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ParisdəkiAzərbaycan
MədəniyyətMərkəzində
(AMM)“Erməniseparatçı
larıtərəfindəndağıdılmış

Qarabağınxristiankilsələri”
adlısənədlifilmintəqdima
tıolub.Təqdimat“Şuşaİli”
çərçivəsindəAzərbaycanın
FransadakıSəfirliyitərəfin
dəntəşkiledilib.

Tədbirdə ölkəmizin Fransa
dakısəfiriRəhmanMustafayev,
Fransanınsabiqdeputatı,Azər
baycanın DostlarıAssosiasiya
sının sədri Jerom Lamber və
filminrejissoruAnastasiyaLav
rinaçıxışediblər.
Müzəfər Ali Baş Komandan

İlhamƏliyevin rəhbərliyi ilə rə
şadətliOrdumuztərəfindəntor
paqlarımızın erməni işğalından
azad edilməsindən danışan
Rəhman Mustafayev bildirib
ki, ermənilər otuz ilə yaxın sü
rən işğaldövründəbuərazilər
dəAzərbaycanın tarixi,mədəni
və dini irsini, o cümlədən xris
tian abidələrini dağıdıblar. Sə
fir qeyd edib ki, təqdimolunan
sənədlifilmerməniseparatçıla
rınınxristiankilsələrininecəda
ğıtdığınıəksetdirir.
Ermənistan ərazisində də

Azərbaycana məxsus mədəni
və dini abidələrin məhv edildi
yinideyənRəhmanMustafayev
bildiribki,UNESCOnuntexniki
missiyası bu zərəri qiymətlən
dirmək üçün çoxdan Azərbay
canagetməliidi.Ancaqtəəssüf
olsunki,hələdəUNESCOtex
nikimissiyasınəazadolunmuş
ərazilərə, nə də Ermənistana
göndərilib.
JeromLamber44günlükVə

tənmüharibəsindənsonraAzər
baycana səfərindən danışaraq

şahidi olduğu mənzərələrdən
söz açıb.Bildirilib ki, ermənilər
işğal olunmuş ərazilərdə təkcə
Azərbaycanmədəniirsabidələ
rinideyil,həmçininözlərinində
mənsubolduqlarıxristiandininə
aidabidələridağıdıblar.
Rejissor Anastasiya Lavrina

uzun müddət ictimaiyyətdən
gizlədilmiş vəziyyətlə bağlı hə

qiqəti üzə çıxarmaq məqsədi
ləbufilmihazırladığınıdiqqətə
çatdırıb.Qeydedibki,işğaldan
azad edilmiş Azərbaycan tor
paqlarında törədilmiş dağıntıla
rın miqyası onu görənləri dəh
şətəgətirir.
Azərbaycanın CBC televi

ziyasının kollektivi ilə birlikdə
hazırlanmış filmdə Xocavənd
rayonunda yüz il əvvəl tikilmiş
pravoslav kilsəsinin, tarixi, dini
məbədin ermənilər tərəfindən
yararsızhalasalındığıgöstərilir.

A.Lavrina Azərbaycan tor
paqları azad olunandan sonra
həminkilsəniziyarətetmək is
təsə də, ermənilərin basdırdı
ğıminalaragörə kilsəyə yaxın
düşməyin çətin olmasından
danışıb.O,multikulturalizmvə
tolerantlığın Azərbaycan mo
delinin dünyada tanındığını,
ölkədə bir çox etnik qrupların

nümayəndələrinin mehriban
yaşadığınıvurğulayıb.44gün
lükVətənmüharibəsidövründə
ölkədəkimüxtəlifdinikonfessi
yalarınnümayəndələrininhəm
rəylik nümayiş etdirdiyi, Vətə
nin azadlığı və rifahı uğrunda
mübarizə apardıqları diqqətə
çatdırılıb.
Çıxışlardan sonra sənəd

li film nümayiş olunub. Daha
sonra tədbir iştirakçılarını

filmotuziləyaxınEr
mənistanın işğalıaltındaolmuş
ərazilərdə real vəziyyəti nüma
yişetdirir.Filmvasitəsiləerməni
işğalızamanıtörədilmişzərərin
dərəcəsini görürük, işğalla bə
rabər,ermənilərinbuərazilərdə
tarixi, mədəni və dini rəmzləri,
izləri, hətta xristian izini məhv
etməkistəyininşahidioluruq.

