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XIX əsrin sonu – XX əsrın əvvəllərində yaşamış məşhur sahibkar, mesenat Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev də belə şəxsiyyətlərdəndir. Onun adı və fəaliyyəti insana xas olan ən yaxşı keyfiyyətləri 
– vətənpərvərliyi, alicənablığı, səxavəti, xalqına və ailəsinə sədəqəti özündə ehtiva edir. H.Z.Taği-
yev özünün həyat amalını belə təsvir etmişdir: “Mən deyərdim ki, mənim xalqım, onun gələcək 
xoşbəxtliyi və necə yaşayacağı məsələləri  dəyər verdiyim  vaxtımı ayırdığım sənaye işlərim qədər 
hətta daha artıq narahat  edir. Bu məqsədə çatmaq üçün mənim vacib bildiyim birinci şey xalqımın 
tərbiyəsi və təhsili məsələsidir.”

İbtidai təhsili  başa vura bilməyən Hacı Zeynalabdin Tağıyev fitri istedad, iş qabiliyyəti nümayiş 
etdirərək, öz müəssisələrini qurmuş, onların zamanın tələbləri səviyyəsində təchiz olunmasına 
çalışmışdır. Hacının ictimai fəaliyyəti xalqımızın mədəni, təhsil səviyyəsinə, milli şüurunun oyanma-
sına yönəlmişdir. O, yalnız böyük sərvət sahibi kimi  deyil, daha çox özünün maarifçilik, xeyriyyəçiliyi 
ilə xalqın yaddaşında qalmışdır. Elə buna görə hələ sağlığında “el atası” adını almışdı. Totalitar sovet 
rejimi dövründə millətinə xidmət göstərmiş qeyrətli insanların adlarını nəsillərin yaddaşından sil-
mək istəyənlər H.Z.Tağıyevin də adını unutdurmağa , fəaliyyətini saxtalaşdırmağa cəhd göstərsələr 
də, buna nail ola bilməmişlər. Belə ki, tarixi hadisələrin qarşısı alınmaz axarı əsl vətənpərvərlərin 
adlarını unudulan keçmişdən yenidən qaytarılır. Mən bizim hörmətli prezidentimiz canab İlham 
Heydər oğlu Əliyevə təşəkkürürümü bildirirəm ki, xalqın uzun illər istəyini eşitdi və Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin heykəlinin hazırlanması barədə tapşırıqlar verdi. Bir müddət öncə Bakının mərkəzində  
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinin açılışında şəxsən özü iştirak etdi. Hər gün bakılılar və Bakının 
qonaqları heykəlin önünə gül və əkililər qoyurlar və H.Z.Tağıyevin heykəlinin yanında dayanaraq 
şəkil çəkdirirlər. Oradakı sərlövhədə H.Z.Tağıyev haqqında məlumat ziyarətçilərin nəzərinə çatdırılır. 

Mən özüm H.Z.Tağıyevin heykəlini zirayət etdiyim zaman və ictimai-sosial şəbəkələrdə və bəzi 
vətəndaşların narazılıqlarını eşitdim. Bəziləri heykəl qoyulduğu yeri bəyənmirdilər, bəziləri isə hey-
kəli hündür postamentdə görmək istəklərini bildirirdilər. Mən vətəndaşlara izah etdim ki, çox güman 
heykəltəraş H.Z.Tağıyevi xalqını sevən və xalqın ayrılmaz bir hissəsi kimi təsvir etdiyinə görə, heykəli 
hündür postamenta qoyulmasını rəva bilməyib. Ancaq öncə inanıram ki, yaxın gələcəkdə Prezident 
İlham Əliyevin göstərişinə əsasən H.Z.Tağıyevin yeni  heykəli şəhərin elə bir uca yerində qoyulacaq 
ki, O, oradan doğma Bakınısını görəcək. 

Baş 
redaktordan

VƏTƏNİN DƏYƏRLİ OĞLU 
HACI ZEYNALABDİN TAĞIYEV

Hər bır xalqın tarixində şəxsiyyətlər var ki, onların adları və 
əməlləri həmışə qürur,ləyaqət, şöhrət rəmzi kimi yad olunur. 
Azərbaycan xalqı da bu baxımdan istisna təşkil etmir. Vətən 
tarixi kimliyindən asılı olmayaraq, cəmiyyətdə tutduğu 
mövqeyinə görə onlarla belə görkəmli insan adları ilə zən-
gindir. 

Eldar İsmayıl
azeldar@mail.ru
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Azərbaycan 
Prezidenti Şuşa 
Bəyannaməsini 
təsdiqləyib

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası ilə 
Türkiyə Respublikası arasında müttəfi qlik münasibətləri 
haqqında” Şuşa Bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barə-
də Azərbaycan Respublikasının Qanununu imzalayıb.

Sənədə əsasən, “Azərbaycan Respublikası ilə 
Türkiyə Respublikası arasında müttəfi qlik münasibət-
ləri haqqında” 2021-ci il iyunun 15-də Şuşa şəhərində 
imzalanmış Şuşa Bəyannaməsi təsdiq edilib.

Qeyd edək ki, Bəyannamə Şuşa şəhərində 15 iyun 
2021-ci il tarixində imzalanıb. Sənədi Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə 
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

imzalayıb.
Şuşa Bəyannaməsinə əsasən tərəfl ər Türkiyənin 

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində 
Türkiyə-Rusiya Birgə Mərkəzinin fəaliyyətinə verdiyi 
töhfənin regiondakı sülhün, sabitliyin və rifahın təmin 
edilməsində mühüm rol oynadığını vurğulayır, Azər-
baycan Respublikası və Türkiyə Respublikası müstəqil-
lik, suverenlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin daxili 
işlərinə qarışmamaq prinsiplərini rəhbər tutaraq müt-
təfi qlik münasibətlərinin qurulmasının siyasi və hüquqi 
mexanizmlərini müəyyən edir, xarici siyasət sahəsində 

əlaqələndirmənin və müntəzəm ikitərəfl i siyasi məs-
ləhətləşmələrin həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd 
edirlər və bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikası ilə 
Türkiyə Respublikası arasında Yüksək Səviyyəli Strateji 
Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində fəaliyyətlərin əhəmiy-
yətini vurğulayırlar.

Eyni zamanda bəyannamədə tərəfl ərin öz milli 
maraq və mənafelərini müdafi ə və təmin etməyə 
yönəlmiş müstəqil xarici siyasət həyata keçirdikləri qeyd 
edilib. Tərəfl ər regional və beynəlxalq miqyasda sabitlik 
və rifah vasitəsilə sülh, dostluq və mehriban qonşuluğa 
əsaslanan beynəlxalq münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, 

eləcə də münaqişələrin və regional və qlobal təhlükə-
sizlik və sabitlik məsələlərinin həlli istiqamətində birgə 
səylər göstərir, aktual xarakter kəsb edən, qarşılıqlı 
maraq doğuran beynəlxalq məsələlər üzrə həmrəylik və 
qarşılıqlı dəstək nümayiş etdirərək yaxın və ya üst-üstə 
düşən mövqedən çıxış etməklə ikitərəfl i əməkdaşlığı 
dərinləşdirəcəklər və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, 
Avropa Şurası, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı daxil olmaqla beynəlxalq 
və regional təşkilatlar çərçivəsində bir-birinə qarşılıqlı 
dəstək göstərəcəklər.



APREL / 2022 / № 126AZƏRBAYCAN DÖNYASI 8 9

Azərbaycan-Ukrayna 
sənədləri imzalanıb

Yanvarın 14-də Kiyevdə geniş tərkibdə görüş 
başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin və Ukrayna Prezidenti Vo-
lodimir Zelenskinin iştirakı ilə Azərbaycan-Ukrayna 
sənədlərinin imzalanması mərasimi olub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Ukrayna 
Prezidentinin Birgə Bəyannaməsini imzaladılar.

Azərbaycan Respublikasının energetika naziri, 
Hökumətlərarası komissiyanın həmsədri Pərviz 
Şahbazov və Ukrayna Baş nazirinin müavini, Hö-

kumətlərarası komissiyanın həmsədri İrina Vereşçuk 
Ukrayna Nazirlər Kabineti ilə Azərbaycan Respubli-
kası Hökuməti arasında “Qida təhlükəsizliyi sahəsin-
də əməkdaşlıq haqqında” Sazişi imzaladılar.

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri 
Mikayıl Cabbarov və Ukrayna Baş nazirinin müavini, 
Hökumətlərarası komissiyanın həmsədri İrina Vereş-
çuk Ukraynanın İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi arasında 
“İkitərəfl i ticarətdə təcili əməkdaşlıq haqqında” 
Anlaşma Memorandumunu imzaladılar.

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri 

Mikayıl Cabbarov və Ukraynanın aqrar siyasət və 
ərzaq naziri Roman Leşçenko Ukrayna Aqrar Siyasət 
və Ərzaq Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikası-
nın İqtisadiyyat Nazirliyi arasında “Aqrar sahədə 
əməkdaşlıq haqqında” Anlaşma Memorandumunu 
imzaladılar.

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri, 
SOCAR-ın Müşahidə Şurasının sədri Mikayıl Cab-
barov və "Neft-qaz Ukrainı" Milli Səhmdar Şirkəti" 
Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Yuri 
Vitrenko "Neft-qaz Ukrainı" Milli Səhmdar Şirkəti" 
Səhmdar Cəmiyyəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft 
Şirkəti - SOCAR arasında “Energetika sahəsində 

əməkdaşlıq haqqında” Anlaşma Memorandumunu 
imzaladılar.

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri 
Mikayıl Cabbarov və Ukraynanın Geodeziya, Kartoq-
rafi ya və Kadastr üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi vəzifə-
sini icra edən Sergiy Zavadski Ukraynanın Geodezi-
ya, Kartoqrafi ya və Kadastr üzrə Dövlət Xidməti ilə 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 
arasında “Torpaq münasibətləri, dövlət torpaqlarının 
idarə edilməsi və dövlət torpaq kadastrı sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında” Anlaşma Memorandumunu 
imzaladılar.
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Azərbaycan hakimiyyətinin, Prezident İlham 
Əliyevin, ölkənin Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın apardığı daxili və xarici siyasətdə 
dövlətin təhlükəsizliyi, suverenliyinin qorunması, 
insanların rifahı mühüm əhəmiyyət kəsb edən 
istiqamət kimi daim nəzarətdədir. 

Bu prinsipləri həyata keçirmək  regional təhlükə-
sizliyə təhdidin qarşısını almaq həm də beynəlxalq 
təhlükəsizlik deməkdir. Məhz bu baxımdan keçirilən 
görüşlər, verilən bəyanatlar dünya ictimaiyyəti tərə-
fi ndən anlayışla qarşılanır və Azərbaycanın haqq səsi 
mötəbər kürsülərdə dəstəklənir. 

Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı 
44 günlük müharibədə zəfər çaldı. Artıq mühari-
bənin genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlar fazası başa 
çatıb, lakin biz şahidi oluruq ki, informasiya və 
diplomatik diasporlar səviyyəsində müharibə davam 
edir. Təqdirəlayiq haldır ki, cənab İlham Əliyevin 
qətiyyətlə apardığı bu mübarizədə həm də parla-
mentin - Milli Məclisin spikeri Sahibə xanım Qafaro-
vanın, onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətlərinin, 
parlamentlərarası işçi qruplarının rolu danılmazdır. 
Buna noyabrın 28-də Madriddə Qoşulmama Hərə-
katının Parlamentlər Şəbəkəsinin təsis iclasını misal 
göstərmək olar, yəni parlament də bu gün informa-
siya müharibəsinin önündə gedən qurumların ən 
mühümlərindəndir. 

Daxili və xarici siyasətimiz
Azərbaycan xalqının rifahına 

hesablanıb

Artıq bütün beynəlxalq görüşlərdə Azərbayca-
nın haqq səsi dəstəklənir və biz daim irəliyə doğru 
addımlar atırıq. Lakin təəssüfə qeyd etmək lazım-
dır ki, Ermənistan məğlub tərəf olsa da, öz neqativ 
fəaliyyətini yenə də davam etdirməkdədir.

Paşinyan son çıxışlarında tərəfdaşı adlandırdığı 
Rusiyanın bu məsələnin həllinə birmənalı yanaş-
madığını göstərməyə çalışır və bunu dolayı yollarla 
müxalifətin siyasi gedişi kimi göstərərək iki ölkə 
arasındakı məsələlərin həllinə Qərbi cəlb etmək 
istiqamətində hərəkətlər edir. 

Erməni rəhbərliyinin əsas istəyi odur ki, gö-
rüşlər Qərbin patronajlığı altında keçirilsin və əsas 
məqam kimi insan haqları, qondarma qurumun 
“statusu” gündəmdə olsun və buna da insan 
haqları donu geydirilsin. Lakin Rusiya Ermənistanın 
baş naziri Paşinyanın hansı siyasi oyunlar qurdu-
ğunu təhlil edir və prosesləri nəzarətdə saxlamağa 
çalışır. 

Rusiya da öz növbəsində ATƏTin Minsk qru-
punun həmsədr ölkələrindən biri kimi regionda 
gedən proseslərdən kənarda qalmaq istəmir və 
həta ən vacib açar fi qur kimi çıxış edir. 

Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan qalib 
ölkədir və şərtləri diktə edən tərəfdir. Ona görə 
də ölkəmiz təmkinli şəkildə öz siyasətini sərgilə-
yir. Məlumdur ki, Soçi görüşündə də Azərbaycan 
olaraq əsas məqsədimiz sərhədlərin müəyyən 
edilməsi, təklif olunmuş “3+3” formatının reallaş-
ması, 10 noyabr sazişinin müddəalarının yerinə 
yetirilmə mexanizminin dəqiqləşdirilməsidir. Regi-
onda baş verən proseslərdə Qərbin də, Rusiyanın 
da öz strateji maraqları mövcuddur. Kimlərəsə xoş 
gəlməsə də, Azərbaycan müstəqil siyasət aparan 
bir ölkədir. Buna görə də bütün tərəfərlə bərabər-
hüquqlu müstəvidə danışıqlar aparır. Ölkəmizin 
xarici siyasətinin əsasında ərazi bütövlüyümüzün 
tanınmasını qəbul etdirmək dayanır. 

Ermənistan baş nazirinin çıxışları ancaq daxili 
auditoriyaya hesablanıb və bu fi kirlər spekulyasiya 
xarakteri daşıyır. Çünki Ermənistan məğlub ölkədir. 
Paşinyan məğlub ölkənin başçısı kimi öz nüfuzunu 
qaldırmaq, hakimiyyətini qorumaq üçün çıxışlar 
edir, apardığı daxili və xarici siyasətdəki yanlışlıq-
ları vətəndaşlarına sırımaq istəyir, buna isə müxalif 
qüvvələrin maneçilik törətdiklərini göstərir. Amma 
əsl reallıq danışıqlar masasındakı mövzulardır. 
Ermənistan tərəfi  bu reallıqları qəbul etməyə məc-
burdur, çünki əks halda regional təhdidlər böyük 
qlobal təhdidlərə çevrilə bilər. 

Türkiyə Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ər-
doğanın təklifi  ilə 6-lıq platformanın yaradılması 
ideyası regional və qlobal təhlükəsizliyə təhdidin 
qarşısını ala biləcək müArzu Nağıyev Milli Məclisin 
deputatı Daxili və xarici siyasətimiz Azərbaycan 
xalqının rifahına hesablanıb mühüm amildir. Bu, 
ilk növbədə Ermənistanın xeyrinə olmaqla yana-
şı, 6 dövlətin hər biri üçün labüddür. Dəhlizlərin 
açılması, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya 
məsələləri, həta sərhədlərin açılması ehtimalı da 
burada öz həllini tapa bilər. Məlumdur ki, 44 günlük 
müharibədə Türkiyə Azərbaycanı mənəvi-psixoloji 
cəhətdən dəstəkləməklə, eyni zamanda, Prezident 
İlham Əliyevin apardığı informasiya müharibəsində 
də bizimlə oldu. Qardaş ölkə NATO blokuna daxil 
olan dövlət kimi istər türk və müsəlman dünya-
sında, istərsə də nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda 
mənəvi-siyasi dəstək nümayiş etdirdi. 

Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində hər 
iki dövlətin liderlərinin şəxsi münasibətlərinin də 
rolu mühümdür: “Nə qədər desələr də ki, xarici 
siyasətdə dostluq ümumi maraqlardan başlayır, 
bizim timsalımızda göstərə bildik ki, dostluq və 
qardaşlıq münasibəti də mümkündür və “iki döv-
lət, bir millət” olmaq da mümkündür. Azərbaycanın 
qələbəsi bunu bir daha möhkəmlətdi, Bakı və 

Arzu Nağıyev
Milli Məclisin deputatı
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Ankara arasındakı münasibəti artıq beynəlxalq 
meqalayihələrin icrasına, logistika, turizm, birgə 
platformaların yaradılmasına yönəltdi. Artıq 
bunun gerçəkləşməsinin şahidi oluruq və yaxın 
zamanlarda da olacağıq”. 

Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) 15-ci Zirvə Görü-
şündə qəbul edilən yekun sənəddə Azərbaycanın 
maraqlarına uyğun müddəalar öz əksini tapıb. 
Bəyannamədə Azərbaycan xalqı və hökuməti 
işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi və ərazi 
bütövlüyünün bərpa olunması münasibəti ilə 
təbrik edilir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi 
Təşkilatına (KTMT) üzv ölkələrin məhz Azərbay-
can Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər günü münasi-
bəti ilə təbrik etməsi də mühüm bir məsələdir. 

