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Böyük Qayıdışın Yol xəritəsi
Azərbaycan ərazisinin 20 faizi 30 ilə yaxın bir dövrdə işğala 

məruz qalması nəticəsində 900-dək yaşayış məntəqəmiz 
tamamilə dağıdılıb, 1 milyon hektardan çox torpaq kənd 
təsərrüfatı dövriyyəsindən çıxarılıb, yüzlərlə mədəni irs obyekti 
məhv edilib. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü 2020-ci ildə hərbi yolla 
azad edildikdən sonra qarşıda duran əsas məsələ erməni 
faşizminin yerlə bir etdiyi yaşayış sahələrinin tezliklə bərpası və 
ölkə həyatına tam inteqrasiyası, doğma torpaqlarından didərgin 
düşmüş azərbaycanlıların qayıdışı və nəhayət, dayanıqlı icmaların 
yaradılması qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyulub.  

Dünya təcrübəsi də nəzərə 
alınmaqla, hazırda düşməndən 
təmizlənən ərazilərin bərpası prosesi 
uğurla həyata keçirilir. Bütün layihələr 
müəyyən ardıcıllıqla, sistemli şəkildə 
həll edilir.  Torpaqlar minalardan və 
partlamamış sursatlardan təmizlənir, 
dövlət sərhədi üzrə nəzarətin təşkili, 
dövlət qurumlarının fəaliyyətinin 
bərpası gerçəkləşdirilir. Baza infrast-
rukturunun yaradılması məsələləri 
- magistral nəqliyyat və mühəndis 
kommunikasiyalarının, meliorasiya 
sistemlərinin baş qurğularının tikintisi 
reallaşdırılır. Yaşayış evləri, təhsil və 
səhiyyə müəssisələri, mədəni-məişət 
xidməti obyektlərinin tikilməsi də 
diqqətdə saxlanılır.   

Bu gün azad olunan ərazilərimizdə 
yaşayış məntəqələrinin və inf-
rastrukturun bərpasının daha da 
sürətləndirilməsi, Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi rayonlarının da-
yanıqlı inkişafı, milli iqtisadiyyata 
sürətli inteqrasiyası və bu torpaqla-
ra Böyük Qayıdışın təmin edilməsi 
dövlətimizin prioritet istiqamətidir. 
Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan 
Respublikasının işğaldan azad edil-
miş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair  
I Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi 
haqqında 16 noyabr 2022-ci il tarixli 
sərəncamı da bunun bariz ifadəsidir. 

Xatırladaq ki, Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi rayonlarının 
bərpasına başlanan vaxtdan ötən iki 
il ərzində bu bölgədə genişmiqyas-
lı tikinti, bərpa-quruculuq tədbirləri 
həyata keçirilib. Belə ki, işğaldan azad 
olunmuş bütün ərazilərin ümumi planı-
nın qısa müddət ərzində hazırlanma-
sı Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi tərəfindən reallaşdırılıb. Ağ-
dam və bir çox digər şəhər və kəndlərin 
Baş planlarının hazırlanması artıq 
başa çatdırılıb. Baş planların hazırlan-
ması zamanı müasir “ağıllı şəhər” ya-
naşmaları, “yaşıl enerji” və təmiz ətraf 
mühit, sənaye və kənd təsərrüfatının 
kompleks inkişafı, turizm potensialının 
geniş reallaşdırılması və digər bu kimi 
məsələlər prioritet götürülüb. Bütün 
bu layihələrin böyük bir hissəsi artıq 
əməli fəaliyyətdə gerçəkləşdirilib.      

Dövlətimizin başçısının 
“Azərbaycan Respublikasının işğaldan 
azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayı-
dışa dair I Dövlət Proqramı”nın təsdiq 
edilməsi haqqında sərəncamında bu 
barədə deyilir: “Azərbaycan Respub-
likası öz torpaqlarını azad etməklə 
tarixi inkişafının irimiqyaslı bərpa-
quruculuq layihələri ilə səciyyələnən, 
dayanıqlı sülhə, tərəqqiyə əsaslanan 
və bir çox ölkələr üçün nümunə olan 
yeni mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 
Vətən müharibəsindən ötən müddət 
ərzində işğaldan azad olunmuş 
ərazilərin minalardan və partlamamış 
hərbi sursatdan təmizlənməsi, müasir 
yaşayış, istehsal və xidmət infrastruk-
turunun qurulması, iqtisadi fəaliyyətin, 
o cümlədən nəqliyyat-kommunikasiya 
xətlərinin bərpası, xüsusilə Zəngəzur 
dəhlizinin açılması istiqamətində mü-
hüm işlər görülmüşdür”.

