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Nizami ili Azərbaycanı dünyaya qədim 
tarixə malik sivil ölkə kimi tanıdacaq

--Xalqımız üçün 2020-ci il 30 ildən 
bəri həlli müşkülə çevrilmiş Qarabağ 
münaqişəsi, nəhayət, Azərbaycanın 
hərbi qələbəsi ilə başa çatdı. Bütün 
dünya xalqımızın tarixən yurdsevər və 
döyüşkən olduğunu bir daha gördü. 
Azərbaycan həm də zaman-zaman 
bəşər mədəniyyətinə dahi sənətkarlar, 
alimlər, mütəfəkkirlər vermiş bir ölkə 
kimi tanınıb. 2018-ci ili “Nəsimi ili” 
olaraq əlamətdar etməyimiz, 2021-ci 
ilin isə “Nizami ili” elan edilməsi bu 
baxımdan Azərbaycanı dünyaya qədim 
sivilizasiya mərkəzlərindən biri kimi 
tanıtmağa xidmət edir. Azərbaycan ötən 
il dünyaya Zəfər çalmış qüdrətli dövlət 
olaraq tanıdıldı, bunun ardınca isə bu il 
bəşər mədəniyyətinə Nizami kimi kori-
fey sənətkarlar vermiş istedadlı insanlar 
məmləkəti kimi təqdim olunur.

Bu münasibətlə Prezident İlham 
Əliyevin imzaladığı sərəncam ötən ilin 
Qələbə duyğu-düşüncələrinin davamı 
olaraq, xalqımıza Nizami dahiliyindən 
doğan öyünclü bir il yaşadacaq. Bu ba-
xımdan dövlət başçısının sərəncamını 
milli-mənəvi dəyərlərimizin ali səviyyədə 
diqqətdə saxlanılması ilə yanaşı, 
həm də qalib xalqa verilən Prezident 
hədiyyəsi də hesab etmək olar. Yəni 
Nizami yurdunu işğaldan azad etməklə 
yağılardan qorumuş bir xalqın öz 
qələbə təntənələrini dünya miqyasında 
korifey sayılan bir şairi və mütəfəkkiri ilə 
öyünməklə davam etdirməyə tam haqqı 
çatır.

Rəşad Məcid daha sonra qeyd 
etdi ki, Prezident sərəncamında orta 
əsrlər Azərbaycan intibahının zirvəsi 
sayılan Nizami Gəncəvi böyük sevgi və 
iftixarla “Dünya ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi 
və mütəfəkkiri bəşəriyyətin bədii fikir 
salnaməsində yeni səhifə açmış nadir 
şəxsiyyət” kimi təqdim olunur: 

--Sərəncamda bildirilir ki, nəhəng 
söz ustasının xalqımızın mənəviyyatının 
ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi 
əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz mədəni 
sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus 
layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır. 
Xatırlatdığım kimi, 2 il bundan qabaq 

ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan olunmuş-
du. Cənab Prezidentin “Nəsimi ili” 
elan etməyinin bir səbəbi də işğalçı 
Ermənistanın xalqımızı aşağılayan böh-
tan nvə yalanlarının dünya səviyyəsində 
cavablandırılması idi. Bu ilin də “Nizami 
ili” olması həmin məram və məntiqin 
davamı olaraq, Prezidentin böyük məna 
yükü olan müdrik addımıdır.