Əsas məqam ondan ibarətdir ki, Ermənistan 
da KTMT-nin üzvüdür. Məhz Qırğızıstan, Qa-
zaxıstan, Tacikistan və Özbəkistanın bu təbrikə 
qoşulması təqdirəlayiq haldır. Bu, onu göstərir ki, 
KTMT-yə üzv olan dövlətlər Azərbaycana dəyər 
verir, türk dünyasında, ümumiyyətlə, Müstəqil 
Dövlətlər Birliyi (MDB) məkanında da Azərbay-
can ciddi, öz sözünü deyə bilən, qalib bir dövlət 
kimi qəbul edilir və tanınır. 

Bu, həm də Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin şəxsiyyəti, liderlik xüsusiyyətləri və 
qətiyyəti ilə bağlıdır, türk dünyasında Azərbay-
can Prezidentinin lider kimi qəbul olunmasının 
ifadəsidir. 

Onlar İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) 
üzvü olmaqla yanaşı, eyni zamanda, Ermənista-
nın üzv olduğu KTMT-nin də üzvləridirlər. 

İƏT çərçivəsində qəbul edilmiş hesabatlarda 
“Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin 
imzaladıqları sənədlərdə yer almış dəhliz” ifadə-
sinin öz əksini tapması Zəngəzur dəhlizi məsələ-
sinin İƏT regionunda uğurla təşviq edilməsinin və 
qəbul olunmasının bariz nümunəsidir. 

Bütün bu proseslər bir daha göstərir ki, 
Azərbaycanın apardığı daxili və xarici siyasət hər 
bir ölkə vətəndaşının rifahına, suveren dövlət 
prinsipinə, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyin 
təmin olunmasına hesablanıb.
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Azərbaycan BMT-yə qoşulduqdan təxminən iki ay 
sonra Şuşa Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfi ndən 
işğal olundu. Azərbaycanlılar öz şəhərindən, yurdlarından 
didərgin salındı. Ancaq 44 günlük Vətən müharibəsin-
dən sonra Şuşa azad edildi. Bu gün Şuşa öz simasını 
günbəgün dəyişən və Azərbaycanın sürətlə inkişaf edən, 
yenidən qurulan bir şəhəridir.

Bu fi kirləri Şuşada Azərbaycan-BMT tərəfdaşlığının 30 
illiyinə həsr olunmuş toplantıda çıxışı zamanı Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Admi-
nistrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev söyləyib.

Prezidentin köməkçisi deyib ki, Azərbaycan-BMT əməkdaşlığı 1990-cı illərdən bəri dəyişib. Həmin illərdə Azər-
baycan humanitar yardım alan bir ölkə idi. Lakin 30 ildən sonra bugünkü Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin və 
BMT ailəsinin tamhüquqlu üzvüdür.

Azərbaycan ilə BMT arasında əməkdaşlığın tarixinə toxunan Hikmət Hacıyev bildirib ki, Azərbaycan 2012-2013-
cü illərdə dünyanın 150-dən çox ölkəsinin səsi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilib. Həmin 
illərdə Azərbaycan BMT-nin prinsip və normalarının reallaşdırılmamasından, Ermənistanın davamlı işğalından əziy-
yət çəkirdi. Bu gün isə Azərbaycan BMT tərəfi ndən müəyyənləşdirilən hədəf və missiyaların yerinə yetirilməsinə, 
xüsusilə də sülh və təhlükəsizliyə töhfə verir”, – deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib.

Azərbaycan dövləti tərəfi ndən Ukray-
na xalqına humanitar yardım məqsədilə 
təcili və təxirəsalınmaz hallarda tibbi yar-
dımın göstərilməsi üçün dərman vasitələri 
və tibbi sərf, eləcə də ərzaq və qida məh-
sullarından ibarət növbəti yardım martın 
12-də yola salınıb.

Ümumi məbləği 5,5 milyon avrodan artıq olan 380 tonluq humanitar yardımın 
Polşanın Rjeşov hava limanına çatdırılması üçün ilk təyyarə saat 09:00-da Heydər 
Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanından yola düşüb. Yardımın daşınması 
məqsədilə gün ərzində növbəti uçuşların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Xatırladaq ki, Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar ölkə rəhbərliyinin tapşırığı ilə 
Azərbaycan tərəfi ndən Ukraynaya dərman vasitələri, tibbi sərf, cihaz və avadanlıqlardan ibarət 5,5 milyon avro 
məbləğində ilk humanitar yardım böhranın ilk günlərində - fevralın 27-də göndərilib.

Qeyd edək ki, "Dədə Qorqud" Fondunun Prezidenti Eldar İsmayılov da Ukrayna xalqına dəstək məqsədi 
ilə Azərbaycandakı Ukrayna səfi rliyində olub, ölənlərin xatirəsinə ehtiram olaraq səfi rlik önünə gül buketi 
qoyub, ölkənin ərazi bütövlüyünü tanıdığını bildirib.

  Layiqli 
       Vətən 

  Övladı!
Vahid Əhmədov  görkəmli iqtisadçı, fəal ictimai xadim, baş verən proses-

lərə həmişə yüksək vətəndaşlıq mövqeyindən yanaşan ziyalı, geniş ictima-
iyyətin hörmətini qazanmış şəxsiyyət, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye 
və sahibkarlıq komitəsinin üzvü kimi təqdirəlayiq fəaliyyət göstərən, qanun 
yaradıcılığı işinə öz layiqli töhfəsini verən deputat  kimi xarakterizə edilib. 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında 
fəal iştirakına görə onu Şöhrət ordeni ilə təltif etmişdir.

Həmçinin Vahid Əhmədov 1990-cı ildə Bakı şəhərinin Nizami rayonu 53 
nömrəli "Gənclik" seçki dairəsindən Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputat, 13 
dekabr 2005-ci ildən  Azərbaycan—Almaniya, Azərbaycan—Xorvatiya, Azər-
baycan—Rusiya, Azərbaycan—Türkmənistan, 27 fevral 2007-ci ildən  Azərbay-

can—Ukrayna parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının tərkibində fəaliyyət göstərmişdir. 2005 və 2010-cu 
illərdə 2 dəfə  52 saylı Quba seçki dairəsindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə millət vəkili seçilmişdir.

Vahid Əhmədov: - Cəmiyyət məni yaxşı tanıyır. Çıxışlarım dövlətin, xalqın rifahının daha da yaxşı olması 
üçündür. Mən hər zaman öz mövqeyimi bildirən bir adamam. Həmişə dövlətçiliyə bağlı olmuşam, müstəqilliyə səs 
vermişəm. Bütün çıxışlarım və fəaliyyətim göz qabağındadır! 

Dədə Qorqud Milli Fondu,"Azərbaycan Dünyası" Beynəlxalq Jurnalının Ağsaqqalar Şurasının qərarı ilə layiqli 
Vətən övladı, millət vəkili, Azərbaycan SSR-in əməkdar mühəndisi,  texnika elmləri doktoru Vahid Qazməmməd 
oğlu Əhmədov  anadan olmasının 75 illik yubileyi münasibətilə "Vətən Övladı” Ordeni ilə təltif edilir.

Eldar İsmayılov
Dədə Qorqud Milli Fondu rəhbəri, "Azərbaycan Dünyası" Beynəlxalq Jurnalının təsisçisi və baş redaktoru

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan beynəlxalq 
sülhə və təhlükəsizliyə töhfəsini verir

Azərbaycandan Ukraynaya növbəti 
humanitar yardım göndərilib
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Это был очень важный визит. Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев и ранее посещал 
Украину с официальными и рабочими визитами. 
Но на сей раз он сделал это в новом статусе – 
главы победившей в войне страны. Азербайджан 
победил в 44-дневной войне, вернув себе терри-
торию, равную Ливану и четырем Люксембургам. 
Эта победа была добыта не благодаря, а вопреки 
желанию, планам ведущих мировых держав и 
давлению, которые они оказывали на официаль-
ный Баку.

В первую очередь речь идет о странах – 
сопредседателях Минской группы ОБСЕ (США, 
Франция, Россия), которые на протяжении почти 
трех десятков лет делали все не для восста-
новления справедливости, а для сохранения 
статус-кво, при котором, по сути, Азербайджану 
предлагалось смириться с потерей своих земель. 
Ныне почти такая же ситуация складывается и с 
Украиной.

Да, в случае нападения России на Украину, 

как уже объявлено, будут введены крайне жест-
кие санкции против руководства этой страны, 
которая все глубже погружается в болото нераз-
решимых социально-экономических проблем, но 
продолжает угрожать суверенитету и террито-
риальной целостности разных стран. Это просто 
алогично, в условиях наличия почти 18 миллио-
нов россиян, проживающих за чертой бедности. 
Тем не менее это именно так!

Совсем недавно мы услышали совершенно 
конкретные примеры территориальных пре-
тензий к Казахстану, которые были озвучены 
депутатами российской Государственной думы. 
Дошло до того, что кремлевская пропагандист-
ка Маргарита Симоньян стала позволять себе 
загибание пальцев и требование перехода 
Казахстана с латиницы на кириллицу. Предло-
жений перейти на кириллицу в Армении она не 
озвучила. Хотя в условиях, когда весь мир увидел, 
как премьер-министр Армении Никол Пашинян 
превратился в послушного исполнителя требова-

Украина нуждается в поддержке 
самого сильного государства 

Южного Кавказа

ний России, такое предложение Симоньян могло 
бы быть реализовано.

В любом случае ее выходки являются логи-
ческим продолжением политики России, которая 
грезит созданием "нового СССР". Для достижения 
поставленной цели России жизненно важно 
подчинить себе Украину. И мы уже регулярно 
слышим прогнозы политиков и военных экспер-
тов из разных стран мира на тему неизбежности 
большой войны между Украиной и Россией.

В этих условиях, когда кремлевские "гово-
рящие головы" требуют от всех "определиться, 
кто и на каком стуле сидит", крайне важным был 
визит в Киев президента Азербайджана. Украина 
нуждается в поддержке самого сильного, с поли-
тической и экономической точек зрения, госу-
дарства Южного Кавказа. Азербайджан, обла-
дающей сильнейшей в регионе армией, которая 
обладает опытом блестящей победы, является 
проверенным, искренним другом Украины.

Президент Владимир Зеленский неспроста 
поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку 
суверенитета и территориальной целостности 
Украины. Действительно, Азербайджан на 
различных площадках – ООН, ОБСЕ – не раз 
демонстрировал поддержку суверенитета и 
территориальной целостности Украины в рамках 
ее международно признанных границ. Так будет 
и впредь. Как бы ни негодовали по этому поводу 
в России.

Кстати, о негодовании. Уверен, что этим чув-
ством будут охвачены многие в Армении. Ведь 
Владимир Зеленский не посещал эту страну и не 
приглашал президента или премьер-министра 
Армении посетить Киев. И это логично, учитывая 
регулярное голосование Армении на различных 
площадках в унисон с Россией, которая аннекси-
ровала Крым и развязала войну на Донбассе.

Тем не менее в Армении наверняка будут 
крайне недовольны заявлением Владимира 
Зеленского о том, что украинские компании 
намерены принять участие в восстановитель-
ных работах на освобожденных в результате 
44-дневной войны территориях Азербайджана. 

Надеюсь, что на сей раз до закидывания яйцами 
посольства Украины в Ереване не дойдет.

Впрочем, вне зависимости от реакции России 
и Армении, наши страны будут развивать двусто-
ронние отношения. В планах – удвоение цифры 
товарооборота, доведение ее до отметки в два 
с лишним миллиарда долларов. И это достижи-
мая цель. Ведь и Азербайджан, как показывают 
подписанные шесть двусторонних документов, 
видит в Украине надежного партнера и страну, 
в которую стоит вкладывать инвестиции. В том 
числе и в украинское сельское хозяйство.

Меморандум о взаимопонимании между 
министерствами о сотрудничестве в аграрной 

сфере по итогам переговоров между президен-
тами наших стран подписали министр аграрной 
политики и продовольствия Украины Роман 
Лещенко и министр экономики Азербайджан-
ской Республики Микаил Джаббаров. В целом же, 
подводя итоги нынешнего визита президента 
Азербайджана Ильхама Алиева в столицу Укра-
ины, можно лишь сказать, что этот визит под-
черкнул важность наших стран друг для друга 
и создал новые предпосылки для более тесной 
экономической и политической взаимосвязи 
между ними. Чему будут рады и в Баку, и в Киеве. 
Чем будут гордиться и проживающие в Азер-
байджане украинцы, и проживающие в Украине 
азербайджанцы.

ХИКМЕТ ДЖАВАДОВ
Председатель Всеукраинской общественной организации 

"Объединенная диаспора азербайджанцев Украины"
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Fevralın 12-də Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə 
Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının (UAR) növbəti – II 
Hesabat-seçki Qurultayı keçirilib.

Qurultayda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
(DİDK) nümayəndələri, Ukraynanın müxtəlif regionla-
rından gəlmiş 200 nəfərə yaxın təmsilçi, Ukraynanın 
dövlət rəsmiləri, deputatlar, jurnalistlər və digər qonaq-
lar iştirak edib.

Tədbirdən əvvəl Qurultay nümayəndələri ulu öndər 
Heydər Əliyevin Kiyevdəki abidəsini ziyarət edib və 
qarşısına tər çiçəklər düzüblər. Sonra Azərbaycan və 
Ukraynanın Dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə işinə 
başlayan Qurultayda Azərbaycan torpaqlarının azadlığı 
uğrunda həlak olan şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad edilib.

UAR-ın Baş katibi Ceyhun Məmmədovun modera-
torluğu ilə keçirilən Qurultayda DİDK-nın sədr müavini 
Vaqif Seyidbəyov çıxış edərək, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı zəfərimizdən sonra diaspo-
rumuzun fəaliyyətində yeni bir mərhələ başladığını 
qeyd edib. O, DİDK-nın fəaliyyəti – Koordinasiya Şura-
ları, Azərbaycan Evləri, Qarabağ məktəbləri, gənclərlə 
iş istiqamətində həyata keçirilən layihələr və s. barədə 
məlumat verib, diasporumuzu daha da inkişaf etdirmək, 
onun fəaliyyətini gücləndirmək üçün birlik və həmrəyli-
yimizi daha da möhkəmləndirməyin vacibliyini bildirib.

Dövlət Komitəsinin fəaliyyətini əks etdirən qısa 
videoçarxın nümayişindən sonra çıxış edən Azərbaycan 
Respublikasının Ukraynadakı səfirliyinin müşaviri Kamal 
Xəlilov ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə forma-

laşan Azərbaycan diasporunun bu gün Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə inkişaf etdiyini qeyd edib. UAR-ın 
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən səfirlik nümayəndəsi 
təşkilatın tarixi Vətənimiz Azərbaycan və dövlətimiz 
üçün əlindən gələni etdiyini vurğulayıb.

Ukrayna Ali Radasının deputatı Maryan Zablotskiy 
Ukraynada yaşayan azərbaycanlıların, sadəcə, Azərbay-
can diasporu deyil, Ukraynanın bir parçası olduğunu, 
onların vətənpərvərliyini xüsusi vurğulayıb.

Ukraynanın Etnosiyasət və vicdan azadlığı Dövlət 
Xidmətinin rəhbəri Yelena Boqdan Ukrayna cəmiy-
yətinə verdiyi töhfələrə, ölkənin ərazi bütövlüyünün 
qorunmasına göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycan 
diasporuna təşəkkür edib.

İrpin şəhər merinin müavini İrina Petrova Azərbay-
can diasporu ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın ildən-ilə inkişaf 
etdiyini, İrpində Zərifə Əliyeva Parkının açılmasını, ən 
yaxşı məktəblərdən birinə Zərifə Əliyevanın adının 
verilməsini bu əməkdaşlığın bariz nümunəsi kimi 
göstərib. Qarşılıqlı münasibətlərin möhkəmlənmə-
sinə, İrpin şəhərinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə 
Azərbaycan diasporunun bir qrup üzvü xüsusi diplomla 
mükafatlandırılıb.

UAR-ın Baş katibi Ceyhun Məmmədovun təşkilatın 
3 illik fəaliyyətinə dair hesabat çıxışından sonra video-
çarx təqdim olunub.

Daha sonra çıxış edən UAR həmsədrləri Oleq 
Krapivin və Hikmət Cavadov Qurultay iştirakçılarına 
qurumun fəaliyyətinə göstərdiyi dəstəyə və tədbirə 
qatıldıqlarına görə təşəkkür edib, Qarabağ Zəfərindən 

sonra yeni mərhələdə diasporumuzun qarşısında açılan 
hədəflərə nail olmaq üçün birliyimizi möhkəmləndirmə-
yin, hər bir azərbaycanlının, o cümlədən iş adamları və 
ziyalıların hüquqlarının qorunmasının vacibliyini qeyd 
ediblər.

Çıxışlardan sonra Ukrayna Azərbaycanlıları Rada-
sında təmsil olunmaq üçün müraciət edən 23 təşkilatla 
UAR arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair Memorandum 
imzalanıb.

Diaspor rəhbərləri Murad Ömərov, Eldar Tağıyev, 
Şakir Yəhyayev və başqaları çıxış edərək, Diasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun birlik və 
həmrəylik təşəbbüslərini təşkilatların dəstəkləməsini, 
bu gün daha 23 təşkilatın UAR-la əməkdaşlığa başla-
masını alqışlayıblar.

