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Xəbər verdiyimiz kimi, bugünlərdə Prezident İlham Əliyev 

Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının 
140 illiyinin qeyd edilməsi barədə sərəncam imzalamışdır. Həmin 
sənəddə bildirilir ki, azərbaycanlıların tarixən köklü yaşadığı 
mühüm elm, maarif və mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi tanı-
nan İrəvan mahalında 1882-ci ildən etibarən fəaliyyətə başla-
yan bu teatr sonrakı dövrlər ərzində özünün zəngin repertuarın-
da milli ədəbi-bədii fikrin nailiyyətlərinə daim xüsusi yer verərək 
tamaşaçıların rəğbətini qazanmış və mədəniyyət salnaməmizə 
yaddaqalan səhifələr yazmışdır. 

Azərbaycanın görkəmli səhnə 
ustalarından bir çoxunun yaradıcı-
lıq taleyi peşəkar milli teatrımızın 
ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilən 
bu qocaman sənət ocağı ilə sıx 
bağlıdır. Keşməkeşli yol keçmiş 
və dəfələrlə erməni vandalizminə 
məruz qalmış teatrın salnaməsi 
əzəli Azərbaycan torpaqlarındakı 
həmyerlilərimizin tarixi taleyinin 
bir parçasıdır. 1989-cu ildən 
Bakı şəhərində məskunlaşan bu 
qocaman səhnə kollektivi ötən 
müddətdə ənənəvi repertuarını 
rəngarəng mövzularda yeni-yeni 
əsərlərlə daha da genişləndirmiş 
və bir sıra yaradıcılıq uğurları 
qazanmışdır.

1882-ci ilin 2 apreli 
Azərbaycanın qocaman sənət 
ocaqlarından biri olan C.Cabbarlı 
adına İrəvan Dövlət Azərbaycan 
Dram Teatrının tarixinin baş-
lanğıc günüdür. Həmin gündə 
teatrın kollektivi irəvanlı müəllif 
M.İsmayılın “Tamahkarlıq düşmən 
qazanar” adlı vodevili əsasında 
ərsəyə gələn tamaşanın tamaşa-
çılara təqdim olunması ilə peşəkar 
fəaliyyətə qədəm qoymuşdur. 
Tamaşa xeyirxahlıq məqsədi ilə, 
gimnaziyanın kasıb tələbələrinə 
maddi dəstək üçün hazırlanmışdır. 
İlk tamaşanın təsiri, İrəvan mədəni 
mühitinin inkişaf etməsində və 
pərvəriş tapmasında, sonradan 
bütövlükdə Qərbi Azərbaycanın 
ziyalılar nəslinin yetişməsində 
və formalaşmasında mühüm rol 
oynamışdır.

1886-cı ildə böyük maarif-
çi Firudin bəy Köçərlinin Qori 
Müəllimlər Seminariyasını 
bitirdikdən sonra İrəvan şəhərinə 
gəlişi ilə isə İrəvan Azərbaycan 
Teatrı yeni yaradıcılıq mərhələsinə 
qədəm qoymuşdur. Bir-birinin ar-
dınca yeni tamaşalar hazırlanmış, 
sakinlərinin əsas əksəriyyətinin 
azərbaycanlılardan ibarət olan 
İrəvan şəhərində aktyor, rejis-
sor məktəbi özünün mükəmməl 
inkişaf mərhələsinə qədəm 
qoymuşdur. Sonradan İrəvan 
şəhərinə gəlmiş böyük ədib Cəlil 
Məmmədquluzadənin də bu teat-
rın inkişafına böyük təsiri olmuş-
dur. Daha sonrakı illərdə görkəmli 
teatr xadimləri H.Ərəblinski, 
M.A.Əliyev, Ü.Rəcəb, 
A.M.Şərifzadə və bu kimi bir sıra 
digər sənət korifeylərinin İrəvan 
Azərbaycan Teatrının inkişaf 
etməsinə töhfə vermişlər. 