Nizami dühasının nadirliyini bir 
daha nəzərə çatdıran  Prezident 
sərəncamında xatırladılır ki, 
Azərbaycan poeziyasının nəhəngi 

zaman-zaman dünya şərqşünaslığının 
da diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Ölkəmizdə Nizami sənətinin öyrənilməsi 
və tanıdılması sahəsində isə daha 
önəmli işlər görülmüşdür. Şairin 
əsərlərinin nizamişünaslıqda yüksək 
qiymətləndirilən elmi-tənqidi mətni 
hazırlanmış, kitabları nəfis tərtibatda və 
kütləvi tirajla nəşr edilmişdir. Nizaminin 
ədəbiyyatda və incəsənətdə yaddaqa-
lan obrazı yaradılmışdır. Mütəfəkkir şa-
irin doğma şəhəri Gəncədə məqbərəsi, 
Bakıda, Sankt-Peterburqda və Romada 

heykəlləri ucaldılmışdır. Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat 
İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyi Nizami Gəncəvinin adını 
daşıyır. Böyük Britaniyanın Oksford 
Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzi 
uğurla fəaliyyət göstərir.

Qeyd edək ki, ümummilli lider 
Heydər Əliyev də Azərbaycana 
rəhbərliyi dövründə Nizami irsinə xü-
susi diqqət yetirmişdi. Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə 1979-cu ildə qəbul 
olunmuş “Azərbaycanın böyük şairi və 
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin 
öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha 
da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” 
qərar dahi şairın həyat və yaradıcılı-
ğının tədqiqi və təbliği üçün geniş im-
kanlar yaratmışdı. O zaman da yubiley 
mərasimləri ölkənin mədəni həyatının 
əlamətdar hadisəsinə çevrilmişdi. 
Müstəqil dövründə də Prezident İlham 
Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 2011-ci 
ildə Nizami Gəncəvinin 870 illiyi dövlət 
səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş 
qeyd edildi. 

Sərəncamdan aydın olur kimi, 
Dünya bu il Nizami Gəncəvinin yaradı-
cılığına bir daha nəzər salacaq. “Nəsimi 
ili”ndə olduğu kimi, bu il də dünya Niza-
mi Gəncəvinin yaradıcılığına geniş miq-
yasda və dərindən qayıdacaq. Dünya 
bir daha Nizami Gəncəvinin Azərbaycan 
şairi olmasına şahidlik edəcək. “Nəsimi 
ili”ndə olduğu kimi, bu ilin də nəzərdə 
tutulduğu səviyyədə keçirilməsi üçün 
yaradıcı və elmi təşkilatlarla yanaşı, 
müvafiq dövlət və vətəndaş qurumla-
rı da öz layiqli töhfələrini verəcəkdir. 
Yazıçılar Birliyi də Mədəniyyət Nazirliyi 
və digər icra qurumları ilə birgə silsilə 
tədbirlər həyata keçirəcək.

Nizami ili ilə bağlı yeni sərəncamda 
o da göstərilir ki, ömrü boyu dövrün mü-
hüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan 
qədim Azərbaycan şəhəri Gəncədə ya-
şayıb yaradan böyük şairimiz Yaxın və 
Orta Şərq fəlsəfi-ictimai və bədii-estetik 
düşüncə tarixini zənginləşdirən ecazkar 
söz sənəti incilərini də məhz burada 
ərsəyə gətirmişdir. Nizami Gəncəvinin 
geniş şöhrət tapmış “Xəmsə”si dünya 
poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. 
Mütəfəkkir şair çox sayda davamçıla-
rından ibarət böyük bir ədəbi məktəbin 
bünövrəsini qoymuşdur. Nizaminin 
ən məşhur kitabxana və muzeyləri 
bəzəyən əsərləri Şərq miniatür 
sənətinin inkişafına da təkan vermişdir.

Nəhayət, Nizami Gəncəvinin 880 
illik yubileyi ilə bağlı ölkəmizdə 2021-
ci ilin Nizami ili elan edilməsi ilə bağlı 
sərəncamın diqtə etdiyi məna və 
mahiyyət, eləcə də nəzərdə tutulan 
silsilə tədbirlər Azərbaycanı beynəlxalq 
aləmə dünya miqyasında dahilər yetirən 
bir coğrafi məkan kimi tanıtmağa xidmət 
edəcək.

