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Əvvəlcəincəsənətvəədəbiy
yatsahəsiüzrəlaureatlarıtanı
yaq.
İstedadlıvokalçıAtəşİbrahim

oğluQarayev1993cü ildəBa
kıda anadan olub. Süleyman
Ələsgərovadına1nömrəliUşaq
incəsənət məktəbində və pay
taxtda fəaliyyət göstərən Şuşa
Musiqi Kollecində təhsil alıb.
2014cü ildə Üzeyir Hacıbəyli
adına Bakı MusiqiAkademiya
sına daxil olub. 20172019cu
illərdəAzərbaycanDövlətAka
demikMusiqiliTeatrınınaparıcı
solisti olub.2015ci ildəSankt
Peterburqda keçirilən opera
ifaçılarının 7ci beynəlxalqmü
sabiqəsinin diplomantı adına
layiqgörülüb.2017ciildəMusi
qiliTeatrtərəfindən“Mövsümün
debütü”diplomuilətəltifolunub.
2018ci ildə Moskvada Yelena
Obraztsova Fondu tərəfindən
təşkil olunan “Xose Karreras
Qranpri”tenorlarmüsabiqəsin
dəfinalayüksəlib.2019cuildə
Rusiya“BolşoyTeatr”ınıngənc
lərtruppasınınsolistiolub.
Atəş Qarayev 2020ci ildə

xalqımıza şanlı Qələbə sevinci
yaşadan Vətən müharibəsində
könüllüolaraqiştirakedib.
Yazar, ədəbiyyatşünasRamil

Bayram oğlu Əhmədov 1994
cü ildə Bərdədə anadan olub.
2011ci ildəŞuşarayon2saylı
ortaməktəbini,2015ciildəBakı
DövlətUniversitetininFilologiya
fakültəsinibitirib.SonraTürkiyə
dəMemarSinanGözəlSənətlər
UniversitetininTürkdilivəədə
biyyatı fakültəsinin magistr pil
ləsində təhsil alıb. 2018ci ildə
İstanbulUniversitetininyenitürk
ədəbiyyatı ixtisası üzrə dokto
ranturapilləsinəqəbulolunub.

Bədiiyaradıcılıqladaməşğul
olanRamil ƏhmədovAzərbay
can Yazıçılar Birliyi (AYB) və
MədəniyyətNazirliyininbirgəla
yihəsi olan (20132015) “Gənc
ədiblərməktəbi”ninməzunudur.
2015ciildə“Zamantuneli”adlı
ilkşeirlərkitabı işıqüzügörüb.
Kitab 2020ci ildə Mədəniyyət
Nazirliyinin “Azərbaycan kitabı
nın dünyaya tanıdılması” layi
həsiçərçivəsindəTürkiyədədə
nəşrolunub.2018ciildə“İkişə
hərinyazıları”adlıesselərkitabı
çapdançıxıb.Gəncyazarhəm
çininötənilMədəniyyətNazirli
yininVətənmüharibəsizamanı
elan etdiyi vətənpərvərlikmöv
zusunda ədəbi yaradıcılıq mü
sabiqəsindəqalibolub.2013cü
ildəgəncşairvəyazıçılarüçün
Prezidenttəqaüdünəlayiqgörü
lüb,2015ci ildəGənclərvəİd
manNazirliyitərəfindən“Gənc
lərmükafatı”ilətəltifedilib.

***
Builelmsahəsiüzrəmükafa

tabiologiyaüzrəfəlsəfədoktoru
SəmraTahir qızıMirzəyeva la
yiqgörülüb.O,1991ciildəBa
kıda doğulub. 2008–2012ci il
lərdəBakıDövlətUniversitetinin
Biologiya fakültəsinin bakalavr
pilləsini, 2012–2014cü illərdə
BDUnunbitkifiziologiyasıüzrə
magistrpilləsinibitirib.
Səmra Mirzəyeva 2014–

2018ci illərdəAMEA Botanika
İnstitutundamolekulyarbiologi
yaüzrədoktoranturatəhsilialıb.
Hazırda Molekulyar Biologiya
və Biotexnologiyalar İnstitutun
daelmiişçikimiçalışır.2018ci
ildəAMEARəyasətHeyətininvə

Həmkarlar İttifaqı Konfederasi
yasınınümummilli liderHeydər
Əliyevinanadanolmasının95il
likyubileyimünasibətiləkeçirdi
yimüsabiqədəIIIyerə,2019cu
ildəGənclər və İdmanNazirliyi
tərəfindən uğurlu fəaliyyətinə
görəmükafatalayiqgörülüb.