Sonda səsvermə yolu ilə təşkilatın Əsasnaməsinə 
edilən dəyişikliyə uyğun olaraq İdarə Heyətinin tərkibi 
genişləndirilib və yeni üzvlər seçilib. Daha sonra İH-nin 
üzvləri Ceyhun Məmmədovu UAR-ın icraçı direktoru 
seçib. Bundan başqa, təşkilatın tərkibində Ziyalılar, 
Gənclər və İş Adamları şuraları yaradılıb, onların üzvləri 
müəyyənləşdirilib. Bundan başqa, UAR-ın loqosunun 
dəyişdirilməsi ilə bağlı təkliflər irəli sürülüb və yekdillik-
lə qəbul olunub.

Sonda UAR-ın II Qurultayının Bəyanatı oxunub və 
Qurultay iştirakçılarının Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevə müraciəti qəbul olunub.

Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının 
Qurultayı keçirilib



APREL / 2022 / № 126AZƏRBAYCAN DÖNYASI 20 21

İsveç KİV nümayəndələri Qaçqın və Məcburi 
Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsində, Azərbaycan 
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində, ANAMA-nın 
baş ofisində və Milli Məclisdə bir sıra rəsmi görüşlər 
keçirib. Xatırladaq ki, bu, İsveç KİV nümayəndələri-
nin işğaldan azad edilmiş Azərbaycan torpaqlarına 
ilk səfəri idi. Səfər Emil Mirzəyevin sədrliyi ilə İsveç 
Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə baş 
tutub. Yeri gəlmişkən, səfər Azərbaycan torpaqları-
nın işğaldan azad edilməsi uğrunda Vətən müha-
ribəsinin başlanmasının ildönümü ərəfəsində baş 
tutub. İsveçli jurnalistlər separatçıların Azərbaycan 
torpaqlarında törətdikləri mədəni və dini vandalizm 
faktları, son 30 ildə işğaldan azad edilmiş Azər-
baycan torpaqlarında törədilmiş ekogenosidlərin 
sənədləşdirilməsi, 90-cı illərdə Birinci Qarabağ 
müharibəsinin canlı şahidləri ilə görüşlər ilə tanış 
olublar.

İlk görüş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
21 aprel 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə Qaçqınların və 
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədri vəzifəsinə təyin edilmiş Rövşən Rzayev ilə ke-
çirilib. Bu Komitə qaçqınların qəbulu, yerləşdirilməsi 

və məişət şəraiti ilə bağlı məsələləri həll etmək üçün 
və respublikanın sovet, təsərrüfat, inzibati və ictimai 
təşkilatlarının bu sahədə fəaliyyətini əlaqələndirmək 
məqsədi ilə hələ Azərbaycan SSR Sovetinin Rəyasət 
Heyətinin 19 sentyabr 1989-cu il tarixli qərarı ilə 
yaradılıb. 1993-cü il yanvarın 5-də komitənin adı 
dəyişdirilərək Azərbaycan Respublikası Qaçqınların 
və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi 
adlandırılmışdır.

Cənab Rövşən Rzayev 1992-1993-cü illərdə 1 000 
000-ə yaxın qaçqın və məcburi köçkünün depor-
tasiya olunduğunu, və 320 000-ə yaxın məcburi 
köçkünün Komitədən yaşayış yerlərlə təyin oldu-
ğunu bildirdi. Dövlət köçkünləri pulla, təhsillə, işlə 
kömək etmək üçün bütün səylərini göstərir. Amma 
şərait o qədər də yaxşı deyil, dövlət bütün qaçqınları 
əhatə edə bilmir. Qaçqınların vətənlərinə qayıtması 
ilə bağlı araşdırma aparılır. Komitə Bakıda qaçqın-
lar üçün layihələr üzərində işləyir. Cawa Media, bu 
layihələrdən birinə adlanan baş çəkib. “Xari Bülbül” 
adlanan layihədə əl işi xalçalar istehsal olunur və 
satışa çıxadrılır. Burada Qətibə Xəlilova nadir gümüş 
zinət əşyaları istehsal edir. 

Bakıda görüşlər
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Гениальный азербайджанский поэт Низами 
Гянджеви внёс значительный вклад в мировую 
литературу. По решению правительства Азер-
байджана 2021 год был объявлен юбилейным го-
дом Низами Гянджеви, в связи с его 880-летием.

Как человек и общественный деятель Низами 
был носителем самых передовых идей своей 
эпохи. Он защищал права человека и считал его 
основой всего, ненавидел зло, насилие и выра-
жал эти чувства во всех своих произведениях.

Родина Низами – город Гянджа, который в 
Х11 веке был один из самых больших городов 
Азербайджана. Он родился в Гяндже примерно 
в 1141 году. Звали его Ильяс, сын Юсуфа. Низами 
– это его поэтический псевдоним. Образование 
он получил разностороннее, владел арабским 
и персидским языками, философией, которая в 
тот период тесно была связана с богословием, 
юридическими науками, математикой, физикой, 
географией, астрономией и медициной. Ему был 
доступен весь комплекс знаний того периода. 
Творчество Низами тому очевидное подтверж-
дение.

Первым большим произведением Низами 
является поэма «Сокровищница тайн», в кото-
рой отражены его советы, как надо управлять 
страной. Данная поэма была разослана многим 

правителям, некоторые из них достойно оцени-
ли его труд и советы. Ему были посланы различ-
ные дары. А правитель Дербента послал ему в 
дар красивую рабыню Афак, которая стала его 
женой. У них родился сын, назвали его Мухам-
медом.

Одним из величайших поэм Низами, яв-
ляется «Хосров и Ширин». В этой страстной 
поэме-песне о любви, как говорит сам поэт, один 
из страстных образов – прекрасная царевна 
Ширин – является портретом его любимой 
жены Афак. Ширин, наследница трона, красива, 
умна.  Став царицей, приводит страну в порядок, 
сделав справедливость и правосудие политикой 
своего правления.

Большой успех выпал на новую поэму Ни-
зами о любви «Лейли и Меджнун», которую ему 
заказал ширваншах Ахсатан, на мотив арабского 
предания о несчастной любви Лейли и Меджнун. 
Ещё при жизни поэта такого успеха не знало ни 
одно произведение поэтов Переднего Востока. 
Она вызвала множество подражаний поэту.

Следующую поэму Низами заказал правитель 
Мераги, который просил его «вывести молодой 
месяц из праздничной ночи», то есть блеснуть 
новым тонким и изящным произведением. Так 
была создана новая поэма «Семь красавиц». 

Низами в ранней молодости прославился как поэт 
и мог вступить в ряды придворных поэтов одного 
из эмиров. Но он понял, приблизившись к носителю 
власти, он как поэт потеряет свою свободу. Отказав-
шись от своих первоначальных планов, поэт избрал 
суровый путь труда и испытаний. Следует отметить, 
что многие строки поэм Низами, содержащие беспо-
щадное обличение всякого произвола и насилия, его 
грозные напоминания о расплате производили на 
правителей неприятное впечатление. 

Низами всё время хотел найти героя, подходя-
щего для выполнения роли идеального правителя. 
Такого героя он находит в Искендере – Александре 
Македонском. Он считает, что царь – слуга народа, 
защитник угнетённых и обиженных, царь – фило-
соф. Поэтому свою последнюю работу «Искендер 
Намэ» поэт посвятил Александру Македонскому. В 
этот период он был одинок, болел, испытал большие 
трудности, но присущие ему дисциплина и упорство 
позволили ему завершить свою последнюю поэму. 
Глава в «Искандер – Намэ» о счастливом городе 
Севера в те времена могла навлечь на голову её 
автора серьёзнейшую кару, но он не побоялся ярости 
властителей и перед смертью сказал своё последнее 
слово. Эта глава приближает творчество Низами к 
нашему времени. Высокое качество истинно великих 
произведений в том и заключается, что они могут не 
менее мощно звучать в эпохи, удалённые от времени 
их создания, и по-новому волновать людей. 

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА
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Sevgi insana məxsus olan ən ali hissdir. Sevgini 
duyan, onu layiqincə qiymətləndirməyi bacaran hər 
bir şəxs Vətən üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Belə insanlar  Vətəni üçün əlindən gələni əsirgəməz-
lər.Çünki sevginin özu onlar üçün vətəndir, anadır, 
ailədir.... 

Xoşbəxt o insandır ki, gördüyü əməlləri ilə tarixin 
yaddaşına həkk olunaraq xalqının qəlbində daim 
yaşayır. Belə insanların ürəyi özü üçün deyil, xalqı 
və dövləti üçün döyünür. Rəşid Şükür oğlu Rzayevi 
məhz belə insanların sırasında görmək mümkündür. 

Həyatını Vətəninə, həsr edən sözün əsl məna-
sında Vətən övladı, fəlsəfə doktoru,  Beynəlxalq 
Ekoenergetika Akademiyasının fəlsəfə üzrə fəxri 
professoru, beş elmi və tarixi kitabın müəllifi, 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür . Əsl ziyalı, 
əqidəsi və amalı saf, öz sayəsində dövlət və dövlət-
çilik ideyaları uğrunda daima çalışan vətənpərvər 
insan. Vətənini dərin məhəbbətlə sevən, insanlığın 
düzgün formalaşaraq vətənini dünyada ən uca 
zirvələrdə görmək istəyən şəxsiyyətdir.  Vətən onun 
üçün müqayisə edilməz bir dəyərdir . Vətəni qar-
şısında  misilsiz xidmətləri vardır. Haqqın, ədalətin, 
hüququn müdafiəsinin keşiyində olaraq,  dövlətinə, 

tarixinə, xalqına qəlbən daim bağlıdır. Onun müəllifi 
olduğu “Azərbaycan Tarixi “ , “Ədliyyə rəmzləri”, 
“Azərbaycan xanlıqları” ,” Azərbaycanın Beynəlxalq 
Dəniz Konvensiyalarında İştirakı “,”Dünya Okeanında 
və Xəzər Dənizində Təhlükəsizliyin Təmin Edilməsi “. 
kitabları buna dəlalət edir. Bu kitablar gənclərimizin 
maariflənməsi üçün çox gərəklidir və gələcək nə-
sillər üçün qorunub saxlanılmalıdır. Müəllifi olduğu   
kitabların bəziləri Azərbaycanın  qədim və zəngin 
tarixini özündə əks etdirərək Azərbaycan tarixində 
qaranlıq qalan səhifələri işıqlandıranrır. 

Rəşid Rzayev Azərbaycanın tarixi ilə dərindən 
maraqlanaraq onun qədimliyini və zənginliyini 
sübut edən numizmatik materiallar əsasında Azər-
baycan tarixinin müxtəlif dövrlərdə əks etdirən çoxlu 
sayda materiallar və sənədlər toplamışdır. Həmçinin 
Rəşid müəllimin yaratdığı şəxsi kolleksiya əsasında 
çoxəsirlik dövlətçilik tariximizi əks etdirən qızıl, 
gümüş, misdən hazırlanmış sikkələrə rast gəlinir. 
Qədim sikkələrin nominal dəyəri , onların bu günə 
qədər qorunub saxlanılması tariximizin öyrənilməsi 
baxımından çox qiymətli mənbədir. Hətta  bu ma-
teriallar içərisində  Səfəvi hökmdarlarının, Osmanlı 
sultanlarının, Azərbaycan xanlıqlarının adına İrəvan 

və Qarabağda zərb olunmuş sikkələr vardır ki, bu 
da İrəvan şəhərinin və ətraf ərazilərin əzəli qədim 
Azərbaycan torpağı olduğunu bir daha sübut edir. 
Bütün bunlara əsasən qətiyyətlə demək olar ki,  bu 
Rəşid müəllimin Azərbaycan tarixinə , elm sahəsin-
də verdiyi misilsiz  töhvələrdən biridir.

Hər zaman tarixi şəxsiyyətlərə və ziyalılara 
önəm verərək bu xoşməramlı missiyasını layiqin-
cə davam etdirən “Azərbaycan Dünyası “ Bey-
nəlxalq jurnalı və “Dədə Qorqud “ Milli Fondunun 
Ağsaqallar Şurası və İdarə heyəti tərəfindən 
hüquqşünas, fəlsəfə elmləri doktoru, gözəl insan 

olan Rəşid Rzayevin Vətəninə , xalqına, peşəsinə 
göstərdiyi qayğı və diqqətini, haqqı və ədaləti ilə 
hər zaman seçilərək Vətəninə göstərdiyi misilsiz 
xidmətlərini yüksək səviyyədə dəyərləndirilərərək 
onu “Dədə Qorqud “ Milli Fondu və “Azərbay-
can Dünyası “ Beynəlxalq jurnalının təsis etdiyi 
“Ədalətin Qılıncı” ictimai mükafat ordeninə layiq 
görülmüşdür. Ordeni “Dədə Qorqud “ Milli Fondu-
nun rəhbəri və “Azərbaycan Dünyası “ Beynəlxalq 
jurnalının baş redaktou və təsisçisi Eldar İsmayılov 
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

Azərbaycanın əvəz 
olunmaz mənəvi sərvəti
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Однажды во сне мне приснился высокий огромный старец 
с длиной белой бородой, в белом чапане, вышитом разными 
цветными нитями в виде казахских узоров (ою). На голове старца 
высокая шапка с отворотом. В руке он держал высокий  посох 
светлого цвета , с золотой  ручкой. Он не раз приходил во сне. 

Эти непростые знаки посланы мне. Я начала изучать и 
интересоваться наследием Коркыта.

Осенью пошлого года  посетила Мемориальный комплекс 
Коркыт Ата в Кзылординской области, в п.Кармакши  ,ознако-
милась с материалами, с экспонатами музея. Провела личные 
встречи и записала из первых уст рассказы и воспоминания акса-
калов об Елеу Кушербаеве, об реальной истории строительства 
комплекса, о тех советских годах ,о трудностях того времени….

Немного из истории уже написанных и изученных мате-
риалов, из книг и научных работ привожу некоторые моменты и 
отрывки.

Коркыт-ата – особо почитаемая в тюркском мире леген-
дарная историческая личность. Он стал в Приаралье символом 
национального возрождения, олицетворением высоких идеалов 
духовности, нравственности, любви к Родине и жизнеутвержда-
ющего оптимизма.

Коркыт-ата известен, как создатель кобыза, акын, ска-
зитель, покровитель поэтов и музыкантов, баксы-провидец, к 
которому прислушивались ханы и простые люди. Предания и 
легенды о нем встречаются у всех тюркских народов, выходцев 
из кипчакских и огузских племен, в том числе казахов, азербайд-
жанцев, каракалпаков, туркмен, турок, татар, гагаузов, башкир. 
Здесь, на священной древней земле Сыра, они веками из уст в 
уста передавались из поколения в поколение, как и продолжаю-
щие жить и вдохновлять потомков мудрые изречения, уникаль-
ные литературно-музыкальные произведения родоначальника 
кюя, изобретателя казахского кобыза, который принято считать 
первым смычковым инструментом человечества. Так, из дерева 
ширгай  Коркытом был создан музыкальный инструмент, с натя-
нутыми на него струнами, обернутый в верблюжью кожу — пер-
вый кобыз, на котором он изливал свои мысли и чувства.

На протяжении всей жизни он искал ключ к бессмертию. 
Но куда бы ни ступала его нога, Коркыт сталкивался с символами 

Вечное наследие   
Коркыта ата на 

казахской земле
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неизбежной смерти.
На своей верблюдице Жел Майя Коркыт 

обошел всю Землю, но нигде не мог скрыться 
от уготовленной ему могилы. И только музыка 
могла остановить время и даже саму смерть.

Лишь уснув и невольно прекратив играть, 
Коркыт ата отправился в иной мир.

На месте захоронения Коркыта примерно 
в X-XI веках был воздвигнут мавзолей "Коркыт 
Тубе" (Поющие трубы). Со временем он разру-
шился. 

Позже, в 1980 году, в Кармакчинском рай-

оне появился архитектурный памятник в форме 
кобыза, который издает звуки при дуновении 
ветра.

Мемориальный комплекс Коркыт-Ата, 
расположен в окрестностях посёлка Кармакши, 
станции  Жосалы Кармакшинского района Кызы-
лординской области.

По многочисленным преданиям и мнению 
некоторых ученых, великий тюркский философ и 
музыкант из огузского племени Коркыт  родился 
в низовьях реки Сырдарьи, примерно в VIII–IX 
веках. Его отца звали Каракожа, из огузского  

рода Баят , а мать была из рода кыпчак и звали 
её Аманкыз.. Проживал он в столице огузов-кип-
чаков  Жанкенте, развалины которого сохрани-
лись в полутора километрах от одноименного 
поселка в Казалинском районе Приаралья. 
В те времена присырдарьинские степи были 
довольно обжитым краем, где нашли приют 
огузы, кыпчаки и карлуки. Коркыт по преданиям 
родился очень крупным  ребенком, рост состав-
лял 420 см. У Коркыта была сестренка Аккаймак. 
После смерти родителей , они воспитывались у 
родного дяди по материнской линии Дивкожа.

Вниз по течению реки Сейхун(Сырдарьи) 
появились целые поселения огузов.

Позднее образовался каганат . Там, где 
жили огузы-кыпчаки проходил Великий Шёл-
ковый путь ,по которому шли караваны в Рим, 
Сирию, Византию, Константинополь(Стамбул),в 
Китай… Коркыт знакомился с караванщиками, 
учился их языку, узнавал мир из их уст..От них 
узнает о своем деде Кармыш. Коркыт  будет 
искать свой род огузов на Кавказе, это место на-
зывалось якобы «Кобызстан».И Коркыт отправ-
ляется в путь искать родину деда. В 608 году он 

обьедет полмира и доедет до Тебриза и здесь он  
находит тот самый Кобызстан. Именно так гласит 
азербайджанская легенда.