Bu fikirləri sənədli filmin təq
dimatındansonraAzərbaycanın
Dostları Assosiasiyasının səd
ri Jerom Lamber AZƏRTACa
müsahibəsində deyib. “Ancaq
indisülhbərpaedilib,quruculuq
işləribaşlayıb.Bərpasımümkün
olanbütünabidələr,ümumiyyət
lə,Qarabağaməxsus izlərbər
paedilməlidir.CənubiQafqazın
bumultikultural, insanların əsr
lərboyubirgəyaşadığıərazilər

o

xalqınıngörkəmlisöz,fikiradamlarındanbiridə
şair,yazıçı,müasirqazaxyazılıədəbiyyatınınbanisiAbay
Kunanbayevolub.OnunadıTürkdünyasınınmütəfəkkir
ədiblərisırasındahörmətləçəkilir.Təsadüfideyilki,ədibin

175illikyubileyimünasibətiləTÜRKSOYtərəfindən2020ciil
“AbayKunanbayevİli”elanedilmişdi.

O, yaradıcılıq fəaliyyəti döv
ründə qazax ədəbiyyatına yeni
ictimaiməzmunverib.Şeirlərin
dəəsasənülvivəsafməhəbbəti
tərənnümedib.Dövrün ictimai
siyasi proseslərini diqqətlə iz
ləyərək cəmiyyətdəki çatış
mazlıqları tənqid edən əsərlər
qələmə alıb. 59 illik ömründə
gələcək nəsillərə 200ə yaxın
şeir, üç poema, 45 nəsr əsəri
yadigarqoyub.
İbrahim (Abay)Kunanbayev

1845ci ildəQazaxıstanınSe
mey (keçmiş Semipalatinsk)
vilayətinin Jidebay kəndində
dünyayagözaçıb. İbtidai təh
silini mollaxanada alır. Sonra
atasının tövsiyəsi ilə 1857ci
ildə Semipalatinskdə Əhməd
Rzamədrəsəsinəgedir.Ərəb,
farsdilləriniöyrənir.Şərqədə
biyyatı klassiklərinin əsərləri
ilə yaxından tanış olur. An
caqmədrəsədənayrılaraqrus
məktəbində təhsilini davam
etdirir.O,eynizamandapoezi
yayamaraqgöstərir.Hazırca
vablığı vəməntiqli düşüncəsi
nəgörəyoldaşlarıonu“Abay”
(diqqətli, ehtiyatlı) deyə çağı
rırlar. Sonralar o, elə bu adla
datanınır.

Hələ məktəbli ikən ilk qələm
təcrübəsi olan “Dəvə qovan”
şeirini yazır. Sonra “Dövlətlinin
birdərdivar”,“Xoşsözeşitmə
dimmən”və “Malqaranıqoru
yubfiravangünsürürbəy”kimi
şeirləriniqələməalır,varlıvəta
mahkarbəyləritənqidedir.
Şairin erkən yaradıcılığında

qazax folklorunun təsirləri ay
dın görünür. Araşdırmalarda
qeydolunurki,AbayKunanba
yev yaradıcılığının çiçəkləndiyi
bir vaxtdaağır faciə iləüzləşir.
İki oğlunubirdən itirir. “Gəlinim
Məhişəbaşsağlığı” şeirindəAl
lahınonaəlacsızdərdverdiyini
söyləyir.
Abay Kunanbayev yaradıcı

lıq fəaliyyəti dövründə lirik və
satirikşeirlər,lirikepikpoema
lar və maarifçirealist nəsr
əsərləri ərsəyə gətirib. Əsər
ləriilətanışlıqdanhissedirsən
ki, o,milli ruhlu şeirin yaradı
cılarındanbirikimiədəbiyyata
gəlib.Əsərlərindəmaarifçiliklə
xəlqilik üzvi surətdə birbirini
tamamlayır. O, əsərlərini da
haçox ictimaiədalətsizliklərin
tənqidinə,nadanlıqvəcəhalə
tinaradanqaldırılmasına,elm
vəmaarifintəbliğinəhəsredib.

Əsərlərinin xeyli hissəsi xalqı
azadlıq uğrunda mübarizəyə
ruhlandıran maarifçididaktik
çağırışlardan ibarətdir. Müəllif
“Qarasöz”kitabındayazır:

Bilinmir bu dünyada
Yalan harda, düz harda?
Nədi zülmət, nədi nur?
Güclü güclünü udur.
...Yazıq xalq parçalanıb,
Ümidlər haçalanıb.
... Xalq talanıb, soyulub,
Top ağzına qoyulub.
... Nəymiş mənim yanmağım,
Xalqı belə anmağım.
İnam, inad, bu səbir?
Xalq yerində dayanıb,
Xalq ayılıb-oyanıb
Bir hərəkət işləmir.