Bütün tarixi boyu başqa 
millət arasında ən səmərəsiz 
şəraitdə fəaliyyət göstərən İrəvan 
Azərbaycan Teatrı ən səmərəli 
şəraiti olan bir mühitin yaranma-
sına həmişə çalışmışdır. Yerli 
hakimiyyət ona, belə şəraitin 
yaranması üçün heç vaxt imkan 
verməsə də, teatr öz yaradıcılıq 
əzmini itirməmişdir. Əksinə, məhz 
bütün çətinliklərə sinə gərərək, 
elə ustalıqla çalışmış və elə sənət 
nümunələri yaratmışdır ki, bu 

səhnədə hazırlanan bütün tama-
şalar həmişə diqqət çəkmişdir. 
Hətta erməni müəllifləri hər zaman 
öz əsərlərinin İrəvan Azərbaycan 
Teatrının səhnəsində yer alma-

sını arzu etmiş, buna  can-dildən 
çalışmış və hazırlanan hər bir 
tamaşanın uğurunu məhz bu te-
atrın kollektivinin sənət qüdrətinin 
hökmü ilə ərsəyə gəldiyini etiraf 
etmişlər. 

İrəvan Teatrının səhnəsi 
Azərbaycanın ən görkəmli teatr 
xadimləri, mütəfəkkirləri, ədibləri 
üçün geniş yaradıcılıq meyda-
nı olmuşdur. Onlar xalqımızın 
maariflənməsi, savadlanması 
üçün bu səhnənin imkanların-
dan yetərincə bəhrələnə bilmiş, 
eyni zamanda öz yaradıcılıq 
imkanlarını nümayiş etdirmişlər. 

Bu qocaman sənət ocağının 
qətiyyətli mübarizələrdən keçmiş 
kəşməkəşli tarixi, onun böyük 
yaradıcılıq qüdrətilə zəngin 
olan ömür yolu, mükəmməl 

yaradıcılıq həyatı İrəvan Teatrı-
nın sənətkarları tərəfindən elə 
təəssübkeşliklə qorunub-saxlanıl-
mışdır.

Teatrı yaradan və yaşadan 
sənətkarların ən gərgin situ-
asiyalarda belə göstərdikləri 
vətənpərvərlik mövqeləri, hu-
manist keyfiyyətləri, xeyirxahlıq 
missiyaları, dünyəvilik prinsipləri 
yüksək ideya-peşəkarlıq 
prinsiplərini ölməyə qoyma-
mışdır. Əksinə, bütün fəaliyyəti 
boyu özünəməxsus yaradıcılıq 
ənənələri ilə Azərbaycan teatr 
sənətinin inkişafına əvəzsiz 

töhfələr vermiş, zaman-zaman ye-
tişdirdiyi qüdrətli sənətkarlar – Əli 
Zeynalov, Ətayə Əliyeva, İsmayıl 
Dağıstanlı, Kamil Qubuşov, Kazım 
Ziya, Rza Əfqanlı, Məmmədsadıq 
Nuriyev, Həsən Mirzəyev, Yusif 
Yulduz – Azərbaycanın müxtəlif 
teatrlarının, xüsusən də ana 
teatrımız olan hazırkı Akademik 
Milli Dram Teatrının səhnəsinin 
bəzəyinə çevrilmişlər.

İrəvan Azərbaycan Teatrı 
yarandığı gündən fəaliyyətini 
çox zəngin repertuar siyasəti ilə 
formalaşdırmış, dünya dramatur-
giyasının ən layiqli incilərinə öz 
səhnəsində yer ayırmış, həmişə 
inkişafa doğru istiqamət götür-
müşdür. N.Kamalın “Vətən, yaxud 
Silistrə” (1908), J.B.Molyerin 
“Zorən təbib” (1909), H.Heynenin 
“Əlmənsur” (1913), R.Z. 
Lətifbəyovun “Köhnə Türkiyə” 
(1913), A.Qlebovun “İnqa” (1929), 
Y.O”Nilin “Çinar altında məhəbbət” 
(1931), A.Korneyçukun “Po-
lad qartal” (1936), A.Puşkinin 
“Xəsis cəngavər” (1937), 
B.Lavrenyovun “Hücum” (1937), 
U.Şekspirin “Otello” (1938), 
Ş.Saminin “Dəmirçi Gavə” (1939), 
G.Mdivaninin “Vətən namusu” 
(1939) və s. dünya ədəbiyyatının 
bu kimi ən nüfuzlu ədiblər 
şəbəkəsi teatrın səhnəsində 

