
AzərbaycanərazisindəErkən
Ortaəsrlərinənmöhtəşəm
yadigarı–Şabranrayonunda
yerləşənÇıraqqalaabidəsin
dəikiiləvvəlbaşlananbər
pakonservasiyaişləridavam
edir.MədəniyyətnaziriAnar
Kərimov,MədəniyyətNazirliyi
yanındaMədəniİrsinQorun
ması,İnkişafıvəBərpasıüzrə
DövlətXidmətininrəisiAzad
Cəfərlivəmedianümayəndə
lərininiştirakıiləiyunun11də
əraziyəbaxışkeçirilib.

Bərpa-konservasiya işlərini
həyata keçirən mütəxəssislər
görülən işlər haqqında ətrafı
məlumatveriblər.
Baxış zamanı jurnalistlə-

rə açıqlama verən mədəniy-
yət naziri Anar Kərimov bildirib
ki, dünya əhəmiyyətli tarix və
memarlıq abidəsi olan Çıraq-
qalada möhkəmləndirmə, bər-
pa-konservasiya işləri Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin
müvafiq sərəncamına əsasən
aparılır. Bərpa-konservasiya iş-
lərinə 2019-cu ildə başlanılıb:
“Bugünədək tarixi abidəni ziya-
rətedənlərinrahatlığınıtəminet-
məkməqsədiləərazidəyerləşən
meşənin içindən qalayadək eni
2metr,uzunluğu530metrolan
yol salınıb, tam yararsız vəziy-
yətədüşmüşkörpüqayadaşları
iləbərpaolunub,sıldırımqayalar
üzərində qala ətrafı ayaqaltılar
quraşdırılıb,başbürcündağılmış
hissələribərpaolunub,körpüilə
qala arasında qayalar üzərində
yolçəkilibvətaxtadanasmapil-
lələrdüzəldilib,bürclərarasıqala
divarları, eyni zamanda ovdan

qismən bərpa edilib. Həmçinin
ərazidəarxeolojitədqiqatlarapa-
rıldıqdansonraaşkarolunmuşti-
kililərdəəlavəkonservasiyaişləri
həyatakeçirilib”.
Nazirqeydedibki,Çıraqqala

müdafiə kompleksinin divarla-
rı böyük həcmli daş hörgüdən
ibarət olub: “Qalanın baş bür-
cüqayaüzərindəyerləşməyinə
baxmayaraq,qayailəhörgünün
birləşdiyi yerdə hörgüdə böyük
aşınmavədağıntılarbaşverib.
Digərbürcvədivarlardadavə-
ziyyət ürəkaçan olmayıb, qala-
nınsalamatqalanyerlərininüz-
lükhörgühissələrindədağıntılar
əmələgəlmişdi.Hazırdaabidə-
də həyata keçirilən bərpa işləri
mühüməhəmiyyətkəsbedir”.

Uluəcdadlarımızdanbizəqa-
lanbu tariximirasınbərpasıvə
gələcək nəsillərə ötürülməsinin
vacibliyini qeyd edənAnar Kə-
rimovdeyib: “Həmçinin istəyirik
ki, belə bir müstəsna əhəmiy-
yət kəsb edən abidəni beynəl-
xalq səviyyədə də təbliğ edək.
Bununla bağlı planlarımız var.
Gələcəkdəbuabidəninvədigər
istehkam qurğularının UNES-
CO-nun Dünya İrsi Siyahısına
daxil edilməsi istiqamətində də
işləraparmağıdüşünürük.Buna
görədə2019-cuildənbaşlanan
qalanın bərpa-konservasiya iş-
lərininbuilinsonunadəkbitməsi
nəzərdətutulur.Bürclərinbərpa-
sıvəümumilikdəmöhkəmləndir-
məişləriaparılır.Eynizamanda

buranın turizmpotensialının da
gücləndirilməsiniplanlaşdırırıq.
Bununla bağlı bəzi layihə və

