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B I L D I R I Ş
Dövlət Turizm Agentliyinin “Şahdağ Tu-

rizm Mərkəzi” QSC tərəfindən yaşıllaşdırma 
xidmətinin satınalınması məqsədilə keçirilən 
açıq tender prosedurunda iştirak edənlərin 
sayı üçdən az olduğundan tenderdə iştirak 
etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədlərin 
təqdimatı tarixi (tender təklifi və bank 

təminatı istisna olmaqla) 21 dekabr 2018-ci il 
saat 15.00-a , tender təkliflərinin və təminatın 
qəbulu vaxtı 3 yanvar 2019-cu il saat 16.00-a, 
təkliflərin açılışı isə 4 yanvar 2019-cu il saat 
16.00-a dəyişdirilmişdir.

 “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
çap işlərinin satınalınması üçün koti-

rovka sorğusu keçirir və bu məqsədlə qeyd 
olunan sorğuda şirkətləri iştiraka dəvət 
edir.

 Qiymət kotirovkaları qapalı zərfdə 
imzalanıb möhürlənərək Bakı şəhəri, 
Ü.Hacıbəyli küçəsi 72, M5 nömrəli ünvan-
da “Azərkosmos” ASC-yə 7 dekabr 2018-
ci il Bakı vaxtı ilə saat 18.00-dək təqdim 
olunmalıdır. Bu müddətdən gec təqdim 
olunan zərflər qəbul edilməyəcəkdir. 

Təklif zərfləri 10 dekabr 2018-ci il 

Bakı vaxtı ilə saat 11.00-da göstərilən 
ünvanda açılacaqdır. Zərflərin açılışı ilə 
bağlı iclasda iştirak etmək istəyən fiziki 
və hüquqi şəxslər nümayəndələrinin adına 
etibarnamə təqdim etməlidirlər. 

Kotirovka təklifi zərflərin açıldığı 
gündən başlayaraq ən azı 30 bank günü 
ərzində qüvvədə olmalıdır.

Təşkilati İşlər Departamentinin 
 satınalmalar üzrə mütəxəssisi – Ceyhun 
Əliyev, əlaqə nömrəsi +99412 565-00-55.

“ŞƏKİ-BAZAR”ASC səhmdarlarının nəzərinə!
14 yanvar 2019-cu il saat 12.00-da ”Şəki-

Bazar”ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. “Şəki-Bazar”ASC-nin 2018-ci ildəki maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin yekunlarının müzakirəsi. 
2. 2018-ci ilin maliyyə nəticələrinə görə maliyyə- 

təftiş komissiyasının hesabatı və mühasibat balansının 
təsdiq edilməsi. 

3. 2018-ci ilin yekunlarına görə mənfəətdən 
səhmdarlara ayrılmış dividendin təsdiqlənməsi.

4. 2018-ci ildə səhmdar cəmiyyətin üzləşdiyi bir 
sıra problemlərin və ondan sonrakı illərdə görüləcək 

işlərin müzakirəsi.
5. Digər məsələlər.
Səhmdarların yığıncaqda iştirakı vacibdir.
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 107 

3.1-ci bəndinə əsasən səhmdarlar yığıncaqda iştirak hüqu-
qunu bilavasitə özü və ya nümayəndəsi vasitəsilə həyata 
keçirə bilərlər.

Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə ma-
teriallarla tanış olmaq üçün ”Şəki-Bazar”ASC-nin idarə 
heyətinə müraciət edə bilərlər.

Ünvan: Şəki şəhəri, S.Rəhman küçəsi 1.
Əlaqə telefonu: (02424) 4-35-99.

Idarə heyəti“Baku Open-2018”-in ilk liderləri

Azərbaycan, Rusiya, ABŞ, Ukrayna, Belarus, Gür-
cüstan, Fransa, Braziliya və daha bir neçə ölkəni təmsil 
edən 150-yə qədər şahmatçının iştirakı ilə keçirilən 
ənənəvi “Baku Open- 2018” turnirinin ilk iki turunda 
35 nəfər hərəyə 2 xal toplamışdır.

