
Cher lecteur,

L’Association Franco-Azerbaïdjanaise de la Jeunesse créée à Paris a déjà 
trois ans. Durant ces trois années,bravant toutes les diffi  cultés qu’elle a ren-
contrées, l’association a organisé de nombreuses manifestations culturel-
les.
L’un des nos buts principaux est de faire connaître l’Azerbaïdjan au public 
français, ainsi que la France au public azerbaïdjanais. Aujourd’hui la pu-
blication du deuxième numéro du magazine «LE PONT» est un exemple 
brillant pour a� eindre cet objectif.
Le succès du premier numéro du «PONT», qui a suscité un grand intérêt 
chez les lecteurs  français et  azerbaïdjanais, nous a encouragé  à continuer 
dans ce� e voie.
Aujourd’hui la jeunesse azerbaïdjanaise s’intéresse de plus en plus à la 
France, l’un des pays important de l’Europe,au travers de son système poli-
tique, social, culturel et de ses valeurs ancestrales. L’Azerbaïdjan a� ire aus-
si les Français par sa richesse culturelle, son passé historique, la qualité de 
l’accueil des touristes et l’abondance de ses ressources naturelles.
Les deux pays ont besoin de l’engagement de  jeunes comme nous, qui sou-
haitent développer les relations mutuelles et interculturelles. 
En terminant, je souhaite remercier ici toute l’équipe de l’AFAJ, le temps 
qu’ils ont  bénévolement  consacré à l’association et dire ma gratitude à 
toutes les personnes qui nous ont soutenu et aidé  pour la réalisation de ce 
projet.

Əziz oxucular, 

Artıq üç ildir ki, Azərbaycan-Fransız Gənclik Assosiasiyası  Paris şəhərində 
fəaliyyət göstərir. Bu üç il ərzində bir çox çətinliklərlə üzləşməsinə bax-
mayaraq təşkilat bir sıra mədəni tədbirlərin həyata keçirilməsinə nail 
olmuşdur. 
Azərbaycanı fransız ictimayyətinə və həmçinin Fransanı azərbaycan 
ictimayyətinə yaxından tanıtdırmaq qarşımızda duran əsas məqsədlərdən 
biridir. Bu gün  KÖRPÜ jurnalının növbəti, ikinci nömrəsinin nəşri  bu 
məqsədə qulluq etməyimizə parlaq nümunədir. 
Həm fransız, eləcə də azərbaycanlı oxucular tərəfi ndən böyük maraqla  
qarşılanan KÖRPÜ jurnalının ilk nömrəsinin uğur qazanması bizi daha 
da həvəsləndirdi və bu yolda irəliləməyə böyük təkan verdi.
Bu gün azərbaycan gənclərinin Avropanın mühüm mərkəzlərindən  biri 
olan Fransa dövlətinə, onun  siyasi, sosial, mədəni, milli dəyərlərinə olan 
marağı getdikcə artır və bu ölkədə təhsillərini davam etdirmək arzusu daha 
da güclənir. Zəngin mədəniyyəti, tarixi, əlverişli turizmi, təbii sərvətləri 
olan  Azərbaycan da fransız ictimaiyyətinin diqqətini cəlb edir.
Mədəniyyətlərarası əlaqələri və qarşılıqlı münasibətləri inkişaf etdirmək 
arzusunda olan biz gənclərin xidmətinə hər iki dövlətin böyük ehtiyacı 
var.
Və sonda, vaxtlarını könüllü və təmənnasız olaraq təşkilata həsr edən 
bütün AFGA idarə heyətinə, eləcə də jurnalın işıq üzü görməsində əməyi 
keçən bütün şəxslərə öz təşəkkürümü bildirirəm. 
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Avant de partir pour l’Azer-
baïdjan, comment imagi-
niez-vous ce pays et com-
ment l’avez-vous trouvé ?

Quant le Ministère des Affaires 
Etrangères m’a proposé le poste d’At-
taché Linguistique pour créer un Bu-
reau de Coopération Linguistique et 
Educative à l’Ambassade de France 
à Bakou, j’ai un peu hésité. D’abord, 
je ne connaissais ni ce pays ni ce�e 
région du monde, puis je venais de 
rentrer d’une mission en Tunisie et je 
souhaitais me réinstaller en France.

Après quelques hésitations, j’ai fi-
nalement décidé d’accepter ce�e pro-
position. J’ai alors commencé, avant 
mon départ, à m’informer sur le Cau-
case, en lisant en particulier les ar-
chives de la presse française. J’ai dé-
couvert que l’Azerbaïdjan était un 
pays en guerre, plongé dans de gran-
des difficultés économiques et socia-
les, du fait de la transition politique, 
de l’exode de centaines de milliers de 
réfugiés et d’une opinion publique 
encore traumatisée par les tragédies 
du Janvier Noir (20 janvier 91) et du 
massacre de Khodjaly, liées à la lu�e 
pour l’indépendance et au conflit du 
Haut Karabakh.

Ce�e situation difficile a–t-elle em-
pêché les activités de l’ambassade ?

Je suis parti pour Bakou, début 
janvier 1993. L’Ambassade de France 
se composait de cinq expatriés fran-
çais et de cinq employés azerbaïdja-
nais. Comme la plupart des repré-
sentations diplomatiques à l’époque, 
elle était installée, dans deux « sui-
tes » de l’Hôtel Respublica, où elle est 
restée pendant quatre ans, jusqu’à 
son transfert, en 1996, rue Rassoul 
Rza, dans le bâtiment actuel. Du fait 
de l’afflux massif de dizaines de mil-
liers de familles entières qui fuyaient 
les zones de combats pour se réfu-
gier à Bakou, nous avons eu beau-
coup de mal, en effet, à trouver des 
locaux pour y installer nos services. 
Pour ce�e raison, j’ai dû commen-
cer à mener mes activités, durant les 
trois premiers mois, dans ma cham-
bre d’hôtel, avant de transformer, 
pendant deux ans, mon appartement 
privé en Bureau de Coopération Lin-
guistique et Educative.

Quelles ont été vos tâches les plus 
importantes, durant ces années de 
mission?

Avant de parler des activités cul-
turelles de l’Ambassade, je voudrais 
tout d’abord remercier ma hiérarchie 
du Ministère Français des Affaires 
Etrangères, et tout particulièrement 
les deux ambassadeurs, MM. Jean 
Perrin et Jean-Pierre Guinhut, sous 
la responsabilité successive desquels 
j’ai travaillé et qui m’ont beaucoup 
soutenu et aidé. Mes plus vifs remer-
ciements vont aussi à mes collabora-
teurs de l’Ambassade, azerbaïdjanais 
et français, à tous les francophones 
de Bakou et des Régions qui m’ont 
tant gratifié de leurs compétences 
et de leur amical soutien. Perme�ez-
moi aussi exprimer toute ma grati-
tude aux autorités azerbaïdjanaises 
avec lesquelles j’ai eu l’occasion de 
travailler : les Enseignants des Eco-
les, les Professeurs, les Doyens et les 
Recteurs des Universités, les Minis-
tres et tous leurs collaborateurs, de 
rendre hommage à la mémoire du 
Président Gueidar Aliev, qui sou-
tint explicitement plusieurs initiati-
ves comme la participation de l’Azer-
baïdjan au Festival des 3 Continents 
à Nantes en 1995 et l’installation de la 
radio française RFI sur la bande 105 
FM de Bakou en 1997 .

Mon rôle fut d’identifier et si pos-
sible de relancer la francophonie 
dans votre pays, en aidant d’abord 
les professeurs et les étudiants de 
français, puis en partant petit à pe-
tit à la découverte de tous les sec-
teurs universitaires dans lesquels la 
langue française avait été ou était 
encore en usage. Pendant deux ans, 
j’ai beaucoup travaillé dans ce cer-
cle des professeurs et des étudiants. 
Mais très vite, en accord avec le chef 
de poste, nous nous sommes dit que 
votre pays nécessitait une action cul-
turelle plus importante et qu’il nous 
fallait dépasser la seule coopération 
linguistique et éducative, transfor-
mer le bureau linguistique en véri-
table Service Culturel à part entière, 
englobant tous les types de coopé-
rations scientifiques, techniques, 
audiovisuelles et artistiques. Ce�e 
ambition a pu se concrétiser, surtout 

à partir de 1996, à l’arrivée de Mon-
sieur Jean-Pierre Guinhut. Cet hom-
me d’action, grand spécialiste des 
cultures et civilisations orientales, 
porta ainsi à un très haut niveau de 
notoriété et de prestige, les activités 
et le rayonnement de l’Ambassade 
de France en Azerbaïdjan. Puis l’Am-
bassade obtint du Ministère français 
des Affaires Etrangères des moyens 
pour envoyer des enseignants, des 
étudiants, des diplomates, des res-
ponsables de la radio et de la télévi-
sion et du monde des arts, participer 
à des stages de formation en France. 

Pour dépasser le climat de mé-
fiance politique qui prévalait à notre 
égard, quand nous sommes arrivés 
en Azerbaïdjan, je me suis donc ef-
forcé de créer un climat de confiance, 
en laissant à tous mes amis et rela-
tions professionnelles le soin d’éva-
luer mes intentions, en ouvrant mon 
« appartement - bureau » à toutes les 
personnes intéressées par notre lan-
gue. Un ambassadeur français à la 
retraite m’en avait d’ailleurs fait la 
remarque : « Votre succès est dû en 
partie au fait que vous ayez accep-
té d’ouvrir votre appartement privé 
à tous les francophones azerbaïdja-
nais ».Cela dit, c’était plus le plaisir 
de travailler et de passer mes temps 
libres en compagnie des azerbaïd-
janais qui m’inspira ce�e conduite. 
C’est un trait de caractère personnel 
qui aura finalement été pour moi un 
atout professionnel !

Après votre retour en France, vous 
n’avez jamais cessé vos contacts avec 
les jeunes Azerbaïdjanais, et vous 
avez même continué à les aider… 

A la création de l’Université de 
Vincennes – Paris8, en 1968, j’avais 
eu l’occasion d’enseigner dans cet 
établissement, avant mon départ 
pour l’étranger de 1975 à 1998. A mon 
retour de Bakou, en 1998, j’y ai repris 
du service pendant deux ans, comme 
Chargé de Mission pour les Relations 
Internationales, au Cabinet du Prési-
dent de ce�e université. Ce dernier 
poste m’a donc permis de poursuivre 
en France le travail que j’avais com-
mencé en Azerbaïdjan, avec les res-
ponsables universitaires et avec les 
étudiants. J’ai pu ainsi effectuer une 

sorte de « tutorat » bénévole auprès 
de quelques étudiants azerbaïdjanais 
: « tutorat administratif » pour faci-
liter les démarches d’inscription et 
l’insertion universitaire, « tutorat lin-
guistique et universitaire » pour ac-
compagner le suivi des études. Ce�e 
dernière fonction m’a ainsi permis de 
porter témoignage de ma fidèle ami-
tié envers la jeunesse de votre pays. 
J’ai pu implanter un petit groupe 
d’une dizaine d’azéris à Paris8. Cet-
te modeste contribution m’a semblé 
non seulement utile pour continuer 
à favoriser l’ouverture de votre pays 
vers la France et l’Europe mais aussi 
pour diversifier l’ouverture culturel-
le internationale de ce�e université 
française, traditionnellement orien-
tée vers la langue russe, depuis l’épo-
que de l’URSS.

Que souhaiteriez-vous à notre as-
sociation de jeunesse ?

Je leur souhaite de rester fidèles 
à leur pays et à leurs valeurs ances-
trales, tout en découvrant les nôtres, 
au travers de notre système politi-
que, social, culturel, dès lors qu’ils 
vivent dans la société française. Que 
leur séjour universitaire leur permet-
te, à travers les qualités et les défauts 
de la société française, de mieux con-
naître leurs propres qualités et leurs 
propres défauts. Car tout comme en 
France, il y a des choses à améliorer 
en Azerbaïdjan. Votre pays a la chan-
ce de posséder des richesses pétroliè-
res qui peuvent lui perme�re d’orga-
niser, à moyen terme, une vie sociale 
remarquable, pour peu qu’il sache 
investir dans la formation des nou-
velles générations et mobiliser la ma-
tière grise au service du pays. Je sou-
haite aux étudiants qu’ils réussissent 
leurs études universitaires et qu’ils 
trouvent la possibilité de retourner 
dans leur pays pour y travailler. Que 
votre association devienne effective-
ment un « Pont » (Körpü) entre nos 
deux pays. Que vous deveniez des 
« passeurs » techniquement et cul-
turellement compétents : nous en 
avons tant besoin, au service de tous 
ceux qui souhaitent développer les 
relations mutuelles et la compréhen-
sion interculturelle.

Guy Chevalier:  «En Azerbaïdjan, je me 
suis retrouvé dans un univers familier»

Monsieur Guy Chevalier est l’ancien Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
en Azerbaïdjan. Le développement intense des relations universitaires et culturelles entre les deux pays est lié à son 
nom. Tous les Azerbaïdjanais, qui ont eu l’honneur de connaître Monsieur Chevalier, gardent un bon souvenir de 
lui. Plusieurs années après son retour en France, nous avons décidé de l’interviewer, afin de rendre hommage à ses 
services, qui ont été hautement appréciés tant du côté français qu’azerbaïdjanais.
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Azərbaycana yola düşməzdən 
əvvəl bu ölkəni necə 
təssəvvür edirdiniz və necə 
gördünüz?

Xarici İşlər Nazirliyi Bakıda 
yerləşən Fransa səfirliyində Dilçilik və 
Təhsil sahəsində Əməkdaşlıq bürosu-
nu yaratmaq üçün Dilçilik məsələləri 
üzrə a�aşe vəzifəsini təklif edəndə 
bir az tərəddüd etdim. Çünki, ilk öncə 
bu ölkə barəsində heç bir məlumatım 
yox idi, həmçinin Tunisdəki diplo-
matik işimi başa vurub yenicə vətənə 
qayıtmşdım və Fransada yaşamaq 
arzusunda idim.

Bir müddət tərəddüddən son-
ra nəhayət bu təklifi qəbul etməyə 
qərar verdim.Və beləcə yola 
düşməzdən əvvəl Fransa mətbuatının 
arxivlərindən Qafqaz haqqında 
materiallar toplamağa başladım. 
Oxuduqlarım əsasında mənə məlum 
oldu ki, Azərbaycan müharibə 
şəraitində olan böyük iqtisadi və so-
sial çətinliklər yaşayan, siyasi keçid 
mərhələsi keçən bir dövlətdir. Yüz 
minlərcə qaçqını olan bu ölkədə əhali 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və azadlıq 
uğrundakı mübarizənin ağır nəticələri 
olan Qanlı Yanvar və Xocalı faciəsinin 
təsiri altında idi. 