Hazırladı:  
Tahir AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

Xəbər verildiyi kimi, 2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami 
Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur. Qüdrətli söz və 
fikir ustadının insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və onlara yüksək 
mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin 
nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə yeni 2021-ci il Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi ili” 
elan edilmişdir. 

Bütün ölkə əhalisi kimi, yaradıcı ziyalılarımız da bu ilin ən seçilən 
hadisəsi elan olunan yubileyi layiqincə qeyd etmək üçün dövlət baş-
çısının ayrıca sərəncam imzalamasını və il boyu Nizami təntənələrinin 
keçirilməsinə start verilməsini böyük maraqla qarşılayaraq yüksək 
dəyərləndirirlər. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, “525-ci qəzet”in baş 
redaktoru, Əməkdar jurnalist Rəşad Məcid öz təəssüratını belə ifadə etdi:

Bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti  
özünün ən şanlı dövrünü yaşayır

Dövlətimizin başçısının diqqətə 
çatdırdığı kimi, bu güc-qüdrət sayəsində 
ordumuz 44 gün davam edən müharibə 
gedişində möhtəşəm qələbələr qaza-
naraq, dünya hərb tarixinə yeni şanlı 
səhifələr yazdı. Silahlı Qüvvələrimiz 
döyüş meydanında Ermənistanın “güclü, 
məğlubedilməz” ordu mifini darmadağın 
etdi. 

İşğalçı illər idi ki, mülki əhalimizə 
qarşı törətdiyi müxtəlif təxribatlarla 
müharibənin ərazisini genişləndirmək, 
yeni bölgələr tutmaq, tapdaq altında 
saxlamaq iddiasını da gizlətmirdi. 
Azərbaycan isə hər dəfə düşmənin 
təxribatlarına layiqli cavab versə də, bu, 
ona dərs olmurdu. Lakin Vətən sava-
şında səbr kasası daşan Azərbaycan 
Ermənistana biabırçı məğlubiyyət 
yaşatdı. Əslində, işğalçı belə bir acı 
nəticəni gözləmirdi. Çünki Ermənistanın 
siyasi və hərbi rəhbərliyi ötən 30 il 
ərzində güclü ordu mifini yaradaraq 
əhalini aldadırdı. Bu mifi Azərbaycan 
Ordusu Ali Baş Komandanın rəhbərliyi 
ilə darmadağın etdi və Ermənistanın 
qoruyub saxladığı status-kvo və təmas 
xəttini tamamilə dağıtdı. 

Beləliklə, Silahlı Qüvvələrimizin 
kompleks inkişafı və modernləşdirilməsi 
ilə bağlı son 17 ildə həyata keçirilən 
hərbi siyasətin səmərəliliyi döyüş mey-
danında təcəssümünü tapdı. Ordumuz 
düşmənin uzun illər ərzində qurduğu, 
keçilməz hesab edilən müdafiə xətlərini 
qəhrəmanlıqla yardı, Ermənistanın 

hava hücumundan müdafiə sistemi və 
hərbi hava qüvvələrinı sıradan çıxartdı. 
İşğalçı qüvvələrə ağır zərbələr endirdi, 
onların çoxlu sayda canlı qüvvəsi və 
hərbi texnikasını məhv etdi. 

Azərbaycanın işğal altında olan 
ərazisinin böyük bir hissəsi, o cümlədən 
Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı ra-
yonları, Şuşa şəhəri, Hadrut qəsəbəsi, 
ümumiyyətlə, 300-ə yaxın yaşayış 
məntəqəsi düşməndən təmizləndi. 
Nəhayət, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin böyük sərkərdəlik məharəti ilə 
idarə etdiyi Silahlı Qüvvələrin zəfər yü-
rüşü siyasi müstəvidə qazanılan qələbə 
ilə yekunlaşdı. 

