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İtaliya mətbuatında dahi mütəfəkkir şair  
Nizami Gəncəvi haqqında məqalə dərc olunub

Məqalədə Nizami Gəncəvinin 
Şərqin fəlsəfi-ictimai və bədii-estetik 
düşüncə tarixini zənginləşdirməsi və 
şeiriyyəti görünməmiş yüksəkliklərə 
qaldırması xüsusi vurğulanır, həyat 
və yaradıcılığı haqqında məlumat 
verilir. Böyük sənətkarın ümumbəşəri 
mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik 
qüvvəyə malik yaradıcılığı dünya-
nın görkəmli şəxsiyyətlərinin fikirləri 
əsasında təhlil edilir, “Xəmsə”nin 
poemaları ayrı-ayrılıqda şərh olu-
nur. Bildirilir ki, Nizami Gəncəvinin 
zəngin ədəbi irsi humanizm, insana 
məhəbbət, yüksək əxlaq, estetik 
zövq, tərbiyə və bilik mənbəyi, dərin 
fəlsəfi fikir, hikmət xəzinəsidir. 880 
əsr keçməsinə baxmayaraq, qüdrətli 
söz ustasının ölməz əsərləri bu 
gün də insanların mənəvi-əxlaqi 
kamilləşməsinə misilsiz xidmət 
göstərir.

Nizami Gəncəvini  dünya 
ədəbiyyatının qızıl səhifəsi, 
bəşəriyyətin bədii fikir tarixinin nadir 
hadisəsi adlandıran müəllif qeyd 
edir: “Həmyerlim haqqında yazmaq 
qurur, xoşbəxtlik və məsuliyyətdir! 
Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri 
Nizami Gəncəvinin zəngin yara-
dıcılığı doqquz əsrə yaxındır ki, 
Azərbaycan xalqının mənəviyyatının 
ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Bü-
tün dünyanın "Gəncəli dahi" kimi 
tanıdığı Nizaminin yaradıcılığı bir 
də ona görə qlobal hadisədir ki, 
Azərbaycan şairinin irsində təkcə 
Şərq ədəbi-mədəni dəyərləri deyil, 
eyni zamanda, Qərb ədəbi-mədəni 
dəyərləri öz kamil sintezini tapmış-
dır. Əslində, Nizami yaradıcılığını 
tam mənası ilə klassik dövrün yeni 
mərhələsi kimi qiymətləndirmək 

olar. Çünki məhz  Nizaminin yüksək 
humanist fikirlərində orta əsrlərin 
mistikasından oyanıb sağlam və ayıq 
təfəkkürlə hadisə və predmetlərə, 
insana, cəmiyyət həyatının məna və 
mahiyyətinə rasional, məntiqi ya-
naşma tərzinin şahidi oluruq. Böyük 
mütəfəkkirin bütün yaradıcılığından 
işıqlı bir xətt kimi keçən əsas ideyalar 
sonralar özünü dünya ədəbiyyatında 
Avropa renessansı sənətkarlarının 
yaradıcılığında büruzə vermişdir”.

Müəllif göstərir ki, Nizami yara-
dıcılığının ölməzliyini təmin edən 
səbəblərdən biri onun əsərlərində 
toxunduğu ictimai problemlərdir: 
“Şairə görə, cəmiyyətin başında 
ağıllı, maarifpərvər hökmdar durmalı, 
bununla da insanların cəmiyyətdəki 
ahəngdar münasibətlərini təmin 
etməlidir. Nizami Gəncəvi üçün 
şəxsiyyətin ən yüksək meyarı 
insanlıq idi. İrqi, milli və dini ayrı-
seçkiliyi qətiyyətlə rədd edən şairin 
qəhrəmanları içərisində türk, fars, 
ərəb, çinli, hindli, zənci, yunan, gürcü 
və s. xalqların nümayəndələrinə 
rast gəlinir. Humanist və tolerant 
şair müxtəlif dinlərə mənsub bu 
qəhrəmanların heç birinin milliyyətinə, 
dini görüşlərinə qarşı çıxmır. Onun 
qəhrəmanları ədalət, xalq xoşbəxtliyi, 
yüksək məqsədlər uğrunda mübarizə 
aparırlar. İnsan şəxsiyyətinə, insan 
əməyinə ehtiram şairin yaradıcılığının 
aparıcı mövzularındandır.

Nizami Gəncəvi həm də 
vətənpərvər şair idi. O, təsvir etdi-
yi bütün hadisələri Azərbaycanla 
əlaqələndirərək, Vətəni tərənnüm 
edib. Şairin yaradıcılığında Vətən 
məhəbbəti doğma xalq yolunda 
qəhrəmanlıq ideyası ilə birləşir.

