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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi
şairin ideyalarının təbliğatçısıdır

Bu mərkəz Azərbaycan elm
və mədəniyyətinin parlaq siması,
dahi şair, mütəfəkkir Nizami
Gəncəvinin irsinin araşdırılması
və onun dünyada təbliği ilə
məşğul olan beynəlxalq, qeyrikommersiya və qeyri-siyasi
beynəlxalq təşkilatdır.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 23 dekabr 2011ci il sərəncamına əsasən, dahi
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin
870 illik yubiley tədbirlərinin
keçirilməsi çərçivəsində 2012 –ci il
sentyabrın 30-da təsis edilmişdir.
Mərkəz Azərbaycan Respublikasında
təsis olunmasına baxmayaraq
qərarverici qurumu dünyanın nüfuzlu
ictimai və siyasi xadimlərindən təşkil
edilmiş beynəlxalq idarə heyətidir.
Mərkəzin əsas məqsədi müxtəlif
xalqlar və mədəniyyətlər arasında
dialoq, tolerantlıq və anlaşmanın
təbliğ olunaraq Nizami Gəncəvinin
əsərlərində təbliğ etdiyi ümumbəşəri
dəyərlərin daha geniş miqyasda
dünyaya təbliğ olunmasıdır.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi (NGBM) yarandığı vaxtdan
xalqımızın qədim mədəni irsinin
və zəngin tolerantlıq ənənələrinin
təbliğinə qiymətli töhfələr verir. Son
illər bu mərkəz dünyanın nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatları, aparıcı elmimədəni mərkəzləri ilə səmərəli
əməkdaşlıq münasibətləri yaratmışdır.

Prezident İlham Əliyev bu
qurumun fəaliyyətini həmişə yüksək
qiymətləndirmiş, Azərbaycanın
siyasi, mədəni həyatında onun
əhəmiyyətli rol oynadığını
bildirmişdir. Prezident Gəncə
Filarmoniyasının yeni binasının
açılışı mərasimində mərkəzin
fəaliyyətinin müasir dövrdə böyük
əhəmiyyət daşıdığını diqqətə
çatdıraraq demişdir: “Bu gün Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
xətti ilə keçirilən qlobal forumlar
dünya miqyasında nadir beynəlxalq
tədbirlərdir. Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən
artıq beş dəfə Bakı Qlobal Forumu
keçirilib. Bu forumlarda onlarla həm
fəaliyyətdə olan, həm də keçmiş
dövlət və hökumət başçıları iştirak
edirlər. Hər il bu forum keçirilir
və forumun işində mən də iştirak
edirəm. Mən Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə Heyətini
ən azı ildə bir dəfə qəbul edirəm.
Həmişə onlara tövsiyə edirəm ki,
mütləq Gəncəyə də gedin. Onlar
dəfələrlə burada olublar və Gəncə
haqqında onların təəssüratları çox
müsbətdir.”
Mərkəz dünyanın bir sıra
ölkələrində fəaliyyətini uğurla davam
etdirir. Çində, Cənubi Koreyada,
ABŞ-da, Bosniya və Herseqovinada,
Latviyada və digər ölkələrdə mərkəzin
reallaşdırdığı layihələr əhəmiyyətli
hadisə kimi dəyərləndirilmışdir.
Son illər mərkəz Çin Xalq
Respublikasında fəaliyyətini
gücləndirməkdədir. Belə ki, mərkəz
Çinin Guandzhou şəhərində keçirilən
“İmperial Spring - 2019” toplantısında
tərəfdaş kimi çıxış edib.
BMT-nin Davamlı İnkişaf
Proqramı və beynəlxalq qaydalara
əsaslanan dünya nizamına həsr
olunmuş konfransın açılışında
Çin Xalq Respublikasının vitseprezidenti iştirakçılardan olub.
Tədbir çərçivəsində Çin Xalq
Respublikasının Prezidenti toplantıda

