
Həmkarlar ittifaqları  
“Yaşıl marafon”a qoşulub

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA 
İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə Ümumrespublika Yaşıllaşdırma 
Marafonu çərçivəsində dekabrın 3-də Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının, quruma 
üzv və tabe təşkilatlarının əməkdaşları ağacəkmə 
kampaniyasında iştirak ediblər.

“Yaşıl marafon” yaşıllaş-
dırma üçün nəzərdə tutu-
lan 280 hektarlıq ərazinin 
Qaradağ rayonunun Müşfiq
abad qəsəbəsində yerləşən 
sahəsində həyata keçirilib. 

Həmkarlar ittifaqlarının 150
dən çox əməkdaşı 1 000 
ədəd Eldar şamı və zeytun 
tingini torpağa basdırıb və 
suvarıb. Aksiyada AHİK 
sədri, Milli Məclisin de-

putatı Səttar Möhbalıyev, 
Ekologiya və təbii sərvətlər 
naziri Muxtar Babayev iştirak 
ediblər.

Jurnalistlərə açıqlama-
sında AHİK sədri Səttar 
Möhbalıyev bildirib ki, bu 
kampaniya ölkəmizdə 
yaşıllıq sahələrinin ərazisini 
genişləndirəcək, flora 
biomüxtəlifliyini artıracq, 
ətraf mühitin mühafizəsinə, 
yaşıllıqların qorunması ilə 
bağlı maarifləndirməyə 
böyük töhfə verəcək. 
Xoşməramlı ənənəni da-
vam etdirərək həmkarlar 
ittifaqları bundan sonra da 
ağacəkmə kampaniyasında 
yaxından iştirak edəcək. 
AHİK “yaşıl terror”a məruz 
qalmış Türkiyədə keçirilən 
ağacəkmə kampaniyasına 
da qoşulacaq.

Xatırladaq ki, “Yaşıl ma-
rafon” layihəsi çərçivəsində 
bu mövsümdə ölkədə 1 mil-
yona yaxın ağac əkiləcək.

R.TAHİR,  
“Xalq qəzeti”

Həsən İbrahim oğlu Mirzəyev 
26 noyabr 1927ci ildə Qərbi 
Azərbaycanın Dərələyəz mahalın-
dakı Qovuşuq kəndində anadan 
olmuşdur. 1947ci ildə kənd 
məktəbinin IX sinfini bitirdikdən 
sonra X sinfi Naxçıvan MRin 
Şərur rayonundakı Cəlilkənd orta 
məktəbində oxumuşdur. 1948ci 
ildə Naxçıvan Dövlət Müəllimlər 
İnstitutunun dilədəbiyyat 
fakültəsinə daxil olmuşdur. 1950ci 
ildə həmin institutu fərqlənmə dip-
lomu ilə bitirən, qəlbində minmin 
arzular olan, qurubyaratmaq eşqi 
ilə yaşayan gənc Həsən Mirzəyev 
böyüyüb başa çatdığı, qanı və 
canı qədər sevdiyi, qədim Oğuz 
ellərinin səsi və nəfəsi duyulan 
doğma Dərələyəzə dönmüş və 
Keşişkənd rayonundakı Qovuşuq 
kənd orta məktəbində Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatı müəllimi və 
dərs hissə müdiri vəzifəsində işə 
başlamışdır.

Ali təhsilli filoloq olmaq, yüksək 
savadlı mütəxəssis kimi elinə, 
obasına xidmət etmək onun ən 
müqəddəs arzusu idi. Bu arzu 
və istəklə Bakıya gələrək 1951
ci ildə APİnin (indiki ADPU) 
dilədəbiyyat fakültəsinə daxil 
olur. 1953–1954cü illərdə insti-
tut tələbə həmkarlar təşkilatının 
sədri vəzifəsinə seçilir. Ali məktəbi 
bitirdikdən sonra H.Mirzəyev 
dil və ədəbiyyat müəllimi kimi 
Dərələyəz mahalına qayıdır. 
19551956cı illərdə Keşişkənd 
rayon xalq maarif şöbəsində 
inspektor vəzifəsində işləyir. 
Həmin illərdə Həsən müəllim 
təkcə müfəttişlik vəzifəsini yerinə 
yetirməmiş, müəllimlərin yaxın 
dostuna çevrilmiş, onlara metodik 
köməklik göstərərək tədris işinin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yar-
dımçı olmuşdur. Məktəbşünaslığı 
dərindən və elmi əsaslarla bilməsi, 
yüksək təşkilatçılıq bacarığı 
nəzərə alınaraq 1958ci ildə 
Qovuşuq kənd orta məktəbinin 
direktoru vəzifəsinə təyin olunur. 