özünə mötəbər yer tutmuş, onların 
müxtəlif mövzuları əhatə edən 
ən maraqlı əsərləri sənət həyatı 
tapmışdır. 

Bu sənət məbədi həmişə 
çalışmışdır ki, milli dramaturgiya, 
o cümlədən, yerli müəlliflərin, yəni 
Qərbi Azərbaycanlı müəlliflərin 
əsərləri bu səhnədə özlərinə geniş 
meydan tapa bilsinlər. Bu teatrın 
səhnəsi həmişə Azərbaycan dra-
maturgiyyasının inkişafı üçün ən 
münbit bir məkan kimi özünü ifadə 
etməyə çalışmışdır. Burada dünya 
dramaturqlarının sənət nümunələri 
ilə yanaşı milli dramaturqlarımız-

dan M.F.Axundzadənin “Müsjö Jor-
dan və Dərviş Məstəli şah” (1901, 
1903, 1904, 1905, 1906), “Hacı 
Qara” (1934), N.Vəzirovun “Hacı 
Qəmbər” (1904), “Ev tərbiyəsinin 
bir şəkli” (1905, 1906, 1908), 
Ə.Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” 
(1909, 1910), “Pəri cadu” (1934), 
C.Cabbarlının “Aydın” (1928), 
“Sevil” (1929), Ü.Hacıbəylinin 
“Məşədi İbad” (1931), “Arşın mal 
alan” (1933), S.M.Qənizadənin 
“Axşam səbri xeyir olar” (1931), 
C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” 
(1932), H.Cavidin “Şeyx Sənan” 
(1935) və bu kimi Azərbaycanın 
ən görkəmli nümayəndələrinin 
layiqli əsərləri özünə şöhrət qazana 
bilmişdir. 

Teatrın tarixində unudulmaz 
və önəmli günlərdən biri də bu 
ilin 14 iyul tarixidir. 14 iyul tarixini 
biz həmişə, xalqımızın feno-
men oğlu, ulu öndərimiz Heydər 
Əliyevin liderlik missiyasına 
qədəm qoyduğu tarixi gün kimi, 
qədirbilənlik hissləri ilə qeyd edirik. 
Bu il də, həmin sevinc hisslərinin 
təntənəsini yaşadığımız anda, te-
atrımızın üzünə elə bir gün doğdu 
ki, kollektivimizi ildırım sürəti ilə 
ağuşuna alan fövqəladə hadisəyə 
çevrildi. Həmin hadisənin xoş 
xəbəri sevinc hisslərimizin ikiqat 
həddə yüksəlməsinə səbəb oldu. 

14 iyul bir daha, 140 ili tamam 
olan C.Cabbarlı adına İrəvan 
Dövlət Azərbaycan Dram Teat-
rının yaradıcılıq salnaməsinin 
səhifələrinə unudulmaz gün olaraq 
qızıl hərflərlə yazıldı. Bu yazı 
möhtərəm Prezidentimizin imzası 
ilə tarixiləşdi. 

İnanırıq ki, kollektivimiz üçün 
14 və 140 rəqəmlərindəki rəmz, 
bu sənət ocağının xoşbəxtlik 
simvolunun işarəsi kimi yaddaşla-
rımızda özünə həmişəlik yer tuta-
caqdır. Bundan sonra biz, 14 iyul 
tarixini iki möhtəşəm hadisənin 
bünövrə tarixi kimi qeyd edəcəyik; 
həm ulu öndərimiz Heydər 
Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə 
yüksəldiyi gün kimi, həm də İrəvan 
Azərbaycan Teatrının 140 illiyinin 
təntənəli şəkildə qeyd olunma-
sını ehtiva edən ali sərəncamın 
 imzalandığı mühüm tarixi hadisə 
kimi yaşadacağıq. 

