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Macarıstan səfiri ilə görüş
MədəniyyətnaziriAnarKərimoviyulun1-dəMacarıstanın
AzərbaycandakısəfiriViktorSederkenyinidiplomatikfəaliyyət
müddətininbitməsiiləəlaqədarqəbuledib.

Görüşdəikiölkəarasındamədəniəməkdaşlıq,gələcəkdəəla
qələrininkişafınatöhfəverəbiləcək,xalqlarımızınmədəniirsinin
təbliğindəroloynayacaqlayihələrətrafındafikirmübadiləsiapa
rılıb.
AnarKərimovsəfirə fəaliyyətmüddətiərzindənazirlik tərəfin

dən həyata keçirilən təşəbbüslərdə göstərdiyi dəstəyə görə tə
şəkkürünü bildirib, ölkələrimiz arasında mədəniyyət sahəsində
əməkdaşlığınbundansonradainkişafedəcəyinəəminliyiniifadə
edib.
Ölkəmiz tərəfindən irəli sürülən “Mədəniyyət naminə sülh”

(Peace4Culture) qlobal kampaniyasından söz açan nazir qeyd
edibki,bukampaniyamədəniirsinqorunması,dincvədayanıqlı
sülhsevərcəmiyyətlərinqurulması,eləcədəsülhünəldəolunma
sındamədəniyyətinroluiləyanaşı,mədəniyyətininkişafındasül
hünrolununöyrənilməsiməqsədidaşıyır.
Qəbulagörə təşəkkürünübildirənsəfirViktorSederkenyiMa

carıstanlaAzərbaycanarasındaəlaqələrin çox yaxşı səviyyədə

 açıb.

Musiqi alətlərimiz milli sərvətimizdir
Filarmoniyada yeniyetmə və gənc 

solistlərin iştirakı ilə konsert 
M.MaqomayevadınaAzərbaycanDövlətAkademikFilarmoniya-
sındaiyulun2-də“Millimusiqialətlərimizmillisərvətimizdir”adlı
konsertkeçirildi.

Musiqi axşamında F.Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Xalq
ÇalğıAlətləriOrkestrininmüşayiətindəyeniyetməvəgəncsolist
lərinifalarındanibarətrəngarəngproqramtərtibedilmişdi.
Konsertiidarəedənorkestrindirijoru,ƏməkdarartistİlahəHü

seynovafilarmoniyanınlayihəsiniyüksəkqiymətləndirdi.“Sevin
diricihaldırki,gəncistedadlarımızınözünüifadəsiüçünbeləbir
imkan yaradılıb. Onlar səhnədə öz istedadlarını tamaşaçılarla
paylaşacaqlar. Biz də əlimizdən gələni edirik ki, onlara dəstək
olaq.Yaradıcılıq yollarında irəliyə doğru bir addım atmalarında
əməyimizvarsa,nəxoşbizlərə.Konsertdəhəmpaytaxtınmusiqi
məktəblərindən,həmdəregionlardangələnlərvar”,–deyəİ.Hü
seynovabildirdi.

Konsertproqramında tar,qarmon,kamançavədigərmusi
qialətlərindəməharətlərinigöstərəngəncistedadlarAzərbay
canbəstəkarlarınınəsərlərindənibarətgözəlbirmusiqiçələngi
bəxşetdilər.Üzeyirbəyin“Cəngi”siiləbaşlanankonsertHəsən
Rzayevin “Rapsodiyası” ilə tamamlandı. Respublika və bey
nəlxalqmüsabiqələr laureatlarıolanAnatolluAbbasov,Yaqub
Mustafayev, Abid Çələbi, Mirnofəl Həsənov, Azad Sübhani,
Yusif Əliyev, Tuncay Əşrəfi (hamısı tar), Həkimə Məmməd
zadə (kamança), Şahbaz Abbaszadə (qarmon), Nur Cəfərli
(fortepiano),AytacVerdiyeva(kamança),MəhəmmədBalayev
(vokal) vəGülyazHəsənzadənin (xanəndə) çıxışları tamaşa
çılarınböyükalqışlarıiləqarşılandı.Bualqışlarsənətdəilkad
dımlarını atan istedadlar üçündəstək vəgələcəyə inamkimi
əhəmiyyətlidir.
AzərbaycanDövlətXalqÇalğıAlətləriOrkestrivətanınmışmu

siqiçilərinqarşısındaçıxışetməkuşaqvəgənclərüçün,sözsüz
ki,məsuliyyətidi.İfalaronlarınbukonsertəböyükzəhmətvəmə
suliyyətləhazırlaşdıqlarınınümayişetdirirdi.