H.Mirzəyev məktəb direktoru 
işləməklə yanaşı, 19561959cu 
illərdə Ermənistanda Azərbaycan 
dilində nəşr olunan “Sovet 
Ermənistanı” qəzetinin Dərələyəz 
bölgəsi üzrə ştatdankənar müx-
biri olmuş, 1959cu ilin mart 
ayında Qovuşuq kənd sovetinə 
deputat seçilmişdir. O, bir deputat 
kimi ilk gündən kəndin və onun 
sakinlərinin problemlərinin həllinə 
çalışmış və çox vaxt istədiyinə nail 
olmuşdur. Sonralar doğma torpaq-
larından didərgin düşmüş kənd 
sakinləri H.Mirzəyevin müəllim, 
direktor və deputat kimi fəaliyyətini 
xoş sözlərlə xatırlayır, onun əsl 
xalq adamı olduğunu söyləyirdilər.

H.Mirzəyev yazmaq, yaratmaq, 
öz sözləri ilə desək, “bal kimi şirin, 
qılınc kimi kəsərli” Azərbaycan 
dili ilə bağlı tədqiqatlar aparmaq 
istəyirdi. Onda bu fitri istedad, 
qabiliyyət hələ tələbə ikən özünü 
göstərmiş, tədqiqatçılıq qabiliyyəti 
müəllimlərinin diqqətini cəlb 
etmişdi. Belə ki, hələ 1952ci 
ildə, ikinci kursda oxuyarkən 
yazdığı “Qrammatikanın bəzi 
məsələlərinə dair” mövzusunda 
elmi işi respublika tələbə elmi 
cəmiyyətinin diplomuna və üçüncü 
dərəcəli mükafata layiq görül-
müşdü. Bu arzu onun yenidən 
Bakıya dönməsinə səbəb olur. 
Qoynunda elmin sirlərini öyrəndiyi, 
professor Ə.Dəmirçizadə, profes-
sor F.Qasımzadə və neçəneçə 

işıqlı şəxslərin işlədiyi Azərbaycan 
Pedaqoji İnstitutuna gələrək, 
sənədlərini aspiranturaya verərək 
1959cu ilin noyabrında APİnin 
“Azərbaycan dilçiliyi” kafed-
rasının aspiranturasına daxil 
olur. Görkəmli alim, professor 
Ə.Dəmirçizadənin rəhbərliyi altın-
da “Müasir Azərbaycan dilində feili 
sifət” mövzusunda elmitədqiqat 
işi üzərində araşdırmalara baş-

layır. 1962ci ildə aspiranturanı 
bitirdikdən sonra bilavasitə profes-
sor Ə.Dəmirçizadənin zəmanəti ilə 
o, Azərbaycan dilçiliyi kafedrasına 
müəllim təyin edilir.

H.Mirzəyev 1965ci ilin iyu-
lunda “Müasir Azərbaycan dilində 
feili sifət” mövzusunda namizədlik 
dissertasiyası müdafiə edərək 
filologiya elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi almış, 1967ci ildə do-
sent vəzifəsinə seçilmişdir.

19771987ci illərdə filologiya 
fakültəsinin qiyabi şöbə üzrə de-
kan müavini vəzifəsində işləmişdir. 
1987ci il mayın 7də “Müasir 
Azərbaycan dili feillərində təsirlilik
təsirsizlik kateqoriyası” mövzu-
sunda doktorluq dissertasiyası 
müdafiə edərək filologiya elmləri 
doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 
1988ci il aprelin 8də professor 
vəzifəsinə seçilmişdir.