Sərəncamda, eyni zamanda, 
həyata keçirilən məqsədyönlü və ge-
nişmiqyaslı layihələrin Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının 
sürətlə dirçəlməsinə, əhalinin dayanıq-
lı məskunlaşmasına və davamlı iqtisa-
di aktivliyinin reallaşdırılmasına xidmət 
etdiyi, habelə həmin ərazilərin yüksək 
inkişaf etmiş regiona çevrilməsi üçün 
sağlam bünövrə yaratdığı bildirilir.  

Azərbaycan Prezidentinin haq-
qında bəhs edilən sərəncamı ilə 

təsdiqlənən  “Azərbaycan Respublika-
sının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə 
Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqra-
mı” da bundan sonra bərpa prosesi ilə 
bağlı qarşıda duran vəzifələrin daha 
səmərəli şəkildə icrasına yönələn bir 
yol xəritəsidir. 

Dövlət Proqramı işğaldan azad 
edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışla 
bağlı təsbit olunmuş 2 məqsəd daşı-
yır. Bunlardan biri əhalinin dayanıqlı 
məskunlaşması, digəri isə ərazilərin 
iqtisadi fəaliyyətə reinteqrasiyası 
çərçivəsində müəyyənləşdirilməsidir.   

Yeri gəlmişkən, vurğulanan hər iki 
məqsəddə ərazilərdə təhlükəsiz ya-
şayışı və dövlət idarəetməsini təşkil 
etmək, şəhər, qəsəbə və kənd yaşa-
yış məntəqələrinin tikintisini, habelə 
dayanıqlı infrastrukturla təminatını 
həyata keçirmək, müasir standartlara 
uyğun xidmətlərin yaradılmasını real-
laşdırmaq, ərazilərdə məskunlaşacaq 
əhalinin sosial müdafiəsini 
gücləndirmək və nəhayət, insanların   
məşğulluq imkanlarını artırmaq kimi 
prioritetlər yer alıb.

Bütün bunlarla yanaşı, proqram-
da sosial xidmətlərin əhatə dairəsini 
genişləndirmək və əlçatanlığı təmin 
etmək, dayanıqlı sosial-iqtisadi inki-
şafı gerçəkləşdirmək, sahibkarlıq mü-
hitinin əlverişliliyini artırmaq, biznes 
fəaliyyətinin inkişafına dəstək vermək, 
ərazilərin kənd təsərrüfatı potensialın-
dan səmərəli yararlanmaq üçün mü-
asir suvarma infrastrukturu formalaş-
dırmaq,  “Ağıllı şəhər”, “Ağıllı kənd” və 
“Yaşıl enerji zonası” konsepsiyalarının 
tətbiqini reallaşdırmaq kimi məsələlər 
də öz ifadəsini tapıb.   

Düşməndən təmizlənən ərazilərdə 
iqtisadiyyatın yenidən qurulması və 
inkişafı iqtisadi canlanmanın yaradıl-
ması, iqtisadi fəallığın təşviqi üçün 
əlverişli biznes mühitinin formalaş-
dırılması, su və torpaq ehtiyatlarının 

səmərəli idarəedilməsi mexanizminin 
təşkil olunması və bölgədə regional 
ixtisaslaşmanın artırılması məqsədilə 
tədbirlərin icrasını əhatə edəcək.