Bu müharibədə Azərbaycan Ordusu 
qarşısında duruş gətirə bilməyəcəyini, 
iflasa məhkum olduğunu anlaya 
düşmən məğlubiyyətini etiraf etmək 
məcburiyyətində qaldı. Nəticədə 
noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya 
prezidentlərinin və Ermənistan baş 
nazirinin imzaladıqları üçtərəfli bəyanat 
30 ildən artıq davam edən münaqişəyə, 
Azərbaycan torpaqlarının işğalına 
son qoydu, Cənubi Qafqaz bölgəsinin 
gələcək inkişafına yönələn fəaliyyətin 
yeni formatını şərtləndirdi. Bəyanatın 
müddəalarına uyğun olaraq, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin 
və bütün hərbi əməliyyatların dayandı-
rılması elan edildi. Bu il dekabrın 1-dək 
Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonları 
mərhələ-mərhələ Azərbaycan Respubli-
kasına qaytarılması qərara alındı. 

Dövlətimizin başçısı müşavirədə 
daha sonra deyib ki, bu Qələbə bütün 
dünyaya bizim sözümüzlə əməlimiz ara-
sında heç bir fərq olmadığını sübut etdi: 
“Mən demişdim ki, tarixi Azərbaycan 
torpaqlarında heç vaxt ikinci erməni 
dövləti yaradılmayacaq. Mən demiş-
dim ki, heç vaxt Dağlıq Qarabağa 
müstəqillik verilməyəcək. Mən demiş-
dim ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə 
heç vaxt barışmayacaq. Demişdim 
ki, biz bu məsələni istənilən yolla həll 
edəcəyik və etdik, bütün təzyiqlərə, 
təhdidlərə baxmayaraq. Baxmayaraq 
ki, dünyada kifayət qədər güclü erməni 
lobbisi var. Dünyada bir çox aparıcı 
dövlətlər Ermənistanı dəstəkləyir və 
müharibə dövründə biz bunu açıq-aş-
kar görürdük, bəzi ölkələr bunu gizlədə 
bilmirdilər. Bu dəstək Ermənistana 
nə verdi? Heç nə. Bizim gücümüz, 
iradəmiz qarşısında bu dəstək sıfıra 
bərabər oldu. Hər kəs gördü ki, bizi heç 
kim və heç nə dayandıra bilməz…”.

Bəli, Vətən müharibəsindəki 
möhtəşəm qələbə Azərbaycan Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin uzun 
illər ərzində apardığı xarici və daxili 
siyasətin, ordu quruculuğu sahəsində 
fədakar fəaliyyətinin, beynəlxalq aləmdə 
həyata keçirdiyi uğurlu diplomatiyanın 
məntiqi nəticəsidir.

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Ko-
mandan cənab İlham Əliyevin dönməz 
iradəsi, müasir silah və sursatla 

təmin edilmiş Azərbaycan Ordusunun 
rəşadəti, Azərbaycan xalqının Ali Baş 
Komandanımız və Ordumuz ətrafında 
yumruq kimi birləşməsi Azərbaycan 
xalqına belə bir tarixi qələbə sevincini 
bəxş edən əsas amil oldu.

Silahlı Qüvvələrimizin 44 günlük 
Vətən müharibəsini parlaq qələbə ilə 
başa çatdırmasını şərtləndirən digər 
bir neçə amili də diqqətə çatdırmaq 
istərdim. Bunlara döyüş hazırlığının 
bütün tələblərini yerinə yetirmək üçün 
şərait yaradılması, irimiqyaslı təlimlərin 
keçirilməsi, ordunun Ali Baş Komanda-
nın diqqəti və səyi nəticəsində müasir 
silahlarla silahlandırılması, artilleriya və 
aviasiyanın, eləcə də digər sahələrin 
inkişaf etdirilməsi daxil edilə bilər.

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
texniki üstünlükləri işğal olun-
muş ərazilərdə düşmənin mühüm 
obyektlərini darmadağın etməyə imkan 
verdi. Müharibənin gedişi ərzində bunun 
dəfələrlə şahidi olduq.