Lalə

əvvəli səh. 1-də
Məlumat verilib ki, kitabda 244 abidənin

tarixihərtərəfiaraşdırılırvədüzgünelmitəs
nifata uyğun onların reyestri verilir. 49 pir,
ocaqvəziyarətgah,40məscid,38qəbirüstü
abidə,15məbəd,13qala,19albankilsəsi,
13karvansara,8türbə,6etnoqrafikarxeolo
jiabidə,6günbəz,5qəbirüstüheykəl,5kör
pü,3məqbərə,3sərdabə,3arxeolojiabidə,
3daşüstüyazı,2mədrəsə,2məhəllə,2ima
rət, 9 qayaüstü təsvir, qədim yaşayışməs
kənlərihaqqındayerlivəxaricimənbələrdən
toplanan məlumatlar ilk dəfə aşkarlanaraq
mövcudsiyahıyaəlavəedilib.Yüzlərləxarici
vəmötəbər ədəbiyyat sənədlərinə, etibarlı,
nüfuzlu mərkəzlər tərəfindən qəbul olunan
müəllifərəistinadolunub.
Mərasimdəçıxışedənmədəniyyətnazi

riAnarKərimovqonşuölkələrdəAzərbay
cantarixivəirsiiləbağlıarxivsənədlərinin
araşdırılmasınabaşlanıldığınıdiqqətəçat
dırıb.Bildiribki,MədəniyyətNazirliyitərə
findən bu istiqamətdə müvafiq iş aparılır.
Bu layihə çərçivəsində qonşu dövlətlərdə
olan arxiv sənədləri əsasında əzəli yurd
yerlərimizolmuş İrəvandavəZəngəzurda
Azərbaycana aid tarixmədəniyyət abidə
lərihaqqında tədqiqatınhəyatakeçirilmə
si,bununnəticəsindənəşrlərinçapedilmə
sivəbeynəlxalqsəviyyədətəbliğinəzərdə
tutulub.
Nazirqeydedibki,Ermənistanbeynəlxalq

hüququnnorma vəprinsiplərinə ziddolaraq
Azərbaycan xalqınaməxsus olanmaddi və
mədəni irsin dağıdılıbməhv edilməsinə gö
rəməsuliyyət daşıyır. Bildirib ki, bu il fevra
lın4dəAzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyev,
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Av
ropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel
və Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın
iştirakı ilə videoformatda keçirilən görüşdə
UNESCOnunAzərbaycanavəErmənistana
missiya göndərməsiməsələsi gündəmə gə
lib.Əldəedilmişrazılığaəsasən,Ermənista
namissiyanınhəyatakeçirilməsinəUNESCO
tərəfindən hər hansı reaksiya verilməyib.

Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bu məsələni
UNESCO müstəvisində qaldırıb. Bununla
yanaşı, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətləri,
QHTləri Ermənistanda Azərbaycan mədə
ni irsinindağıdılması iləbağlı çoxsaylıma
teriallarUNESCOkomitəsinə təqdimedilib:
“Ümidedirikki,UNESCObuçoxsaylıfaktla
ra səssiz qalmayıb, belə texnikimissiyanın
həyata keçirilməsinə başlayacaq. Burada
Azərbaycan tərəfinin, cəmiyyətimizin,QHT
lərinüzərinəböyükməsuliyyətdüşür”.
AnarKərimov xatırladıb ki, uzun illər bo

yu Azərbaycan torpaqlarının işğal altında
olması nəticəsində orada olan tariximədə
niyyətabidələrimizinqəsdəndağıdılmasıvə
buhaqdaəldəetdiyimizçoxsaylı fotofaktlar
UNESCOya təqdim edilib. Lakin təşkilat
faktikiolaraqbuəyanisübutlaragözyumub,
işğalçı tərəfə yönəlik bəyanat səsləndirmə
yib.
Mədəniyyət naziri  bərpaquruculuq işlə