konsepsiyalarımız var. Bu həm
tarixi dəyər baxımından, həm
də əraziyə turist səfərlərinin
artmasıbaxımındançoxönəm-
liolacaq.Onudaqeydedimki,
bərpaişləriçətinrelyefvəhava
şəraitində aparılır. Bərpa işlə-
rində Azərbaycan ekspertləri
iştirakedir.Eyni zamanda xari-
ci ekspertləri də dəvət etmişik.
Onlargəlibvəgördüyümüzişləri
yüksəkqiymətləndiriblər”.
Qeyd edək ki, Gilgilçay mü-

dafiə səddi Xəzər dənizindən
başlayaraq Böyük Qafqaz sıra
dağlarının dərinliklərinə qədər,
120-130 km uzunluğunda bö-
yükbir ərazini əhatəedir.Səd-
din baş tikilisi Şabran rayonu
ərazisində yerləşən Çıraqqala
abidəsiV-VIəsrlərdəinşaedilib.
Tarixi abidəmöhtəşəmgörünü-
şüvətikintixüsusiyyətləriiləin-
şaedildiyiərazidədominant rol
oynayaraq, yerləşdiyi məkanın
simvoluna çevrilib. Təqribən 2
hektarlıqəraziniəhatəedən“Çı-
raqqala” mərkəzi qala da daxil
olmaqla17bürcdən ibarətdüz-
bucaqlıformadadır.Qalavəqo-
ruyucu divarların iri miqyasları
onlarınuzunmüddətdə,çoxsay-
lı insan əməyi ilə ərsəyə gəldi-
yindənxəbərverir.
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“Azərbaycanım” rəsm festivalında növbəti plener

XətaiSənətMərkəzinin
qarşısında“Azərbay
canım”IVRespublika
uşaqrəsmfestivalı

çərçivəsindənövbətiple
nerkeçirildi.İyunun15də
gerçəkləşənplenerMilli
QurtuluşGününəhəsrolun
muşdu.

TədbirigirişsözüiləXətaiSə-
nət Mərkəzinin direktoru Zahid
Əvəzovaçaraq əvvəlcəplener
iştirakçılarını salamladı. Bildir-
di ki, plenerin keçirilməsində
məqsədrəssamlıqistedadıolan
uşaqvəgənclərinbədiizövqünü
inkişafetdirmək,təxəyyülfanta-
ziyasınastimulvermək,eyniza-
mandaonlarınəhatəolunduqla-
rı mədəni mühitə münasibətini
formalaşdırmaq, paytaxt sakin-
lərivəşəhərimizinqonaqlarının
təsvirisənətəmarağınınartma-
sınaxidmətetməkdir.
Xətai Rayon İcraHakimiyyəti

başçısınınhumanitarməsələlər
üzrəmüaviniPənahİmanovMil-

li Qurtuluş Günündən və onun
Azərbaycanxalqıüçünəhəmiy-
yətindən danışdı. Bildirdi ki, bu
əlamətdargünAzərbaycanxal-
qıüçünböyükictimai,siyasivə
tarixi əhəmiyyətə malikdir: “Ulu
öndərHeydərƏliyev siyasi ha-
kimiyyətəgələrkənAzərbaycan-
da çətin ictimai-siyasi vəziyyət
hökmsürürdü.Xalqımızıntəkidli
tələbiilə1993-cüilin15iyunta-

rixində ölkə rəhbərliyinə gələn
ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycanın üstünü alan qa-
ra buludları dağıtdı. Ölkəmizdə
daxilisabitlikyarandıvəgələcək
inkişafımızınəsasıqoyuldu”.
Xətai rayonunda fəaliyyət

göstərənUşaqrəsmyaradıcılıq
studiyasınınmüəllimiƏbdülŞə-
rif uşaqlara yaradıcılıq uğurları
arzuladı.

Çıxışlardan sonra uşaq və
gənclərXətaiSənətMərkəzinin
qarşısındaaçıqhavadamüxtəlif
mövzulardarəsməsərləriçəkdi-
lər.Plenerəbuilinfevralayında
elan olunmuş “Yurdumuza ba-
hargəlir” yaradıcılıqmüsabiqə-
sində fərqlənən uşaqlarla ya-
naşı,digərbalacaistedadlarda
qatılmışdı.
Tədbirin sonunda plener işti-

rakçılarına sertifikatlar təqdim
edildi.
Xatırladaq ki, bu il “Niza-

mi Gəncəvi İli”nə həsr olunan
“Azərbaycanım” IV Respubli-
ka uşaq rəsm festivalı Mədə-
niyyət Nazirliyi, “Azərbaycan
Televiziya vəRadioVerilişləri”
QSC, paytaxtın Xətai Rayon
İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqı, Naxçıvan
Rəssamlar Birliyinin dəstəyi,
AzərbaycanDövlət RəsmQa-
lereyası və Xətai Sənət Mər-
kəzinin birgə təşkilatçılığı ilə
keçirilir.