Orduda şəxsi heyətin ruh 
yüksəkliyini xüsusi qeyd etməliyik. 
Bu baxımdan Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri təkcə silah və müasir texnika 
gücünə yox, həm də yüksək döyüş 
ruhu, vətənpərvərlik nümunəsi ilə 
möhtəşəm qələbəni reallaşdırdı. Əsgər 
və zabitlərimizin fiziki və qəhrəmanlıq 
gücü hesabına Şuşanın işğaldan azad 
edilməsi bunun bariz ifadəsidir. 

Azərbaycan Ordusunun 44 günlük 
müharibə zamanı müasir texnologiya-
lar əsasında hazırlanmış silahlardan 
istifadə edərək həyata keçirdiyi hücum 
taktikası dünya praktikasında ilk oldu – 
Silahlı Qüvvələrimizin hücum taktikası 
hərbi mütəxəssislər tərəfindən XXI 
əsrdə aparılacaq müharibələrin modeli 
kimi qəbul edildi. 

Emin BAĞIROV,  
AMEA Riyaziyyat və Mexanika 
İnstitutunun böyük elmi işçisi, 
mexanika üzrə fəlsəfə doktoru 

Prezident İlham Əliyev 2020-ci ilin yekunlarına həsr olun-
muş müşavirədə bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
özünün ən şanlı dövrünü yaşadığını, eyni zamanda, 

ölkəmizin tarixdə heç vaxt bu qədər güclü olmadığını bildirib. 
Dövlətimizin başçısı, eyni zamanda, bunun siyasi-iqtisadi, 
hərbi güc kimi diqqət çəkdiyini , xalq-iqtidar birliyi kimi özünü 
göstərdiyini vurğulayıb: “Biz bu gücdən istifadə edərək qarşı-
mızda duran əsas vəzifəni şərəflə yerinə yetirdik. Ermənistan 
ordusu 44 gün ərzində darmadağın edildi, demək olar ki, 
Ermənistan ordusu yoxdur”.

Azərbaycan mədəniyyəti 
qürur mənbəyimizdir

Cənab Prezident adı çəkilən tədbirdə dili-
mizin saflığının qorunmasından danışdı və bu 
sahədə yol verilən nöqsanlara da münasibətini 
bildirdi. Dövlət başçımız dedi: “Son vaxtlar 
Azərbaycan dilinə daxil edilən bəzi kəlmələr dili-
mizin saflığını pozur. Bizim dilimiz çox zəngindir. 
Hesab edirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi digər 
aidiyyəti qurumlarla birlikdə, Təhsil Nazirliyi ilə, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə birlikdə 
Azərbaycan dilinin qorunması üçün çox ciddi 
işlər aparmalıdır. Müxtəlif tədbirlər görülür, proq-
ramlar var, ancaq gündəlik həyat onu göstərir ki, 
biz bəzi hallarda dilimizin saflığının pozulmasını 
görürük. Mən bunu mətbuat orqanlarından, 
televiziya məkanından görürəm və əlbəttə ki, 
bunun qarşısı alınmalıdır. Biz əsrlər boyu dilimizi 
qorumuşuq, bundan sonra da qorumalıyıq. Bu 
gün dünyada 50 milyondan çox insan üçün 
Azərbaycan dili ana dilidir”.