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 mərkəzin fəaliyyəti
çox genişdir, çoxşaxəlidir.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
iştirak edən sabiq ölkə və hökumət
başçılarını qəbul edərək toplantı
çərçivəsində qaldırılan məsələləri
müzakirə edib.
Mərkəzin üzvü Bosniya və
Herseqovinanın sabiq prezidenti
Mladen İvaniç bildirib ki, “Bir KəmərBir İpək” yol xətti, “17+1” layihələrinin
Qafqazdan başlayaraq Şərqi-Avropa
ölkələrinin inkişafına göstərdiyi önəmli
dəstəyi və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin təşəbbüsü ilə keçirilən
Qlobal Bakı forumları çərçivəsində
mütəmadi olaraq Çin ilə bağlı
müzakirə və fikir mübadilələrinin
aparılması mühüm rol oynayır.
Onu da qeyd edək ki, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi
sentyabrın 27-də Ermənistanın
ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi
növbəti hərbi təxribata cavab olaraq
Azərbaycan Ordusunun başladığı
uğurlu əks-hücum əməliyyatlarının
gedişi dövründə Azərbaycanda
ədalətin bərqərar olunacağına böyük
ümid bəslədiyini bildirmişdir. Şanlı
ordumuzun uğurlu əməliyyatlarına
dəstək olmaq məqsədilə mərkəzin
əməkdaşlarının təşəbbüsü ilə
onların əməkhaqlarının bir hissəsi
Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələrinə Yardım Fonduna
köçürülmüşdür.
Vətən müharibəsi dövründə
mərkəzin üzvləri Ermənistanın
təcavüzkar əməlləri haqqında
obyektiv məlumatların dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması
istiqamətində fəaliyyətini davam
etdirmişlər. Nizami Gəncəvinin doğma

yurdunun erməni təcavüzündən
qorunması, Gəncə şəhərində
yaşayan dinc əhaliyə qarşı
törədilmiş müharibə cinayətlərinin
dayandırılması məqsədilə Nizami
Gəncəvi Mərkəzinin təşəbbüsünə
qoşularaq dahi şairin irsinə, ölməz
bəşəri çağırışlarına sayğı duyan
qələm adamları, yaradıcı insanlar
beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət
etmişlər.
Həmin müraciətdə deyilirdi
ki, 2020-ci il sentyabrın 27-də
başlanan və artıq uşaqlar və
qocalar da daxil olmaqla, 222
dinc insanın yaralanmasına, 47
mülki şəxsin öldürülməsinə səbəb
olan – Ermənistanın Azərbaycan
Respublikasına qarşı hərbi
təxribatının yeni dalğasına qarşı
kəskin narazılığımızı ifadə etmək
istəyirik. Xəsarət almış insanlara
şəfa və həlak olanların ailələrinə
isə dərin hüznlə başsağlığı veririk.
Biz yüksək dağıdıcılıq imkanlarına
malik raketlərin Nizami Gəncəvinin
məqbərəsini dağıda biləcəyindən də
çox narahatıq.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi cənab Prezidentin 2021-ci ili
“Nizami Gəncəvi ili” elan etməsini də
böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılamışdır.
Mərkəzin il ərzində böyük Nizami
dühasının ideyalarının beynəlxalq
aləmdə geniş təbliğinə əhəmiyyətli
yer verəcəyi şübhəsizdir.

Hazırladı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

“Azercell”in dəstəklədiyi
məktəblilərdən 2021-ci ildə ilk uğur
Qazaxıstanın Almatı şəhərində 17-ci Beynəlxalq
Jautıkov Olimpiadasında “Azercell”in dəstəyilə
ölkəmizi təmsil edən məktəblilər yüksək nəticələr
nümayiş etdiriblər. 7-12 yanvar 2021-ci il tarixlərində
riyaziyyat, fizika və informatika fənni üzrə təşkil
edilən elm yarışında virtual formada iştirak edən
komandalarımız ümumilikdə 15 medal qazanıblar.
İnformatika fənni üzrə
“Azercell”in dəstəyilə
bu müsabiqəyə qoşulan
məktəblilərimiz 3 medal əldə
ediblər. Belə ki, Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki Fizika,
riyaziyyat və informatika
təmayüllü liseyin 11-ci sinif
şagirdi Emin Orucov, Bakı
şəhəri 269 nömrəli tam orta
məktəbin 11-ci sinif şagirdi
Amin Cəlilov və Gəncə şəhəri
M.Əzizbəyov adına 15 nömrəli
tam orta məktəbin 11-ci sinif
şagirdi Əziz Hüseynov bürünc

medal qazanıblar.
Qeyd edək ki, Beynəlxalq
İnformatika Olimpiadası başda olmaqla informatika üzrə
müxtəlif miqyaslı beynəlxalq
olimipiadalara hazırlıq prosesi “Azercell Telekom” və
Azərbaycan Respublikasının
Təhsil İnstitutu arasında
imzalanmış əməkdaşlıq
müqaviləsinə əsasən 2017ci ildən etibarən “Azercell
Telekom” MMC-nin dəstəyi ilə
həyata keçirilir. Sözügedən
müddətdə məktəblilərimiz