Proqramda bildirilir ki, işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi can-
lanmanın reallaşdırılması üçün əsas 
məqsəd göstəricisi postmünaqişə 
dövründə ərazilərin iqtisadi cəhətdən 
özü-özünü təmin edən regiona 
çevrilməsidir. Ərazilərdə sahibkarlı-
ğın inkişafı, əlverişli biznes mühitinin 
yaradılması, habelə innovativ texno-
logiyaların tətbiqinin stimullaşdırılma-
sı üçün güzəştli kreditlərin verilməsi, 
təşviqat işlərinin aparılması və digər 
maliyyə dəstəyi tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulur.  Qara-
bağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi ra-
yonlarında kiçik və orta sahibkarlığın 
rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması 
nəticəsində yeni istehsal, emal və 
xidmət sahələri üzrə müəssisələrin 
işə salınması və iş yerlərinin açıl-
ması həmin ərazilərin bərpasına, 
habelə sosial-iqtisadi inkişafına töhfə 
verəcək.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin 
bərpası zamanı torpağın mina-
lardan və partlamamış hərbi sur-
satdan təmizlənməsi prosesinin 
müddətinin proqnozlaşdırılan vaxt-
dan çox davam etməsi Dövlət Proq-
ramının əsas prioritetlərinin həyata 
keçirilməsi ilə bağlı çətinliklər yarada 
bilər. Buna görə də digər dövlətlərin, 
beynəlxalq hökumət və qeyri-hökumət 
təşkilatlarının minalardan və partlama-
mış hərbi sursatdan, həmçinin  digər 
partlayıcı qalıqlardan təmizlənməsi 
üzrə qabaqcıl dünya təcrübəsindən 
istifadə olunması və mümkün 
əməkdaşlıq imkanları nəzərdən 
keçiriləcək.

Dövlət Proqramının icrası 
prosesində yarana biləcək digər 
risklər tədbirlərin həyata keçirilməsi, 
xüsusilə müxtəlif sahələri əhatə 
edən layihələrin maliyyə tutumlulu-
ğunun dəqiqliyi, eləcə də müvafiq 
kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri 
üzrə nəticələrin uyğunlaşdırılma-
sı ilə bağlıdır. Ərazilərin bərpası və 
dayanıqlı inkişafı çərçivəsində qar-
şıya qoyulmuş hədəflərə nail olun-
ması və adıçəkilən proqramın icra-
sının optimallaşdırılması məqsədilə 
5 illik dövrü əhatə edən Tədbirlər 
Planı, əldə edilən nailiyyətlərin 
qiymətləndirilməsi üzrə nəticə indi-
katorlarının müəyyənləşdirilməsini, 
müvafiq tədbirlərin reallaşdırılması-
na nəzarətin daha səmərəli təşkilini 
nəzərdə tutur.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Dünyanı heyran qoyan Təbriz xalçaları
Təbriz xalçalarının şöhrəti əsrlərdir ki, dünyanı dolaşır. Bu 

nadir sənət incilərinin sorağı ən dəbdəbəli saraylardan, zəngin 
muzeylərdən gəlir. Azərbaycan xalqının yüksək zövqünü və dərin 
idrakını əks etdirən bu xalçalar bəşər mədəni irsinin də inciləri 
sayılır.

Mütəxəssislər bildirirlər ki, Təbriz 
xalçaçılıq məktəbi Azərbaycanın 
ən qədim və məşhur xalçaçılıq 
mərkəzi kimi Təbriz, Ərdəbil, Ma-
rağa, Mərənd, Maku, Xoy, Urmiya, 
Zəncan, Heris, Sərab, Əhmədabad, 
Əhər, Salmas, Qaradağ, o 

cümlədən, Qərəcə, Miriş, Görevan, 
Sennə və başqa xalça məntəqələrini 
əhatə edir. Bu ərazidə yaşamış türk-
dilli tayfalar hələ qədimdən xalçaçı-
lığın yaranması və inkişafında mü-
hüm rol oynamış, müxtəlif dövrlərdə 
İran xalça sənətinin təşəkkülünə 
ciddi təsir göstərmişlər. Təbrizin 
orta əsrlərdə Şərqin ən mühüm 
ticarət mərkəzlərindən və zəngin 
şəhərlərindən olması, eləcə də Av-
ropa ilə ticarət əlaqələri xalçaçılıq 
sənətinin sürətli inkişafına səbəb 
olmuşdur.