Но через несколько лет он возвращается 
в Туркестан, в низовьи Сырдарьи, где родился.

В окрестностях Жанкента обнаружены 
около полусотни стоявших на Великом шел-
ковом пути древних поселений – памятников 
жетыасарской культуры, которые, по сведениям 
историков и археологов, существовали и актив-
но развивались в период расцвета государства 
огузо-кыпчакских племен. Исчезли они, веро-
ятно, как и многие другие древние поселения 
на территории региона, по причине капризов 
главной водной артерии. Сырдарью в древности 
называли петляющей рекой: в Приаралье до сих 
пор сохранились четыре ее старых русла. Она 
вполне могла в очередной раз найти новое, ли-
шив прибрежные поселения живительной влаги.

Наряду с характерными для трех столе-
тий керамическими изделиями, ритуальными 
подставками в виде барана здесь обнаружили 
и вытесанный из камня кобыз. А сам Коркыт-ата 
нашел свой последний приют неподалеку от 

Коркыт Ата

Мемориальный комплекс-музей «Коркыт Ата» Кзылординская область
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Сортобе...
К сожалению, мавзолей «Қорқыт-Төбе», 

который был воздвигнут в память о нем в X 
или XI веках и тысячелетие оставался почитае-
мой народной святыней, в советские времена 
оказался бесхозным. В 50–70-х годах минувшего 
столетия захоронение неоднократно размыва-
лось паводковыми водами, и от него остались 
только фрагменты кладки. Но местные жители 
вовремя спохватились, не допустив полной утра-
ты памятного места.

Глубоко опечаленные аксакалы обрати-
лись за помощью к руководившему в те годы 
Кармакшинским райкомом Компартии Елеу 
Кушербаеву. Несмотря на очевидные риски 
для карьеры, он взял на себя ответственность 
и решил все вопросы по строительству мемо-
риального комплекса Коркыт-ата. Соответ-
ствующий проект был подготовлен известным 
архитектором Беком Ибраевым, а физик-акустик 
Совет Исатаев разработал органную систему 
звучания из труб, которая венчала направлен-
ные на четыре стороны света 8-метровые стелы. 
Даже при небольших порывах ветра трубы пели, 
напоминая по звучанию кобыз.

Изготовили сложную систему труб  в 
Германии. На просьбу местных властей отклик-
нулось руководство расположенного в Кар-
макшинском районе космодрома «Байконур», 
впечатленное рассказами о Коркыте-ата. Так 
была исполнена последняя просьба великого 
старца, по преданиям, просившего положить на 

его могилу кобыз… Масштабная по тем време-
нам стройка быстро завершилась, в 1980 году к 
комплексу потянулись паломники.

Именно в Приаралье в застойные 80-е 
годы был установлен памятник Коркыт-ата. 
Кызылординская область, в частности район 
Жосалы (ныне – Кармакшинский), в советское 
время стали духовным сакральным центром 
казахской традиционной культуры,      

Правда, для Елеу Кушербаева стремление 
вернуть казахскому народу святыню, о чем «до-
брожелатели» поспешили доложить в высокие 
кабинеты, не обошлось без последствий. Однако 
и здесь, похоже, не обошлось без высших сил: 
за идеологические просчеты он отделался лишь 
строгим выговором.

Местные аксакалы утверждают: несмотря 
на яростное сопротивление Коммунистической 
партии Советского Союза и всяческие попытки 
стереть историческое наследие казахского наро-
да, тогдашнему главе района Елеу КУШЕРБАЕВУ 
удалось сделать невозможное.  

Если смотреть с высоты птичьего полета, 
центр композиции похож на кобыз, вокруг че-
тыре стелы, символизирующие четыре стороны 
света, где в свое время побывал Коркыт-ата. 
Но уникальность памятника в другом: на стыке 
стел смонтировано 40 труб разного диаметра и 
длины. Когда поднимается ветер (а в Приаралье 
ветер дует практически круглый год), из труб 
доносятся звуки настоящего кобыза. В 2000-м 
рядом с памятником открыли музей, а в 2014-м 

по поручению главы государства Нурсултана НА-
ЗАРБАЕВА провели реставрацию и реконструкцию 
памятника, создав архитектурный ансамбль-ком-
плекс с амфитеатром, гостиницей и другими 
объектами.

Существует и множество других легенд о 
Коркыт-ата, встречающихся у всех тюркских наро-
дов, в которых описывается жизнь великого старца. 
В них он предстает обладателем сверхъестествен-
ной силы, долгожителем, сверхчеловеком-про-
видцем, который помогает своему народу, став его 
духовным покровителем.

В поэтических сказаниях все события проис-
ходят на берегу реки Сырдарьи, а также на терри-
тории Центральной Азии и Кавказа, в них подробно 
рассказывается о жизни и быте огыз-кипчакского 
улуса, как создавались и распадались племенные 
союзы. Повествуется о подвигах батыров хана 
Баюндура – его зяте Казан-беке или Салор-Казане 
и других членах семьи, о коварстве никчемных лю-
дей, как герои сказаний справляются со сложными 
жизненными ситуациями с помощью высших сил.

В номинацию “Наследие Коркыт-ата: эпос, 
народные предания и музыка” на XIII сессии 

Крымбек  Елеуович Кушербаев
«Мой дед Кошербай во время Ве-
ликой Отечественной войны был 
признан Героем социалистического 
труда, мой отец Елеу возглавлял три 
района в Кызылординской области 
и является кавалером нескольких 
орденов. Служение Отечеству, 
народу является традицией нашей 
семьи», - сказал Кушербаев на бри-
финге в СЦК.

Среди наград в музее на первой полке 
Национальная премия фонда «Dede 
Gorgud» золотая статуэтка Коркыта
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Книги Елеу Кушербаева

межправительственного комитета по охране 
нематериального культурного наследия (ЮНЕ-
СКО) включили в репрезентативный список. Это 
историческое событие важно не только для Ка-
захстана, но и для многих тюркоязычных стран, 
считающих старца своим предком. Больше 
четырех лет потратили власти Кызылординской 
области и местная творческая интеллигенция, 
чтобы легенда тюркского мира - первый созда-
тель кобыза - была включена в список ЮНЕСКО.

Цель моей очередной поездки заключа-
лась в том, чтобы в первую очередь поклониться 
и отдать дань уважения  Коркыт-Ата. Вторая 
цель: услышать от аксакалов (ардагеров-ветера-
нов),работавших и строивших вместе с Елеу Ку-
шербаевым данный комплекс, собрать материал 
о Елеу Кушербаеве, о музее и их сотрудниках.

Сколько теплых воспоминаний и восхи-
щений было в адрес Елеу Кушербаева.Это был 
прекраснейший человек, умный,грамотный и 
близкий к народу. 

Именем Елеу Кушербаева названы 
школы,улицы, музеи… Есть школа-лицей в п.Ахай 
за городом Байконур. Замечательная школа,бо-
гатая библиотека и самое главное – уникальный 
музей. 

В этом музее хранятся личные вещи  Елеу 
Кушербаева, его рабочий стол, телефонный ап-
парат советского времени ,его книги, семейные 
фотографии, документы и фотографии строи-
тельства комплекса Коркыт Ата. 

В самом поселке Кармакши есть музей 
истории района. Самым главным экспонатом –
подарком оказались два обьемных фотоальбома 
от Бекпанова Турсынбека(к сожалению он поки-
нул наш мир) .Бекпанов Турсынбек ага посвятил 
свой альбом 100 летию  Турмагамбета Изтлеуова.

Изтлеуов Турмагамбет (1882-1939) - акын, 
переводчик. Уроженец Кармакшинского райо-
на Кызылординской области. В 1896-1899 годы 
учился в аульной школе, в медресе «Мир араб» и 
медресе «Кокелташ» в Бухаре.

Перевел на казахский язык поэму 
«Фирдоуси «Шахнаме», часть которой («Ру-
стем-Дастан») была издана в 1961 году отдельной 
книгой. Произведения Т.Изтлеуова включены 
в сборники на казахском языке «Поэты трех 
веков», «Поэмы пяти веков». Арестован в 1937 
году. Через два года погиб в застенках НКВД.( 
Национальная энциклопедия, том 5)

Благодаря историческим фотографиям в 
черно-белом изображении, мы ещё раз увидели 
те моменты истории, которые до настоящего 
времени не были опубликованы. Для меня это 
была большая находка. 

Встреча с ветеранами, их воспоминания, 
рассказы, фотографии подтолкнули меня к 
идее написания книги  об Елеу Кушербаеве, о 
Кармакшинском районе,о ветеранах и аксакалах 
,строивших комплекс Коркыт Ата  вместе с Елеу 
Кушербаевым.

Кенжина Насиха Гумаркызы
Общественный деятель Республики Казахстан, Член Союза 
журналистов Казахстана и  Азербайджана, 
Представитель Национального фонда "Dədə Qorqud" и 
Международного журнала "Azərbaycan dünyası" 
(World of Azerbaijan) в Казахстане.

Рабочий стол Елеу 
Кушербаева 

Встреча с ветеранами и аксакалами Кармакшинского района.Сентябрь 2021 г.

Кобыз Коркыта
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Дадашев Агабаба Айдын оглы
профессор, доктор философских наук, 

КБГАУ г. Нальчик, КБР

Исследования современных культуроло-
гических школ, суждения ее представителей 
относительно творчества классиков мировой 
литературы, а также исторических эпох, их со-
циального содержания вызывают постоянный 
интерес у литераторов и философов. Без этих 
исследований трудно представить себе поло-
жительную динамику традиций и новаторства, 
характер развития творческого процесса, в том 
числе социально-политического мышления. В 
этом смысле адекватная оценка значимости на-
учных трудов великих поэтов Востока является 
одной из главных задач аналитики. 

Несмотря на достаточно частое упомина-
ние как в самом Азербайджане, так и за его 
пределами имен азербайджанских мыслителей 
Г. Низами,  Ш. Хагани  и А. Насими,  их поли-
тико-правовые взгляды не были подвергнуты 
сколь-нибудь подробному анализу. В совре-
менной науке творчество рассматриваемых 
великих авторов, как правило, ограничивается 
их оценкой как выдающихся поэтов и филосо-
фов, оказавших влияние не только на азер-
байджанскую литературу, но и на литературу 

большинства других народов Востока. Вопросы 
их социокультурных взглядов, зачастую, остают-
ся за пределами научного анализа. Также не 
до конца изучены социально-политические  
взгляды великого поэта Востока – Низами. 

Воззрениям Низами Гянджеви на государ-
ство и общество посвящены труды Е.Э. Бертель-
са, Г. Гусейнова, В. Гахраманова, К.С. Кекелидзе, 
А.Е. Крымского, Г. Мамедова. Ш.Ф. Мамедова, 
Дж. Мустафаева, М.Г. Рафили, Г. Рзакулизаде.

 ХI и XII века –  важный период в истории 
средневекового Азербайджана, когда возни-
кают и укрепляются самостоятельные фео-
дальные государства, развивается самобытная 
национальная азербайджанская культура. Этот 
период   занимает в истории Азербайджана 
уникальное место, так как именно в эти столе-
тия завершается процесс формирования таких 
азербайджанских государств как государство 
Ширваншахов и государство Атабеков. Расцвет 
самостоятельных государств способствовал 
бурному развитию литературы, искусства, фи-
лософии, политико-правовых и других теорий, 
что имело важную роль в интеллектуальной 
жизни того времени и нашло отражение в 
произведениях таких азербайджанских поэтов, 
как Абуль-аля-Гянджеви, Иззеддин Ширвани, 
Фелеки Ширвани, Муджириддин Байлакани, 
Хагани Ширвани, Низами Гянджеви.

Осенью нынешнего года прогрессивная 
мировая общественность будет отмечать 
880-летие великого азербайджанского поэта 
и мыслителя Низами Гянджеви. Имя гения 
восточной и мировой поэзии Низами известно 
многим почитателям литературного искусства. 
Самые знаменитые его произведения, «Сокро-
вищница тайн», «Хосров и Ширин». «Лейли и 
Меджнун», «Семь красавиц», «Искандер-наме» 

Социально-политические   
воззрения  Г. Низами

составляют сокровищницу всемирной культуры. 
Ильяс Низами (1141-1209 гг.) больше известен 
под именем Гянджеви. В данной статье мы 
ограничимся только анализом социально-по-
литических аспектов в бессмертной пятерице 
Низами –  «Хамсе». 

Низами Гянджеви – азербайджанский поэт, 
мыслитель и философ. Низами прожил и творил 
в своем родном городе –  Гяндже, стоявшем 
на Великом шелковом пути. По свидетель-
ству арабского путешественника Ибн Азрака, 
посетившего этот город почти за сто лет до 
рождения поэта, «является великой столицей 
тюрков», имея в виду государство Арран [1, 98].

Низами отразил свои философские, соци-
ально-культурные мысли в своем произведении 
«Хамсе»   пятью поэмами: «Сокровищница 
тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», 
«Семь красавиц», «Искендернаме», тем самым  
внес в мировую литературу новый поэтический 
голос, новый дух. В эпоху Низами, в Адарбада-
гане (так тогда именовался нынешний Азер-
байджан) происходили существенные измене-

ния в социально-политической и культурной 
жизни страны. В наследии поэта восточного Ре-
нессанса нашли синтез не только художествен-
но-культурные ценности Востока, но и социаль-
но-экономические проблемы средневековья. В 
полном смысле этого слова творчество Низами 
можно считать новым этапом классического 
периода поэзии Востока. Великий поэт Востока 
одним из первых разрабатывает рациональный 
подход к отторжению от религиозной мистики 
средних веков,  осознанию событий и пред-
метов, к человеку, смыслу и сущности жизни 
общества. Согласно Низами, человек создан 
для счастливой жизни, дарованная ему судьба 
не может быть подвержена изменению, и его 
существование не предопределено никакими 
социальными силами, в том числе правителями. 
Именно эта идея проходит красной нитью через 
все творчество Низами, которая  отразилась и  в 
творчестве мастеров европейского Ренессанса. 

Непреходящая ценность творчества Низами 
заключается в том, что своим исследованием 
присущих его времени социально-политиче-
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ских  доминант,  указал также и пути их реше-
ния. Внеисторическая  ценность  творчества 
Низами  заключается в том, что он в своих 
произведениях не только  обнажает острые 
социальные проблемы, но и указывает пути их 
решения. Он создает образ идеального госу-
дарства, во главе которого должен стоять ум-
ный, увлеченный просветительством правитель, 
обеспечивающий гармоничность человеческих 
отношений в обществе. Но в противовес А. 
Хагани, считает, что  благоприятная атмосфера 
в обществе, прежде всего, зависит от личных 
качеств правителя. Главная идея,  объединяю-
щая  все произведения Низами,  заключается 
в том, что правитель  должен достойно справ-
ляться  со своими обязанностями. Эти мысли 
великого азербайджанского поэта не утратили 
актуальность и сегодня. 

Средневековый Арран принимал активное  
участие в транзитной торговле между Востоком 
и Западом, азербайджанские купцы ввели об-
ширную торговлю с Ираном, с Ираком, страна-
ми Аравии, северными соседями (в том числе с 
Русью), а также с Италией. В те  времена город 
Гянджа был развитым центром ремесла и тор-
говли. Было уже развито денежное обращение, 
чеканились золотые и медные монеты. Низами 
неоднократно подчеркивал важную роль тор-
говли в прогрессивном развитии общества. 

Исследование творчества Низами сви-
детельствует о том, он выражал, в первую 

очередь,  интересы трудового населения, в 
отличие от множества дворцовых поэтов. Он не 
ограничивался только признанием присущей 
феодальному обществу эксплуатации человека 
человеком, призывал простых людей труда 
активно противостоять несправедливости. 
В поэме «Хосров и Ширин» Низами как раз  
пытается донести до людей именно эту идею. 
Описывая историческую эпоху  –   правление 
династии Сасанидов, иносказательно многие  
проблемы, выдвинутые  в данном истерическом 
труде, автор  связывает со своей родиной и 
конкретными историческими личностями.  В 
поэзии Низами затрагиваются и сложные обще-
ственно-политические проблемы. Поэт, рассма-
тривая негативные этические проблемы своего 
времени, справедливо осуждает социальную 
несправедливость, произвол и насилие власти, 
высмеивает предательство, вероломство, лень, 
угодничество, невежество и т.д. [3, 154]. 

В произведениях  Низами уделяется зна-
чительное внимание, прежде всего, вопросам 
законности и справедливого правосудия, что 
противопоставляется произволу и беззаконию. 
Жалуясь на переживаемое им время, он сетует 
на отсутствие законности и правопорядка, 
вследствие чего, по его мнению, допускается 
ущемление прав людей. Именно эта мысль про-
слеживается в произведениях Низами, начиная 
с первой поэмы «Сокровищница тайн» (1174 
г.) и до последнего крупного произведения – 

«Искендернаме» (1203 г.). Как видно, Низами не 
оставлял без внимания актуальные проблемы 
своего времени и вечные вопросы человече-
ства, в связи с чем можно сказать о гуманисти-
ческой направленности творчества Низами.

