reflect such principle in 
the aforementioned instrument. Secondly, European states, 
USA and Canada when ratifying the Helsinki Final Act tied 
together principle of equality and self-determination of 
peoples, that is provided in the in the Declaration on Principles 
of International Law Concerning Friendly Relations and 
Cooperation among States in accordance with the Charter of 
the United Nations of 24 October 1970, with the principle of 
territorial integrity of the states. In this document effective 
application of principle of equality and self-determination 
of peoples “is of paramount importance for the promotion 
of friendly relations among States, based on respect for 
the principle of sovereign equality”. Principle of self-
determination can be applied only in the context of principle 
of territorial integrity of the states. Declaration provides that: 
“any attempt aimed at the partial or total disruption of the 
national unity and territorial integrity of a State or country 
or at its political independence is incompatible with die 
purposes and principles of the Charter” (See: http://www.
terralegis.org/terra/act/b252html). That is why in the Final 


Act this principle was settled in the eighth place (from ten) 
and called “equal rights and self-determination of peoples” 
(See:http://www.terralegis.org/terra/act/b252html). 
Thirdly, Nagorno-Karabakh – is the region of Azerbaijan 
where, before the ethnic cleansings that were carried out 
by Armenians, two communities have resided: Armenian 
and Azerbaijani. These to communities are the population of 
the Nagorno-Karabakh, but in no way can they be the “the 
people”. “The people” – is a political category and the people 
in such context are “Armenians” and “Azerbaijanis” that have 
already exercised their right to self-determination within the 
Republic of Armenia and Azerbaijan Republic respectively. 
Thus the term “the people” cannot relate to the population of 
the Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan Republic in any 
possible way. Fourthly, even if we imagine the impossible – 
that the population of Nagorno-Karabakh that consists from 
Armenians and Azerbaijanis is in fact can be considered as “the 
people” that have a right to self-determination – that would 
not mean that Nagorno-Karabakh has to be separated from 
Azerbaijan. According to the fifth chapter of the Declaration 
on principles of international law of 1970 implementation of 
right to self-determination is not equal to encouraging the 
dismemberment or impairment of states. Declaration clearly 
and directly states that principle of self-determination can 
and shall be implemented within the limitations of principles 
of inviolability of borders and territorial integrity of the states 
and such principle shall not be “construed as authorizing or 
encouraging any action which would dismember or impair, 
totally or in part, the territorial integrity or political unity of 
sovereign and independent States… Every State shall refrain 
from any action aimed at the partial or total disruption 
of the national unity and territorial integrity of any other 
State or country” (See: http://www.whatconvention.org/
en/conv/0703.htm). And, finally, fifthly, neither theory nor 
practice of international or constitutional law knows any 
cases of multiple implementation or realization of right to 
self-determination of the peoples. Even if we only imagine 
the impossible – that practice will see such precedent – 
the world will inevitably face the self-determination of the 
Armenian peoples in Russia, USA, France, Turkey, Canada, 
Australia, Iran, Georgia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Ukraine, 
Spain, the Netherlands, Bulgaria, Lebanon, Syria and in many 
other states. 
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- Как Вы выбрали профессию «педагог»? 
- Изначально я хотела поступить на юридический 


факультет, но мои родители были против моего вы-
бора, по воле судьбы я не прошла конкурс и на вто-
рой год я поступила на исторический факультет БГУ. 
Так я пришла работать в школу. Первый раз я пошла 
работать в школу в военном городке в Джалилабад-
ском районе педагогом истории. После в 1988 году я 
пришла работать в 153-ю школу. Наша школа также 
находится на территории  военного городка, была 
построена в 1964-ом году, азербайджанский сектор 
был открыт в 1993-ом году. Школа носит имя нацио-
нального героя МирАлекпера Ибрагимова, которого 
я знала лично. Он работал педагогом в нашей школе, 
был хорошим педагогом и патриотом своей страны, 
гордо отдавший жизнь за целостность нашей страны. 
С 1999-2002 год я работала директором школы, но по 
состоянию здоровья была вынуждена покинуть этот 
пост. Сейчас работаю педагогом истории. 


- Вы были инициатором создания музея Караба-
ха на территории школы?


- Да, я патриот своей страны и считаю, что каждый 
азербайджанец должен знать историю своего народа, 
да бы сохранить нашу независимость. Ильхам Алиев 
сказал очень важные слова: «Придет время, и наш 
национальный флаг будет развеваться на оккупи-


рованных врагом территориях и каждый гражданин 
Азербайджана должен эту победу приблизить своим 
трудом», и я своим трудом приближаю эту победу. Тот 
народ, который глубоко не знает свою историю, у это-
го народа нет будущего. Музей – гордость школы, был 
создан в ноябре 2016 года.


- Ведете ли Вы научно-методические работы? 
- Я читаю лекции и провожу акции, связанные  с 


культурой и этикетом, гендерным равноправием, 
историей и традициями нашего народа. В 2000 году я 
создала музей военной истории Азербайджана, в 2001 
году провела мероприятие «Боль Ходжалы», в 2014 
году читала лекции на тренингах по проблемам жен-
щин, в 2015 провела семинар «Гейдар Алиев – архи-
тектор современного Азербайджана», в этом же году 
провела мероприятия «Самедбей Мехмандаров – 160», 
«Джамшид Нахчиванский -120», «Душа плачет о Кара-
бахе», а также мероприятие посвященное Мирза Фа-
тали Ахундзаде, в 2016 году я пригласила директора 
Кавказского центра Ризвана Гусенова в нашу школу, 
он провел мероприятие посвященное геноциду азер-
байджанцев 1918 года, в Архитектурно-Строительном 
университете провела семинар под названием «Гей-
дар Алиев и военное строительство», а также меро-
приятие «победа над фашизмом и Азербайджан».


СЕВИЛЬ НАГИЕВА
«ß ïàòðèîò ñâîåé ñòðàíû è ñ÷èòàþ, ÷òî êàæäûé 
àçåðáàéäæàíåö äîëæåí çíàòü èñòîðèþ ñâîåãî íàðîäà»
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Будущий прогресс нашего общества во многом будет 
зависеть от того, чему и как мы учим молодежь сегодня. 


Гейдар Алиев


- Какова роль семьи и школы в развитии детей?
- В развитии способностей и таланта детей роль 


семьи незаменима. Как-то раз люди заметили как ве-
ликий Сократ средь белого дня с огнем в руке что-то 
ищет. У него спросили что же он ищет, Сократ ответил: 
« Человека...». Так должно быть и в школе, педагоги с 
решимостью Сократа должны искать талантливых де-
тей. 


- Что Вы можете сказать о современных школь-
никах? 


- Нравственность школьника – это уважение к пе-
дагогам, забота о младших, любовь к семье и родине. 
Сейчас эпоха компьютера и интернета, но технологии 
должны служить помощью в образовании и мы стара-
емся привить ученикам любовь к чтению и познанию 
мира. Педагог - очень трудная, но в тоже время почет-
ная профессия во все времена. Сколько сил и времени 
учителя посвящают своим воспитанникам и готовят 
ко взрослой жизни. В результате труда педагогов фор-
мируется общество, вырастают эрудированные люди. 
Учителя «архитекторы и строители» образованного 
общества. 


- Как Ваша семья относится к тому, что Вы много 
времени посвящаете школе? 


- Они всегда поддерживают меня  во всех моих на-


чинаниях. Я замужем и у меня дочь Нагиева Кёнуль и 
сын Нагиев Кянан. Дети не пошли по нашим стопам и 
выбрали другие профессии. Не только они меня, но и 
я поддерживаю свою семью. 


- Какова роль нашего государства в системе об-
разования? 


- Наш общенациональный лидер Гейдар Алиев, 
всегда выделял огромное внимание и поддержку си-
стеме образования, так как считал, что просвещение 
залог великого будущего. Наш президент Ильхам 
Алиев продолжил поддержку в области просвещения. 
Много школ было отремонтировано и обеспечено 
всем необходимым, были проведены реформы модер-
низирования системы обучения. 


- Что Вы можете пожелать своим коллегам? 
- Учитель, труд достойный твой, 
Сегодня будем прославлять, 
Ты учишь думать головой, 
От дел своих не отступать, 
Хочу удачи пожелать, 
Добра, терпения и сил! 


- Севиль ханум, благодарим за столь теплый 
прием.


Лала Садыхова
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Sevil Şakir qızı Nağıyeva öz təşəbbüsü ilə 2000-ci ildə «Azərbaycanın hərb 
salnaməsi» və 2015-ci ildə «Qarabağ tarixi muzeyləri» yaratmışdır.
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Vətən 
məktəbdən 


başlayır
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«Azərbaycan d�nyası» 


Beynəlxalq Jurnalının və 


«Dədə Qorqud» Milli 


Fondunun İdarə Heyyətinin və 


Ağsaqqallar Şurasının qərarı 


ilə Sevil Şakir qızı Nağıyevaya 


«İLİN MÖƏLLIMI» adı verilmişdir. 


Bu fondun rəhbərliyi tərəfindən 


Sevil m�əllimə «Mehriban Ana» 


ordenini ilə təltif edilmişdir.


Hüseynova Elnurə
153 saylı tam orta məktəbin 10b sinif şagirdi


Məktəbimizin hörmətli müəllimlərindən 
olan Sevil xanım 5-ci sinifdən başlayaraq 
bizə Tarix dərsini tədris etmişdir. O vaxt-
dan bu günə qədər Tarix elminin sirlərini 


bilməkdə, onu mənimsəməkdə yolumuza işıq salmışdır. 
Hər il keçirilən tədbirlər bu elmi qavramağımıza daha 
da yardımçı olmuşdur. O bizə həm gözəl müəllim, həm 
də qayğıkeş bir ana kimi davranır. Biz savadlı və gözəl 
bir insan kimi ona hörmət edirik. İndi gördüyümüz bu 
muzeyin yaradılmasnda Sevil xanımın müstəsna rolu 
vardır. Çox ağır zəhmət bahasında  başa gələn bu muzey 
Sevil Nağıyevanın şəxsində Azərbaycan müəlliminin si-
masının göstıricisidir.


Biz şagirdlər müəlliməmizə minnətdarıq. Biz çox 
fəxr edirik ki, bizim belə muəlliməmiz var.
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A
zərbaycan dünyaya bir çox dahi, 
maarifçi insanlar bəxş etmişdir. 
Biz öz müəllimlərimizlə fəxr 
edə bilərik. Gənclərimizi sağlam 
ambisiyalarla təmin etmək, 
onlarla liderlik keyfiyyətini 
düzgün inkişaf etdirmək, 
nailiyyətə həvəsləndimək, 
onlarda şəxsiyyət azadlığını 
yanan gənclik enerjisini düzgün 


yaradıcılığ yoluyla istiqamətləndirmək lazımdır. Buna görə 
məktəblər, ali təhsil müəssələri mövcuddur. 


Bu təhsil ocaqlarında çalışan müəllimlər bu peşəni 
seçdikdə bilirdilərki Azərbaycanın gələcəyi məhz onların 
əlindədir. Hər bir şagirdə xüsusi diqqət ayıraraq, onları 
gələcəyə tam wəkildə savadlı, tərbiyəli, istedadlı bir gənc 


kimi yetişdirməlidirlər. Belə müəllimlərdən biri də Sevil 
Şakir qızı Nağıyevadır.  153 nömrəli orta məktəbdə tarix 
müəllimi işləyən Sevil xanım 1981-ci ildə Bakı Dövlət 
Universitetinin tarix fakultəsini bitirmişdir. İşlədiyi müddət 
ərzində özünü bacarıqlı və yenilikçi kadr kimi göstərmişdir. 
O, hər zaman tədris etdiyi fənni şagirdlərə sevdirə bilmiş, öz 
bilik və bacarığı ilə kollektiv arasında hörmət qazanmışdır. 
Sevil müəllimə məktəbin ictimai həyatında ən fəal iştirak 
edən müəllimlərdəndir. Onun təşkil etdiyi bütün tədbirlər 
şagird və müəllimlərin marağına səbəb olmuşdur. Nağıyeva 
Sevil Şakir qızı təkcə məktəbdə deyil, məktəbdən kənarda 
tədbirlərdə iştirak etmişdir. Qarabağın tarixi haqqında 
silsilə mühazirələr oxuduğu üçün ona təşəkkür sertifikatı 
verilmişdir. Sevil Şakir qızı Nağıyeva öz təşəbbüsü ilə 
2000-ci ildə «Azərbaycanın hərb salnaməsi» və 2015-
ci ildə «Qarabağ tarixi muzeyləri» yaratmışdır. 18 fevral 
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2000-ci ildə «Tribuna» qəzetində»Müqəddəs amallar» adlı 
məqaləsi dərc olunmuşdur. 2015-ci ildə «Türk dünyasının 
ölməz oğlu, ümumilli liderimiz, Heydər Əliyevin arzularının 
və ideyalarının təbliğində, həyata keçirilməsində 
göstərdiyi xidmələrinə, uzun müddət səmərəli pedaqoji-
ictimai fəaliyyətinə, eləcə də mətbuata göstərdiyi, diqqət 
və qayğıya görə, Xeyriyyə İctimai Birliyi tərəfindən «Əsrin 
ziyalısı -İlin müəllimi» Fəxri Diplomuna layiq görülmüşdür. 


2016 cı ildə məhz bu birlik tərəfindən «Sədaqətli 
Əliyevçi» Fəxri mükafatına (medal) layiq görülmüşdür. 
Sevil Nağıyeva dərslərini hər zaman müasir tələblər 
səviyyəsində qurmuşdur və mütəmadi olaraq keçdiyi açıq 
dərslərdə bütün bacarığını gözəl şəkildə göstərmişdir. 
Onun gördüyü işləri, əldə etdiyi nailiyyətləri, qazandığı 
uğurları saymaqla qurtarmaz. «Azərbaycan dünyası 


« jurnalının baş redaktoru, «Dədə Qorqud» fondunun 
Prezidenti Eldar İsmayılov Sevil Nağıyeva haqqında bu xoş 
sözləri söyləmişdi. Sevil xanım olduqca tələbkar, qabaqcıl, 
vicdanlı, təmiz insandır. Yüksək nüfuza məhz prinsipiallığı 
və bacarığı ilə nail olub. Onun çox səmimi, nəcib, gözəl 
xanım olması, peşəsini çox gözəl bilməsi, dayanmadan 
çalışması çoxlarının bu xanım haqqında yüksək fikirdə 
olmasına səbəb olur. Sevil xanımın həyat kredosu təmiz ad 
və təmiz əməldir. 


«Azərbaycan dünyası» beynəlxalq jurnalının 
və «Dədə Qorqud» fondunun İdarə Heyyətinin və 
Ağsaqqallar Şurasının qərarı ilə Sevil Şakir qızı 
Nağıyevaya «İLİN MÜƏLLIMI» adı verilmişdir. Bu fondun 
rəhbərliyi tərəfindən Sevil müəllimə «Mehriban Ana» 
ordenini ilə təltif etmişdir. 
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Milli Qəhrəman MirƏləkbər İbrahimov adına 153 № li 
tam orta məktəb 1962-ci ildən fəaliyyət göstərir.


Mən Sevil xanım Nağıyevanı 1993-cü ildən tanıyıram. 
Sevil müəllimin görkəmi onun işgüzar, tələbkar, çevik bir 
şəxsiyyət olmasını ilk anda hiss etdirir. O, zəngin təcrübə-
si, yüksək idarəetmə və təşkilatçılıq qabiliyyəti olan pe-
daqoqdur. Bir təcrübəli pedaqoq kimi Sevil xanım şagird-
lərin şəxsiyyət kimi formalaşmasına, onların milli zəminə 
və ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanaraq tərbiyə olunma-
larına çalışır. Məhz bunun nəticəsidir ki, Sevil Nağıyeva-
nın məktəbi bitirən şagirdləri indi müstəqil Azərbayca-
nımızın çiçəklənməsi naminə müxtəlif yerlərdə çalışırlar.
Onun istər pedoqoji kollektivdə, istər şagird kollektivində 
və istərsə də, valideyn icmasında tutduğu mövqe hər bir 
kəsə gözəl nümunədir. Sevil xanım çox yaradıcı insandır. 
2015-ci il noyabrın 13-də məktəbimizdə Sevil Nağıyeva 
tərə indən açılmış “Qarabağ tarixi muzeyi” şagirdlərin 
vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyə olunmasında müstəs-
na əhəmiyyətə malikdir. Bu muzeydə müxtəlif görüşlər, 


The school number 153 named after the National 
hero Miralakbar Ibrahimov was established in 1962.