Beynəlxalq İnformatika
Olimpiadası, Asia Pasifik
İnformatika Olimpiadası,
Yeniyetmələrin Avropa İnformatika Olimpiadası, İnformatika fənni üzrə Beynəlxalq
Payız Turniri, Beynəlxalq
Meqapolislər Olimpiadası,
Beynəlxalq Jautıkov Olimpiadası və bir çox müsabiqələrdə
uğurla çıxış edərək, 1 qızıl, 6
gümüş və 18 bürünc olmaqla,
ümumilikdə 25 medal əldə
ediblər.
“Azercell” gənclərin bilik
və bacarıqlarının artırılmasına xidmət edən layihələr
çərçivəsində Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrindən və
paytaxt məktəblərindən
onlarla şagirdin hazırlıq
prosesinə cəlb edilməsinə

yardımçı olub. Bütün uğurlu
nəticələr və qazanılan medallar informatika üzrə istedadlı
şagirdlərin aşkar edilməsi və
onların dəstəklənməsi üçün

təşəbbüslərin real nəticə
verdiyini sübut edir.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların Baş İdarəsi
2021-ci il üçün dövri mətbuatın satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
İddiaçılar öz tender təkliflərini
bütün zəruri vergi və rüsumlar nəzərə
alınmaqla hesablamalıdırlar.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında
ətraflı məlumatı əldə etsinlər. İddiaçı qismində ixtisaslı işçi heyətinə
malik olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri açıq tenderdə
iştirak edə bilərlər. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş
tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə əldə edə və müsabiqə üçün
təkliflərini təqdim edə bilərlər. İştirak
haqqı 30 manatdır.
B1. Benefisiar (alan) bank
Adı- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri
(benefisiar)

Adı- DİN-in Daxili Qoşunlarının
Baş İdarəsi
H/h- AZ44CTRE00000000000002458570
VÖEN- 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu142330
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
- tenderdə iştirak üçün yazılı
müraciət (müraciətdə müəssisənin
adı, yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi,
bank rekvizitləri, telefon nömrələri,
rəhbərinin adı, soyadı göstərilməklə,
möhürlənib imzalanmış olmalıdır);
- iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi (əsli);
- tender təklifi (tender proseduru
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 30
bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində (təklifin təminatı)
bank təminatı (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
müddətində qüvvədə olmalıdır). Bank
təminatını təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və
tenderdən kənarlaşdırılır;

- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında
arayış;
- iddiaçının son bir ildəki (əgər
daha az müddətdə fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti
müddətində) maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatlarının surəti;
- dövri mətbuatın pərakəndə
dövriyyəsinə aid icazənin olması
barədə sənəd;
- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının potensial texniki və kadr
imkanları haqqında rəsmi məlumat
(tələb olunan dövri mətbuatın satın
alınması üzrə təcrübəsi, ixtisaslı kadr
və texniki imkanları (işçi qüvvəsinin
olması) barədə məlumatlar sənəddə
öz əksini tapmalıdır.);
- iddiaçının tam adı, hüquqi
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş surəti);
- tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini
təsdiq edən sənəd (təşkilatın
təsisçisinin və ya direktorunun

şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti);
- satınalma prosedurlarının
başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində
cinayətə görə məhkum olunmaması
barədə məlumatlar (malgöndərən
(podratçı) Daxili İşlər Nazirliyindən və
ya “ASAN” Xidmət mərkəzlərindən
(məhkumluqla bağlı arayış) alır);
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması
ilə bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə
aid sənədləri 8 fevral 2021-ci il saat
16.00-a və tender təklifi ilə bank
təminatı sənədlərini isə 16 fevral
2021-ci il saat 16.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddiaçıların tender təklifləri 17 fevral 2021-ci
il saat 16.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD – tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.