***
Təhsil sahəsi üzrə Prezident

mükafatına Naxçıvan Dövlət
Universiteti (NDU) Memarlıq
kafedrasının müəllimi İsmayıl
Cəfər oğlu İsmayıllı layiq gö
rülüb.O, 1991ci ildəOrdubad
rayonunun Nüsnüs kəndində
anadanolub.2016cıildəNDU
numemarlıq ixtisası üzrə fərq
lənmədiplomuiləbitirib.2016–
2017ciillərdəNDUdametodist
işləyib. 2017ci ildən Memarlıq
kafedrasınınmüəllimidir.
İsmayıl İsmayıllı 2019cu il

də keçirilmiş Yaradıcı gənclər
festivalında memarlıq üzrə qa
lib olub. 2014–2018ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublika
sı Gənclər və İdman Nazirliyi,
Gənclər Fondu və Rəssamlar
Birliyinin keçirdiyi yaradıcılıq
sərgimüsabiqələrində I, II yer
lərəlayiqgörülüb.

*** 
Gənclər siyasəti və gənclər

lə iş üzrə mükafat alanlardan
Orucəli Saleh oğluAbbaszadə
1998ci ildə Lənkəranda ana
danolub.2015–2019cu illərdə
LənkəranDövlətUniversitetinin
Dünyaiqtisadiyyatıfakültəsində
təhsil alıb. 2015ci ildən Azər
baycanSkautlarAssosiasiyası
nın Lənkəran rayonu üzrəmü
vəkkilidir.2019cuildəGənclər

Fondununqrantmüsabiqəsində
qalib olmuş “Skautlar intellektə
doğru”layihəsininrəhbəridir.
Orucəli Abbaszadə 44 gün

lük Vətən müharibəsində işti
rakedib.Şuşauğrundadöyüş
dəyaralanıb.Dövlətbaşçısının
müvafiq sərəncamlarına əsa
sən, “Cəsur döyüşçü”, “Füzu
linin azad olunmasına görə”,
“Qubadlının azad olunmasına
görə”medallarıilətəltifolunub.
Pərvin Alim oğlu Qasımov

1994cüildəGəncədədoğulub.
2011–2015ci illərdə Azərbay
canTexnologiyaUniversitetində
turizmvəhotelçilik,2016–2018
ciillərdəisəAzərbaycanTurizm
və Menecment Universitetində
hotelçilikixtisasıüzrətəhsilalıb.
2020ci ildən Gənclərin İnkişaf
vəKaryeraMərkəzininregionlar
üzrə koordinatoru vəzifəsində
çalışır.
Pərvin Qasımov 2018–2020

ci illərdəQaradağGənclərevi
nindirektoru,AzərbaycanRes
publikası Gənclər Təşkilatları
Milli Şurasında proqram koor
dinatoru, 2016–2017ci illərdə
BMTninƏhaliFondundalayihə
meneceri, 2012–2015ci illərdə
“Odlar Yurdu” İctimai Birliyinin
PRvəmətbuatmərkəzininrəh
bəri, könüllülər üzrə koordina
toru vəbaş katibi vəzifələrində
çalışıb. Vətən müharibəsində
iştirakedib,ikidəfəyaralanıb.

***
İndi isə ictimai və sosialyö

nümlü fəaliyyət üzrə mükafat
çılardan Nərgiz Cövdət qızı
Abdulova 1998ci ildə Bakıda
dünyayagözaçıb.

kompüteroperatorluğuix
tisasıüzrəbitirib.2017–2019cu
illərdə“ASANXidmət”,Elektron
Hökumət TəlimTədris Mərkəzi
vəƏməkvəƏhalininSosialMü
dafiəsiNazirliyindəkönüllükimi
fəaliyyətgöstərib.
2019cu ildə Gənclər Fondu

tərəfindən elan edilən müsabi
qədə“Səssizliyinsəsiolaq!”la
yihəsi ilə qalib olub. Prezident
yanında QeyriHökumət Təşki
latlarına Dövlət Dəstəyi Şura
sınınmaliyyədəstəyi iləDövlət
himnimizi ilk dəfə olaraq işarət
dilində tərcümə olunmasında
yaxındaniştirakedib.
Nəcəf Bilal oğlu Qənbərov

