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Azərbaycan iqtisadiyyatının son 
100 illik dövrü barədə ən fundamental 
araşdırmaları və analitik yanaşmanı 
özündə əks etdirən nəşrdə respub-
likamızın hərtərəfli inkişaf modelinin 
elmi-nəzəri əsasları barədə dərin 
tədqiqi materiallara geniş yer veril-
mişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatının 
inkişaf meyilləri barədə informasiya-
lar, müqayisələr oxucuya 400-dən 
artıq müvafiq cədvəl və qrafiklərin 
müşayiəti ilə təqdim edilmişdir. 
Bütövlükdə, nəşrdə 1000-dən artıq 
mənbəyə istinad olunmuşdur.Yeni 
nəşrin hər bir cildi ilə tanışlıq göstərir 
ki, Ziyad Səmədzadə Azərbaycanın 
iqtisadi inkişaf tarixinin araşdırılması 
işindəki boşluğu doldurmaq üçün 
olduqca əhatəli və səmərəli elmi iş 
aparmışdır.

Kitabın I və II cildləri Azərbaycan 
iqtisadiyyatının sovet dövründə – 
müstəqilliyimizin bərpasına qədər 
olan mərhələdəki inkişaf yoluna 
və məsələlərinə həsr edilmişdir. I 
cilddə ilk müstəqil respublikamız 
olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə milli iqtisadiyyatımızın 
əsas istiqamətlərindən, II Dünya 
müharibəsinə qədərki dövrdə xalq 
təsərrüfatının inkişafında əsas 
meyillərdən bəhs olunur. Bu cildlə 
Azərbaycanın iqtisadiyyatının və re-
surslarının, o cümlədən Bakı neftinin 
faşizm üzərindəki qələbədə oynadığı 
rol dolğunluğu ilə oxuculara çatdırılır. 

II cilddə XX əsrin ikinci yarı-
sında Azərbaycan SSR-də kənd 
təsərrüfatının inkişafında baş verən 
dəyişikliklər, Azərbaycan iqtisadiyya-
tının maddi-texniki bazasının yara-
dılması, əhalinin həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsi kimi məsələlərə nəzər 
salınıb. Müəllif qeyd edir ki, həmin 
dövrdə Azərbaycan ittifaqın tərkibində 
özünün inkişaf yollarını müstəqil təyin 

etmək üçün kifayət qədər hüquq-
lara malik deyildi. Lakin 1969-cu 
ilin yayında respublikaya enerjili və 
məqsədə doğru inamla addımla-
yan lider Heydər Əliyevin gəlişi ilə 
bu istiqamətdə çox şeylər dəyişdi, 
respublikanın sürətli inkişafını təmin 
etmək məqsədilə yeni, qeyri-standart 
ideyalar həyata keçirildi. Nəticədə–
1970–1985-ci illərdə respublika 
iqtisadiyyatının inkişaf və səmərəlilik 
göstəriciləri, onun yüksək dinamizmi 
orta ittifaq göstəricilərini xeyli üstələdi. 
Azərbaycan sosial-iqtisadi inkişafın 
sürətinə görə, Sovetlər İttifaqında 
birinci yerə yüksəldi. 

Kitabın III və IV cildlərdə 
müstəqillik illərində respublikamızda 
modern iqtisadi sistemin yaradılması, 
yeni neft strategiyası, özəl sektorun, 
sahibkarlığın, əlverişli investisiya mü-
hitinin formalaşması, Azərbaycan iqti-
sadiyyatının davamlı və keyfiyyətli in-
kişafını təmin edən kompleks amillər, 
eləcə də respublika iqtisadiyyatının 
yaxın və uzaq gələcəyə hədəflənmiş 
inkişaf strategiyası ilə bağlı məsələlər 
şərh edilir. Bu cildlərdə ulu öndər 
Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi 
ilə 1993–2003-cü illərdə respublika 
iqtisadiyyatında əldə olunan dinamik 
inkişaf prosesləri konkret istiqamətlər 
üzrə araşdırılır, davamlı iqtisadi-sosi-
al inkişafın fundamental əsaslarının 

yaradılması məsələlərindən bəhs 
olunur. 