Məqalədə Nizami əsərlərini 
dövrün tələbinə uyğun olaraq fars 
dilində yazması izah olur. Nizami-
nin fars dilində yazmasına bax-
mayaraq, poemalarından türklərin 
tərənnümünü əks etdirən nümunələr 
təqdim olunur. Nizami yaradıcılı-
ğından verilən nümunələr, tanınmış 
ədəbiyyatşünasların, tarixçilərin 
fikirləri onun Azərbaycan türkü ol-
duğunu bir daha təsdiq edir. Müəllif 
bildirir ki, Nizaminin dünyagörüşü, 
yaradıcılığı Azərbaycan xalqının folk-
loru, dili, ləhcəsi, ədəbiyyatı ilə bağlı 
şəkildə formalaşıb. Bunu dünyanın 
bir sıra nizamişünasları, tədqiqatçı 
alimləri də təsbit ediblər.

Bildirilir ki, Nizami Gəncəvinin 
həyat və yaradıcılığı şairin Vətəni 
Azərbaycanda, dünyanın bir çox 
ölkələrində geniş öyrənilib, nizamişü-

naslıq elmi yaradılıb. Şairin haqqında 
sanballı tədqiqat əsərləri, monoq-
rafiyalar yazılmış, dünyada ilk dəfə 
olaraq əsərlərinin elmi-tənqidi mətni 
hazırlanıb. Böyük Britaniyanın Oks-
ford Universitetinin Nizami Gəncəvi 
Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir.

2021-ci ildə dahi şair və 
mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin ana-
dan olmasının 880 illiyi münasibətlə 
Prezident İlham Əliyevin mü-
vafiq sərəncamı ilə 2021-ci ilin 
Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi İli” 
elan edilməsi, geniş tədbirlər planı-
nın hazırlanması xarici auditoriyanın 
diqqətinə çatdırılır. Müəllif məqaləni 
rus şairi Nikolay Tixinovun sözləri 
ilə tamamlayır: “Nizaminin səsi 
səkkiz əsrdən bəri eşidilir və biz indi 
elə hiss edirik ki, şair sanki bizim 
 arxamızdadır”.

İtaliyanın “Qlobus” jurnalında Beynəlxalq Kommunikasiya 
və Media Mərkəzinin sədri, İtaliyanın Beynəlxalq İqtisadi Siyasi 
Araşdırmalar İnstitutunun üzvü Leyla Rəşidin “Dünya ədəbiyyatının 
qızıl səhifəsi: azərbaycanlı mütəfəkkir şair Nizami Gəncəvi” adlı 
məqaləsi dərc olunub. AZƏRTAC xəbər verir ki, italyan dilində çap 
olunan məqalə, həmçinin jurnalın internet saytında italyan, ingilis, 
alman, fransız, rus, portuqal və ispan dillərində yerləşdirilib.

 � 2020-ci il ərzində BTC üzrə 
əməliyyat xərclərinə təqribən 111 
milyon dollar, əsaslı xərclərə isə 
təqribən 29 milyon dollar xərclənib.

BP-dən verilən məlumatda bildirilir ki, 
1768 km uzunluğunda olan BTC boru kəməri 
2006-cı ilin iyun ayında istismara veriləndən 
2020-ci ilin sonunadək bu boru kəməri 
vasitəsilə ümumilikdə 475 milyon tondan 
artıq (3,57 milyard barel) xam neft nəql edilib 
və Ceyhanda 4659 tankerə yüklənərək dünya 
bazarlarına göndərilib.

İl ərzində isə BTC vasitəsilə 27,8 milyon 
tondan artıq (təqribən 211 milyon barel) xam 
neft və kondensat ixrac olunub və Ceyhanda 
278 tankerə yüklənib.

Hazırda BTC boru kəməri əsasən 
Azərbaycandan AÇG nefti və Şahdəniz kon-

densatı daşıyır. Bundan əlavə, BTC vasitəsilə 
digər xam neft və kondensat həcmləri də, o 
cümlədən Türkmənistan, Rusiya və Qazaxıs-
tan nefti nəql olunur.

BTC Ko.-nun səhmdarları: bp (30,10%); 
AzBTC (25,00%); MOL (16 aprel 2020-ci il 
tarixindən Şevron şirkətini əvəz edib (8,90%); 
Ekvinor (8,71%); TPAO (6,53%); Eni (5,00%); 
Total (5,00%), İTOÇU (3,40%); İNPEKS 
(2,50%), EksonMobil (2,50%) və ONGC 
(BTC) Limited (2,36%) şirkətləridir.