Belə bir çətin şərait səfirliyin 
fəaliyyətinə nə dərəcədə təsir gös-
tərirdi?

1993- cü ilin yanvar ayında Bakıya 
yola düşdüm. O dövrdə  Fransa 
səfirliyi beş fransız və beş azərbaycanlı 
işçidən ibarət idi.  Bir sıra diplomatik 
nümayəndəliklər kimi dörd il Respub-
lika otelində fəaliyyət göstərən səfirlik 
yalnız 1996-cı ildə Rəsul Rza küçəsində 
yerləşən hazırkı binasına köçürül-
dü. Döyüş bölgələrindən Bakıya 
qaçqın düşmüş  on minlərcə ailənin 
kütləvi axını uzun müddət bizim  bina 
tapmağımıza böyük çətinliklər törətdi. 
Bu səbəbdən ilk üç ay müddətində 
fəaliyyətimə öz otel otağımda 
başlamağa məcbur oldum. Daha sonra 
isə kirayə qaldığım evi iki il boyunca 
Dilçilik  və Təhsil sahəsində əməkdaşlıq 
bürosuna çevirdim.

Çalışdığınız illər  ərzində hansı 
mühüm işlərə imza atmısınız?

Səfirliyin mədəni fəaliyyətindən 
danışmazdan öncə Fransa Xarici 
İşlər Nazirliyinə, xüsusən rəhbərliyi 
altında çalışdığım, mənə dəstək 
verən və köməklik göstərən hər iki 

səfir, cənab Jan Perrən və Jan Piyer 
Günütə öz dərin minnətdarlığımı 
bildirirəm. Həmçinin Azərbaycanda 
birgə çalışma imkanım olan məktəb 
və universitet müəllimlərinə, rektor 
və dekanlara, nazir və əməkdaşlarına, 
səfirlikdə birgə çalışdığım fransız və 
azərbaycanlı əməkdaşlarıma, dost-
luq münasibətlərinə və öz uğurları ilə 
məni sevindirən Bakı və rayonlardakı 

fransız dilli sakinlərə təşəkkürlərimi 
bidirirəm. 1995-ci il Nant şəhərində 
keçirilən Üç Qitə festivalında 
Azərbaycanın iştirakını, 1997-ci il 
Bakıda RFİ fransız radiosunun 105 
FM dalğasında yerləşdirilməsini və 
bu kimi digər təşəbbüsləri dəstəkləyən 
mərhum prezident Heydər Əliyevin 
xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla 
yad edirəm. 

Mənim rolum ilk öncə fransız 
dili müəllim və tələbələrinə kömək 
etmək, sonra isə fransiz dilinin 
tədris olunduğu universitetlərdə 
frankafoniyanın nə dərəcədə inkişaf 
etdiyini müəyyənləşdirmək və 
mümkün olduğu qədər yaymaqdan 
ibarət idi.  İki il müddətində ancaq 
tələbə və müəllim çevrəsi daxilində 
çalışdım. Lakin qısa bir zaman 
içərisində cənab səfirlə belə qərara 
gəldik ki, sizin ölkənizin daha geniş 
mədəni fəaliyyətlərə ehtiyacı olduğu 
üçün  Dilçilik və Təhsil sahəsində 
Əməkdaşlıq Bürosunu elmi, texniki və 
incəsənət sahələrini özündə birləşdirən  
Mədəniyyət Mərkəzinə çevirək. Bu 

fikir 1996-cı ildə cənab J.P. Ginütün 
gəlişi ilə daha da dəqiqləşdirildi. 
Şərq sivilizasiyası və mədəniyyətinin 
mütəxəssisi olan bu bacarıqlı in-
san Fransanın Azərbaycandakı 
səfirliyinin fəaliyyətini gücləndir-
məklə onun inkişafının yüksək 
səviyyəyə çatdırılmasına nail ol-
du. Sonra səfirlik Fransa Xarici İşlər 
Nazirliyindən müəllim və tələbələrin, 

diplomatların, incəsənət aləmi 
nümayəndələrinin, eləcə də radio 
və televiziya rəhbərlərinin Fransada 
təcrübə keçmələri üçün yardım əldə 
etdi. 

Azərbaycana gəldiyimiz zaman 
bizə qarşı olan siyasi inamsızlıq mühi-
tini aradan qaldırmaq üçün eyni za-
manda iş yerim olan evimin qapılarını 
fransız dili ilə maraqlanan hər kəsə 
açmaqla inamlı bir mühit yaratmağa 
çalışdım. Hə�a təqaüdə çıxmış bir 
fransız səfiri mənə belə demişdi : 
«Siz nəaliyyətinizin bir hissəsini 
fransızdilli azərbaycanlılara evinizin 
qapısını açdığınıza görə borclusunuz». 
Buna əsas səbəb isə boş vaxtlarımı 
azərbaycanlıların əhatəsində keçirmək 
və onlarla çalışmaqdan həzz almaq 
idi. 

Fransaya qayıtdıqdan sonra siz 
azərbaycanlı gənclərlə əlaqələrinizi 
kəsmədiniz, əksinə onlara kömək 
etməyə davam etdiniz...

Xarici ölkələrə yola düşməzdən 
əvvəl (1975-1998), 1968-ci ildə Vənsan 
adına Paris8 Universitetində müəllim 

kimi fəaliyyət göstərmişdim. 1998-
ci ildə Bakıdan qayıtdıqdan sonra 
iki il həmin universitetin Beynəlxalq 
Əlaqələr şöbəsində çalışdım. Beləcə bu-
rada tutduğum vəzifə Azərbaycanda 
tələbə və müəllimlərlə başladığım işi 
Fransada davam etdirməyimə imkan 
verdi. Təhsillərini davam etdirən bir 
neçə azərbaycanlı tələbəyə universitetə 
yazılma qaydalarını asanlaşdırmaq 
və administrativ məsələlərdə könüllü 
surətdə əlimdən gələni etməyə 
çalışdım. Və bu sizin ölkənin gənclərinə 
qarşı sadiq dostluğumun bariz 
nümunəsidir. Paris8 Universitetində 
ona  yaxın azərbaycanlı tələbələrdən 
ibarət kiçik bir qrup yaratdım. Mənə 
elə gəlir ki, belə bir addımın atılması 
sizin ölkənin Avropa və Fransaya 
açılışını gücləndirmək üçün vacib ol-
maqla yanaşı SSRİ dövründən bəri 
əsasən rus dilinə yönəlmiş bu fransız  
universitetində müxtəlif  beynəlxalq 
mədəniyyətlərin artmasına da imkan 
yaradır.

Bizim gənclik assosiasiyasına nə 
arzulardınız?

Mən azərbaycanlı tələbələrə fransız 
cəmiyyətində yaşadıqları müddətdə 
bizim siyasi, sosial, mədəni, milli 
dəyərləri kəşf etməklə öz ölkələrinə 
və milli dəyərlərinə sadiq qalmalarını 
arzu edirəm. Qoy bu təhsil illəri onlara 
fransız cəmiyyətinin müsbət və mənfi 
cəhətlərini müşahidə edərək özlərinin  
keyfiyyət və catışmamazlıqlarını yaxşı 
görməyə imkan versin. Çünki Fran-
sada olduğu kimi Azərbaycanda da 
inkişaf etdirməli sahələr çoxdur. Si-
zin ölkənin çox  gözəl bir sosial həyatı 
təmin edə biləcək ne� kimi zəngin təbii 
ehtiyatı var və bu yeni nəslin təhsilinə 
sərmayə qoyaraq eləcə də potensial 
qüvvələri bir arada toplayaraq ölkəyə 
xidmət etməsinə şərait yarada bilər.

Tələbələrə arzu edirəm ki, öz 
təhsillərini uğurla başa vursunlar və 
vətənə qayıdib işlə təmin olunsunlar. 
Qoy sizin Körpü adlanan bu jurnalınız 
doğrudan da ölkələrimiz  arasında kör-
pü yaratsın və siz burada əldə etdiyi-
niz bilik və bacarıqları öz ölkənizdə 
tətbiq edəsiniz. Mədəniyyətlərarası 
əlaqələri və qarşılıqlı münasibətləri 
inkişaf etdirmək arzusunda olan belə 
gənclərin xidmətinə hər iki dövlətin 
böyük ehtiyacı var.

Vüsalə Məmmədzadə

Gi  Şövaliye: “Azərbaycanda özümü
heç də yad hiss etmirdim”

Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəni İşlər və Əməkdaşlıq məsələləri üzrə keçmiş müşaviri olan 
Gi Şövaliye hər iki dövlət arasındakı mədəni və universitetlərarası əlaqələrin müntəzəm inkişafında əsas rol 
oynamışdır. Cənab Şövaliyeni yaxından tanıyan bütün azərbaycanlılar onu xoş xatirələrlə yad edirlər. Doğma 
vətənə qayıtdıqdan bir neçə il sonra Fransa və elecə də Azərbaycan tərəfindən yüksək dəyərləndirilən misilsiz 
xidmətlərinə ehtiram olaraq ondan müsahibə almağa qərar verdik.
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Maître Courtot, 
c’est curieux 
de savoir d’où 
vient cet inté-

rêt et cet amour de 62 ans 
pour l’Azerbaïdjan… Com-
ment vous   êtes vous inté-
ressé à l’Azerbaïdjan?

C’est à 15 ans qu’est né 
mon amour pour l’Azerbaïd-
jan. Quand j’étais au collège 
à Rodez en 1943 je rencon-
trais trois militaires de la 
légion azerbaïdjanaise qui 
se sont installés avec leurs 
camions dans notre collè-
ge. Ce qui m’a�irait surtout 
chez ces soldats c’était les 
écussons sur les manches 
de leurs uniformes – le dra-
peau actuel de la République  
Azerbaïdjanaise avec le mot 
«Azerbaïdjan». Je suppose 
que c’était le drapeau de la 
première République démo-
cratique d’Azerbaïdjan créée 
en 1918. 

Parmi mes camarades 
du collège j’étais seul à m’in-
téresser à ces militaires. Ils 
avaient les uniformes alle-
mands, ils savaient parler al-
lemand, mais j’ai remarqué 
qu’ils ne parlaient pas entre 
eux ce�e langue. Ils m’ont 
dit qu’ils étaient venus du 
Caucase et cela m’impres-
sionnait. Comme je l’ai déjà 
dit mes camarades ne s’inté-
ressaient pas à eux. Par con-
tre nous nous sommes por-
tés intérêt réciproquement. 
Ils m’ont donné ma première 
cigare�e. Ce qui m’a surpris 
aussi c’est qu’ils faisaient la 
prière.

Le contact était vraiment 
très restreint parce que les 
militaires de ce�e légion res-
taient 3-4 mois dans le collè-
ge avec leurs camions et un 

jour ils sont partis. Où sont-
ils allés? Je ne sais pas. Je sa-
vais juste qu’il fallait m’ap-
procher de l’Azerbaïdjan. 
C’est mystérieux. 

Apres ces premiers con-
tacts avec les Azerbaïdja-
nais, avez-vous continué 
à vous intéresser à l’Azer-
baïdjan ?

L’Azerbaïdjan était tou-
jours dans ma tête. Pendant 
mes études à l’Institut de  
Sciences Politiques de Pa-
ris en 1948 notre Maître de 
conférence nous demanda 
de  faire un travail  sur une 
des républiques de l’URSS. 
J’étais le seul à choisir l’Azer-
baïdjan comme je gardais 
mes souvenirs de Rodez. Le 
manque de  documentation 
sur ce pays était la seule dif-
ficulté pendant la rédaction 
de mon mémoire. 

C’est à ce�e époque-là 
que j’ai découvert l’existence 
de l’Azerbaïdjan, de la pre-
mière République démocra-
tique d’Azerbaïdjan, de tel-
les personnalités comme 
Mammadamin Rassoulza-
dé, Fatalikhan Khoyskiy et 
Alimardan bey Toptchouba-
chi. 

En 1946-47 il existait la 
République Azerbaïdjanaise 
de Tabriz dont le Président 
était un certain Pichevari et 
c’est la que je me suis aperçu 
qu’il y avait aussi des azer-
baidjanais en Iran. 

Après j’ai continué à dé-
couvrir l’Azerbaïdjan par le 
livre de MM.Bennigsen et 
Lemercier-Quelquejay « L’is-
lam en l’Union Soviétique». 
Il y a un chapitre dans ce li-
vre concernant à l’Azerbaïd-
jan. Plus tard, j’ai trouvé des 
références sur ce pays dans 

un ouvrage de Madame Car-
rère d’Encausse intitulé «Le 
mouvement des jeunes bou-
chars des années de 1920» 
qui s’est ba�u pour l’indé-
pendance d’Ouzbékistan.  
N’importe quelle source qui 
composait des références 
sur l’Azerbaïdjan était très 
précieuse pour moi. Toutes 
mes recherches sur les mu-
sulmans de l’URSS sont par-
ties de l’intérêt pour l’Azer-
baïdjan.

Cet intérêt pour l’Azer-
baïdjan et toutes vos re-
cherches vous ont conduit à 
quel résultat ?

J’ai continué à m’inté-
resser aux musulmans de 
l’URSS mais toujours en 
pensant à  l’Azerbaïdjan. Les 
contacts étaient assez res-
treints.

J’ai un grand ami  Mon-
sieur Turkmène, ancien Mi-
nistre des Affaires Etran-
gères de la Turquie. Avant 
d’être nommé Ambassadeur 
de la Turquie en France il 
avait été aussi Ambassadeur 
en Athènes et Ambassadeur 
à Moscou où il avait eu beau-
coup de contacts avec les tur-
comans. J’ai beaucoup parlé 
avec lui et j’ai appris que la 
langue azerbaïdjanaise est 
la langue la plus proche de 
turc.

Apres la chute de l’URSS, 
les républiques indépendan-
tes sont apparues sur la scè-
ne internationale. Quand j’ai 
su qu’il y avait à Paris une 
Ambassade d’Azerbaïdjan, 
j’ai téléphoné tout de suite au 
Quai d’Orsay pour deman-
der son adresse. J’ai contacté 
l’Ambassade et mes relations 
avec l’Azerbaïdjan ont été re-
nouées. 

Avec une telle passion 
pour l’Azerbaïdjan, lié avec 
ce pays par un a�achement 
aussi ancien, que comptez 
vous faire maintenant ?

Je compte être le plus uti-
le  pour l’Azerbaïdjan et les 
azerbaïdjanais.

Quel est votre message 
pour les jeunes d’Azerbaïd-
jan?