1989cu ilin iyulunda APİdə 
yeni yaradılan müasir Azərbaycan 
dili kafedrasına rəhbərlik professor 
H.Mirzəyevə tapşırılmış və o, öm-
rünün sonuna qədər bu vəzifədə 
çalışaraq fakültənin ənənələrinə 
və yeni dövrün tələblərinə uyğun 
kafedra yaratmağa müvəffəq 
olmuşdu. Həsən müəllim kafedra 
əməkdaşlarına münasibətində 
tələbkarlıqla qayğıkeşliyi üzvi 
surətdə əlaqələndirməyi bacarır-
dı. Onun təşkilatçılıq qabiliyyəti 

və insani keyfiyyətləri sayəsində 
kafedrada xüsusi bir səmimilik at-
mosferi yaranmış, kollektivdə elmi 
yaradıcılıq ruhu formalaşmışdı. 

Həsən müəllimin yaradıcı 
əməyi, elmipedaqoji fəaliyyəti 
həmişə yüksək qiymətləndirilmiş, 
müxtəlif təltiflərə layiq görülmüş-
dü. Fəal elmi yaradıcılıq işini 
uğurla davam etdirən professor 
H.Mirzəyev 19801990cı illərdə 

ADPUda, 19891997ci illərdə 
Azərbaycan EA Nəsimi adına 
Dilçilik İnstitutunda, 19972000ci 
illərdə BDUda İxtisaslaşdırılmış 
Müdafiə Şurasının üzvü olmuşdur.

H.Mirzəyev 1990cı ildə Bakı 
Şəhər Sovetinə, 1998 və 2000ci 
illərdə Azərbaycan Respubli-
kasının Milli Məclisinə deputat 
seçilmişdir. O, millət vəkili kimi 
Milli Məclisin işində layiqincə 
iştirak edərək dövlətimiz və 
xalqımız üçün vacib qərarların 
qəbul edilməsində xüsusi fəallıq 
göstərmişdir.

H.Mirzəyevin elmi yaradıcılığı 
dilçilər, xüsusilə gənc araşdırı-
cılar üçün bir örnəkdir. O, elmi 
tədqiqatlara tələbə ikən başlamış, 
ilk elmi yazılarını 1959cu ildə “So-
vet Ermənistanı” və “Azərbaycan 
müəllimi” qəzetlərində dərc etdir-
mişdir. Sonrakı illərdə görkəmli 
alimin “Feili sifət” (1971), “Müasir 
Azərbaycan dilindən ixtisas kursu” 
(1972), “Azərbaycan dilindən 
təcrübi məşğələlər” (kollektiv, 
1973), “Müasir Azərbaycan dilində 
sadə feillər” (1984), “Azərbaycan 
dilində feil” (1988), “Aşıq poezi-
yasında yaşayan adlarımız və 
tariximiz” (1977) monoqrafiya 
və dərs vəsaitləri çap olunmuş-
dur. Bu əsərlər elmi ictimaiyyətin 
diqqətini cəlb etmiş və onların 
Azərbaycan dilinin, eləcə də yer

yurd adlarının tədqiqi üçün xüsusi 
elmi əhəmiyyət daşıdığı dövri 
mətbuatda göstərilmişdir.

H.Mirzəyevin elmi yaradıcılı-
ğının ilk dövründə feil mövzusu 
xüsusi yer tutur. Dilçiliyimizdə feili 
sifət, feilin təsirlilik və təsirsizlik 
kateqoriyası ilə bağlı tədqiqatlar 
məhz H.Mirzəyev yaradıcılığının 
bəhrəsidir. Azərbaycan dilində 
feilə xas olan əsas xüsusiyyətləri 

Həsən müəllim müəyyənləşdirmiş, 
elmi dövriyyəyə daxil etmişdir. 

H.Mirzəyev Azərbaycan folklo-
runu, xüsusilə aşıq yaradıcılığını 
dərindən bilən ziyalılarımızdan 
idi. Şeir, sənət xiridarı olan Həsən 
müəllimin qələmindən həm də 
böyük poetik tutuma malik gözəl 
şeirlər çıxmış, minlərlə oxucunun  
qəlbində əbədiləşmişdir. Bu poetik 
nümunələr onun “Hanı o səndəki 
el, Dərələyəz” (Bakı, 2002) şeirlər 
kitabında toplanaraq çap edilib. 
Yazdığı hər bir misrada Vətəni 
canı qədər sevdiyini görür, elin 
dərdini öz dərdi hesab etdiyinin 
şahidi oluruq. O, elobasının yağı 
düşmən əlində qaldığına haray 
çəkir, ürəyini məşələ çevirərək 

qaranlıq yollara işıq saçır.
 H.Mirzəyev “Dərələyəz 

mahalının toponimləri və 
şivə sözləri” (2003), “Qərbi 
Azərbaycanın Dərələyəz mahalı” 
(2004) və “Dərələyəz mahalının 
toponimləri” kitablarını da artıq 
yazıb nəşriyyata təqdim etmişdir. 
H.Mirzəyev “Aşıq poeziyasında 
yaşayan adlarımız və tariximiz” 
əsəri ilə (1997) Azərbaycan poetik 
onomastikasının əsasını qoymuş-
dur. 