IV cilddə bütün bunlar barədə, 
xüsusilə də ulu öndər Heydər 
Əliyevin müəyyən etdiyi Azərbaycan 
dövlətinin inkişaf siyasətinə sadiqlik 
nümayiş etdirən Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə 2003–2020-ci 
illərdə ölkə iqtisadiyyatının davamlı 
və keyfiyyətli inkişafını təmin edən 
kompleks məsələlər, keyfiyyətli həyat 
səviyyəsini təmin edən amillər, icra 
edilən proqramlar, respublika iqtisa-
diyyatının yaxın və uzaq gələcəyə 
hədəflənmiş inkişaf strategiyası ilə 
bağlı məsələlər açıqlanır.

Müəllif kitabın V cildini Qarabağ 
zəfərinə və bölgənin iqtisadi tarixinə 
və potensialına, bərpası və gələcək 
inkişafı mövzusuna həsr etmişdir. 
Bu cilddə müstəqillik illərində tor-
paqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı 
aparılan sülh danışıqları, bununla 
bağlı Heydər Əliyevin və Prezi-
dent İlham Əliyevin siyasi uğurları, 
Ermənistanın bütün siyasi platforma-
larda diplomatik küncə sıxışdırılması, 
Vətən müharibəsində qazanılmış 
şanlı Zəfərimiz əsas diqqət yetirilən 
məsələlərdir. Müəllif işğaldan azad 
olunan ərazilərimizin son 100 ildə 
iqtisadi və demoqrafik inkişafı 
məsələlərinə, onların potensialının 
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına 
verəcəyi töhfələrə nəzər salmışdır.

Bu cildin əhatə etdiyi aktual 
məsələlər Vətən müharibəsindəki 
Qələbə kontekstində təhlil olunur. Bil-
dirilir ki, Azərbaycanın güclənməsi və 
xalqımızın tarixi zəfəri ilə yekunlaşan 
44 günlük Vətən müharibəsi, dövlət 
başçısının həyata keçirdiyi iqtisadi in-
kişaf siyasətinin nəticəsində mümkün 
olmuşdur. Bu müharibə Azərbaycanın 
XX əsrdə, müxtəlif şəraitlərdə yaşadı-
ğı dövrün parlaq səhifəsidir. Qarşıda 
isə xalqımızı Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə yeni qələbələr, Qarabağ 
və Şərqi Zəngəzurun bərpası və keç-
miş məcburi köçkünlərin öz doğma 
yurdlarına dönüşü gözləyir. 

Bütövlükdə, bu kitab 
Azərbaycanın nə az nə çox – düz 
100 illik tarixi inkişaf yolunun iqtisadi 
tərəfinə işıq salır. Müəllif çalışmışdır 
ki, oxucu son 100 ildə Azərbaycanın 
sosial-iqtisadi inkişafı haqqında mak-
simum həcmli və obyektiv informa-
siya alsın, bu və ya digər dərəcədə 
inkişafın parametrlərini və strukturunu 
müəyyən edən meyilləri və amilləri 
qiymətləndirmək imkanı əldə etsin. 
İqtisadi beşcildlik Azərbaycanın 
sovet dövrü və müstəqillik tarixinin 
öyrənilməsi, araşdırılması və təbliği 
baxımından böyük maraq doğuracaq.