I have  known Sevil Naghiyeva since 1993. She is a 
very professional and highly-quali ied teacher. Sevil 
gains theoretical practical knowledge and skills to be 
competent  and successful. She is very responsible, in-
telligent and creative. She willingly velcomes to do ev-
erything with great spirit.


Sevil Naghiyeva is a master of her profession. Her 
teaching gives good results. She has an ability to commu-
nicate effectively with others. She is respected among 
the students parents and the staff of the school Sevil is 
very innovative and always integrates into world educa-
tion and acquires the appropriate knowledge and qual-
ities. 


She found (established) the “Museum of history 
Karabakh in our school in 2015” A oot of scientists an 
academicians toof part in the opening ceremony of this 
museum. Akademisian of Azerbaijan National Acade-


Mənalı ömrün məktəb səhifələri


Meaningful life pages of school
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disputlar,seminarlar keçirilir. Muzeyin açılışında iştirak 
edən qonaqlardan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-
nın akademiki Vəli Əliyev, Yasamal rayon İcra hakimiyyəti 
başçısının müavini Təravət Muradova, Bakı şəhəri üzrə 
təhsil idarəsinin müdir müavini Huseyn Əsgərov çıxış 
edərkən, bu cür muzeylərin digər məktəblərdə də açılma-
sını tövsiyə etdilər və ilk addımın Sevil xanım tərə indən   
olduğunu vurğuladılar.


Sevil xanım Nağıyeva hər il Yasamal rayonu üzrə mək-
təblilərə “Biz Heydər Əliyev irsini öyrənirik” mövzusun-
da mühazirə oxuyur. Onun mühazirəsində ümumilli li-
derimiz Heydər Əliyevin milli təhsilimizin inkişafı, onun 
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində 
gördüyü işlər şagirdlərin diqqətinə xüsusi çatdırılır.


Hörmətli Sevil xanım Nağıyevaya bütün kollektivimiz 
adından uğurlar, yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq!


Mətanət Cəfərova
Bakı şəhər Milli Qəhrəman 
MirƏləkbər İbrahimov adına tam orta məktəbin 
tərbiyə işləri üzrə direktor müavini


my of Scinces there was veli Aliyev, the deputaty head of 
the Yasamal District Executive Power Taravat Murado-
va, Deputaty Chief of Baku city Education Departament 
Huseyn Ackerov


There was Veli Aliyev, Taravat Muradova, Huseyn 
Askerov and others! It was mentioned that Sevil is dili-
gence was great in establishing this museum.


He lectures the about “We learn the heritage Heydar 
Aliyev” to school children in Yasamal district.


Every year Sevil Naghiyeva give lectures on history of 
Azerbaijan an in the schools of Yasamal district.


Sevil teacher her children of love their Mother land 
and be ready to defend our lands.


I and the staff of our school with Sevil a lot of success 
in her professional work.


Matanat Jafarova
Deputaty director for educational work of the 
Secondary School hamed after national hero 
Miralekbar Ibrahimov in Baku 
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Sevil Şakir qızı Nağıyeva 1958 -ci ildə sentyabrın 10-da Şirvan şəhərində 
(keçmiş Əli Bayramlı) ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Orta təhsilini doğulduğu 
şəhərdəki 10 nömrəli orta məktəbdə almışdır. (1965-75-ci illər) 1976-cı ildə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakultəsinə daxil olmuşdur. Ali məktəb 
illərində nəzəri biliklərə dərindən yiyələnmiş, 1981-ci ildə təhsilini başa 
vurmuşdur . İlk pedaqoji fəaliyyətə Cəliləbadın Prişip qəsəbəsində başlamışdır. 


Prişibdə işlədiyi dövr gənc müəllimənin həyatının ən gözəl mənalı zolağıdır. 
Sevil müəllimə 1988-ci ildən Bakı şəhərinin Yasamal rayonundakı 153 


nömrəli orta məktəbdə tarix müəllimi, direktor müavini, sonra isə direktor 
işləmişdir. Hal -hazırda həmin məktəbdə müəllim işləyir . Yeni Azərbaycan 
Partiyasının üzvüdür. 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil mərkəzinin 
«Qabaqcıl müəllim» fəxri diplomuna layiq görülmüşdür. 


Pedaqoji fəaliyyətə başladığı gündən Sevil müəllimə qarşısına ancaq bir 
məqsəd qoymuşdur. Şagirdləri saf, təmiz duyğulara, gözəl əxlaqa malik şəxsiyyət 
kimi yetişdirmək və tarix fənnini onlara yüksək səviyyədə çatdırmaq . Şübhəsiz 
ki, o qarşısına qoyduğu bu məqsədə yetərincə nail olmuşdur. Zəngin pedaqoji 
təcrūbəyə, metodik ustalığa malik olan müəllimə hər bir mövzunu canlı, 
yaradıcı keçməyə cəhd edir. Şagirdlərə Azərbaycan tarixini əhatəli və dərindən 
çatdırmaq üçün bütün imkanlarını səfərbər edir. 


Onun söylədiklərindən : 
Həyatın inkişafından kənarda qalan, torpağının keçmişini və bu gününü dərk 


etməyən, onun gələcəyinə biganə olan, mənsub olduğu xalqın ağrı-acıları ilə 
yaşamayan kəs insanlıqdan uzaqdır. 


Ölməz prezidentimiz Heydər Əliyevin məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində 
milli ideyalar, milli vəzifələr müəyyənləşib, dilimizin, dinimizin tarixi 
keçmişìmizin təhrif olunması, saxtalaşdırılması, milli adət ənənəmizə biganəliyin 
səbəblərindən törənən faciyəmizin kökləri və s. göstərilmişdir. 


Ulu Öndərin böyūk əməyi, zəhməti nəticəsində milli mənəviyyatımız dirçəlib, 
milli özünü dərketmə formalaşıb, gənclərimizdə vətənpərvərlik hissi daha da 
yüksəlmişdir. 


Nəhayət, Heydər Əliyevin məqsədyönlü siyasəti nəticəsində xalq öz tarixi 
keçmişinin mənzərəsini yaratmaq imkanı əldə etmişdir. Bu danılmaz bir 
həqiqətdir. Bunları şagirdlərə çatdırmaq hər bir müəllimin əsas vəzifələrindən 
biridir. 


Sevil müəllimə şagirdlərinə təkcə bilik verməklə kifayətlənmir, onlara 
vətənə, torpağa məhəbbət, milli adət ənənələrə hörmətlə yanaşmaq duyğularını 
aşılayır. 


Bu istiqamətdə keçirdiyi «Açıq dərs»-lər - «Könlüm keçir Qarabağdan,» 
«Heydər Əliyev və hərbi vətənpərvərlik»,»M.F.Axundzadə və müasir 
dövr»maraqla qarşılanır. 


Sevil müəllimənin nümunəvi pedaqoji fəaliyyəti, əməlləri, gözəl yaradıcılıq 
işləri, görkəmli Azərbaycan şairi, pedaqoqu Abdulla Şaiqin söylədiyi bu fikri 
xatırladır: 


Təcrübəli, çalışqan, nazik qəlbli, nümunəvi insan dərin elmdir.


Sevil�Nağıyeva
çalışqan, təcrübəli müəllim
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В галереи всемирно известного Азербайджанского 
художника Рыцаря Мальтийского ордена, Барона и Гра-
фа Сакита Мамедова прошло мероприятие проводимое 
Фондом  “Mehriban Ana” и международным журналом 
“Azərbaycan dünyası ” посвященного награждению педа-
гогов орденом фонда“Dədə Qorqud ” Mehriban Ana фонд 
“Dədə Qorqud ”. 


Цели и задачи журнала и фонда на протяжении 20 
лет является выявление достойных сынов и дочерей 
всего тюркского мира. На церемонии присутствовали 
представители интеллигенции, дипломаты, ученые, 
деятели культуры, депутаты, журналисты и педагоги. 
На церемонии вручения ордена Mehriban Ana высту-
пил Президент Национального Фонда “Dədə Qorqud 
” и главный редактор международного журнала 
“Azərbaycan dünyası ”Эльдар Исмайлов. В своем высту-
плении Эльдар Исмайлов подчеркнул что выбор был 
очень сложным целью было выбрать лучших из луч-
ших . В результате кропотливой работы были выбраны 
пять талантливых, прекрасных и умных педагогов ко-
торые делают все для наилучшего воспитания подрас-
тающего поколения- будущего Азербайджана! В своем 
выступлении Эльдар Исмайлов подчеркнул главную 
роль женщины в жизни человечества так как изначаль-
но само происхождения человека берет свое начало от 
женщины. Выразив свое глубокое уважение и любовь к 
женщинам которая возрастает от привитого с детства 
родителями и педагогами уважения и любви к женщи-
не. В своем выступление Эльдар Исмайлов отметил ве-
дущую роль женщины которая олицетворяется в лице 
Первой Леди Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой. 
Сегодняшним достижением нашей страны является 


A ceremony of awarding of teachers with 
the “Mehriban Ana” Order of “Dədə 
Qorqud`s” funds and “Azərbaycan 
dünyası” international magazine was 
held in the  Gallery of the worldwide 
famous Azerbaijani artist Sakit Mam-
madov, who bears a title of Baron and 
Earl and also is the Knight of Malta. 


Over 20 years the aims and objectives of the maga-
zine and Foundation are to identify the worthy sons and 
daughters of the whole Turkic world. The ceremony was 
attended by intellectuals, diplomats, scientists, workers in 
culture, member of parliaments, journalists and teachers. 
Eldar Ismaylov, the President of “Dədə Qorqud” National 
Foundation and Head Editor of “Azərbaycan dünyası” in-
ternational magazine also appeared at the “Mehriban Ana” 
Order Awarding Ceremony. In his speech, he stressed that 
the choice was dif icult and the goal was to select the best 
of the best. As a result of hard work it was chosen ive tal-
ented, excellent and intelligent teachers, who are doing ev-
erything for the best education of the younger generation 
- the future of Azerbaijan. Eldar Ismaylov also stressed in 
his speech the major role of women in the life of mankind, 
as initially the descent of man originated from a woman. He 
also expressed profound respect and love for women which 
were implanted to him by his parents and teachers from 
his early childhood. In this speech Eldar Ismaylov noted 
the leading role of a woman who embodied in the person 
of Mehriban Aliyeva, the First Lady of Azerbaijan. Today’s 
achievement of our country is the appointment of  Mehrib-


İlin müəllimləri “Mehriban Ana” 
ordeni ilə təltif edildilər


Teachers  of the year were awarded 
the order of “Mehriban Ana”
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назначение Мехрибан ханым Вице-президентов Азер-
байджана. Мы гордимся нашим вице-президентом и 
верим в то что Мехрибан хаум достойна будет пред-
ставлять нашу страну следуя интересом народа.


Затем прошла торжественная церемония награж-
дения Орденом “Mehriban Ana”. Награждены уважае-
мые педагоги : Насирли Джамиля, Мустафа-заде Ни-
гяр, Нагиева Севиль, Сальманова Ларисса и Мирзоева 
Рена.


Также на мероприятии выступил Легендарный 
дипломат, чрезвычайный и уполномоченный посол 
Азербайджана в Туркменистане Султанзаде Вахтат, 
депутат Милли Меджлиса Сахиб Алыев, военный ат-
таше в Китае Нурулла Алиев, посол  Азербайджана 
в Молдовы Намик Алиев, всемирно известный  ху-
дожник Сакит Мамедов, историк Доктор философии 
Парвин Гезалов, журналист Илькин Надыров а также 
педагоги Севда Сулейманова, Шовкет Самадова, вы-
пускник школы 23 , с отличием окончивший Бакин-
ский Славянский Университет, обладатель звание 
«Əsrin ziyallısı- sadəqətli Əliyevçi» Тамерлан Алекперов. 
Каждый из выступавших подчеркнул важную роль пе-
дагога в жизни человека , его формирования как лич-
ности. В финале от имени присутствующих выступи-
ла Алекперова Беюк-ханум поблагодарив руководства 
фонда “Dədə Qorqud ”   и журнала “Azərbaycan dünyası”  
за благородную миссию которую они несут стране и 
тюркскому миру. 


Материал подготовила обозреватель журнала 
“Azərbaycan dünyası” Алекперова Беюкханым


an Aliyeva to the position of Vice President of Azerbaijan. We 
are proud of our Vice President and believe that Mehriban 
Aliyeva is worthy to represent our country, following the in-
terests of the people.


Then it was took place the “Mehriban Ana” Order Award-
ing Ceremony. The following honorable teachers were 
awarded with the Order: Nasirli Jamila, Mustafa-zada Nigar, 
Nagiyeva Sevil, Salmanova Larisa and Mirzoyeva Rena. Sul-
tanzada Vahtat, the legendary diplomat, the extraordinaire 
and plenipotentiary ambassador of Azerbaijan in Turkmen-
istan also made a speech at this ceremony. The ceremony 
was also attended by Sahib Aliyev, the Deputy of Milli Majlis, 
Nurulla Alıyev, the military attaché in China, Namik Aliyev, 
the ambassador of Azerbaijan in the Republic of Moldo-
va, Sakit Mammadov, the worldwide famous artist, Parvin 
Gezalov, the historian, Ph.D., Ilkin Nadirov, the journalist and 
also Sevda Suleymanova and Shovkat Samadova the teachers 
and Tamerlan Alakparov, the school leaver of school No. 23, 
who graduated Baku Slavic University with honors and the 
holder of the title “Əsrin ziyalısı – sədaqətli Əliyevçi”. Each of 
the speakers emphasized the important role of the teacher 
in the life of each person, and his formation as an individual 
person. At the end of the ceremony Alakparova Boyuk kha-
num made a speech and on behalf of all present said thank 
to the management of Fund of “Dədə Qorqud” for their noble 
mission made for our country and the Turkic world.


The material has been prepared 
by Alakparova B., the correspondent of 


“Azərbaycan dünyası” magazine.







30    | World of Azerbaijan | Azərbaycan Dünyası







World of Azerbaijan | Azərbaycan Dünyası |    31


Qarşıdan - dekabr ayının 31- Dünya azərbaycanlıla-
rının həmrəylik günü, dövlət bayramı kimi qeyd edilən 
əlamətdar gün gəlir. Dünyanın neçə-neçə ölkəsində 
yaşayan soydaşlarımız milli həmrəyliyi milli azadlıq 
mübarizəsinin məntiqi nəticəsidir. Xalqımızın daim 
öz keşməkeşli tarixində dövlətçiliyinə və bütövlüyünə 
haqsız vurulan zərbələrin təsirindən müxtəlif ölkələrə 
səpələnmişdir. Lakin, bu parçalanma vətən svgisini, doğ-
ma adət-ənənlərə. ana dilinə sadiqliyi onların ürəyindən 
silməmiş. əksinə, daha sıx bağlanması ilə təcəssüm et-
mişdir. Azərbaycan ResRespublikası bütün dünya azər-
baycanlılarının milli-mənəvi varlığını, azərbaycanlılığın 
müqəddəs rəmzlərini yaşadan dövlətdir. Harada yaşa-
masından asılı olmayaraq hər bir soydaşımız dövləti-
mizə arxalanır. Onun himayəsinə bel bağlayır. Ondan güc, 
qüdrət alır. Bununla bərabər. hər bir azərbaycanlının da 
üzərinə düşən müqəddəs borcudur ki, vətən üçün xeyirli 
işlər görsün. Azərbaycanımızı dünya ölkələri birliyində 
ətra lı, doğru-düzgün tanıtsın, Azərbaycan əleyhinə çev-
rilmiş bədxah təbliğatın qarşısını alsın. 