Yarışın ilk liderləri – həmyerlilərimiz Fazil 
Hüseynov, Qədir Hüseynov, Eltac Səfərli,belaruslu 
Aleksey Aleksandrov,Timur Qareyev (ABŞ), İvan 
Popov (Rusiya), braziliyalı Aleksandr Fier və daha bir 
qrup şahmatçı startda hərəyə iki qələbə qazanmışdır.

Doqquz turdan ibarət yarışda dünən üçüncü raun-
dun görüşləri keçirilmişdir.

“Neftçi” yenə fərqi 5-ə çatdırdı
Topaz Premyer Liqasında 12-ci turun oyunla-

rından sonra “Neftçi” turnir cədvəlində ən yaxın 
izləyicisi “Qarabağ”la öz arasındakı fərqi yenidən 
5 xala çatdıraraq zirvədə mövqeyini bir qədər də 
möhkəmləndirmişdir.

Hesabat turunda liderin “Səbail” üzərində qələbəsi 
iki cavabsız qolla ifadə olunmuş (2:0), Ağdam koman-
dası isə “Sabah” ilə oyunda 1 xalla kifayətlənmişdir.

Turun digər iki görüşündə meydan sahibi rolunda 
çıxış edən “Keşlə” futbolçuları” “Qəbələ”yə 1:2 
hesabı ilə uduzmuş, “Zirə” isə “doğma divarlar” arasında 
“Sumqayıt”la oyundan maksimum fayda götürmüşdür – 
3:1.

Hazırda çempionatın liderlər üçlüyünü təşkil edən 
“Neftçi”nin 29, “Qarabağ”ın 24, “Səbail”in 20 xalı var.

Növbəti, 13-cü turun görüşləri dekabrın 1-də (“Sa-
bah” – “Neftçi”, “Sumqayıt” – “Səbail”) və 2-də (“Qəbələ” 
–“Zirə”, “Qarabağ” – “Keşlə”) keçiriləcəkdir.

O.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

I D M A N 

 � Xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinə, adət-ənənələrinə həmişə 
böyük ehtiramla yanaşmış və onların qorunmasına dövlət səviyyəsində 
daim qayğı göstərmiş ümummilli lider Heydər Əliyevin “Yaşlı nəsil milli-
mənəvi dəyərlərimizin qızıl fondudur” sözlərini əsas götürən Xətai RIH 
Rayon Ağsaqqalllar Şurasının sədri, Respublika Ağsaqqallar Şurasının 
üzvü, qocaman pedaqoq Qurbanəli Əlizadənin 90 illik yubleyini qeyd 
etmişdir. 

Rayon rəhbərliyi, yubilyar və tədbirə 
toplaşan qonaqlar ulu öndər Heydər 
Əliyevin abidəsini ehtiramla ziyarət edib, 
qarşısına tər çiçək dəstələri qoydular. 

İcra hakimiyyətinin şöbə müdiri Pənah 
İmanov yubilyarın həyat və fəaliyyəti 
haqqında geniş məlumat verərək bildirdi 
ki, Qurbanəli Əlizadə 1928-ci ildə Bakının 
Xətai rayonu Əhmədli kəndində anadan 
olub. Əmək fəaliyyətinə 1947-ci ildə başla-
yıb. 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Peda-
qoji Universitetini bitirdikdən sonra ömrünü 
gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə bağlayıb. 
Müxtəlif illərdə müəllim, məktəb direkto-
runun müavini, qısa müddətdə – 1963-65-ci 
illərdə Əhmədli Qəsəbə Sovetinin sədri 
vəzifələrində çalışıb. Rayon Xalq Deputat-
ları Sovetinin deputatı olub. 

Ömrünün 50 ilini təhsilə həsr etmiş 
Qurbanəli müəllim 2011-ci ildə respublika 
Prezidentinin sərəncamı ilə gənc nəslin 
təlim-tərbiyəsindəki xidmətlərinə görə 

“Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub. 1993-cü 
ildən Xətai Rayon Ağsaqqallar Şurasının 
sədri, 1995-ci ildən Respublika Ağsaqqallar 
Şurasının üzvü olan Qurbanəli müəllim 
hazırda pensiyaçıdır. 

Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Razim Məmmədov təbrik nitqində 
qeyd etdi ki, xalqımızın ən dəyərli 
adət-ənənələrindən biri böyüyə hörmət, 
ağsaqqallara ehtiramdır. Etiraf etmək 
lazımdır ki, 1980-ci illərin sonu 1990-cı 
illərin əvvəllərində ölkədə cərəyan edən 
hadisələr xalqımızın digər milli-mənəvi 
dəyərləri ilə yanaşı, az qala bu adətin 
üstündən də xətt çəkmişdi. Bunun ölkədə 
hansı bəlalara yol açdığının hamımız 
canlı şahidiyik. Lakin Azərbaycanın 
böyük və sevimli oğlu, ulu öndər Heydər 
Əliyevin xalqın təkidi ilə hakimiyyətə 
qayıdışından sonra, məhz onun gərgin 
siyasi fəaliyyəti sayəsində ölkəmiz məhv 
olmaqdan xilas edildi, milli-mənəvi 

dəyərlərimizə hörmət, qayğı dövlət 
səviyyəsinə qalxdı. 

Bu gün bu siyasət möhtərəm 
 Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən 
daha geniş miqyasda davam etdiri-
lir. İndi gənclərimizə, yeniyetmə və 
məktəblilərimizə yaşlı nəslə hörmət və eh-
tiram məhz Heydər Əliyev irsinin ayrılmaz 
bir hissəsi kimi təlqin edilir. 

Natiq yubilyar Qurbanəli müəllimin 
rayonun ictimai-siyasi həyatında daim fəal 
iştirak etməsindən, gənc nəslə öz namuslu, 
vicdanlı əməyi, Vətənə sonsuz sevgisi, 
cəmiyyət arasında əxlaqı və mədəniyyəti 
ilə daim nümunə olduğundan bəhs edərək, 
bildirdi ki, belə insanlar gələcək nəsillərin 
tərbiyəsində misilsiz rol oynayırlar və biz 
də onları cəmiyyətə tanıtmalıyıq.

Mərasimdə iştirak edən Respublika 
Ağsaqqallar Şurasının sədri, Milli Məclisin 
deputatı Fəttah Heydərov yubilyarı təbrik 
edərək bildirdi ki, bu gün ölkə rəhbərinin 
gərgin siyasi fəaliyyəti sayəsində ölkədə ya-
radılmış ictimai-siyasi və iqtisadi sabitliyin 
ən parlaq göstəricilərindən biri də respub-
likamızın hər yerində belə tədbirləri rahat, 
əmin-amanlıq şəraitində keçirməyimizdir. 
Natiq qeyd etdi ki, bu tədbir ölkəmizin min 
illik adət-ənənələrinə, əxlaq prinsiplərinə 
həmişə hörmətlə yanaşan, “Mən Yer üzündə 
müəllimdən yüksək ad tanımıram” kimi 

parlaq ifadə işlətmiş ümummilli lider 
Heydər Əliyevin müqəddəs ruhuna ehtiram-
dır. Çünki Qurbanəli müəllim məhz belə 
müəllimlərdəndir. 

Daha sonra çıxış edən YAP Xətai rayon 
təşkilatının sədri, Milli Məclisin depu-
tatı Hüseynbala Mirələmov, rayon polis 
idarəsinin rəisi, polis polkovniki Muradəli 
Babayev və digər natiqlər də Qurbanəli 
müəllimi təbrik edib xoş arzularını 
bildirdilər. 

Tədbir Qurbanəli müəllimin çıxışı ilə 
yekunlaşdı. Yubilyar göstərilən diqqət və 
qayğıya görə minnətdarlıq edərək dedi: 
Burada mənim haqqımda danışılanlardan 
bir daha əmin oldum ki, 90 ili nahaq yaşa-
mamışam. Ömrümün ən dəyərli hadisəsi 
Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşması, ən 
dəyərli anları isə müstəqil dövlətimin quru-
cusu Prezident Heydər Əliyevlə və müstəqil 
ölkəmizi, xalqımızı xoşbəxt gələcəyə apa-
ran Prezident İlham Əliyevlə doğulduğum 
Əhmədli qəsəbəsində görüşlərimdir. 