Большой интерес в социальных и полити-
ческих взглядах Низами вызывают его пред-
ставления о соотношении труда и богатства. В 
отличие от некоторых философов древности, 
Низами не считал физический труд лишь уде-
лом только одной группы людей, а  призывал 
всех трудиться. 

В своих поэмах Низами подробно анализи-
ровал художественно-политическое и социаль-
ное содержание событий, свидетелем которых 
он был. В частности, известный исследователь 
творчества Низами Дж. Хандан отмечает, что в 
поэме «Сокровищница тайн», которая занима-
ет особое место в творчестве великого поэта, 
тематика поэмы почерпнута из народного 
творчества, истории и жизненных событий   [4]. 
Низами  отражает картину из современной 
ему жизни  эзоповым языком. Иносказательно  
описывая   в своей поэме выдуманные истори-
ческие персонажи, автор как бы  в  их  облике, 
обращается  к реальным правителям. Особенно 
показательна притча  об  известном правителе 
Ирана – Анушироване  и разговоре двух сов 
на развалинах: «Одна сова спрашивает другую, 
какой выкуп получит она за просватанную дочь. 
Ответ совы поразил шаха: «В этом деле какая 
преграда? Шахский гнёт не иссяк, беспокоить-
ся, право, не надо. Будет злобствовать шах – и 
селений разрушенных скоро дам тебе тысячи: 
наши просторны края» [10, 201]. Известный ис-
следователь творчества Низами Р. Алиев пишет 
о связи данной темы произведения поэта с на-
родным фольклором, о существовании в народе 
различных вариантов этого сюжета (сказка и 
дастан «Хосров и Ширин», сказка «Фархад и 
Ширин» и «Сказка о принце Сулеймане») [2,  
189]. 

В заключение можно сказать, что произве-
дения Низами Гянджеви по глубине анализа 
взаимоотношений между людьми, между че-

ловеком и властью, личностью и государством 
могут быть оценены как достижения политиче-
ской и социальной мысли мирового масштаба.  
Вопросы развития общества и государства, 
поднятые на такую философскую и теорети-
ческую высоту, неизменно сохраняют свою 
актуальность.

Также необходимо отметить: вне анализа ли-
тературных источников невозможно в полной 
мере оценить воздействие, которое оказали 
мыслители Востока на развитие национального 
сознания и государственности своих наро-
дов. Изучение творческого наследия Низами, 
его бессмертных произведений, является 
необходимым условием для понимания исто-
рии Азербайджанской государственности. В 
современных условиях становления незави-
симой Азербайджанской государственности 
для азербайджанского общества существуют 
и иные особые основания и причины для того, 
чтобы обратиться к истории развития своей 
социально-политической мысли, к истокам 
своей национальной и политической культуры. 
Именно в опоре на социокультурные традиции 
азербайджанское общество видит возможность 
сохранения самобытности своей культуры, 
национальной идентичности. Это ни в коей 
мере не противоречит концепции интеграции 
Азербайджана в мировое сообщество, его дви-
жению по пути демократии и формирования 
гражданского общества.
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Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi dünya 
ədəbiyyatına mühüm töhfə verib. Azərbaycan hö-
kumətinin qərarı ilə 2021-ci il Nizami Gəncəvinin 880 
illik yubileyi ilə əlaqədar onun yubiley ili elan edilib.

Nizami bir şəxsiyyət və ictimai xadim kimi 
öz dövrünün ən qabaqcıl ideyalarının daşıyıcısı 
olmuşdur. O, insanların hüquqlarını müdafi ə edərək 
insan hüquqlarını hər şeyin əsası hesab etmiş, şərə, 
zorakılığa qarşı çıxaraq bu hissləri bütün əsərlərində 
ifadə etmişdir.

  Nizaminin vətəni XI əsrdə Azərbaycanın ən 
böyük şəhərlərindən biri olan Gəncə şəhəridir. 1141-ci 

ildə Gəncədə anadan olmuşdur. Onun əsl adı Yusifi n 
oğlu İlyas idi. Nizami onun poetik təxəllüsüdür. O, 
çoxşaxəli təhsil almış, ərəb və fars dillərini, o dövrdə 
ilahiyyat, riyaziyyat, fi zika, coğrafi ya, astronomiya 
və tibblə sıx bağlı olan fəlsəfəni bilirdi. Onun üçün 
yaşadığı dövrün bütün biliklər kompleksi mövcud 
idi. Nizami yaradıcılığı bunun bariz təsdiqidir.

   Nizaminin ilk böyük əsəri “Sirlər xəzinəsi” 
poemasıdır ki, burada onun ölkəni necə idarə etmək 
barədə nəsihətləri öz əksini tapır. Bu şeir bir çox 
hökmdarlara göndərilmiş, bəziləri onun əməyini və 
məsləhətlərini layiqincə qiymətləndirmişlər. Ona 

müxtəlif  hədiyyələr göndərirlərmiş .  Hətta Dərbənd 
hökmdarı ona gözəl bir qul Afakıni hədiyyə olaraq 
göndərir və o, Nizaminin həyat yoldaşı olur. Onlarin 
bir oğlu olur, adını Məhəmməd qoyurlar.

Nizaminin ən böyük əsərlərindən biri də “Xosrov 
və Şirin”dir. Məhəbbətdən bəhs edən bu əsərdə 
şairin özünün dediyi kimi, ehtiraslı obrazlardan biri 
- gözəl şahzadə Şirin onun sevimli həyat yoldaşı 
Afaqın portretidir. Taxtın varisi Şirin gözəldir, ağıllıdır 
və  hökm sahibi olandan sonra ölkəni ədalətli 
siyasətlə idarə etməyə başlayır.

Böyük uğur Nizaminin Leyli və Məcnunun 
bədbəxt məhəbbətindən bəhs edən ərəb əfsanə-
sinin motivi əsasında Şirvanşah Əhsatanın ondan 
sifariş etdiyi yeni məhəbbətdən bəhs edən “Leyli və 
Məcnun” poemasına düşdü. Yaxın Şərq şairlərinin 
heç bir əsəri belə bir uğur qazanmamışdır. 

Nizaminin növbəti əsərini Meraqi hökmdarı 
tapşırır və ondan yeni incə və nəfi s bir əsərlə özünü 
göstərməyi xahiş edir. Beləliklə, yeni "Yeddi gözəl" 
poeması yarandı.

Nizami hələ gənclik illərində şair kimi şöhrət 
qazanmış və saray şairləri sırasına qoşula bilmiş-
dir. Amma başa düşürdü ki, qüdrət daşıyıcısına 
yaxınlaşaraq, o, bir şair kimi azadlığını itirəcək. İlkin 
planlarından əl çəkən şair çətin əmək və sınaq yolu 
seçdi. Qeyd etmək lazımdır ki, Nizaminin şeirlərinin 
bir çox misraları hər hansı özbaşınalığı və zorakılığı 
amansızcasına məzəmmət edir, onun qisas haqqın-
da hədələyici xatırlatmaları hökmdarlarda xoşagəl-
məz təəssürat yaratmışdır.

Nizami həmişə ideal hökmdar rolunu yerinə 
yetirməyə uyğun bir qəhrəman tapmaq istəyirdi. 
O, İskəndərdə belə bir qəhrəmanı görə bilir - Ma-
kedoniyalı İsgəndər. O, hökmdarın xalqın xidmət-
çisi, məzlumların və inciyənlərin müdafi əçisi olan 
hökmdarın  olduğuna inanır. Buna görə də şair son 
əsəri “İskəndərnamə”nı Makedoniyalı İsgəndərə həsr 
etmişdir.

Bu dövrdə o, tək idi, xəstə idi, böyük çətinliklər 
yaşasa da, ona xas olan nizam-intizam və inad-
karlıq ona son şeirini tamamlamağa imkan verdi.O 
günlərdə “İskəndərnamə”də Şimalın xoşbəxt şəhəri 
haqqında əsər böyük cəzaya səbəb ola bilərdi. Lakin 
o, hökmdarların qəzəbindən qorxmadı və ölümün-
dən əvvəl son sözünü söylədi. Bu əsər Nizami yara-
dıcılığını dövrümüzə yaxınlaşdırır. Həqiqətən böyük 
əsərlərin möhtəşəmliyi ondadır ki, onlar yarandığı 
vaxtdan indiyə qədər möhtəşəmliyini qoruyub sax-
laya bilir və  insanları yeni tərzdə həyəcanlandırmağı 
bacarır..

Azərbaycan 
xalqının dahi şairi

Gülər Yusibzadə
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На одном из мероприятий, посвящённом 
880-летию великого сына азербайджанского 
народа Низами Гянджеви, мое внимание при-
влекли яркие художественные картины. И в 
первую очередь из них был портрет самого 
Низами. Этот портрет отличался от тех, которые 
я ранее когда-либо видела.  Он был не обычен 
тем, что фон портрета был красочно представ-
лен его книгами, рукописями и героями его 
произведений. Следующие картины были не 
менее яркими и красочными и посвящены были 
известному дастану Низами Гянджеви «Хосров и 
Ширин». Мне было интересно узнать автора этих 
картин. К счастью, автор картин присутствовал 
на этом мероприятии. Меня познакомили с ней, 
это оказалась молодая талантливая девушка. 

Кямаля Муса, так представилась художница. 
Я спросила, почему её заинтересовало творче-
ство Низами и именно эта поэма? Она ответила, 
что она выросла в интеллигентной семье, где 
была хорошая библиотека. Она ещё в школьные 
годы читала произведения Низами, а позже 
перечитывала. На вопрос о выборе поэмы она 
ответила, что её привлёк образ Ширин своими 

характерными чертами. Молодая, красивая, 
свободолюбивая, отзывчивая, воспитана по 
обычаям своей родины. Образованная, умная, 
она была наследницей трона, а став царицей Ар-
рана, Ширин приводит страну в порядок, сделав 
справедливость и правосудие политикой своего 
правления. А на вопрос как выбрала профессию 
художника, Кямаля сказала, что это получилось 
само собой, ведь она рисовала с детства, это 
было её желанным занятием.

 Кямаля Муса окончила Азербайджанскую 
Академию художеств, факультет живописи с 
отличием. Она является членом Союза худож-
ников Азербайджана. Принимала участие в 
более 67 выставках и была награждена призами 
и дипломами за первые и призовые места в 
Азербайджане и за рубежом. Так, в 2014 году она 
приняла участие в республиканской выставке о 
геноциде в Ходжалы «Yaddaşlarda qalan Xocalı» 
(Сохранившийся в памяти Ходжалы), с картиной 
«Mənim xalqımın ağrısı» (Боль моего народа), 
за которую получила Диплом и Сертификат. 
Позже, в 2015, эта картина была отправлена на 
выставку в Париж, автору был вручён Диплом 

ЕЁ СМЕЛЫЙ ВЗГЯД 
В БУДУЩЕЕ

и Сертификат. По просьбе Галереи Парижа, она 
оставила им картину, за что Галерея выразила 
ей благодарность. В 2015 году была персо-
нальная выставка Кямали Муса в выставочном 
центре Союза художников республики, где было 
выставлено более 50 работ. В 2016 году, в канун 
прохождения шахматной олимпиады в Баку, 
она была награждена правительством Почётной 
грамотой за работу «Игра в шахматы».

 В 2018 году Кямаля Муса участвовала на 
международном конкурсе «Qadının həyatı» 
(Жизнь женщины) в турецком городе Мярмяре, 
на который были представлены работы из 66 
стран.  На конкурсе за свою картину «Цветущие 
цветы» Кямаля получила Золотую медаль и 
Кубок за первое место. 

Посетив мастерскую художницы, посмотрев 
её картины и услышав её планы на будущее, я 
поняла, что её талант, целеустремлённость, энер-
гия и огромное желание работать помогут ей 
достичь желаемого. Уверена, что она в будущем 
займёт достойное место в ряду наших известных 
художников. Удачи тебе, Кямаля, в достижении 
своих высот в искусстве живописи!   

Эсмиральда Мехдиева
Член Союза журналистов Азербайджана
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По договоренности  с азербайджанским 
национально-культурным центром «Азери», 
функционирующий в Кабардино-Балкарской 
республике с 2003 г. учредителя и главного 
редактора международного журнала «Мир 
Азербайджана» Эльдара Исмаилова в КБР с 24 
по 26 сентября 2021 г.

По  заранее  договоренности с НКЦ «Азе-
ри» возглавляемый,  профессором Дадашевым 
А.А., азербайджанская диаспора обратилась к 
руководителю администрации главы республики 
Кодзокову М.М. с просьбой  разрешить  въезд в  
КБР официальной  делегации Азербайджанской 
республики с визитом.

Учитывая  нехватка времени, визит был тща-
тельно подготовлен  и согласован с участниками  
официальной делегации  во главе с учредителем 
и главным редактором международного журна-
ла «Мир Азербайджана» Э. Исмаиловым.

В 12 часов 24 сентября в законодательном 
органе КБР состоялась встреча Председателя 
Парламента КБР Татьяны Егоровой с учреди-
телем и главным редактором международного 
журнала «Мир Азербайджана» Эльдаром Исмаи-
ловым и председателем национально-культур-
ного центра «Азери» КБР Али Дадашевым.

Кабардино-Балкария на протяжении многих 
лет являлась для азербайджанцев излюбленным 
местом отдыха.. К слову сказать, многие из них, 
прикипев душой к Кабардино-Балкарии, навсег-
да связали свою судьбу с ней и сегодня живут 
полноценной созидательной жизнью в братской 
единой семье народов Кабардино-Балкарии.

Говоря о деятельности национально-культур-
ного центра «Азери» КБР, руководитель законо-
дательного органа подчеркнула, что центром не-
мало делается для укрепления добрососедских 
отношений между нашими народами, развития 
культурных связей, обоюдовыгодного общения 
и сотрудничества в разных сферах.

В свою очередь главный редактор междуна-
родного журнала "Мир Азербайджана" Эльдар 
Исмаилов поблагодарил Татьяну Егорову за 
поддержку и понимание важности укрепления 
межнациональных связей. Особо отметил, что с 
каждым приездом в Кабардино-Балкарию вос-
хищается красотой Нальчика, происходящими 
позитивными преобразованиями в республике.

В завершение встречи стороны обменялись 
памятными сувенирами.

Во второй половине дня  в Фонде культуры 
КБР состоялась встреча с активистами  нацио-

нально-культурного центра «Азери» и с другими  
председателями национальных диаспор,, функ-
ционирующих в республике.

Редактор международного журнала "Мир 
Азербайджана" Эльдар Исмаилов поблагодарил  
присутствующих за  теплый прием и вручил  
награды. Э.Исмаилов  вручил председателю НКЦ 
«Азери» Дадашеву А.А. орден «Золотое серд-
це» за многолетний  вклад в деле  укрепления 
добрососедских отношений между Азербайджа-
ном и Россией (Кабардино-Балкарской респу-
бликой), за посильный вклад в популяризации  
культуры древнего азербайджанского народа.

 Медаль «Меч правосудия» был вручен заме-
стителю НКЦ «Азери» Бабаеву Ш.Ш., за мно-
голетнее усердие  и  справедливость, а также 
на постоянную готовность прийти на помощь 

землякам
Орден «Ласковая мать» был вручен заочно 

(из-за болезни)  Сафаровой Тамаре Кероглыевне 
-  заслуженный деятель искусств КБР, режис-
сер-постановщик   Музыкального театра КБР.

Орден «Ласковая мать» был вручен также 
заочно (из-за болезни отца)  Мусаевой Нелли 
Владимировне – подполковник полиции в от-
ставке, бывшая заместитель начальника  поли-
ции г. Кисловодска, участник боевых действий, 
отличник МВД, юрист высшей квалификации, 
ныне работает адвокатом.

Остается только Исмаилов Джаваншир 
Манаф-оглы: ему был вручен орден: «Золотое 
сердце» за многолетний труд и усердие, а также 
на постоянную готовность прийти на помощь 
нуждающемся.   

Визит учредителя и главного 
редактора международного журнала 

«Мир Азербайджана» Эльдара Исмаилова в КБР
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Ümumtürk dastanımız “Kitabi-Dədə Qorqud” 
qədim oğuz elinin adət-ənənələri,  oyunları ilə türk 
xalqlarının həyatı ilə sıx bağlı olmuşdur. “Kitabi-Də-
də Qorqud” dastanının boylarında “çövkan” oyununa 
və bu oyunun tarixini əks etdirən sujetlərə rast gəli-
nir. Dastanın, demək olar ki, hər bir boyunda xalqın 
“çövkan” oyununa olan böyük məhəbbəti əks olunur. 
Eposun bir çox boylarında həm “çövkan”, həm də 
“çomaq” sözləri işlədilir. Ümumilikdə dastanda 
“çomaq”dan nəinki oyun zamanı, hətta vuruşmalar-
da da istifadə olunduğu və müəyyən yerə gedərkən 
adamların özləri  ilə çomaq apardıqları göstərilir.