Möhtərəm Prezidentimiz ədəbiyyatımızdan, 
milli musiqimizdən, aşıq sənətimizdən, memar-
lığımızdan, tarixi mədəni abidələrimizdən bəhs 
etdi. Bildirdi ki, bizim zəngin ədəbiyyatımız 
dünyada tanınır və biz haqlı olaraq öz dahi 
şairlərimizlə fəxr edə bilərik. 2021-ci il mənim 
sərəncamımla “Nizami ili” elan olunur. 2021-
ci ildə biz Nizaminin 880 illik yubileyini 
qeyd edəcəyik, yubiley həm Azərbaycanda, 
həm dünyada geniş qeyd olunmalıdır. Dahi 
Azərbaycan şairi Nizaminin əsərləri dünya-
ya daha geniş təqdim edilməlidir. Bildiyiniz 
kimi, artıq uzun illərdir ki, Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzi fəaliyyət göstərir və 
bu mərkəzə mənim xüsusi diqqətim vardır. 
Mərkəz humanitar qeyri-hökumət təşkilatı kimi 
formalaşsa da, hazırda fəaliyyəti çox geniş-
dir, çoxşaxəlidir. Hər il keçirilən Qlobal Bakı 
Forumu, - əlbəttə, pandemiyaya görə 2020-ci 
ildə keçirilməyib, -- dünya miqyasında öz layiqli 
yerini tutubdur. Bir daha demək istəyirəm ki, bu 
il biz Nizami Gəncəvinin yubileyini geniş qeyd 
etməliyik. 2019-cu il isə digər dahi Azərbaycan 
şairi Nəsimi ili olmuşdur. Bu, onu göstərir 
ki, dövlət tərəfindən və şəxsən Prezident 
tərəfindən ədəbiyyatımıza, dahi şairlərimizin 
xatirəsinə çox böyük hörmət var, qayğı var. Ni-
zami, Nəsimi, Füzuli və digər dahi Azərbaycan 
şairləri dünya ədəbiyyat xəzinəsinə çox böyük 
töhfələr vermişlər.

Bu görüş zamanı respublika ictimaiyyətinə 
çatdırılan daha bir mühüm xəbər Şuşa şəhərinin 
Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan 
edilməsi oldu. Cənab Prezident bildirdi ki, Şuşa 
şəhərini Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı 
elan edirəm. “Şuşa şəhəri buna layiqdir. Hesab 
edirəm ki, nəinki Azərbaycanın, bölgənin mədəni 
paytaxtı sayıla bilər. Şuşanın mədəni həyatı 
zəngin olmalıdır. Şuşanın bərpası ilə əlaqədar 
işlərə artıq start verildi”.

Şuşanı nahaq yerə Qafqazın konserva-
toriyası adlandırmırlar. Şuşa Azərbaycan 
mədəniyyətinin beşiyidir. Bu şəhər tezliklə öz 
keçmış şöhrətini qaytaracaq. Prezidentimizin de-
diyi kimi bu şəhərdə yenə Vaqif poeziya günləri, 
Xarı Bülbül musiqi festivalı keçiriləcək.

Azərbaycanda dini abidələr həmişə qorunub, 
Prezidentimizin göstərişi ilə bütün əsas dini 
abidələrimiz təmir olunub. Bir çoxları yenidən 
tikilib, o cümlədən Heydər məscidi tikilib. Digər 
məscidlərimiz əsaslı təmir edilib. Onların təmiri 
əvvəlki simasını qorumaq şərtilə aparılıb. 
Azərbaycan bu sahədə də dünyaya göstərir ki, 
nə qədər zəngin mədəni irsə malikdir. Dünya-
nın ən qədim məscidlərindən biri olan Şamaxı 
Cümə məscidi ölkəmizdə yerləşir, 743-cü ildə 
inşa edilib, mənim göstərişimlə faktiki olaraq 
yenidən qurulub. Yaxud da ki, xristian dininə 
mənsub olan abidələr, alban kilsələri, Kiş kilsəsi, 

Xudavəng kilsəsi. Artıq işğaldan azad olunmuş 
Xudavəng kilsəsi öz sahiblərinə, bizim udi qar-
daşlarımıza qaytarılıbdır.

 Cənab Prezidentin dediyi kimi, biz erməni 
kilsəsini qoruyuruq, bizim erməni xalqı ilə heç bir 
problemimiz yoxdur və Azərbaycanda yaşayan 
ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. 