Dünyanın bir çox ölkələrində milyonlarla azərbaycan-
lıları birləşdirən azərbaycanlı icmalar fəaliyyət göstərir. 
Bu gün redaksiyamızın qonağı Ukrayna Azərbaycanlıları 
Birləşmiş Diasporunun sədri, Türk Şurasının Kiyev o isi-
nin koordinatoru Hikmət Cavadovdur. Hikmət Cavadov 
1982-ci ildə Bakıda doğulmuş. 1998-ci ildə Bakı şəhə-
ri 42 saylı orta məktəbi fərqlənmə attestatı ilə, 2002-ci 
ildə BDU-nun huquq fakültəsinin bakalavr, 2004-cü ildə 
isə magistr pilləsini fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir. 
BDU-da oxuduğu dövrdə Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqı 
Təşkilatının sədri vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. Daha son-
ra təhsini Ukraynanın Milli Elmlər Akademiyasının Döv-
lət və Hüquq İnstitutunun aspirantura şöbəsində davam 
etmiş, 2008-ci ildə elə həmin institutda «Torpaq qanun-
vericiliyinin pozuntusuna görə mülki məsuliyyət» möv-
zusunda dissertasiya işini müda iə edərək hüquq elmləri 
namizədi elmi dərəcəsini almışdır. 2009-cu ildə institu-
tun elmi şurası tərə indən təstiq olunmuş elmi monoq-
ra iyanın və 12-dən artıq elmi məqalənin müəlli idir. 
Hazırda həmin institutun doktorantura şöbəsində elmi 
fəaliyyətini davam etdirir. H. Cavadov 2005–ci ildə Ukray-
nanın paytaxtı Kiyev şəhərində «Demokratiyanın Nəbzi» 
Beynəlxalq İctimai təşkilatını təsis etmiş və hal-hazırda 
bu təşkilatın sədri vəzifəsində ictimai fəaliyyətini davam 
etdirir. Bu təşkilatın nəznində rus dilində dərc olunan 
«Slovo Azerbaydjana» və Azərbaycan dilində «Azərbay-


canın sözü» qəzetlərinin şef redaktoru, «Ədalət» hüquq 
klinikası, Kiyev şəhərində fəaliyyət göstərən bazar günü 
məktəbi, «PD» online tv layihələrinin rəhbəridir. 


Bu illərdə ictimai fəaliyyətinə görə dəfələrlə fəxri fər-
manlarla təltif olunmuşdur. Hikmət Cavadov Ukraynada 
Azərbaycan diasporunun sıx birləşməsi işinə verdiyi san-
ballı şəxsi töhfəsinə görə “Dədə Qorqud” Milli Xeyriyyə 
Fondunun “Vətən övladı” qızıl medalı ilə təltif olunub. 
Qeyd edək ki, dekabrın 10-da Kiyevdə Ukrayna Azərbay-
canlılarının IV Forumu keçirilib. “Azərbaycan naminə bir 
olaq” devizi altında baş tutan tədbir Ukrayna Azərbay-
canlılarının Birləşmiş Diasporu (UABD) tərə indən təşkil 
edilib. Hikmət Cavadov Dünya Azərbaycanlılarının 4-cü 
Qurultayındakı çıxışında xaricdə yaşayan azərbaycanlıla-
rın üzləşdiyi bir sıra problemləri qeyd etmiş, soydaşla-
rımızın milli hüquqlarını və vədəndaş haqlarının qorun-
ması məsələlərinə toxunmuşdur.


H. Cavadov gənc olduğuna baxmayaraq Ukraynada 
yaşayan soydaşlarımızın birliyinə nail olmaq üçün var 
qüvvəsini əsirgəmir, onların milli şüurunun yüksəldilmə-
sində səmərəli işlər görməkdə iddialıdır. O. söhbət əsna-
sında Azərbaycan haqqında obyektiv həqiqətləri, erməni 
qəsbkarlarının torpaqlarımızı işğal etməsini, günahsız 
insanları necə qətlə yetirmələrini əks etdirən tədbirlərin 
keçirilməsinin və tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu və ya di-
gər təbliğatların nə qədər vacibliyini xüsusi qeyd etdi. 


N. Cavadov Ukrayna Azərbaycan dövlətləri arasındakı 
dostluq və qardaşlıq münasibətlərindən. Ukrayna xalqı 
ilə mehriban əlaqələrindən də geniş məlumat verdi. - Bu 
gün təkcə Ukrayna-Azərbaycan münasibətləri yox, Uk-
raynanın digər dövlətlərlə də münasibətlərinin korlan-
masında marağı olan ölkələr var. Qeyd etdiyiniz kimi, 
Azərbaycan hər zaman Ukraynanın ərazi bütövlüyünü 
dəstəkləyib. Ukrayna da həmişə Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünü tanıyıb. Bir sözlə, Ukrayna-Azərbaycan müna-
sibətləri hər zaman isti olub. Qarşımızda duran ən vacib 
məsələlərdən bir də, Ukraynada yaşayan soydaşlarımızla 
sıx əlaqə. Axlamaq. onların cəmiyyətimiz ətrafında bir-
ləşməsinə nail olmaqdır. Bu sahədə bir sıra çətinlikləri-
miz olsa da. çalışırıq öhdəsindən gələk.


Yaşının gənc olmasına baxmayaraq Hikmət Cavadov 
elmi və ictimai fəaliyyətinə görə xaricə yaşayan soydaş-
larımız tərə indən sevilir və onun uğurları ilə hər zaman 
fəxr edilir. Vətən və millət sevgisi N. Cavadova Allah tərə-
indən verilən bir hədiyyədir. H. Cavadovun bu müqəddəs 


sevgisi bütün Azərbaycanlılar üçün örnək olmalıdır.


“Vətən və millət sevgisi 


hər bir azərbaycanlının 


qanın coşdurmalıdır!”


Hikmət Cavadov
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АВТОР: Ульвия Ютенес


- Эмиль, расскажите, пожалуйста, о себе  и о сво-
ей семье.


- Меня зовут Эмиль Мирзоев, я родился в 1968 году 
в Баку. Закончил Саратовскую юридическую акаде-
мию и Бакинский государственный университет. По-
лучил юридическое и географическое образование. 
Долгое время работал в комсомольской организации, 
был секретарем одной из них в Карадагском районе. 
Долгое время работал юристом. В 2002 году мы с же-
ной приняли решение получить образование в Евро-
пе, и так получилось, что вначале мы жили некоторое 
время в США, затем переехали в Осло. Затем моя жена 
получила место в Стокгольмском университете и мы 
уже все вместе переехали жить в Швецию, где мы про-
живаем с 2004 года на постоянной основе. Первые 
годы ушли усовершенствование своего образования 
и диплома. На сегодняшней день и я, и моя жена ра-
ботаем и смогли сделать карьеру в шведских государ-
ственных структурах. Имеем троих сыновей, которые 
активно занимаются спортом. 


- Эмиль, а как зародилась у вас идея создать 
Конгресс азербайджанцев Швеции и начать зани-
маться диаспорской деятельностью?


- Идея создания КАШ появилась у меня во время 
моего обучения в университете, и общаясь с местны-
ми академиками и студентами, я понял, что в Швеции 
очень мало информации об Азербайджане, а именно 
об истории страны и трагической оккупации азер-
байджанских земель. В 2006 году мы создали орга-
низацию «Одлар юрду» с той целью, чтобы наша де-
ятельность приобрела официальный характер. Иначе 
в отдельности шведы нас просто слушать не стали бы. 
Создав «Одлар юрду», мы смогли добиться встреч с 
официальными лицами страны, депутатами Риксда-
га (прим. Парламента) и представителями других 
структур. В 2010 году мы поняли, что для расширения 
нашей деятельности нам необходимо создать нацио-
нальную ассоциацию, которая объединяет другие ор-
ганизации, типа «Одлар юрду». 


По шведским законам, в такую ассоциацию долж-
ны входить как минимум 5 организаций из разных 
коммун – муниципальных округов. Мы наладили кон-
такт с нашими соотечественниками из других городов 
Швеции с целью создания данной ассоциации, которая 
могла бы конкурировать с аналогичными ассоциация-
ми наших недругов и другов в том числе. Целью была 
полноценная и успешная интеграция в шведскую об-
щественную элиту, а также создания азербайджан-


ского лобби. Изначально пропаганда нагорно-кара-
бахского конфликта стояла первой на повестке дня 
Конгресса. До 2010 года здесь также были другие не-
маленькие ассоциации, связанные с Азербайджаном, 
но их деятельность нас не устраивала. Начиная с 2006 
года мы пытались наладить сотрудничество с этими 
организациями, но самым главным недостатком было 
то, что они отказывались признавать флаг независи-
мого Азербайджана. Представьте себе, что на одном из 
организационных собраний на столе стоял флаг Ира-
на, что мы посчитали просто неприемлимым для нас 
и противоречащим нашим целям и принципам. Хотя 
представители этих организаций позже принесли нам 
извинения за эту ошибку, для нас это уже было сигна-
лом, что пора начинать свою отдельную деятельность. 
С 2009 года мы стали активно контактировать с азер-
байджанцами, начиная от Кируны (севера Швеции) 
и заканчивая Мальме (юг Швеции). В 2010 года мы 
созвали первый съезд и приняли решение включить 
в ассоциацию те организации, с которыми мы уже на-
ладили сотрудничество и которым доверяли. На этом 
съезде была принята единая цель Конгресса – полно-
ценная и всесторонняя интеграция азербайджанцев в 
шведское общество, потому что иначе нас просто ни-
кто не будет слушать. Второй целью была пропаганда 
азербайджанских исторических реалий, связанных с 
нагорно-карабахских конфликтом, а также, как я уже 
отметил, создание азербайджанского лобби. Для этого 
необходимо было привлечь как можно больше швед-
ских общественных деятелей, журналистов, юристов 
итд к нашей работе. С 2010 года мы провели свыше 
100 встреч. Встречались с премьер-министром, спи-
керами всех созывов Риксдага по сегодняшний день, 
не говоря уже о депутатах, политиках, представителях 
отдела Евразии МИД Швеции. 


- Эмиль, безусловно, Конгресс азербайджанцев 
Швеции открыл совершенно новую страницу азер-
байджанской диаспорской деятельности в швед-
ском обществе. Не могли бы рассказать про ваши 
успехи и цели, которых вы смогли добиться за эти 
годы?


- Раньше, когда не было Конгресса, многие армян-
ские и дружественные им ассирийские организации 
проводили ложную пропаганду об Азербайджане и на-
горно-карабахском конфликте среди шведских поли-
тиков. Создав Конгресс, и расширив полномочия, мы 
стали напрямую контактировать с этими политиками, 
которые рьянно защищали армянские интересы. По 
законам Швеции, любой политик обязан выслушать 
обе стороны, поэтому мы добивались встреч с проар-


Интервью с председателем Конгресса Азербайджанцев Швеции 


ЭМИЛЕМ МИРЗОЕВЫМ
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мянскими депутатами, где мы уже предоставляли и 
доказывали факты о нагорно-карабахском конфлик-
те, при помощи брошюр, книг, документов, а иногда 
даже и фильмов. Это является одной из больших за-
слуг Конгресса. Позже, шведские политики сами ста-
ли с нами контактировать и пересылать копии писем 
армянской диаспоры нам, чтобы не терять объекти-
визма в данном вопросе. Помню, как в одном из таких 
писем увидел брошюру о «великой Армении от моря 
до моря», которую армяне раздавали всем здешним 
политикам. Мы закупали более 300 книг об Азербайд-
жане и нагорно-карабахском конфликте, написанные 
американскими и канадскими писателями, и раздали 
шведским депутатам, и начали активно принимать 
участие на собраниях и мероприятиях, и проводить 
постоянные встречи со шведскими политиками. Дан-
ная работа Конгресса смогла унять тот ажиотаж, и за-
метили, как местные политики стали намного лояль-
нее и объективнее подходить к нагорно-карабахской 
проблеме. 


Вторая наша победа была то, что мы смогли пере-
нять на свою сторону некоторых политиков, благодаря 
колоссальной работе. Не буду называть имен, но отме-
чу, что за эти годы мы смогли переубедить несколь-
ких политиков пересмотреть свой взгляд на армя-
но-азербайджанский конфликт и признать Армению 
оккупантом, и наличие одного миллиона азербайд-
жанских беженцев. Конечно же, мы тоже допускали 
некоторые ошибки во время нашей работы, например, 
изначально мы очень агрессивно отзывались об армя-


нах. Позже, мы поняли, что это неправильный подход, 
учитывая элементарно тот факт, что в Азербайджане 
официально проживает несколько тысяч армян. Даже 
могу привести пример, когда Миграционная служ-
ба Швеции связалась с нами касательно одной ар-
мянской семьи, которая, отметив свой родной город 
как Баку, боялась высылки туда, что их могут, якобы 
убить прямо аэропорту на азербайджанской границе. 
По этому поводу писали шведские газеты, а шведское 
государственное радио даже посвятило специальный 
выпуск данному вопросу. Нас пригласили на интервью 
в Доме Радио и Телевидения в Стокгольме, где заяви-
ли, что никого убивать в Баку не будут элементарно 
потому, что в Азербайджане официально проживают 
30.000 армян.. От имени Конгресса мы заверили швед-
ских журналистов, что, в случае, если данная семья на 
самом деле окажется выходцами из Азербайджана, то 
по закону страны, никто их ни убивать, ни пытать не 
будет. Интервью вызвало очень большой резонанс, и 
было перечатано во многих газетах. 


От своего имени, хотела бы добавить, что это ин-
тервью можно назвать в некоторой степени истори-
ческим, потому что Конгресс азербайджанцев Швеции 
стал первой организацией азербайджанской диаспо-
ры, чьей голос был услышан передовыми СМИ страны. 


Вы совершенно правы, вы были свидетелем всего 
и сами даже участвовали на интервью. Впервые шве-
ды столкнулись с азербайджанской организацией 
местного характера, и наше интервью шло в прямом 
эфире, где мы подчеркнули, что Азербайджан – это ци-
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вилизованное государство. 
Хотел бы также отметить, что мы довольно тесно 


поддерживаем связь с МИД Швеции, в особенности с 
департаментом по этническим группам. Часто кон-
тактируем с ними касательно нагорно-карабахского 
конфликта, который еще несколько лет назад в Шве-
ции считали замороженным конфликтом. Кроме того, 
к нам часто отправляют запросы из Миграционной 
службы, где выявляется очень много вранья и иска-
женной информации об Азербайджане. Конечно же, в 
рамках шведских законов, мы это все пресекаем. 


Эмиль, помимо работы с официальными лицами 
Швеции, вы оказываете безвозмездно юридическую 
помощь азербайджанцам, которые попадают в раз-
личные затруднительные ситуации


Совершенно верно. Еще до создания Конгресса, в  
2006 году мы создали сайт www.azeri.se , через кото-
рый наши соотечественники могли с нами связаться 
по различным вопросам. Неоднократно мы оказы-
вали помощь азербайджанцам, чьи права здесь при-
тесняются, оказываем поддержку азербайджанским 
гражданкам, которые вышли замуж на иностранцев и 
проживают в Швеции. Помогаем с жилищными и со-
циальными вопросами, устройством детей в школу и 
детские садики. В Европе все нужно делать по закону 
и по правилам, дабы избежать проблем в будущем, и 
вот именно с этим мы пытаемся помочь нашим сооте-
чественникам. 


На протяжении 6 лет вы занимаетесь диаспорской 
деятельностью, и было бы интересно услышать ваше 


мнение о плюсах и минусах этой среды деятельности
В Швеции около 300 этнических организаций, на-


подобие нашему Конгрессу. Большой плюс в том, что 
диаспорская деятельность охватывает очень большой 
формат работы. Работа КАШ, прежде всего, прводит-
ся на общественных началах, так как мы все помимо 
прочего, заняты своей работой. Хочу подчеркнуть, что 
КАШ – это свободная организация, и не имеет ника-
кой финансовой поддержки из Азербайджана. Мы ра-
ботаем со шведскими структурами и получаем гранты 
от шведского государства, которые уходят на наши 
проекты. Мы постоянно контакртируем с другими 
организациями, например, неоднократно принимали 
участие на собраниях немецкой  и итальянской ассо-
циациях, кстати, перенимали некоторый опыт их де-
ятельности, которая добилась немалых успехов. Про-
блема в том, что порой у нас не хватает элементарного 
времени на большее, так как мы всеми финансовыми 
и организационными вопросами занимаем только мы, 
и поддержки из Баку не получаем вообще. Несколько 
лет назад мы обратились к азербайджанской стороне 
помочь нам открыть Дом Азербайджана в Швеции, но 
до сих пор, никакого ответа не поступило, хотя дан-
ный проект смог бы стать большим шагом в работе 
азербайджанской диаспоры в Швеции. К сожалению, 
некоторые структуры, которые обещали мне помочь в 
создании Дома Азербайджана своих слов не сдержали, 
а наши финансовые возможности не позволяют нам 
содержать такое помещение самостоятельно. 