“Xalq qəzeti”

BP BTC üzrə əməliyyat 
xərclərini açıqlayıb   

Çində "Nizami irsi" 
layihəsi həyata keçiriləcək

Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, 
kafedranın müdiri, filologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru Aqşin 
Əliyev qeyd edib ki, bir il 
ərzində həyata keçiriləcək 
tədbirlər çərçivəsində Nizami 
Gəncəvi irsi haqqında Çin 
dilində elmi və publisistik 
məqalələrin dərci, sərgi və 
elmi konfransın təşkili, şairin 
əsərlərinin, nizamişünaslığa 
aid elmi araşdırmaların Çin 
dilinə tərcüməsinin həyata 

keçirilməsi, Çində nizamişü-
naslığın yaranması və inkişafı 
məsələlərinin tədqiq edilməsi 
nəzərdə tutulub.

Xatırladaq ki, Çinin Təhsil 
Nazirliyinin müvafiq qərarına 
əsasən, 2018–2019-cu tədris 
ilindən etibarən Azərbaycan 
dili üzrə kadrların Pekin 
Xarici Dillər Universitetində 
hazırlanmasına başlanı-
lıb. Azərbaycan tərəfinin 
təşəbbüsü və dəstəyi ilə ötən 

illər ərzində universitetdə 
Azərbaycan həqiqətlərini, 
dilimizin və mədəniyyətimizin 
təbliğini elmi yolla reallaşdı-
ran layihələr həyata keçirilib. 
2019-cu ildə Heydər Əliyev 
Fondunun dəstəyi ilə "Nəsimi 
ili" çərçivəsində Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatı sərgisi də 
keçirilib.

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

  Ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi İli” elan 
olunması münasibətilə Pekin Xarici Dillər 
Universitetinin Azərbaycan dili kafedrası 
“Nizami irsi” layihəsinə başlayıb. Məqsəd 
– Azərbaycanın dahi şair və mütəfəkkiri 
Nizami Gəncəvinin irsini Çin ictimaiyyətinə 
daha yaxından tanıtmaq, ölkələrimizin 
ədəbi əlaqələrində Nizami irsinin rolunu 
araşdırmaqdır.

Göytəpə arxeoloji abidəsinə  
həsr olunmuş monoqrafiya 

Oksfordda nəşr olunub
 �  Dünya arxeologiyasının 

əhəmiyyətli abidələrinin ciddi 
akademik tədqiqatları haqqında 
elmi monoqrafiyaların nəşri üzrə 
ixtisaslaşmış İngiltərənin Oksford 
şəhərində yerləşən məşhur 
“Archaeopress” nəşriyyatı, 
Azərbaycanın 8 min il yaşı olan 
Göytəpə qədim yaşayış yeri 
(Azərbaycan, Tovuz rayonu) 
haqqında fundamental elmi 
monoqrafiyanı ingilis dilində nəşr 
etmişdir.

Qərbin ən nüfuzlu elmi nəşriyyatlarından 
birinin öz vəsaiti hesabına son illərin 
tədqiqatları olan Göytəpə arxeoloji 
kompleksinə dair monoqrafiyanı nəşr etməsi 
ölkəmizin arxeologiya elminə böyük marağın 
göstəricisidir.   

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İnstitutunun İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 
verilən məlumatda bildirilir ki, “Göytəpə: 
Azərbaycanda, Orta Kür hövzəsində Neolit 
dövrünün tədqiqatları”  (Göytepe: Neolit-
hic Excavations in the Middle Kura Valley, 
Azerbaijan) adlı əsərin həmmüəllifləri AMEA 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun “Elmi 
ekspozisiya” şöbəsinin müdiri, tarix üzrə 
fəlsəfə doktoru, arxeoloq Fərhad Quliyev 
və Tokio Universitetinin (Yaponiya) tarixə 
qədərki arxeologiya üzrə professoru, həmin 
universitetin muzeyinin direktoru, doktor 
Yoşihiro Nişiakidir.