Azərbaycan klassiklərinin ədəbi irsində də milli 
xalq, milli məişət oyunları barədə ətraflı məlumat 
verilir. Tarixi milli oyunlarda çox vaxt qədim dövrün 
məişət həyatının bir lövhəsi, bir anı, bir dövrü təsvir 
edilir. Şifahi xalq ədəbiyyatının nümunələrindən 
bəhrələnən dahi şairimiz Nizami Gəncəvi ona dünya 

şöhrəti qazandıran ölməz “Xəmsə”sində  xalqımızın 
milli xalq oyunlarından  geniş, və aydın şəkildə 
istifadə etmişdir. Ustad şairimizin əsərlərində, həm-
çinin ovçuluq təsvirlərinə, güləşə, müxtəlif zorxana 
oyunlarına, milli məişət oyunlarına, at, top, kəmənd, 
sapand, ox, nizə və qılınc və s. kimi xüsusi hərəkətlə 
bağlı zəngin canlı mənzərələrə rast gəlinir. Onların 
şər qüvvələrlə mübarizədə qələbələrini təmin edən 
tədbirlilik, əxlaqi saflıq, qeyri-adi  güc diqqəti daha 
çox cəlb edir. Şairin “Xəmsə”də  şatır,  canbaz, ekba, 
kəbbadə, leylac, şətrənc, nərd və s. kimi oyunla-
rın adları çəkilir.  Milli-mənəvi mədəniyyətimizin 
inkişafında əvəzsiz rol oynayan oyunlar xalqın tarixi 
yaddaşında mənəvi sərvət kimi yaşayır. Bu oyunlar 
içərisində “çövkan”  oyunu maraqlı və populyar ol-
muşdur. Azərbaycanda yaranmış atçılıq idman növü 
“çövkan” adlı oyunun adı ilə bağlıdır. Ot üstündə 
xokkey oyununu xatırladan bu oyunda iştirakçılar 

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN 
ƏSƏRLƏRİNDƏ “ÇÖVKAN” 

OYUNUNUN İZLƏRİ

tam milli geyimdə: papaq, arxalıq, gen şalvar, yüngül 
ayaqqabı və s. formada mübarizə aparırlar. Qədim 
tarixə malik olan bu oyunda hər bir şey mübarizə 
ruhunda qurulur. Oyunçulardan böyük  qüvvə, 
əzmkarlıq, xarakter, bacarıq və s. kimi ustalıq tələb 
edən bu oyun təkcə Zaqafqaziyada, Yaxın Şərqdə 
deyil, həm də Avropa və Asiyanın bir sıra ölkələrində 
məşhur olmuşdur. Mərdlik, mübarizlik, cəsarətlilik 
və qətiyyətlilik kimi iradi-əxlaqi keyfiyyətləri özündə 
birləşdirən bu gözəl oyunla təkə kişilər deyil, həm 
də qadınlar maraqlanmışlar. Yaradıcılığında şifahi 
xalq ədəbiyyatının nümunələrindən bəhrələnən şair, 
yaratdığı İskəndər, Xosrov, Nofəl, Nüşabə, Fitnə və 
s. kimi dönməz, cəsur igidlərin güc və qüdrətindən 
dönə-dönə söhbət açır. Belə sağlam və gümrah 
qəhrəman surətlərinin ərsəyə gətirilməsində şairin 
etiraf etdiyi kimi Azərbaycan folklorunun müstəsna 
rolu olduğu şübhəsizdir. Nizaminin bütün yaradıcılığı 
boyu, cəsarətli, əyilməz insan surətləri yaratmaq 

məsələsi düşündürmüş, Fərhad Şirin, Bəhram kimi 
bədii surətlər qələmə almışdır. Böyük şairin xalq 
ədəbiyyatına müraciətinin bir səbəbi də  bu idi. 
Çünki “Nizami xalq poeziyasında mübarizlik və 
barışmazlıq ruhunu həssaslıqla duymuş və qiymət-
ləndirmişdir.

Bunun bariz nümunəsini “Xosrov və Şirin” əsə-
rində görürük. Nizami yaratdığı qadın obrazlarının 
(Şirin, Məhin-Banu, Fitnə, Nüşabə) fiziki

Mərdlik, mübarizlik, cəsarətlilik və qətiyyətlilik 
kimi iradi-əxlaqi keyfiyyətləri özündə birləşdirən 
bu gözəl oyunla təkcə kişilər deyil, həm də qadınlar 
maraqlanmışlar. Bunun bariz nümunəsini “Xosrov 
və Şirin” əsərində görürük. Nizami yaratdığı qadın 
obrazlarının (Şirin, Məhin-Banu, Fitnə, Nüşabə) 
fiziki kamilliyinə xüsusi diqqət yetirir, onların heç də 
kişilərdən geri qalmadığını bildirir. Onlar da vətənini 
sevir, sərrast nişan alır, at çapır, qılınc oynadır, həm 
də çovkan oynamağı gözəl bacarır.

ALMARA NƏBİYEVA
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Bakı Dövlət Universiteti
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   Məlumdur ki, 1992-ci ildə BMT  Baş Məclisinin 
qərarı ilə dekabr ayının üçünün "Əlilliyi olan insanların 
Beynəlxalq günü" kimi qeyd olunması haqqında Bə-
yannamə qəbul edilmişdir. Əlilliyi olan insanların sosial 
müdafiəsinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikası 2008-ci ildən BMT-nin Əlillərin Hüquqları 
haqqında Konvensiyaya qoşulub. “Beynəlxalq Əlillər 
Cəmiyyəti” İctimai Birliyi də ənənəvi olaraq hər il bu 
günü müxtəlif tədbirlərlə qeyd edir. 

“Beynəlxalq Əlillər Cəmiyyəti” İB-in Sədri Tahir 
Xudiyevin təşəbbüsü ilə bu il  Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin (AYB) Birinci katibi, Xalq yazıçısı, hüquq 
elmləri doktoru, Azərbaycanın dünya şöhrətli detektiv 
yazıçısı, nasir, publisist Çingiz Abdullayevlə birgə “3 
dekabr-Beynəlxalq Əlillər Günü” ilə əlaqədar tədbir  
təşkil edildi. Dekabrın 2-də Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin Böyük zalında keçirilən tədbiri giriş sözü ilə 
Çingiz Abdullayev açaraq 30 noyabr 2021-ci il tarixin-
də helikopter qəzasında həlak olmuş 14 nəfər hərbçilə-
rimizin xatirəsini 1 dəqiqəlik sükutla yad etməyi xahiş 
etdi. Bundan sonra Azərbaycan Respublikasının Himni 
səsləndirildi, Sağlamlıq İmkanları Məhdud uşaqlar 
üçün 3 saylı İnternatın şagirdləri xüsusi jestlərlə Himni 
ifa etdilər, sonra isə yenə də jestlərlə öz ürək sözlərini  
bildirdilər. 

Sonra Çingiz Abdullayev tək xəstə və əlilliyi olan 

insanlara deyil, cəmiyyətimizin bütün təbəqəsindən 
olan insanlara xüsusi qayğı və diqqətlə yanaşmalı 
olmalarından danışdı. 

BƏC İB Sədri Tahir Xudiyev çıxış edərək söylədi 
ki, 3 Dekabr Beynəlxalq Əlillər Günü heç də bayram 
günü deyil. Məqsəd dövlət və digər təşkilatların, eləcə 
də cəmiyyətin diqqətini əlilliyi olan insanların prob-
lemlərinin həllinə yönəltməkdir. Onların ləyaqətlərinin 
qorunmasına, hüquqlarının müdafiəsinə, sosial rifahla-
rının yaxşılaşdırılmasına, həyata inteqrasiyasına nail ol-
maqdır. Əlilliyi olan insanların  pozulmuş hüquqlarının 
müdafiəsində Cəmiyyətimizin gördüyü işlərə 100-lərlə 
misal çəkə bilərəm. İllər öncə əlilliyi olan müəllimlər  
onların əmək haqqlarına 25 faiz əlavə hesablanmalı 
olan pulun onlara verimədiyindən şikayət etmişdilər. 
Bundan başqa ƏƏSMN və TSEK-lər tərəfindən Cəza 
Çəkmə Müəssisələrindəki əlil məhkumların pensiya-
ları da verilmirdi, CCM-larda əlilliyi olan və imtiyazlı 
insanların protezləşmələri həyata keçirilmirdi, bu işlərə 
böyük səhlənkarlıqla yanaşılırdı. Bu problemlərin həll 
olunmasında da “Beynəlxalq Əlilər Cəmiyyəti”  və 
“Əlillər Dünyası” qəzetinin  xüsusi rolu olmuşdur. 

Bundan başqa əlilliyi olan və imtiyazlı şəxslərlə 
bağlı aidiyyəti dövlət təşkilatlarına müxtəlif təkliflər 
vermişik. Bunlardan qəbul olunanı da olub, olunma-
yanı da. 

Onu da deyim ki, gördüyümüz işlər heç də asanlıq-
la başa gəlməyib, müneçilik və təzyiqlər olub.  Amma 
biz fikir verməmiş, işimizin öhdəsindən gəlməyə 
çalışmışıq. 

Elə bu günkü tədbrin keçirilməsi üçün yerlə bağlı 
bir neçə təşkilata müraciət etsək də laqeyd yanaşıldı. 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi isə böyük məmnuniyyət-
lə razılıq verdi, bunun üçün xüsusi təşəkkürümüzü 
bildiririk. 

Qarabağ qazısı, hərbi hissə komandiri Xudu 
Xudiyev əlilliyi olan insanların  sosial problemlərinin 
həllində gördüyü işlərə görə BƏC İB-in kollektivinə 
təşəkkürünü bildirdi. 

Tədbirdə DOST Agentliyini təmsil edən Leyla xa-
nım İmanova Çingiz Abdullayevin əlilliyi olan insanlara 
göstərdiyi bu diqqət və qayğıya görə minnətdarlığını 
bildirdi. 

BƏC İB İdarə Heyəti üzvləri- Zərnişan Turan, 2-ci 
qrup əlil Xatirə Cabbarzadə və 1-ci qrup əlil Saleh Əziz-
li, eləcə də Gözdən Əlillər Kitabxanasının əməkdaşı, 
1-ci qrup gözdən əlil Nazlı Əliyeva, Sağlamlıq İmkanları 
Məhdud uşaqlar üçün 3 saylı İnternatın müəllimi Günel 
Kərimova əlilliyi olan insanların mövcud problemlə-
rindən danışdılar və onların həll olunması üçün dövlət 
təşkilatlarının lazımi tədbir görmələri üçün fikirlərini 
bildirdilər. 

Tədbirdə iştirak edən ƏN Penitensiar Xidmətinin 
əməkdaşı İlham Bədəlov, Birinci Qarabağ döyüşçüsü, 
AYB-nın üzvü Maşallah Məftun, şair, yazıçı, dramaturq, 
tərcüməçi, AYB-nın üzvü Seyran Səxavət, BƏC İB-in 
Qarabağ Regionu üzrə Nümayəndəliyinin rəhbəri, 
İdarə Heyəti üzvü Həsənağa Bayramov, BƏC İB-in 
Ağsaqqallar Şurasının üzvləri- Dilsuz İsmayılov və 
ADNSU-nun dossenti Cavid Əsgərov  da çıxış etdilər. 

Tədbir ərzində 1-ci qrup əlil, istedadlı gənc rəssam 
Ramil Əhmədovun nümayiş olunan yağlı boya ilə 
işlənmiş əsərləri hamını heyran etdi, Çingiz Abdullayev 
bu əsərlərin gözəlliyini xüsusi vurguladı. 

Tədbirdə Ombudsman Aparatı, Səhiyyə Nazirliyi, 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, 
Statistika Komitəsi, İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan 
Komitəsi və digər  dövlət təşkilatları, Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların nümayən-
dələri, eləcə də  icmaiyyət və KİV nümayəndələri 
iştirak edirdilər. 

 Sonda BƏC İB-in Sədri Tahir Xudiyev çıxış 
edərək bildirdi ki, gördüyümüz bütün işlər həm Allah 
qarşısında savabdır, həm də dövlətimizin sosial siyasə-
tinə dəstəkdir.

 Bu tədbir həm 3 Dekabr Beynəlxalq Əlillər 
Gününün qeyd olunması, həm də oxucularının sevimli 
yazıçısı Çingiz Abdullayevlə görüşü idi. 

Tədbirin sonunda Beynəlxalq miqyasda müasir 
oxucu auditoriyası formalaşdırdığına  və oxucuların 
dərin rəğbətini qazandığına görə Xalq yazıçısı Çingiz 
Abdullayevə "Beynəlxalq Əlillər Cəmiyyəti"nin Fəxri 
Fərmanı təqdim edildi. 

“Beynəlxalq Əlillər Cəmiyyəti”   
Beynəlxalq Əlillər Gününü qeyd etdi
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Rəna Tofi q qızı 
Cavadova
Bakı Dövlət Universiteti

Hələ neçə əsrlər 
bundan əvvəl xalqı-
mızın söz sərrafl arı 
vətənpərvərlik möv-
zusuna dönə-dönə 
müraciət etmişdirlər. 
Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatının nümayəndələrinin yaradıcılığında öncül 
yer tutan vətənpərvərlik mövzusu məhz intibah dövrü-
nün klassliklərinin yaradıcılığından qaynaqlanır. Belə söz 
sərkərdələrindən biri N.Gəncəvidir.Nizami məhz nadir fi tri 
istedadı və böyük zəhmətsevərliyi sayəsində özündən 
qabaqki bəşər mədəniyyətinin nailiyyətlərinə yiyələnə bil-
miş və yaradıcılığı ilə özündən sonrakı bədii-ictimai-fəlsəfi  
fi kir tarixinə istiqamət vermişdir. Şair hamının ürəyindən 
keçənləri dilinə gətirir və şerə çevirir.

      Xalqımızın dahi oğlu, mütəfəkkir şair Nizami 
Gəncəvinin bədii, ictimai, fəlsəfi  irsinin əsas istiqamətini, 
əsərlərinin əriş –arqacını vətənpərvərlik, insansevərlik 
təşkil edir. Nizami dühası və qələmi ilə yaradılmış bədii 
surətlər müxtəlif xalqların nümayəndələridir. Şairin dünya 
şöhrəti qazanıb, əbədiyyətə qovuşmuş poemalarındakı 
qəhrəmanları müxtəlif xalqların nümayəndələri olmuşdur.  
Müəllif  qəhrəmanlarının hamısını eyni məhəbbətlə sevmiş 
və qiymətli örnək kimi nəsillərə yadigar qoymuşdu. Bütün 
insanları vahid bir ailənin üzvləri və yer üzünü onların 
yaraşıqlı evi bilən, insanları ancaq bəşəriyyətə, cəmiy-
yətə xidmət və ya xəyanəti  ilə zümrələrə ayıran böyük 
insanpərvər, eyni zamanda, öz xalqının və doğma yurdu 
Azərbəycanın geniş qəlbli vətənpərvəri olmuşdur.

    Şair ağıllı, nəcib və güclü atası ilə fəxr edən övlad 
kimi doğulduğu və yaşadığı şəhərlə öyünür. Nizami bütün 
xalqların sevimlisi olsa da, birinci növbədə öz xalqına mən-

subdur. Şair “Sirlər xəzinəsi” yazırsa, onun hər səhifəsinə 
zinət vurmaq üçün Azərbaycan lətifələri və zümbülməsəl-
lərindən əlvan daş-qaş kimi istifadə edir. “Xosrov və Şirin” 
yaradırsa,  Bərdədə yaşayan müdrük qocaların söylədiyi  
rəvayətləri ilk mənbə kimi alır, əziz vətəninin tarixinə dair 
əfsanələrdən bu möhtəşəm sənət qəsrinin bünövrəsini 
qoyur. “Leyli və Məcnun”eşqinin paklığından söz açırsa, 
“Məkkə çölünün qumu kimi can yandıran” xalı ilə dünyaya 
eşq atəşi salan Leylinin zərif ağ buxağında Şəki almasının 
təravət və rayihəsini canlandırır. Bəhram-Guru ideal hökm-
dar kimi taxta çıxaran şair onun qulağına sırğa olsun deyə 
bəlkə də uşaqlıqda anasından eşitdiyi yeddi Azərbaycan 
nağılını yeddi ölkədən gətirilmiş və yeddi künbəz altında 
məskən verilmiş yeddi gözəlin dilinə verir. Nizamidəki 
vətən eşqi, sevimli, qəhrəmanı İsgəndəri Azərbaycan tor-
pağına çəkib gətirir,ancaq zəfər çalmaq üçün deyil, mənəvi 
baxımdan diz çökdürmək üçün.

   Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan çox qədim 
zamanlardan başlayaraq əsrlər boyunca müxtəlif soylar 
və qəbilələrdən olan işğalçıların, xüsusi ilə İran şahlarının 
təcavüzünə məruz qalmış bir diyar olmuşdur. Yadelli 
işğalçılar vətənimizin tükənməz təbii sərvətləri, xalqımızın 
əməyi və istedadı ilə yaradılmış maddi nemətləri qarət 
etməklə kifayətlənməyib, milli mənsubiyyətimizə, ana 
dilimizə, mədəni-mənəvi irsimizə də təcavüz əli uzatmış, 
qədim tariximizi işıqlandıran sənədlərin çoxunu məhv et-
mişlər. Nizami, bu dərin yaraların ağrısını öz qəlbində hiss 
edən və onların qismən də olsa sağaldılmasına can atan 
böyük mütəfəkkir vətəndaşımız olmuşdur

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN 
YARADICILIĞINDA
QƏHRƏMANLIQ VƏ 
VƏTƏNPƏRVƏRLİK

Nüsrət Camalləddin oğlu Abdullayev 2001-ci il 15 yanvar tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Sumqayıt şəhər 14 
nömrəli tam orta məktəbin məzunudur. Məktəbi bitirdikdən sonra  2019 cu ilin aprel ayında həqiqi hərbi xidmətə yolla-
naraq Vətən qarşısında borcunu yerinə yetirir. Ali Baş Komandanın əmri ilə 2020-ci il sentyabr ayının 27-də 44 günlük II 
Vətən Müharibəsinə qoşulur. Ağır gedən döyüş yolunda Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın rayonlarının işğaldan azad olunmasında 
iştirak edir. Möhtəşəm Qələbə qazanıldıqdan sonra 3-cü Ordu korpusunun tərkibində Zəfər paradında istirak edir. 2021-ci 
ilin aprel ayında həqiqi hərbi xidmətini başa vuraraq ehtiyata buraxılır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Heydər oğlu Əliyev tərəfi ndən imzalanmiş sərancamlara əsasən 
Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın rayonlarının işğaldan azad olunmasında istirakına görə 3 medalla təltif olunur. 

