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Cəfər oğlu Qasımovun anadan olmasının 65 illiyini ölkənin elmi-
mədəni ictimaiyyəti sevgi və sayğı ilə qeyd edir. 

Professor Musa Qasımlı həyat 
təcrübəsini paylaşmağı sevən, ta-
rixi ruhu ilə hiss edən, təhlil etdiyi 
hər bir fakt və prosesdən dövrümüz 
üçün praktik nəticələr çıxarmağı ba-
caran, Azərbaycan tarixini dünya 
səviyyəsində tanıdan zəkalı, işgü-
zar və yurdsevər ziyalılarımızdandır. 
Bugünlərdə 65 yaşının tamam olma-
sını qədirbilənliklə qeyd etdiyimiz yu-
bilyarın həyat fəaliyyətinin son illərini 
yaxından izləmək imkanım olub. 
Ümumi qənaətim budur ki, Musa 
müəllim 65 illik həyat yolunda həm 
dərindən öyrənib, həm də öyrədə bi-
lib. 

Elm məmurluğu sevmir. Orada 
əlahəzrət olan, sadəcə, faktlardır, 
şərhlər isə demokratik və müstəqildir. 
Professor Musa Qasımlıda müşahidə 
etdiyimiz ən mühüm xüsusiyyətlərdən 
biri məhz budur: elmi faktlara 
əlahəzrət kimi yanaşır, şərhlərində 
isə sərbəst və obyektivdir. Onun ye-
tişdirdiyi gənclərə öyrətmək istədiyi 
də bax bu prinsipə əsaslanır.

Azərbaycan tarixinin indiyədək 
araşdırılmayan problemlərinə həsr 
olunmuş irihəcmli 15 monoqrafiya-
nın və nüfuzlu jurnallarda 80-dən 
çox elmi məqalənin müəllifi olan 
Musa Qasımlının əsərlərini təhlil 
etməkdən uzağam. Təkcə onu de-
yim ki, 1985–2021-ci illərdə dünyanın 
əksər qitələrinin aparıcı ölkələrində 
keçirilmiş 60-dan artıq beynəlxalq 
elmi konfransda məruzələrlə çıxış 
etmişdir. Görkəmli tarixçi Azərbaycan 
elminin dünya səviyyəsinə çıxması 
üçün var gücü ilə çalışmış və buna 
nail olmuşdur. 

AMEA-nın müxbir üzvü Musa 
Qasımlı ictimai elmlər sahəsində 
ölkədən kənarda əsərlərinə ən çox 
istinad edilən müəlliflərdəndir. Musa 
Qasımlının əsərlərinə təkcə “Goog-
le Scholar” platformasının avtomatik 
sistemlə aşkarladığı xarici ölkələrdən 
olan istinadların sayı 300-ə yaxın-
dır. “Bakının xilası uğrunda türk dip-
lomatiyasının mübarizəsi: 1918-ci 

il” adlı bir məqaləsinə isə 20-dən 
artıq istinad almaq, həm də bunu 
ictimai elmlər sahəsində etmək dün-
ya elminin trendlərini bilənlər üçün 
yetərlidir. “Academia.edu” platfor-
ması üzərindən Musa Qasımlının 

əsərlərini oxuyan və bu əsərlərdən 
faydalanan daimi istifadəçilər – alim 
və tədqiqatçılar dünyanın 49 ölkəsini 
təmsil edirlər. 

Görkəmli alim ABŞ-da fəaliyyət 
göstərən Orta Şərq Araşdırmaları 
Assosiasiyasının (Arizona Universi-
teti), Mərkəzi Avrasiya Araşdırmaları 
Cəmiyyətinin (Harvard Universiteti), 
Orta Asiya və Qafqaz Araşdırma-
ları Mərkəzinin (Türkiyə) üzvüdür. 
“Romanian Euroasian Studies” (Ru-
mıniya), “Qafqaz və Mərkəzi Asiya 
araşdırmaları”, “Turan SAM”, “Türk 
bilimi”, “Atatürk yolu” (Türkiyə), “Qaf-
qaz və dünya “ (Gürcüstan), “Avropa 
tarixi tədqiqatları” (Ukrayna) və bir 
sıra digər beynəlxalq elmi jurnalların 
redaksiya heyətinin üzvüdür.