La jeunesse azerbaïdja-
naise a une chance excep-
tionnelle de construire com-
plètement un pays. Seul 
conseil à donner aux jeunes 
azerbaidjanais c’est de gar-
der fortement leurs tradi-
tions tout en regardant droit  
l’avenir, d’être fier de leur ci-
vilisation et de leur cultu-
re. Que la jeunesse d’Azer-
baïdjan soit consciente de la 
puissance de l’esprit azer-
baïdjanais qui a survécu à la 
domination persane et rus-
se à travers des centaines 
d’années. Le peuple azer-
baïdjanais a couru un risque 
énorme mais vous êtes resté 
azerbaidjanais !

Je crois profondément au 
destin de l’Azerbaïdjan qui 
peut être le pont économi-
que, sociale et culturel entre 
l’Europe, le Moyen Orient 
et l’Asie Centrale. Les azer-
baïdjanais ont la chance de 
participer à la fois à la cul-
ture turque, celle du Moyen 
Orient et la culture euro-
péenne. Vous êtes le pays le 
plus avancé parmi les mu-
sulmans de la région.

Et j’ai l’espoir que se ré-
glera au mieux pour l’Azer-
baïdjan le conflit du Haut 
Karabagh. Inshallah.

Maître Jean Courtot
et son amour pour l’Azerbaïdjan
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Maître Courtot est quelqu’un de très proches des azerbaidjanais résidents en France. Il montre un grand intérêt 
envers les  étudiants azerbaidjanais et les soutient. Quelqu’un qui n’a jamais été en Azerbaïdjan, mais qui garde 
dans son cœur un profond amour pour ce pays. Bref, un vrai ami de l’Azerbaïdjan !  

Avocat à la Cour depuis 1954, Maître Courtot nous raconte  sa passion pour l’Azerbaïdjan, de ses rapports avec le 
pays, de l’époque quand il a eu l’occasion en 1948 de faire un travail sur « l’Indépendance azerbaidjanaise de 1918 » 
pendant ses études en Droit à l’Institut des  Sciences Politiques de Paris. Il n’a pas cessé depuis lors de s’intéresser 
à l’Azerbaïdjan et aux azéris d’Iran.

par Tahmina Yolchiyeva
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Cənab Kurto, 62 ildir ki, 
Azərbaycana məhəbbət 
bəsləyirsiniz... Bu mə-
həbbət haradan gəlir? 

Azərbaycan sizi necə maraq-
landırdı?

Azərbaycana məhəbbətim 
15 yaşında yaranıb. 1943-cü ildə 
Rodez şəhərində kollecdə təhsil 
alarkən o zaman bizim kollecdə 
yerləşmiş Azərbaycan legionunun 
3 nəfər əsgəri ilə tanış olmuşdum. 
Mənim diqqətimi ən çox çəkən 
onların hərbi geyimləri üzərindəki 
«Azərbaycan» sözü ilə birgə hazırkı 
Azərbaycan Respublikasının bay-
rağı olmuşdu. Bu 1918-ci ildə 
yaradılmış ilk Azərbaycan Demok-
ratik Respublikasının bayrağı idi. 

Kollec yoldaşlarımdan yal-
nız mən həmin hərbçilərə ma-
raq göstərirdim. Onlar al-
man hərbi geyimində idilər və 
almanca danışsalar da, görür-
düm ki, öz aralarında başqa dildə 
danışırdılar. Onlar mənə Qafqaz-
dan gəldiklərini demiş və bu 
məni təəccübləndirmişdi. Qeyd 
etdiyim kimi yoldaşlarım on-
lara maraq göstərmirdi. Amma 
biz bir-birimizə qarşılıqlı ma-
raq göstərirdik. Onlar mənə ilk 
siqaretimi vermişdilər. Məni 
təəccübləndirən başqa bir şey isə 
onların ibadət etmələri idi. 

Əlaqələrimiz çox qısa oldu. 
Çünki bu legionun əsgərləri 
kollecdə 3-4 ay qaldıqdan son-
ra bir gün öz maşınları ilə 
birgə həmişəlik getdilər. Hara 
getdiklərini bilmədim. Yalnız 
bir şeyi bilirdim: Azərbaycanla 
yaxınlaşmaq lazım idi. Bu çox 
qəribə idi.

Azərbaycanlılarla bu ilkin 
əlaqədən sonra Azərbaycanla 
maraqlanmağa davam etdiniz-
mi?

Azərbaycan haqqında həmişə 
düşünürdüm. Paris Siyasi Elmlər 
İnstitutunda təhsil alarkən 1948-

ci ildə müəllimimiz keçmiş SSRİ 
respublikalarının biri haqqında 
tədqiqat işi aparmağı tələb etdi. 
Rodez xatirələri yadımda olduğu 
üçün Azərbaycanı yalnız mən 
seçdim. Diplom işimi yazarkən 
yeganə çətinliyim bu ölkə haq-
qında sənədlərin olmaması ilə 
bağlı idi. 

Mən məhz həmin dövrdə 
Azərbaycanın, Azərbaycan Demok-
ratik Respublikasının, Məmməd-
əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoys-
ki və Əlimərdan bəy Topçubaşı 
kimi şəxsiyyətlərin olduğunu 
öyrəndim.

1946-47-ci illərdə Təbrizdə 
Pişəvərinin rəhbərlik etdiyi Azər-
baycan Respublikası olmuşdur. 
Beləçə də İranda azərbaycanlıların 
olduğunu kəşf etdim. 

Sonra cənab Beniqsen və 
Lömersiye Kölköjeyin «Sovet 
İ�ifaqı müsəlmanları» kitabından 
Azərbaycan haqqında yeni şey-
lər öyrəndim. Həmin kitabda 
Azərbaycanla bağlı bir bölmə 
var idi. Daha sonra Karre d’Eno-
sun Özbəkistanın müstəqilliyi 
uğrunda mübarizə aparmış 
«1920-ci illərdə gənc buxaraçılar 
hərəkatı» adlı kitabında bu ölkə ilə 
bağlı məlumatlar tapdım. Hansısa 
kiçik bir mənbədən Azərbaycanla 
bağlı tapdığım məlumatlar mə-
nim üçün çox qiymətli idi. SSRİ 
müsəlmanları ilə bağlı bütün 
tədqiqatlarım Azərbaycana mara-
ğımın tərkib hissələri idi. 

Azərbaycana olan marağınız 
və axtarışlarınız sizi hansı 
nəticələrə gətirib çıxardı?

Azərbaycanın timsalında SSRİ 
müsəlmanları ilə maraqlanmaqda 
davam etdim. Lakin əlaqələrim 
çox məhdud idi. 

Mənim Türkiyənin keçmiş Xa-
rici Işlər naziri cənab Türkmənlə 
çox yaxın dostluq əlaqələrim var. 
Fransaya səfir təyin edilməzdən 
əvvəl o, Afina və Moskvada da 

səfir işləmiş və türkdilli xalqlarla 
sıx əlaqədə olmuşdu. Mənim onu-
nla çoxlu söhbətlərim olmuş və 
azərbaycan dilinin türk dilinə çox 
oxşadığını ondan öyrənmişdim. 

SSRİ dağıldıqdan sonra 
beynəlxalq səhnədə müstəqil res-
publikalar meydana gəldi. Mən 
Parisdə Azərbaycan səfirliyinin 
olduğunu bilən kimi ünvanı 
öyrənmək üçün Xarici İşlər 
Nazirliyinə zəng etdim. Səfirliklə 
əlaqə saxladım və Azərbaycanla 
əlaqələrim yenidən quruldu. 

Azərbaycanı bu qədər sevir-
siniz, ölkəyə köhnə məhəbbətlə 
bağlısınız. Bundan sonra nə 
etmək fikrindəsiniz?

İmkanlarım çərçivəsində 
Azərbaycan və Azərbaycanlılar 
üçün xeyirli olan hər şeyi etmək 
məramındayam. 

Azərbaycan gənclərinə nə 
demək istərdiniz? 

Azərbaycan gəncliyi gözəl 
bir ölkə qurmaq kimi müstəsna 
imkana malikdir. Azərbaycan 

gənclərinə öz ənənələrini saxla-
maqla gələcəyə düzgün baxmağı, 
öz sivilizasiya və mədəniyyətləri 
ilə fəxr etməyi tövsiyə edərdim. 
Qoy Azərbaycan gəncliyi yüz illər 
boyunca fars və rus hökmranlığı 
altında əzilməmiş Azərbaycan 
hissinin nəhəngliyinə inansınlar. 
Azərbaycan xalqı böyük təhlükə 
qarşısında idi. Lakin buna bax-
mayaraq siz azərbaycanlı olaraq 
qalmısınız. 

Mən Avropa, Orta Şərq və 
Mərkəzi Asiya arasında iqtisadi, 
sosial və mədəni körpü ola biləcək 
Azərbaycanın gələcəyinə dərindən 
inanıram. Azərbaycanlıların Ya-
xın Şərq-türk və Avropa mədə-
niyyətlərindən bəhrələnmək şansı 
var. Siz region müsəlmanları 
içərisində daha irəli getmişsiniz. 

Və mən inanıram ki, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın 
xeyrinə həll ediləcəkdir. İnşallah. 

Təhminə Yolçuyeva

Vəkil Jan Kurto
və onun Azərbaycana məhəbbəti

Vəkil Jan Kurto Fransada yaşayan azərbaycanlılara yaxın olan insanlardan biridir. O, azərbaycanlı tələbələrə 
qayğı göstərir və onları dəstəkləyir. O, heç vaxt Azərbaycanda olmasa da, qəlbində bu ölkəyə dərin məhəbbət 
bəsləyir. Bir sözlə, o, Azərbaycanın həqiqi dostudur.      

1954-cü ildən məhkəmədə vəkil işləyən Jan Kurto bizə Azərbaycana olan məhəbbəti, ölkə ilə münasibətləri, 
Paris siyasi elmlər institutunun Hüquq fakültəsində oxuyarkən 1948-ci ildə yazdığı  «1918-ci ildə Azərbaycanın 
müstəqilliyi» adlı diplom işini işlədiyi dövrdən danışır. O, həmin vaxtdan indiyə qədər Azərbaycan və İran 
azərbaycanlıları ilə maraqlanır. M
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La deuxième hypothèse re-
monte au IVe siècle avant 
J.C., quand le prince Atropat 
a fondé sur ces territoires, un 

Etat qu’on a appelé Atropatena, du 
nom de son roi. Ce nom aurait évolué 
d’Atropatena en Azerbaïdjan. Il faut 
remarquer que le nom d’Azerbaïdjan 
comprend non seulement le territoire 
de la République d’Azerbaïdjan, mais 
aussi le sud de l’Azerbaïdjan histori-
que, c’est-à-dire le territoire actuel-
lement au nord-ouest de la Républi-
que islamique d’Iran. Donc, quand 
on parle de l’histoire de l’Azerbaïd-
jan, on fait référence à la République 
d’Azerbaïdjan et au territoire sus-
mentionné faisant actuellement par-
tie de l’Iran.

Les premiers Etats sur le territoi-
re de l’Azerbaïdjan apparaissent à la 
fi n du IIIe et au début du IIe millénai-
re avant J.C. Ce sont les Etats d’Arat-
ta, des Gutians et des Lullubites, 
formés sur la base des unions triba-
les. Ultérieurement, au IXème siècle 
avant J.C., autour du lac Ourmia, sur-
git le royaume de Manna, qui tombe 
souvent sous l’infl uence des empires 
voisins, notamment de l’Ourartou 
et de l’Assyrie. Le Manna perd com-
plètement son indépendance au VIIe 

siècle avant J.C. et est intégré dans la 
Midiya, puis plus tard dans l’Empi-
re Perse des Akhemenides. Au IVe 
siècle avant J.C., quand l’empire des 
Akhemenides tombe devant Alexan-
dre le Grand, le sud de l’Azerbaïd-
jan, c’est-à-dire l’actuel Azerbaïdjan 
iranien, est incorporé dans l’empire 
d’Alexandre. Mais à sa mort, son em-
pire éclate et le prince local Atropat 
crée un Etat dans ce� e région. Puis-
sant à l’aube de son existence, cet 
Etat tombe plus tard sous l’infl uen-
ce de l’empire des Parthes et dispa-
raît de la carte politique de la région. 
Jusqu’à l’arrivée des Arabes au VIIe 
siècle, ces territoires sont contrôlés 
consécutivement par les Empires 
des Parthes et des Sassanides. En ce 
qui concerne le nord de l’Azerbaïd-
jan, c’est-à-dire le territoire de l’ac-
tuelle République d’Azerbaïdjan, le 
premier Etat – l’Albanie – surgit sur 
ce territoire au IIIe siècle avant J.C. 
Cet Etat était peuplé par des tribus 
caucasiennes et turques, et était sou-
vent le vassal de ses puissants voi-
sins, jusqu’à l’arrivée des Arabes. Au 
VIIe siècle tout l’Azerbaïdjan est con-
quis par le Khalifat arabe et contrôlé 
par lui jusqu’au Xe siècle. Quand le 
Khalifat s’aff aiblit, de nombreux pe-
tits Etats apparaissent et se succèdent 
sur ces territoires.

Le XIe siècle est considéré com-
me un véritable tournant dans l’his-
toire de l’Azerbaïdjan. Même si avant 
ce� e date les Turcs habitaient ces ter-
ritoires, et ceci durant des siècles, le 
pays n’était pas véritablement turco-

phone. A ce� e époque on assiste à 
l’arrivée des tribus turques de Selju-
kide dans ce� e région. Au cours du 
XIe et XIIe siècles, le pays devient 
complètement turcophone. D’ailleurs 
le XIIe siècle est considéré par les his-
toriens azerbaïdjanais comme l’épo-
que de la formation du peuple azer-
baïdjanais. Ces tribus turques créent 
dès leur arrivée un puissant Etat, 
avec pour centre l’Azerbaïdjan, qui 
contrôle un vaste territoire de l’Irak 
à l’Asie Centrale. Pourtant, avec l’af-
faiblissement de cet Etat, toute la ré-
gion est conquise par les Mongols au 
XIIIe siècle. L’Etat de Houlagou, créé 
par les Mongols, existe jusqu’en 1359 
quand la noblesse locale azerbaïdja-
naise se révolte et se débarrasse du 
joug mongol ; la dynastie de Jalaïrid 
arrive alors au pouvoir. Ce� e dynas-
tie tombe devant les Kara Koyounlou 
et durant le XVe siècle l’Azerbaïd-
jan est dirigé consécutivement par 
les dynasties Kara Koyounlou et Ak 
Koyounlou. 