Öz kompozisiyasına, süjetlərin 
təfsirinə, koloritinə və texnologiya-
sına görə Cənubi Azərbaycan xal-
çaları XVI əsrdə Təbriz məktəbinin 
yüksək tərəqqisi dövründə dekorativ 
tətbiqi sənətin həmin məktəbə xas 

ənənələrinin inkişafına dəlalət edir. 
Bu xalçalarda klassik dövrün minia-
tür rəngkarlığının təsiri hələ də du-
yulur. Lakin əvvəlki üsullardan uzaq-
laşmada nəzərə çarpır. Süjetlər, 
sanki, ayrı-ayrı fraqmentlərə par-
çalanır və bu fraqmentlər ümu-

mi dekorun daha çox for-
mal ünsürlərinə çevrilir, 
artıq rəvayət xarakterli və 
hadisələrin mənasını açıb 
göstərən motivlər kimi başa 
düşülmür. Bir qayda ola-
raq, ovçuların fiqurları, ov 
motivləri naxışlarla əvəz 
olunur.

XVI əsrin ən erkən 
nümunəsindən başlaya-
raq, keçən əsrin ortaların-
da toxunmuş məmulatadək 
“Dörd fəsil” tipli Təbriz 
xalçaları ilin dörd fəslinə 
dair mövzuların açıb 
göstərilməsinin vahid 
ideya-bədii zəmininə ma-
likdir və bu mövzular dəqiq 

bədii formalarla işlənib. Kom-
pozisiyasına görə orta sahə 
ənənəyə uyğun olaraq dörd 
hissəyə bölünür və onlardan hər 
biri ilin bir fəslinin rəmzidir. Dörd 
fəslin mövzusu kökləri əkinçiliyə 
və mistik kultlara gedib çıxan 
rəmzləri – zodiak bürclərini 
və Şərqin mifoloji obrazlarını 
təcəssüm etdirir.

Xalçalarda medalton və me-
dalyonlar boyunca Azərbaycan 
memarlığının abidələrinin təsviri, 
tarixi və din xadimlərinin obrazları-
nın verilməsi təqlidçilik xarakteri da-
şımır. Ənənəvi Şərq mədəniyyətinə 
əsaslanan müstəqil xarakterə malik-
dir. Dörd dəqiq hissəyə bölgü Şərqin 
dünya şöhrətli “bağ-bağçaları” üçün 
səciyyəvidir. Bu xalçalar haqqında 

XII əsr mənbələrində məlumat ve-
rilir. Ərəb istilaçıları 637-ci ildə Kte-
sifonda Sasanilərin iqamətgahını 
ələ keçirərkən “Xosrovun baharı” 
adlı xalçanı qənimət kimi götür-
müş və onu misilsiz bir sərvət kimi 
qiymətləndirmişlər. Xalçanın fo-
nunda şəlaləli irmaqlar, arxlı, güllü-
çiçəkli bağ təsvir olunmuşdur.

Təbriz xalçalarının ənənəvi 
əlamətlərindən biri onlarda 
Azərbaycan memarlığının Göy 
Məscid, “Ucaytu Sultaniyyə” kimi 

abidələrinin təsvir olunmasıdır. Çox 
vaxt xalça rəsmlərində Əhəmənilər 
sülaləsi dövrünün əfsanəvi saray 
kompleksi Təxti-Cəmşidin xara-
balıqları, habelə din xadimlərinin, 
klassik Şərq ədəbiyyatı dahilərinin 
portretləri verilirdi.

1828-ci il fevralın 10-da Rusiya 

ilə İran arasında Təbriz yaxınlı-
ğındakı Türkmənçay kəndində 
bağlanmış sülh müqaviləsi Ru-
siya-İran müharibəsinə son 
qoydu. Həmin vaxtdan Təbriz 
xalçaçılıq məktəbinin xalça 
nümunələri bütün dünyada İran 
xalçaları adı ilə tanındı. Cənubi 
Azərbaycanda xalçaçılığın dünya 
miqyaslı ən məşhur və iri mərkəzi 
Təbriz şəhəridir. Həmin şəhər 
dekorativ-tətbiqi sənətin zəngin 
ənənələrinin inkişafında mühüm 
rol oynamışdır.