D

ünyada elə muzeylər var ki, onların fəaliyyəti tarixi yaddaşın qorunub saxlanılması, şəhərlərin salınması və inkişafına dair materialların
nümayişinə yönəlib. İnsan bu cür muzeylərə gələrkən hər hansı bir
şəhərin “Günəş altında yer” uğrunda uzunmüddətli və gərgin mübarizəsinin
şahidi olur, şəhər həyatının üstünlükləri və çətinlikləri haqqında dolğun
məlumat əldə edir, burada doğulmuş dünya şöhrətli insanlar, qorunub saxlanılan mədəni irs, adət-ənənələr və s. haqqında öyrənir.

Söhbət dünyanın bir sıra şəhərlərinə
həsr edilmiş muzeylərdən gedir. Bu muzeylər
sakinlərin öz şəhərlərinə bəslədiyi sevgi və ehtiramın səssiz şahidləridir. Hər bir şəhər unikaldır,
hər bir şəhərin özünəməxsus və təkrarolunmaz
koloriti, tarixi yaddaşı var. Dünyada bir sıra
şəhər tarixi muzeyləri mövcuddur. Roma, London, Paris, Praqa, Moskva, Sankt-Peterburq,
Berlin, Edo-Tokio, Nyu-York, Kiyev, Tallin, Minsk
və digər şəhərlərdə bu cür muzeylər təşkil
fəaliyyət göstərir. Beləliklə, iri şəhər və paytaxtların yaranma və təkamül tarixini əks etdirən
muzeylərin çoxşahəli fəaliyyətini nəzərə alsaq,
qeyd edə bilərik ki, belə məkanların yaradılmasında tarixi zərurət var.

sonra yaranan ictimai-siyasi vəziyyəti, bir sıra
ölkələrin Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyini nəzərə alaraq bizim bir məqsədimiz var:
Ermənistan tərəfinin yaydığı stereotipləri,
təhrifləri, yalanları ifşa edərək doğru
məlumatları beynəlxalq ictimaiyyətə, geniş
kütlələrə çatdırmaq. Muzeylər bu işdə əvəzsiz
rol oynayır. Burada yalnız faktlara əsaslanmış
materiallardan yararlanılmalıdır ki, qarşı tərəfin
əlində bizi təkzib etmək üçün heç bir dəlil
olmasın.
Yaradılacaq muzeyin digər bölmələrində
Şuşanın arxeoloji və memarlıq irsi, təsviri
incəsənət, ədəbi məclislər, elm və təhsilin inki-