1992ci ildə Cəlilabadda doğu
lub. 2010–2015ci illərdə Tür
kiyənin Erciyes Universitetinin
Beynəlxalq münasibətlər fakül
təsindəbakalavr,2015–2016ci
illərdə qardaş ölkənin Beykent
Universitetindəinsanresursları
nın idarəedilməsiüzrəmagistr
pilləsində təhsilalıb.2018ci il
dənTürkiyədəAzərbaycanKül
tür və Dayanışma Dərnəyinin
sədridir.Azərbaycan həqiqətlə
rinin,irsinintəbliğiistiqamətində
22layihəhəyatakeçirib.

***
İnnovasiya və sahibkarlıq

üzrə də iki gəncimiz mükafa
ta layiqgörülüb.Zəhra İsaqızı
Qasımzadə 2002ci ildə Sum
qayıtda anadan olub. 2020ci
ildən Türkiyənin Özyeğin Uni
versitetinin Biznesin idarə edil
məsi fakültəsində təhsil alır.
Simsiz texnologiya üzərində
qurulmuş, özüözünü enerji ilə



edən “Clickenergy” layihəsinin
müəllifidir.Layihəkompüterdən
istifadə zamanı klaviatura düy
mələrinəbasıldığızamanenerji
alınmasını təklif edir.Bu layihə
“Climate LaunchPad”ın region
üzrə2020ci ildə1ci yerinqa
libi və həmin il Amsterdamda
(Niderland) keçirilmiş “Climate
Launch Pad”ın dünya üzrə fi
nalçısı olub. “GENİUS” Olim
piadasındabiznes kateqoriyası
üzrə finala vəsiqə qazanıb və
mükafatalayiqgörülüb.Reyhan
Camalovailəbirgəyağışsuyun
dan enerji alınmasını nəzərdə
tutan “Rainergy” qurğusunu ix
tiraedib.
Fərid Bayram oğlu Pərdəşü

nas1994cüildəBakıdadoğu
lub. 2011–2015ci illərdə Bakı
Dövlət Universitetində dünya
iqtisadiyyatı ixtisası üzrə təh
silalıb.2016cı ildə “Technote”
media agentliyinin əsasını qo
yub.O,həmçinininnovativavto
matlaşdırılmışhəllərtəklifedən
vəçatbotsistemləritəkmilləşdi
rən“Hotbots”şirkətiniyaradıb.
Fərid 2020ci ilin iyul döyüş

lərində vəAzərbaycanınVətən
müharibəsində arxa cəbhədə
könüllü kimi fəaliyyət göstərib.
“Facebook”da Azərbaycan xə
ritəsi ilə bağlı təhrifəri aradan
qaldırıb, eyni zamanda bir çox
təxribat xarakterli paylaşımlar
edənqlobalbrendlərinxəbərvə
məlumatlarının silinməsinə nail
olub.
Bütün mükafatçıları təbrik

edir, onlara fəaliyyət göstərdik
lərisahələrdəyeniuğurlar
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Müsahibim bildirdi ki, Əlyazmalar
İnstitutunda Nizami əlyazmalarının 27
nüsxəsi saxlanılır. Bunların içərisində
8i öz qədimliyinə, keyfiyyətinə, daha
çox əsərləri əhatə etməsinə görə ən
dəyərlisihesabedilir.27nüsxənintəx
minən11i“Xəmsə”iləbağlıdır.

– Bu əl yaz ma lar əsa sən han sı döv rü 
əha tə edir?

– İlk olaraq qeyd edim ki, Nizami
“Xəmsə”sininənqədiməlyazması1318
ciiləaiddirvəTehranUniversitetininki
tabxanasında saxlanılır. Əlyazmalar
İnstitutunda saxlanılan nüsxələrdən ən
qədimi və dəyərlisi isə 1421ci ilə aid
olan,Davudiadındabirşəxstərəfindən
köçürülmüş əlyazmadır. Bu nüsxənin
dəyəri ondan ibarətdir ki, onun üzünü
köçürən Davudi özü də şair
olubvəburada47beytlikşeiri
var. Nüsxənin kənarında gö
zəlxətləHindistandayaşamış
türkəsilliƏmirXosrovDəhlə
vinində“Xəmsə”siköçürülüb.
Əlyazmanın kənarında qızıl
suyu ilə haşiyələr çəkilib. Bu
nüsxədə fəsillərin adlarında
fərqlərvar.Digərnüsxələrdən
fərqli olaraq fəsillərin adları
buradadahagenişdir.Bundan
başqa,bəzifarssözləridəvar
dırki,sonrakınüsxələrdərast
gəlinmir. Tədqiqatçıların bəzi
ləri belə nəticəyə gəlir ki, bu,
daha qədim nüsxələrdən biri
dir və gələcəkdə Nizaminin əsərlərinin
yenielmitənqidimətnitərtibedilərsə,bu
nüsxənidənəzərəalmaqlazımdır.