Tahir AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Həyat həqiqətlərinin bədii 
obrazını yaratmış ədib

Elə bu məqsədlə də müəllim, alim, icti-
mai xadim, tərcüməçi, neftçi, yazıçı Manaf 
Süleymanovun şəxsi arxivini araşdırdıq. 
M.Süleymanov 1912-ci ildə İsmayıllı rayonu-
nun Lahıc kəndində anadan olmuşdur. 1930-
cu ildə Bakı şəhərindəki 18 nömrəli pedaqoji 
təmayüllü məktəbi bitirdikdən sonra təhsilini 
davam etdirmək məqsədiylə indiki Azərbaycan 
Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin geoloji-
kəşfiyyat fakültəsinə (1932-1937) daxil olmuş-
dur. Ali təhsil ocağını birinci dərəcəli fərqlənmə 
diplomu ilə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə neft 
- qaz mədənləri idarəsində mühəndis kimi 
başlamışdır. 1947-ci ildə “Yerin sirri” adlı ilk 
əsərini “Azərbaycan” jurnalında dərc etdirmiş-
dir. Əsərdə Azərbaycanın cəsur neftçilərinin 
“qara qızıl” uğrunda gərgin mübarizələri, gənc 
neft mühəndisləri olan – Zəki ilə Gülşənin saf 
məhəbbəti, qarşılarına qoyduqları məqsədə 
çatmaq üçün hər çətinliyə üstün gəlmələri 
milli və xəlqi ruhda təsvir edilmişdir. Mətbuat 
səhifələrindən bəlli olur ki, “Yerin sirri” əsəri 
oxucu kütləsi tərəfindən böyük maraq və 
rəğbətlə qarşılanmışdır. Ədibin qızı Gülşən 
xanım bu haqda öz xatirəsində yazır: “Ye-
rin sirri” kitabı atamın birinci əsəri idi. Ailə 
söhbətlərindən eşidirdim ki, bu əsər oxucular 
və ədəbiyyatşünaslar tərəfindən çox maraqla 
qarşılanmışdı. Hətta “Yerin sirri” kitabına yazıçı 
Aleksandr Fadeyev də rəy yazmışdı.

Mən anadan olanda qəhrəmanın adını 
mənə verdilər. Atamın sevərək təsvir etdiyi ilk 
qəhrəmanın adını daşıdığım üçün həmişə fəxr 
və qürur duymuşam”.

“Manaf Süleymanov – 110” yubileyi ilə 
əlaqədar qızı Gülşən xanım, ədibin bir sıra 
kitablarını və özünün atası haqqında xatirələrini 
Nizami muzeyinin ekspozisiyasına hədiyyə 
etmişdir.

M.Süleymanov sənətinin dərin bilicisi və 
vurğunu kimi, neftçilərin həyatından bəhs edən 
“Yerin sirri” əsərindən sonra bir-birinin ardınca 
“Fırtına”, “Dalğalar qoynunda”, “Zirvələrdə” 
kimi romanlarını da çap etdirir. Professor 
B.Tahirbəyov haqlı olaraq yazır: “Elə yazıçılar 
var ki, bütün yaradıcılıqları boyu, ancaq bir 
mövzuya müraciət edirlər. Manaf Süleymano-
vun da qələminə ən çox yatan mövzu fəhlə 
həyatıdır, qurub yaradan əmək adamlarının 
ömür-günüdür”. 

Zənnimcə, bu, təəccüblü deyil. Çünki 
M.Süleymanov əsərlərində təsvir etdiyi rəşadətli 
neftçilərlə bir mühəndis kimi çiyin-çiyinə, əmək 
cəbhəsində işləmiş və həyat həqiqətlərinin 
bilavasitə canlı şahidi olmuş, baş verən 
hadisələri qələmə almışdır. Bu gün el içində, 
aforizmə çevrilən “Eşitdiklərim, oxuduqlarım, 
gördüklərim” əsəri, neft və milyonlar səltənəti 
Bakıda hökm sürən ictimai-siyasi hadisələrdən, 
müxtəlif taleli insanların həyat tarixçəsindən, 
zəmanənin təzadlı, sərt-soyuq simasından bəhs 
edir.