Au XVIe siècle les Ak Koyoun-
lou sont détrônés par une nouvelle 
dynastie locale des Séfévides. Ils ren-
forcent considérablement l’Etat, qui 
contrôle désormais tout l’Azerbaïd-
jan, la Perse, le Baloutchistan, le Kho-
rasan et parfois même une partie de 
l’Irak. Les Séfévides me� ent un terme 
au règne de la dynastie des Chirvan-
chahs, qui gouvernait depuis le IXe 
siècle le Chirvan, la partie nord-est 
de l’Azerbaïdjan. Au début du XVIIe 
siècle, on assiste à un phénomène po-
litique très intéressant quand, suite à 

la guerre avec l’Empire O� oman, les 
Séfévides sont obligés de déplacer la 
capitale de Tabriz à Ispahan, une vil-
le perse. A partir de ce moment, et 
avec le changement de la politique 
du chah envers la noblesse azerbaïd-
janaise, malgré le fait que la dynastie 
Séfévide était d’origine azerbaïdja-
naise, elle s’appuie désormais plutôt 
sur les seigneurs féodaux perses que 
sur les azerbaïdjanais, et la langue 
azerbaïdjanaise perd petit à petit son 
statut de langue offi  cielle. De nom-
breux historiens pensent que, avec 
ces changements, l’Etat des Séfévi-
des devient au cours du XVIIe siècle 
un Etat perse. Les Séfévides gardent 
le pouvoir jusqu’au XVIIIe siècle et 
après leur détrônement l’Etat s’aff ai-
blit : on assiste à l’aff rontement entre 
plusieurs prétendants au trône et de 
nombreux khanats indépendants ap-
paraissent sur le territoire azerbaïd-
janais. 

A la fi n du XVIIIe siècle, on as-
siste à l’arrivée d’un nouveau puis-
sant acteur dans la région. Il s’agit 
de la Russie qui, en conséquence des 
guerres avec l’Empire O� oman et la 
Perse, conquiert  le Caucase et avec 
les traités de 1813 et 1828 signés avec 
la Perse, l’Azerbaïdjan est divisé en 
deux parties. A partir de ce moment 
et jusqu’à maintenant, le peuple azer-
baïdjanais est partagé en deux et con-
naît une évolution diff érente dans 
des systèmes politique et économi-
que distincts. En 1918 avec les révo-
lutions en Russie et le déroulement 
de la Première Guerre Mondiale, le 
nord de l’Azerbaïdjan, faisant partie 
de l’Empire Russe, déclare, comme 
d’autres pays caucasiens, son indé-
pendance et crée la première républi-
que laïque et démocratique du  mon-
de musulman. Cependant, malgré la 
reconnaissance de son indépendance 
par la communauté internationale, 
notamment lors de la Conférence de 
la Paix à Paris en 1919-1920, la Répu-
blique Démocratique d’Azerbaïdjan 
est reconquise, en violation du droit 
international, par la Russie, ce� e 
fois-ci soviétique. L’Azerbaïdjan a été 
pendant 70 ans l’une des républiques 
de l’URSS et a retrouvé son indépen-
dance en 1991 avec la chute de l’Em-
pire Soviétique. 

Histoire
de l’Azerbaïdjan

par Azad Ismayil

Dans ce numéro du “Pont”, nous présentons en bref l’histoire de l’Azerbaïdjan pour mon-
trer son évolution depuis trois-quatre millénaires jusqu’à aujourd’hui. Ultérieurement dans 

d’autres numéros de notre magazine, nous parlerons des diff érentes époques de l’histoire azerbaïdjanaise plus en détail. 
D’abord, il nous semble important d’expliquer l’étymologie du mot “Azerbaïdjan”. Il y a deux hypothèses plausibles concernant son ori-
gine. L’une consiste à affi  rmer qu’il dérive d’une combinaison de mots en ancienne langue turque qui veut dire ”terre, peuple noble, les te-
nants de feu” (l’Azerbaïdjan était pendant longtemps l’un des centres de la religion zoroastrienne). H
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Ikinci fərziyyə, bizim eradan 
əvvəl IV əsrdə şah Atropat 
tərəfindən eyni adlı dövlətin 
yaradılması ilə bağlıdır. 

Fərziyyəyə görə zaman keçdikcə 
bu söz dəyişmiş və  Azərbaycan 
olmuşdur. Bundan başqa onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, « Azərbay-
can » adı təkcə müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının deyil, həmçinin hal-
hazırda Iran Islam Respublikasının 
şimal-qərbində yerləşən Qərbi və 
Şərqi Azərbaycan ostanlarını da 
əhatə edir. Beləliklə, bu ölkənin 
tarixindən söhbət açanda Azərbaycan 
Respublikasının və Iranın yuxarıda 
qeyd edilən ərazilərinin tarixinə is-
tinad edilir.

Azərbaycan ərazisində ilk 
dövlətlər eramızdan əvvəl III mi-
nilliyin sonlarında və II minilliyin 
əvvəllərində yaradılmışdır. Bunlar 
qəbilə i�ifaqları əsasında yaradılan 
Ara�a, Kuti və Lullubi dövlətləridir. 
Sonralar, eramızdan əvvəl IX əsrdə 
Urmiya gölü ətrafında tez-tez 
qonşu dövlətlərin, xüsusilə Urar-
tu və Assuriyanın təsiri altına 
düşən Manna dövləti yaranmışdır. 
Manna eramızdan əvvəl VII əsrdə 
müstəqilliyini tamamilə itirərək 
əvvəlcə Midiya, sonra isə Əhəmənilər 
dövlətinin tərkibinə daxil edilir. 
Eramızdan əvvəl IV əsrdə Əhəmənilər 
dövləti Makedoniyalı Isgəndər 
tərəfindən darmadağın edilir və hal-
hazırda Iranın əyaləti olan Güney 
Azərbaycanın ərazisi, Isgəndərin 
imperiyasına daxil edilir. Lakin bir 
müddət sonra Isgəndərin ölümü ilə 
əlaqədar onun imperiyası dağılır və 
yerli hökmdar Atropat bu ərazidə 
dövlət yaradır. Mövcudluğunun ilk 
dövrlərində güclü olan bu dövlət, 
az sonra Parfiya imperiyasının təsiri 
altına düşür və daha sonra regionun 
siyasi xəritəsindən silinir. VII əsrdə 
ərəblərin gəlişinədək bu ərazilər 
ardıcıl olaraq Parfiya və Sasanilər 
dövlətinin nəzarəti altında olmuşdur. 
Quzey Azərbaycana gəldikdə isə 
bu ərazidə ilk dövlət – Qafgaz 
Albaniyası eramızdan əvvəl III əsrdə 
yaradılmısdır. Ərazisində türkdilli 
və qafqaz əsilli tayfaların yaşadığı 

bu dövlət VII əsrdə ərəblərin gəlişinə 
qədər tez-tez güclü qonşuların təsiri 
altina duşərdi. VII  əsrdə bütün 
Azərbaycan Ərəb Xilafəti tərəfindən 
işğal edilir və X əsrədək, yəni Xilafətin 
zəifləməsinə qədər, xəlifə tərəfindən 
idarə olunur. Bu zaman bu ərazidə 
bir- birinin ardinca qısa ömrlü kiçik 
dövlətlər yaradılır.

XI əsr Azərbaycan tarixində 
çox əlamətdar bir dövr sayılır. Məhz  
Səlcuqların (Oğuz türk tayfalarının 
bir qolu) bu əraziyə gəlməsilə 
əlaqədar olaraq Azərbaycan 
tamamilə türkdilli ölkəyə çe-
vrilir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Azərbaycan tarixçiləri XII əsri 
Azərbaycan xalqının formalaşması 
dövrü sayırlar. Bu türk tayfaları Ira-
qdan Mərkəzi Asiyaya qədər uza-
nan və Azərbaycandan idarə edilən 
böyük bir dövlət yaradırlar. Amma 
bu dövlət XIII əsrdə zəifləyir və 
bütün region monqolların əsarəti 
altına düşür. Monqollar tərəfindən 
yaradılmış Hülakilər dövləti 1359-
cu ilə qədər yaşayır. Bu tarixdə yer-
li əsilzadələrin üsyana qalxması 
nəticəsində ölkə monqol əsarətindən 
azad edilir və hakimiyyətə Cəlairlər 
sülaləsi gəlir. Bu sulalə sonradan 
Qara Qoyunlulara məğlub olaraq 
hakimiyyəti itirir və XV əsr boyunca 

ölkəni Qara Qoyunlu və Ağ Qoyu-
nlu sülalələri ardıcıl olaraq idarə 
edirlər. 

XVİ əsrdə Ağ Qoyunlu-
lar dövləti 1501-ci ildə yaradılmış 
Səfəvilər dövləti tərəfindən məğlub 
edilir. Səfəvilər sülaləsi, dövləti 
kifayət qədər gücləndirir və artıq 
Azərbaycanı, Farsı, Balucistanı, 
Xorasanı və hə�a arabir Iraqın bir 
hissəsini də nəzarət altına alırlar. 
Məhz bu sülalə IX əsrdən etibarən 
Şirvanı idarə edən Şirvanşahlar 
sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyur. 
XVII əsrin əvvəlində maraqlı bir 
siyasi proses baş verir. Osmanlılara 

qarşı aparılan müharibə nəticəsində 
Səfəvilər dövlət  paytaxtını Təbrizdən 
Isfahana keçirməyə məcbur olur. 
Bu hadisə və şahın Azərbaycan 
zadəganlarına qarşı olan siyasətinin 
dəyişməsi, ölkənin siyasi həyatına 
böyük təsir göstərir və ölkənin idarə 
olunmasında fars zadəganlarının 
rolu artır, Azərbaycan dili isə dövlət 
dili statusunu yavaş-yavaş itirir. Bir 
çox tarixçilərin fikrinə görə məhz 
XVII əsrdə Səfəvilər dövləti artıq 
fars dövlətinə cevrilir. Səfəvilər 
dövləti XVIII əsrə qədər yaşayır və 
hakimiyyətin zəifləməsindən sonra, 
ölkə daxilində hakimiyyət uğrunda 
savaş başlayır və Azərbaycan 

ərazisində kiçik xanlıqlar yaradılır. 
XVII əsrdən etibarən regiona 

Rus imperiyasının simasında yeni 
bir qüvvənin gəlişinin şahidi olu-
ruq. Bu dövlət Osmanlı imperiyası 
və Iranla müharibə nəticəsində 
Cənubi Qafqazı zəbt edir. Iran və Ru-
siya arasında 1813 və 1828-cü illərdə 
bağlanmış müqavilələr nəticəsində 
Azərbaycan iki yerə parçalanır.  Məhz 
bu dövrdən başlayaraq Azərbaycan 
xalqı ikiyə bölünmüş və fərqli siya-
si, iqtisadi sistemlərdə yaşayırlar. 
1918-ci ildə Rusiyada baş verən 
hakimiyyət boşluğundan istifadə 
edərək, digər qafqaz dövlətləri 

kimi Şimali Azərbaycan da öz 
müstəqilliyini elan edir və musəlman 
dünyasında ilk dünyəvi demokratik 
respublika yaradır. Müstəqilliyinin 
beynəlxalq aləm tərəfindən, 1919-
20-ci illərdə kecirilən Paris sülh 
konfransı zamanı tanınmasına bax-
mayaraq, Sovet Rusiyası beynəlxalq 
hüqüq normalarını pozaraq 1920-
ci ildə yenidən Azərbaycan Demo-
kratik Respublikasını zəbt edir. 
Azərbaycan 70 il ərzində SSRI-nin 
respublikalarından biri olmuşdur 
və nəhayət 1991-ci ildə Azərbaycan 
xalqı yenidən öz müstəqilliyinə 
qovuşmuşdur.

Azad İsmayil

Azərbaycan
tarixi

Körpü jurnalının bu sayında biz sizlərə Azərbaycanın III-IV minillikdən bugünədək  
olan dövlətçilik tarixini qısa formada təqdim edəcək və gələcək nömrələrimizdə bu ta-
rixin müxtəlif dövrlərindən söz açacağıq. Bizə elə gəlir ki, ilk növbədə « Azərbaycan » sözünün etimologiyasına aydinlıq gətirmək 
lazımdır. Bu sözün mənşəyilə bağlı iki fərziyyə həqiqətə  daha yaxındır. Bunlardan birincisi ondan ibarətdir ki, bu söz qədim türk 
dilində « torpaq, əsilzadələr xalqı, od qoruyucuları » (Azərbaycan uzun müddət Zərdüşt dininin mərkəzlərindən biri olmuşdur) 
söz birləşməsindən əmələ gəlmişdir. T

A
R

İ
X

KÖRPÜ

9



50 av. J.C. César entre-
prend la conquête de 
la Gaule. Avec la chute 
de l’Empire romain oc-

cidental en 476, la Gaule est partagée 
entre diff érents rois barbares.  Au V 
siècle, Clovis, chef des francs, entre-
prend la réunifi cation du territoire et 
se fait baptiser en 496  afi n de pou-
voir bénéfi cier du soutien pontifi cal 
dans la fi délisation des populations 
conquises.

Au VIII siècle, les mérovingiens 
perdent le pouvoir au profi t des ca-
rolingiens. En 800, Charlemagne est 
couronné empereur à Rome, par le 
pape. Mais la plus grande puissan-
ce de l’occident ne résiste cependant 
pas aux divergences internes entre 
les descendants de Charlemagne, qui 
aboutissent au traité du Verdun (843) 
partageant l’Empire entre les trois 
frères – chacune de ces trois parties 
de l’Empire connaîtront par la suite 
un destin autonome, dont la Francie 
occidentale évoluera en France et la 
Francie orientale en Allemagne ac-
tuelles.

Le roi étant élu par la suite, le trô-
ne de la Francie occidentale est parta-
gé par alternance par les carolingiens 
et les futurs capétiens. Hugues Capet, 
élu roi en 987, fait sacrer son fi ls dès 
son vivant – la royauté devient hé-

réditaire, bien que le roi continue à 
être élu encore pour quelques géné-
rations.

L’Eglise, pilier fondamentale de 
la légitimité royale, reçoit, en con-
trepartie, une protection du pouvoir 
royal, que ce soit pour des raisons 
d’ordre matériel - l’immense richesse 
de l’Eglise, que pour des causes spi-
rituelles - la persécution des non ca-
tholiques. Mais à fur et à mesure que 
le roi se renforce, il tend à soume� re 
l’Eglise et de l’écarter du cercle de dé-
cision, tout en continuant y trouver 
un appui et une alliée majeure pen-
dant toute l’histoire de la royauté. En 
a� endant, Philippe IV, dit le Bel, s’af-
franchit de la tutelle du siège pontifi -
cal en 1302 – l’événement correspond 
à la première réunion des états géné-
raux. 