Belə bir xoş hadisə fonun-
da, bir anlıq İrəvan Azərbaycan 
Teatrının uzaq keçmişdən bu 
günə qədərki yaradıcılıq yolu-
na nəzər yetirdikdə görürük ki, 
teatrımızın xoş xatirələrlə yada 
salınan bir sıra digər tarixi günlər 
də vardır. Onlardan 1928-ci ili də 
məmnunluqla yada salırıq. Həmin 
gün İrəvan Azərbaycan Teatrının 
dövlət statusu aldığı tarixi gündür. 

1935-ci ildə bu sənət ocağına 
ölməz Azərbaycan dramaturqu 
Cəfər Cabbarlının adı verilmişdir. 
1967-ci ildə teatrımız yenidən 
bərpa olunmuş və 1969-cu ildən 
yeni yüksəliş dövrünü yaşamışdır.

1978-ci ildə teatrımızın dövlət 
statusu almasının 50 illiyinin 
təntənəli şəkildə qeyd olunmasına 
qarşı dayanan bədxahlarla teatrın 
rəhbəliyi ətrafında birləşmiş kollek-
tivin mübarizəsi və bu mübarizəyə 
böyük dəstək göstərən ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin 
qəti mövqeyi ilə həmin yubiley 
gerçəkləşmişdir. Həm İrəvan 
şəhərində, həm də Bakıda 
təntənəli şəkildə qeyd olunmuş, 
kollektivə Azərbaycanın fəxri adla-
rı və ali mükafatarı verilmişdir. 

1989-cu ildə Qərbi 
Azərbaycandan, öz doğma dədə-
baba torpaqlarından didərgin salı-
nan soydaşlarımızla birgə depor-
tasiya olunan İrəvan Azərbaycan 
Teatrına Xilaskarlıq missiyası ilə, 
xalqımızın təkidli tələbinə əsasən 
siyasi hakimiyyətə qayıdan ulu 
öndərimiz Heydər Əliyevin yüksək 
qayğısı ilə 1994-cü ildə müstəqil 
Azərbaycanda yeni şəraitdə dövlət 
statusu verilmişdir.

2007-ci ildə ölkə rəhbərimiz 
möhtərəm İlham Əliyevin ali 
sərəncamı ilə teatrımızın 125 
illiyinin həm Azərbaycan Res-
publikasında, həm də Türkiyə 
Cümhuriyyətində böyük təntənə 
ilə qeyd olunmuş, kollektivimizin 
bir qrup sənətkarlarına fəxri adlar 
verilmişdir. Teatrımızın Binəqədi 
rayonu ərazisində yerləşən böyük 
bir Mədəniyyət Sarayı ilə təmin 
olunması, binamızın yüksək 
səviyyədə təmiri üçün sərəncam 
verilməsi, davamlı diqqət və qayğı 
bizim yaradıcılıq stimulumuzu 
daim yeniləyir və sənətimizə, 
xalqımıza və dövlətimizə şərəflə 
xidmət etmək üçün bizə ruh verir. 
Biz, bütün varlığımızla öz sənət 
nümunələrimizi məhz həmin ruh-
dan qidalanaraq ərsəyə gətirməyə 
çalışacağıq!

Teatrımıza bəxş olunan se-
vinc hisslərinə, daim göstərilən 
diqqətə, qayğıya və verilən yüksək 
dəyərə görə möhtərəm Prezi-
dentimiz İlham Əliyevin kollek-
tivimizin sonsuz ehtiramını və 
minnətdarlığını çatdıraraq deyirik: 
Cənab Prezident! Son əsr yarımda 
milli varlığımızı qorumuş və ya-
şatmış qocaman sənət ocağı kimi 
İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram 
Teatrı bundan sonra da xalqımıza 
və müstəqil dövlətimizə ləyaqətlə 
xidmət edəcək.