Doğru fikirdir ki, “Manaf Süleymanovun bu 
əsəri nə tarixi oçerkdir, nə də publisistik esse. 
Bu əsər kapitalizmin yaranmasından başlamış, 
süqutuna qədər bədii salnamə şəklində verilmiş 
“Həyat həqiqətlərinin tarixi gerçəkliyi”dir.

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü 

Nurlanə Əliyeva “Bakının ürəyini oxuyan yazıçı” 
məqaləsində yazır: “Manaf müəllimin özünün 
dediyinə görə, bu kitabı yazmaq üçün, qırx il 
fakt toplayıb… axtarış və müşahidələr aparıb… 
Silinməyə çalışan yaddaşlarımızın tarixi parça-
larını qaytarmaq” arzusu müəllifin əsas məqsəd 
və niyyəti idi. Hər bir qələm sahibinin öz fərdi 
üslubu, yazı tərzi, qələmə aldığı mövzuya ya-
naşma bucağı var.

Əməkdar jurnalist Flora Xəlilzadənin 
qeyd etdiyi kimi: “Manaf Süleymanovun 
həmkarlarından ən çox fərqlərindən bir mühüm 
cəhət – onun tarixi hadisələrə sadiqliyidir”. Bu 
mənada yazıçının “Etnoqrafik bədii lövhələr” 
əsasında yazdığı “Lahıc” əsərinə diqqət yetirək. 
Əsrarəngiz təbiəti ilə seçilən, yeddi dağlar qoy-
nunda yerləşən, ustad sənətkarlar və misgərlər 
diyarı kimi tarixə düşən Lahıcın flora və 
faunasından, bu qədim elatın folklor və etnoq-
rafiyasından, memarlıq abidələrinin yaranma 
tarixindən, yerli əhalinin adət-ənənələrindən, 
yaşam tərzindən, tarix və mədəniyyət 
nümunələrindən, ululardan yadigar qalan tarixi 
varislik ənənəsini mərd və qeyrətlə yaşadan la-
hıclılardan bəhs edir. Manaf müəllimin təbirincə, 
“Mis və Lahıc sözləri çoxdan sinonimə çevril-
mişdir.”

 Geniş dünyagörüşünə, çoxcəhətli bilik, 
cəsarətli və sərrast ifadə tərzinə malik, dövlət 
və şəxsi arxivləri, dərin mənbələri böyük səbr 
və dözümlə araşdırmaq səriştəsi, milli qeyrət 
və mədəniyyət sahibi olan, unudulmaz yazı-
çımız Manaf Süleymanovun əsas yaradıcılıq 
xüsusiyyətləri idi.

Onun “Var millətimin xətti bu imzalar içində” 
qüruru ilə qələmə aldığı bütün əsərləri, tari-
xi yaddaşımızın büllur aynası kimi gələcək 
nəsillərə ərməğandır.

Gülzar İBRAHİMQIZI,  
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli 

Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 
böyük elmi işçisi, Abbasqulu ağa 

Bakıxanov mükafatı laureatı

Yeni kitablar Manaf Süleymanov – 110

Azərbaycanın son bir əsrlik inkişafına 
işıq salan ensiklopedik nəşr

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Respublika 
İqtisadçılar İttifaqının sədri Ziyad Səmədzadənin “Azərbaycan 
iqtisadiyyatı 100 ildə” adlı beşcildliyi bu günlərdə nəfis tərtibatla 
çapdan çıxmışdır. Bu fundamental nəşr doğru-düzgün və əhatəli 
şəkildə yazılıb-çatdırılması ilə bağlı ümummilli lider Heydər Əliyevin 
şanlı keçmişimizin xalqımıza tövsiyə və tələbləri tam nəzərə 
alınmaqla hazırlanmışdır. Son bir əsrlik Azərbaycan iqtisadiyyatına 
və iqtisadi tarixinə dair sanballı tədqiqatların müəllifi olan akademik 
Ziyad Səmədzadənin çoxillik elmi-iqtisadi yaradıcılığının növbəti 
bəhrəsi olan bu topluda Azərbaycan iqtisadiyyatının 100 ildə keçdiyi 
yol elmi cəhətdən geniş təhlil edilir. 