Şairin poemalarında çətin və
acınacaqlı həyatın ağır səh
nələri əksini tapıb.  “İskəndər”,
“Maqsud” və “Əzim haqqında
nağıl”poemalarıXIXəsrdəqa
zax ədəbiyyatında təzətəzə
yaradılan yeni tipli bədii əsər
lərdir. “İskəndər” poeması tari
xi şəxsiyyət olan Makedoniyalı
İskəndərə həsr olunub. Ancaq
personajlar vəhadisələr İskən
dərin həyatının konkret faktları
iləüstüstədüşmür.Bunabax
mayaraq, humanizm və insan
pərvərliyin təbliği, müharibə
dəhşətləri,istilavəqarətəetiraz
poemanınmərkəzindədayana
raqoxucularıibrətləndirir.
Şairin “Maqsud” poemasında

isə əxlaqididaktik görüşlər fo
nunda ağıl, tale və nəfs prob

lemlərinəorijinalbaxışlarəksini
tapıb. O, insan idrakını, şəx
siyyəti cəmiyyətin əsası hesab
edir. Ağılsızların hakimiyyətini
cəmiyyət üçün faciə kimi qiy
mətləndirir.Poemadahadisələr
ərəb xəlifəsi Harun ərRəşidin
hakim olduğuBağdad şəhərin
dəbaşverir:Maqsudyoldabir
quldurunqocakişiniqarətetdi
yini görür və ona kömək edir.
Qocakişionasübhçağısərda
bəninhəyətinəgəlməsini xahiş
edir.Maqsudoragəlir vəqoca
kişi sərdabənin həyətində ağ,
sarı və qırmızı meyvəsi olan
ağacı ona göstərir. Sonra ona
istədiyi rəngdə olan bir meyvə
seçməsini bildirir. Ağ ağıl, sarı
vardövlət, qırmızı meyvə isə
qadın mənasında olur... Şair
bununlaəsərdəüçəsasprinsip
–qüdrət,dövlətvəməhəbbətin
hansınıncəmiyyətüçünvacibli
yiməsələsini giqqətmərkəzinə
çəkir. Burada ağılın təntənəsi
nin vacibliyi, insan xoşbəxtliyi
nin əsasında ağılın dayanması
vəs.məsələlərdənbəhsolunur.
Abay Kunanbayev qazax

poeziyasını həm də yeni for
malarla (müsəddəs, müsəl
ləs, məsnəvi) zənginləşdirib.
Müasirləri “Əqliyyə” əsərini
onunyaradıcılığının zirvəsi he
sab ediblər. Şair bu əsəri ca
vanlara xitabən qələmə alıb.

Əsərdə dövrün çatışmazlıqları
nı göstəran şair məhrumiyyət
lərə düçar olan xalqının halına
yanırvəürəkağrılarınıdiləgə
tirir.Xalqamüraciətləyazır:“Ey
mənim xalqım, bu qədər təbii
sərvətimiz olduğu halda niyə
yoxsulluqiçindəyaşayırıq?Xa
ricivarlılar,azdaolsa,dövlətin
inkişafı,xalqıngüzəranınınyax
şılaşması üçün nə isə edirlər.
Bizimqazaxbəyləri isə ikişeyi
bacarır:çoxluətyeməyivəçox
luarvadalmağı”.
Abay Kunanbayevin əsərlə

rində çar Rusiyasına müəyyən
qədər rəğbət hiss olunsa da,
ölkəsinin müstəmləkə altında
zülm çəkdiyini də görür. Buna
görədəçarizminişğalçılıqsiya
səti ilə barışmır. Bununla belə,
xalqınmaarifənməsindəroloy
nayan rus ziyalılarını soydaş
larının qanını içən məmurlarla
eyniləşdirmir.O,eynizamanda
qazax mədəniyyətinin rus və
Avropamədəniyyətləriiləyaxın
laşmasınıalqışlayıb.
Ömrü boyu ictimai ədalətsiz

liklərə qarşı çıxan, xalqın nicat
yolunu maarifənməkdə və mil
limənəvi özünüdərkdə axtaran,
qazax xalqının “yolgöstərən ul
duz”u kimi xarakterizə olunan
AbayKunanbayev6iyul1904cü
ildəvəfatedib.