Sonda Milli Məclisin deputatı Fəttah 
Heydərov Respublika Ağsaqqallar Şurası, 
Razim Məmmədov isə Xətai Rayon İcra 
Hakimiyyəti adından yubilyara fəxri fərman 
və xatirə hədiyyələri təqdim etdilər. 

Ilqar RÜSTƏMOV,  
“Xalq qəzeti” 

“Yaşlı nəsil milli-mənəvi dəyərlərimizin qızıl fondudur”

 � Bu gün dünyada sürətlə artan və xəstəliyə 
çevrilən piylənmədən xilasın ən optimal metodu 
bariatrik cərrahiyyə hesab edilir. Bariatrik cərrahiyyə 
1954-cü ildən etibarən tətbiq olunmağa başlayıb. 1976-
cı ildən bilopankreatik diversiya,1993-cü ildə qastrik 
bupass, 2001-ci ildən mədənin boruvari rezeksiyası, 
(el arasında mədə kiçiltmə) deyilən əməliyyat bizdə 
aparılmağa başlanılıb. Dünyada 63 ölkədə artıq 
bariatrik cərrahiyyə tətbiq olunur. Azərbaycan 
Zaqafqaziyada Dünya Bariatrik Cəmiyyətinə üzv olan 
ilk ölkədir. 2014-cü ildə Azərbaycan Bariatrik Metabolik 
Cərrahlar (AMBC) dərnəyi qurulmuş və indiyə kimi 
uğurla fəaliyyət göstərir.

Cəmiyyət Azərbaycanda tək 
əməliyyatların aparılması ilə de-
yil, eyni zamanda, bütün bu pro-
sedurlar haqqında maarifləndirmə 
ilə də yaxından məşğul olur. 
2010-cu ildən başlayaraq müxtəlif 
dünya konqreslərində, kurslarında 
iştirak etmək, həmçinin müxtəlif 
dövlətlərdə eyni adlı bölümlərlə 
yaxından tanışlıq nəticəsində 
cəmiyyət böyük uğurlara imza 
atıb.

2013-cü ildə IFSO 
Konqresində azərbaycanlı 
nümayəndə olaraq təmsil olunmaq 
gələcək uğurların ilk addımları idi. 
2014-cü ildə Azərbaycan Bariatrik 
Metabolik Cərrahlar dərnəyi 
qurulub və son 4 ildə aparılan 
işlərin sayəsində cəmiyyət IFSO 
təşkilatına qəbul olunub. ABMC 
dərnəyi 2014-cü ilin aprel ayında 
Brüsseldə keçirilən IFSO-nun Av-
ropa Konqresində təmsil olunur. 
2014 – Ulusal Cərrahi Konqres, 
2015 – ELSD, 2015 – IFSO Vya-
na, 2015 oktyabr 4. Ulusal & 1. 
Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve 
Morbid Obezite Cerrahisi Kong-
resi günlərində yüksək səviyyədə 
iştirak cəmiyyətin hərtərəfli 
fəaliyyətinin göstəricisidir. Bu 
illər ərzində sosial, tibbi səviyyədə 
görülən işlərlə yanaşı, respublika 
daxilində də bir sıra elmi-prak-
tik konfransların təşki edilməsi 
cəmiyyətin uğurlu fəaliyyətinin 
davamıdır. ABMC dərnəyi 

dəfələrlə bu sahədə öz sözünü de-
miş beynəlxalq spikerlərin iştirakı 
ilə Azərbaycan Tibb Universiteti-
nin nəzdində konqreslər keçirərək 
ölkəmizdə bu cərrahiyyə sahəsinin 
beynəlxalq protokollarından və 
son elmi nailiyyətlərindən bəhs 
etmisdir.