За эти годы мы поняли, что для того, чтобы с нами 
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в Швеции считались мы должны стремится в поли-
тическую жизнь Швеции. На сегодняшний день 8 
членов КАШ входят в различные партии Швеции. 2 
из них очень активно участвуют в партийной жизни. 
Но для этого нам нужно постоянно привлекать шве-
дов на нашу сторону и приглашать их на наши собра-
ния и мероприятия. Мы стремимся, помимо братских 
нам организаций, поддерживать тесный контакт с 
европейскими ассоциацмиями, и кстати все они пре-
следуют одну и ту же цель  - это интеграция в швед-
ское общество. Сегодня мы должны делать ставку на 
нашу молодежь. Например, в Азербайджане считают, 
что нужно уделять внимание молодежи, которая обу-
чается в Европе и возвращается в Азербайджан, но я 
считаю, что это не совсем правильно. Не стоит забы-
вать про молодых азербайджанцев, которые живут в 
Европе на постоянной основе. Прежде всего, эти моло-
дые люди лучше осваивают и приспосаливаются к ев-
ропейскому менталитету, соответственно, в будущем, 
шведы уже будут с ними больше считаться нежели с 
нами. Вот на кого нужно делать ставку.


Я неоднократно затрагивал этот вопрос на встре-
чах в Азербайджане. Сегодня в Швеции есть несколь-
ко активистов азербайджанского происхождения, ко-
торые учатся в шведских университетах, занимаются 
академической работой. Мы должны сделать так, что-
бы они гордились своим происхождением, а это невоз-
можно, если их не будут поддерживать из Азербайд-
жана. Этот вопрос меня очень беспокоит. 


- Не могу не согласится с вами. Эмиль, хотела 


бы, чтобы вы немного рассказали про отношение 
шведских СМИ и некоторых политических органи-
заций по отношению к Азербайджану. Могу только 
от себя добавить, что за годы личного наблюдения 
у меня сложилось впечатление о скрытой непри-
язни шведских журналистов к Азербайджану. На-
пример, когда дело касается Армении, то шведские 
СМИ принципиально игнорируют социальные и 
политические проблемы в армянском обществе, и 
акцентируют внимание на «армянском геноциде». 
С Азербайджаном же все наоборот: забывается и 
геноцид в Ходжалах, и оккупация азербайджан-
ских земель, зато малейший политический и соци-
альный вопрос раздувается вдвое. Как вы думаете, 
с чем это связано? 


- Это очень хороший вопрос. Как сказал бывший 
британский премьер-министр лорд Пальмерстон, ни 
у одной страны нет постоянных друзей или врагов, 
есть постоянные интересы. Во – первых, у Швеции нет 
никакого экономического интереса в Азербайджане, 
в отличие, например от Норвегии. Крупным предста-
вителям была Телиа, которая некоторое время назад 
приняла решение свернуть свою деятельность в реги-
оне. Стоит отметить, что Телиа Сонера является част-
ной компанией. 


Во-вторых, Азербайджан – это мусульманское го-
сударство, а в Швеции есть признаки исламофобии. 
В последнее время признаки исламофобии уже про-
являются на политическом уровне. Например, есть 
партии, которые рассылают листовки с призывом по-
активнее вовлечься в шведскую политику, пугая тем, 
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что через 20 лет Швеция превратится в мусульман-
ское государство. 


Швеция само по себе «маленькое» государство 
– всего около 9 миллионов. Исторически на малень-
кие государства всегда влияют более крупные стра-
ны. В случае со Швецией, большое влияние оказы-
вает Германия и Англия. Поэтому малейший вопрос 
касающийся прав человека в Азербайджане, который 
поднимается в этих двух странах, эхом отзывается в 
шведских СМИ. 


Когда шведский депутат турецкого происхожде-
ния Мехмет Каплан поднял вопрос признания Ходжа-
лы геноцидом в Риксдаге, это вызвало большой резо-
нанс среди политиков и многих сменилась риторика в 
адрес нагорно-карабахского конфликта. Опять же, все 
заявления делаются в рамках официальной позиции 
Швеции по конфликту, то есть каких-либо резких вы-
сказываний или осуждений армянских преступлений 
не поступало. 


Дело в том, что армянское лобби пользуется очень 
большой поддержкой ассирийского лобби, которое 
здесь существует в 6 поколении и представлено не-
сколькими депутатами в Риксдаге. Кроме того, в пар-
ламенте сильную позицию занимают курды, которые 
часто занимают антиазербайджанскую позицию из-за 
тесных связей страны с Турцией. Очень многие курд-
ские депутаты были шокированы, когда узнали, что 
во время военных действий в Карабахе армяне унич-
тожили курдское меньшиство только лишь потому, 
что они были мусульманами как и азербайджанцы. 
Во время встречи с азербайджанскими политиками, 


включая Ганиру Пашаеву, которые приезжали в Сток-
гольм, я поднимал этот вопрос и предложил органи-
зовать встречу депутатов из Азербайджана, которые 
представляют национальные меньшинства со швед-
скими политиками, чтобы рассказать о высоком уров-
не толерантности в Азербайджане. 


Стоит также отметить активность армянского 
посольства в Швеции, несмотря на короткий срок 
деятельности. Мы с уважением относимся к нашим 
дипломатам, но конечно, хотели бы видеть более 
высокий уровень их работы, прежде всего, в знаниях 
иностранных языков и ознакомленностью с европей-
ской ментальностью.


 - Эмиль, и напоследок, хотелось бы услышать 
ваше мнение о журнале «Мир Азербайджана».


- Журнал безусловно, является передовым, а глав-
ное, качественным. Поэтому я и многоуважаемый 
Эльдар муеллим Исмайлов договорились посвятить 
целый номер Швеции и азербайджанской диаспоре в 
Швеции, а также опубликовать статьи на шведском, 
чтобы и местная публика смогла ознакомиться. Во 
время визита Эльдар муеллима в Стокгольм, мы про-
вели ряд встреч, среди которых, встреча в Риксдаге с 
Кентом Хэрстэдом, вице-президентом ПА ОБСЕ, кото-
рый также ознакомился с работой «Мир Азербайджа-
на».


Хотим пожелать журналу побольше успехов и до-
стижений на международной арене, а он уже достих 
немалых высот, и гордимся, что Азербайджан за рубе-
жом представляет такое престижное издание.
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Mirzəyeva Rəna Ceymulla qızı, 1971-ci il Bakı şəhə-
rində anadan olub. Bakıdakı 52 saylı tam orta məktəbin 
məzunudur. Moskva Dövlət Texniki Universitetini bitirib. 
Uşaqlıqdan ədəbiyyata, poeziyaya böyük marağı onu bir 
sıra ədəbi-bədii məclislərdə və dərnəklərdə iştirak et-
məyə sövq edib. Orta məktəb yaşlarından inşa və yazıları 
hər zaman seçilib, diqqət mərkəzində olub. Müxtəlif illər 
ərzində bir sıra qəzet və jurnal səhifələrində məqalələri 
və şeirləri işıqlandırılıb. 


Yaradıcılığını daha sonralar uşaqlar və gənclər üçün 
şeir, kompozisiya  və esselər yazmaqla davam etdirib. Hər 
addımda qazandığı uğurlar onu həvəsləndirib və daha 
böyük nailliyyətlər əldə etmək üçün stimul yaradıb. 


2004-cü ildən  Bakı Avropa Liseyində fəaliyyətə 
başlayıb. Burada yaradıcılığı daha geniş istiqamətdə 
irəliləməyə başlayıb. Ssenarilər yazaraq, müxtəlif per-
sonajları uşaqlara sevdirib, onları səhnəyə çıxarıb is-
tedadlarını göstərmələri üçün liseyin ictimai işlərində 
yaxından iştirak etməyə başlayıb. Bəstəkar Nailə Mir-
məmmədli ilə birgə iş birliyinin daha bir nümunəsi Bakı 
Avropa Liseyinin himni olub. Daha sonralar Bülbül adına 


She is Mirzayeva Rena Jeymulla kizi. She was born 
in Baku in 1971. She inished secondary school 52 in 
Baku. She graduated from Moscow State Technical 
University, a correspondence faculty. She has been 
eager to take part in art discussion associations sin-
ce her great interest to literature and poetry became 
greater. Since her childhood her essays and writin-
gs were in the center of attention and chosen every 
time. During different years her articles and poems 
have been published in various newspapers and ma-
gazines. She continues her creative activity writing 
essays, poems, stories for children and youth. All her 
success in each step motivates her to achieve great 
results.


She started her career in 2004 in Baku Europe Ly-
ceum. There her creative work started to prosper in 
different ways, such as writing scripts and she encou-
raged children not only to love and enjoy literature 
but also act their lovely features on the school stage 
on special holidays. She began participating in school 


Nailiyyətlərə görə 
Vətənimə, 
dövlətimə, 
xalqıma 
borcluyam


I owe to my 
country, 
state, nation 
for my 
achievements
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Musiqi Məktəbin himninin sözlərini, Qara Qarayev adına 
8 saylı Musiqi Gimnaziyasının himninin sözlərini və Milli 
Aviasiya Akademiyasının şərə inə “Aviatorlar marşı”nın 
sözlərini yazıb.


2009-cu ildə 4-cü sinif şagirdləri dahi mütəfəkkir Hü-
seyn Cavidə həsr olunmuş “Cavid Əfəndi” adlı tamaşa bö-
yük rezonansa səbəb olub. Rəşid Behbudov adına Mahnı 
Teatrında təşkil olunmuş bu kompazisiya bir çox televizi-
ya kanallarında işıqlandırılıb.


İbtidai və eləcə də yuxarı sini lərdə  bir sıra tədbirlər 
ssenariləri və rejissorluğu ilə yüksək səviyyədə təqdim 
olunur. Novruz bayramı, Yeni il, buraxılış və hesabat ge-
cələri, müxtəlif mövzuda tədbirlərin ssenarilərini yazib, 
onlara quruluş verib Bakı Avropa liseynin, 6 nömrəli 
məktəb-liseyin və Bakının bir çox məktəblərində balaca 
aktyorların ifasında  səhnəyə çıxarıb. Bütün bu işlərin ba-
riz nümunələrindən biri də, 2011-ci il martın 15-də 2a1 
sini i ilə hazırladığı (musiqisi bəstəkar Pikə Axundovaya 
aid) “Tıq-tıq xanımın Novruz sərgüzəştləri” adlı musiqili 
komediyasıdır. 


Tam əminliklə dəmək olar ki, liseyin dram dərnəyində 


social work deeply with great interest and pleasure 
as she enjoyed her job very much.


In 2009 the students of the fourth form acted a 
play “Cavid Master” devoted to the greatest playwri-
ght Huseyn Cavid in Song Theatre named by Rashid 
Behbudov. Then, this composition was shown in dif-
ferent channels several times as it had a great reso-
nance. 


Her scripts are presented in a high level as well as 
in primary and high schools. She writes different sc-
ripts for different causes as for holidays Novruz, New 
Year, Graduation for Baku Europe Lyceum, Secondary 
School 6 and other Baku schools. She sets the plays 
with the help of little actors as pupils.


The best example of her work is the musical co-
medy with the pupils of 2a1 forms (the music of Pike 
Akhundova) “Novruz adventures of Tiq-tiq khanim” 
was set in March 2011. She has had the number of 
such works. She strongly believes, the students were 
taught scenic and culture speech in theatrical circle 
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səhnə danışığı və nitq mədəniyyətindən dərs verdiyi şa-
girdlər gələcəyin məşhurları cərgəsində öz mədəniyyəti 
və düzgün nitq qabiliyyəti ilə seçiləcəklər. Çünki şagirdlə-
ri bu sənətin sirrlərini böyük həvəs və məhəbbətlə öyrə-
nir və mənimsəyirlər.  


“Məhəbbət yağışı” və “Hicran yarası” adlı iki şeirlər 
kitabını oxucuların ixtiyarına verib. İndi isə balaca oxu-
cuların istəyi ilə onlar üçün ssenarilərdən və şeirlərdən 
ibarət üçüncü kitabı üzərində çalışır. 2011-ci ildə Bakı 
Avropa Liseyinin 20 illik yubileyini böyük təm-təraqla 
Heydər Əliyev adına Respublika sarayında Azərbaycan 
dilində olan hissəsini məhz onu ssenarisi ilə yüksək sə-
viyyədə keçirilməsinə nail olub. 


Artıq 2011-ci ildən Prezidentimiz İlham Əliyevin mə-
zunu olduğu 6 №li məktəb-liseydə çalışır. Məktəbin icti-
mai işlərində əzmlə çalışır, şagirdlərin nizam-intizamlı, 
savadlı yetişməsi üçün əlimdən gələni əsirgəmir. 


2012-13-cü illərdə Mədəniyyət kanalında “Bəbək” 
uşaq verlişinin ssenari müəlli i olub. Müxtəlif illərdə 
müxtəlif bəstəkarlarla işləyib. Yüzdən çox mahnının söz-
lərinin müəlli idir.


2017-ci ildə Dədə Qorqud Milli Fondunun təsisi etdiyi 
“Mehriban ana” ordeni ilə təltif olunub. 


Rəna xanım yaradıcılığında əldə etdiyi bütün nailiy-
yətlərə görə Vətəninə, dövlətinə, xalqına və doğmalarına 
borclu olduğunu deyir.


of school by her, were differed by their speech, great 
manners and deep knowledge in literature because 
they learn the secrets of this profession with great 
enthusiasm. She wrote two poems “The Rain of Love” 
and “The Separation of Wound”. Now she has been 
working on the third book for the wishes of little rea-
ders writing some scripts and poems.


In 2011, the Night devoted to 20 years anniver-
sary of Baku Europe Lyceum in Heydar Aliyev Repub-
lic Palace, the stage in Azerbaijani language had a 
magni icent success which was set personally by her. 


She has been working at School Lyceum 6 where 
our president Ilham Aliyev studied. She does her best 
for school social work in order to see the students 
growing in a right way as to be well-educated people 
for society. In 2012-2013 she was an author of the sc-
ript on Channel “Bəbək” for children. She is an author 
of hundreds songs and in different years she worked 
with different composers.


She was awarded “A kind Mother” by Dede Gorgud 
National Foundation.


She has 2 children and a grandchild.
She is obliged for all her achievements to her 


country, government, people and relatives.
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Aparıcı:
Hər tərəfdə hökm sürür ürək yaran, qəlb üşüdən bir sükut,
Hey oxşayır könülləri sevgi ilə, məhəbbətlə bir vücud.
Dörd tərə i bu möhtəşəm abidənin bürünmüş çiçəklərə,
Təsəllidir bu abidə onu sevən, odoğma ürəklərə.
Dayanmışdı Ata, Oğul o möhtəşəm abidənin önündə,
Söhbət açır keçənlərdən həzin-həzin bir xatirə günündə.


Heydər:
Oğul, İlham, bu gecə yuxuda gördüm uzaq bir adadayam.
Ətrafda kimsə yox , bu adada tamamilə tək-tənhayam.
Bu dəm sanki ilahidən bir səda məni sükutdan ayirdi, 
Önümdə o ağ saqqallı, dağ vüqarlı Dədəm Qorqud dayandi.
(Dədə Qorqud səhnədə görünür) 
O bir qədər mənə baxıb uzaqlardan sonra sözə başladı:


Dədə Qorqud:
Hey, Heydər! Oğul! Bəri gəl! Sənə mənim deyəcəklərim vardır.
Bu fani dünyayı igidlər, ərənlər əgl ilə bulmuşlardır.
Bu torpaqlarda çox tökülmüş qanı igidlərin, ərənlərin.
Bu torpaq yurdu olmuş bu dünyaya gələnlərin, gedənlərin.
Bir əmanət deyə qoyduq bu oğuz ellərini sizlərə biz,
Pis niyyət ilə uzanan əlləri gərəkdir sizlər kəsəsiz.
Çalışanda qara polad üzlü qılıncın kütəlməsin, sənin, Oğul!
Başı ağ düvaglı, uca dağların yıxılmasın sənin, Oğul !
Qadir Tanrı səni heç vaxt, heç zaman namərdə möhtac et-
məsin!
Adını mən verdim, yaşını Tanrı sonsuzluğa qədər ucaltsın! 
Amin!
(Dədə Qorqud qeybə çəkilir.) 


Heydər: 
Bu sözləri söyləyib sonra qeyb oldu tez gözümdən o zaman.
Özü yox oldu, ürəyimdə bir iz qoydu ah, o müdrük insan.
Və sonra... Və sonra gəldi gözlərim önünə bax, Zərifə anan.
O ala gözlüm, o şirin sözlüm, o gül üzlüm, sevimli insan.