Tarixi yaddaşımızın
şəhəri – Şuşa

Ötən ilin payızında Vətən müharibəsi
nəticəsində Azərbaycanın gözəl guşələrindən
biri – Qarabağ uzun illərin işğalından azad
edilib. Regionda torpaqların minalardan
təmizlənməsi, yolların salınması, lazımi infrastrukturun yaradılması ilə yanaşı, mədəni
və arxeoloji irsin, zərər çəkmiş və dağıdılmış
abidələrin, muzeylərin, kitabxanaların və digər
mədəniyyət ocaqlarının bərpası işinə başlanılıb. Rəsmi məlumatlara əsasən, işğaldan
əvvəl burada 22 muzey, 927 kitabxana, 4 rəsm
qalereyası və bir çox mədəniyyət müəssisələri
fəaliyyət göstərib.
Bütün bu məkanların bərpası ilə bərabər,
bölgədə müasir tələblərə uyğun yeni muzeylər
və digər mədəniyyət ocaqları yaradılacaq.
Fikrimcə, yeni qurulacaq muzeylər sırasında
Qarabağın bir neçə şəhərinin tarixi muzeyləri də
yer almalıdır. Əlbəttə, ilk növbədə, Azərbaycan
mədəniyyətinin, musiqisinin, poeziyasının
mərkəzlərindən biri olan Şuşa şəhərinin tarixi
muzeyi yaradılmalıdır. Təsadüfi deyil ki, bu
yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Şuşa şəhərini Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan edib.
Bir vacib məsələ də var: 44 günlük
Vətən müharibəsi dövründə işğalçı ölkənin
vətəndaşları ilə sosial şəbəkələr vasitəsilə
çoxsaylı mübahisələr, müzakirələr aparılıb.
Məlumdur ki, əzəldən azərbaycanlıların sıx
yaşadığı şəhərlərdən biri olmasına baxmayaraq, Şuşa ermənilər tərəfindən də bir növ sakral
dəyər kəsb edən məkandır. Hətta internet
vasitəsilə rus dilində “Город Шуша” (“Şuşa
şəhəri”) yazıb axtarış verərkən məlumatların
arasında mütləq şəhərimizin erməni dilində
də adı və yaranmasının ermənilər tərəfindən
yayılan versiyası da qarşımıza çıxır. Sözügedən
müzakirələr zamanı Ermənistan tərəfinə bir
sual verməklə mübahisələrə son qoymaq
olardı, elə indi də olur: “Zəhmət olmasa,
Şuşa şəhərində doğulan məşhur erməni əsilli
şairlərin, bəstəkarların, memarların və s. adlarını sadalayın”. Yəni, bütün yayılan versiya və
təhriflərə baxmayaraq, bir danılmaz fakt mövcuddur: Şuşa şəhəri heç bir vaxt ermənilərin
sıx yaşadıqları məkan olmayıb. Əks təqdirdə,
bu sual qonşularımızı bu qədər çətinə salmazdı. Axı niyə Mir Möhsün Nəvvabdan Üzeyir
Hacıbəyovadək, Xurşidbanu Natəvandan Süleyman Ələsgərovadək, Cabbar Qaryağdıoğludan
Xan Şuşinskiyədək onlarla elm və mədəniyyət
xadimlərinin hamısı azərbaycanlıdır? Sual
ritorikdir...
Məhz bu məqamları nəzərə alaraq, Şuşa
şəhərinin tarixi muzeyinin yaradılmasını prioritet
məsələ hesab edirik. Bundan əvvəlki bütün
layihələrimizdə olduğu kimi, bu muzeyi də
müasir standartlara uyğun yaratmağı mütləq
sayırıq. Bir daha qeyd etmək yerinə düşər ki,
XXI əsrdə XIX əsrin klassik muzeylərinə bənzər
məkanlar yaratmaq olmaz. Lakin texnoloji
nailiyyətlərə və dinamiklik prinsipinə əsaslanan
muzeylərdə mütləq şəkildə Azərbaycan və
ümumilikdə Şərq koloriti öz əksini tapmalıdır.
Muzeylərin fəaliyyətində multimedia texnologiyalarından istifadə həm dinamik və interaktiv
proqram və sərgilərin istər respublikamızın
bölgələrində, istərsə də ölkənin hüdudlarından
kənarda nümayişinə geniş imkanlar yaradacaq, həmçinin virtual muzeyin tez bir zamanda
ərsəyə gəlməsində əhəmiyyətli rol oynayacaq.
Hətta dünyada belə bir təcrübə də mövcuddur:
öncədən virtual muzey yaradılır, müvafiq məkan
ərsəyə gələndən sonra isə ənənəvi muzey təşkil
olunur. Hər iki halda multimedia texnologiyalarının tətbiqi labüddür.
Beləliklə, Şuşanın tarixi muzeyində şəhərin
salınma tarixindən başlayaraq bütün mühüm tarixi hadisələr öz əksini tapmalıdır. Bu
bölmədə müxtəlif sənədlər, xəritələr, fotolar,
şəhərin salınmasına dair əcnəbi siyasi xadim və səyyahların yazıları geniş təqdim
edilməlidir. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, bizim
ali məqsədimiz bura gələn insanlara təhrifdən
uzaq, doğru materiallar əsasında Şuşa
şəhərinin yaranma və inkişaf tarixini əyani
vasitələrlə nümayiş etdirməkdir. Müharibədən