384 səhifədən, 285 şəkil və 37 tablo-
dan ibarət monoqrafiya yerli neolit arxeo-
loji mədəniyyətinin lokal variasiyalarından 
biri olan və bizim eradan əvvəl VI minilliyə 

aid Göytəpə erkən kənd tipli yaşayış ye-
rinin Azərbaycan və Yaponiya arxeoloq-
ları tərəfindən müştərək tədqiqatlarının 
ilkin (2008–2013) nəticələrini əks etdirir. 
Monoqrafiyanın təqdimat mətnində də 
göstərilmişdir ki, Göytəpə – Cənubi Qaf-
qazda neolit dövrünə aid zəngin yaşayış 
yerlərindən biridir. Müxtəlif elm sahələrinin 
arxeoloji tədqiqatlarda tətbiqi vasitəsilə 
abidənin radiokarbon analizi ilə tarixi-
nin müəyyənləşdirilməsi, neolit dövrünün 
memarlığı, erkən texnologiyalar, sosial 
təşkilatlanma, bitki və heyvanların istifadəsi 
kimi məsələlərə aydınlıq gətirilmişdir. Elmi 
əsərdə Azərbaycan ərazisində 8 min il 
bundan əvvəl özünün lokal xüsusiyyətləri 
ilə seçilən ilk əkinçi tayfaların zəngin həyat 
tərzinin əsas başlıca xüsusiyyətlərini və 
dünyanın müxtəlif  laboratoriyalarının 
analizlərinin nəticələri əsasında  Anadolunun 
qədim cəmiyyətləri ilə sıx əlaqələrini göstərən 
faktlar da yer almışdır. 

Samirə ƏLİYEVA, “Xalq qəzeti”

Külli miqdarda psixotrop 
maddə və narkotik  
vasitə aşkar edilib

Yoxlama zamanı çamadanın və bağlamanın içərisində 
malların aşkar edilməsini çətinləşdirən üsullardan istifadə 
etməklə gizlədilən 5 ədəd şəffaf polietilen bükümdə gömrük 
nəzarətindən gizlədilən 977 ədəd MDMA (metilendioksime-
tamfetamin), uşaq yeməyi qutusunun içərisindən isə 98,800 
qram narkotik vasitə – kokain, krem qutularının və  çay 
paketinin içinə yerləşdirilmiş sellofan paketdə isə təsiredici 
maddəsinin ümumi miqdarı 76,206 qram olan və dünyada ən 
təhlükəli narkotik vasitə hesab edilən MDMB-4en-PİNACA 
(Bonzai) maddəsi aşkar edilib.

Aparılan təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri ilə cinayətkar 
qrupun digər üzvləri Məmmədəliyeva Pərvanə Rüstəm qızı 
və Abdullayev Məhəmməd İlqar oğlu qeyd edilən narkotik 
vasitə və psixotrop maddəni təhvil alan zaman saxlanılıb-
lar. Dəmirova Elviyyə Rasim qızı, Məmmədəliyeva Pərvanə 
Rüstəm qızı və Abdullayev Məhəmməd İlqar oğlunun qeyd 
edilən cinayət əməllərini törətmələrinə əsaslı şübhələr 
olduğundan şübhəli şəxs qismində tutulublar. Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə 
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək onlara həmin 
maddələrlə ittiham elan edilib və barələrində Yasamal rayon 
məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Xatırladaq ki, metamfetamin və MDMA (metilendioksi-
metamfetamin) "Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
dövriyyəsi qadağan edilən psixotrop maddələrin I Siyahısı"na 
daxildir və onun təsiredici maddəsinin ümumi miqdarı 158,19 
qramdır.

 DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi

 Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük 
İdarəsinin (HNBGİ) əməkdaşları külli 
miqdarda narkotik vasitənin və psixotrop 
maddələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə 
ərazisinə gətirilməsi cəhdinin qarşısını 
alıblar. HNBGİ Əməliyyat və Təhqiqat 
İdarəsinə daxil olan məlumat əsasında 
İstanbul–Bakı aviareysi ilə gələn Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşı Dəmirova Elviyyə 
Rasim qızına məxsus çamadan və bağlama 
gömrük nəzarəti zamanı saxlanılıb.

Yeni Füzuli–Şuşa avtomobil 
yolunun tikintisi davam etdirilir

 �  Prezident İlham Əliyevin yanvarın 14-də 
Füzuli rayonuna səfəri zamanı təməli qoyulan və 
Füzuli rayonundan başlayaraq, Şuşa şəhərinə 
qədər uzanan I texniki dərəcəli magistral 
avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir.  

Yeni layihəyə əsasən, 
çətin relyefə malik olan 
ərazilərdə, dolaylarda inşa 
ediləcək körpü və tunellər 
hesabına yolun uzunluğu 
84,6 kilometr təşkil edəcək. 
İnşa ediləcək tunellərin 
ümumi uzunluğu təqribən 3 
kilometr olacaq. Bundan baş-
qa, yeni trassa üzrə müxtəlif 
səviyyəli yol qovşaqlarının 
inşası da nəzərdə tutulur.