Bununla yanaşı, professor 
H.Mirzəyev dilçiliyin müxtəlif 
sahələrindən bəhs edən əsərlərin 
elmi redaktoru olmuşdur. Belə ki, 
bu xeyirxah insan, görkəmli alim 
36 monoqrafiya, dərs vəsaiti, me-
todiki göstəriş və ayrıayrı tədris 
proqramlarına redaktorluq edərək 
həmin əsərlərə həyat vəsiqəsi 
vermiş, müəlliflərindən dəyərli 
məsləhətlərini əsirgəməmişdir.

Elmi kadrların hazırlanmasında 
professor H.Mirzəyevin xüsusi 
xidmətləri olmuşdur. Onun elmi 
rəhbərliyi ilə B.Xəlilov namizədlik 
və doktorluq, M.Nəzərova, 
K.Səmədova, S.Sadıqova, 
A.Həsənova və P.İsmayılov 
fəlsəfə doktorluğu dissertasiyaları 
müdafiə etmişlər. Bununla yanaşı, 
bilavasitə H.Mirzəyevin yaxından 
köməkliyi ilə Müasir Azərbaycan 
dili kafedrasının əməkdaşlarından 
B.Əhmədov, Q.Bağırov, 
C.Cəfərov, M.İsmayılova, 
İ.Bayramov, A.Bayramov doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmişlər.

Professor H.Mirzəyev 
ölkəmizin ictimaisiyasi həyatında 
fəal iştirak etmiş, nüfuzlu ağsaqqal 
və ziyalı mövqeyini, vətəndaşlıq 
qətiyyətini həmişə nümayiş 
etdirmişdir. Xaraktercə mərd və 
cəsarətli bir adam olan Həsən 
müəllim haqq işi uğrunda aparılan 
mübarizələrin həmişə önündə 
getmiş, heç nədən qorxmadan, 
çəkinmədən həqiqətin gözünə dik 
baxmışdır.

1988ci ildə soydaşlarımızın 
Qərbi Azərbaycandan deporta-
siyasına dözməyərək, öz etiraz 
səsini ucaltmış, bütün qüvvəsini 
Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi 
bütövlüyü uğrunda mübarizəyə 
həsr etmişdir.

1990cı ildə Sov.İKP MKnın 
baş katibi M.Qorbaçovun Dağlıq 
Qarabağın idarəsini öz üzərinə 
götürməsinin hiylə olduğunu 
ilk dəfə deyən məhz professor 
H.Mirzəyev olmuşdur. O, Bakı 
Şəhər Sovetinin 25 dekabr tarixli 

iclasında şəxsi bəyanatla çıxış 
edərək, baş katibin mövqeyini 
kəskin tənqid etmişdir. Həmin 
bəyanat 31 dekabr 1990cı il tarixli 
“Bakı” və “Baku” qəzetlərində nəşr 
edilmişdir.

Respublikanı 1988ci ildən 
sonra düşdüyü ağır vəziyyətdən 
çıxarmağı yalnız Heydər 
Əliyevin bacaracağını dəfələrlə 
bəyan etmiş və bununla bağ-
lı mətbuatda da çıxış etmişdir. 
Bunun nəticəsi olaraq, respub-
likanı ağır vəziyyətdən çıxar-
maq məqsədilə 1992ci ilin 14 
noyabrında “Azərbaycan sizin 
yolunuzu gözləyir” (“Səs” qəzeti, 
14 noyabr, 1992) başlığı altında 
91 ziyalı ilə birlikdə cənab Heydər 
Əliyevə müraciət qəbul etmiş 
və  ADPUnun on əməkdaşını 
da arxasınca apararaq, onların 
müraciətə imza atmasına nail ol-
muşdur.  1992ci ilin 7 dekabrında 
AMEAda ulu öndər Heydər Əliyev 
üçün müdafiə komitəsi yaradan, 
orada çıxış edib bəyannaməyə qol 
çəkənlərdən biri olmaqdan qürur 
duyduğunu söyləyən də Həsən 
Mirzəyev olmuşdur. 