Mədəniyyət Nazirliyində qarşısında duran 
vəzifələr barədə danışarkən cənab Prezident 
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərbad günə 
qoyulmuş dini və mədəni- tarıxi abidələrin 
bərpasına xüsusi diqqət göstərilməsinin vacib-
liyini də vurğulamışdır. Bildirmişdir ki, mədəni 
və dini abidələrimizin qorunması Mədəniyyət 
Nazirliyinin başlıca vəzifəsi olacaq. Mənim 
təşəbbüsümlə bir çox tarixi abidələr bərpa edilib. 
Ancaq bu gün dözülməz vəziyyətdə olan kifayət 
qədər çox tarixi abidələrimiz var. Hesab edirəm 
ki, Mədəniyyət Nazirliyi yararsız vəziyyətdə olan 
bu mədəniyyət ocaqlarının qısa müddət ərzində 
təftişini aparmalıdır, siyahıya almalıdır, yeni 
siyahılar tərtib etməlidir.

Mən M.F. Axundzadə adına Azərbaycan 
Milli Kitabxanasına rəhbərlik edirəm. Yaxşı 
bilirəm ki, işğaldan azad edilmiş şəhər və 
kəndlərimizdə kitabxanalar dağıdılmış, onların 
kitab fondları məhv edilmişdir. İşğaldan azad 
olunmuş ərazilərimizdə ötən əsrin 90-cı illərinin 
əvvəllərində 4,6 milyon nüsxə qiymətli kitab 
fondlarına malik olan 975 kitabxana fəaliyyət 
göstərmişdir və onların bugünkü vəziyyəti 
göstərir ki, həmin kitabxanaların binaları 
tamamilə dağıdılmış, qiymətli kitab fondları isə 
yerlə-yeksan edilərək yandırılmış, yaxud da 
ən qiymətliləri xarici ölkələrə və Ermənistana 
daşınmışdır. Buna görə də biz artıq işğaldan 
azad olunmuş kitabxanaların fondları üçün kitab 
toplanması kampaniyasına başlamışıq. Biz 
çalışacağıq ki, həmin kitabxanaların bərpasına 
və kitab fondlarının yenidən komplektləşməsinə 
yaxından köməklik göstərək. 

 Son olaraq cənab Prezidentin həmin 
qəbulda səsləndirdiyi bu fikri diqqətə çatdırmaq 
istəyirəm: “Bizim zəngin mədəni həyatımız 
var. Amma biz mədəni həyatımızı daha da 
zənginləşdirməliyik. Ümid edirəm ki, bu il 
peyvənd tətbiq olunandan sonra pandemiya 
artıq yavaş-yavaş yoxa çıxacaq. Biz də yaxın 
günlərdə peyvəndi gözləyirik və ondan sonra 
normal həyat bərpa ediləcək. Bizim mədəni 
həyatımız çox zəngin olmalıdır, müsabiqələr, 
festivallar keçirilməlidir. Biz həm Azərbaycan 
mədəniyyətini dünyada təbliğ etməliyik, həm 
də xarici qonaqları bundan sonra da dəvət 
etməliyik”.

 İnanırıq ki, Mədəniyyət Nazirliyinin yeni 
rəhbərliyi cənab Prezidentin qarşıya qoyduğu 
bu mühüm vəzifələri uğurla yerinə yetirəcək və 
ölkəmizin mədəni həyatı daha da zənginləşəcək.