İftixar PİRİYEV,  
İrəvan Dövlət Azərbaycan 
Dram Teatrının direktoru, 

Əməkdar mədəniyyət işçisi, 
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 

doktoru

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı– 140 

Milli varlığımızı qorumuş və 
yaşatmış qocaman sənət ocağı 

Erməni vandallarının bərbad günə qoyduğu dini abidələr bərpa edilir

Hazırda Azərbaycanda 
məscidlərin, dini məbədlərin, dini 
ocaqların bərpasına böyük önəm 
verilir. Ölkə başçısının müsəlman 
dünyasının müqəddəs ünvanı 
Məkkəyə ziyarəti onun dinimizə 
bəslədiyi sonsuz sevginin, ehtiramın 
bir nümunəsidir. Dövlət səviyyəsində 
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
dini məbədlərimizin bərpasına 
xüsusi diqqət göstərilir. Eyni za-
manda, dövlət başçısı və birinci 
xanım tərəfindən Ağdam, Şuşa 
məscidləri ziyarət edilib, Mehriban 
Əliyeva özü şəxsən o məscidlərə 
Quran gətirib. Şübhəsiz azad olunan 
ərazilərimizdə Heydər Əliyev Fondu 
həm tarixi abidələrin, həm də İslam 
dini abidələrinin bərpasında önəmli 
rol oynayır, böyük işlər görür.

Erməni vandalları işğal dövründə 
məscidlərimizi, ziyarətgahlarımızı, 
qəbirüstü abidələrimizi məhv ediblər. 
İşğalçılar bu illər ərzində yer adla-
rımızı, toponimlərimizi dəyişdirib, 
uydurma adlar qoyub, tariximizə id-
dia edə bilmədikləri məqamlarda isə 
barbarlığa əl ataraq maddi-mədəni, 
dini abidələrimizi vəhşicəsinə 
dağıdıblar. Xalqımızın tarixi yadda-

şını yox etmək, qədim Azərbaycan 
torpaqlarında türk-müsəlman 
mədəniyyətinin izlərini silmək üçün 
hər cür namərdliyə əl atıblar.

Azərbaycanın din sahəsindəki 
uğurlu dövlət siyasətinə qərəzli 
yanaşmayan, onun multikultural və 
tolerant ölkə olmasına şahidlik edən 
hər kəs bilməlidir ki, tarixi-mədəni 
irsin, milli-mənəvi dəyərlərin qorun-
ması, həmçinin dini ziyarətgahların, 
maddi-mədəniyyət abidələrinin 
bərpası və mühafizəsini daim diqqət 
mərkəzində saxlayan dövlət kimi 
bu siyasət işğaldan azad olunmuş 
torpaqlarımızda da uğurla davam 
etdirilməkdədir. Beləliklə, 30 ilə 
yaxın erməni əsirliyində qalmış 
Qarabağdakı dini abidələrimiz 
üçün durğunluq dövrü bitib, intibah 
mərhələsi başlayıb.

Vətən müharibəsində erməni 
talanına son qoyuldu. İyirmi 
yeddi ildən sonra Ağdam Cümə 
məscidində yenidən azan sədası 
yüksəldi. Prezident İlham Əliyev 
və Birinci vitse-prezident Mehri-
ban xanım Əliyeva həmin məscidi 
ziyarət etmişlər. Dövlət başçısı 
Məkkədən gətirdiyi müqəddəs 