Qafqazşünas professorun öyrət-
diklərindən – davamçılarından da 
tələb etdiyi budur. Yaxından tanıyanlar 
Musa Qasımlının gülümsəyərək de-
diyi bir cümləni də, yəqin ki, eşidiblər: 
“Əsərlərinizi Biləcəri standartlarına 

görə yox, dünya standartlarına görə 
yazın”. Əslində, ölkədə ictimai və hu-
manitar elmlərin aktual problemlərinə 
diqqət yetirdikdə onları aradan qal-
dırmağın qızıl qaydasının bu sadə 
cümlədə ifadə edildiyini görmək olar. 
Qaynaq-fakt-metodologiya-təhlil-
tənqidi təhlil-nəticə düsturu düz-
gün şəkildə tətbiq olunduqda elmdə 
mütləq uğur qazanılır.

Milli mövqedən söz düşmüşkən, 
Musa Qasımlının tariximizə dair 

yazdığı əsərlərində millətimizin və 
dövlətimizin mənafeləri boş pafosla 
deyil, elmi dəlillərlə müdafiə olunur. 
Müəllifin “Heydər Əliyev-istiqlala 
gedən yol. 1969-1987-ci illər”, 
“Azərbaycan parlamentarizmi tarixi” 
(2 cilddə. kollektiv) və “Azərbaycan 
Respublikasının tarixi (1991-2021)” 
əsərlərini oxuyan istənilən obyektiv 
oxucu etiraf edər ki, Musa Qasım-
lı siyasi tarixin yazılması sahəsində 
ölkədə ən peşəkar və parlaq qələm 
sahiblərindəndir. Musa Qasım-
lı Azərbaycanın müstəqilliyini əldə 
etməsindən ötən 30 illik müddətdə 
bu illərin tarixini sənədlər əsasında 
yazan, ikicildlik dərin məzmunlu 
“Azərbaycan Respublikasının tarixi 
(1991 – 2021)” əsərini ortaya qoyan 
tarixçidir. 

Musa Qasımlı müasir mərhələdə 
Azərbaycan elmində qafqazşünaslıq 
məktəbini formalaşdıran, onun yeni 
elmi istiqamətlərini müəyyənləşdirən 
və gəncləri o elmi problemlərin 

tədqiqinə yönəldən ziyalılardandır. 
Son illərdə AMEA Qafqazşünas-
lıq İnstitutunda onun rəhbərliyi və 
həmmüəllifliyi ilə yazılan “Gürcüs-
tanda erməni təşkilatlarının fəaliyyəti 
(XIX əsr – XXI əsrin əvvəlləri)”, 
“Ermənistan İsrail Dövlətinin Cənubi 
Qafqaz siyasətində” adlı kitablar qaf-
qazşünaslıqda yeni istiqamətlər açır. 
“Ermənistan İsrail Dövlətinin Cənubi 
Qafqaz siyasətində” adlı əsərdə isə 
ilk dəfə olaraq İsrailin Cənubi Qaf-
qaz siyasətində Ermənistanın yeri, iki 
dövlət arasında siyasi münasibətlərin 
vəziyyəti, Ermənistandakı yəhudi, 
İsraildəki erməni icmalarının qarşılıqlı 
münasibətlərə təsiri, Ermənistanda 
antisemitizm, İsrail əleyhinə mübarizə 
aparan zorakı qeyri-dövlət aktorları ilə 
Ermənistanın və erməni təşkilatlarının 
əlaqələri, Ermənistanın və erməni 
təşkilatlarının İsrailin Azərbaycan və 
Türkiyə ilə münasibətlərini pozmaq 
istiqamətində fəaliyyət üsulları və b. 
məsələlər mümkün fakt və material-
lar əsasında araşdırılıb.

Göründüyü kimi, Musa Qasımlı 65 
illik ömründə halal zəhməti, gözünün 
nuru, dərin analitikası hesabına el-
min zirvəsinə doğru irəliləyib və gənc 
nəslə nümunə olacaq bir elm yolu ke-
çib. 35 yaşında doktorluq dissertasi-
yası müdafiə edərək ölkədə ən gənc 
tarix elmləri doktoru olub. Doğulduğu 
rayondan çıxan ilk tarix elmləri dok-
toru, professor və AMEA-nın müxbir 
üzvüdür. Azərbaycan Respublikası-
nın ən ali mükafatlarından biri olan 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub. Pro-
fessor Musa Qasımlının rəhbərliyi al-
tında 18 nəfər namizədlik, 3 nəfər isə 
doktorluq dissertasiyası işini müdafiə 
etmişdir. 

Musa Qasımlı Qafqaz evinin ça-
ğırılmamış qonaqları olan ermənilərin 
saxta tarix yaradıcılığı ilə məşğul 
olan müəlliflərinin əsassız şəkildə ən 
çox tənqid etdiyi tarixçilərimizdəndir. 
Düşmənin səni öz dövlətinə xidmət 
etməkdə ittiham etməsinin adı ağılsız 
düşmənçilikdir. 