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 80 illik 
fəaliyyəti ərzində xalqımızın mənəvi zənginliyini, mədəni inkişaf tarixini, bədii və 
ədəbi təfəkkürünün təkrarsız nümunələrini tədqiq və təbliğ etməklə məşğuldur. 
Klassizm və müasirlik zəminində yaranan bu sənət və elm məbədi ədəbiyyat 
tariximizin, ulu xalqımızın mənəviyyat aynasıdır. Bu muzey öz fəaliyyəti dövründə 
filoloji problemlərin tədqiqi və nəzəri həlli ilə yanaşı, muzeyşünaslıq və muzey 
sənəti ilə bağlı ölkəmizin, eləcə də, keçmiş sovet məkanının kitabxana, dövlət 
arxivlərində, şəxsi və qapalı arxivlərdə çoxsaylı araşdırmalar aparılmasına nail 
olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair əsərlər, o cümlədən əlyazma, kitab, 
sənəd, məktub, xatirə əşyaları, hər bir sənətkarın müxtəlif dövrlərini əks etdirən 
nadir-orijinal fotoşəkilləri toplanmış və bu əvəzolunmaz qiymətli materiallar tarixi 
ardıcıllıqla sistemləşdirilmiş, ekspozisiyanın müvafiq bölməsində təbliğ edilmişdir. 
Elmi-nəzəri tədqiq və material toplama işi muzeyşünsalığın əsas aparıcı xətti kimi 
bu gün də davam etdirilir.

FHN “Dənli və texniki bitkilərin, eləcə də 
meşələrin yanğın təhlükəsizliyi” mövzusunda 

silsilə seminar-müşavirələr keçirib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti dənli və texniki 
bitkilərin yığılması, daşınması, saxlanması və emalı dövründə yanğın hadisələrinin qar-
şısının alınması, eləcə də meşələrin yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə 
Nazirliyin Muğan və Cənub Regional mərkəzlərində, Salyan, Neftçala, Ağcabədi, Qax 
və Balakən Rayon İcra hakimiyyətlərində, Cəlilabad rayon Heydər Əliyev Mərkəzində, 
Ağdam rayon Mədəniyyət Mərkəzində və Şamaxı şəhər Mədəniyyət evində "Dənli 
və texniki bitkilərin, eləcə də meşələrin yanğın təhlükəsizliyi" mövzusunda regional 
seminar-müşavirələr keçirib.

Tədbirlərdə müvafiq regionlarda fəaliyyət 
göstərən rayon icra hakimiyyətlərinin və 
bələdiyyələrin, meşə mühafizəsi və bərpası 
müəssisələrinin, Polis şöbələrinin, “Aqro-
servis” ASC-lərin məsul şəxsləri, fermer 
təsərrüfatı sahibləri iştirak ediblər.

Seminar-müşavirələrdə dənli və texniki 
bitkilərin yığılması, daşınması, saxlanma-
sı və emalı dövründə, eləcə də meşə və 
meşəətrafı ərazilərdə yanğın təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi, həmçinin rayon ərazisində 
açıq sahələrdə mövcud olan quru ot, kol-kos, 
məişət tullantılarının vaxtında təmizlənməsi 
istiqamətində aidiyyəti təşkilatlar qarşısında 
məsələlər qaldırılıb və yanğın təhlükəsizliyi 
ilə bağlı qaydalar izah olunub.

Tədbirlərdə mövzu ilə bağlı müzakirələr 
aparılıb, FHN əməkdaşları tərəfindən zəruri 
tövsiyələr verilib, suallar cavablandırılıb.