Təbriz xalçaçılıq sənətinin 
çiçəklənmə dövrü XII–XVI əsrlərə 
aiddir. Təbriz məktəbinin XVI 
əsr qızıl dövrünün 200-ə qədər 
şah əsərləri miniatür rəssamlıq 
sənəti ilə toxuculuğun harmonik 
birləşməsi, peşəkar rəssam və 
xalçaçıların yüksək ustalığı ilə 
səciyyələnir. Təbriz məktəbini 2 
yarımqrupa bölmək olar: Təbriz 
və Ərdəbil.

Təbriz xalçaçılıq məktəbinin 
“Bağ-behişt xalçası”, “Bağ-meşə 
xalçası”, “Balıq xalçası”, “Buta xal-
çası”, “Dərviş xalçası”, “Kətəbəli 
xalçası”, “Güldanlı xalçası”, “Leyli 
və Məcnun xalçası”, “Namazlıq 

xalçaları”,  “Fərhad və Şirin xalçası”, 
“Xəyyam xalçası”, “Xətai xalçası”, 
“Ceyranlı xalçası” və s. klassik kom-
pozisiyaları da məşhurdur.

Hazırladı:  
T.AYDINOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

“Huma quşu”nun xeyirxahlıq uçuşu
ADA Universitetində “Huma quşu” Təhsilə Yardım Fondunun təqdimatı keçirildi. 

Qeyd edildi ki, “Huma quşu” Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin (BQXK) mərhum 
əməkdaşı, Kolumbiyanın Medeyin şəhərində  faciəli şəkildə dünyasını dəyişmiş 
yazıçı və xeyriyyəçi Humay Vilayət qızı Quliyevanın xatirəsini əbədiləşdirmək 
məqsədilə təsis olunub.

Sonra Humay haqqında çəkilmiş sənədli 
film nümayiş etdirildi. 

BQXK-nın Azərbaycan nümayəndəliyinin 
rəhbəri Draqana Koyiç, Azərbaycan 
nümayəndəliyinin müdafiə üzrə koordinator 
müavini Samir Hacımustafiç, Mərkəzi Ban-
kın İstehlakçılarla iş departamentinin maliyyə 
savadlığı şöbəsinin rəisi Xumar Hüseynova 
və BDU-nun dosenti Fərhad Hüseynov Hu-
mayın keçdiyi həyat yolundan danışdılar. 

Sonda fondun prezidenti, Humayın ana-
sı Şəhla Vəzirova, himayəçilik şurasının 
üzvü Leyla Tağızadə və fondun yardımı 
ilə IT kurslarında təhsil alan İkinci Qara-

bağ müharibəsinin qazisi Arif Hacıyev çıxış 
etdilər. Məlumat verildi ki, fondun maliyyə 
əsasını Humayın 10 ilə yaxın beynəlxalq 
təşkilatlarda fəaliyyəti zamanı şəxsi hesa-
bında toplanmış vəsait təşkil edir. Qazi Arif 
Hacıyev fondun dəstəyinin onun həyatına 
göstərdiyi xeyirxah təsirdən bəhs etdi.

Xatırladaq ki, fond barədə ətraflı məlumat 
və proqramlarda iştirak üçün ərizə forması 
“humagushu.az” saytında və fonun “Facebo-
ok” səhifəsində  yerləşdirilib.

Elçin ABBASOV,  “Xalq qəzeti”

Bakıda “Azərbaycan və Rusiyada 
nəqliyyat dəhlizləri: çağırışlar və inkişaf” 

mövzusunda dəyirmi masa keçirilib
Bakıda keçirilən XI Azərbaycan-Rusiya regionlararası forum çərçivəsində 

“Azərbaycan və Rusiyada nəqliyyat dəhlizləri: çağırışlar və inkişaf” adlı dəyirmi 
masa təşkil olunub.

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat 
Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
dəyirmi masada “Ticarətin inkişafı üçün 
nəqliyyat dəhlizlərinin imkanlarından 
istifadə edilməsi”, “Eurasian Agroexpress: 
Problemlər və perspektivlər”, “Qarşılıq-
lı tədarükləri artırmaq üçün liman infrast-
rukturunun potensialı”, “Nəzarət-keçid 
məntəqələrinin modernləşdirilməsi: ehti-
yaclar və perspektivlər” mövzuları ətrafında 
müzakirələr aparılıb.