Kərim TAHİROV,  
M.F. Axundzadə adına Milli Kitabxananın 

direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi, 
professor

Milli mədəniyyətimizin inkişafı dövlətimizin, cənab Prezident İlham Əliyevin 
siyasətində həmişə prioritet istiqamətlərdən olmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, bu gün 
Azərbaycan mədəniyyəti dünyada tanınır və sevilir. Dövlət başçımız yeni təyin olun-
muş Mədəniyyət naziri Anar Kərimovu videoformatda qəbulu zamanı mədəniyyətimiz 
barədə ətraflı məlumat verərək, onun gələcək inkişafının yeni konturları barədə da-
nışmışdır: “Biz öz mədəniyyətimizi, mədəni irsimizi qorumalıyıq. Əsrlər boyu xalqımız 
öz mədəniyyətini qoruyub və bu, imkan verib ki, biz xalq kimi, millət kimi milli-mənəvi 
dəyərlərimizi, milli mənsubiyyətimizi qoruya bilək. Uzun illər ərzində Azərbaycan 
müstəqillikdən məhrum idi, xalqımız başqa dövlətlərin tərkibində yaşayırdı. Buna bax-
mayaraq xalqımızın iradəsi, milli köklərə bağlılığı imkan vermədi ki, xalqımız assimilya-
siyaya uğrasın. Bizim mədəniyyətimiz milli mənsubiyyətimizi qorumaq üçün başlıca rol 
oynayıbdır”.

Şəhid ailəsinin evi təmir edildi

Bütün bunlarla əlavə olaraq, AHİK sədri, 
Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev 
Azərbaycan Ordusunun şəhid zabiti, polkovnik-
leytenant Sədi Musayevin ailəsinin yaşadığı evi 
təmir etdirib.

Bu barədə qurumdan redaksiyamıza verilən 
məlumatda bildirilir ki, şəhid Sədi Musayev  
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyi və 
Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbi bi-
tirmiş  peşəkar hərbçi kimi Tərtər, Füzuli və 
Beyləqanda şərəflə xidmət etmiş, polkovnik-ley-
tenant rütbəsinə qədər yüksəlmişdi. 

2016-cı ildə Sədi Musayev Aprel 
döyüşlərinin iştirakçısı da olmuşdu. Yurdsevər 
zabit II Qarabağ müharibəsində də igidliklə 
döyüşərək Vətən yolunda şəhid olmuşdur. Bu 
gün paytaxtın Xətai rayonu, Çingizxan Kərimov 
küçəsində yerləşən evdə şəhid Sədi Musaye-
vin bizlərə əmanət qoyub getdiyi ailəsi – həyat 
yoldaşı və şəhidimizin yadigarları olan bir oğul 

və bir qız övladı yaşayır. Səttar Möhbalıyev öz 
vəsaitləri hesabına həmin evi qısa müddətdə 
yüksək səviyyədə təmir etdirib.

S. Möhbalıyev təmirdən sonra şəhid 
zabitin ailəsi ilə görüşərkən bildirib ki, belə 
xeyirxah işlərin mahiyyətində, sadəcə, maddi 
dəstəkdən qat-qat daha böyük və əhəmiyyətli 
məqamlar durur. Məsələ bundadır ki, bizim 
müharibə dövründə nail olduğumuz birliyimizi 
və həmrəyliyimizi bu gün də yaşatmağımız 
son dərəcə vacib şərtdir. Əgər biz bunu bacara 
bilməsək, şəhidlərimizin ruhu bizdən küsər. 
Əgər biz birliyimizi qoruyub saxlaya, hətta 
daha da gücləndirə bilməsək, qazilərimizin 
yaraları sağalmaz. Şəhidlərimizin sona çatdıra 
bilmədikləri işləri tamamlamaq, onların yadigar-
larına qayğı göstərmək də bizim bu birliyimizin 
bir göstərisi olmalıdır.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Dövlətin irəli sürdüyü 
humanitar çağırışla-
ra ilk cavab verən, 

müxtəlif layihələrə samballı 
dəstək verən qurumlardan 
biri olaraq, Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları Kon-
federasiyasının Qarabağ 
müharibəsi şəhidlərinin 
ailələrinə və yaralılara 
göstərdiyi qayğı və yardım-
lar da əhatə dairəsinə görə 
çeşidli və genişdir. 
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