“Xalq qəzeti”

Muzeylərimiz tariximizin yaddaşını yaşadır
Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (ICOM) təşəbbüsü ilə 1977-ci il may 

ayının 18-dən dünyada Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi qeyd edilməyə 
başlanmışdır. Azərbaycanda dövlət səviyyəsində 1919-cu ildə – Xalq 
Cümhuriyyətinin dövründə təməli qoyulmuş “Doğma diyarın öyrənilməsi 
muzeyi” adlanan ilk milli muzey 1920-ci ildə Bakıda, ilk memorial muzey 
isə 1938-ci ildə Şəkidə yaradılmışdır. Azərbaycanda muzey fondu ölkə 
milyonçularının sovet hakimiyyətinin ilk illərində müsadirə edilmiş 
sənət əsərləri əsasında təşkil edilmişdir. H.Z.Tağıyevə, M.Muxtarova, 
M.Nağıyevə, bir sözlə, Bakı milyonçularına məxsus qiymətli sənət 
əsərləri muzeylərimizin eksponartları olmuşdur. H.Z.Tağıyevin mülkündə 
yerləşən Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin binasının özü də tariximizdən 
xəbər verən daş abidə kimi qiymətlidir.

Prezident İlham Əliyevin 
“Azərbaycan Respublikasının paytaxtı 
Bakı şəhərində “İstiqlal muzeyinin 
yaradılması və İstiqlal abidəsinin 
ucaldılması haqqında” 18 dekabr 
2006-cı il, “Müasir İncəsənət Muzeyi-
nin yaradılması haqqında” 19 dekabr 

2006-cı il, “Azərbaycanda muzey 
işinin yaxşılaşdırılması haqqında” 6 
mart 2007-ci il, “Azərbaycanın region-
larında fəaliyyət göstərən muzeylərin 
müasir standartlara uyğun təmirinə, 
yeni avadanlıq və zəruri eksponat-
larla təchizatına dair xüsusi tədbirlər 
planı” 22 may 2009-cu il, həmçinin 
“Azərbaycan Xalça Muzeyinin yeni 
binasının maddi-texniki təminatı 
haqqında” 29 dekabr 2013-cü il, eləcə 
də qoruq muzeylərin təşkilinə, muzey 
işçilərinə fəxri adların verilməsinə 
dair sərəncamları, bu mədəniyyət 
obyektlərinin açılış mərasimlərində 
şəxsən iştirak etməsi müvafiq sahəyə 
göstərilən böyük diqqət və qayğı-
ya bariz nümunələrdir. Möhtərəm 
Ptezidentimiz İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva bir neçə 
dəfə rəhbərlik etdiyim Milli İncəsənət 
Muzeyində olmuş, yeni korpusun 
açılışında iştirak etmişlər.

Hazırda ölkəmizdə 200-dən çox 

muzey fəaliyyət göstərir və onların 
ekspozisiyaları azərbaycançılıq 
məfkurəsini uğurla təbliğ edir. Ulu 
öndərin təşəbbüsü ilə 1993-cü ildə 
Nazirlər Kabinetində muzey işçilərinin 
respublika müşavirəsi keçirilmiş, 
1994-cü ildə isə bu müşavirənin 

materialları əsasında “Respublika-
da muzey işinin vəziyyəti və onun 
yaxşılaşdırılması haqqında” qərar 
qəbul edilmişdir. 2000-ci il martın 
24-də qüvvəyə minmiş “Muzeylər 
haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanunu ölkəmizdə muzeylərin 
fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi 
əsaslarını və müvafiq münasibətləri 
tənzimləyir. Bu sənəddə qeyd olunur 
ki, muzey – maddi mədəniyyət 
abidələrinin komplektləşdirilməsi, 
mühafizəsi, öyrənilməsi, kütləvi 
nümayişinin və təbliğinin həyata 
keçirildiyi mədəniyyət, elmi-tədqiqat 
müəssisəsidir. “Azərbaycan 2020: 
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsi-
yasını həyata keçirmək məqsədilə 
Prezident İlham Əliyevin 27 de-
kabr 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə 
təsdiq olunan “Daşınmaz tarix və 
mədəniyyət abidələrinin bərpası, qo-
runması, tarix və mədəniyyət qoruqla-
rının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və 

inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə 
Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq milli 
mədəni irsimizin qorunması dövlət 
əhəmiyyətli prioritet məqsəd kimi 
qarşıya qoyulmuşdur.