Le roi Charles IV meurt sans fi ls 
et le trône passe ainsi aux Valois. La 
remise en question de la légitimité 
de l’arrivée au pouvoir du nouveau 
roi en France par le monarque d’An-
gleterre (Edouard III) déclenche la 
Guerre de Cent ans (1337-1453). En-
tre temps, la réunifi cation des diff é-
rentes parties du royaume continue, 

par divers moyens, sous l’autorité du 
pouvoir royal. La règne des Valois 
est également marquée par des évé-
nements graves tels que les guerres 
d’Italie (1492-1516) , les guerres contre 
l’Autriche (1521-1559) et les guerres 
de religion (1562-1598) dont le point 
culminant fut la massacre des pro-
testants la nuit de Saint Barthélemy 
en 1572. Celles dernières sont le ré-
sultat de la forte contestation du cou-
rant protestant par l’Église catholique 
qui a toujours eu une autorité morale 
considérable dans le royaume. 

Avec la mort de Henri III (1589) le 
trône de France passe aux Bourbons 

(Henri IV). Les rois subséquents ren-
forcent leur autorité en province qui, 
combiné avec une politique extérieu-
re guerrière ayant des conséquences 
internes, fait naître une alliance des 
mécontents : la Fronde. Celle-ci est 
défaite par Louis XIV qui pratique un 
gouvernement personnel. Il contrôle 
la noblesse, rassemblée à Versailles, 
mais également les arts et les le� res, 
et la religion par une politique galli-

cane de résistance à la papauté. En re-
vanche, la politique interventionniste 
de son ministre de fi nance, Colbert, 
s’avère un échec. Sur le plan militaire, 
la politique d’expansion vers le Rhin 
est poursuivie par la perte d’une par-
tie des colonies d’Amérique.

L’absolutisme monarchique, né 
avec Louis XIV, entame son aff aiblis-
sement avec la mort de celui-ci. Des 
nouvelles idées philosophiques se 
diff usent à travers diverses réunions 
; les penseurs tels que Montesquieu 
commencent à faire leurs proposi-
tions sur une réforme éventuelle du 
régime gouvernemental du royaume. 
Les nobles utilisent les parlements 
de justice comme un moyen effi  cace 
pour résister, voir même contester, les 
décisions royales. Ils s’opposent aux 
diverses réformes du royaume pro-
posé par les ministres du roi. Tout 
ceci, conjugué avec les circonstances 
de l’époque, débouche sur la réunion 
des états généraux et fi nalement sur 
la Révolution.

La Révolution, qui se symbo-
lise avec la prise de la Bastille le 14 
juillet, entre autres, abolit les privi-
lèges des nobles, brise l’organisation 
sociale inégalitaire par la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen 

(26 août 1789) qui consacre les prin-
cipes fondamentaux du droit la régis-
sant jusqu’à aujourd’hui, favorise une 
économie plus libérale et met en place 
une administration décentralisée. La 
monarchie, conservée jusqu’à là, perd 
la confi ance populaire avec la tentati-
ve de la fuite faite par le roi Louis XVI 
qui le paiera avec sa vie.

La formule « la France s’est dotée 
d’une nouvelle société, elle cherche 
encore son Gouvernement » résume 
bien les périodes suivantes, extrême-
ment troublées par des confl its poli-
tiques, crises fi nancières… La vague 
des guerres révolutionnaires unit 
l’Europe des monarques contre la 
France. Un homme sort vainqueur 
de la situation : Napoléon Bonaparte, 
qui, avec le coup d’Etat du 18 brumai-
re an VIII, instaure un nouveau régi-
me aux apparences d’une République 
mais où la réalité du pouvoir appar-
tient à lui seul. Proclamé l’ « Empe-
reur des français » en 1804, il opère 
des importantes réformes en admi-
nistration centrale et territoriale, mo-
dernise la justice avec, notamment, la 
rédaction des codes, dont le Code ci-
vil qui a fêté en 2004 son bicentenai-
re. Mais l’aff aiblissement de l’esprit 
révolutionnaire se refl ète aussi dans 
la politique extérieure belliqueuse 
de l’Empire dont les défaites restau-
rent dans le pays la royauté, ce� e fois 
constitutionnel.

Ce� e période qui dure de 1815 
à 1848 est marquée notamment par 
la vraie naissance du régime parle-
mentaire en France et des profondes 
transformations économiques et so-
ciales dues en grande partie à la révo-
lution industrielle de la France

L’histoire de la France
Par Orkhan Ahmadov

On ne peut qu’arbitrairement a� ribuer une date de naissan-
ce à un Etat telle que la France, comme il en sera exposé dans ce 
numéro, qui a monté presque une par une toutes les marches de 
l’échelle dont le bout aboutit à un Etat moderne, organisé, soumis 
au droit et à la volonté de son peuple.
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E.ə. 50-ci ildə Sezar  Qalliyanı 
işğal edir. 476-cı ildə Qərbi 
Roma imperiyasının sü-
qutundan sonra Qalliya 

müxtəlif  barbar  kralları  arasında 
bölünür. V əsrdə frankların başçısı 
Klovis ərazini birləsdirməyə nail 
olur və yepiskopun dəstəyi ilə  tabe 
olunmuş əhalinin rəğbətini  qazan-
maq üçün 496-cı ildə xristianlığı 
qəbul edir.

VII əsrdə merovegenlər ha-
kimiyyəti karalegenlərlə mübari zədə 
məğlub olurlar. 800-ci ildə Şarlöman  
papa tərə fi n dən Romada imperator 
elan edilir.  Lakin qərbin bu əzəmətli  
imperiyası Şarlömanın nəsli arasında 
baş verən daxili ixti şaşlara tab 
gətirmir, 843-cü ildə bağlanılan Ver-
den müqaviləsinə əsasən imperiya üç 
qardaş arasında bölünür. İmperiyanın 
parçalanmış hər üç hissəsi zaman 
keçdikcə muxtariyyət qazanacaq, 
belə ki, qərbi Fransi ərazisi Fransa-
da, şərqi Fransi isə  indiki Almaniya 
ərazisində inkişaf edəcək.

Daha sonralar kral haki miyyətə 
gəlir və qərbi Fransi taxt - tacı bir biri-
nin ardınca əvvəl karalegenlər sonra 
isə  kapesiyenlər tərəfi ndən idarə olu-
nur. 987-ci ildə kral seçilən Üq Kape  
hələ sağlığında oğlu nu kral təyin edir 
və beləcə hakimiyyət bir neçə nəsillər 
boyu irsi xarakter daşiyır.  

Kral qanununvericili yində əsas 
rol oynayan  kilsə  istər maddi (kilsə 
zəngin xəzinəyə malik idi), istərsə 
də mənəvi (katolik olmayanların 

cəzalandırılması) cəhətdən kral 
hakimiyyəti tərəfi ndən hi ma yə olu-
nurdu. Lakin zaman keçdikcə kral 
güclənir, kilsəni özünə tabe etmək 
və onu qərarlar qəbul etməkdən 
uzaqlaşdırmaq istəsə də lakin  bütün 
kral hakimiyyəti dövrü boyunca  on-
dan dəstək alir və kilsə kralın əsas 
mü� əfi qi olaraq qalır. 

IV Şarl heç bir varis qoyma-
dan ölür və hakimiyyət  Valların 
əlinə   keçir. İngiltərə kralı III Eduard 
Fransada yeni  kralın hakimiyyətə 
gəlməsinin nə dərəcədə qanuni olub 
olmaması məsələsini qaldırır və bu 
da 100 illik  (1337-1453) müharibənin 
başlanmasına səbəb olur. Bu illər 
ərzində krallığın bir sıra parçalara 
bölünmüş hissələri kral hakimiyyəti 
altında müx təlif vasitələrlə birləsir. 
Valların hakimiyyət illəri  çox ağır 
və çətin hadisələrlə, İtaliya (1492-

1516), Avstriya (1521-1559) və dini 
müharibələrlə (1562-1598) müşaiyət 
olunur. 1572-ci ildə Sen-Varfolomey 
gecəsində pro testantların kütləvi 
surətdə qır ğını bu dini müharibələr 
içərisində ən qanlı faciələrdən biri dir. 
Bu son hadisələr krallıqda həmişə 
yüksək mənəvi nüfuza malik  olan 
katolik kilsəsinin protestantlara qarşi 
olan nifrətinin nəticəsi idi. 

III  Henrinin ölümündən 
sonra hakimiyyətə  burbonlar 
gəlir (IV Henri). Dövlətin apardığı 
müharibəli xarici siyasət  daxildə 
də mənfi  nəticələrini göstərdiyi 
üçün sonrakı krallar əyalətdə öz 
hakimiyyətlərini gücləndirirlər. Bu 
cür siyasət narazıçılıqlara səbəb ola-
raq  Frondanın (mütləqiyyət əleyhinə 
olan zadəgan - burjua hərəkatı) ya ra-
dıl masına gətirib çıxarır. Bu hərəkatın 
qarşısı özünə məxsus idarə etmə tərzi 

olan XIV Lüdovik tərəfi ndən alı nır. 
O, Versaldakı bütün za dəganlara, 
dinə və eləcə də ədəbiyyat və 

incəsənətin çiçəklənməsinə nəzarət 
edirdi. Bunun əksi olaraq Maliyyə 
Naziri Kolberin yeritdiyi siyasət 
müvəfəqqiyyətsizliyə uğrayır. Hərbi 
planda isə Reynə  doğru ərazilərin 
genişlənməsi siyasəti Amerikadakı  
müstəmləkələrin bir hissəsinin 
itirilməsi ilə nəticələnir.

XIV Lüdovikin gəlişi ilə yaranan 
mütləq monarxiya, onun ölümündən 
sonra zəifl əməyə başlayır.  Bu dövrdə 
yeni fəlsəfi  ideyalar yaranır; Montes-
kyö kimi bir sıra mütəfəkkirlər kral 
hakimiyyətində islahat lar aparılması 
haqqinda təklifl ər irə li sürürlər. 
Zadəganlar  krallığın qəbul etdiyi qə-
rar lara qarşı müqavimət gös       tər mək, 
hə� a bəzən etiraz etmək üçün parla-
ment məhkəməsindən is ti fadə edirdi. 
Onlar kralın nazirləri tərəfi ndən irəli 
sürülən müxtəlif  islahatlara qarşı 

çıxırdılar. O dövrki vəziyyətə uyğun 
bütün bu hadisələr böyük dövlətlərin 
birləsməsi və ən sonda inqilab ilə 
nəticələnir.

14 iyul Bastiliya qalasının 
alınması kimi tanınan inqilabın 
nəticəsində zadəgan lar  imtiyazlarını 
itirir, insan və vətəndaş hüququ 

deklara siyasına (26 avqust 1789-cu 
il) əsasən sosial bərabərsizlik ləğv 
olunur, daha liberal iqtisadiyyat  və 
mərkəzləşdirilmiş idarəetmə yaranır. 
XVI Ludovikin həyatı bahasına başa 
gələn qaçma cəhdi xalqın o vax-
ta qədər qorunub saxlanılmış mo-
narxiyaya olan inamını itir məsinə 
səbəb oldu.

«Fransada hələ də öz hö ku-
mətini axtaran yeni bir cəmiyyət 
yaradıldı» ifadəsi  siyasi münaqişə 
və iqtisadi böhran dolu sonrakı 
illəri çox gözəl ifadə edir… Baş 
verən inqilabçı müharibələr Avropa 
krallarını Fransaya qarşi birləsdirir. 
Bu çətin vəziyyətdən yalnız bir nəfər 
qalib çixir: Napoleon Bonapart. O, 

dövlət çevrilisi edərək Respubkiya 
bənzər bir quruluş yaradır, amma 
bu quruluşda bütün hakimiyyət 
yalnız ona məxsus idi. 1804-cü ildə 
özünü «fransızların imperatoru» 
elan edən Napoleon mərkəzi və ərazi 
idarəetmə sahəsində çox önəmli is-
lahatlar aparır, xüsusən kodekslərin 
redaksiyası ilə ədliyyə sahəsində 
müasir dəyişikliklər edir. Lakin in-
qilabi ruhun zəifl əməsi İmperiyanın 
müharibə xarakterli xarici siyasətinə 
də təsir göstərir, müvəff əqiyyətsizliyə 
uğrayan imperiyanın so nu kon s-
titutsiyalı kral hakimiy yətinin ya-
ranması ilə nəti cələnir. 

1815-1848-ci  illəri əhatə edən 
bu dövr Fransada  parlamentli sis-
temin yaranması ilə fərqlənir, icti-
mai və iqtisadi sahələrdə baş vermiş 
dəyişikliklər isə əsasən Fransanın 
sənaye inqilabının nəticəsidir.

 Orxan Əhmədov

Fransa tarixi
Fransa kimi bir dövlətin yaranma tarixini asanlıqla şərh etmək müm-
kün deyil. Jurnalımızın bu sayında biz məhz bu məsələyə toxunacaq, 
öz xalqının arzu-istəyinə və hüququna tabe olan  Fransanın müasir, 
hər tərəfl i təşkil olunmuş bir dövlət səviyyəsinə qalxmaq üçün atdığı 
addımları bir-bir izləməyə çalişacağıq. 
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Le rôle  d’ Uzeyir Hajibeyov, 
dans l’évolution de la musique 
azerbaidjanaise, est très grand.  
Hajibeyov a été impliqué dans 

les lu�es philosophiques immenses qui 
continuaient au début du XXe siècle où 
les intellectuels et les musiciens discu-
taient avec acharnement  la direction 
future de la musique azerbaidjanaise. 
Certains voulaient de se cramponner 
à la musique  modale traditionnelle, 
pendant que les autres étaient prêts à 
se débarrasser du passé et continuer à 
étreindre  la musique européenne. Ha-
jibéyov a synthétisé ces deux tendan-
ces dans son premier opéra - “Leyli et 

Medjnoun”(1908). Il était le premier 
à produire une synthèse exotique  en 
mélangeant des éléments traditionnels 
de l’orient (la mélodie, le mode et les 
instruments) avec le style occidental 
(l’opéra, la symphonie, le ballet, la mu-
sique de chambre, le jazz, etc.). Ce qui 
a émergé était une synthèse unique de 
son qui peut être reconnu comme net-
tement azerbaïdjanais. D’autres accom-
plissements d’exploitation incluent: 

Premier Opéra (1908) Hajibeyov 
était le premier à composer l’opéra dans 
l’Orient Musulman à 22 ans. Le complot 
a été fondé sur la légende arabe datée 
mille ans, “Leyli et Medjnoun.” C’était 
le premier exemple de mugham tradi-
tionnel utilisé dans le plus large con-
texte du genre d’opéra européen et d’un 
orchestre symphonique.