Əgər elmi metodologiya əsasında 
yazdığın əsərlər düşmənləri qıcıqlan-
dırırsa, onlar tərəfindən əks-dəlillərlə 
təkzib oluna bilmirsə, bu elm sənin 
millətinin və dövlətinin mənafelərinə 
xidmət edirsə, deməli həm alim, həm 
də vətəndaş olaraq məqsədinə çat-
mısan. Bunun üçün isə tarixi yaxşı 
bilmək lazımdır. Tariximizi ən azından 
AMEA-nın müxbir üzvü, professor 
Musa Qasımlı kimi bilmək! 

Məşhur kəlamda deyildiyi kimi, 
heç bilənlə bilməyən bir ola bilərmi?! 
65 yaşınız mübarək olsun, ustad!

Elnur KƏLBİZADƏ, 
tarix üzrə fəlsəfə  
doktoru, dosent

Milli ədəbiyyatımızın  
həmişəyaşar korifeyi

AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda görkəmli 
Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin anadan olmasının 140 
illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans keçirilib.

Toplantı milli ədəbiyyatımızın ölməz 
söz ustasından bəhs edən slayd nü-
mayişi ilə başlayıb. Konfransda çıxış 
edən AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami 
Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
baş direktoru, akademik İsa Həbibbəyli 
bildirib ki, Hüseyn Cavid Azərbaycan 
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, ro-
mantik korifeyidir. Prezident İlham Əliyev 
dahi şairin 140 illik yubileyinin qeyd olun-
ması münasibətilə sərəncam imzalayıb. 

Qeyd edilib ki, Hüseyn Cavid ro-
mantizm ədəbi cərəyanının bö-
yük nümayəndəsidir. Azərbaycan 
ədəbiyyatında romantizm ədəbi cərəyanı 
“Füyuzat” jurnalının bazasında yara-
nıb. Bu ədəbi cərəyanın əsasları Əlibəy 
Hüseynzadə tərəfindən qoyulub. Onun 
ədəbi cərəyan kimi formalaşmasında 
Hüseyn Cavidin xidməti danılmazdır. Hü-
seyn Cavidin romantizm haqqında ayrıca 
məqaləsi olmasa da, əsərlərində roman-
tizmin ideya və prinsiplərinə aid konsep-
tual məsələlər var.

Elmi konfransda XX əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, filologiya 
elmləri doktoru, professor Şirindil Alı-
şanlı “Hüseyn Cavid irsi ədəbi-nəzəri 
fikir tarixində” mövzusunda məruzə 
edib. Filologiya elmləri doktoru Lütviyyə  
Əsgərzadə “Hüseyn Cavidin həyatı və 

yaradıcılığı”, filologiya elmləri doktoru, 
professor Tahirə Məmməd “Hüseyn Cavid 
yaradıcılığı və neosufizm” mövzusunda 
məruzələrdə ədibin irsindən söz açıblar.

Qonaqlardan Türkiyədən Burdur Meh-
met Akif Ersoy Universiteti, Türk dili və 
ədəbiyyatı kafedrasının əməkdaşı Ca-
nan Olpak Koç “Hüseyn Cavidin Türk 
ədəbiyyatında yeri” və Özbəkistandan 
Daşkənd vilayəti, Çirçiq Dövlət Peda-
qoji İnstitutu, özbək ədəbiyyatı kafed-
rasının dosenti, filologiya elmləri dok-
toru Ədibə Dövlətova “Hüseyn Cavid 
irsində millətsevərlik, azadlıq və kamillik 
qayələrinin müştərək ifadəsi” mövzusun-
da məruzə ilə çıxış ediblər.

İnstitutun əməkdaşlarından filologi-
ya üzrə fəlsəfə doktoru Rasim Nəbioğlu 
“Hüseyn Cavidin estetik idealı”, filologiya 
elmləri doktoru, professor İslam Qəribli 
“Sənətkarın yaradıcılığında I Dünya 
müharibəsi mövzusu”, filologiya elmləri 
doktoru Pərvanə İsayeva “Bədii mətnin 
mifopoetik aspekti” və filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru Aysel Qurbanova “Hüseyn 
Cavid dramaturgiyasında məkanın bədii 
funksiyası” mövzusunda məruzələrlə çı-
xış ediblər.