“Qurani-Kərimi” məscidə hədiyyə 
etmiş və demişdir: “Bu gün mən Ağ-
dam məscidinə Məkkədən gətirdiyim 
“Qurani-Kərim”i bağışladım. Mən 
xoşbəxt adamam ki, dörd dəfə 
Məkkə ziyarətində olmuşam. Bir 
dəfə rəhmətlik atamla, üç dəfə isə 
Prezident kimi. Xoşbəxtəm ki, mən 
ailə üzvlərimlə bərabər müqəddəs 
Kəbənin içində dualar etmişəm. 
Hər bir insanın ürəyində nə varsa, 
mənim ürəyimdə də eyni duyğular-
dır. Etdiyim duaların arasında birinci 
duam torpaqlarımızın işğaldan 
azad edilməsi idi. Allahdan xahiş 
edirdim, mənə güc versin ki, biz 
torpaqları işğalçılardan azad edək, o 

xoşbəxtliyi bizə nəsib etsin, biz yenə 
də dədə-baba torpağımıza qayıdaq. 
Bu gün burada, vandallar tərəfindən 
dağılmış məscidin önündə deyirəm 
ki, xoşbəxt adamam. Bir daha Allaha 
şükür edirəm ki, mənim dualarımı 
eşidib, bu gücü mənə verib. Biz 
gücümüzü səfərbər edərək bax, bu 
tarixi günləri yaşayırıq”. 

Bundan sonra Ağdam məscidinin 
əsaslı təmiri və bərpası işlərinə start 
verildi və indi məscid istifadəyə 
yararlıdır.

Dövlət başçımız hər dəfə işğal-
dan azad edilmiş rayonlarda olarkən 
məscidləri ziyarət edir, onların 
vəziyyəti ilə maraqlanır. Ölkə başçısı 

erməni havadarlarına müraciət 
edərək demişdir: “Gəlsinlər Şuşa-
ya, Ağdama, Füzuliyə, Cəbrayıla, 
bizim azad edilmiş torpaqları-
mıza, görsünlər ki, Ermənistan 
rəhbərliyi nə günə salıb müsəlman 
məscidlərini. Hər bir müsəlman 
üçün müqəddəs olan məbədlərimizi 
nə günə salıb. Dağıdıb, təhqir 
edib, donuz saxlayıb, inək sax-
layıb, məscidlərimizin üzərində 
təhqiramiz ifadələr yazdırıb. Belə bir 
ölkə müsəlman ölkələri ilə dost ola 
bilərmi?” 

 Prezident beynəlxalq tədbirlərdə 
dəfələrlə bildirib ki, Ermənistan 
müsəlman ölkələri üçün dost ola 
bilməz, məscidləri bu günə qoyan 
ölkə müsəlman ölkələri ilə dost ola 
bilməz. 

İşğal altında qalmış bütün rayon 
və kəndlərimizdəki məscidlər, 
ziyarətgahlar və digər dini abidələr 
dağıdılıb pis günə qoyulub. 
Zəngilandakı məscid bunlardan biri-
dir. Dağıdılmış məsciddə ermənilər 
donuz saxlayırdılar. İndi həmin 
məsciddə bərpa işlərini Heydər 
Əliyev Fondu həyata keçirir. Cənab 
Prezident bu məsciddə olarkən 
bildirmişdir ki, tezliklə bütün tarixi, 
mədəni, dini abidələrimiz bərpa 
olunaraq əvvəlki görkəminə qay-
tarılacaq. Xalqımızın min illərin o 
tayından adlayıb gələn tarixi kökləri 
qorunacaq və məkrli ermənilərin 
tarix səhifələrindən silməyə çalışdığı 
həqiqətlər yenidən bərpa edilərək, 
Azərbaycan xalqının zəngin xəzinəsi 
kimi gələcəyə ötürüləcək.

Qubadlıdakı Məmər kənd 

məscidi ХVIII əsrdə inşa еdilmişdir. 
1993-cü il Qubadlı rayonu 
Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən işğal edildikdən sonra 
məscid tamamilə dağıdılmışdır. 
Rayonun Dondarlı, Dəmirçilər 
kəndlərindəki məscidlər də dağıdıl-
mışdır. 