Savalan Fərəcov

Qazax xalqının “yolgöstərən ulduz”u

Mədəni irsdə kitabxanaların rolu və yeri 
Milli Kitabxana MDB kitabxanaçılarının 

konfransında təmsil olunub
İyunun29daAzərbaycanMilli
KitabxanasıElmitədqiqatvəme
todiktəminatşöbəsininmüdiri
AygünKoçakvəKolleksiyaların
vəinformasiyaresurslarınınmü
hafizəsişöbəsininmüdiriŞəhla
NağıyevaQırğızıstanınKarakol
şəhərindəMDBkitabxanaçıla
rınınbeynəlxalqkonfransında
iştirakediblər.

“Birlik ölkələrinin mədəni və tə
biət irsi:kitabxanaların roluvəye
ri”adlıkonfrans  “Karakol–2022:
MDBnin mədəniyyət paytaxtı”
proqramıçərçivəsindəgerçəkləşib.
Aygün Koçak konfransda “Azər
baycan Milli Kitabxanasının əhali
nin ekoloji mədəniyyətinin forma
laşmasındarolu”adlıməruzəvətəqdimatlaçıxışedib.
KonfransdaAlıqulOsmonovadınaQırğızıstanMilliKitabxanasınındirek

toruNurjanİmankulova“Qırğızıstankitabxanalarıekolojitəhsilvəmədəni
dəyərlərintəbliğisistemində”adlıməruzəiləçıxışedib.
RusiyaDövlətKitabxanası,B.N.YeltsinadınaRusiyaPrezidentKitabxa

nası,M.İ.Rudomino adınaÜmumrusiyaDövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxa
nası,QərbiQazaxıstanHəmzəEsenjanovadınaUşaqvəGənclərVilayət
KitabxanasıvəT.SıdıkbekovadınaİssıkKulVilayətKitabxanasınınəmək
daşlarımüxtəlifmövzularatoxunublar.

“Mədəniyyət: problemlər və 
perspektivlər” 

Beynəlxalq onlayn elmi konfrans
AzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversi
teti(ADMİU)tərəfindən“Şuşaİli”çərçivəsində“Mə
dəniyyət:problemlərvəperspektivlər”mövzusunda
doktorantvəgənctədqiqatçılarınXVbeynəlxalqelmi
konfransıtəşkiledilib.

“Şuşa,sənazadsan!”devizi iləonlaynformatdake
çirilənkonfransınplenariclasınıADMİUnunprorekto
ru,dosentSədaqətƏliyevaaçaraqgənctədqiqatçıla
rauğurlararzulayıb.Qeydedibki,mədəniyyətxalqın
mənəviyyatınıtəyinedənamillərdənbiridir.Busahədə
gənctədqiqatçılarınaraşdırmalarınınböyükroluvar.
Diqqətəçatdırılıbki,elmikonfransaQazaxıstan,İran,

Türkiyə və başqa xarici ölkələrdən, eləcə də müxtəlif
yerlialitəhsilocaqlarınıngəncdoktorantvədissertantla
rıtərəfindənçoxsaydaməqaləməruzələrtəqdimedilib.
Professorlar Qasım Hacıyev, Qabil Əliyev Şuşanın

tarixivəxalqımızüçünəhəmiyyətindəndanışıblar.Şu
şanıntarixinin,mədəniyyətinin,maddimənəvisərvətlə
rinin gənc tədqiqatçılar tərəfindənaraşdırılmasının va
cibliyivurğulanıb.
Dublin Universitetinin doktorantı Baha Əhməd Yıl

maz, konfransa Ukraynadan qatılan professor, sosial
kommunikasiyalar üzrə elmlər doktoru Anastasiya
Bessarab,BakıXoreoqrafiyaAkademiyasınınmüəllimi
EteriCəfərovavəbaşqalarıçıxışediblər.
Konfransınbölməiclaslarındadoktorantvəgənctəd

qiqatçılarınməruzələridinlənilib,suallarcavablandırılıb.

Türk dünyasının tarixi, ədəbiyyatı və coğrafiyası
Ortaq dərsliklər qəbul edilib

BeynəlxalqTürkAkademiyasıElmiŞurasınınNurSultandake
çirilən5ciiclasında“Ortaqtürktarixi”,“Ortaqtürkədəbiyyatı”
və“Türkdünyasınıncoğrafiyası”dərsliklərininmətnivəproq
ramıüzvölkələrinnazirlərivətəşkilatınrəhbərliyitərəfindən
təsdiqolunubvəmüvafiqprotokolimzalanıb.