– Bil di yi mi zə gö rə, ins ti tut tə rə fin dən 
“Ni za mi əl yaz ma la rı nın Ba kı nüs xə lə
ri” ad lı ki tabal bom ha zır la nır. Yə qin 
ki, “Ni za mi ili” çər çi və sin də təd bir lər 
pla nı nız da var...
–Azərbaycanvəingilisdillərindəha

zırlanan bu kitabalbomda Nizaminin
bəşəri əhəmiyyəti haqqında giriş mə
qaləsi, şairin dünya kitabxanalarında
qorunan mühüm əlyazmaları barədə
məlumat, Əlyazmalar İnstitutunda qo
runan27əlyazmanınmüfəssəl təsviri,
əlyazmalardan əhəmiyyətli səhifələrin
vəminiatürlərinfotolarıyeralacaq.
Təbii ki, biz də əlamətdar illə bağlı

tədbirlər planı hazırlamışıq. Sadaladı
ğım əlyazmaları elektron formatda bir
portalda verməyi nəzərdə tutmuşuq.

Beləliklə, nəinki Azərbaycan tədqiqat
çıları,eləcədədünyatədqiqatçılarıbu
əlyazmalardanistifadəetməkimkanına
malikolacaq.Birplanımızdanizamişü
naslıq sahəsindəki tədqiqatlarla bağ
lıdır.Akademik Teymur Kərimlinin “Ni
zamivətarix”monoqrafiyası,həmçinin
ƏzizağaNəcəfzadənin“Nizamidətürk
lükvətürklüyəmünasibət”vəMəmməd
Ələkbərovun “Nizami yaradıcılığında
xalqyaradıcılığı” tədqiqatları ilərzində
çapediləcək.Bundanəlavə,kütləviin
formasiyavasitələrindəNizamiyaradı
cılığının cəmiyyətə çatdırılması istiqa
mətindəişlərgörüləcək.

– Azər bay can ədib lə ri ilə bağ lı ye ni 
əl yaz ma lar aş kar edi lə bi lər mi?
–Dünyadayayılanəlyazmalarımızdan

ənçoxuNizamiirsiiləbağlıdır.Eləcədə
Saib Təbrizi, Nəsrəddin Tusi, Məhəm
məd Füzuli və digər şairlərə aid əlyaz
malarŞərqiAvropavəABŞda,həmçinin
digərölkələrdəgenişyayılıb.Bizimyeni
əlyazmalar tapmaq ehtimalımız azdır.
Tədqiqatlarda istifadəetməküçündigər

ölkələrdəolanəlyazmaların surətini gə
tirməyə çalışırıq.Bu yaxınlardaÇexiya
dasaxlanılanəlyazmalarınkataloquçap
olundu.BundanəvvəlVatikanda,Misirdə
vədigərölkələrdəsaxlanılanəlyazmala
rımızın3cildlikkataloquişıqüzügördü.
Lakin əlyazmalar olan bütün muzeylər,
kitabxanalar hələ kataloqlarını tərtib et
məyiblər.Eləcədəpandemiyailəəlaqə
darezamiyyətlərdəməhdudiyyətləroldu
ğuüçünişləryubanır.