1993–2000ci illər arasında 
müstəqil Azərbaycan Respubli-
kasının, onun Prezidenti Heydər 
Əliyevin daxili və xarici siyasət 
sahəsində qazandığı nailiyyətləri, 
böyük uğurları daim dəstəkləmiş, 
təbliğ etmişdir. 

Həsən Mirzəyevin elmi və icti-
mai fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmişdir. 
O, 2002ci ildə ümummilli li-
der Heydər Əliyevin fərmanı 
ilə Azərbaycan pedaqogikası-
nın inkişafındakı xidmətlərinə 
və respublikanın ictimaisiyasi 
həyatında fəal iştirakına görə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif olun-
muş, 2007ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının  Prezidenti 
İlham Əliyevin sərəncamı ilə 
Azərbaycan təhsilinin inkişafındakı 
xidmətlərinə görə Əməkdar elm 
xadimi fəxri adına layiq görülmüş-
dür.

Görkəmli dilçi alim və ictimai 
xadim Həsən Mirzəyevin şərəfli 
həyat yolu bizim üçün dəyərli 
bir örnək, xalqa, Vətənə xidmət 
nümunəsidir. Bu mənada o, ruhən 
həmişə bizim yanımızdadır. 

İbrahim BAYRAMOV, 
filologiya elmləri doktoru, 

ADPU-nun Müasir Azərbaycan 
dili kafedrasının professoru

 İşğal olunmuş ərazilərdə 40 
mindən çox eksponata malik olan 22 
muzey qalmışdı. Həmin muzeylərdəki 
Azərbaycan xalqının tarixi və 
mədəniyyəti ilə bağlı qiymətli əşyalar, 
rəsm və heykəltəraşlıq əsərləri, dünya 
şöhrətli Azərbaycan xalçaları, xalça 
məmulatları, Azərbaycanın görkəmli 
şəxsiyyətlərinin xatirə əşyaları, digər 
eksponatlar talan edilmişdir. Qədim 
sikkələr, qızıl və gümüş məmulatları, 
nadir və bahalı daşlar, xalçalar və 
digər əl işləri ilə zəngin olan Kəlbəcər 
rayonunun, Şuşanın tarix muzeyləri, 
Ağdamda nadir Çörək muzeyi, Füzuli, 
Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl rayon-
larının tarixdiyarşünaslıq muzeyləri, 
Daş abidələr muzeyi və bir çox 
başqa muzeylər buraya daxildir. Bu 
muzeylərin, demək olar ki, heç birini 
bütövlükdə xilas etmək, köçürmək 
mümkün olmayıb.

Ağdamda tarixölkəşünaslıq mu-
zeyi, tarzən Qurban Pirimovun xatirə 
muzeyi, şəkil qalereyası fəaliyyət 
göstərib. 

Şuşada isə 8 muzey dağıdılıb, talan 
edilib. Bunlardan yalnız Azərbaycan 
Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənət Muze-
yinin Şuşa filialı, Üzeyir Hacıbəylinin 
Şuşadakı ev muzeyinin eksponatları çı-
xarılıb, amma həmin muzeylərin fondu 
da tam xilas edilməyib. Şuşa şəhərində 
Natəvanın, Bülbülün, Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyevin və başqalarının 
ev muzeyləri, şəkil qalereyası, Şuşa 
və Xankəndi diyarşünaslıq muzeyləri 
tamamilə dağıdılıb. Şuşa şəhərinin 
tarixi muzeyinin 5 minədək əşyası, 
Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi 
Sənəti Dövlət Muzeyi Şuşa filialının, 
Qarabağ tarixi muzeyinin 1000dək 
əşyası, görkəmli bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəylinin (300dən çox eksponat), 
vokal sənətimizin əsasını qoymuş 
böyük müğənni Bülbülün (400dək 
əşya), görkəmli musiqiçi və rəssam Mir 
Mövsüm Nəvvabın (100dən çox eks-
ponat) xatirə muzeylərinin eksponatları 
talan edilib. 