Vətənin keşiyində duran əsgər
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Azərbaycan xalqı hər kəsə qürurla bəhs edə 
biləcək dərəcədə   zəngin və qədim tarixə, ədəbiy-
yata, incəsənətə, maddi-mədəniyyət abidələrinə 
və musiqi mədəniyyətinə malikdir. Bütün bunların 
yaranmasına səbəb xalqın sənəti və sənətkarıdır. 

Tarixi bu gün ilə bağlamaq və onu bütün rəng 
çalarları ilə əks etdirməkdə rəssamlarımızın böyük 
rolu vardır.  Rəssamlıq sənəti təsviri incəsənətin 
ən qədim növlərindən biridir. Rəssamları digər 
sənət sahiblərindən fərqləndirən cəhət onların 
gözlə görünməyən obrazları belə rəsm üzərində 
əks etdirmək bacarığıdır. Bu gün adlarını qətiyyətlə 
çəkə biləcəyimiz Səttar Bəhlulzadə, Tahir Salahov, 
Əzim Əzimzadə, Rafi q Əziz, Sakit Məmmədov,  Tağı 
Tağıyev və başqaları Azərbaycanı dünya miqyasında 
yüksəklərə ucaldan şəxsiyyətlər olduğunu deyə 
bilərik.

Məmməd İnsaf oğlu Əhmədov Azərbaycanın 
mədəniyyəti və incəsənəti üçün öz töhfələrini 
verə biləcək imkanlara sahib olan gənc rəssamdır.  
Məmməd Əhmədov  çəkdiyi əsərləri ilə könülləri 

oxşamağı bacarır. Hər bir sənətkarın özünə məxsus 
dəsti xətti olur.Əsərləri içərisində çəkdiyi portretlər 
xüsusilə seçilir. Yaratdığı portretlər ilə o, keçmişin bu 
gün ilə bağlılığını əks etdirir.

Sizin üçün sənət nədir? sualına o, “Sənət düşünə 
bilən, həqiqəti görməyi bacaran və cəmiyyəti anlaya 
bilən insanların yaratdıqlarıdır. Sənət bizi Tanrıya 
aparan yoldur. Sənətin sadəliyi onun mürəkkəbliyi 
və müəmmasıdır” deyə cavab verib. O, bu ifadələri 
ilə sənətinə verdiyi sevgini və dəyəri qabarıq şəkildə 
ifadə edir.  

Sənətinə bütün varlığı ilə bağlı olan Məmməd 
Əhmədovu və onun simasında bütün  bacarıqlı 
sənət sahiblərini Azərbaycana və bütün dünyaya 
tanıtmaq vətəndaşlıq borcumuzdur. Belə insanlar 
Vətən üçün böyük sərvətdir.    

Məmməd Əhmədov 1971-ci ildə Səlyan rayonun-
da anadan olmuşdur. Ailəlidir bir qız övladı var.  

Nərgiz Namiq qızı
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Sənət düşünə bilən, həqiqəti 
görməyi bacaran və cəmiyyəti anlaya 

bilən insanların yaratdıqlarıdır
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Bakı Musiqi Akademiyasının Kiçik zalında Əməkdar müəllim, BMA-nın baş müəllimi, Niyazi adına 22 saylı 
UMM-nin direktoru İlhamə xanım Ağayevanın "100 illik musiqi ocağı" adlı sinif konserti keçirildi.

Qeyd edək ki, bu konsert həm BMA-nın 100 illiyinin təntənəsi kimi, həm də İlhamə Ağayevanın 20 ildən artıq 
olan pedaqoji fəaliyyətinin məhsulu kimi  qiymətləndirilməlidir.

Tədbirdə müxtəlif sinifl ərdən olan şagirdlər və İlhamə Ağayevanın konservatoriyadaki tələbələri çıxış etdilər .
Konsertin  proqramı kifayət qədər zəngin idi .İfaçılar Respublika və Beynəlxalq Müsabiqələr laureatları Da-

daşova Elmira, Hacılı Xədicə, Əhmədova Səidə, Rzayeva Aytac, Kara Aytac və Prezident təqaüdçüsü Abdullayev 
Toğrul olduqca dolğun və  gözəl  və hərtərəfl i təşkil olunmuş konsert dinləyicilərin böyük rəğbətini qazandı.

İlk olaraq söz   İlhamə  Ağayevaya verildi, daha sonra Niyazi adına 22 saylı UMM-nin müəllimi 
Ləman Əhmədova BMA-nın 100 illik tarixinə nəzər salaraq konsertin əhəmiyyətindən danışdı və 
ardınca ifaçıların musiqi nömrələri elan edildi.

Konsert klassik bəstəkarların əsərlərindən təşkil edilmişdir. Hər kəsin zövqünü oxşamağa nail 
oldu. Tədbirdə həmçinin tanınmış musiqiçilər qonaq qismində  iştirak etdilər.

BMA-nın professorları Zəhra Quliyeva, Hökumə Əliyeva, Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş Idarəsinin 
rəisi Cəlil Məlikov, eləcə də  Niyazi adına 22 saylı UMM-nin müəllimləri, şagird və tələbələri iştirak 
etdilər.
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1990-cı il Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Ü.Ha-
cıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının bakalavr və 
magistr pillələrini fərqlənmə diplomu ilə, Azərbaycan 
Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, professor T. 
Seyidovun sinfi ni bitirmişdir. 2006-cı ildə musiqi məktəb-
ləri arasında keçirilən respublika müsabiqəsində “Qran-
pri” mükafatına layiq görülmüşdür. 2010-cu ilin sentyabr 
ayında Bolqarıstanın Dobriç şəhərində keçirilən “Ümidlər, 
istedadlar, ustadlar” adlı beynəlxalq müsabiqədə birinci 
yerə, həmçinin, həmin ilin dekabr ayında Bakıda keçirilən 
Q.Qarayev adına  I  Beynəlxalq  elmi-ifaçılıq müsabiqəsin-
də birinci yerə layiq görülmüşdür. 2019-cu ilin may ayın-
da Gürcüstanın Tifl is şəhərində keçirilən V.Çaçava adına 
beynəlxalq müsabiqədə birinci yerə layiq görülmüşdür. F.
Bədəlbəyli, O.Yablonskaya, V.Çuçkov, A.Bonduryanski, N. 
Çurakadze və başqa pianoçulardan ustad dərsləri almış, 
maestro R.Abdullayev, A.Əliyev, T.Göyçayev, F.İbrahimov, 
M.Mehmandarov kimi dirijorlarla həm solist, həm də or-
kestrin tərkibində yerli və xarici səhnələrdə dəfələrlə çıxış 
etmişdir. Qara Qarayevin “Üçsəsli fuqa”sının, Cahangir 
Qarayevin “12 kamerton” silsiləsinin, sonatasının ilk ifaçısı-
dır. Sonuncunun premyerası VII Qəbələ beynəlxalq festi-
valında baş tutmuşdur. İ.S.Bax, V.A.Motsart, L.Bethovenin  
bir çox konsertlərini, A.Şnitkenin,  F.Listin 2-ci, S.Raxmani-
novun  2-ci və 3-cü konsertlərini ifa etmişdir.  

“Gənclər mükafatı” laureatıdır. Son illərdə musiqi 
sahəsindəki aktiv fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respub-

likası Təhsil Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azad 
Həmkarlar İttifaqı tərəfi ndən, həmçinin, Rusiyanın “Mu-
siqiçi – ifaçılar assosiyasiyası”, Musiqi Xadimləri İttifaqı, 
“Unesco”nun Moskva bürosu, Gürcüstanın “Gələcəyin 
ulduzları” Birliyi, “İrəli” İctimai Birliyi tərəfi ndən müxtəlif  
illərdə diplom və fəxri fərmanlarla təltif olunmuşdur.

Müxtəlif illərdə ABŞ, Rusiya, Türkiyə, İsrail, Qazaxıstan, 
Gürcüstan, Özbəkistan, Estoniya, Bolqarıstan, Ukraynada 
müsabiqə, festivallarda, konfranslarda həm solist, həm də 
konsertmeyster kimi çıxış etmişdir. Son illərdə Rusiyanın 
Moskva, Novosibirsk şəhərlərində çıxış etmiş, RF Başqır-
dıstan Respublikasının Ufa, Beloreçk, Oktyabrskiy, Sala-
vat, Sibay şəhərlərində solo konsertlər vermiş, müxtəlif 
festivalların, konfransların iştirakçısı olmuşdur.  Azərbay-
canda təşkil olunan beynəlxalq festivalların daimi iştirak-
çısıdır. 

2019-cu ildə M.Rostropoviç adına beynəlxalq festival 
çərçivəsində keçirilən konsertdə dünya şöhrətli  E.Bronf-
manı  müşayət etmişdir.

Hal-hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının  məktəb-stu-
diyasında müəllim, simli alətlər, nəfəs və zərb alətləri ka-
fedrasında konsertmeyster, Azərbaycan Dövlət Akademik 
Opera və Balet Teatrında orkestr artisti vəzifəsində, Bül-
bül adına Orta İxtisas Musiqi məktəbində  konsertmeys-
ter,  müəllim kimi çalışır.

Əməkdar incəsənət xadimi Tərlan Seyidovdan bəhs 
edən “Müəllim-ustad” məqaləsinin müəllifi dir.

   Musiqi mənəvi dəyər və ruhun dincliyidir.On-
dan zövq almaq üçün bəsdə və ya ifa olduğu qədər 
musiqinin səslənməsi də vacib amillərdəndir.Musiqi-
ni səsləndirərkən alətin ümumi vəziyyəti, xüsusən 
də köklü olub olmamasına diqqət yetirilməlidir.Bir 
sözlə musiqini insanlara sevdirmək üçün alətin rolu 
böyükdür.

  Sizlərə təqdim etmək istədiyim Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Kul-
turalogiya fakultəsinin məzunu , 23 mart 1994-cü il 
təvəllüdlü Valeh Xanlarovdur.  Qarmon ifaçısı olma-
sına baxmayaraq  artıq 10 ildən artıq bir müddətdir 
ki, royal və pianoların köklənməsi ilə məşğul olur. Hal 
hazırda Günəşli qəsəbəsi 36 saylı uşaq musiqi mək-
təbində piano ustası və yaxud piano kökləyicisi-tə-
mirçisi olaraq işləyir. Bu sənəti o, Nazim Qasımovdan 
öyrənib. Deyir işim çox maraqlıdır. Onun sayəsində 
royal və piano haqqında maraqlı məlumatlar öyrən-
mişəm və çoxlu maraqlı insanlarla tanış olmuşam. 

 Valeh Xanlarov deyir ki, əslində pianonun istifa-
də müddəti 30 ildir. Lakin düzgün qulluq sayəsində 
pianonun ömrünü artırmaq mümükündür. 100 ildən 
artıq fəaliyyət göstərən piano artıq antik piano sayı-
lır.Piano iki  səbəbdən kökdən düşə bilər : hədsiz çox 
ifa edildikdə və  otaq tempraturu dəyişdikdə. Dün-
yada ən gözəl piano Çexiya istehsalı olan “Petrof” 
pianosudur. Ən gözəl royal isə amerikalılara məxsus 
“Stainway and sons” royalıdır.

  Bakıda musiqi alətləri dükanlarının əksəriyyə-
ti Valeh Xanlarovla işləyir. Bununla yanaşı  “Dədə 
Qorqud” Milli Fondunun rəhbəri Eldar İsmayılov, xalq 
artistləri Fidan Hacıyeva və tarzən Vamiq Məmmə-
dov, Əməkdar artist Elza Seyidcahan, Maestro Cey-
hun  və Azərbaycanın digər tanınmışlarının piano və 
royallarını köklənməsini təmin edir. Həmçinin Azər-

baycan Opera və Balet teatrının piano və royallarının 
vəziyyətinə nəzarət edir.

  Musiqinin dinləyiciyə düzgün çatdırılması çox 
vacibdir.  Bunun sayəsində bizim Cavanşir Quliyev, 
Eldar Mansurov, Elza Ibrahimova, Fikrət Əmirov, 
Qara Qarayev  kimi dünya şöhrətli bəstəkarlarımız öz 
bəstələri ilə Azərbaycan musiqisini dünyaya  sevdirir 
və bütün dünyaya Azərbaycan kimi kiçik bir ölkənin 
musiqi sahəsində böyük sərvətə malik olduğunu 
sübut ediblər. Deməli,  Valeh müəllimin və onun si-
masında bu sənətin peşəkarlarının da   Azərbaycan 
musiqisinin inkişafında və sevilməsində böyük rolu 
vardır.

  Valeh Xanlarov sənətinin ustası olmaqla yanaşı 
gözəl insan, layiqli dost, qayğıkeş ailə başçısı və  mə-
suliyyətli atadır. Bir övladı var. Adı Fatehdir.  Arzusu  
övlədını keçməkeçli həyat yolunu sağlam addımlarla 
fəth edərək  cəmiyyətdə layiqli və məsuliyyətli insan  
kimi görməkdir.

Nərgiz Namiq qızı
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Həsənli  Fəqan

Valeh
Xanlarov
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Выдающийся представитель мировой 
литературы, гениальный азербайджан-
ский поэт и мыслитель Низами Гянджеви 
является одной из уникальных личностей, 
открывших новую страницу в летописи ху-
дожественной мысли человечества. Яркое 
наследие великого мастера, превративше-
еся в неотъемлемую часть духовности на-
шего народа, на протяжении многих веков 
занимает достойное место в сокровищнице 
неповторимых культурных ценностей на 
протяжении всей жизни Низами Гянджеви 
жил и творил в древнем азербайджанском 
городе Гянджа, являющемся одним из 
важных культурных центров того времени, 
именно здесь он создал восхитительные 
жемчужины словесного искусства, обо-
гатившие историю философско-обще-
ственной и художественно-эстетической 

мысли Ближнего и Среднего Востока. 
Завоевавшая широкую славу «Хамсе» 
Низами Гянджеви находится на вершине 
мировой поэтическо-философской мысли. 
Поэт-мыслитель заложил основу большой 
литературной школы, состоявшей из его 
многочисленных последователей. Произ-
ведения Низами, украшающие знаменитые 
библиотеки и музеи, придали импульс и 
развитию искусства восточной миниатюры. 
Гений Низами всегда находился в центре 
внимания мирового востоковедения. В 
нашей стране проделана большая работа в 
области изучения и популяризации творче-
ства Низами, подготовлен научно-критиче-
ский текст его произведений, получивший 
высокую оценку в низамиведении, его 
книги изданы в изящном оформлении и 
массовым тиражом. В литературе и искус-

стве создан запомнившийся образ Низами. 
В родном городе поэта - Гяндже возведен 
мавзолей, в Баку, Санкт-Петербурге и Риме 
установлены памятники поэту-мыслителю. 
Институт литературы Национальной Акаде-
мии наук Азербайджана и Национальный 
музей азербайджанской литературы носят 
имя Низами Гянджеви. Успешно функцио-
нирует Центр Низами Гянджеви Оксфорд-
ского университета Великобритании.  В 
этом исследовании мы сосредоточимся на 
важном имиджевом событии «Год Низами 
Гянджеви» в Азербайджанской Республи-
ке. Благодаря мудрой политике лидеров 
страны — это важный культурный инфор-
мационный повод напомнил всему миру 
про Азербайджан. 5 января Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2021 
год  «Годом Низами Гянджеви. Такое ре-
шение было принято в связи с 880-летием 
великого поэта и мыслителя, основополож-
ника большой классической литературной 
школы. 

Имидж станы — содают великие пред-
ставители нации. Имидж — это история. 
И мы наблюдаем как мудрая взвешенная 
политика правительства Азербайджана со-
средоточена на создании и тиражировании 
положительного имиджа страны с мировых 
СМИ. 

Работа правительства заключается в 
том, чтобы создать максимально привле-
кательный образ страны, тиражировать 
положительные привлекательные инфор-
мационные проявления в мировых медиа и 
привлечь внимание иностранных инвесто-
ров и международных партнеров, деятель-
ность которых будет уместной для станов-
ления государства и повышения уровня 
жизни её граждан. Составляющей привле-
чения инвестиций является построение 
системы коммуникаций с политическими и 
бизнес партнерами сквозь призму инстру-

ментов медиа, что будет способствовать 
выходу страны в рейтинг топ-брендов и 
усиливать инвестиционную привлекатель-
ность, положительный имидж, позволит за-
ручиться доверием инвесторов, привлечь 
новых партнеров и союзников. 

 В мировых СМИ стоит культивировать 
всё лучшее, где стержнем является первич-
ный универсальный код нации, который 
базируется на принципах исторической 
памяти, традициях и культуре, интеллекту-
альном достоянии, в частности наследии 

Позиционирование государства в мировых 
СМИ в контексте творческогонаследия 

великого азербайджанского поэта и мыслителя 

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ
Ариф Джамиль оглу Гулиев

доктор юридических наук, профессор

Чекалюк Вероника Васильевна
кандидат наук социальных коммуникаций
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гениального Низами. Формула успешной 
инвестиционной привлекательности 
государства состоит во внутренней не-
обходимости каждого ежедневно совер-
шенствоваться самому и менять к лучшему 
свое окружение, гордиться своей историей 
и чтить традиции. Государство – это люди. 
Граждане, их поступки – основная состав-
ляющая имиджа страны и соответственно 
это влияет на инвестиционную привлека-
тельность платформы. 