şafı, Şuşa xalçaçılığına dair materiallar nümayiş
etdirilməlidir. Məsələn, ekspozisiyada şəhər
məhəllələrinin salınma mərhələləri, Şuşa real
məktəbi və digər tədris ocaqlarının fəaliyyəti və
məşhur yetirmələri, Azərbaycanın görkəmli şairi
Molla Pənah Vaqifin siyasi və ictimai fəaliyyəti,
bir sıra mədəniyyət xadimləri tərəfindən təşkil
olunan məclislər, Xurşidbanu Natəvanın ictimai
fəaliyyəti və Aleksandr Düma ilə tarixi görüşü,
görkəmli maarifçi, ədəbiyyatşünas və pedaqoq
Firudin bəy Köçərlinin fəaliyyəti və bu kimi
digər məqamlar öz əksini tapmalıdır. Fikrimcə,
Şuşa şəhərinin tarixi muzeyində görkəmli
həmvətənlərimizin dünya maarifçiləri, şairləri,
bəstəkarları və s. ilə əməkdaşlıq əlaqələrinə
geniş yer ayrılmalıdır. Muzeyşünaslıq sahəsində
geniş istifadə olunan bu üsul muzeyə gələn
əcnəbi qonaqlara lazımi təsir göstərəcək.
Muzeyin ayrı bir bölməsi “Qafqazın
konservatoriyası”nın Azərbaycanın və
bütövlüklə dünya musiqi tarixinə verdiyi
töhfələrə həsr edilməlidir. Şuşada qurulan
musiqi məclisləri, xalq musiqisi, xanəndəlik
sənəti və muğamın inkişafı, Azərbaycan musiqi
sənətinin görkəmli nümayəndələri, habelə
musiqişünaslığın inkişafı (məsələn, AMEA-nın
təsisçilərindən biri, görkəmli bəstəkar, publisist
və ictimai xadim Üzeyir Hacıbəyovun bu elmi
istiqamətə verdiyi töhfələr) – bütün bu məsələlər
bölmədə öz əksini tapmalıdır. Təbii ki, burada
da musiqi sahəsində tanınmış şuşalıların xarici
həmkarları, həmçinin əcnəbi siyasi və ictimai
xadimlərlə əlaqələrinə yer ayrılmalıdır. Məsələn,
bu zaman Cabbar Qaryağdıoğlunun məşhur rus
şairi Sergey Yeseninlə görüşləri, Şuşada anadan olan xanəndə Məcid Behbudovun dünya
şöhrətli oğlu Rəşid Behbudovun fəaliyyəti və s.
diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
Təbii ki, muzey ekspozisiyasının
bölmələrindən biri də Qarabağ müharibələri
zamanı şəhərin işğal edilməsi və düz 28
il yarımdan sonra azad olunmasına həsr
edilməlidir. Burada nümayiş olunan eksponatlar dağıdılan muzeylərimiz, abidələrimiz və
məscidlərimiz, güllələnən heykəllərimiz, oğurlanan və xarici ölkələrə aparılan mədəni irsimiz
(arxeoloji tapıntılardan tutmuş xalça və xalça
məmulatlarınadək) və digər bu kimi məsələlərlə
yanaşı, insan faciəsini və sevincini, yəni adi
insanların öz doğma evlərindən didərgin
düşməsini və bu gün öz yurd-yuvalarına qayıtmaq imkanı əldə etdiklərini əks etdirməlidir.
Şuşa Azərbaycandır və biz bunu əyani
vasitələrlə bütün dünyaya yayımlamalıyıq. Burada foto və video materiallar, cəbhə xatirələri,
Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə fərqlənən
şəhid və qazilərimiz, Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanları haqqında materiallar, habelə adi
insanların xatirələri, əşyaları, məktubları və s.
yer almalı, Zəfər tariximiz, Şuşanın azad olunmasına dair materiallar öz əksini tapmalıdır.
Sonda qeyd edək ki, məqalə hazırlanan zaman qarşımıza maraqlı bir məlumat
çıxıb: işğaldan sonra Ermənistan tərəfi öz
üslubu ilə seçilən memarlıq abidələrimizdən
birində – general Səməd bəy Mehmandarovun
malikanəsində belə bir muzey yaradaraq burada nümayiş etdirilən eksponatlar əsasında Şuşanı bütövlüklə erməni şəhəri qismində təqdim
edib. Qarşımıza çıxan şəkillərdən göründüyü
kimi, tez-tələsik yaradılan muzeydə düşmən
tərəf heç bir texnologiyadan, müasir avadanlıqdan istifadə etmək fikrində belə olmayıb. Bu,
bir daha sübut edir ki, muzeylər olduqca böyük
təsir gücünə malikdir. Şuşanı özününkü sayan,
bura müxtəlif ölkələrdən turistləri cəlb etməyə
çalışan Ermənistan tərəfi bu cür muzeylər
vasitəsilə dünyanı öz təhriflərinə, uydurmalarına
inandırmağa can atıb.
Beləliklə, Şuşa şəhərinin tarixi muzeyinin
yaradılması “Qarabağa qayıdış”ın önəmli bir
müddəasını təşkil edə bilər. Bu növ muzeylər
digər şəhərlərdə də yaradılaraq şəbəkə halını
alsa, biz həm yeni turizm marşrutu əldə edər,
həm də Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya müasir əyani vasitələrlə çatdırılması istiqamətində
mühüm addım atarıq.
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