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əvvəli səh. 1-də
Nazirdiqqətəçatdırdıki,növ

bətimərhələdəbukitabınxarici
dillərətərcüməedilməsidəplan
laşdırılır. Beynəlxalq ictimaiyyət
bilməlidir ki, indiki Ermənistan
ərazisi olan İrəvan tarixi Azər
baycantorpağıdır.Onundaəya
nisübutlarıməhzİrəvandaolan
tarixiirsimizdir.
AMEAnın Nizami adına Ədə

biyyat İnstitutunun baş direktoru,
akademik İsa Həbibbəyli bildirdi
ki, Azərbaycan tarixşünaslığında
İrəvanməsələsidahaçoxErmə
nistanmövzusununtərkibhissəsi
kimi öyrənilib. Kitabın ən böyük
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,
burada İrəvan qalası haqqındakı
rəvayətlərdən, İrəvan şəhərinin
salınmasından başlayaraq günü
müzəqədərdövrü,onunətrafında
olan məsələlər zəngin arxiv sə
nədləri, ilkin mənbələr əsasında
ictimaiyyətə təqdimedilir: “İrəvan
şəhəriniXIXəsrinortalarınaqədər
idarə edənlərin hamısı azərbay
canlılarolub.Buvəyadigərfaktlar
birdahaonugöstərirki,İrəvanbir
mənalışəkildəAzərbaycanşəhəri
olub.Kitabdatədqiqedilənbütün
problemlərQərbiAzərbaycan ta
rixi və həmin bölgə üzrə həyatın

bütün sahələrinə dair materiallar
kontekstində nəzərdən keçirilib.
Bu da kitabın əhəmiyyətini daha
da artıraraq, onu bu sahə üzrə
unikalmənbəyəçevirib”.
AMEAnınA.Bakıxanovadına

Tarix İnstitutununbaşdirektoru,
tarixüzrəelmlərdoktoru,profes
sorKərimŞükürovbildirdiki,ki
tabdailkdəfəolaraqAzərbayca
nıntarixiİrəvanşəhərikompleks
şəkildətədqiqedilib:“Kitababa
xandaonunüzərindəkirəngdiq
qəti cəlb edir. Bu rəng təsadüfi
seçilməyib, İrəvan xanlığının
bayrağından gələn bir rəngdir.
HəminrənginfonundaAzərbay

canmədəniirsininbirnümunəsi
olanGöyməscidverilib.Bu,İrə
vanınmüsəlman şəhəri olması
nınbirgöstəricisidir”.
DahasonratarixçiSəbuhiHü

seynov kitab haqqındaməlumat
verdi.Dediki,kitabınbirincifəsli
İrəvan şəhərinin coğrafiyası və
tarixinin əsas dövrlərindən bəhs
edir.Növbəti  fəsildəermənilərin
və Ermənistan dövlətinin İrəva
nın azərbaycanlı əhalisinə qarşı
etniktəmizləməsiyasəti,üçüncü
fəsildəİrəvanşəhərivəümumən
Qərbi Azərbaycanın (indiki Er
mənistan ərazisi) toponimiyası
və epiqrafik abidələri araşdırılıb.

Dördüncü fəsildə Azərbaycanın
mədəniyyət mərkəzlərindən bi
ri kimi Azərbaycan dilinin İrəvan
dialekti, oradaAzərbaycan mək
təblərivəmüəllimləri,folklor,ədə
bimühit,mətbuat,teatr,memarlıq
vəs.məsələləröyrənilib.Beşinci
fəsil İrəvan tarixinin erməni sax
talaşdırıcıları haqqındadır. İrəvan
şəhərində Azərbaycan mədəni
və tarixi irsinin sonuncu yadigarı
–Təpəbaşıməhəlləsinintarixi,bu
günüvəmühafizəsiməsələləriisə
nəşrinaltıncıfəslindəaraşdırılıb.
Kitab strukturu, irəli sürülən

problemlərin əhatə dairəsi və
həllinəgörəAzərbaycan irəvan
şünaslığınaböyük töhfə olmaq
la onun yeni istiqamətlərini də
müəyyənetməyəimkanverir.
Qeydedəkki,kitabMədəniyyət