rinin digər tarixi torpaqlarımızda da davam
etdiriləcəyinə inamını ifadə edərək deyib:
“Artıqzamandəyişib.ErmənistanRespubli
kasınınotuziləyaxınmüddətdəişğalaltında
saxladığı doğma torpaqlarımızmüzəfərAli
BaşKomandan İlhamƏliyevin rəhbərliyi ilə
rəşadətliOrdumuztərəfindənazadedilib.İn
dihəminərazilərdəquruculuq işləriaparılır.
İnfrastruktur layihələri iləbərabər tariximə
dəniabidələrimizdəbərpaolunaraqəvvəlki
simasınaqaytarılır.Əminikki,buişlərPrezi
dentİlhamƏliyevinsöylədiyikimi,bizimta
rixitorpaqlarımızolanİrəvanvəZəngəzurda
dabaşverəcək...”.
MilliMəclissədrininbirincimüaviniƏliHü

seynli tariximizin indiki mərhələsində əzəli
torpaqlarımızda – Ermənistan Respublika
sının indiki ərazisində ermənilər tərəfindən
dağıdılmış,mənimsənilmişAzərbaycanabi
dələrinə, tariximədəni irsimizə həsr olun
muştədbirinəhəmiyyətinixüsusivurğulayıb.
Qeyd edib ki, uzun illər ərzində həm post
sovet məkanında, həm də dünyada Azər
baycanErmənistan konfiktinin Qarabağ
münaqişəsikimiçatdırılmasınacəhdolunub.

Əslindəisəhadisələrinbaşlanmasınınəsas
səbəbiuluöndərHeydərƏliyevinMoskvada
mərkəzihakimiyyətdənkənarlaşdırılmasıvə
bundansonraazərbaycanlılarınErmənistan
dandeportasiyaolunmasıdır:“Təəssüfki,o
dövrdə rəhbər şəxslərin səriştəsizliyi üzün
dən azərbaycanlıların deportasiyası möv
zusuqapalıqaldı.Bundanistifadəedəner
mənilərsonraisəQarabağmövzusunuönə
çəkəbildilər”.
Təqdimolunankitabınmühümməsələləri

əksetdirdiyinideyənDiniQurumlarla İşüz
rəDövlətKomitəsininsədriMübarizQurbanlı
nəşrinxaricidillərdədətərcüməedilməsinin
vacibliyini vurğulayıb. “Ermənilər tarixidini
abidələrimizi saxtalaşdırıblar. Nəinki İslam
dininə aid, hətta Qafqaz Albaniyasına aid
abidələri dəməhv edib,mənimsəyiblər. Biz
həmin tarixidiniabidələrinvarisiyik.Bugün
ermənilər Qafqazda olan abidələrin onların
olması barədə saxta yazılar nəşr etdirirlər.
Tarixisənədlərənəzərsalsaqgörərikki,ora
daerməni adlarına rast gəlinmir.Ammaer
mənilərAzərbaycanaməxsus ərazilərin ad
larınıdəyişiblər.Budaermənisaxtakarlığının
bariznümunəsidir”,deyəoəlavəedib.
Milli Məclisin deputatı, Qaçqınlar Cəmiy

yətinin sədri Əziz Ələkbərli 19881989cu
illərdəki deportasiyadan başlayaraq Ermə
nistandaAzərbaycanxalqınıntariximədəni,
diniirsinəqarşıaparılantotalvandalizmdən
bəhsedib.Bildiribki,həminillərdəErmənis
tanın22rayonundan(172sırfazərbaycanlı
və89ermənilərləqarışıqyaşayışməntəqə
ləri)40min928ailə250minəyaxınazər
baycanlıdeportasiyaedilib.Azərbaycanlıla
rınqoyubgetdikləriyaşayışməntəqələrində
234məktəb,214kitabxana,268mədəniyyət
müəssisəsi, 235 səhiyyə ocağı, 112 uşaq
bağçası, 152 məişət evi ermənilərin əlinə
keçib. Azərbaycanlılara məxsus 223 qəbi
ristanlıq, 49 məscid, 68 tarixi, 7 memarlıq
abidəsitədricənermənivandallarıtərəfindən
dağıdılıb.Ermənistanqanunvericiorqanının
qərarları iləazərbaycanlılaraməxsusyaşa
yışməntəqələrinin, eyni zamanda çayların,
göllərin, təpələrin adları dəyişdirilib, tarixi,
maddimədəni irs tamamiləsilinibvəyaer
məniləşdirilib.
Digər çıxış edənlər Cənubi Qafqazın er