AMBC dərnəyi son illərdə 
ölkəmizin səhiyyə sistemində, 
bariatrik cərrahiyyə haqqında 
maarifləndirmə yönümündə 
bir sıra uğurlu layihələr həyata 
keçirib. Belə layihələrdən biri də 
“MEC Azerbaijan” reklam agent-
liyi və Modern hospitalın “Mən 
yaşamağa başladım” adlı birgə 
layihəsidir. Layihə piylənmənin 
insan orqanizminə fiziki və 
mənəvi olaraq göstərdiyi mənfi 
təsirlərdən bəhs edərək, bir neçə 
şəxsin sağlamlığı üçün başlanılan 
mübarizəni özündə əks etdirir. 

Layihənin əsas məqsədi 
idman və pəhrizdən səmərə ala 
bilməyən və həddindən artıq 
piylənmədən əziyyət çəkən 
pasientlərdə bu əməliyyatların 
avantaj və desavantajlarından 
bəhs etməkdir. İştirakçıların 
üz tutduğu bariatrik əməliyyat 
– dəfələrlə artıq çəkidən azad 
olmağa çalışan, müxtəlif üsullar-
dan istifadə edən, yalnız heç bir 
nəticə əldə etməyən insanların 
son ümid yeridir. Layihə Modern 
hospitalın  Facebook səhifəsi və 
YouTube kanalında yayımlanaraq, 

hər bir şəxsin iradəsi, rastlaşdı-
ğı çətinliklər və nəhayət, əldə 
etdiyi nəticəni insanlarla payla-
şaraq, özünə qapanan, piylənmə 
nəticəsində həyatdan küsən, 
həyatını tam yaşamayan insanlar 
üçün bir ümid yeri olmuş, geniş 
rezonans doğurmuşdur.

Layihənin məqsədi adından 
da bəlli olduğu kimi, hər bir 
iştirakçının qarşısına qoyduğu 
hədəfi fiziki və psixoloji olaraq 
qət etməsi və nəhayət, “Mən 
yaşamağa başladım” şüarını 

təsdiqləməsidir.
Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin təbiətin mühafizəsinə, 
yaşıllıqların artırılmasına 
göstərdiyi qayğı hər kəsə 
məlumdur. Uzun illər dahi 
öndərin rəhbərliyi altmda 
ölkəmizdə gələcəyə hesablanmış 
məqsədyönlü ekoloji siyasət 
həyata keçirilmişdir. Məhz onun 
təşəbbüsü ilə keçən əsrin 70-ci 
illərində reallaşdırılan yaşıllaş-
dırma tədbirləri nəticəsində əgər 
1970-ci ilədək Bakı şəhərində 3 

min hektara qədər yaşıllıq sahəsi 
mövcud idisə, ulu öndər Heydər 
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik 
etdiyi həmin illərdə yaşıllıqların 
sahəsi 17 min hektara çatdırıl-
mışdı.

Ümummilli liderin bu siyasəti 
hazırda onun layiqli davamçısı 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilir. Təsadüfi deyil 
ki, 2003-cü ilədək bir milli parkı 
belə olmayan respublikamızda 
hazırda 10 milli park, 10 dövlət 
təbiət qoruğu və 24 dövlət təbiət 
yasaqlığı fəaliyyət göstərir. Bu 
da respublika ərazisinin 893 min 
hektarını təşkil edir. Təbii ki, bu, 
ilk növbədə, ölkə Prezidenti İlham 
Əliyevin Azərbaycan təbiətinə, 
ekologiyasına davamlı diqqət və 
qayğısının əyani təzahürüdür.

AMBC dərnəyi də ümum-
milli liderin əsasını qoyduğu 
bu siyasətə sədaqətini nümayiş 
etdirərək Azərbaycanın ekolo-
ji durumunun saflaşdırılması 
istiqamətində görülən tədbirlərə 
öz töhfəsini verir. Bu günlərdə 
Azərbaycan Bariatrik və Metabo-
lik Cərrahlar Cəmiyyəti Ekolo-
giya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 
Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti, 
Yeni Azərbaycan Partiyası 
Binəqədi rayon şöbəsi ilə birlikdə 
“Mən yaşamağa başladım” 
layihəsinin davamı olaraq yeni 
bir kampaniyaya start verib. Belə 
ki, təyin olunmuş ərazidə layihə 
iştirakçısı olan hər bir pasiyent öz 
sağlamlığının simvolu olaraq yeni 
bir ağac əkib.