Savalan FƏRƏCOV

Çıraqqalada bərpa-konservasiya 
işləri davam edir

Abidənin Dünya İrsi Siyahısına daxil edilməsi istiqamətində də işlər aparılacaq

Mədəniyyət naziri dünya şöhrətli 
baletmeyster Eldar Əliyevlə görüşüb

Xəbərverdiyimizkimi,məşhurxoreoqrafsoydaşımız,Rusiya
FederasiyasınınƏməkdarincəsənətxadimi,SanktPeterburq
MariinskiTeatrıPrimorsksəhnəsininbaşbaletmeysteriEldar
ƏliyevAzərbaycanDövlətAkademikOperavəBaletTeatrırəh
bərliyinindəvətiiləBakıdasəfərdədir.

MədəniyyətnaziriAnarKərimoviyunun14-dəgörkəmlisənət-
karEldarƏliyevləgörüşüb.
Görüş zamanı ölkəmizdə xoreoqrafiya sahəsinin inkişaf pers-

pektivlərimüzakirəolunub,gələcəkəməkdaşlığadairfikirmüba-
diləsiaparılıb.EldarƏliyevgələcəkdəAzərbaycanDövlətAkade-
mikOperavəBaletTeatrınınsəhnəsindəP.İ.Çaykovskinin“Yatmış
gözəl”,Q.Qarayevin“İldırımlıyollarla”baletlərivədigərəsərlərin
səhnələşdirilməsiişiniözüüçünşərəfhesabetdiyinibildirib.
Nazir xoreoqraf soydaşımızla əməkdaşlığınAzərbaycanmə-

dəniyyətinininkişafınatöhfəolacağınıdeyib,sənətkarayaradıcı-
lıquğurlarıarzulayıb.

Qarabağ prioritetdir, amma 
digər regionlar da diqqətdən kənarda deyil
BugündünyanıngözüQarabağdadır.BubaxımdanQara
bağdakıabidələrinbərpasıprioritetdir.Ancaqbuodemək
deyilki,regionlardakıdigərabidələrimizdiqqətdənkənarda
qalacaq.

MədəniyyətnaziriAnarKərimovbusözləriiyunun14-dəjurna-
listlərəaçıqlamasındadeyib.
Nazirqeydedibki,buistiqamətdəfəaliyyətüzrəplanvətək-

lifərimizvar:“BugünlərdəbizÇıraqqalaabidəsindəolduq.Abi-
dədə təmirvəbərpa işləriaparılır.Bundansonradaabidələrin
bərpasınəzərdə tutulur. Abidəninbərpaedilməsiməsələsində
əsasmeyar abidənin əhəmiyyəti, bugünkü vəziyyəti və turizm
marşrutuüzərindəolub-olmamasıdır.
Nazirəpandemiyadövründə teatrlarınaçılması iləbağlı sual

daünvanlanıb.Nazirdiqqətəçatdırıbki,bununlabağlıtəklifəri-
mizivermişikvəmüsbətrəyləralacağımızıgözləyirik.Dəqiqtarix
deyəbilməsəkdə,teatrlarınaçılmaehtimalıvar.

LALƏ

Baş idarənin nümayəndə heyəti 
Ukraynada səfərdədir

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininnümayəndəheyəti
Ukraynadasəfərdədir.İyunun15dəbaşlanansəfərinməq
sədimədəniyyətmüəssisələriarasındaəlaqələrinqurulması,
təcrübəmübadiləsininaparılmasıvəbirgəlayihələrinhəyata
keçirilməsidir.