Nazirliyininmüvafiq əmri ilə təs
diqolunmuşNəşrplanınıntərtibi
vənəşriyyatməhsullarınınsatına
lınmasıüzrəkomissiyanınqərarı
naəsasən,“Aspoliqraf”MMCnin
mətbəəsindəçapolunub.Kitabın
elmiməsləhətçisimədəniyyətna
ziriAnar Kərimov, layihənin rəh
bərivəelmiredaktoruAMEATarix
İnstitutununbaşdirektoru,profes
sorKərimŞükürovdur.

Nurəddin

“İrəvan necə varsa: keçmişdən bu günə”
Qədim yurd yerimizin tarixi-mədəni irsi haqqında kitab

Azərbaycan xalqlar arasında sülh və 
əməkdaşlığa öz töhfəsini verir

Xəbərverdiyimizkimi,ADAUniversiteti,universitetinİnkişafvə
DiplomatiyaİnstitutuvəUNESCOüzrəAzərbaycanRespubli
kasıMilliKomissiyasınınbirgətəşkilatçılığıiləsentyabrın24də
təlimproqramıbaşlayıb.TəliməAfrikanın14ölkəsininUNESCO
üzrəmillikomissiyalarınınbaşkatiblərivənümayəndələricəlb
olunub.

Oktyabrın4dəBeynəlxalqMuğamMərkəzindəmədəniyyətna
ziriAnarKərimovuntəlimproqramıiştirakçılarıiləgörüşükeçirilib.
QonaqlarısalamlayanAnarKərimovUNESCOnunaliməqsə

diolanirqindən,cinsindən,dilindənvədinindənasılıolmayaraq,
təhsil,elmvəmədəniyyətsahələriüzrəxalqlarınəməkdaşlığını
genişləndirməkyoluiləsülhünvətəhlükəsizliyinmöhkəmlənməsi
prinsiplərinəAzərbaycanındaöztöhfəsiniverdiyinibildirib.
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən2008ciildəirəlisürülənmə

dəniyyətlərarası dialoqa dair “Bakı Prosesi” qlobal platforması
haqqındadanışanAnarKərimovvurğulayıbki,ölkəmizinbeləbir
hərəkatıntəşəbbüskarıkimiçıxışetməsininəsassəbəbiərazisin
dətarixənfərqlidinimənsubiyyətiolanmillietnikqrupların,icma
larınvəzənginmədənimüxtəlifiyinolmasıdır.
NazirhəmçininMədəniyyətNazirliyitərəfindənötənilirəlisürülən

“Mədəniyyət naminə sülh” (Peace4culture) beynəlxalqplatforması
haqqındadaməlumatverib,layihəninəhəmiyyətinidiqqətəçatdırıb.
SonraADAUniversitetində ixtisasartırma proqramlarının rəh

bəriNərgizİsmayılovatəlimkursuhaqqındadanışıb.Qeydedib
ki, proqramın əsas məqsədi Azərbaycanın Afrika ölkələri ilə
UNESCOçərçivəsindəmövcudolanəməkdaşlıqmünasibətləri
nininkişafetdirilməsi,sözügedənregiondaölkəmizbarədəməlu
matlılığınartırılması,eləcədəişğaldanazadolunmuştorpaqları
mızdabərpaquruculuqişlərihaqqındayeniliklərinçatdırılmasıdır.
NərgizİsmayılovatəlimproqramınınAzərbaycanvəAfrikaölkə

lərininUNESCOüzrəmillikomissiyalarıarasındaəməkdaşlığıvə
ikitərəfiəlaqələrigücləndirəcəyinəümidvarolduğunubildirərək,tə
liməgöstərdiyidəstəyəgörəMədəniyyətNazirliyinətəşəkküredib.
SondaqonaqlarBeynəlxalqMuğamMərkəziilətanışolublar.
Qeydedəkki,oktyabrın8dəbaşaçatacaqproqramıniştirakçı

larıAzərbaycanınUNESCOnunDünyaİrsiSiyahısınadaxilolan
məkanlarınıdaziyarətedəcəklər.