Azərbaycan Respublikasının rəqəmsal 
inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini 
Rəhman Hümmətov çıxışında Azərbaycan 
ərazisindən keçən “Şərq-Qərb” və “Şimal-
Cənub” – iki əsas nəqliyyat dəhlizinin in-
kişafı və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, 
ölkənin tranzit potensialının gücləndirilməsi 
məqsədilə həyata keçirilən infrastruktur 

layihələri haqqında danışıb.
Nazir müavini Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yo-

lunun “Şərq-Qərb” nəqliyyat dəhlizinin mü-
hüm hissəsinə çevrildiyini, bu yolun fəaliyyəti 
sayəsində region ölkələrinin dünya iqtisa-
di birliyinə daha səmərəli inteqrasiya edə 
biləcəyini diqqətə çatdırıb.

Rəhman Hümmətov işğaldan azad edil-
miş ərazilərimizdə avtomobil və dəmir yol-
larının tikintisi və bərpası, beynəlxalq hava 
limanlarının inşası barədə məlumat verib. 
Nazir müavini çıxışının sonunda vurğulayıb 
ki, Azərbaycanın ümumi nəqliyyat kompleksi-
nin bir hissəsi olan Zəngəzur dəhlizi hazırda 
təkcə Cənubi Qafqazda sülhün bərpası üçün 
deyil, həm də Avropaya tədarük zəncirinin 
təhlükəsizliyi və sabitliyi baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.

Tbilisidə “Cənnət 
gözləyə bilər” sərgisi

Tbilisidəki Zurab Tsereteli Müasir İncəsənət Muzeyində tanınmış Azərbaycan 
rəssamı, maraqlı əsərləri ilə dünyanın bir çox ölkəsini fəth edən Aida 
Mahmudovanın “Cənnət Gözləyə Bilər” adlı sərgisi açılıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, sərginin açılış 
mərasimində Azərbaycanın Gürcüstandakı 
səfiri Faiq Quliyev, Gürcüstan Rəssamlar İttifa-
qının sədri Quram Terstvadze, ictimai-siyasi və 
mədəniyyət xadimləri, gürcü və azərbaycanlı 
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

Sərgidə rəssam Aida Mahmudovanın 
müxtəlif janrlarda çəkilmiş 50-dən çox əsəri nü-
mayiş etdirilib.

Sərgini ziyarət edən Gürcüstan Rəssamlar 
İttifaqının sədri Quram Tertsvadze AZƏRTAC-a 
müsahibəsində deyib: “Biz bu əsərləri maraq-
la izlədik. Aida Mahmudovanın əsərlərindəki 
həyata bağlılığı dərk etmək lazımdır. Bu 
rəsmlərə baxdıqca rəssamın yaradıcılığındakı 
reallıqları görürsən. Bu əsərlərdə insanın özünü 
ən dərindən hiss etdiyi həqiqət bizi ümumbəşəri 
bir reallığa aparan bədii reallıqdır”.

“Başlanğıc və sonun simvolu olan bu 
rəsmlərdə keçmiş və gələcəyə dair işarələr 
var. Dövrümüzün parçalanmış quruluşu ilə 
ahəngdar olan rəsmlər orqanizmin bütün 
təbii dövründən, həyat və ölümdən sonra il-
kin nöqtəsinə qayıtmasını qeyd edir”, – deyə 
Q.Tertsvadze vurğulayıb.

Sənətşünas, jurnalist Marina Abulad-
ze də rəssamın yaradıcılığındakı məqamları 
yüksək qiymətləndirib: “Mənim azərbaycanlı 
rəssamlarla çox yaxşı münasibətlərim var. 
Azərbaycanlı rəssamlar hər zaman insa-
nı düşündürür. Aida xanım Mahmudovanın 
əsərlərinin bu gün Tbilisidə sərgilənməsi bizə 
böyük zövq verir. Onun əsərlərinə sükutla baxa 
bilmirsən. Bu əsərlərdəki mənanı dərk etmək 
lazımdır. A.Mahmudova bu əsərləri ilə bizə 
həyatın bütün qaranlıq məqamlarını xatırladır, 
bizə həyatın mənasını izah edir. Hesab edirəm 
ki, bu cür əsərlərin Tbilisidə sərgilənməsi 
həm bizim mədəni əlaqələrimizin daha da 
möhkəmlənməsinə, həm də insanın özünüdərk 
məsələsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir”.