BaşidarəninrəisiCəlilMəlikovunrəhbərliketdiyiheyətsəfərin
ilkgünüKiyevşəhərindəkiTarixMuzeyindəvəT.Q.Şevçenkoadı-
naMərkəziUşaqKitabxanasında, “Darnitsa”Mədəniyyətevində
vəSəmədVurğunadınaKütləviKitabxanadagörüşlərkeçirib.
İyunun16-danümayəndəheyətiAzərbaycanRespublikasının

UkraynadakıSəfirliyindəolub.HeyətölkəmizinUkraynadakıföv-
qəladəvəsəlahiyyətlisəfiriElmiraAxundovailəbirlikdəHeydər
Əliyev adına parkda ulu öndərin abidəsini ziyarət edib.Abidə
önünətərçiçəklərdüzülüb,xatirəşəkliçəkdirilib.
Səfirlikdəkeçiriləngörüşdəikiölkəarasındamədəniəlaqələrin

inkişafı,ocümlədənBakıvəKiyevşəhərləriarasındamədəniy-
yətsahəsindəəməkdaşlığınperspektivlərinədairfikirmübadiləsi
aparılıb.

DahasonraKiyevşəhərindədünyaşöhrətlimüğənniMüslüm
Maqomayevadınaparkziyarətedilib,sənətkarınabidəsiönünə
tərçiçəklərqoyulub.
İyunun 16-da həmçinin məşhur “Kiyev-Peçora Lavrası” Milli

QoruğunavəqoruqərazisindəfəaliyyətgöstərənUkraynaXalq
DekorativSənətiMilliMuzeyinəbaxışkeçirilib.Muzeyinekspozi-
siyası,fondişi,layihələriiləyaxındantanışlıqolub,ortaqdəyərlər
vəfəaliyyətlərmüzakirəedilib.
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinümayəndəheyətininUk-

raynayasəfəriiyunun21-dəkdavamedəcək.

İ
yunun14dəMilliKitabxana
daMilliQurtuluşGününəhəsr
olunmuştədbirvəƏməkdar
elmxadimi,professorQə
zənfərPaşayevin“Xilaskarlar”
kitabınıntəqdimatmərasimi
keçirildi.

Milli Kitabxananın direktoru,
professor Kərim Tahirov tədbi-
ri açaraq15 İyun–MilliQurtu-
luş Gününün əhəmiyyətindən
danışdı. Bildirdi ki, 1993-cü ilin
may-iyun aylarında Azərbayca-
nın müstəqilliyi böyük təhlükə
qarşısında idi. Həmin dövrdə
xalqımızümummilliliderHeydər
ƏliyeviBakıyadəvətetdi.Xalqın
çağırışıiləhakimiyyətəqayıdan
ulu öndərin qətiyyətli addımları
vəuzaqgörənsiyasətinəticəsin-
də vətəndaş qırğınının qarşısı
alındı,Azərbaycan dövləti fəla-
kətdənqurtuldu.
Milli Məclisin Mədəniyyət ko-

mitəsinin sədri Qənirə Paşaye-
vaMilliQurtuluşGününüAzər-
baycanın dövlətçilik tarixində
mühümhadisəkimisəciyyələn-
dirdi: “UluöndərHeydərƏliyev
deyərdi ki, bizim gələcəyimiz
gənclərimizə nəyi və necə öy-
rətməyimizdənçoxasılıolacaq.
İndiki gənclər o dövrün canlı
şahidləri deyillər. Həmin pro-
sesləri izləmək imkanına malik
olmayıblar. Ona görə də gənc
nəslinvətənpərvərlik,dövlətçilik
ruhunda daha yaxşı böyüməsi
üçünkeçdiyimiztarixiprosesləri
onlaragenişöyrətməliyik”.
Qənirə Paşayeva kitabın

müəllifinə təşəkkürünü bildirdi:
“Ümummilli lider Heydər Əliyev
bizimdoğulubböyüdüyümüzTo-
vuz rayonunun Düzqırıxlı kən-
dindəikidəfəolub.Odövrlərdən
başlayaraq bütün tarixi proses-

lərdə Qəzənfər müəllim öz mü-
şahidələrini,fikirlərini,xatirələrini
kitabdaqələməalmaqla,əslində,
bu əsəri oxuyan gənc nəsillərə
birçoxvacibmesajlarverir”.
Mədəniyyət Nazirliyinin Kitab