Dərsliklər türk döv
lətləri başçılarının zir
vəgörüşlərindəqəbul
edilən qərarlara uy
ğunolaraqBeynəlxalq
TürkAkademiyası tə
rəfindənhazırlanıb.
Elmişuranın2021ci

ildə İstanbulda keçiri
lən 4cü iclasında or

taqdərsliklərləbağlıkomissiyanınyaradılmasınaqərarverilibvə
Türkiyətərəfinintəşəbbüsüilə2022ciil1618maytarixindədərs
likmətnlərinintəsdiqiməqsədiləekspertlərtoplantısıkeçirilib.Bu
dəfəkiiclasdaekspertlərhərüçdərsliyinmətnlərinirazılaşdırıblar.
“Ortaqtürktarixi”dərsliyiyeddibölmədənibarətdirvəXVəsrə

qədərtürkxalqlarınıntarixiniözündəəksetdirir.
“Ortaqtürkədəbiyyatı”dərsliyiisəşagirdlərdəortaqdüşüncəvə

mədənidəyərlərhaqqındatəsəvvüryaratmaqməqsədidaşıyır.
“Türk dünyası coğrafiyası” dərsliyinin məzmunu bütövlükdə

Türkdünyasınıncoğrafimənzərəsinin,türklərincoğrafianlayış
vəideyalarınınöyrənilməsinəyönəlib.
Elmişuradaqəbuledilmişyekunprotokolauyğunolaraq,tərəfər

dərsliklərinproqramvəmətnlərinitəsdiqləyir,onlarınözölkələrinin
ortatəhsilmüəssisələrindətədrisinitəminedirvədərsliklərintəbliği
məqsədiləmüxtəliftədbirlərtəşkiletməyiüzərlərinəgötürürlər.
Xatırladaqki,tədbirdəBeynəlxalqTürkAkademiyasınınprezi

dentiDarxanKıdıralı,AzərbaycanıntəhsilnaziriEminƏmrulla
yev,QazaxıstanıntəhsilnaziriAsxatAymaqambetov,elmvəali
təhsilnaziriSayasatNurbek,Qırğızıstanın təhsilvəelmnaziri
AlmazbekBeyşenaliyev,Azərbaycan,QırğızıstanvəÖzbəkista
nınQazaxıstandakısəfirləri,TürkiyəvəMacarıstansəfirliklərinin
nümayəndələriiştirakediblər.

Qədim Qəbələ şəhəri ərazisində arxeoloji 
araşdırmaların nəticələri qiymətləndirilib

AMEAnınArxeologiya,EtnoqrafiyavəAntropologiyaİnstitutu
nunbaşdirektoru,tarixelmləridoktoru,professorAbbasSeyi
dovqədimQəbələşəhərininSəlbirvəQalaərazilərindəolub.

İnstitutdanbildirilibki,SəlbirərazisindəAzərbaycanarxeoloq
larının,həmçininAzərbaycanKoreyabeynəlxalqarxeolojieks
pedisiyasının20092019cuillərərzindəaşkaraçıxardıqlarıAn
tikvəİlkOrtaəsrlərdövrünəaidtikiliqalıqları,müdafiədivarları,
istehsalatvəməişətqurğuları,qəbirlərvəşəhərinsu təchizatı
sisteminəbaxışkeçirilib.
Qəbələ arxeoloji ekspedisiyasının rəhbəri, dosent Ceyhun

EminlivəAzərbaycanKoreyabeynəlxalqarxeolojiekspedisiya
sıKoreyaheyətininrəhbəri,professorKimJonqİlərazidəaparı
lantədqiqatlarhaqqındagenişməlumatveribvəgələcəkdənə
zərdətutulantədqiqatlarbarədəfikirmübadiləsiaparıblar.
Abbas Seyidov arxeoloji araşdırmaların nəticələrini müsbət

qiymətləndiribvəgələcəkdəgörüləcəkişlərəinstituttərəfindən
dəstəyinveriləcəyinibildirib.
Qeydedəkki,20092019cuillərərzindəSəlbirərazisində5

minkvadratmetrdənartıqərazidəarxeoloji tədqiqatlaraparılıb
və2minkvadratmetrdənartıqərazikonservasiyaedilib.
QədimQəbələ şəhərininÇaqqallı,Səlbir vəQala, həmçinin

ətrafdaolanKamal təpəsi,Şəhidlərqəbiristanlığı,Bayırşəhər
kimi digər arxeoloji sahələr dədaxil olmaqla, ümumilikdə430
hektardanartıqərazikeçənəsrin70ciillərindəqoruqkimiqey
dəalınıb.HazırdaəraziQəbələDövlətTarixBədiiQoruğunun
nəzdindədövləttərəfindənmühafizəolunur.
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