Onu da qeyd edək ki, ermənilər 
tərəfindən məhv edilən muzeylərdən 
biri də Kəlbəcər tarixdiyarşünaslıq 
muzeyi olub. Alimlərin bildirdiyinə 
görə, içərisində 30 mindən artıq tarixi 
əhəmiyyətli əşyalar olan bu muzey 
ötən əsrin 80ci illərinin əvvəllərində 

yaradılmışdı. Muzey ermənilər 
tərəfindən bütünlüklə məhv edilib. 
Zəngilan tarixdiyarşünaslıq muzeyi 
1980ci ildə fəaliyyətə başlayıb və 
rayon mərkəzində yerləşib. Orada 
 6000ə yaxın eksponat saxlanılırdı. 
Bura müxtəlif növ xalçalar, kilimlər, 
palazlar, müxtəlif mis və gümüş qab-
lar, nimçə, dolça, xurcunlar, gümüş 
xəncərlər və XVIII əsrə aid Zəngilan 
kəndlərindən birinin maketi daxil olub. 
İşğaldan sonra muzey dağıdılıb, eks-
ponatları talan edilib. 

Qubadlının işğalı zamanı ermənilər 
5 mindən çox nadir eksponat saxlanan 
Qubadlı tarixdiyarşünaslıq muzeyini 
də talan ediblər. Oradakı eksponat-
lardan heç birini xilas etmək mümkün 
olmayıb.

Cəbrayıl tarixdiyarşünaslıq muzeyi 
tamamilə yerləyeksan edilib. Mu-
zey direktoru Tariyel Abbaslı bildirir 
ki, Cəbrayılın tarixi, onun maddi
mədəniyyət abidələri, millimənəvi 
dəyərlərini qoruyan, yaşadan və o 
vaxtlar respublikamızda öz fəaliyyəti, 
işi ilə yaxşı tanınan bir mədəniyyət 
müəssisəsi–tarixdiyarşünaslıq muzeyi 
işğaldan bir il qabaq rayon mərkəzində 
ikimərtəbəli, yaraşıqlı binaya köçürül-
müşdü. İşğal ərəfəsində Mədəniyyət 

Nazirliyinin müvafiq sərəncamına 
əsasən, muzeyin ən qiymətli eks-
ponatları guya sərgiyə aparılmaq 
adı ilə rayon mərkəzindən çıxarılıb 
Arazboyu kəndlərdə gizlin şəkildə 
yerləşdirilmişdi. Məlumata görə muze-
yin, təxminən 17 minə qədər eksponatı 
düşmən işğalından xilas edilmişdir.

1993cü ilin dekabr ayından bu 

muzey İstiqlal Muzeyinin fondunda 
yerləşdirilib. 

Yüksək bədii və tarixi səciyyə da-
şıyan eksponatlarla zəngin olan Laçın 
tarixdiyarşünaslıq muzeyi 1979cu 
ildə fəaliyyətə başlamışdır. Muzeyin 
əsas fondunda 5 mindən artıq ekspo-
nat toplanmış, yardımçı fondla birlikdə 
ümumilikdə 10 minə yaxın əşya möv-
cud olmuşdur.

1992ci ildə Ermənistan tərəfindən 
Laçın şəhərinin işğal edilməsi 
nəticəsində muzey binası tamamilə 
dağıdılaraq yerləyeksan edilmiş, 
muzey eksponatları talan edilmişdir. 
Beş mindən çox qiymətli eksponat 
Ermənistana aparılmış və hazırda 
onlar bir sıra ölkələrdə “erməni maddi 
mədəniyyət nümunələri kimi” nümayiş 
etdirilir.

Muzey öz fəaliyyətini sonra-
dan Bakı şəhərində bərpa etmişdir. 
Muzeylərin əməkdaşları əsasən top-
lama işi ilə məşğul olur və indiyədək 
muzeyin fonduna 1089 əşya daxil 
edilmişdir.