dövriyyəsi və nəşriyyatlarla iş
şöbəsinin müdiriAkif Marifi çı-
xış edərək Milli Qurtuluş Günü
münasibətilə mədəniyyət naziri
AnarKərimovuntədbiriştirakçı-
larınatəbrikləriniçatdırdı.Bildir-
diki,1993-cüildə,ölkəmizindar
günündəHeydərƏliyevuzaqgö-
rənliyivədövlətçiliktəcrübəsiilə
Azərbaycanı xaosdan qurtara-
raqxalqımızınyaddaşındaəbə-
dixilaskarkimiqaldı.
AMEA-nın vitse-prezidenti,

Nizami adına Ədəbiyyat İns-
titutunun direktoru, kitabın ön
sözününmüəllifi, akademik İsa
Həbibbəyliqeydetdi ki,profes-
sorQəzənfərPaşayevinçoxcə-
hətli fəaliyyətində azərbaycan-

çılıq həmişə xüsusi yer tutub:
“Bu vaxta qədər azərbaycançı-
lıq ideallarındanəsasənelmvə
ədəbiyyatbaxımındansözaçan
Qəzənfər Paşayev “Xilaskarlar”
kitabında ilk dəfə olaraq azər-
baycançılıqdan ictimai-siyasi
müstəvidəbəhsedib”.
YAPSəbail rayon təşkilatının

sədri,professorŞəmsəddinHa-
cıyev, AMEA-nın Mexanika və
Riyaziyyat İnstitutunun direkto-
ru, akademiyanın müxbir üzvü
Misir Mərdanov, AMEA-nın Əl-
yazmalar İnstitutunundirektoru,
akademik Teymur Kərimli Milli
QurtuluşGününün tarixiönəmi,
ulu öndər Heydər Əliyevin və
Prezident İlham Əliyevin ölkə-
mizin inkişafı naminə gördüklə-
ri işlərdənbəhs etdilər, kitabın
məziyyətləribarədədanışdılar.
Milli Məclisin üzvü, Xalq şairi

SabirRüstəmxanlıdediki,ikiay-
dan sonra Qəzənfər müəllimin

84 yaşı tamam olacaq: “Qoca-
manaliminbugündəyeniəsər-
lər qələmə alması çox böyük
uğurdur.BumünasibətləQəzən-
fərmüəllimitəbrikedir,onayeni
yaradıcılıquğurlarıarzulayıram”.
AzərbaycandaAtatürkMərkə-

zinindirektoru,millətvəkili,aka-
demik,nəşrin redaktoruNizami
Cəfərovvurğuladıki,kitabdün-
yagörmüş, fikir vəmülahizələri-
ni yığcam təhlillər, müqayisələr
və canlı həyati misallarla ifadə
etməyə qadir, əsərləri ərəb, in-
gilis, fars, türk, rus dillərində
çapolunan,ŞərqvəQərbədə-
bi-elmimühitindəyaxşı tanınan
professor Qəzənfər Paşayevin
xalqın tarixi müqəddəratında
müstəsna roloynayanxilaskar-
larımız Heydər Əliyev epoxası
vəİlhamƏliyeverasınadairkö-
nülçırpıntılarıdır.Dahaçoxgə-
ləcək nəsillərə ünvanlanan bu
yığcam əsər xalqını, dövlətini,
Vətənini sevən,ürəyi vətənpər-
vərlik coşqusu ilə döyünən hər
bir azərbaycanlının stolüstü ki-
tabınaçevriləcək”.
Sonda professor Qəzənfər

Paşayevçıxışedərəknəşrinişıq
üzügörməsindəəməyiolanhər
kəsətəşəkkürünübildirdi.
Qeydedəkki,NizamiGəncə-

vi adınaƏdəbiyyat İnstitutu El-
mi şurasının qərarı ilə “Təhsil”
nəşriyyatında çap olunan kitab
uluöndərHeydərƏliyevvəPre-
zidentİlhamƏliyevhaqqındaiki
bölməldənibarətdir.

Nurəddin MƏMMƏDLİ

Gələcək nəsillərə ünvanlanan əsər
Milli Kitabxanada “Xilaskarlar” kitabının təqdimatı