 Première Comédie Musicale 
(1910) On se souvient de Hajibeyov 
pour composer la première comédie 
musicale de l’Azerbaïdjan. Il avait  écrit 
trois comédies dans une période très 
courte. Ils incluent : “le mari et la fem-
me” (1910), “Soit l’un, soit l’autre” (1911) 
et “Arshin Mal Alan” (1913). Dans cha-
que comédie, il faisait la satire de beau-
coup de convictions patriarcales féo-
dales traditionnelles, particulièrement 
comme ils se rapportent au fait de voi-

ler de femmes musulmanes et de ses 
implications pour choisir des partenai-
res de mariage.

La Première Femme sur la scè-
ne (1912) Hajibeyov a choqué Bakou 
en invitant Shovkat Mammadova de 
15 ans, récemment venue de l’Italie où 
elle faisait ses études musicales, à chan-
ter à une de ses performances. Il l’a fait 
chanter sur la scène sans porter de voi-
le. Beaucoup de spectateurs de con-
cert ont été rendu furieux et Shovkat 
a dû fuir de la porte arrière du théâtre. 
Avant, c’étaient toujours des hommes 
qui interprétaient les rôles féminins sur 
scène.

Premier Hymne national (1918) 
Depuis que Hajibeyov était politique-
ment actif dans la formation de  la Ré-
publique démocratique  d’Azerbaidjan 
de courte durée (1918-1920). Il a été in-
vité à écrire le premier Hymne national 
du pays. Quand les Soviets ont accédé 
au pouvoir en Azerbaïdjan, ils lui ont 
demandé d’écrire un autre hymne pour 
la République Soviétique d’Azerbaïdjan 
(1945). En 1991 la République indépen-
dante de l’Azerbaïdjan a officiellement 
réadopté l’hymne original d’Hajibeyov 
comme son Hymne national.

Premier Orchestre des instru-
ments traditionnels (1931) Hajibeyov 
était le premier à établir un orchestre 
d’instruments azerbaïdjanais tradition-
nels (le tar, le zourna et le kamancha) 
qui a exécuté la musique classique cal-
me aussi bien que la musique impro-
visée plus traditionnelle. En plus de la 
musique folklorique  azerbaidjanaise 
traditionnelle, leur répertoire avait été 
enrichi par des compositions de Mo-
zart, Chopin, Schubert, Bizet et Glinka.

Les Premiers Honneurs, comme 
le Compositeur (1941) Hajibeyov était 
le premier compositeur dans l’ex URSS 
entière honoré au nom de “l’Artiste po-
pulaire de l’USSR”. Il a aussi reçu le Prix 
de Lénine (1938) et deux Prix de Staline 
(1941 et 1946). Hajibeyov était aimé en 
Azerbaïdjan pour  ses oeuvres tels que, 
“Koroglu”, “Arshin mal alan”, “O olma-
sin bu olsun”. Le peuple Azerbaidjanais 
est très reconnaissant à U.Hajibeyov 
pour tout ce qu’il avait fait au nom de 
la musique nationale. Les compositeurs 
d’aujourd’hui bénéficient toujours de 
son “bien musical”.

par Kamala Gulmammadova

Azərbaycan musiqisi-
nin inkişafında Üzeyir 
Hacıbəyovun rolu 
əvəzsizdir. Hacıbəyov, XX 

əsrin əvvəllərində bütün ziyalıların və 
musiqiçilərin böyük səylə Azərbaycan 
musiqisinin gələcək taleyini həll edən 
fəlsəfi mübarizəsində iştirak edir-
di. Bəziləri milli musiqidən ikiəlli 
yapışdıqları halda digərləri bütün 
keçmişi bir qələmlə silib Avropa 
musiqisinə qucaq açmaq istəyirdi. 
Hacıbəyov bu iki  cərəyanı ilk “Leyli və 
Məcnun” (1908) operasında birləşdirdi. 
Ilk dəfə olaraq o, Şərq musiqisinin milli 
elementleri (melodiya, çalğı alətləri) ilə 

Qərb  musiqisi formasının (opera, sim-
foniya, balet, kamera musiqisi, caz, və s.) 
ekzotik sintezini yaratdı. Bu sintez sırf 
Azərbaycan musiqisi kimi tanınacaq 
unikal bir səs sintezi idi. Onun digər 
nailiyyətləri aşağıdakılardır:

Ilk Opera (1908). 22 yaşlı 
Hacıbəyov ilk dəfə olaraq Müsəlman 
Şərqində ilk operanın əsasını 
qoymuşdur. Bu opera  min illik “Ley-
li və Məcnun” adlı ərəb əfsanəsinin 
motivləri əsasında yazılmışdır. Bu, 
muğamın Avropa operası və  simfo-
nik musiqisinin geniş kontekstində 
işlədililmiş ilk numunəsi idi. 

Ilk Musiqili komediya (1910) 
Hacıbəyov Azərbaycanda ilk musi-
qili komediyanın əsasını qoyan bir 
şəxsiyyət kimi tanınır. O qısa bir 
müddət ərzində 3 komediya yazmışdır: 
“Ər və arvad” (1910), “O olmasın, 

bu olsun “  (1911) və “Arşın mal 
alan”(1913). O, hər bir komediyasında  
patriarxal-feodal adət-ənənələrini, 
xüsusilə də müsəlman qadınlarının 
örtülməsi və həyat yoldaşı seçmək kimi 
azadlıqlarının olmamasını məsxərəyə 
qoymuşdur. 

Səhnədə ilk qadın (1912). 
Hacıbəyov Italiyada musiqi təhsili alan 
Şövkət Məmmədovanı öz əsərlərinin 
birini ifa etmək ücün dəvət edərək 
bütün Bakını heyrətə gətirmişdir. 
O, Şövkət Məmmədovanı səhnəyə 
başıaçıq çıxarmışdı. Tamaşaçıların 
çoxu bir Azərbaycanlı qadının səhnəyə 
başıaçıq çıxmasından qəzəblənmişdilər 
və Şövkət teatrın arxa qapısından 
qaçmağa məcbur olmuşdu. Əvvəllər, 
səhnədə bütün qadın rollarını kişilər 
ifa edirdilər.

Ilk Dövlət Himni (1918) 
Qısa müddət ərzində fəaliyyət 
göstərmiş Azərbaycan Demokratik 
Respublikasının formalaşmasında 
yaxından iştirak edən Hacıbəyova 
müstəqil Azərbaycanın ilk dövlət 
himnini yazmaq həvalə olunmuşdur. 
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qu-
rulduqdan sonra Sovetlər ondan ASSR-
nin himnini yazmağı xahiş edirlər. 
1991-ci ildə Müstəqil Azərbaycan 
Respublikası rəsmi olaraq Hacıbəyovun 
orĳinal himnini dövlət himni kimi 
yenidən bərpa edir. 

Ilk Xalq Çalğı alətləri orkestri 
(1931). Hacıbəyov ilk dəfə olaraq milli 
xalq çalğı alətlərindən ( tar, kamança, 
zurna) ibarət orkestr yaratmışdır. Bu 
alətlər lirik klassik musiqini improvizə 
edilmiş milli  musiqi qədər gözəl ifa 
edirdilər. Milli folklor musiqisindən 
əlavə bu orkestrin repertuarını Mot-
sart, Şopen, Bize, Şubert, Qlinka kimi 
bəstəkarların əsərləri zənginləşdirirdi.

Ilk dövlət mükafatı (1941) 
Hacıbəyov keçmiş SSRI də ilk “SSRI 
xalq artisti” fəxri adına layiq gorülmüş 
bəstəkardır. O, həmçinin Lenin müka-
fatina (1938) və iki Stalin mükafatına 
(1941 və 1946) layiq görülmüşdür. 
Azərbaycan xalqı Hacıbəyova milli 
musiqiyə verdiyi bütün bu töhvələrinə 
görə minnətdardır. Bəstəkarlar indiyə 
kimi onun zəngin “musiqi irsindən” 
bəhrələnirlər.

Kamala Gulmammadova
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Grand compositeur Uzeyir Hadjibeyov 

Dahi bəstəkar Üzeyir  Hacıbəyov
Si vous voulez vraiment comprendre les azerbaïdjanais, écoutez leur musique. Là,  vous découvrirez une synthèse uni-
que de l’ancien et du nouveau, de l’Orient  et de l’Occident. Vous rencontrerez un esprit de diversité, d’internationalisme, 
de tradition et d’improvisation. Mais avant tout, vous découvrirez une passion pour la vie.  

Əgər siz azərbaycanlıların təbiətini başa düsmək istəyirsinizsə, onların musiqisini dinləyin! Burada siz
yeni ilə köhnənin, Şərq ilə Qərbin unikal sintezini hiss edəcəksiniz. Siz rəngarənglik, beynəlmiləlçilik,

improvizasiya və millilik ruhu ilə rastlaşacaqsınız. Amma hər şeydən əvvəl, siz yaşamaq eşqini kəşf edəcəksiniz.  



Son voyage commence 
en novembre 1858 à Kis-
lar, à la frontière entre la 
Russie et le Caucase, et 

suit le périple de DUMAS d’abord 
près de la Caspienne, puis le long 
des montagnes du Caucase jus-
qu’à Tbilisi, capitale de la Géor-
gie, et aux côtes de la mer Noire. 
Au début de novembre, il arrive 
à Bakou, sur les rives de la mer 
Caspienne. Très curieux du culte 
de Zoroastre, Dumas avait con-
templé la terre en fl amme et vi-
sité le temple Atechgah avant de 
prendre la fameuse route du Cau-
case Bakou-Tbilisi.  Son voyage 
donnera la naissance en avril de 
la même année au récit «Le Cau-
case».

Ses récits de voyages appor-
tent bien d’éléments sur les tenants 
et les aboutissants de l’histoire et 
des civilisations des populations 
qu’il a rencontrées sur son che-
min. Le déroulement du voyage 
est accompagné du récit de l’hos-
pitalité, généralement fastueuse, 
donnée par les seigneurs locaux. 
Parmi les étapes importantes de 

son récit fi gure aussi la ville de 
Bakou, capitale du pays, décri-
te en détail avec la physionomie 
de la ville, ses diff érentes popu-
lations et les « Feux de Bakou », 
c’est à dire les nappes de naphte 
en combustion perpétuelle.

Ce voyage de trois mois, ef-
fectué dans une région alors qua-
siment inconnue, infestée de bri-
gands et de rebelles, aux routes 
parfois à peine carrossables, sur-
tout en plein hiver, donne matière 
à de riches récits. 

DUMAS a écrit «Le Caucase» 
pendant le voyage lui-même, no-
tamment durant ses séjours à Ti-
fl is et Poti.

Aussi à travers ses récits, 
le grand écrivain et voyageur 
Alexandre DUMAS a décrit les 
sites et les pays qu’il traversait. 
En terme des observations, nous 
pourrons dire que le narrateur n’a 
rien épargné, la situation géogra-
phique, les occupations de la po-
pulation, les monuments, les édi-
fi ces, de même que les aspects 
religieux.  

Alexandre Dumas a été char-
mé par ses sentiments, ses obser-
vations sur tous les univers qu’il 
a croisés sur sa route pendant le 
voyage à travers les régions, no-
tamment le Caucase et l’Azerbaïd-
jan. Sa passion pour les voyages 
et ses descriptions minutieuses, 
montrent la pertinence des révé-
lations qu’il a fait sur les lieux, les 
histoires, les folklores, les légen-
des, les accoutrements, les céré-
monies traditionnelles et les com-
portements sociaux.

Səfər 1858 – ci ilin 
noyabr ayında, 
Rusiya ilə Qafqaz 
sərhəddində yerləşən 

Kizlər şəhərindən başlayıb, 
Xəzərin sahilləri ilə Qafqaz 
dağları boyunca Gürcüstanın 
paytaxtı Tifl isə qədər, oradan 
da Qara dəniz sahilləri ilə 
davam edir. Həmin ilin 
noyabrında Düma Xəzər 
dənizi sahilinə, Bakı şəhərinə 
gəlib çatır. Zərdüştlük dini 
ilə maraqlanan yazıçı məşhur 
Qafqaz yolu olan Bakı-Tifl is 
yolunu qət etməzdən əvvəl 
Atəşgahda olur və yanar 
torpağa tamaşa edir.  Bu 
səyahətindən  ruhlanaraq o, 
aprel ayında «Qafqaz» adlı 
əsərini  yazır.
Bu səyahətnamədə, səfəri 
boyunca yolda rastlaşdığı 
xalqların mədəniyyəti və 
tarixinin mühüm elementləri 

çox gözəl əks etdirilib. 
Səfərdəki hadisələrin inkişafı 
yerli ağaların dəbdəbəli 
qonaqpərvərlikləri ilə müşa-
iyət edilir. Ən əsas etaplar 
arasında, Bakının təsviri 
mü hüm yer tutur. Şəhərin 
görünüşü, öz müxtəlif əhalisi 
və «Bakı Odları», yəni ne�  
sahələrinin daim yanması, 
tam xırdalığı ilə təsvir 
olunmuşdur.

Qiyamçı və quldurlar tərə-
fi ndən viran edilmiş, bə-
zən araba belə zorla keçə 
biləcək yolları olan, tamamilə 
tanınmayan bir ərazidə, xü-
susən qışda baş verən bu üç 
aylıq səfər, maraqlı bir hekayə  
üçün dəyərli materiallar 
verimişdir.

Düma «Qafqaz» əsərini 
xüsusilə Tifl is və Poti arasın-
da sürən səfəri zamanı yazır.
Dahi yazıçı və səyyah 
Aleksandr Düma  keçdiyi öl-
kə və şəhərləri öz əsərlərində 
əks etdirirdi. Elə ilk baxışdan 
demək olar ki, müəllif  coğrafi  
yerləşmələri, xalqların 
məşğuliyyəti və tarixini, bina  
və abidələri, dini baxışları 
olduğu kimi öz dəqiqliyi ilə 
vermişdir.
Aleksandr Düma səyahəti 
zaman keçdiyi ərazilərdə, 
xüsusən Qafqaz və Azər-
baycanda  görüb müşa hidə
etdiyi yeni aləmə valeh 
olmuşdu. Onun səyahətə 
olan həvəsi və güclü müşa-
hidə qabiliyyəti, keçdiyi yer -
lərin folklor, əfsanə, ənənə vi 
mərasim və icti mai münasi-
bətlərinə uyğunlaş dıgını gös-
tə rir.

Sevinc Abdullayeva

par Sevindj Abdoullayeva

Alexandre DUMAS – Voyage au Caucase
Aleksandr DÜMA - Qafqaz səfəri

Alexandre DUMAS (1802-1870), était le maître français du roman populaire. Connu aussi comme un grand voyageur, il était le meilleur 
ambassadeur itinérant de la France dans l’Occident et dans  l’Orient. Les azerbaïdjanais sont aussi fi ers de rappeler que l’auteur des  
«Les Trois mousquetaires» (1844), «Vingt ans après» (1845), «Le cycle de la Reine Margot» (1847), et «Le Comte de Monte-Cristo» (1845)  
avait aussi visité leur pays.