Qeyd edək ki, rəssamın “Cənnət gözləyə 
bilər” sərgisinin mərkəzində yaratdığı mənzərə 
reallığı ilk baxışda fərdi və anlaşılması çətin 
görünsə də, rəssam “mən”in patologiyasını 
tənqid edir. Bir tərəfdən həyat bütün anatomik 
reallığı ilə qarşımızda dayanır, bəzi hallarda isə 
həyat adi mənzərədən daha çox məna verir. An-
caq həyatı mənzərədən ayırmağa çalışmaq da 
bizi bir növ yadlaşmaya aparacaq. Bütün həyat, 
bütün şəxsi və ya ictimai tarix bir mənzərədə, 
coğrafiyada baş verir və yaddaşımızda həmişə 

rezonans doğuran bir yer var.
Rəssam dünyanı bəşəriyyətə baxaraq 

təsvir edərkən, özü vasitəsilə bizim ortaq 
təcrübəmizi də təsdiqləyir. Bu, Aida Mahmudo-
vanın çağırışıdır: “İncəsənətin gücü ağlımıza, 
əsəblərimizə, xatirələrimizə, duyğularımıza, 
nəhayət, ruhumuza xitab edir və təsir edir.  O, 
dünyadakı varlığımızı öz bədənindən götürdü-
yü mənfi formalar və onların boşluqda tutduq-
ları həcmlər vasitəsilə ifadə edir. O, həmçinin 
tavandan asdığı kətan və səth işlərində ümidi 
çatdırır. Bu mənzərələrdə biz həm xatirələrimizi, 
həm də gələcəyimizin işartılarını görə bilərik. 
O, əsərlərində incəsənətin köməyi ilə mad-
di və mənəvi şərlərə qarşı mübarizə apara 
biləcəyimizi, keçmişin, bu günün və gələcəyin 
ideallarını çatdıra biləcəyimizi bəyan edir.

A. Mahmudova bizə sənətin ümumbəşəri 
əhəmiyyətini və qüdrətini göstərir, belə ki, o, 
öz əsərləri ilə insanlara onların həyatını, tarixini 
xatırladır.

İncəsənət artıq dünyanı göründüyü 
kimi təsvir etmək, ölçmək və təhlil etməklə 
məhdudlaşmır. A. Mahmudova hesab edir ki, 
coğrafiya və yaddaş naturalist şəkildə təqdim 
oluna bilməyəcək qədər mücərrəddir. A. Mah-
mudovanın əsərləri incəsənətin dünyanın 
yenilənməsinə töhfə verdiyini ifadə etsə də, o, 
müasir zaman və məkanın etibarsız və intro-
vert olduğunu qeyd edir. Buna görə də dünya 
kətanların kənarlarında açıq bir kompozisiya 
kimi təsvir edilmişdir. Onun əsərləri tamaşaçı-
lar üçün kəşf və özünüifadə vasitəsi ola bilər; 
o, məna üçün maneələrin aradan qaldırıldığı 
yerlərdə daha çox açıqlığa və yaradıcılığa ça-
ğırır.

Özünün cəsarətli və yenilikçi hərəkəti ilə 
A.Mahmudova bizə bəşəriyyətin lazımi bacarıq 
və alətlərlə sərhədləri aşa biləcəyini göstərir. 
Nəticədə sərgi fiziki və konseptual sərhədləri 
keçməyə çalışır. Bu sərhədləri aşmayınca hu-
manist coğrafiyamız olmayacaq. Əsərlərə ya-
xından nəzər salsaq və cəsarət etsək, bunun 
necə baş verə biləcəyini anlamaq üçün bizə 
əhəmiyyətli ipucları verəcək.

Qeyd edək ki, Aida Mahmudova 2006-cı 
ildə Londonda Sent-Martin İncəsənət və Dizayn 
Kollecinin rəngkarlıq fakültəsini bitirib. Onun 
Belçika, London, Roma, Nyu-York, Moskva və 
Bakıda qrup və fərdi sərgilər də daxil olmaqla, 
beynəlxalq səviyyədə irimiqyaslı sərgiləri keçi-
rilib.

Arazın o tayında...

Admin
Машинописный текст
S.6.