– Pa şa müəl lim, Ni za mi ir si nin dün
ya ya da ha ge niş şə kil də təq dim olun
ma sı və onu Azər bay can şairi ki mi 
ta nıt dır maq üçün han sı iş lər gö rül
mə li dir?
–Bugündünyanınmüxtəlifölkələrin

dəyaşayaninsanlarelektronresurslar
dabizimzənginmədəniyyətimizlətanış
olurlar.EləbuməqsədlədəNizaminin
əlyazmalarınıelektronformadabeynəl

xalqauditoriyaya təqdimedəcəyik.Ni
zamininözəsərlərindəvəmənbələrdə
onunmilliyyətinisübutedənfaktlarıda
hageniş ictimaiyyətinnəzərinəçatdır
maq lazımdır.NizamiəsərlərindəQaf
qazı,Azərbaycanı,Dərbəndi,Bərdəni,
Kəpəzdağınıürəkaçıqlığıiləvəsfedir.
Başqamilliyyətəmənsubolanbiribunu
heçvaxtetməz.
Nizami“XosrovvəŞirin”poemasının

sonundahəyatyoldaşıAfaqınölümün
dən doğan təəssüf hissini qeyd edir,
daha sonra deyir ki, nə yaxşı mənim
türkzadəm, Məhəmmədim var. Türk
zadə türk oğlu deməkdir. Orta əsrlər
də türkzadə, türk oğlu dedikdə atanın
milliyyətinəzərdətutulurdu.Bu,gerçək
faktdır.Bir faktıdaxüsusiolaraqqeyd
edim ki,Nizami əsərlərinə görə bütün
OrtaŞərqinşairidir.OrtaŞərqşairiol
maqüçünhəmindövrdəfarscayazmalı
idin. Çünki həmin dövrün poeziya dili
farsdiliidi.
Həmçinin Nizaminin qadın qəhrə

manlarıolanNüşabə,Məhinbanu,Şirin
dəigidtürkqadınları idi.BəziləriNiza

minin türkcəyazılmışəsərləri
tapılmasa, onun türklüyü sü
but olunmur deyə düşünür.
Bu, yanlışdır. Uzun müddət
Avropadabirçoxxalqlar latın
əlifbasından istifadə edib. Bu
odeməkdeyilki,oxalqlarla
tındır.Yazdığı dil insanınmil
liyyətinimüəyyənedəbilməz.
Hətta farslar deyir ki, “Niza
midən türk iyi gəlir”. Nizami
dünyaşairi,bütünŞərqinşairi
olsada,vətəniAzərbaycandır,
milliyyətidətürkdür.

– Bir qə dər də ins ti tu tun baş
qa la yi hə lə ri ba rə də da nı şar

dı nız...
–Həmbiziminstitutda,həmdəbaş

qaelmimüəssisələrdətariximizə,ədə
biyyatımıza, dilimizə aid əlyazmaları
araşdırırıq. Onu da qeyd edim ki, bu
il Qarabağ mövzusuna xüsusi diqqət
yetiriləcək. Artıq institutun əməkdaşı,
filologiya üzrə elmlər doktoru Raqub
Kərimovla birlikdə 3 cildlik “Qarabağ
şairləri antologiyası”nı nəşr etdirməyi
nəzərdə tutmuşuq. İl ərzində antolo
giyanınbirincicildinioxucularatəqdim
edəcəyik. Bundan başqa, Qarabağın
məşhurşairlərindənQasımbəyZakirin
şeirlər toplusunu yenidən araşdırmaq
fikrindəyik. Çünki bizim tədqiqatçılar
Zakirin 23 yeni şeirini aşkar ediblər.
HəmçininbuilMəhəmmədağaMüctə
hidzadəadlışairimizinailəsindənəldə
etdiyimizəlyazmalardaçapolunacaq.

NurəddinMƏMMƏDLİ

Gənclər üçün Prezident mükafatının laureatları

“Mədəniyyət” qəzetinin 
30 yaşı tamam oldu

2021-ci il Mə də niy yət Na zir li yi nin mət bu or qa nı olan “Mə də niy yət” qə ze ti nin 
nəş rə baş la ma sı nın 30-cu il dö nü mü dür. Müs tə qil Azər bay ca nın ya şı dı olan 
qə zet ötən dövr də zən gin in ki şaf yo lu ke çib və öl kə nin küt lə vi in for ma si ya 
va si tə lə ri ara sın da, müasir mət buat ta ri xi miz də özü nə la yiq li yer tu tub. Bu 
il lər ər zin də qə ze tin nəşr for ma tı, döv ri li yi, di zay nı də yiş sə də, res pub li ka mı-
zın mə də ni hə ya tı nın bü tün sa hə lə ri ni dol ğun şə kil də işıq lan dır maq, oxu cu-
la ra öl kə və dün ya mə də niy yə ti ilə bağ lı ən ma raq lı mə lu mat la rı çat dır maq 
mə ra mı də yiş məz ola raq qa lır.