Aleksandr Düma (1802-1870) Fransız ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi hesab edilir. Səyyah kimi də tanınan yazıçı Fransanı 
Şərqdə və Qərbdə təmsil edən ən görkəmli səfi r olmusdur. Azərbaycanlılar  “Üç Müşketyor” (1844),” 20 il sonra” (1845), “Qraf Monte-

Kristo” (1845) və” Kraliça Marqo” (1847) kimi romanların müəllifi nin, Azərbaycanda  səyahətdə olması ilə fəxr edirlər. Ş
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Pourtant, malgré le fond 
historique défavorable, 
la République d’Azer-
baïdjan de 1918-1920 est 

devenue le premier état séculaire 
dans l’Orient avec le premier Par-
lement semblable à l’Européen et 
le premier Cabinet de Ministres.

Le 28 mai 1918, le Conseil 
National d’Azerbaïdjan adop-
tait l’Acte Constitutionnel d’un 
Etat indépendant : la République 
Démocratique d’Azerbaïdjan, 
dont le fondateur était Mammad 
Amin Rassoulzadeh, leader du 
Parti Moussavat (Egalité). Elle fut 
la première république démocra-
tique et parlementaire en Orient 
à proclamer et à réaliser des va-
leurs et principes universels tels 
que la souveraineté, les droits de 
l’homme, l’égalité entre hommes 
et femmes, la liberté d’expression, 
de réunion et de la presse -  qui 
ont été exécutées pour la premiè-
re fois dans le Monde Musulman.  
Avec la formation du premier 
Cabinet de Ministres, M.A. Ras-
soulzadeh confie à  Fatali-khan 
Khoyski le poste du Premier mi-
nistre de l’Azerbaïdjan. 

La République Démocrati-
que d’Azerbaïdjan eut une exis-
tence de deux ans à peine. Mais 
durant ce�e courte période un 
travail énorme cité ci-dessus fut 
accompli, avec la Fondation de la 
Première Université, avec  l’adap-
tation des a�ributs de l’indépen-
dance – drapeau national, em-
blème, hymne national – et la 
création, sur une base démocra-
tique, d’un Parlement constitué 
de députés issus des divers par-
tis politiques et de représentants 
des diverses nationalités. C’est de 
ce�e époque que date l’établisse-
ment des relations diplomatiques 
de la République Démocratique 
d’Azerbaïdjan avec la Turquie, la 
France, les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la Belgique, les Pays-

28 Mai – Jour d’indépendance de la République Azerbaïdjanaise

La première République indépendante de l’Azerbaïdjan a existé 23 mois, entre le 28 mai 1918 et le 28 avril 1920. Sans doute, la républi-
que a existé pendant la période la plus turbulente, instable et compliquée d’histoire locale au XX siècle. Les conflits ethniques et les guerres 
continues avec l’Arménie, aggravée par l’effondrement de l’Empire russe, les coups communistes, la guerre civile en Russie, ont apporté la 
région du Caucase dans l’agitation complète. Cela, à son tour, a facilité l’occupation de la région entière par l’Armée soviétique. 
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Ilk Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti  cəmi 23 ay - 28 May 1918 - 28 Aprel 1920-ci illər arasında mövcud olmuşdur. Şübhəsiz ki, 
cümhuriyyət XX əsrin ən həyəcanlı, keşməkeşli, qeyri-sabit və mürəkkəb dövründə yaşamışdır. Rus imperiyasının süqutu ilə Ermənistan 
arasında daha da  ağırlaşan etnik münaqişələr və davamlı müharibələr, kommunist zərbələri, Rusiyada vətəndaş müharibəsi Qafqazı tam 

bir “qaynar qazana” çevirmişdi. Bu da öz növbəsində bölgənin Sovet ordusu tərəfindən tam işğalını daha da asanlaşdırdı. 

Bas, le Danemark, la Pologne, la 
Finlande, la Géorgie, la Lituanie, 
l’Ukraine, l’Iran et d’autre pays. 

Le 27 avril 1920, la Républi-
que Démocratique d’Azerbaïdjan 
cessa d’exister : les troupes de la 
Russie Soviétique envahirent le 
territoire et le lendemain, 28 avril 
1920, fut instauré en Azerbaïdjan 
le pouvoir soviétique. Après 1922 
et pendant 69 ans, l’Azerbaïdjan 
fit partie de l’URSS.

Dans la seconde moitié de 
l’année 1991, conséquence de l’ef-
fondrement de l’URSS, l’Azer-
baïdjan rétablit son indépendance 
; en novembre 1991, le Parlement 
adopta l’Acte Constitutionnel sur 
l’indépendance nationale, acte 
confirmé lors du référendum or-
ganisé à l’échelle nationale le 30 
décembre 1991. L’expérience de 
la première République (aussi 
connu comme la République dé-
mocratique d’Azerbaïdjan) sem-
ble particulièrement précieuse de 
nos jours, quand il y a presque 80 
ans plus tard, l’Azerbaïdjan fait 
tout le possible pour créer un Etat 
indépendant basé sur les tradi-
tions démocratiques les plus par-
faites posées dans 1918-1920. L’ac-
tuelle République azerbaïdjanaise 
est en termes de droit, considérée 
comme l’héritière de la Républi-
que Démocratique d’Azerbaïdjan 
qui avait existé de 1918 à 1920.

Belə əlverişsiz tarixi 
zəminə baxmayaraq 
Azərbaycan Demo-
kratik Cümhuriyyəti 

1918-1920-ci illərdə Müsəlman 
Şərqində Avropa Parlamentinə 
bənzər parlament və Nazirlər 
Kabineti ilə ilk dini fərq qoy-
mayan dövlət oldu. 1918-ci 
ilin 28 mayında Azərbaycan 
Milli Şurası müstəqil dövlətin 
yaranması haqqında Kons-
titusiya aktını qəbul etdi; 
bu, Musavat Paritiyasının li-
deri olan Məmməd Əmin 
Rəsulzadənin başçılı1q etdiyi 
Müsəlman Şərqində ilk demok-
ratik və parlamentli, suveren, 
insan hüquqları, qadın və 
kişi bərabərliyi, söz azadlıği, 
mətbuat azadlığı kimi 
dünyəvi, hüquqi prinsipləri 
rəhbər tutan və həyata keçirən 
cümhuriyyət idi. Ilk Nazirlər 
Kabinetinin yaranması ilə 
Məmməd Əmin Rəsulzadə 
Baş nazir vəzifəsini Fətəli xan 
Xoyskiyə həvalə edir.

Azərbaycan Demokra-
tik Cümhuriyyəti iki il möv-
cud olmuşdur. Lakin bu qısa 
dövr ərzində çox böyük işlər 
görülmuşdür; Ilk Dövlət 
Universitetinin yaranması, 
müstəqil dövlət atributları 
olan Dövlət bayrağı, gerbi 
və Dövlət himninin təsdiq 

olunması, demokratik prin-
siplər əsasında müxtəlif 
millətlərdən və partiyalardan 
olan deputatların üzv olduğu 
Konstitusiyalı Parlamentin 
yaranması, və s. Azərbaycan 
Demokratik Cümhuriyyəti 
ilə Türkiyə, Fransa, ABŞ, 
Böyük Britaniya, Belçika, Hol-
landiya, Danimarka, Polşa, 
Finlandiya, Gürcüstan, Li-
tva, Ukrayna, Iran və digər 
ölkələr arasıda ilk diplomatik 
əlaqələrin yaranması məhz bu 
dövrə təsadüf edir.

27 aprel 1920-ci il ta-
rixindən etibarən Azərbaycan 
Demokratik Cümhuriyyətinin 
mövcudluğuna son qoyuldu. 
Sovet Rusiyasının qoşunları 
ərazini işğal edir və ertəsi gün 
Azərbaycanda Sovet rejimi qu-
rulur. 1922-ci ildən başlayaraq 
69 il ərzində Azərbaycan, 
SSRI-nin tərkib hissəsi olur. 

1991-ci ilin ikinci yarı-
sında SSRI-nin süqutu ilə 
Azərbaycan öz müstəqilliyini 
əldə edir; 1991-ci ilin noya-
brında Parlament Dövlət 
müstəqilliyi haqqında Konsti-
tusiya aktını qəbul edir və bu 
akt Referendum yolu ilə 1991-
ci ilin 30 dekabrında təsdiq 
olunur. Ilk Cümhuriyyətin 
təcrübəsi müasir dövrümüz- 
də qiymətli hesab olunur, 
belə ki 80 il sonra Azərbaycan 
1918-1920-ci illər ərzində ideal 
bir şəkildə təməli qoyulmuş 
demokratik ənənələrə sadiq 
bir Müstəqil Dövlət qurmaq 
üçün əlindən gələni edir. In-
diki Azərbaycan Respublikası 
sözün hüquqi mənasında 
1918-1920-ci illər ərzində möv-
cud olmuş Azərbaycan De-
mokratik Cümhuriyyətinin 
xələfi hesab edilir. 

İlqar Nəsibov

par Ilgar Nasibov

Photo Mirnaib Hassanoglou



En ces premiers mois de 
la Révolution française, 
une grande agitation 
règne à Paris. Au prin-

temps 1789, les États Généraux 
ont refusé de se dissoudre et se 
sont transformés en Assemblée 
nationale constituante. En juillet, 
le roi Louis XVI fait venir de nou-
velles troupes et renvoie Necker, 
ministre populaire. Le matin du 
14 juillet, le peuple de Paris prend 
des armes aux Invalides puis se 
dirige vers une vieille forteresse 
royale, la Bastille. Après une fu-
sillade sanglante, il s’empare et 
délivre les quelques prisonniers 
qui y étaient enfermés.

La prise de la Bastille est 
une première victoire du peu-
ple de Paris contre un symbole 
de l’Ancien Régime. L’édifi ce est 

d’ailleurs intégralement démoli 
dans les mois qui suivent.

Par la suite, la commémora-
tion du 14 juillet 1789 est abandon-
née, jusqu’à ce que la IIIème  Ré-
publique célèbre les fondements 
du régime. La loi du 6 juillet 1880 
fait du 14 juillet la fête nationale 
de la République.

L’accent est mis, dès le début, 
sur le caractère patriotique et mi-
litaire de la manifestation, afi n de 
témoigner du redressement de la 
France après la défaite de 1870. 
Toutes les communes sont concer-
nées. La fête débute par une retrai-
te aux fl ambeaux le 13 au soir. Le 
lendemain, les cloches des églises 
ou les salves annoncent le défi lé, 
suivi d’un déjeuner, de spectacles 
et de jeux. Les bals et feux d’arti-
fi ce terminent la journée.

Fransız inqilabının elə 
ilk aylarından Parisdə 
böyük qarışıqlıq hökm  
sürürdü. 1789-cu ilin 

yazında hakimiyyətdən əl 
çəkməkdən imtina edən ha-
kim qüvvələr Milli Məclis 
yaradırlar. İyul  ayında Kral XVI 
Lüdovik xalqın nümayəndəsi, 
nazir Nekeri işdən azad edərək 
ətrafına yeni adamlar yığır. 14 
iyul səhəri, silahlanmış Paris 
əhalisi krallığa məxsus Bas-
tiliya qalasına hücum edərək 
ağır qanlı savaşdan sonra qa-
laya daxil olur və oradakı 
məhbusları azad edir. Köhnə 
rejimin simvolu hesab edilən 
Bastilya qalasının alınması 
parislilərin ilk zəfəri idi. 
Zəbt olunan qala bir neçə ay 
içərisində tamamilə dağıdılır.

Sonralar qeyd olunması 
unudulan bu gün, yalnız III 
Respublika dövründə 1880-ci 
il 6 iyulda qəbul olunmuş qa-
nuna əsasən milli bayram kimi 
qeyd olunmağa başlayir.

1870-ci il məğlubiyyətin-
dən sonra məhz vətənpərvər 
və hərbi ruhda olan nü-
mayişlərin keçirilməsi Fran-
s a nın dirçəlməsinə nü munə 
idi. Bütün parislilər tonqal 
ətrafına toplaşaraq 13 iyul 
axşamı bayramı qeyd etməyə 
başlayırlar. Səhəri gün yaylım 
atəşi və kilsə zəngləri paradın 
başladığını elan edir və 
axşama qədər sürən  bayram 
atəşfəşanlıq və bal rəqsləri ilə 
sona çatır.

 Jeyhun Nazarov

Le 14 juillet - fête nationale de la France
14 iyul – Fransanın milli bayramı

Journée révolutionnaire parisienne devenue fête nationale, le 14 juillet associe aujourd’hui la solennité des défi lés 
militaires et la convivialité des bals et des feux d’artifi ce. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, est commémorée 
en France depuis plus d’un siècle.

Paris inqilabının nəticəsi olan, bu gün Fransanın milli bayramına çevrilmiş 14  iyul hər il atəşfəşanlıq və 
şəniklərlə davam etdirilən təntənəli hərbi paradla qeyd olunur. 14 iyul 1789- cu ildə Bastiliya qalasının alınması 

iki əsrdir ki, Fransada yad edilir.

Par Jeyhun Nazarov
KÖRPÜ
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O ölkənin pay-
taxtı Bakı şə-
hərinin mər- 
kəzində yer-

ləşir. Tarixi simasını qo-
ruyub saxlamaq üçün qa-
lanın içərisində heç bir 
lift qoyulmayıb. Abidənin 
hər üç mərtəbəsində Azər- 
baycan tarixinin müxtə-
lif dövrlərini və qala 
həyatını əks etdirən əşya- 
lardan ibarət güşələr 
düzəldilmişdir. Ziyarətçi-
lər şəhərə və Xəzər dənizi-

nə gözəl bir mənzərə açan 
qalanın zirvəsinə yalnız   
pilləkanlarla piyada qalxa 
bilərlər. 

Qız qalasının yerləş-
diyi ərazi paleolit dövrün-
dən qalma yaşayış məs-
kənlərindən biri kimi 
tanınır. Qalanın dəqiq tikil-
mə tarixi hələ müəyyən 
edilməmişdir. Bununla 
bağlı mövcud olan ver-
siyalardan birincisinə gö-
rə, onun tikilmə tarixi 
Şumerlər dövrünə gedib 
çıxır. İkinci versiyaya görə, 
ilkin srtukturları milad-
dan əvvəl 7-6-cı əsrlərə 
gedib çıxan Qız qalası 12-
ci əsrdə təmir edilmişdir. 
Qalanın hansı məqsədlə 
tikildiyinə gəlincə, onun 
mühüm strateji müdafiə 
məntəqəsi olduğu güman 
edilir. O, Şirvanşahlar döv-
ləti tərəfindən Bakının 
müdafiə sisteminə daxil 
edilmişdi. 