məniləşdirilməsi siyasətindən, XIX əsrin
əvvəllərindəRusiya,Türkiyəvəİrandövlət
ləriarasındabağlananKürəkçay,Gülüstan,
Ədirnə və Türkmənçay müqavilələrindən
sonra Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin
kütləvi köçünün başlanmasından danışıb
lar.Bildiriblər ki, bölgənin erməniləşdirilmə
si siyasətininəsas tutulması iləbunapara
lelşəkildə tarixiAzərbaycan torpaqlarıolan
İrəvan,Göyçə,ZəngəzurvəZəngibasarböl
gəsindəyaşayanazərbaycanlılarınöz tarixi
yurdlarından deportasiyasına və soyqırımı
na başlanılıb. Tarixdə ilk erməni dövlətinin
1918ci ilmayın28dəkeçmişİrəvanxanlı
ğınınərazisindəyaradılmasından,Ermənis
tanadlanandövlətintarixiAzərbaycanərazi
lərindəqurulmasıhaqqındasözaçılıb.
Tədbirin sonunda iştirakçılar tərəfindən

əsrlərboyuazərbaycanlılarınyaşadığı indi
kiErmənistanRespublikasındakıərazilərdə
erməni dövlətinin həyata keçirdiyi maddi
mədəni abidələrinməhv edilməsi və ermə
niləşdirilməsiiləbağlıUNESCOnunBaşdi
rektoruOdriAzuleyəmüraciətolunub.

Əcnəbi,tanımadığınızbirinievinizə,xatirələrinizəaparmaqnecə
hissdir?MilliAzərbaycanTarixiMuzeyindəaçılan“Mənievinə
apar”adlısərgidəməhzbuideyadanyaranıb.

İyulun1dəMilliAzərbaycanTa
rixi Muzeyində kanadalı rəssam
Kristian Frederiksenin (Christian
Frederiksen) “Məni evinə apar”
rəsm sərgisinin açılış mərasimi

keçirildi. Sərgi muzeylə “Mincə
sənət” İncəsənət Qalereyasının
birgətəşkilatçılığıiləgerçəkləşir.
Sərginin həm də kuratoru

olan Kristian Frederiksen qeyd

etdiki,sərgininməqsədimədə
niyyətlərarasıbirgətəcrübəmü
badiləsidir. Bildirildi ki, səkkiz
azərbaycanlı rəssam – Ramiz
Abbasov (Şuşa), Reyhan As
lanova (Bakı), Fidan Hümbətli
(Ağstafa), Vüsalə Ağaraziyeva
(Bakı), Vüsal Rahim (Gəncə),
Yusif Mirzə (Laçın), Şafiq Os
manov (Qusar) vəTuralMoyu
fov (Şəki) kanadalı rəssamla
doğulduqlarıməkanlarabirlikdə
səyahətediblər.Onlargəzdiklə
ri məkanları özünəməxsus şə
kildəkətanaköçürüblər.
Sərgininkonsepsiyası“Evda

nışmağı, yeriməyi öyrəndiyiniz,
ilk sualları soruşduğunuz, şəx
siyyət kimi formalaşdığınız yer
dir.Evmüəyyənmühakimələrvə

ya gözləntilər olmadanmövcud
olduğunuz həssas məkandır.
Azərbaycan özünəməxsus qo
naqpərvərliyi və yad insanlara
qarşı isti münasibəti ilə tanınır”
düşüncəsinəəsaslanır.
“Mincə sənət” İncəsənət Qa

lereyasınınrəhbəriFidanBədə
lova sərgidə nümayiş olunan,
ailə,məkan, adətənənə və xü
susilə qayıdışmövzuları öz ək
sini tapan 20 əsərdə Azərbay
canınsəkkizməkanınınikifərqli
mənzərəsinin təsvirolunduğunu
qeydetdi.
Azərbaycanlı rəssamların və

KristianFrederikseninyanyana
yerləşdirilmiş əsərlərini seyr və
müqayisə etmək ziyarətçilərdə
maraqdoğururdu.

Kristian Frederiksen müsahi
bəsində bildirdi ki,Azərbaycan
daonundiqqətiniçəkənvəçox
bəyəndiyiməqaminsanlarınqo
naqpərvərliyidir.Gününistənilən
saatındahərkəssənievinədə
vətetməyəhazırdır:“Bölüşməyi,
yardım etməyi sevən insanları
nızvar.Layihəninideyasıiləəla
qədar Azərbaycandan istedadlı
rəssamlarlatanışoldum.Onlarla
birgəçalışmaqçoxxoşoldu.Bir
gəişləməkhəmdətəcrübəbaxı
mındanmaraqlıidi”.
Ailə,məkanvəxüsusilədəqayı