Hərbi attaşelər Edilli kəndindəki 
kütləvi məzarlığa baş çəkiblər

Xəbərverildiyikimi,Xocavəndrayonununişğaldanazadolun
muşEdillikəndindəermənilərtərəfindənqətləyetirilmişazər
baycanlılarınbasdırıldığınövbətikütləviməzarlıqaşkaredilib.

Oktyabrın 6da
Azərbaycandaakk
reditəolunmuşdip
lomatik korpusun
hərbiattaşeləriküt
ləvi məzarlığa baş
çəkiblər. Müvafiq
dövlətqurumlarının
əməkdaşları onla
ra kənd ərazisində
aparılmışqazıntıiş
ləri, tapılmış insan

qalıqlarıiləbağlıətrafıməlumatveriblər.
Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji

AnatomiyaBirliyinindirektoruƏdalətHəsənovbildiribki,kütləvi
məzarlıqdaayaqlarıbağlanmış12nəfərinsümükləriaşkarlanıb:
“Bizdəolanməlumatagörə,Edillidəonlarla vətəndaşımızqətlə
yetirilərəkbuərazilərdəbasdırılıb.İndiyədək25şəxsəaidqalıqlar
tapılıb.Axtarışişləridavametdirilir”.
İlkinqənaətəgörə,kütləviməzarlıqdaəsirlikdəöldürülənazər

baycanlıhərbçilərbasdırılıb:“Hamısınınayağında“pressipi”var.
Onlarınbəzilərindədəlikdəvar.Buhaldalaboratoriyadaaraşdı
rılacaq.BaşProkurorluqhərbirqalıqbarədərəyverəcək.Eks
pertizazamanıqoyulansuallaraaydınlıq

RMİ
SumqayıtşəhərNi
zamiGəncəviadı
naKitabxanaklu
bunəməkdaşları
Vətənmüharibəsi
şəhidiEldarAb
dullayevinailəsini
ziyarətediblər.

***
Ağcabədi şəhə

rindəki Qəhrəmanlar parkında Vətənmüharibəsi şəhidiAnar Cə
fərovunanımmərasimi keçirilib.MərasimdəAğcabədiRayon İcra
HakimiyyətininbaşçısıRafilHüseynov,AğcabədiRMİninrəisiQalib
Həsənovdaiştirakediblər.

***
Yevlax rayonu

nun Kövər kəndin
də Vətən mühari
bəsi şəhidlərinin
xatirəsinə abidə
inşa olunub. Abi
dənin açılış məra
simində şəhər İc
ra Hakimiyyətinin
başçısı Anar Tağı
yev çıxış edərək
şəhidlərimizin əziz

xatirəsinin xalqımız tərəfindən daima uca tutulduğunu bildirib.
TədbirdəBərdəRMİnin tabeliyindəkiYevlax şəhərMədəniyyət
MərkəzininəməkdaşlarıvəKövərkəndtamortaməktəbininşa
girdlərişəhidlərinxatirəsinəhəsrolunmuşkompozisiyanümayiş
etdirib,şeirlərsəsləndiriblər.

Bölgələrdən qısa xəbərlər

MasallışəhərindəyerləşənXIXəsrə
aidhamamərazisində“Abidələrimizi
qoruyaq”devizialtındaiməcilikkeçirilib.
AksiyadaMədəniyyətüzrəElmiMetodi
kivəİxtisasartırmaMərkəzinindirektoru
SəadətXələfbəylivəmərkəzinkollektivi,
MasallıRMİninrəisiBəxtiyarQılıncov,
həmçininrayondakımədəniyyətmüəssi
sələrininəməkdaşlarıiştirakediblər.

Masallı rayon Nizami Gəncəvi adına Mə
dəniyyət Mərkəzində “Bölgə eksperimental
teatr” truppasının “Həyat tablosu” tamaşası
nümayiş etdirilib. Nümayişdən sonraMədə
niyyətMərkəzisolistlərininifasındavətənpər
vərlikmövzusundamahnılarsəsləndirilib.