Təəssüf ki, neçə-neçə tarixi 
abidə və muzeylərimiz ötən əsrin 
90-cı illərində erməni işğalçıları 
tərəfindən qarət olunub və dağıdı-
lıb. İşğal olunmuş torpaqlarımızda 
762 mədəniyyət abidəsi və 1431 
mədəniyyət müəssisəsi qalmışdı. 
Erməni faşistləri 22 muzeyi, 4 rəsm 
qalereyasını tamamilə məhv ediblər. 
Şuşada 8 muzey fəaliyyət göstərib. 
Dövlət Qarabağ Tarixi Muzeyi, dahi 
bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin ev, 
vokal sənətimizin banisi Bülbülün 
memorial, görkəmli musiqiçi və 
rəssam Mir Möhsün Nəvvabın xatirə 
muzeyləri, Azərbaycan Xalça Muze-
yinin Şuşa filialı, görkəmli musiqiçi 
Qurban Pirimovun Ağdam rayonunda-
kı xatirə, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, 
Ağdam, Füzuli, Laçın, Kəlbəcər, 
Xocalı rayonlarının tarix-diyarşünas-
lıq muzeyləri tamamilə qarət edilib. 
Keçmiş SSRİ-də yeganə olan Ağdam 
Çörək Muzeyi ermənilər tərəfindən 
tamamilə yerlə-yeksan olunub.

Bu muzeylərin, demək olar ki, 
heç birini bütövlükdə xilas etmək, 
köçürmək mümkün olmayıb.

Azərbaycanın Birinci vitse-pre-
zidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın 
böyük zəhməti sayəsində “Şirvan-
şahlar Sarayı Kompleksi”, Qız qalası 
və Qobustan Milli Tarix-Bədii Qo-
ruğu, “Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin 
tarixi mərkəzi” UNESCO-nun Dünya 
İrsi Siyahısına daxil edilib. Fondun 
həyata keçirdiyi müxtəlif layihələr 

çərçivəsində Qarabağ muzeyləri haq-
qında məlumatlar mötəbər beynəlxalq 
təşkilatlara çatdırılır. 

İşğal olunmuş ərazilərdə 40 
mindən çox eksponata malik olan 22 
muzey qalmışdı. Bu 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 qiymətli eksponatlar 
talan edilmişdir. 

Fəaliyyətdə olan ICOM və onun 
Azərbaycan Milli Komitəsi Qarabağ 
muzeyləri ilə bağlı müəyyən tədbirlər 
həyata keçirir. Qarabağ muzeylərinin 
direktorları ilə tez-tez görüşlər təşkil 
olunur. Həmin muzeylərin rəhbərləri 
foto və videomaterialları yığır, 
muzeylərin binaları və işğaldan öncə 
ekspozisiyası haqqında məlumatlar 
toplayırlar. Problem ondadır ki, 
muzeylərin inventar kitabları işğal 
zamanı çıxarıla bilməyib. Bu, işi xeyli 
çətinləşdirir

Artıq Qarabağda muzeylərin 
bərpasına start verilmişdir. Bülbü-
lün ev muzyi istifadəyə verilmişdir. 
Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyində isə 
təmir - bərpa işləri aparılır. İşğaldan 
azad edilmış diğər rayonlarımızda da 
muzeylər bərpa ediləcək.

Bu muzeylər Qarabağın, 
bütölükdə xalqımızın tarixinin 
öyrənilməsi baxımından çox 
əhəmiyyətlidir. 

Çingiz FƏRZƏLİYEV, 
 Milli İncəsənət Muzeyinin 

direktoru, Əməkdar incəsənət 
xadimi
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