Xeyli baxdı gözlərimə, susdu, elə hey baxdı, heç danışmadı,
Onun baxışları səmimiydi və bir də bir az nigarandı.
Bilirəm, nigarandı Zəirfəm xalgımın taleyindən.
Ana gayğılı nigaran gözləri yayınmadı nəzərimdən.
Düşdü yadıma o Zərifəli günlər, ötən illər, xatirələr...
Elə xatirələr ki, əslində xəyalım önündən getməzlər. 
(qətiyyətlə:) 
Mən nikbinəm, qəlbim hər vaxt xalqımla bir vurmuşdur.
Həqiqəti sevmişəm, həyatım da həqiyətlə bir qurulmuşdur.
Əgər götürərsə məni həyatdan hansı bir namərd gülləsi,
Tərk etməz məni torpaq, vətən uğrunda qurban olmaq 
həvəsi!


Aparıcı!
İlham da ləyaqətlə, qurur ilə dik tutub başını:


İlham: - Adına layiq oğul olacağam! 
(deyə qaldırıb qaşını.)-
Ata, mən də sənintək xalqım üçün can qoyacam yorulmadan.
Xalqımın, millətimin başını uca edəcəm usanmadan!
Xalqım aciz deyil, onun qəhrəmanlıqla dolu keçmişi var.
Mənim qəlbimdə bir iz qoymuş, məhəbbətlə tutmuşdur o 
qərar.
Xalqımızın o zəngin tarixini yaşatmaq üçün hər zaman
Gərək onun mənasını dərk etsin ləyaqətlə hər bir insan!


Aparıcı:
Bəli, bu iki böyük şəxsiyyət daim xalqı anır, düşünür.
Onların qarşısında düşmən dönür heçə, kölgə tək sürünür.
Xalqımın taleyi bağlıdır onların müqəddəs varlığına.
Heydər! İlham!
Bağlıdır bu insanlar qəlbən doğma torpağına.
Yatanda da, duranda da onların qəlbi xalqla bir döyünür.
Azərbaycan! Azərbaycan! – deyə dilləri fəxrlə öyünür!


Rəna Mirzəyeva


HEYDƏR - İLHAM
( K o m p o z i s i y a )
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- Лариса ханум, расскажите об 
истории школы.


- Наша школа была построена 
в 1901 году. Вначале она была Тур-
геневской мужской и русско-татар-
ской школой. До 1954 года школа 
была исключительно мужского, а 
затем стала совместной. Основное 
здание школы похоже на раскрытую 
книгу. Но архитекторы предложили 
соединить через подземный кори-
дор основное здание школы и спор-
тивный комплекс. 


- Профессия «педагог» в 21 
веке, расскажите о деятельности.


- Имея за плечами 36 летний 
стаж работы, мне посчастливилось в 
некоторой степени «творить» исто-
рию как роста так и становления 
новой системы образования неза-
висимого Азербайджана, так и сви-
детелем угасания старой, отжившей 
себя системы образования. В начале 
были бурные дебаты и споры как 
среди педагогов так и в обществе. 
Но сегодня признается важность и 
прогрессивность куррикулярной 
модели образования. Проделана 
огромная работа по созданию новых 
моделей. Реформа системы обра-
зования осуществляется на основе 
«Программы реформы», утвержден-
ной в июне 1999 года.


- 6-ая школа славится модер-
низированной системой образо-
вания.


- Наша любимая, одна из лучших 
школа-лицей всегда была первой в 
реализации разных пилотных про-
ектов. Одним из таких проектов 


Педагоги
стержень будущего нации
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стало рождение международной школы «International 
Baccalaureate”, которая сочетает в себе «уровень обра-
зования развитых стран мира и национальное своео-
бразие, то есть «предметный куррикулум». Идейным 
вдохновителем является признанный лидер, педа-
гог-новатор, заслуженный учитель Оруджева Гюль-
шан ханум. 


- Делитесь ли Вы своими знаниями и опытом с 
коллегами? 


- Опыт – вещь бесценная, поэтому с удовольстви-
ем делюсь своими знаниями и мастерством. Веду на-
учно-исследовательскую и методическую работу на 
страницах журналов и газет. Мы - педагоги продолжа-
ем жить в своих учениках, научных разработках и ста-
тьях. Формирование у молодых педагогов представ-
лений об исследовательском обучении как ведущем 
способе учебной деятельности и стили жизни, явля-
ется превеликим удовольствием для меня. 


- Есть ли у Вас хобби? 
- Самым главным увлечением всегда были книги. 


Оно родом из детства –самое большое сокровище. Тре-
петное отношение к книге стараюсь передать своим 
детям, внукам и воспитанникам. 


- Что для Вас является главным достижением в 
выпускниках? 


- Из пассивного слушателя ученик должен превра-
щаться в самостоятельную, критически мыслящую 
личность. Дети должны задаваться вопросами « Чему 
мне нужно научиться?», «Как мне этому научиться?». 
Обучение должно быть построено как процесс «от-


крытия» каждым школьником конкретного знания и 
себя как индивидуума. 


- Как Вы считаете, кто больше несет ответствен-
ность и больше влияет на воспитание и будущее 
ребенка семья или школа? 


- Конечно же, в первую очередь ребенок -  отраже-
ние культуры своей семьи, школа дает образование и 
толчок к светлому будущему и является базой станов-
ления личности, мы поддержка для родителей в вос-
питании и формировании школьника как личности. 


- Были ли у Вас сомнения в выборе профессии? 
- Нет, ни в коем случае, я очень люблю свою работу. 


Каждый мой выпуск – частица меня, я люблю детей 
и помимо уроков, я с классом всегда провожу акции в 
целях рождения в учениках активности и правильной 
позиции в отношении к жизни. В данный момент уче-
ники моего класса организовали акцию «Подари кни-
ге новую жизнь» и приглашают вас поддержать это 
начинание. Цель  акции: донести ценность чтения до 
не читающих, ведь чтение – это та ценность, которая 
относится к «исчезающим». Самый верный способ вы-
растить грамотное поколение – научить читать и по-
казать, что чтение приятное занятие. Любознатель-
ность заставляет перевернуть страницу, узнать новые 
слова, думать и двигаться вперед в своем развитии, 
самообразовании и самопознании. Я желаю всем сво-
им коллегам терпения и наивысших достижений в на-
шей миссии!


- Лариса ханум, спасибо за уделенное время и за 
грамотное будущее  нашей страны! 


Лала Садыхова
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Azərbaycanın gələcəyinin inkişafında, təhsilli, bilikli, ba-
carıqlı olmasında müəllimlərin rolu çox böyükdür. Bu peşə 
müqəddəs peşə sayılır. Müəllimin ziyalı, peşəkar olması, bil-
diklərini öz şagirdlərinə sevə sevə öyrətməsi gənclərimizin 
çox gözəl gələcəyindən xəbər verir. Azərbaycanımızın günü 
gündən inkişaf etməsi, daha istedadlı, savadlı gənclərimizin 
yetişməsində müəllimlərin polu danılmazdır.Belə nümunəvi 
pedaqoji fəaliyyəti ilə tanınan müəllimlərdən biri də Larisa 
Salmanovadır. 


 Larisa Parfen qızı Salmanova 13 fevral 1956 -cı ildə 
Novqorod vilayətinin Solçi şəhərində hərbçi ailəsində 
anadan olmuşdur. 1974-cü ildə orta məktəbi bitirmiş,  
Moldova Aleku Russo adına Belskiy Pedaqoji İnstitutuna 
daxil olmuşdur. 1979-cu ildə ali məktəbi bitirmiş, pedaqo-
ji fəaliyyətə başlamışdır. 


2001 -ci ildən Bakı şəhərindəki 6 nömrəli məktəbdə 
işləyir. 


2008 -ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirli-
yinin internat saytına uşaq ədəbiyyatı nümunələrindən 
(M.Ə Sabir və A.Şaiq) dörd iş yerləşdirilmişdir. Onlarla 
məqalə müəlli idir. Bir neçə ildir ki,  Azərbaycanın Moskva 
şəhərindəki diasporu və Moskva şəhərindəki 1520 nöm-
rəli gimnaziya ilə əməkdaşlıq edir. Buna görə 2009-cu ildə 
medalla təltif olunub . 


2014-cü ilin noyabr ayında Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Mərkəzinin “Qabaqcıl müəllimi” fəxri diplomuna 
layiq görülüb. 


Pedaqoji yenilikləri böyük ustalıqla işinə tətbiq etmə-
si,  müşahidələri əsasında yeni üsullar axtarması və öz 
üzərində müntəzəm çalışmasının nəticəsidir ki, Larisa 
Salmanova bu gün böyük nüfuz,  hörmət qazanıb. 


Nümunəvi pedaqoji fəaliyyəti ilə tanınan Larisa müəl-
limə mənalı ömür yaşayır. Müəllim ordusu içərisində 
onun da öz yeri, öz izi var.


“Milli Dədə Qorqud” fondunun Prezidenti, ”Azərbay-
can Dünyası” jurnalının baş redaktoru Eldar İsmayılovun 
Larisa Salmanovaya “Mehriban Ana “ordenini təqdim et-
məsi haqda qərar verilmişdir . 


Xatirə İsra ilova
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Paytaxt Bakının ən qabaqcıl məktəblərindən 
olan, peşəkar müəllim və savadlı şagirdləri ilə hər 
zaman fərqlənən Nəsimi rayonu Tahir Həsənov 
adına 23 saylı orta məktəbin adına daha bir uğur 
yazılıb. Məktəbin iki müəlliminə Cəmilə Nəsirli və 
Nigar Mustafazadəyə “Mehriban Ana” ordeni veri-
lib.


Ordeni “Dədə Qorqud” Milli Fondunun prezi-
denti, “Azərbaycan Dünyası” beynəlxalq jurnalının 
baş redaktoru Eldar İsmayılov təqdim edib. Təşki-
latçı çıxışında ordenin tarixindən söz açıb. Tədbir-
də çıxış edən millət vəkili Sahib Alıyev, müəllimləri 
təbrik edib. Bildirib ki, müəllim adı çox şərə li bir 
addır.


Mükafatçılar da öz növbəsində ürək sözlərini 
söyləyiblər. Onları bu ada layiq gördükləri üçün 
təşkilatçılara minnətdarlıq ediblər.Qeyd edək ki, 
ordeni alanlar sırasında birinci xanım Mehriban 
Əliyeva, Ombudsman Elmira Suleymanova, Elza 
İbrahimova da var.


Bakının 23 saylı orta məktəbinin 
müəllimlərinə fəxri orden verildi
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Şəhidə və anasına orden verildi
Fevralın 10-da Suraxanı rayonundakı Heydər Əli-


yev Mərkəzində şəhid Oleq Mamontovun xatirəsinə 
həsr olunan anım tədbiri keçirilib. Əvvəlcə şəhidin 
vaxtilə döyüşdüyü Səbail tank batalyonu haqqında 
qısa ilm nümayiş etdirilib. 


Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müa-
vini Afət Həsənova tədbirdə çıxış edərək müstəqil-
liyimizin ilk illərinin çətinliklərindən bəhs edib. 
Bildirib ki, o vaxtkı faciəvi durumun qarşısının alın-
ması yalnız və yalnız ümummilli lider Heydər Əliye-
vin xalqın təkidli tələbi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdışı 
sayəsində mümkün oldu. Ümummilli Liderin yorul-
maz səyləri nəticəsində Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı hərbi təcavüzünün qarşısı alındı. Qeyd edilib ki, 
Azərbaycanın oğul və qızları belə bir çətin siyasi, iqti-


sadi böhran şəraitində Vətənin müda iəsinə qalxaraq 
erməni silahlı birləşmələri ilə qeyri-bərabər döyüşə 
girmişdilər. Düşmənlə döyüşlərdə daha da möhkəm-
lənən ordumuzun milli tərkibi Azərbaycan xalqının 
tərkibi kimi çoxmillətli idi. Ölkəmizdə yaşayan, Azər-
baycanı Vətəni hesab edən ruslar, yəhudilər, ukray-
nalılar, ləzgilər, tatarlar, talışlar və digər millətlərin 
nümayəndələri şücaətlə vuruşublar. 


“Dədə Qorqud” Milli Fondunun prezidenti Eldar 
İsmayılov bildirib ki, Oleq Mamontov Fondun “Həzi 
Aslanov” ordeni ilə (ölümündən sonra), onun anası 
Yelena Mamontova isə “Mehriban Ana” ordeni ilə təl-
tif olunublar. Ordenlər Yelena Mamontovaya təqdim 
edilib. 


“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsi-
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nin Azərbaycanlı İcması” İctimai 
Birliyinin sədri Bayram Səfərov 
1990-cı illərin əvvəllərində 
ölkəmizdə baş verən hadisələr-
dən, Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı apardığı işğalçılıq siyasə-
tindən, Qarabağda törədilən fa-
ciələrdən danışıb. Azərbaycanın 
bir çox müharibələrdən keçərək 
bu günlərə gəldiyini qeyd edən 
B.Səfərov Vətənimizin müda iə-
si uğrunda həlak olan qəhrəman 
oğul və qızlarımızın, zabit və 
əsgərlərimizin xatirəsinin hər 
zaman yad ediləcəyini vurğula-
yıb. O, dövlətimizin şəhid ailələ-
rinə qayğısından, onların həyat 
şəraitinin yaxşılaşdırılması is-
tiqamətində görülən işlərdən 
danışıb. 
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Məhəmməd Əbdüləziz oğlu Teymurlu 1939 - cu ildə 
Zərdab rayonunun Məlikli kəndində anadan olub. Orta 
məktəbi və Göyçay Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən 
sonra elə həmin kənddəki orta məktəbdə müəllim işləmiş-
dir. 1961 -1964 cü illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1971-
ci ildə indiki Slavyan Universitetini Fərqlənmə diplomu ilə 
bitirərək, elmi şuranın qərarı ilə İnstitutda saxlanılmışdır. 
1977-1978 ci illərdə T.Şevçenko adına Kiyev Dövlət Uni-
versitetinin ictimai elmlər üzrə ixtisasartırma kursunu bi-
tirmişdir. 1987-ci ildə fəlsəfə elmləri üzrə alimlik dərəcəsi 
alıb. 1989-cu ildə indiki BDU -nin fəlsə i kafedrasında baş 
müəllim və dosent vəzifəsinə seçilir. 1993-2005- ci illərdə 
həmin ali məktəbin fəlsəfə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrası-
na rəhbərlik edir. 50 -dən çox elmi -siyasi, metodik və dərs 
vəsaitinin 150-dən çox publisistik məqalənin müəlli idir. 
Məhəmməd müəllimin xalqına etdiyi xidmətlər haqqın-
da çox yazmaq olar. Bu böyūk alimin uğurları ,yaradıcılığı 
haqqında nə qədər danışsaqda az olar.


Məhəmməd Teymurlu həm də çox vətənpərvər, hər-
biçilərə, əsgərlərə xüsusi bir sevgi, rəğbət bəsləyən bir 


insandır. Hələ hərbi xidmətdə olduğu müddətdə çox nü-
munəvi bir əsgər olmuşdur. Məhəmməd müəllim bir gün 
hərbi hissəndən buraxılış icazəsi aldıqdan sonra gedir və 
düz 2 saat kazarmaya gec qayıdır. Bu qədər nümunəvi bir 
əsgərin 2 saat gecikməsi kamandiri narahat edir. Gecikdiyi 
üçün onu cəzalandırırlar. Səhəri gün kamandirin otağına 
bir yaşlı qadın gəlir və dünən onun qızını xilas edən əsgər 
haqqında kamandirə məlumat verir. O qadın Məhəmməd 
müəllimi görən kimi tanıyır və deyir ki, mən sizə təşəkkür 
etməyə gəlmişəm. Siz mənim balaca Tanyamı bogulmaq-
dan xilas etmisiz. Kamandir onun nə üçün gecikdiyini başa 
düşür. Məhəmməd müəllim nümunəvi bir əsgər olduğu 
kimi həm də çox böyūk bir ürəyə, insanları sevən bir ürəyə 
sahibdir. O xalqının ən çətin günündə onun yanında olub. 
Döyüşlərin getdiyi bölgələrə səfər edib. Əsgərlərə ruh 
yüksəkliyi verib. Dəfələrlə Murovdağın qarlı -buzlu ətəklə-
rində əsgərləri ziyarət edib. Onlara səbirli dözümlü olmagı 
tövsiyə edib. Vətənpərvərliyinə görə Müda iə Nazirliyi və 
Ali Hərbi Komandanlıq məktəbi tərə indən 4 dəfə “Fəx-
ri-Fərman “ və diploma layiq görülüb. Məhəmməd Tey-


Qızıl ürəkli insan
Məhəmməd Əbdüləziz oğlu Teymurlunun ömür yolu
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murlu hər bir insan üçün çox vacib olan iki istiqamətdə, 
həm böyūk bir vətəndaş kimi, həmdə Azərbaycan elmini 
inkişaf etdirən bir alim, müəllim və peşəkar kimi çox yük-
sək səviyyədə doğruldub. 