***
AğdaşRMİZərdabrayonMKSninMərkəzi

Kitabxanasındaümummilli liderHeydərƏliye

vin3oktyabr1993cüildəAzərbaycanRespub
likasınınPrezidentiseçilməsiiləəlaqədar“Tarix
yaradaninsan”başlıqlıtədbirkeçirilib.Tədbirdə
uluöndərinAzərbaycandövlətçiliyinininkişafın
damüstəsnaxidmətlərindənbəhsolunub.

***
KürdəmirRMİİmişlirayonMərkəziKitab

xanasında yazıçıhüquqşünas, detektiv he
kayə və romanlarmüəllifi ƏlisəfaAzayevlə
görüş keçirilib. “Məni eldən soruşun” adlı
tədbirdə rayon ziyalıları, yazarlar, fəal oxu
cular,məktəblilər,mədəniyyətmüəssisələri
ninəməkdaşlarıiştirakediblər.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMədəniyyətMər

kəzində“BugününvəgələcəyinşairiNiza
miGəncəvi...”adlı tədbirkeçirilib.Tədbirdə
mərkəzinkurstələbələriNizamiGəncəvinin
şeirlərindən parçalar söyləyib, dahi şairin
qəzəllərinəyazılmışmahnılarısəsləndiriblər.
SondaNizaminin əsərlərinə çəkilmiş rəsm
lərdənibarətsərginümayişetdirilib.

***
ŞəkiRMİOğuzrayonMərkəziKitabxanası

nınəməkdaşlarışəhərH.Babayevadına1saylı
tamortaməktəbin9cusinfində“Gəncəterroru”
mövzusundainformasiyasaatıkeçiriblər.

***

Ağstafa RMİ Ağstafa şəhər H.Arif adına
Uşaqmusiqiməktəbində “Yolhərəkətiqay
dalarınariayətedək”başlıqlıtədbirkeçirilib.
DYPninəməkdaşıElvinAydınovşagirdlərə
yolhərəkətiqaydalarıhaqqındaətrafıməlu
matverib.MəktəbindirektoruArifƏliyevyol
hərəkətiqaydalarınınpozulmasısəbəbindən
baş verə biləcək bədbəxt hadisənin önlən
məsi üçün belə maarifəndirici tədbirlərin
əhəmiyyətinivurğulayıb.

***
AğcabədiRMİAğcabədirayonHeydərƏli

yevMərkəzində“Zəfərinilkmüjdəçisi–Cəb
rayıl” adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə “Ruhu
muzunqələbəsinaminə”adlısərginümayiş
olunub.

Hazırladı: N.Məmmədli

5oktyabr–BeynəlxalqMüəllimlərGünü
1966cıildəUNESCOnunqərarıilətəsis
edilib.ƏlamətdargünAzərbaycandada
genişşəkildəqeydolunur.Təhsilmaarif
sahəsindəçalışanlarınpeşəbayramımü
nasibətiləyerlərdəkimədəniyyətmüəs
sislərindədətədbirlərkeçirilib.

Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin
(RMİ)təşkilatçılığıiləAğdaşrayonHeydərƏli
yevMərkəzində“Müəllimömrü”adlıtədbirke
çirilib.Tədbirdəregional idarəninəhatəetdiyi
Ağdaş,Göyçay,UcarvəZərdabrayonlarında
fəaliyyət göstərən uşaqmusiqi və incəsənət
məktəbininmüəllimləri,rayonİcraHakimiyyəti
aparatınınişçiləri,ortaməktəblərinmüəllimləri
vəmədəniyyətişçiləriiştirakediblər.

***
AğstafaRMİTovuzRayonTarixDiyarşü

naslıq Muzeyinin əməkdaşları Beynəlxalq
MüəllimlərGünümünasibətilə7saylıkörpə
ləreviuşaqbağçasınıziyarətediblər.