 “Xalq qəzeti”

Mən yaşamağa başladım
Əkilən hər bir ağac gələcəyə inam, ümid dolu bir baxışdır

 � Qoca Şərqin ən qədim musiqi janrlarından biri olan muğam əsrlərdən 
bəri tədqiqatçıların diqqətini cəlb edib və bu gün də dünya musiqi mədəniyyətinin 
öyrənilməsində mühüm təhlil obyektidir. Azərbaycan xalqının qədim irsi olan bu sənət 
növü tarixən enişli-yoxuşlu yollardan keçsə də, xalqımız onu qoruyub inkişaf etdirərək 
nəsildən-nəslə ötürə bilib. Müstəqil Azərbaycanda isə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm 
qoyan milli muğam ifaçılığı dünyanı fəth edir.

Bu yaxınlarda Ağdam Muğam Mərkəzinin 
açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev 
deyib: “Muğam bizim milli sənətimizdir, 
milli sərvətimizdir. Bu gün burada toplaşan 
incəsənət xadimləri bu gözəl sənəti yaşadan 
insanlardır. Bizim mənəvi dəyərlərimizin, 
Azərbaycan dəyərlərinin inkişafı, qorunması 
üçün ədəbiyyatımızın, musiqimizin çox böyük 
əhəmiyyəti var. Muğam həm ədəbiyyatdır, həm 
musiqidir, həm də Azərbaycan dilinin saflığını 
qoruyan sənətdir”.

Muğam sənətimizin müasir tarixində Birinci 
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezi-
dent, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı 
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi 
ilə həyata keçirilən çoxşaxəli silsilə tədbirlər 
müstəsna rol oynayır. Bu fəaliyyətin nəticəsidir 
ki, son illər muğam ifaçılığı, sözün əsl mənasında, 
intibah dövrünü yaşayır. UNESCO-nun qərarı 
ilə dünya mədəniyyətinin qeyri-maddi irsinin 
bəşəri əhəmiyyətə malik sərvətləri sırasına daxil 
edilməsi muğamın, eləcə də tar ifaçılığı sənətinin 
təkcə xalqımızın deyil, bütün bəşəriyyətin 
misilsiz mədəni sərvətinin ayrılmaz hissəsi kimi 
qiymətləndirildiyini göstərir.

Təsadüfi deyil ki, hər il avqustun 26-sı 
Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı Günü və İpək 
yolu üzərində yerləşən ölkələrin musiqisi günü 
kimi qeyd olunur. 2010-cu ildə Kanadanın Nia-
qara şəhərinin meriyası və ənənəvi olaraq hər il 
keçirilən Beynəlxalq Niaqara musiqi festivalının 
rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunmuş bu qərar 
xalqımızın milli sərvəti olan muğamın bəşəri 
musiqiyə çevrildiyini bir daha təsdiq edir. Bu, 
muğamsevərlər, ömrünü bu sənətin yaşamasına və 
təbliğinə həsr edənlər üçün ən əziz bayramdır.

Ölkəmizdə beynəlxalq muğam festivallarının, 
müsabiqələrin, muğam konsertlərinin, simpozi-
umların təşkili, “Qarabağ xanəndələri” albomu-
nun buraxılması, “Muğam” jurnalının, “Muğam 
ensiklopediyası”nın nəşri, müasir texnologiyalara 
əsaslanan və 8 diskdən ibarət “Azərbaycan muğa-
mı” multimedia toplusunun hazırlanması Heydər 
Əliyev Fondunun, Azərbaycan Mədəniyyət 
Fondunun bu sahəyə göstərdiyi diqqətə bariz 
nümunələrdir.