T.AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

“Qobustan”da əlvan Şuşa dünyası

Azərbaycanın populyar incəsənət nəşri “Qobustan” dərgisinin 
bugünlərdə buraxılmış və “2022 – Şuşa ili”nə həsr edilmiş növbəti 
sayı 2 il əvvəlki şanlı Zəfər savaşının son qələbə akkordu olmuş 

Şuşanın vandallığa məruz qalan tarixi zənginliklərindən, bəlalı işğal 
taleyindən, azadlığına qovuşandan sonra ölkənin mədəniyyət paytaxtı 
kimi dirçəldilib gözəlləşdirilməsindən bəhs edir. 

Buraxılışda ilk sırada yer almış “Əziz 
Şuşa, sən azadsan” essesində publi-
sist Pərvin azad Qarabağda, dirçəldilən 
ənənələri ilə Azərbaycana və dünyaya 
qucaq açan Şuşada keçirilən mədəni 
tədbirlərdən söz açıb. Tədqiqatçı-jurnalist 
Müsəllim Həsənov isə “Mehdiqulu xan 
Şuşanı niyə tərk etmişdi...” məqaləsi ilə 
Qarabağ tarixinin qaranlıqda qalmış ma-
raqlı bir səhifəsinə nəzər salıb. 

Sonrakı bölmələrdə Aləmzər Sadıq-
qızı Şuşaya bayrağımızı sancan polkov-
nik Rəşid Aslanovla müharibə ağrıları və 
Qələbə sevinci haqqında söhbətləşib. 
Sənətşünas professor Ziyadxan Əliyev 
“Şuşa rənglərin işığında” məqaləsi ilə 
rəssamlıq sənətimizdə Şuşanın məxsusi 
yerini göstərib. 

Xalq rəssamı Arif Hüseynov dərginin 
əməkdaşları ilə söhbətində özünü-
nün “Qarabağnamə – tarixin səhifələri” 
silsiləsinin yaranma tarixçəsi ilə bağlı 
maraqlı məqamları bölüşüb. Narıngül Na-

dirin “Pərdələr açılır” məqaləsində Şuşa 
Teatrının tarixindən və köçkünlük taleyi 
yaşayan 73 yaşlı kollektivin azad Şuşada 
açıq hava altında göstərdiyi tamaşadan 
bəhs edilir. 

Əməkdar rəssam Ülviyyə Həmzəyeva 
Mirmehdi Seyidovun qısa ömründə ya-
ratdığı Şuşa rəngkarlıq silsiləsinə işıq 
salıb. Sənətşünaslıq doktoru Nuranə 
Səlimli xalçaçılıq sənətimizdə Qarabağ 
və Şuşa xalçalarının özəl yeri haqqın-
da tədqiqatından diqqətçəkən epizod-
ları təqdim edib. Bu nömrədə Pərvin 
akademik Zemfira Səfərovanın “Şuşa 
Azərbaycanın musiqi qalasıdır” monoqra-
fiyasına əsaslanmaqla Qarabağın, Şuşa-
nın ünlü sənətkarlarından danışıb. 

Sənətşünas Leyla Nəzərli “Cabbar-
sız Şuşa olmaz” essesində Cabbar Qar-
yağdıoğlu haqqında araşdırmalarını və 
xanəndənin qohumu Akif Qaryağdı ilə 
təəssüratını oxuculara çatdırıb. Ülvi Ba-
hadır Bədəlbəylilərin timsalında oxucu-
lara məşhur Qarabağlı ailələr barədə 
söhbət açıb. Rəssam Ayxan Rəsulun 
çəkdiyi karikaturalar isə Şuşanın za-
rafat dünyasına işıq salıb. Türk yazıçı-
tərcüməçisi İmdat Avşar “Zəfər yolundan 
Şuşaya dönmək” essesində Şuşaya ilk 
səfərinin təəssüratlarını qələmə alıb. 
Zülfiyyə Qəniyevanın “Qurama”sında 
Şuşanın dünənindən kiçik və maraqlı epi-
zodlar yer alıb.

Jurnalın üz qabığında verilmiş Xalq 
rəssamı Sakit Məmmədovun ingilis kra-
liçasına hədiyyə etdiyi “Cıdır düzü” əsəri 
xüsusi buraxılışın ümumi ruhunu ifadə 
edən təsirli illüstrasiyadır.

T. RÜSTƏMOV, “Xalq qəzeti” 

2022 – Şuşa ili
“Neft daşları” qəzeti – 55

Neft qoxulu dəniz qəzeti
63 il əvvəl dünya neftçıxarma tarixində 

yeni səhifə açıldı. Dənizdə neft hasilatının 
mənimsənilməsi bu sahədə bir sıra ilklərə 
meydan olmuş Azərbaycan sənayesinin adına 
yazılıb. Bu öyünclü tarixdən 18 il sonra isə 
dünyada dəniz neftçilərinin fəaliyyətinə ilk ayna 
tutan “Neft daşları” adlı çoxtirajlı qəzet nəşrə 
başlayıb. 