Fəaliyyətdə olan ICOM (Beynəlxalq 
Muzeylər Şurası) və onun Azərbaycan 
Milli Komitəsi Qarabağ muzeyləri ilə 
bağlı müəyyən tədbirlər həyata keçirir. 
Bu təşkilat Qarabağ muzeylərinin 

direktorları ilə teztez görüşlər keçirir. 
Komitənin direktoru Şirin Mirzəyeva 
bildirib ki, Qarabağ muzeylərinin 
direktorları foto və videomaterialları 
yığır, həmin muzeylərin binaları və 
işğaldan öncə ekspozisiyası haqqında 
məlumatlar toplayırlar. Problem on-
dadır ki, muzeylərin inventar kitabları 
işğal zamanı çıxarıla bilməyib. Bu 

səbəb işimizi xeyli çətinləşdirir.
Ş. Məlikova həm İCOMa, 

həm də UNESCOya müraciətlər 
göndərdiklərini bildirib: “Çalışırıq ki, 
dünya təcrübəsindən yararlanaq, 
öyrənək ki, digər ölkələrdə belə situa-
siyalarda hansı addımlar atılır, hansı 
sənədlər hazırlanmalıdır. Hüquqi baza 
necə qurulmalıdır ki, talan olunan 
maddi və mənəvi mədəniyyətimizin, 
əslində, hansı muzeylərə məxsus 
olduğunu sübut edə bilək və bu 
məsələni beynəlxalq səviyyədə qaldı-
raq”.

Artıq Qarabağda muzeylərin 
bərpasına start verilmişdir. Bülbülün 
ev muzeyi istifadəyə verilmişdir. Üzeyir 
Hacıbəylinin ev muzeyində isə təmir
bərpa işləri aparılır. İşğaldan azad edil-
miş digər rayonlarımızda da muzeylər 
bərpa ediləcək.

Söz yox ki, yaxın gələcəkdə 
dağıdılmış muzeylər bərpa olunacaq, 
turistlər bu muzeylərdə Qarabağın tari-
xi, etnoqrafiyası, Vətən müharibəsində 
ordumuzun şanlı qələbəsini əks 
etdirən eksponatlarla tanış ola 
biləcəklər.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında xüsusi xidmətləri 
olmuş filologiya elmləri doktoru, professor, 
Əməkdar elm xadimi Həsən Mirzəyev mənalı 

ömrünü, qüvvə və bacarığını gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə 
həsr etmiş, gözünün nurunu, qəlbinin işığını, ürəyinin 
istisini tələbələrinə vermiş, yeni elmi-pedaqoji kadrların 
yetişməsində bilik və bacarığını əsirgəməmişdir. Məhz 
bunun nəticəsidir ki, Həsən müəllim bu gün də tələbələrin 
qayğıkeşi, gənclərin ümid yeri, həmkarlarının əziz dostu 
kimi xatırlanır, ruhu həmişə ehtiramla yad edilir.

Ermənilər işğal zamanı xalqımıza məxsus hər şeyi, o 
cümlədən bütün milli-mənəvi sərvətlərimizi də talan etmişdilər. 
Tarixi-mədəni abidələrimizlə yanaşı, muzeylərimiz də dağıdılmış, 
eksponatları ya məhv edilmiş, ya Ermənistana daşınmış, ya da 
xarici ölkələrə satılmışdır. Bununla düşmən Azərbaycanın tarixi 
izlərini itirməyə çalışmışdır. 

Ermənilər muzeylərimizə də 
qənim kəsilmişdilər

Elmə həsr olunmuş 
mənalı ömür 

ABŞ modernləşdirilmiş B61 atom 
bombasının kütləvi istehsalına başlayacaq

 ABŞ modernləşdirilmiş B61 
atom bombasının kütləvi istehsalı 
çərçivəsində ilk nümunəni 
hazırlayıb.

ABŞ Enerji Departamenti Milli Nüvə 
Təhlükəsizliyi İdarəsinin yaydığı məlumatda 
bildirilir ki, bomba noyabrın 23də istehsal 
olunub. B6112 bombası ilə 1968ci ildə 
istifadəyə verilmiş B61 sursatının dörd möv-
cud modifikasiyasının azı üçünü əvəz etmək 
planlaşdırılır. Təkmilləşdirilmiş döyüş başlığı 
B613, B614 və B617 modifikasiyalarını 
əvəz edəcək. Modernləşdirmə nəticəsində 
bombanın xidmət müddəti azı 20 il artacaq.

B6112nin kütləvi istehsalına 2022ci 
ilin may ayında başlanacaq. O, əvvəlki nəsil 
bombadan paraşütün olmaması və tətbiqin 

dəqiqliyini artıran inersial istiqamətləndirmə 
sistemi ilə təchiz olunmuş quyruq hissəsinin 
olması ilə fərqlənəcək.

“Xalq qəzeti”
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