İlksayı1991ciilinyanvarındaişıq
üzügörənqəzetin səhifələrində son
30ildəmədəniyyəttariximizinsalna
məsiəksolunub.Busalnaməninbö
yükbirhissəsinieynizamandaelekt
ron formatda izləmək mümkündür.
Qəzetininternetsaytı(www.medeniy
yet.az) hazırda ölkəmizdəmədəniy
yətləbağlızənginelektronresursdur.
Ötənillərdəölkəmizinictimaimədəni
həyatındamüstəsnaəhəmiyyətkəsb
edənhadisələrləbağlıqəzetinxüsusi
buraxılışları,“Kitab”,“Afişa”əlavələri
dənəşrolunub.
Nəşr ömrünün 30 yaşa çatması

“Mədəniyyət”in redaksiyasında uzun
illərçalışan,eləcədəburadanisbə
tən yeni fəaliyyətə başlayan hər bir
əməkdaşüçünəlamətdarhadisədir.
Mədəniyyət Nazirliyi İnformasiya

və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin
müdiri Məryəm Qafarzadə və şö
bəninİctimaiyyətləəlaqələrvəmət
buatlaişsektorununmüdirivəzifəsi
ni icraedənMəhəmmədHəmzəyev
fevralın4də“Mədəniyyət”qəzetinin
redaksiyasında olub, mədəniyyət
naziri Anar Kərimovun təbriklərini
kollektivəçatdırıblar.MəryəmQafar
zadəbildiribki,nazirinmüvafiqəm
rinə əsasən, redaksiyanın kollektivi
əlamətdaryubileymünasibətiləmü
kafatlandırılıbvə təşəkkürnamələrlə
təltifolunub.
Şöbə müdiri qeyd edib ki, Azər

baycanınöztarixininşanlısəhifəsinə
qədəm qoyduğu bir vaxtda mədə
niyyətin idarə olunması, mədəni in
kişafın günün tələbləri səviyyəsində
qurulması vacibdir. Bununla bağlı
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən həm

forma,həmdəməzmunuehtivaedən
islahatlarabaşlanılıbvəbu,informa
siyavəkommunikasiyasahəsindədə
qarşıyayenivəzifələrqoyur.Qaraba
ğa“BöyükQayıdış”proqramınabaş
lanılması, ölkə Prezidenti tərəfindən
ŞuşanınAzərbaycanmədəniyyətinin
paytaxtıelanedilməsi,“NizamiGən
cəviİli”ninelanolunması2021ciilin
mədəniyyət sahəsi üçün çox zəngin
olacağınıdeməyəəsasverir.Buişdə
mətbuatın,kütləviinformasiyavasitə
lərinindəüzərinəönəmliməsuliyyət
düşür. “Mədəniyyət” qəzetinin indi
yədəkbuxüsusdamühümroluoldu
ğunu qeyd edənM.Qafarzadə əmin
olduğunu bildirib ki, qəzet bundan
sonradaözmissiyasınılayiqincəda
vam etdirəcək. Şöbə müdiri yubiley
münasibətiləkollektivi təbrikedərək,
qəzetəyeniuğurlararzulayıb.
Sonra qəzetin əməkdaşlarına na

zirliyin təşəkkürnamələri təqdimolu
nub.
“Mədəniyyət”qəzetininbaş redak

toru Vüqar Əliyev kollektiv adından
Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyinə
minnətdarlığını bildirib. Qeyd edib
ki, redaksiyaya göstərilən diqqət,
qəzetin fəaliyyətinə verilən qiymət
kollektivüçün təşviq, stimulolmaqla
bərabər, eyni zamanda daha böyük
məsuliyyətdir.2020ciilinşanlıZəfə
rindənsonraAzərbaycanın tarixində
başlanan yeni dövr mədəniyyətimiz
üçündəyeni inkişaf, intibahdemək
dirvəbizdəbuyolda,kiçikdəolsa,
öztöhfəmiziverməyədavamedəcə
yik.
Sonda qəzetin kollektivi ilə xatirə

fotosuçəkdirilib.

“Xəmsə”nin ən qədim 
əlyazması 1318-ci ilə aiddir

Paşa Kərimov: “Nizami dünya şairi olsa da, 
Vətəni Azərbaycandır”

Ayten
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2021.- 10 fevral. S. 5.