Azərbaycan muğamına yeni həyat bəxş 
edən Mehriban xanım Əliyeva bu bənzərsiz 
sənət inciləri ilə bağlı fikirlərini belə ifadə 
edir: “Biz azərbaycanlılar --hamımız, haqlı 
olaraq, öz doğma muğamlarımızla fəxr edi-
rik. Hər bir azərbaycanlı üçün muğam xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır. Qərblə Şərq arasında, Bö-
yük İpək Yolu üstündə yerləşən Azərbaycan 
sivilizasiyaların qovuşduğu bir məkanda əsrlər 
boyu öz mədəniyyətini formalaşdırmışdır. Bəzi 
dövrlərdə biz müxtəlif imperiyaların daxilində 
yaşasaq da, dinimiz, milli dəyərlərimiz, dili-
miz, mədəniyyətimiz bizi bir xalq kimi, millət 
kimi qoruyub saxlamışdır. Azərbaycanın zəngin 
mədəniyyətinin və tarixinin ən gözəl incilərindən 
biri olan muğam, muğam sənəti bizim milli 
sərvətimizdir. Muğam Azərbaycan xalqına xas 
olan ən gözəl xüsusiyyətlərin daşıyıcısıdır. Torpa-

ğa, köklərə bağlılıq, vətənpərvərlik, milli ləyaqət 
hissi, qonaqpərvərlik, xeyirxahlıq, mərhəmət, 
emosional zənginlik – bütün bu hisslər muğam 
fəlsəfəsinin əsasındadır. Odur ki, desəm, mu-
ğam gözəlliyin və məhəbbətin rəmzidir – səhv 
etmərəm”.

Bəstəkarlarımız üçün ilham mənbəyi olan 
muğam həm də milli musiqi mədəniyyətimizin 
uğurlarının əsasında dayanır. Üzeyir Hacıbəyli 
“Leyli və Məcnun” operasını muğam üzərində 
yazıb, Fikrət Əmirov “Şur” və “Kürd-Ovşarı” 
simfonik muğamları ilə dünya musiqisində simfo-
nik muğam janrının əsasını qoyub. Niyazi, Qara 
Qarayev, Soltan Hacıbəyov, Cövdət Hacıyev, 
Aqşin Əlizadə, Arif Məlikov, Firəngiz Əlizadə 
və digər görkəmli bəstəkarlarımızın yaradıcılı-
ğında muğamdan irəli gələn bədii prinsiplər ən 
müasir kompozisiya texnikası ilə qovuşur. Vaqif 
Mustafazadə isə bu janrı caz sənətinə gətirib.

Tarixən Şuşada xarrat Qulu Məhəmməd 
oğlunun, Mir Möhsün Nəvvabın, Şamaxıda Mah-
mud ağanın, Bakıda Məşədi Məlik Mənsurovun 
məclisləri, bu məkanlardan çıxan böyük 
sənətkarlar Azərbaycan muğamının inkişafına 
əvəzsiz töhfələr veriblər. Hələ 1922-ci ildə Bakıda 
açılmış ilk Avropa tipli musiqi məktəbinin dərs 
proqramına muğamın tədrisi daxil edilib. Muğam 
rəssamlarımız, heykəltəraşlarımız, şairlərimiz, 
rejissorlarımız üçün bu gün də ilham mənbəyi 
olaraq qalır. Dövlətimizin mədəniyyətimizə, 
o cümlədən muğam sənətinə, onu yaşadanlara 
böyük diqqət və qayğısı xanəndələrimizi yeni-ye-
ni yaradıcılıq axtarışlarına həvəsləndirir.Muğam 
dənizlər, okeanlar üzərindən keçərək, dağlar 
aşaraq xalqları birləşdirir.

Sevindirici haldır ki, muğam irsimiz 
Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qorunur. Buna 
əyani sübut kimi, son illər keçirilən geniştərkibli 
muğam müsabiqələrini göstərmək olar. Yüksək 
səviyyədə təşkil olunan müsabiqələr neçə-neçə 
istedadı üzə çıxarıb. Yəqin ki, bu müsabiqələr da-
vamlı olacaq. Çünki muğam ruhumuzun qidasıdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Muğam milli sərvətimizdir