 Xarici Dillər Universitetinə bütün həyatını gənc kad-
rların yetişdirilməsinə sərf edən MəhəmmədTeymurlu 
bu gün sayılan, seçilən qiymətləndirilən, professorlardan 
,alimlərdəndir. Təsadüf deyil ki, bu gözəl insan bütün icti-
mai işlərdə həmişə fəal mövqe tutub.


2014 -cü ildə Milli Dədə Qorqud fondunun Preziden-


ti, Azərbaycan dünyası jurnalının baş redaktoru Eldar 
İsmayılov Məhəmməd Teymurlunu Milli Dədə Qorqud 
fondunun təsis etdiyi “Qizil Ürək” ordeni ilə təltif etmiş-
dir. Məhəmməd Teymurlu Eldar İsmayılovun ona təqdim 
etdiyi ordeni xüsusi olaraq qəbul etdi və xalqımızın, türk 
dünyasının ən qiymətli ordeni kimi sinəsinə taxıldı. Biz 
Məhəmməd Teymurlu kimi bir müəllimlə, alimlə, profes-
sorla, daim xalqına vicdanla xidmət edən ziyalı bir insanla 
fəxr edirik. 


Xatirə İsra ilova
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Let’s come to know 
      our motherland


Shusha region


Shusha region is situated in Garabagh chain of Less-
er Caucasus. Its territory is 289 square kilometers.The 
population composes  31,5 thousand  people ( according 
to January 1, 2014 ). Shusha region consists of one city 
and 31 villages. The administrative center is Shusha city.


Shusha city, which is under Armenian occupation 
nowadays, has its peculiar place in Azerbaijani history. 
Once the founder of independent Azerbaijan Heydar Ali-
yev called Shusha the city of monuments. Indeed in 350 
hectars of Shusha reserve there are 300 historical mon-
uments, 550 ancient living buildings, restored fortress 
walls of of 870 m length. 23 0f its historical monuments 
refer to republic and world scale monuments. A bunch 
of national monuments, their difference because of di-
versity indeed caused to call the city the most abundant 
cradle of the culture. 


State dramatic Theatre, Shusha TV, State Garabagh 
History and Shusha city Historical Museum, memora-
ble museums of Uzeir Hajibeyov, Bulbul, Mir Mohsun 
Navvab, the branch of Azerbaijan State Carpet Museum, 
State Art Gallery, four colleges, branches of two insti-
tutes, technical vocational  school, 25 schools, two mu-
sical schools, 7 kindergartens, 8 houses of culture, 17 
clubs, 31 libraries, 40 medical institutions, 2 sanatori-
ums, child health school, turist base, hotel, 5 cultural and 
recreational parks and 4 cinemas functioned in Shusha. 


Shusha city was occupied on the 8th of May, 1992 
and was brutally destroyed.
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Khankendi region
  
Was occupied by Armenian armed forces 28th Decem-


ber, 1991. 
Khankendi city comprises of Khankendi town and 


Kerkijahan settlement – 2thousand people (accord-
ing to data of state Statistical Committee to January 1, 
2012). 


The city was founded at the end of XVIII century as a 
recreational settlement for Garabagh khanate rulers. To 
create conditions for activity of khans, the settlement was 
set up near capital Panahabad (nowadays Shusha) in rel-
atively root of a mountain. At the same time the neighbor-


hood to some important towns and villages such as Agh-
dam , Khojaly, Malybayli, Kerkijahan and others was taken 
into consideration. First years only khan, his relatives and 
inner circle lived in new settlement. That’s why the people 
called it “the village of khan”. After a short period of time 
the settlement took the name Khankendi.


 In the XX century Khankendi began functioning as a 
new industrial and cultural center of Azerbaijan (and 
Garabagh region). Enterprises constructed in Khankendi 
produced more than a half of products of the region. Silk 
manufactory, shoes, carpets weaving factories, milk and 
wine plants functioned in Khankendi were known in the 
whole Southern Caucasus. 
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Aghdam region


The bigger part of Aghdam region including its 
administrative center Aghdam city is under Arme-
nian occupation now. Only 10 villages of Aghdam 
region are under control of Azerbaijan.


Aghdam region is situated on the north-eastern 
roots of Garabagh mounmtanious chain, on the west 
lowland of Kur-Araz rivers. The territory of Aghdam 
is one of the places where ancient people settled.
First ancient people lived there 6-8 thousand years 
ago, in Eneolit era, and they were familiar to ancient 
culture of farming and cattle-breeding.


The territory of the region is 1,15  thousand 
square kilometers, the number of population is 
186,1 thousand people (2013). There were one city, 
2 settlements (Guzanly, Acharly), 123 villages in 
Aghdam region.


Aghdam region had developed agriculture, heavy 
,light and food industries. Musical vocational school 
named after Uzeyir Hajibayov, Aghdam State Dra-
matic Theatre named after A.Hagverdiev, as well as 
12 industry enterprices, 74 schools, 105 health in-
stitutions, 271 cultural houses, 67 of ices, 99 clubs 
are under occupation nowadays.


Khojaly region
Was founded on 26th of November, 1991, on the base of 


Askeran region. Its territory is 0,94  thosand square kilome-
ters, population is 24417 (1991). The region consists of one 
city, 2 settlements, 50 villages (Khojaly city is the centre of 
the region). The territory of the region was occupied by Ar-
menian armed forces in 1991-1992. The center of the region 
– Khojaly city in the result of terrible genocide of Armenian 
armed forces was razed at night on the 26th of February, 
1992. There were 3 thousand people in the town at the time 
of  Armenian attack. 613 people were killed, 1000 peaceful 
people of different age became invalid during Khojaly geno-
cide. 106 women, 63 children, 70 oldmen were killed. 8 fam-
ilies were completely annihilated,130 children lost one of 
the parents,whilev 25 both of them.1275 peaceful residents 
were taken hostages, the fate of 150 of them still unknown.


Before occupation 56 cultural institutions, museums, vo-
cational and secondary schools, institutions of health, agri-
culture and industry, an airport, etc. had functioned in the 
region. 


Fizuli region
Since 1993 part of the region was occupied by Arme-


nian armed forces. The territory of Fizuli region comprises 
of 1386 square kilometers, the  population number is 105 
thousand. There is one city, 1town, 75 villages and other set-
tlements in the region. 13 settlements and 20 villages were 
freed from Armenian occupation.


A lot of researches  at different periods were conducted on 
the territory of Fizuli region.
It was proved that people on 
Azerbaijani territory  existed 
from ancient times. In Azykh 
cave, which is on the distance 
of 15 kilometers from region 
center, the bones of lower jaw 
of Azykhantrop  (Neanderthal 
man) were found in summer, 
1968.


The base of the region’s 
economy was comprised of 
agriculture.90 libraries, 20 
cultural houses, 79 clubs, 20 
ilm projectors, 2 museums, 


people’s and dramatic the-
atres, recreational parks were 
functioning in the region be-
fore occupation. 
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Garabagh Horse 


The Garabagh horse is a mountain 
roadster breed of horses that have re-
ceived their golden-and-chestnut colour 
from the Sun and their strength and power 
from the mountains. These horses being 
the Azerbaijani national horse breed are 
considered the oldest horse breed in Asia 
and the Caucasus.


The Garabagh horse is tall and agile; it 
has a strong body structure and is distin-
guished by a high speed. The main feature 
that differs the Garabagh horse from other 
horses is its bright orange colour.


The most typical examples of this breed 
were bred in the XVIII-XIX centuries on the 
farms of Garabagh khans. The Garabagh 
horses represented in various internation-
al exibitions took high places. 


Khari Bulbul


An unusal lower named Khari Bulbul grows in the mountains of Shusha.
This lower received its name due to the similarity with the nightingale: the 
word « khar »  means  « thorn » , that is  « thorny nightingale ». Khari Bulbul’s 
other name is Ophrys Caucasia grows on Earth in Garabagh only, particularly in 
Shusha. There are many myths and legends associated with this amazing and 
fragile lower. Khari Bulbul became the symbol of Shusha and Garabagh as a 
whole. The image of Khari Bulbul can be found in the Azerbaijani carpets. It is 
widely used in folk medicine to treat various diseases.


Garabagh Carpets


Garabagh school of carpet weaving con-
centrated in Shusha city in XVIII century. 
Colour palette of Garabagh carpets is very 
rich. This palette re lects the tender shades 
of all colours of Garabagh nature.


Threre are 33 compositions of Garabagh 
carpets. These carpets glorify life and differ 
with their brilliant colour. Garabagh car-
pets are divided into four groups: with me-
dallion, without medallion, for namaz and 
scenery. 


Garabagh carpet school developed in 
two regions – mountaineous and lowland. 
The motives of Garabagh carpets are unique 
and inimitable due to their art value.


Azykh Cave


The Azykh cave is one of the world’s oldest human settlements.  It is located 
near the Garabagh city of Fizuli. In 1968, as a result of excavations carried out 
in the Azykh cave a bone of lower jaw of a human belonging to Neanderthal type 
was found. After researches on this inding it became known that it has at least 
350-400 thousand years of history.


According to experts, the jawbone found in the Azykh cave is the fourth old-
est in the world. This fact is enough to prove that Azerbaijan takes an important 
place among the most ancient areas of human habitation in the world.
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Səhərdir. Günəşin üfüqdən boylanan şəfəqləri asta-as-
ta hər tərəfə yayılıb nura boyayır. Səmanın üzündə sanki 
bir bayram ovqatı var. Elə C.Naxçıvanski adına Hərbi Lise-
yin həyəti də bayramsayağı bəzədilib. Sıra ilə dalğalanan 
bayraqlar görənlərə xoş ovqat bağışlayır. 


Zabit və əsgərlərin, həmçinin tədbirdə iştirak edən 
valideynlərin üzündən sevinc yağır. Mərasimin baslama-
sına dəqiqələr, anlar qalır. Bir qayda olaraq əvvəlcə rəsmi 
rituallar yerinə yetirildi. Şəxsi heyətin mərasim münasi-
bəti ilə meydanda düzüldüyü barədə polkovnik Fuad Şə-
rifzadə Hərbi Liseyin rəisi polkovnik Rüfət Əmirova mə-
ruzə etdi. Litseyin rəisi şəxsi heyətlə salamlaşdı, zabit və 
əsgərləri, kursantları təbrik etdi, onlara gələcək xidmət 
və təhsillərində uğurlar arzuladı. 


Mayor Tural Maniyev tədbiri açıq elan etdi. Hərbi Lise-
yin şəxsi heyəti hərbi orkestrin müşaiyəti ilə Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət himnini oxudu. Ümummilli lider 
Heydər Əliyevin və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda 
şəhid olanların ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. 
Hərbi Liseyin döyüş bayrağı təntənəli surətdə mərasim 
keçirilən meydana gətirildi.


Çıxış etmək üçün ilk söz Cəmşid Naxçıvanski adına 
Hərbi Liseyin rəisi polkovnik Rüfət Əmirova verildi. O hər 
kəsi təbrik edərək Hərbi Liseyə yeni qəbul olunmuş gənc 
kursantların valideynlərinə isə “gözünüz aydın olsun” – 
dedi.


Liseyin rəisi çıxışında hərbi təhsil ocağının tarixinə də 
qısaca ekskurs edərək “Bu gün Silahlı Qüvvələrimiz üçün 
zabit kadrlarının hazırlanmasında C.Naxçıvanski adına 


Hərbi Liseyin xüsusi yeri vardır. Bu məktəb ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin milli ordu quruculuğu tarixin-
də yaratmış olduğu ən böyük abidələrdən biridir. 1971-ci 
ildə ulu öndərin təşəbbüsü ilə yaradılmış bu təhsil ocağı 
gəncləri Ali Hərbi Məktəblərə hazırlamaq üçün baza ro-
lunu oynadığına görə onun fəaliyyəti həmişə Azərbaycan 
dövlətinin diqqəti və qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Fəxr-
lə deyə bilərəm ki, 1972-1974-cü illərdə mən də C.Nax-
çıvanski adına Hərbi Liseydə təhsil almışam. Bugünədək 
hərbçi peşəsi ilə bağlı qazandığım təcrübə və peşəkarlıq 
üçün bu liseyə borcluyam. Çünki mənə və mənim kimi 
təhsil alan gənclərə ilk həyat vəsiqəsini bu təhsil ocağı 
vermişdir.” –dedi.


Hərbi Liseyin rəisi çıxışında onu da xüsusi olaraq 
qeyd etdi ki, Məhtərəm Prezidentimiz, Silahlı Qüvvələ-
rin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin xüsusi göstərişi ilə 
Müda iə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun şəxsi 
qayğısı nəticəsində Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Lise-
yin daim yerləşdiyi ərazidə aparılan təmir-tikinti və ye-
nidənqurma işləri tədrisin key iyyətini və şəxsi heyətin 
maddi-məişət şəraitini daha da yaxşılaşdıracaqdır.    


Kursanlar adından İrşad Sadıqov çıxış edərək bildir-
di ki, ordu üçün yaxşı zabit, ölkə üçün dəyərli vətəndaş 
olacaqlar. 


Sonra gənc kursantlar sıradan irəli çıxaraq əllərini 
bir-birilərinin çiyinlərinə qoyaraq şərəf andı içdilər. Bu 
anlarda onların gözündə böyük sevinc var idi. Gənc kur-
santlar həyatlarının ən yaddaqalan anlarını yaşayırdılar. 
Onların üzündən şərəf və qürur yağırdı. Gənc kursantla-


Sərkərdələr beşiyində 
andiçmə mərasimi
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rın səsi dalğa-dalğa ətrafa yayılırdı. Övladla-
rının xoş gününü, xoş anını izləyən valideyn-
lərin də üzündə bəxtəvərlik dolaşırdı. Şərəf 
andını içəndən sonra gənc kursantlar sırada 
öz yerlərini tutdular. 


Hərbi Liseyin şəxsi heyətinin “Naxçıvans-
kilər” marşını ifa etməsi də yaddaqalan oldu.


Tədbirdə qonaq qismində iştirak edən 
“Dədə Qorqud” Milli Fondunun pdezidenti, 
“Azərbaycan Dünyası” jurnalının təsisçisi və 
redaktoru Eldar İsmayılov da çıxış etdi. O 
gənc kursantları təbrik edərək uğurlar arzu-
ladı. Çıxışının sonunda C.Naxçıvanski adına 
Hərbi Liseyin rəisi polkovnik Rüfət Əmirova 
təsisçisi olduqları “Həzi Aslanov” ordenini 
təqdim etdi.
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Vətənin
Ötən əsrin 80-ci illərin sonlarından etibarən Sovet ide-


ologiyasının hökmran olduğu bir dönəmdəAzərbaycan ədəbi 
mühiti çağdaş ədəbiyyatımıza azadlıq, müstəqillik, mübariz-
lik toxumu səpdi. Bədnam qonşularımız əzəli, əbədi, tarixi 
torpaqlarımıza iddia qaldıranda tanınmış yazıçılarımızdan 
İsmayıl Şıxlı,Mirzə İbrahimov, Anar Rzayev,Elçin Əfəndiyev, 
şairlərimizdən Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, Vaqif, Yusif 
Səmədoğlular, Həriman Həsənzadə, Cabir Novruz, Məmməd 
Araz, Xəlil Rza Ulutürk, Sabir Rüstəmxanlı və başqaları bu 
söz meydanında bir yumruq tək birləşərək cəbhə yaratdı-
lar. Onlar xalqımızın milli azadlıq ruhunun yüksəlməsində 
əvəzsiz rol oynadılar. Daşnak tör-töküntüləri olan şovinist 
erməni ideoloqlarına Vazgen, Aqambekyan, Zori Balayan, 
Silva Kaputikyana sözün gücü, qüdrəti ilə tutarlı, kəsərli 
cavablar verdilər.Bununla da onlar çağdaş milli ədəbiyyatı-
mızda mübarizə ruhunu dirçəldib yeni parlaq səhifə açdılar. 
Vətən, Torpaq heysiyyatı çəkən ziyalılarımız sözün gücünə 
söykənərək alovlu çıxışları ilə xalqımızın azadlıq mücadiləsi 
tarixində silinməz izlər qoydular... Xalqımızın belə vətən-
sevər,işıqlı, nurlu oğullarından biri də görkəmli şair-dra-


maturq Nəriman Həsənzadədir. Rubrikamızın qonağı olan 
Nəriman müəllimlə söhbətimizin əsas mövzusu ötən ilin 
oktyabrın 27-də Müda iə Naziri general-polkovnik Zakir 
Həsənovun respublikamızın tanınmış şair və yazıçıları ilə, zi-
yalılarla görüşündən sonrakı təəssüratlarını, ölkəmizin mü-
da iə qalası - yenilməz ordumuzla bağlı ikirlərini öyrənmək 
idi.Və bir də arzuladıq ki, ən xoş xatirələrini oxucularımızla 
bölüşüb ədəbi yaradıcılığından söhbət açsın. Bütün varlı-
ğıyla, ruhuyla xalqına,torpağına,Azərbaycan adlı diyarına 
bağlanan bu insan ömrünün ahıl yaşında da Vətən naminə 
yorulmadan çalışır, gecə-gündüz yeni-yeni əsərlər yazır, 
yaradır. Onun zəngin ədəbi-bədii yaradıcılığı dövlətimiz 
tərə indən hər zaman qiymətləndirilib. Əməkdar incəsənət 
xadimi, Xalq şairi adlarına, “Şöhrət” və “Şərəf” ordenlərinə 
layiq görülən Prezident təqaüdçüsü ağsaqqal şairimizə bu 
günlərdə Türksoy Uluslararası Türk Kültürü Təşkilatının 
ödülü də təqdim olundu. Azərbaycanın görkəmli ziyalı oğlu 
Nəriman müəllim hazırda Milli Aviasiya Akademiyasında dil 
və ədəbiyyat kafedrasının müdiri olmaqla pedoqoji fəaliyyət 
göstərir. Gənclərimizə dünya və Azərbaycan ədəbiyyatı 


Biz də 
 


əsgəriyik
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tarixini sevə-sevə öyrədir, ana dilimizin zənginliklərini on-
lara aşılayir. Eyni zamanda Azərbaycan Yazıçılar Birliyində 
Ağsaqqallar Şurasının sədridir.