AAYDA-dan verilən 
məlumatda bildirilir ki, yeni 
Füzuli–Şuşa avtomobil yolu 4 
və 6 hərəkət zolaqlı olmaqla 
iri yaşayış məntəqələrindən, 
həmçinin məşhur Topxana 
meşəliyindən yan keçməklə 
inşa edilir. Yolun ilk 48 km-i 
6, 48–84,6 kilometri isə 4 
hərəkət zolağından ibarət 
olacaq. Müvafiq olaraq yol 
yatağının eni 29,5 və 21,5 
metr təşkil edəcək.

Yeni trassa üzrə ha-
zırlanan layihəyə Şuşanın 
məşhur İsa bulağınadək 
əlavə 2 kilometrlik II texniki 
dərəcəli yolun inşa edilməsi 
də daxil edilib. 2 hərəkət 
zolaqlı olacaq İsa Bulağı yolu 
başlanğıcını yeni  Füzuli–
Şuşa avtomobil yolunun 
təqribən 82-ci kilometrdən 
götürəcək və Laçın–Şuşa–
Xankəndi avtomobil yolunu 
uzunluğu 900 metr olan tunel 
vasitəsi ilə keçməklə inşa 
ediləcək.

Bundan başqa Füzuli-
Şuşa avtomobil yolu inşası-
na start verilən yeni Füzuli 

Hava Limanı yaxınlığından 
keçir. Bu səbəbdən ma-
gistral yolu hava limanı ilə 
əlaqələndirmək məqsədilə 
27-ci km-də yol qovşağının 
və aerovağzala giriş yolunun 
inşası da layihə üzrə nəzərdə 
tutulur.

Yeni Füzuli–Şuşa avto-
mobil yolunun inşası 4 hissə 
üzrə aparılır. Bu, Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyinin iki tabeli təşkilatı 
tərəfindən tikintisi aparılan 
0-17 və 17-34-cü kilometrlik 
hissələri, “AZVİRT” MMC-nin 
inşa etdiyi 34-51-ci kilometr-
lik hissə və Türkiyənin “Kolin 
İnşaat” şirkəti tərəfindən 
inşası aparılan 51-84.6 km-
lik hissəsidir.

Hazırda yolun 0-3, 34-
37 və 51-53-cü kilometrlik 
hissələrində torpaq yatağının 
inşası işləri yekunlaşdırılıb 
və növbəti ərazilərdə bu 
istiqamətdə işlər davam 
etdirilir.

Başlanğıcını M6 
Hacıqabul– Bəhrəmtəpə– 
Mincivan–Ermənistan Res-
publikası ilə dövlət sərhədi av-
tomobil yolundan götürməklə 
işğaldan azad edilmiş Füzuli, 
Xocavənd, Xocalı və Şuşa 
rayonlarının ərazisindən keçən 
yeni Füzuli–Şuşa magistral 
avtomobil yolunun inşasının 
2022-ci il ərzində tamamlan-
ması nəzərdə tutulur.  

Şuşanın düşməndən 
azad olunmasının mənəvi 
rəmzi olan və 101 km uzun-
luğa malik “Zəfər Yolu”nun 
dövlət başçısının tapşırığına 
əsasən, genişləndirilərək II 
texniki dərəcəyə uyğun inşa-
sı da davam etdirilir.

Artıq “Zəfər yolu” 
 boyunca tikinti işlərinin 
birinci mərhələsi yekunlaş-
dırılıb. Cəmi 2 ay ərzində 
sözügedən yol genişləndirilib, 
yeni torpaq yatağı inşa 
edilib və bu yol ilə gediş-gəliş 
təmin olunub.

“Zəfər yolu”nun 
Əhmədbəyli–Böyük Tağlar 
yaşayış məntəqələri arasında 
yerləşən hissəsində tikinti 
ərazisinə cəlb olunmuş xüsusi 
texnikaların çevik hərəkətinin 
təmin olunması məqsədilə 
yol çiyinlərinin minalardan 
və partlamamış hərbi sur-
satlardan təmizlənməsinin 
sürətləndirilməsi ilə yo-
lun asfalt-beton örtüyü 
ilə döşənməsi üçün hazır 
vəziyyətə gətirilməsi nəzərdə 
tutulur. Sözügedən prose-
sin həyata keçirilməsi ilə 
cari ilin sentyabr ayınadək 
yolun tam olaraq 2 hərəkət 
zolağı enində asfaltlanaraq 
istifadəyə verilməsi planlaş-
dırılır.
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