Поддержка культурных событий, об-
разовательных реформ правительством 
страны 2010-2021 становятся ощутимыми, 

уровень интереса к Азербайджану растет. 
Ожидания общества очень высокие – у 
власти высокая планка. Пресса принимает 
активное участие в процессах привлечения 
союзников и партнеров. Позиционирова-
ние государства напрямую связано с его 
отражением в СМИ. Каждое из государств 
стремится стать признанным мировым 
брендом. Понятие «бренд» подразумевает 
статус и высокий уровень жизни, лидер-
ство во многих сферах. Формированию 
успешного бренда предшествует диплома-
тичность публичных шагов государствен-
ных лидеров и представителей страны за 

её пределами, а также кропотливая работа 
имиджмейкеров по созданию соответству-
ющего имиджа, что определяет приори-
тетную составляющую успешного государ-
ства.  Положительное позиционирование 
государства способствует привлечению 
инвестиций и дальнейшему развитию её 
предприятий. 

   Мощный информационный вывод для 
поддержания и тиражирования положи-
тельного имиджа Азербайджана — цикл 
грандиозных мероприятий - юбилеи знаме-
нитого поэта и философа Низами Гяндже-
ви. Празднования как в Азербайджане так 
и по всему миру всегда проходят особенно 
торжественно. Дружная диаспора азер-
байджанцев продолжает рассказывами 
миру о великом Низами. Президент Ильхам 
Алиев поручил кабинету министров подго-
товить план соответствующих мероприя-
тий и обеспечить их своевременное прове-
дение 2021 году. "Низами Гянджеви высоко 
ценил простых людей, народ, что было 
связано не только с его гуманизмом, но и 
демократическим мировоззрением. Как 
известно, сотни рукописей великого поэта 
хранятся во многих самых лучших музеях 
мира, в частности, в США, Великобрита-
нии и Индии, которые пользуются очень 
большим интересом, и были опубликованы 
миллионными тиражами. В нашем Институ-
те рукописей НАНА хранятся и изучаются 
десятки рукописей Низами Гянджеви, в том 
числе миниатюры известных художников 
Азербайджана и Востока, охватывающие 
творчество поэта, которые является бога-
тым арсеналом для низамоведов. На ро-
дине поэта в Гянджинском филиале НАНА 
действует Институт Низами Гянджеви, где 
находятся рукописи поэта и находящиеся 
в зарубежных музеях их копии. Хотелось 
бы отметить, что в Баку именем Низами 
названы Институт литературы и Музей 

азербайджанской литературы, которые 
действуют при НАНА, где на протяжении 
многих лет широко изучается творческое 
наследие поэта, публикуются различные 
материалы, издаются книги и произве-
дения".  Творчество Низами Гянджеви 
всегда вызывало большой интерес обще-
ственности. Азербайджан с помощью СМИ 
пытается продемонстрировать миру, как 
развит внутренний туризм: качественные 
дороги, удобное транспортное сообщение, 
развитую инфраструктуру, конкурентный 
сервис и богатое историческое наследие. 
В СМИ активно тиражируется информация 
о готовности страны принимать гостей на 
удовлетворительном уровне, обеспечить 
местное население рабочими местами. 
Инвестиционную привлекательность 
создавали социальные и культурно-худо-
жественные проекты.  Низами – творец 
произведений философского, мистическо-
го, этического толка, язык его поэзии пе-
реполнен афоризмами, цветист и сложен. 
Творчество Низами – феномен культуры, 
приобретший мировое значение.  Миссия 
СМИ, соблюдающих правила нравствен-
ной культуры, – быть советником и другом 
для читателя, его путеводителем в мире и 
главной частью духовной культуры чело-
века. Нравственная культура базируется 
на морали – отношении человека к самому 
себе и к другим людям. Основа духовной 
жизни – это культура (во всех ее пони-
маниях - человек, общество). Обучение, 
воспитание, работа над самим собой – три 
важнейших составляющих духовной жизни 
общества и создания имиджа страны. Твор-
ческий целенаправленный процесс взаи-
модействия СМИ и аудитории для создания 
оптимальных условий с целью утвержде-
ния положительного имиджа государства 
необходим современному обществу. 
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Niyazi adına 22 saylı Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimi Ləman Əhədovanın  şagirdlərnin iştirakı ilə “Royalın hekayləri” 
adlı sinif konserti baş tutdu. Proqramda Qərbi Avropa, rus və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri şagirdlərin ifasında 
səsləndi. 

Konsertdə ilk olaraq söz -  qiraətçi, aparıcı Hüseynağa Aslanova verildi. O, sinif konsertinin keçirilməsinin   mövcud 
pandemiya şəraiti dövründə şagirdlərdə ruh yüksəkliyini yaratmaq, peşəkarlığı artırmaq nöqteyi-nəzərdən  əhəmiyyətli 
olmasından söz açdı. 

Ön sözdən sonra şagirdlərin ifasında  V.A.Motsart, V.Gillok, Y.Sibelius, P.İ.Çaykovski, A.Bəbirov, F.Əmirov, İ.Abdulla-
yevin repertuarından  səslənən texniki cəhətdən mürəkkəb, emos-
siona-ifadəlilik baxımdan parlaq, xarakter baxımdan  rəngarəng 
əsərlər dinləyicilərə böyük  zövq verdi. Şagirdlər  sanki  royalda bi-
ri-birindən maraqlı   musiqili hekayələrini dinləyicilər üçün ifa etdilər.  
Qeyd edək ki, şagirdlərin bəziləri aşağı sinifdə oxuduqları üçün  bö-
yük səhnə onlar üçün ilk təcrübədir. Digər  şagirdlər  isə   artıq Res-
publika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatları adını qazanmışdılar.

Yekunda müəllim Ləman Əhədova özü də müxtəlif xarakter və 
üslublu əsərlər ifa edərək özünü həm təcrübəli müəllim, həm də  
peşəkar ifaçı kimi təsdiqlədi. 

“Royalın hekayləri” adlı sinif konserti

Öz tarixi və dini kökləri üzərində ümumbəşəri 
prinsiplərə əsaslanan hər bir cəmiyyət öz qanunla-
rını rəhbər tutur. 

Demokratik dövlətlərdə yaradılan fondlar elm 
və mədəniyyət sahəsində milli nailiyyətlərin və xalqa 

xidmət etməyin təbliğatçısı funksiyasını yerinə yetirir. 
Eyni zamanda həmin fondlar gənc nəslə öz bilik və 
bacarıqlarını cəmiyyətin xeyrinə sərf etməkləri üçün 

şərait yaradır. Onlar beynəlxalq aləmdə öz xalqlarının 
tarixi, mədəniyyəti,elm və daxili nailiyyətləri haqqın-
da informasiyalar yaymaqla başqa dövlətlərdə öz 
xalqlarının cəlbedici obrazını yaratmaqla yanaşı, 
beynəlxalq siyasətdə cari problemlərin həll olun-
masında öz dövlətlərinə kömək etmiş olurlar.

Azərbaycanın tarixində elə şəxsiyyətlər ol-
muşdur ki, öz həyat və yaradıcılıqlarını millətin 
maarifl ənməsinə, mədəni və mənəvi dəyərlərinin 

yüksəldilməsinə, sərf etmişlər. Hətta həmin in-
sanların peşəkar müdaxiləsi olmadan, xidmət-
ləri yüksək humanizm nümunəsi kimi mənsub 
olduqları xalqın və tarixin yaddaşına əbədi 
həkk olunmuşdur. Z.Tağıyev, M. Muxtarov, H. 
Hacınski, Nabat xanım Xocabəy qızı Əmircan-

lı, S. Əsədullayev, Seyid Mirbabayev və başqa-
ları öz yaradıcı əməklərini cəmiyyətin maraqlarına 

cavab verən istiqamətə yönəltmişlər. Əsası keçmişdə qoyulmuş 
ideya ənənələri gələcək nəsillər üçün sanki normasına çevrilmiş-
dir. Keçmişin xeyirxah ənənələri bu gün həm Azərbaycanda, həm 
də başqa dövlətlərdə yaşayan həmvətənlərimiz tərəfi ndən davam 
etdirilir. Azərbaycanlıların harada yaşamasından asılı olmayaraq, 
məktəb mədəniyyət, idman və sağlamlıq mərkəzləri tikdirmələri 
Türk dünyasına dəstək olmalarının bariz nümunəsidir.

Azərbaycan öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra milli özü-
nüdərkin mühümlüyünü başa düşən insanlar tərəfi ndən fondlar 
yaradılır və onlar Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti, elmi və 
təhsili haqqında planlı şəkildə müxtəlif layihələr hazırlayıb, həyata 
keçirməyə başladılar. Bu baxımdan “Azərbaycanın mədəniyyətinin 
dostları”, “Heydər Əliyev” fondları xeyriyyəçilik və Azərbaycanın 
bütün dünyada təbliğ olunub, tanınmasında görülən işlərə görə ən 
parlaq nümunədir.

Azərbaycanda yaxşı ənənələri davam etdirənlərdən biri də 
“Dədə Qorqud” Milli xeyriyyəçilik fondudur. Dədə Qorqud kimdir və 
biz onun haqqında nə bilirik? Dədə Qorqud bütün Türk dünyasının 
əsrlər boyu davam edən ənənələrinin, mədəniyyətinin, məişətinin, 
təfəkkürünün, və milli dilinin banisidir. Bu mənada onun obrazı 
Türk xalqlarının müqəddəs simvoludur. Buna görə də Dədə Qorqu-
dun adını daşıyan fond birinci növbədə onun ideallarını və xalqın 
ruhunu tərənnüm edən ənənələrini təbliğ etməlidir. 

Bu mənada fondun üzərinə çox məsuliyyətli və şərəfl i bir vəzifə 
düşür. Qeyd etmək lazımdır ki, uzun illər ərzində bu istiqamətdə 
fond tərəfi ndən xeyli iş görülmüşdür. Əlbəttə ki, fondun özünəməx-
sus proqramı və məqsədləri vardır və o, nəinki təkcə Azərbaycan-
da, eləcə də, xarici ölkələrdə ardıcıl olaraq məqsədyönlü iş aparılır. 
“Dədə Qorqud” fondunun başlıca və özünü doğruldan vəzifələrin-
dən biri Türk dünyasının lider və böyük şəxsiyyətlərini bir arada bir-
ləşdirməsidir. Türk xalqının tarix və mədəniyyətinin, eləcə də dilinin 
çox qədim və sağlam kökləri var. Özümüz və müdrik əcdadlarımız 
haqqında gərəkli məlumatları gələcək nəsillərə ötürmək çox asan 
iş olmasa da vacib məsələlərdəndir. Keçmişin və indinin prioritet-
lərinin dərin əlaqələri Türk dünyasının dəyərlərinin, vətənə sevgi və 
xidmət ənənələrinin qorunmasına şərait yaradır və “Dədə Qorqud” 
fondu böyük işlərin mərkəzinə çevrilib.

Bu gün Azərbaycan vətənin inkişafı və milli özünüdərkin təbli-
ğinə xidmət edən oğulları ilə fəxr edə bilər. Onların adları gördükləri 
işlərin mühümlüyünə və vacibliyinə baxmayaraq çoxlarına məlum 
deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, Dədə Qorqud fondu öz ətrafında 
Azərbaycanın xeyli ziyalısını toplaya bilib. Məhz Dədə Qorqud 
fondu yaradıcı insanların qiymətləndirilməsi kimi məsuliyyətli bir 
işi öz üzərinə götürüb. Fondun təsis etdiyi “Vətən övladı”, “Meh-
riban ana”, “Qızıl ürək” ordenləri və “Dədə Qorqud” mükafatları ilə 
layiqli insanları, vətənə, xalqa və öz köklərinə bağlı olan adamları 
müntəzəm olaraq təltif edir. 

Beynəlxalq aləmdə Dədə Qorqud fondunu və onun fəaliyyəti-
ni Azərbaycan Dünyası jurnalı işıqlandırır. Bu jurnal eyni zamanda 
dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar üçün mədəni 
və maarifl əndirici körpü rolunu oynayır, Azərbaycan diasporu və 
həmvətənlərimizi ruhlandırır. Dədə Qorqud fondunun təsisçiliyi ilə 
nəşr olunan jurnal ilk gündən geniş dünya məkanında azərbaycan-
lıların və həmvətənlərimizin birləşməsi kimi xeyriyyəçi bir məqsədə 
xidmət edir. Jurnal müasir Azərbaycan mədəniyyətini və Rusiya ilə 
olan tarixi əlaqələrin köklərini təbliğ edən əsas mətbuat orqanla-
rından biridir.

Bizi –Türk azərbaycanlılarını güc, dövlət və səadət birləşdirir. 
Amma Türk xalqları arasında birlik və dostluq da olsaydı daha yaxşı 
olardı. Bu sözləri fondun ali məqsədini ifadə edir. Başqa cür də ola 
bilməz. Çünki Dədə Qorqudun sülhpərvər ideallarını yalnız fəal və 
yorulmaz yaradıcı fəaliyyətlə həyata keçirmək olar.

Cəmiyyətin inkişaf prosesində, ələlxüsus da cəmiyyət daxili in-
kişafının həlledici məqamlarını yaşayanda həmişə ayrı-ayrı insanlar 
və ya insanlar qrupu peyda olur ki, həmin insanlar cəmiyyətin və 
dövlətin inkişaf istiqamətlərini daha dərk edərək, həm də mənsub 
olduqları xalqın mühüm bir zərrəsi kimi cəmiyyətin inkişafının prin-
siplərini izah edirlər və bütün güclərini və vəsaitlərini sərf edirlər 
ki, ictimai fi kri cəmiyyətin inkişafı istiqamətindəki əsas məsələlərin 
həllinə yönəltsinlər.

Öz tarixi və dini kökləri üzərində ümumbəşəri 
prinsiplərə əsaslanan hər bir cəmiyyət öz qanunla-
rını rəhbər tutur. 

Demokratik dövlətlərdə yaradılan fondlar elm 
və mədəniyyət sahəsində milli nailiyyətlərin və xalqa 

xidmət etməyin təbliğatçısı funksiyasını yerinə yetirir. 
Eyni zamanda həmin fondlar gənc nəslə öz bilik və 
bacarıqlarını cəmiyyətin xeyrinə sərf etməkləri üçün 

şərait yaradır. Onlar beynəlxalq aləmdə öz xalqlarının 
tarixi, mədəniyyəti,elm və daxili nailiyyətləri haqqın-
da informasiyalar yaymaqla başqa dövlətlərdə öz 
xalqlarının cəlbedici obrazını yaratmaqla yanaşı, 
beynəlxalq siyasətdə cari problemlərin həll olun-
masında öz dövlətlərinə kömək etmiş olurlar.

Azərbaycanın tarixində elə şəxsiyyətlər ol-
muşdur ki, öz həyat və yaradıcılıqlarını millətin 
maarifl ənməsinə, mədəni və mənəvi dəyərlərinin 

yüksəldilməsinə, sərf etmişlər. Hətta həmin in-
sanların peşəkar müdaxiləsi olmadan, xidmət-
ləri yüksək humanizm nümunəsi kimi mənsub 
olduqları xalqın və tarixin yaddaşına əbədi 
həkk olunmuşdur. Z.Tağıyev, M. Muxtarov, H. 
Hacınski, Nabat xanım Xocabəy qızı Əmircan-

Dədə Qorqud
milli fondunun xoşməramlı missiyası
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Azərbaycan diplomatiyasının 
ağsaqqalı, fövqəladə və səlahiyyətli 

səfir Vəhdət Sultanzadə 
87 yaşında vəfat edib

27 mart 2022-ci il tarixdə Azərbaycan diplomatiyasının ağsaqqalı, fövqəladə və səlahiyyətli səfi r Vəhdət Sultanzadə 
87 yaşında vəfat etmişdir.

Qeyd edək ki, Vəhdət Sultanzadə diplomatik fəaliyyəti dövrü (50 ildən çox) ərzində Azərbaycan SSR-nin XİN-də, 
Rusiya Federasiyası və Azərbaycanda protokol, konsul xidməti, informasiya və çap sahəsində, İslam Konfransı Təşkila-
tında (İKT) müxtəlif rəhbər vəzifələrini, Yaxın və Orta Şərq məsələləri üzrə nazirliyin müşaviri, Azərbaycan XİN-in Konsul 
İdarəsinin müşaviri vəzifələrini tutub. 

O, Azərbaycan Respublikasının Təbrizdəki Baş Konsulluğunda konsul vəzifəsini tutub, 3 ildən çox müddətə Azərbay-
canın Moskvada səfi rliyində müşavir kimi çalışıb. 28 ildən çox müddətə Əfqanıstanda, İranda, Türkiyədə və Türkmənis-
tanda attaşe vəzifəsindən fövqəladə və səlahiyyətli səfi r vəzifəsinədək müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.  

Dədə Qorqud Milli Fondu və "Azərbaycan Dünyası" Beynəlxalq Jurnalının Ağsaqallar şurası Vəhdət Sultanzadənin 
vəfatından kədərləndiyini bildirir, ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin!