Cənab Prezident Şuşada 
olarkən Saatlı məscidini ziyarət 
etmişdir. Dövlət başçısı buradakı 
çıxışında bildirmişdi ki, Məkkədən 
gətirilmiş “Qurani-Şərif”i Sa-
atlı məscidinə hədiyyə etdim. 
 Sonra Aşağı Gövhərağa, Yuxarı 
Gövhərağa məscidlərində olaca-
ğıq. Oraya da Məkkədən gətirdiyim 
“Qurani-Şərif”i bağışlayacağam. 
Düşmən bizim azad edilmiş tor-
paqlardakı dini abidələrimizi işğal 
dövründə məhv edib, 67 məscidi 
dağıdıb, yaxud da ki, belə yararsız 
vəziyyətə salıb. Şuşa işğaldan azad 
olunandan sonra bizim vətəndaşlar 
əl gəzdirib, məscidi təmizləyib və 
müəyyən təmir işlərini görüblər. 
Ancaq, əlbəttə ki, məscidin əsaslı 
təmiri bundan sonra aparılacaq, 
bütün müvafiq göstərişlər verilib, 
Heydər Əliyev Fondu bu missiyanı 
öz üzərinə götürüb. Mehriban xanım 
bu barədə açıqlama verib və biz 
bütün tarixi-dini abidələrimizi bərpa 
edəcəyik.

Azərbaycanda bütün dinlərin 
məbədləri qorunur . Bunu müstəqillik 
tariximiz də müstəqillikdən əvvəlki 
tarix də göstərib. Bütün dinlərin 
abidələri – kilsələr, sinaqoqlar, 
erməni kilsələri, o cümlədən Bakının 
mərkəzindəki erməni kilsəsi dövlət 

tərəfindən qorunur. Bəs ermənilər 
nə ediblər? Prezident çıxışlarından 
birində bu suala çox müdrik cavab 
verib: “Mən Zəngilanda olarkən 
dağıdılmış, divarları qalmış məscidin 
önündəki çıxışımda Azərbaycan 
xalqına müraciət edərək dedim onlar 
nə ediblər. Beynəlxalq təşkilatlara 
müraciət edərək dedim ki, gəlin 
baxın, hesabatı burada hazırlayın, 
öz kabinetlərinizdə yox”.

Ermənilər və onların havadarları 
yalan danışmaqdan utanmırlar.Yu-
xarı Gövhər ağa məscidini, guya, bir 
xarici şirkətlə birlikdə təmir etdiriblər. 
Əslində, bu təmir riyakarlıq idi. 
Azərbaycanın icazəsi olmadan, qa-
nunsuz olaraq torpaqlarımıza gəlib, 
orada aylarla oturub, Ermənistanın 
kriminal xunta rejimi ilə əlbir olub bu 
məscidi guya təmir ediblər. Onsuz 
da biz bütün məscidlərimizi yenidən 
təmir etdirəcəyik, yenidən bərpa 
edəcəyik və bütün dünya görməlidir 
ki, mənfur düşmən bizim müqəddəs 
məbədlərimizi nə günə salıb.

Təəssüf doğuran budur ki, 
Türkiyə və Pakistan istisna olmaqla, 
müsəlman dövlətləri bu məscidlərin 
erməni vandalları tərəfindən bərbad 
günə qoyulmasına heç bir reaksi-
ya verməmişlər. Hətta, beynəlxalq 
təşkilatlar bu məsələyə etinasız 
yanaşaraq susmuşlar.

Biz isə bərpa edirik, yenidən 
qururuq. Müsəlman dövləti kimi öz 
missiyamızı şərəflə yerinə yetiririk. 
Tanrı köməyimiz olsun!

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Ölkəmizdə dini abidələrə, dini-mənəvi dəyərlərimizə dövlət 
səviyyəsində çox böyük diqqət və qayğı var. Bu gün dövlət-din 
münasibətləri çox yüksək səviyyədə tənzimlənir. Azərbaycanda 
qanunla din dövlətdən ayrı olsa da, dinimizin inkişafına, təbliğinə, 
məscidlərə, dini ocaqlara dövlət diqqətlə yanaşır, qayğı göstərir. 
Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri başqa ölkələrə bir örnəkdir. 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın dinə xüsusi diqqət və qayğısı var.