Daima gənclik həvəsilə yazıb yaradan Nəriman müəllim-
lə telefon əlaqəsi yaradıb bizimlə görüşünün dəqiq vaxtını 
soruşuram. “Dekabrın 13-ü, ikinci gün akademiyada dərslə-
rimi sona çatdırıb, beşin yarısında sizi gözləyirəm “,- dedi o. 


...Çöldə güclü külək əsir, şaxta var. Hərdən dənəvər-
dənəvər qar da yağır. Deyirlər, havanın insan əhval-ruhiyyə-
sinə güclü təsiri olur. Bu düzgün yanaşmadırmı? Yazı masa-
sının arxasından yenicə qalxan ağsaqqal şairimiz verdiyim 
sualı qısa və konkret cavablandırır: “Əlbəttə.Mənim belə 
havalarda işləmək,yazmaq həvəsim daha çox artır. Odur ki, 
“nə şaxta, nə boran qorxutmur məni”.


- Nəriman müəllim, ötən əsrin 50-ci illərinə qayı-
daq. Hərbi xidmətə çağrılmışdınız. Hansı hadisə sizi 
təsirləndirmişdi?


Mən səmimi deyirəm,bəlkə də o dövrdə gənclərin 
arasında ən yaşlı əsgər mən idim.Kiminsə yerinə göndər-
mişdilər. Gəncədə pedoqoji institutu bitirmişdim.Atamı 
çox erkən yaşlarımda itirmişəm. Bunu şeirimdə söylə-
yirəm:”Anam qız yaşında, mən bir yaşında, o da ağlayırdı 
mən ağlayanda”.Biz tək qaldıq. Anam məni tək böyüdüb. 
Məni Bakıya tanınmış bəstəkarımız Qəmbər Hüseynli 
gətirdi və böyük şairimiz Bəxtiyargilin evinə apardı. O 
vaxtdan biz onunla dostluq edirdik. Eyni zamanda Balaxa-
nıda axşam məktəbində mənə dərs verdilər. Onda 23 yaşım 
var idi. Bir gün məni o zaman Çaparidze rayonuna(indiki 
Yasamal rayonu) çağırdılar.Hərbi komissar rus idi.Əslində 
bir ananın övladı var idisə, onu əsgər aparmırdılar.Çünki 
ana təkdi.Lakin heç kim qanuna baxmadı, əksinə mən 
daha da uzaqda İrkutski şəhərində hərbi xidmət keçməli 
idim. Dahi şairimiz Səməd Vurğunun yanına getdim. O da 
respublikanın hərbi komissarı polkovnik Xavər Əliyevə 
zəng etdi. Böyük şairimizin xahişi ilə məni Salyan kazarma-
sına saldılar.1956-cı ildə Səməd Vurğun rəhmətə gedəndə 
fəxri qaravulda dayanmaq üçün əsgəri xidmətdən qaçdım.
Qayıdanda xidmət yerini özbaşına tərk etdiyimə görə mənə 
üç gün hauvaxta saldılar.Sonra anam rəhmətə getdi. Onda 
da xəbərsiz əsgərlikdən qaçmışdım.Gedib anamı dəfn edib 
gəldim.Qayıdanda Hərbi Tribunala verildim.


- Deyəsən, o zaman köməyinizə görkəmli şairləri-
miz Rəsul Rza və Higar xanım Rə ibəyli çatmışdı.


- Elədir. Ümumiyyətlə, həyatımda böyük əməyi olan xe-
yirxah, gözəl insanların adlarını çəkib onlar haqqında çox 
danışmışam. Mən çox çətin durumda idim. Hərbi Tribunal 
altı il azadlıqdan məhrumetmə cəzası verməli idi, üç il də 
əsgəri xidmət doqquz il. Bəxtim burada da üzümə güldü. 
Bir gün Salyan kazamasında yerləşən hərbi hissəmizə 
Rəsul Rza, Nigar Rə ibəyli, Mikayıl Rə ili, Nəbi Xəzri, İosif 
Borotovski hərbiçilərlə görüşə gəlmişdilər. Orada Nigar xa-
nım məni qəmgin görüb soruşdu ki, niyə belə qəmginsən? 
Rəsul müəllim də maraqlandı. Vəziyyəti danışdım. Bu gün 
sabah məhkəmə olmalı idi. R.Rza və Nigar xanım hərbi 
hissəmizin komandiri general mayor Mahmud Əbilovun 
qəbuluna getdilər.Mən də Yazıçılar İttifaqına yenicə üzv 
olmuşam. Dedilər ki, onun bu dünyada tək bircə anası olub.
Cavan oğlandı, 23 yaşı var, qəmgin psixoloji anlar yaşayıb. 


General-mayor Mahmud Əbilov o zaman məni bağışladı.
Bəli, o iki böyük şəxsiyyət məni Hərbi Tribunaldan xilas 
etdi. Allah onlara rəhmət eləsin.


- Hərbi xidmətdən sonra həyatınızda hansı dəyişik-
liklər oldu?


- Məni Moskvaya Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnsti-
tunda ali ədəbiyyat kursuna oxumağa göndərdilər. Kursu 
başa vurduqdan sonra həmin instituta daxil olub oranı da 
bitirdim. Tanınmış şairimiz Xəlil Rza Ulutürklə ali kursda 
birlikdə oxuyurduq, eyni yataqxanada və bir otaqda qalır-
dıq. Moskvada oxuyarkən bizi hərbi hissələrə aparırdılar.
Gedib orada əsgər və zabitlərlə görüşlər keçirirdik.Onlara 
şeirlər oxuyurduq. İnanın sözümün həqiqətinə, o vaxtlar 
ürəyimdə ikirləşirdim ki, bizim də öz ordumuz olsun, mən 
də hərbçiərimiz qarşısında çıxış edım, ana dilimdə şeirləri-
mi oxuyum. Moskva həyatı da taleyim də böyük rol oynadı. 
Mən orada böyük türk şairi Nazim Hikmətlə,görgəmli 
yazıçı Əziz Şəri lə tanış oldum. Xeyirxah insanların yaxşı 
əməllərini heç vaxt yadımdan çıxartmadı.


- Görkəmli yazıçı, tanınmış pedaqoq alim professor 
Mir Cəlal Paşayev də xeyirxah əməlləriylə sizə böyük 
kimi hər zaman ata qayğısı göstərdiyini qeyd edirsiniz.


- Zamanında edilən yaxşılıqlar unudulmur. Məhz onun 
köməkliyi ilə universitetdə aspiranturaya qəbul olundum. 
Ondan sonra yaradıcılıq fəaliyyətim başladı. Mən Mir Cəlal 
müəllimin ailəsində, o ziyalı ocağında yetişdim.Onu bir ata 
kimi qəbul etdim. Köməyini heç zaman məndən əsirgəmə-
di. Deyirəm tale var.Mən həyatımda gözəl insanlara rast 
olmuşam. Qarşıma əməli saleh insanlar çıxdı..


- Nəriman müəllim, “Mənim ədəbi taleyim”i yazıb 
Zamanla Tarixlə görüşürsünüs...


- Böyük tarixi şəxsiyyət, ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevlə görüşüm bütün həyatımı dəyişdirdi. O zaman Ulu 
öndər təhlükəsizlik orqanlarında çalışırdı. Mən xalqımızın 
böyük oğlu Nəriman Nərimanov haqqında əsər yazmaq 
istədiyimi ona bildirəndə çox sevindi. Demə elə bu möv-
zuda əsərin yazılması onun da ürəyindən imiş. Məktubla 
müraciət edib arxiv sənədləri ilə işləməyimə köməklik 
göstərməsini xahiş etdim.O vaxt Nərimnova aid arxiv 
materialları gizlədilirdi. Lakin ciddi cəhdlə Ulu Öndərimi-
zin sayəsində arxiv materialları ilə tanış ola bildim.O bunu 
alqışladı və dəyərli tövsiyələrini verdi.İllər sonra Ulu Öndə-
rimiz Azərbaycanın birinci katibi olduğu dövrdə Akademik 
Milli Dram Teatrında N. Nərimanova həsr etdiyim “Bütün 
Şərq bilsin” pyesinin tamaşasına baxmağa gəldi. Tamaşa 
yüksək alqışlarla qaşılandı.Təsəvvür edin, Sovet dönəmin-
də səslənirdi bu misralar:


 “ Azadlıq,
 Azadlıq,
 hm, hm...Azadlıq!
 Azadlıq içində batdıq, qırıldıq.
 Alman azadlığı istemiyorum,
 Sultan azadlığı istemiyorum,
 Istemem ingilis azadlığını 
 Ya çarın aferis azadlığını.
 Mənim azadlığım sanma çörəkdir.
 AZƏRBAYCAN AZADLIĞI 
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 Gərəkdir” –


Bu gündən dünənə baxanda,indi çox aydın görürük ki,o 
böyük şəxsiyyət ,dahi insan Heydər Əliyev hansı mühitdə 
cəsarət göstərirdi, bizi də cəsarətə səsləyirdi. Biz şair və 
yazıçıların, ziyalıların arxa-dayağı idi. O Prometey kimi in-
sanlara işıq paylasa da, özü işıq kimi yanır, nurunu heç kəs-
dən əsirgəmirdi. Biz dahi rəhbərimizin işıqlandırdığı yolun 
yolçularıyıq.Qarlı qış günündə böyük şairimiz M.P.Vaqi in 
abidəsinin açılışına gedəndə də o xalqımızın sabahını, xoş-
bəxt gələcəyini düşünürdü. Bizim o tarixi görüşdən sonra 
mən “Xarı bülbül” poemasını yazdım. 


“Gedək İsa bulağına,
Çıxaq Qırxqız yaylağına...”
Azərbaycan qoy and içsin 
Azərbaycan torpağına.
Su çiləsin sinəmdəki
Bir ocağın qor yerinə,
Səpin məni Vətənimin
Hər yerinə.
Səpin məni kül yerinə,
bitəcəyəm
bu torpaqdan 
mən “Xarı bülbül” yerinə.


- Nəriman müəllim Ulu Öndərimiz 11 il sonra 
görkəmli oftolmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın 
əziz xatirəsinə həsr etdiyiniz şeiri “Azərbaycan qadını” 
jurnalında dərc etdirmişdi


- Hələ 1985-ci ilin avqust ayında Heydər Əliyevlə 
Moskvada ,”Novo-deviçye”qəbiristanlığında Zərifə xanımın 
məzarı üstə görüşəndə mən bu şeiri ona oxumuşdum.O da 
əlyazmamı alıb qoltuq cibinə qoymuşdu.Görün Ulu öndəri-
miz nə qədər şeirrə, sənətə böyük dəyər verirdi . Bax bu da 
onun ilahi istedada malik olmasının bir göstəricisiydi. 


- “...Xalqımızın keçmışıni canlandıran mənzum 
səhnə əsərləriniz öz bədii məziyyətləri, məzmun dol-
ğunluğu və mövzu aktuallığı ilə teatrlarımızın repertuar-
larında layiqli yer tutmuşdur...” bu sətirlər “Şöhrət” ordeni 
ilə təltif olunmağınız münasibətilə Ulu Öndərimizin sizə 
ünvanladığı məktubdandır.Eyni zamanda Azərbaycan dra-
maturgiyasının görkəmli nümayəndələrindən Hüseyn 
Cavid və Səməd Vurğundan sonra mənzum pyeslərin 
müəlli i sizsiniz. 


Mənim yaradıcılığımda dramaturgiya mühüm yer 
tutur.”Bütün Şərq bilsin”, “Atabəylər”, “Pompeyin Qafqaza 
yürüşü”,”Midiya sarayı” mənzum pyeslərim,”Nabat xala-
nın çörəyi”, “Kimin sualı var” əsərlərim respublikamızın 
müxtəlif teatrlarında tamaşaya qoyulub.


- Fərqli ictimai quruluşda yazdığınız “Atabəylər” 
mənzum pyesinizdə son misralaınız sanki bu günümü-
zün, sabahımızın reallıqlarını aktuallaşdırır:”Millətin 
şüuru oyansın gərək,Qorusun Vətəni gözbəbəyi tək.”


- Hər kəs Vətənin müda iəsinə hazır olmalıdır. Yağı düş-
mənin ayağı torpaqlarımızdan çəkilməlidir. Gecə-gündüz 
səngərdə keşik çəkən əsgərlərimizin yanında biz dayanma-
lıyıq. Onları şeirlərimizlə,söhbətlərimizlə düşmənlə müba-
rizədə igidlik, qəhrəmanlıq göstərməyə ruhlandırmalıyıq. 


Əgər Ulu Öndər Heydər Əliyev səngərlərə gedib əsgərlərin 
əhatəsində onlarla yanaşı dayanırdısa, bəs bunu biz niyə 
etməyək? Bu bizə örnəkdir. Ordumuzun yanında elə birinci 
biz olmalıyıq. Mənim nəzərimdə ziyalı ilə ordu vəhdət 
təşkil edir. Vətən bizim göz bəbəyimizdir. Onu qorumağa 
borcluyuq. Çox yaxşı yadımdadır. 1988-ci ildə Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsi təzə-təzə başlayanda Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqı mərkəzə çevrilmişdi. Xalqımızın başına gələn dərd, 
müsibət hər birimizin içindən keçirdi. Ürəyimizi dağlayırdi. 
Gecə-gündüz çıxış yolları axtarırdiq.Sədrimiz Anar müəllim 
ata-baba yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızı qəbul 
edir,dinləyir əlindən gələn köməyliyi göstərirdi.


- Müda iə Naziri general-polkovnik Zaki Həsənovla 
görüşünüzdən sonra təəssüratlarınızı oxucularımızla 
bölüşməyi xahiş edirəm.