dış.Tablolarıseyretdikcəbumöv
zulara fərqli baxışlar həm rəng
lərdə, həm də duyğularda aydın
sezilirdi. Məsələn, azərbaycanlı
rəssam Şuşanı quşların simfoni

yasındatəsviretmişdisə,kanadalı
rəssam mədəniyyət paytaxtımızı
qalaşəhər kimi görmüşdü. Də
rin müşahidə əsasında çəkilən
əsərlərdəAzərbaycanıntanışmə
kanlarınafərqlibaxışbucağından
yanaşılmasıönplandaaydınhiss
olunurdu. Bayılın görünən mən
zərəsivəgörünməyənneftqoxan
aurasıbunabarizmisalolabilər.
Rəssamlarındaxilidünyası,fərqli
janrlara müraciəti, rənglərin sim
foniyası,mənzərəvətəbiətinhar
moniyasıikifərqlidüşüncəliölkə
nin insanlarınıbirarayagətirərək
tablolardatəsvirinruhunuvəətrini
duymağaimkanyaratdı.
8 iyul tarixinədəkdavamedə

cəksərgiyəgirişsərbəstdir.
L.Azəri

Tarixi torpaqlarımızdakı irs: 
İrəvandan Zəngəzuradək

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin araşdırmaları əsasında 
hazırlanan kitabın təqdimatı

“Məni evinə apar”...
Kanadalı rəssam azərbaycanlı həmkarları ilə ölkəmizin səkkiz guşəsində rəsmlər çəkib

Mədəniyyət siyasəti böhranlar dövründə
30iyun–1iyultarixlərindəRu-
mıniyanınpaytaxtıBuxarestdə
MədəniyyətSiyasətivəTəma-
yülləriKompendiumuAsso-
siasiyasının5-ciassambleyası,
“Mədəniyyətvəmədəniyyət
siyasətiböhranlardövründə”
adlıbeynəlxalqkonfransvə
kompendiumekspertlərinin
illikgörüşütəşkilolunub.

Rumıniyanın Mədəni Tədqi
qatlarvəTəlimlərüzrəMilliİnsti
tutuiləbirgəkeçiriləntədbirlərdə
MədəniyyətNazirliyiStratejiinki
şaf və layihələrin idarəedilməsi
şöbəsinin müdir müavini, Kom
pendiumlayihəsininmillieksper
tiYaşarHüseynliiştirakedib.
Avropa Şurasının “Avropada

mədəniyyətsiyasətivətəmayül
ləri Kompendiumu” adlı beynəl
xalq layihəsi 1998ci ildən eti
barən davam etdirilir və ölkələr

tərəfindən hazırlanan milli mə
ruzələrvətəhlillərlayihəninpor
talındayerləşdirilir (https://www.
culturalpolicies.net/database/
searchbycountry/). Azərbay
can tərəfi bu layihəyə 1999cu
ildə qoşulub. Layihənin təşkila
ti formatı dəyişdirildikdən sonra
Mədəniyyət Nazirliyi 2021ci il

dənazirAnarKərimovuntəşəb
büsü iləMədəniyyətSiyasətivə
Təmayülləri Kompendiumu As
sosiasiyasının tamhüquqlu üzv
lüyünəqəbulolunub.
Mədəniyyət siyasəti sahəsin

də meyar və standartlar yarat
maqüzrəaparıcıinformasiyavə
monitorinqplatformasıolanMə

dəniyyətSiyasətivəTəmayülləri
KompendiumuAssosiasiyasının
qabaqcılmetodologiyasınaəsa
sən hazırlanan milli məruzələr,
müqayisəli təhlillər və statistik
hesabatlar halhazırda bu sa
həüzrədünyanınəntəfsilatlıvə
peşəkar istinad mənbəyini təş
kil edir. Mədəniyyət siyasətçilə
ri və idarəçilərindən, incəsənət
institutları və şəbəkələrindən,
tədqiqatçılar və sənədləşmə
mütəxəssislərindən, jurnalist
lər və tələbələrdən ibarət ge
niş auditoriyaya hesablanmış
Kompendium məlumat bazası
mədəniyyət siyasəti sahəsində
beynəlxalq təcrübədən bəhrə
lənmək, Azərbaycanda gedən
mədəni proseslər haqqında ob
yektiv informasiyanı dünyanın
yaradıcı və intellektual ictimaiy
yətinə çatdırmaq kimi səmərəli
imkanlaryaradır.

Ayten
Прямоугольник

Ayten
Машинописный текст
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Машинописный текст