Bu gün 55 yaşı tamam olan “Neft daşları” qəzetinin 1967-ci 
ilin oktyabrında ilk sayının işıq üzü gördüyü gün dəniz neftçiləri 
artıq 7,6 milyon ton neft hasil etmişdilər. Həmin gün isə 20 
min 820 ton “qara qızıl” çıxarılmışdı. Belə bir qəzetin nəşrinin 
təşəbbüskarı görkəmli Azərbaycan neftçisi, dənizdə neft hasilatı-
nın pionerlərindən biri Bəhmən Hacıyev olmuşdu.

“A-3” formatında, 4 səhifədən ibarət və həftədə 1 dəfə işıq 
üzü görən nəşrin Azərbaycan versiyasının ilk redaktoru Aydın 
Kərimov, rus dilində rəhbəri isə Vladimir Kremer olmuşdu. Son-
rakı illərdə Azərbaycan redaksiyasına Aslan Kəmərli, Sabir Rza-
yev, Eynulla Umudov, rus bölməsinə isə Oleq Ginzburq, Nikolay 
Qlazkov rəhbərlik etmişdilər. 1991-ci ildən “Neft daşları” yalnız 
Azərbaycan dilində nəşr olunur. 2004-cü ildən qəzet taleyini 
Xəzər neftçiləri ilə birgə fəaliyyətə həsr etmiş fədakar jurnalist 
Xeyrulla Ağayevin rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirir.

“Neft daşları” qəzeti yarım əsrdən çoxdur ki, ölkənin çoxtiraj-
lı qəzetləri arasında seçilən nəşrlərdən biridir. Bu qəzet vaxtilə 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin nüfuzlu mükafatı olmuş “Qızıl 
qələm”ə layiq görülmüş yeganə çoxtirajlı mətbu vasitədir. Bu gün 
isə qəzet belə nəşrlər arasında ən geniş auditoriyası olması –  
4 min tirajla çıxması ilə seçilir.

Xəzər neftçilərinin qəhrəmanlıq dastanının canlı və zəngin 
salnaməsi olan “Neft daşları” qəzetinin redaksiyasını 55 illik 
səmərəli fəaliyyətinin tamam olması münasibətilə təbrik edir, in-
diki kollektivə yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

“Xalq qəzeti”

Müharibə veteranları və şəhid 
ailələrinin təsərrüfatlarına mediatur

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət 
Məşğulluq Agentliyinin Vətən müharibəsi veteranları və şəhid 
ailələri üçün yaradılan kiçik təsərrüfatlarla əyani tanışlıq üçün 

təşkil etdiyi növbəti mediaturda jurnalistlər Şamaxıya səfər ediblər. 

Mediatur zamanı öncə jurnalistlərə 44 
günlük Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə 
üzvlərinin, veteranların sosial dəstəklə 
təminatı tədbirləri barədə məlumat veri-
lib. Bu tədbirlərin indiyədək 119 min şəxsi 
əhatə etdiyi, onlara dəstək yönümlü 243 min 
xidmət göstərildiyi bildirilib. Həmçinin şəhid 
ailələrinin üzvləri və müharibə iştirakçıların-
dan ibarət 15 min 200 şəxsin aktiv məşğulluq 
proqramlarına, onlardan 8 min 600 nəfərin 
özünüməşğulluq proqramına cəlb edildiyi də 
diqqətə çatdırılıb.

Media nümayəndələri şəhid Tərlan 
Amanəliyevin atası Rövşən Amanəliyev 
üçün yaradılan təsərrüfatla tanış olub-
lar. Şəhid atası postmüharibə dövründə 
özünüməşğulluq proqramına cəlb oluna-

raq avtoyuma avadanlığı ilə təmin olunub. 
Jurnalistlər, həmçinin özünüməşğulluq proq-
ramı çərçivəsində verilmiş aktivlər hesabına 
müharibə veteranları Samir Hacızadə üçün 
yaradılan broyler inkubatoruna, Teyyub Na-
ğıyevin isə heyvandarlıq üzrə təsərrüfatına 
baş çəkiblər.

Proqram iştirakçıları şəhid ailələri və 
müharibə veteranlarının sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi sahəsində aparılan 
işlərə, həmçinin onlara öz təsərrüfatlarını 
 yaratmaları üçün göstərilən dəstəyə görə 
 Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını 
ifadə ediblər.

Z.HÜSEYNOVA,  
“Xalq qəzeti”
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