- Mən Yazıçılar Birliyi Ağsaqqallar Şurasının sədri kimi 
Müda iə Nazirinə müraciət etdim. Orada əlaqələr yaratdıq.
Bizim cənab Nazirlə görüşümüz çox səmimi alındı.Və biz 
bu görüşü tarixi görüş adlandırırıq.Dəyirmi stol arxasında 
geniş söhbətər apardıq.Burada Yazıçılar Birliyinin səd-
ri, katibləri, Ağsaqqallar Şurasının üzvləri başqa qələm 
dostlarımız danışdı. Sonra Zakir müəllim özü danışdı. 
Sanki Müda iə Nazirinin bizə, eyni zamanda biz şair və 
yazıçıların, ziyalıların ona hesabat çıxışları dinlənilirdi... 
Ordumuzun bugünkü inkişafına həsr edilən qısametrajlı 
ilm nümayiş olundu. Filmdə Müda iə Nazirinin əsgərlə 


bir stol arxasında əyləşərək onunla çörəyini yarı bölməsi 
qürurverici haldır. Fəxr etdik onunla. Aprel döyüşlərinə 
həsr etdiyim “Salam, ay bizim dağlar” şeirim iyulun 2-də 
“Ədəbiyyat” qəzetində dərc olunmuşdu. Qəzetimizin bu sa-
yını ona verəndə dedi ki, təbrik edirəm, artıq oxumuşam o 
şeiri.Generalımızın ədəbi mühitdən də xəbərdar olmağına 
heyran qaldım. Belə addımlar hər bir əsgərə, hər bir zabitə 
nümunədir. Qərara gəldik ki, Müda iə Nazirliyində və bü-
tün hərbi hissələrimizdə “Yazıçı” adında kitabxana yara-
daq.Hərbçi asudə vaxtında götürüb o kitabları oxusun. Hər 
bir şair və yazıçı öz imzasıyla kitabını həmin kitabxanalara 
göndərsin.”Ədəbiyyat” qəzetinin hər sayında yazıçıların 
nəzərinə onlara müraciətlə elan edirik ki, kitablarını gətirib 
öz imzalarıyla Yazıçılar Birliyinə təqdim etsinlər.Özü də bu 
kampaniya xarakteri daşımayacaq, daimi olacaq.Həmçinin 
qərara aldıq ki, “Azərbaycan Ordusu” qəzeti ilə “Ədəbiyyat” 
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qəzeti arasında əlaqə yaradaq.Vaxtaşırı “Ədəbiyyat” qəze-
tində qoşa səhifələr ayrılsın əsgər həyatına,eyni zamanda 
“Azərbaycan Ordusu” qəzetində qoşa səhifə versinlər 
ədəbi mühit, ədəbi həyat. Yəni onların bizdən xəbəri olsun 
bizim də onlardan.Bundan başqa, şair və yazıçılarımızın 
ön xətdə xidmət edən hərbçilərimizlə görüşlərini təşkil 
edək.Hansısa bir şairin, yazıçının yubileyini hərbçilərimizlə 
birlikdə qeyd edək. Orduyla yazıçı,ədəbi mühit bir olanda o 
orduda ruh yüksəkliyi olur.Birinci ruh yüksəkliyi olmalıdır. 
Ona görə deyirlər ki, ruh silahdan güclüdür. Orduda ruh 
yüksəkdirsə, o ordu heç zaman basılmaz. Bu gün Prezident, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyev səngərdə Vətənin keşiyin-
də dayanan əsgərinin yanındadır. Bəs biz niyə olmayaq? Biz 
mülki geyimdə Vətənin əsgərləriyik. Söz əsgərləriyik.Əsas 
məqsədimiz də odur ki, əlaqələrimiz daha da möhkəm-
lənsin. Belə görüşlərin keçırilməsi mənəvi dayaqdır. Aprel 
döyüşlərində hünər göstərən oğullarımızı adbaad tanıyaq.
Onlar bizi tanısın. Əsgər kimdir? Əsgər xalqımızın övladı-
dır.O mənim oxucumdur. Necə oldu, o getdi hərbi xidmətə 
mən onu itirdim. Niyə itirim mən oxucumu, qoy orda yenə 
oxucum olsun.Təsəvvür edin, Böyük Vətən Müharibəsində 
42 azərbaycanlı şair və yazıçı iştirak edib. Səməd Vurğun, 
Rəsul Rza, Mirzə İbrahimov,Əhməd Cəmil, Böyükağa Qa-
sımzadə, Süleyman Vəliyev,İslam Səfərli,Əbülhəsən, Ənvər 
Məmmədxanlı onların adlarını uzatmaq da olar.Əksəriyyəti 
də gənclər idi.


- Hərb mövzusu antik ədəbiyyatın, dünya klassika-
sının ana xəttini təşkil edib. Bu mövzu bütün dövrlər-
də ədəbi aktuallığını qoruyub saxlayıb.


 - Bilirsiz,hansı ölkənin torpağında müharibə gedirsə, o 
ölkənin ədəbiyyatında mütləq müharibə mövzusu olma-
lıdır.Döyüşlərdə qəhrəmanlıqlar göstərən sərkərdələrin 
obrazlarını yaratmaqla onlar əfsanələşdirilir.Hələ eradan 
əvvəl antik dövrün dahi dramaturqları sayılan Esxil, Sofokl 
və Evripit müharibədə olmuşdular. Böyük dramaturq 
Esxil müharibə mövzusunda “Zəncirlənmiş Prometey” və 
“Farslar” pyeslərini yazmışdır. Marafon döyüşlərində ağır 
yaralanan Esxil yazırdı ki, məni xərəkdə gətirdilər. Bu həya-
tımda ən əlamətdar hadisədir. Mən Vətən naminə döyüşdə 
yaralandım. 


Homer yunanlarla troyalıların müharibəsindən yazırdı.
Onun dahiyanə“İliada”, “Odisseya” əsərlərinin mövzusu da 
müharibə mövzusu idi. Dünyanı fəth eləyən Makedoniyalı 
İskəndər haqqında 200-dən artıq əsər yazılıb.Rus yazıçı-
larının əksəriyyətinin yaradıcılığında müharibə mövzusu 
əsas yer tutur.Mixail Lermantov, Aleksandr Puşkin, Lev 
Tolstoy ədəbi-bədii yaradıcılıqlarında hərb mövzusuna 
üstünlük vermişlər. Müharibə mövzusu təkcə döyüşü can-
landırmaq deyil, burada insanın mənəviyyatı önə çəkilir. 
Böyük rus şairi A.Puşkin 1829-cu ildə rus-türk müharibəsi 
zamanı Qarabağ atlıları ilə,Şirvan polkunun əsgərlərilə 
görüşdən sonra deyib ki, mən Qafqaz oğullarının epopeya-
sını yazacam. O döyüş meydanında Fərhad bəyin, Fərəculla 
bəyin şəkillərini çəkir. Feldmarşal Paskeviç Puşkinin bu 
görüşlərinə qısqanır və onun Qafqaz səfərindən yarımçıq 
qayıtmasına səbəb olur.Bunlar tarixi faktlardır.


- Ordumuzun aprel qələbəsi barədə xalqımızın 
ziyalı oğlunun ürək sözlərini dinləmək çox maraqlıdır. 


- Aprel zəfəri haqqın zəfəridir. Biz gedib ermənilərin 
torpağını işğal etməmişik. Onlar gəlib bizim tarixi torpaqla-
rımıza sahib çıxmaq istəyirlər. Bu gün Azərbaycan Ordusu 
öz tarixini yazır. Biz onu köçürtməliyik.Ümummilli lideri-
miz Heydər Əliyevin qurdüğü müasir Azərbaycan Ordusu 
onun layiqli davamçısı Prezidentimiz, Ali Baş Komandanı-
mız İlham Əliyevin sayəsində daha da inkişaf edir. Müda iə 
Haziri ilə görüşəndə haqlı olaraq o dedi ki, bizim ordu güc-
lüdür ona görə ki, Cənab Prezidetimiz orduya xüsusi diqqət 
ayırır.Müasir silah və texnikalarla daima təchiz olunur. 


Aprel döyüşləri onu göstərdi ki, xalq Prezıdentinin, Ali 
Baş Komandanının yanındadır.Onun ətrafında sıx birləşib.
Müharibə gedən ölkədə söz bir olmalıdır.Söz haçalanma-
malıdır. Söz yalnız Vətən sözüdür.Aprel döyüşləri bir daha 
sübut elədi ki,Azərbaycanın güclü, qüdrətli ordusu var. 
Aprel döyüşlərinin ikinci günü hospitalda yaralıları ziyarət 
etməyə getdim. Onları görəndə gözüm doldu.İnanın,mənə 
təsəlli verirdilər ki,sağalıb ayağa duraq, gedəcəyik hərbi 
hissələrimizə, biz mütləq qalib gələcəyik, torpaqlarımızı 
düşmən tapdağında qoymayacağıq. Qarabağ veteranları, 
keçmiş döyüşçülər,qazilər yaralı hərbçılırimizi ziyarətə 
gəlmişdilər. Onlar da döyüşə getməyə hazır idilər.Aprel 
döyüşləri tarixi bir mərhələdir.


- Qarabağ mövzusu Həriman müəllim sizin, şair və 
yazıçılarımızın yaradıcılığında nə dərəcədə yer tutub?


- Əvvəlcə qeyd edim ki, Azərbaycan şair və yazıçıları 
heç vaxt Qarabağ mövzusundan kənarda qalmayıb.Əksinə, 
bizim taleyimizdən keçib indi də keçir.İçimizi göynədən 
sağalmaz yaralarımız var.Xəlil Rzanın, Qaçay Köçərlinin, 
Famil Mehdinin övladları Qarabağ döyüşlərində şəhid 
oldular.Bu mövzuda yazılan əsərləri sadəcə sistemləşdir-
mək lazımdır.Bəlkə də onlar ayrıca çap olunmalıdır. Mənim 
yaradıcılığıma gəldikdə isə bu mövzuda çoxlu şeirlərim, 
poemalarım, silsilə əsərlərim və bayatılarım var. Yeddi 
cildliyimdə hamısı çap olunub.”Qarabağdan gələn var” 
poemam müharibənin ağrı-acısını əks etdirir. 


1918-ci ildə Qafqaz İslam Ordusunun komandanı 
Nuru paşa Bakını bolşevik-daşnak birləşmələrindən azad 
etməyə gələndə mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyev bütün 
orduya hərbi geyim tikdirir. O paltar ilk olaraq ordunu 
səfərbər edir. Əsgər hərbi geyimdə artıq xilaskardır. Bu 
psixoloji təsirdir. Mənim poemam var. O böyük türk oğlunu 
vəsf etmişəm:


 “Nuru paşa Türkiyədən,Qarsdan gəlir,
 Azərbaycan deyə-deyə yaralanmış aslan gəlir”. 


- Nəriman müəllim , söhbətimizin sonunda ənənəvi 
bir sual: ordumuzun əsgər və zabitlərinə nə arzulayar-
dınız?


- Ulu öndərimiz deyirdi ki, Azərbaycan dünyaya günəş 
tək doğacaq. Bəli, bu gün bizim güclü Prezidentimiz, Ali 
Baş Komandanımız və güclü ordumuz var. Aprel döyüşləri 
bunu dünya qarşısında bir daha təsdiq elədi. 


Qoy Tanri sizi qorusun. Tezliklə Böyük Qələbənin se-
vincini bizə yaşadasınız. Xankəndidə, Şuşada şeir məclis-
ləri qurulsun, biz də gəlib qələbə ruhlu şeirlərimizi orada 
səsləndirək. 


Lalə HÜSEYNOVA
Tədqiqatçı jurnalist
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Каждое общество, основываясь на общечеловеческие  
принципы, полагаясь на свои исторические, религиоз-
ные корни, руководствуется своими законами. 


Общество в процессе своего внутреннего развития 
переживает достаточно много переломных моментов. 
В эти периоды появляются люди или группы людей, ко-
торые более ясно осознают и трезво оценивают проис-
ходящее.  Именно они, являясь плотью и кровью своего 
народа, провозглашают принципы развития общества и 
государства. Эти же люди своими возможностями и сила-
ми активно спонсируют и подталкивают общественное 
мнение к решению важных задач в деле становления и 
стабилизации общества. Фонды, создаваемые в демокра-
тических государствах, выполняя функцию пропаганды 
и распространения информации о национальных дости-
жениях народа в области науки, культуры, искусства и 
образования способствуют  созданию образа народа на 
межнациональный арене и тем самым складывают опре-
деленное общественное мнение о народе, что всемерно 
помогает государству в решении насущных проблем в 
международной политике. Они же, поощряя молодое 
поколение, дают им возможность наиболее полно пред-
ставить и внедрить свои идеи, с целью их последующего 
служения во благе общества. 


Истории Азербайджана известны имена историче-
ских личностей, жизнь и деятельность которых была 


посвящена всеобщему 
образованию, культури-
зации росту моральных 


ценностей своего народа. 
Даже без личного професси-


онального участия их вклад 
оценивается как высокая 
степень гуманности и миро-
здания, оправданная исто-


рическим временем, жизнен-
ным испытанием. З.Тагиев, М.Мухтаров, 
Г.Гаджинский, Набат ханум Ходжабек 
кызы Амирджанлы, Ш.Асадуллаев, Сеид 
Мирбабаев и другие своим созидатель-
ным трудом воплощали жизненные цели, 


отвечающие общественным интересам. 
Идейная традиция, заложенная в прошлом, 


стала как бы формой для будущего поколе-
ния.  Сегодня добрые традиции прошлого 


продолжаются как в Азербайджане, так 
и нашими соотечественниками, прожи-
вающими за пределами страны. Строи-
тельство школ, культурных, спортивных 


и оздоровительных центров – не эти ли 
факторы являются показателем лич-
ного участия и поддержки Тюркскому 
миру и Азербайджанскому народу не-
зависимо от места их нахождения  и по-
рождения. 


После провозглашения независи-
мости Азербайджана по инициативе 
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Доброжелательная миссия 
фонда “Dədə Qorqud”
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людей, наиболее полно понимающих цели и пути развития 
национального самосознания, стали создаваться фонды, ко-
торые целеустремленно и планово претворяли в жизнь ряд 
проектов, многозначащих для развития и пропаганды куль-
туры и искусства, науки и образования Азербайджана. Фонд 
«Друзья Культуры Азербайджана», фонд «Гейдара Алиев»а 
можно по праву считать ярким образцом благотворительно-
сти, примером достойного подражания. 


Одним из продолжателей добрых традиций в Азербайд-
жане является Национальный Благотворительный Фонд 
«Dədə Qorqud». Кто такой Dədə Qorqud и что мы о нем знаем? 
Dədə Qorqud воплотитель вековых традиций, культуры, быта, 
мышления и национального языка всего Тюркского мира. В 
этом смысле Образ его святой символ Тюркского народа. Есте-
ственно, фонд носящий имя Dədə Qorqud, должен в первую 
очередь пропагандировать его истинно народные, благород-
ные традиции и идеалы. В этом смысле на фонд возложена от-
ветственная миссия. Следует отметить, что фондом за многие 
годы проведено немало работ в этом направлении. Естествен-
но, фонд имеет свою реализационную программу и цели, по 
которым периодически осуществляются работы, как в преде-
лах республики, так и в рамках международной арены. Глав-
ная и оправдывающая себя цель преследуемая фондом «Dədə 
Qorqud» заключается в объединение на общей арене Лично-
стей, лидеров Тюркского мира. История и культура, а также 
язык Тюркского народа имеет глубоко древние и здоровые 
корни. Передать цельно и безошибочно правдивый информа-
тивный материал о нас и о наших мудрых предках будущему 
поколению задача не из легких, не необходимых. Фонд «Dədə 
Qorqud» стал центром, где глубокая связь приоритетов про-
шлого с настоящим дает возможность сохранить ценности 
Тюркского мира, любовь к Родине и заботу о ней. 


Сегодня Азербайджан может смело гордиться именами 
своих сыновей, а также соотечественников, которые внес-
ли немалый вклад в развитие и обогащение национального 
самосознания. Их имена известны не многим, тогда как их 
Дела являются общественно важными и значимыми. Следует 
особо отметить, что Фонд «Dədə Qorqud» объединил вокруг 
себя цвет интеллигенции Азербайджана. Именно Фонд «Dədə 
Qorqud» взял на себя ответственность оценить, возможно, по-
рой неоценимый, вклад деятелей – созидателей. Золотая ор-
ден «Vətən Övladı», «Mehriban ana», “Qızıl ürək” и Премия «Dədə 
Qorqud» - это три почетные награды, которыми удостоены 
немало достойных лиц, представителей общества, преданных 
народу к своим корням. 


На международной арене Фонд «Dədə Qorqud» и его 
деятельность освящается международным журналом 
«Azərbaycan Dünyası», который будучи культурным, просве-
тительским «мостом», на больших расстояниях объединяет, 
а также вдохновляет Азербайджанскую диаспору и наших со-
отечественников. Являясь учредителем журнала, фонд с пер-
вых дней своей Благотворительной деятельности, выходит в 
мировое пространство с идей единства наших соотечествен-
ников. Журнал стал главным связующим звеном и пропаган-
дистом современной культуры Азербайджана основанной на 
древних исторических корнях с Россией и Украиной. 


Нас Тюркских азербайджанцев объединяют сила, богат-
ство и счастье. Но не помешало бы сплоченности и дружбы 
между Тюркскими народами - это девиз главная сверхзадача 
фонда и журнала. А как иначе? Ведь идеал Dədə Qorqud, его 
миротворческие идеи можно воплотить только с подобной 
активной и неустанной творческой деятельностью. 
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