***

SabirabadRMİnin tabeliyindəkiuşaqmu
siqi məktəblərində çalışan müəllimlərin bir
qismiiləSabirabadrayonHeydərƏliyevMər
kəzində görüş keçirilib. Ötən ildən etibarən
ənənə halını alan görüşdə idarə rəisi Fərid
Qurbanzadə çıxış edərək Beynəlxalq Müəl
limlər Günü münasibətilə müəllimləri təbrik

edib,işlərindəonlarauğurlararzulayıb.Sonra
müəllimlər regional idarənin fəxri fərmanları
ilətəltifolunub.

***

Gəncə RMİ Gəncə şəhər Heydər Əliyev
MərkəzivəMKSnin16nömrəlikitabxanafi
lialı“Zəfərtariximiziyazantarixmüəllimi”möv
zusundaVətənmüharibəsininşəhidmüəllimi
RəşadMəmmədovunailəsiiləgörüşkeçirib.
GəncəşəhərMKSninMərkəziKitabxana

nınUşaqşöbəsi isə“Mənimsevimlimüəlli
mim”adlıtədbirtəşkiledib.Tədbirdəşagird
lər söylədikləri şeirlərlə müəllimlərini təbrik
ediblər.

“Muzeyi peşəkardan öyrənək” layihəsi Biləsuvarda
MədəniyyətNazirliyitərəfindənhəyata
keçirilən“Muzeyipeşəkardanöyrənək”
layihəsidavamedir.Layihəüzrənövbəti
təlimseminarBiləsuvarRMİBiləsuvar
HeydərƏliyevMərkəzindəkeçirilib.

Tədbirdə regional idarənin nəzdində
fəaliyyətgöstərənBiləsuvar,Salyan,Neft
çala, Cəbrayıl rayon tarixdiyarşünaslıq
muzeyləri, rəsm qalereyaları və Heydər
Əliyevmərkəzlərinindirektorları, baş fond
mühafizlərivəməsulişçiləriiştirakediblər.
AzərbaycanMilliİncəsənətMuzeyininelmi

işlərüzrədirektormüavini,Əməkdarmədə
niyyət işçisiXədicəƏsədovatərəfindənişti
rakçılaramuzeyfondlarındaqorunanekspo
natların sənədləşmə işi, onların mühafizəsi
üçün təlimatauyğunşəraitin təşkili,elmi in
ventarizasiyahaqqındaməlumatverilib.Tə
limdəhəmçininmuzeyəazyaşlıuşaqlarınvə
gənclərincəlbedilməsiməqsədiləlayihələrin

hazırlanması,muzeylərinsosialşəbəkələrdə
təbliği üçün maraqlı məlumatların davamlı
olaraq yenilənməsi və s. məsələlərlə bağlı
tövsiyələrverilib,müzakirələraparılıb.
Layihəninilinsonunadəkdigərregionlar

üzrə muzey müəssisələrinin əməkdaşları
üçüntəşkilidənəzərdətutulur.

Musiqi məktəbi müəllimlərinin 
ifasında “Arşın mal alan”

BərdəRMİMingəçevirşəhərÜzeyirHacı
bəyliadına11illikMusiqiməktəbininmüəl
limləritərəfindəndahibəstəkarın“Arşın
malalan”operettasınıntamaşasınümayiş
olunub.

MingəçevirDövlətDramTeatrınınsəhnəsin
dənümayişolunantamaşamaraqlaqarşılanıb.
Tamaşaya Mingəçevir teatrının baş rejis

soru Vüsal Mehrəliyev quruluş verib. Rejis
sorassistentiİbrahimTürksoy,musiqirəhbəri
məktəbinmüəllimi İradəXəlilova, layihərəh
bəriisəBərdəRMİninrəisiVəsiləMöhsümo
vadır.
Tamaşadansonraidarərəisiçıxışedərəkbu

kimilayihələrindavamlıolacağından,Qaraba
ğınzənginmədəniirsinintəbliğivətanıdılması
istiqamətindəgörülənişlərdənsözaçıb.

Qaranlığa işıq saçanlar...
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