Qız Qalası haqqında 
müxtəlif əfsanələr möv-
cuddur. Çox məşhur bir 
əfsanəyə görə, qala öz qul-
luqçusunu sevən qızının 
onunla görüşməsinin qar- 
şısını almaq istəyən şa-
hın əmri ilə tikilmişdir. 
Düşmənlər tərəfindən mü- 
hasirəyə alınan qala ələ ke-
çirildiyi zaman, düşmən 
əlinə keçməmək üçün 
şahzadə qız qalanın zir-
vəsinə qalxır və özünü o za-
man qala divarlarına qədər 
gəlib çatan Xəzər dənizinin 
sularına atır. Elə həmin 
gündən ona Qız Qalası adı 
verilir.

Bu gün Qız qalası Ba-
kının simvollarından biri-
nə çevrilmişdir. 

Elle se trouve à l’an-
cienne ville dans le 
centre de Bakou, ca-
pitale du pays. Pour 

garder son image historique 
aucun ascenseur n’a été ins-
tallé à l’intérieur de la tour. 
Dans chaque des trois éta-
ges il y a des coins histori-
ques avec des objets concer-
nant les différents époques 
de l’histoire de l’Azerbaïdjan 
et de vie de ce château. Les 
visiteurs ne peuvent mon-
ter qu’à pied par les esca-
liers étroits au sommet d’où 
s’ouvre une vue panorami-
que et fascinante de la ville 
et de la Mer Caspienne. 

L’endroit où se trouve la 
Tour de la Vierge est connu 
comme un des sites de de-
meure datant de l’époque 
paléolithique. Quant à la  
date précise de la construc-
tion de la Tour, cela n’est pas 
encore déterminé. Il existe 
plusieurs versions dont la 
première remonte sa date de 
construction à l’époque de 
Sumer. Selon la deuxième 
version la Tour de la Vier-
ge dont les structures d’ori-
gine remontent aux VII-VI 
siècles avant J.C a été restau-
rée au XII siècle. En ce qui 
concerne les objectifs de la 
Tour, elle était un point stra-
tégique important de la dé-
fense. Elle avait été incluse 
dans le système de défense 
de Bakou par l’Etat des Shir-
vanshahs. 

Il existe aussi de diffé-
rentes légendes autour de 
la Tour de la Vierge. Selon 
une légende très connue la 
tour avait été construite par 
l’ordre d’un shah de la ré-
gion afin d’enfermer sa fille 
qui était tombée amoureu-

se de son serviteur. Un jour 
la tour a été a�aquée par les 
ennemis qui ont réussit en-
trer dans le tour. Pour ne pas 
tomber aux mains des enne-
mis la fille de shah monte au 
sommet de la Tour et se je�e 
dans les eaux de la Mer Cas-
pienne entourant à l’époque 
le tour. Dès ce jour-la le tour 
a été nommée la Tour de la 
Vierge.

La tour de la Vierge est 
aujourd’hui le symbole de 
Bakou.

Les symboles et synonymes de Paris et de Bakou • Bakı və Parisin simvol və sinonimləri

Tour de la Vierge
                      Qız qalası

par Tahmina Yolchiyeva 

La Tour de la Vierge, chef-d’œuvre de l’architecture azerbaïdjanais est l’un des monuments his-
toriques les plus visités par les Azerbaïdjanais et leurs hôtes étrangers. 

Azərbaycan arxitekturasının incisi olan Qız Qalası azərbaycanlılar və xarici qonaqlar 
tərəfindən ən çox ziyarət olunan tarixi abidələrdən biridir.D
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La Tour Eiffel est com-
posé de trois niveaux. 
Les deux premiers éta-
ges perme�ent déjà 

d’avoir une belle vue sur Paris 
et la région parisienne, ils pos-
sèdent des restaurants, des sal-
les de conférence et d’expo-
sition. L’ascension à ces deux 
étages peut se faire par les es-
caliers mais aussi par des as-
censeurs. Le sommet- troisiè-
me étage de la Tour – offre le 
plus beau panorama sur la ca-
pitale française et on ne peut y 
accéder que par ascenseur. Le 
premier niveau d’observation 
couvert, propose des tables pa-
noramiques et d’orientation in-
diquant les principaux sites de 
Paris, ainsi que les directions et 
distances des principales villes 
dans le monde. Le second ni-
veau, en plein - air est soumis 
aux rafales de vents, présente 
une reconstitution de Gustave 
Eiffel dans son bureau.     

L’histoire de la Tour Eiffel 
remonte à la fin du XIXème siè-
cle. Au mois de mai 1886 un 
concours de la construction 
d’un bâtiment phare de l’Expo-
sition Universelle qui serait or-
ganisée en 1889 a été lancé par 
le Conseil Municipal de Paris. 
Le cahier des charges prévoyait 
d’élever sur le Champs de Mars 
une tour de fer de 300 mètres 
de hauteur qui devait initiale-
ment être détruite au bout de 
20 ans, en 1909. Le projet de 
Gustave Eiffel, ingénieur con-
nu à l’époque non seulement en 
France mais aussi en étranger 
est sélectionné parmi les cent- 
sept dossiers et obtient une 
subvention de 7 799 401 francs 
de l’époque. La construction de 
la Tour commencée au début de 
1887 sera achevée en 1889 et elle 
sera nommée la Tour Eiffel. Elle 

devient le monument le plus 
élevé du monde. Après l’achè-
vement des travaux Gustave 
Eiffel hisse le drapeau français 
au sommet de la tour se rappe-
lant qu’il avait déclaré lors sa 
désignation que « La France se-
rait la seule nation dont le dra-
peau aura une hampe de 300 
mètres!».

Malgré son plan de des-
truction de l’époque la Tour 
Eiffel est toujours au bout et est 
appréciée dans le monde entier 
comme symbole et synonyme 
de Paris.   

Eyfel qülləsi üç 
mərtəbədən ibarətdir. 
Əvvəlki iki mərtəbə 
artıq Paris və Paris 

ətrafı bölgələrin gözəl 
mənzərəsini görməyə im-
kan verir. Bu mərtəbələrdə 
restoran, konfrans və sərgi 
salonları fəaliyyət göstərir. 
Həmin mərtəbələrə piya-
da və li� vasitəsilə qalxmaq 
mümkündür. Qüllənin 3-
cü mərtəbəsi olan zirvədən 
Fransa paytaxtına gözəl bir 
mənzərə açılır və ora yalnız 
li�lə qalxmaq mümkündür. 

Örtülü olan birinci müşahidə 
qatında mənzərəli və Parisin 
əsas məhəllələrinə, həmçinin 
dünyanın əsas şəhərlərinə 
olan məsafə və istiqamətləri 
göstərən lövhələr yerləşir. Açıq 
havada və daim küləkli olan 
ikinci qatda öz iş otağında 
əyləşmiş Qustav Eyfelin make-
ti qoyulmuşdur.        

Eyfel qülləsinin tarixi XIX 
əsrin sonlarına təsadüf edir. 
1886-cı ilin may ayında Parisin 
Bələdiyyə Şurası 1889-cu 
ildə təşkil ediləcək Universal 
Sərginin mayak binasının 
qurulması üzrə müsabiqə elan 
etmişdi. Mars çölündə hündür-
lüyü 300 metr olan və 20 ildən 
sonra - 1909-cu ildə dağıdılması 
planlaşdırılan dəmir qüllənin 
dağıdılması nəzərdə tutulur-
du. O zaman tək Fransada 
deyil, xaricdə də məşhur olan 
mühəndis Qustav Eyfelin 
layihəsi müsabiqəyə təqdim 
edilmiş 117 layihə içərisindən 
seçilmiş və layihənin icrasına  
o vaxtkı hesabla 7 799 401 frank 
maliyyə vəsaiti əldə edilmişdi. 
Qüllənin 1887-ci ilin əvvəlində 
başlanılmış tikinti işləri 1889-
cu ildə başa çatmış və o, Eyfel 
Qülləsi adlandırılmışdır. Bu, 
o dövrün ən uca qülləsi idi. 
İşlər başa çatdıqdan sonra 
Qustav Eyfel fransız bayrağını 
qüllədən asaraq və hələ qüllə 
layihə şəklində olarkən “Fransa 
milləti öz bayrağını 300 metr 
hündürlükdə dalğalandıran 
yeganə millət olacaqdır” de-
diyini xatırlatmışdır.     

O zaman Eyfel qülləsinin 
dağıdılma planının olmasına 
baxmayaraq o hələ də ayaq-
da durur və dünyada Parisin 
sinonimi və simvolu kimi 
qiymətləndirilir. 

Təhminə Yoçuyeva

Tour Eiffel
                Eyfel qülləsi

Un des monuments les plus visités de Paris est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel mesure 317 mètres, y compris l’antenne de 
télévision à son sommet. La tour qui accueille chaque année 4 millions de visiteurs compte 1652 marches jusqu’à son 
sommet. Lorsque l’atmosphère le permet, la vue peut porter jusqu’à 67 km au sommet. 
Parisin ən çox ziyarət olunan abidələrindən biri Eyfel qülləsidir. Zirvəsindəki televiziya antennası da daxil olmaqla 
Eyfel qülləsinin hündürlüyü 317 metrdir. Hər il dörd milyona yaxın ziyarətçini qəbul edən qüllənin zirvəsinə qədər 

1652 pilləkan var. Atmosfer şəraiti imkan verdiyi halda qüllənin zirvəsindən 67 km uzağı görmək olar. 

Les symboles et synonymes de Paris et de Bakou • Bakı və Parisin simvol və sinonimləri
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Comme aujourd’hui, 
l’industrie pétro-
lière a�irait beau-
coup d’étrangers. 

Notamment un certain fran-
çais nommé A. Mishon. Entre 
1879 à 1905, il se documen-
ta sur la région et les diffé-
rentes phases de l’extraction 
pétrolière. A partir de 1898, 
il  commença à tourner des 
films sur la vie quotidienne à 
Bakou, avec l’intention de les 
montrer à Paris. Le 1er août 
1899, une projection fut orga-
nisée à Bakou. Inutile de dire 
que l’événement remporta 
un énorme succès. Le film 
“Les danses du Caucase” a 
été plus tard utilisé dans un 
documentaire et les scènes 
de “Jaillissement du pétrole 
à Bibi-Heybat” ont été mon-
trées en France en 1995, dans 

un film commémorant le cen-
tième anniversaire du  ciné-
ma mondial.

En 1915, les frères Piro-
ne, venus de Belgique instal-
lèrent un laboratoire du film 
à Bakou. Le réalisateur Svet-
lov de St Petersbourg, invité 
à travailler avec eux, tourna 
des films tels que «La fem-
me» et «Une heure avant la 
mort». Svetlov avait aussi 
réalisé le célèbre film «Dans 
le royaume du pétrole et des 
millions». Dans ce filme pour 
la première fois un cinéaste 

avait osé montrer la vérité tel-
le qu’elle est. 

La tendance au réalisme 
a continué dans les films sui-
vants, sans aucune restriction 
dans le choix des sujets. Les 
problèmes commencèrent en 
1920 avec l’arrivée au pouvoir 
des Bolchéviques, provoquant 
l’effondrement de la brève Ré-
publique démocratique indé-
pendante (1918-1920), et l’éta-
blissement de l’Azerbaïdjan  
soviétique jusqu’en 1991.

Des films pour les mas-
ses. En juillet 1920, l’industrie 
du cinéma fut nationalisée 

par décret. Ce�e décision a 
politisé le processus créateur 
tout entier et a sévèrement li-
mité le choix des thèmes. Les 
cinéastes furent obligés de 
suivre la politique gouverne-
mentale. Seulement deux a�i-
tudes étaient permises : la con-
damnation de toute référence 
au passé et la célébration des 
nouvelles valeurs. Le slogan 
“Celui qui n’est pas avec nous 
est contre nous!” s’imposa. 
A ce�e époque il y avait des 
films sur l’émancipation des 
femmes et la lu�e contre le fa-

natisme religieux. Ces films 
étaient basés sur le même thè-
me. Il s’agissait  d’ouvriers 
et de paysans plein de haine 
de classe envers leurs exploi-
teurs. Donc, ces films étaient 
tout à fait exagérés. Sans 
aucun doute, ils dénaturaient 
la réalité de ce�e époque. 

Quelle liberté d’expres-
sion pouvait exister dans cet-
te situation? Même «Arshin 
mal alan» (1945) a failli être 
interdit. Basé sur un opéra 
comique de 1913 du compo-
siteur U. Hajibeyov, le film a 
été a�aqué pour son inspira-

tion bourgeoise. La seule rai-
son pour laquelle le film n’a 
pas été interdit est que Stali-
ne respectait personnellement 
Hajibeyov. U. Hajibeyov a été 
le premier Azerbaïdjanais dis-
tingué du prix Staline.

Malheureusement, le des-
tin de tous les films des quin-
ze républiques soviétiques 
étaient entre les mains de la 
censure de Moscou. Rece-
voir l’approbation prenait des 
mois, quelques fois des an-
nées. Tout était centralisé. On 
autorisait à projeter les films 

après un processus de “puri-
fication de l’ambiguïté idéolo-
gique”.

Une nouvelle génération. 
Après la mort de Staline, une 
nouvelle génération de ci-
néastes a émergé. C’était des 
artistes progressistes,  oppo-
sés aux dogmes, des cinéastes 
comme Magsoud et Rustam 
Ibrahimbeyov, Rasim Ojagov, 
Eldar Gouliyev, Anar, Ogtay 
Mirqassimov, etc.

REMARQUE: Le film 
«Soleil Trompeur», réalisé 
d’après un scénario d’un des 
meilleurs cinéastes d’Azer-
baïdjan, Rustam Ibrahim-
béyov et par le cinéaste russe 
Nikita Mikhalkov, a obtenu 
en 1994 le Grand Prix du jury 
du Festival de Cannes et l’Os-
car du meilleur film étranger 
aux Etats-Unis.

Les cinéastes azerbaïd-
janais d’aujourd’hui cher-
chent à montrer la réalité 
telle qu’ils la comprennent. 
Rustam  Ibrahimbeyov dit: 
“ Il y a toujours les gens qui 
sentent avant les autres la 
nécessité du changement. 
Ces gens sont importants 
pour la société. Rien n’est 
plus important que l’initia-
tion humaine et la liberté de 
créer... Trouver et soutenir 
de tels gens est la grande tâ-
che tant de la li�érature que 
de l’art”.

par Kamala Gulmammadova

L’industrie du cinéma. Au début du XXe siècle, alors que Bakou était devenu le centre de 
l’industrie du pétrole, il y eut un afflux de nouveautés en provenance des pays étrangers, 
surtout d’Europe. Notamment, le cinéma qui arriva en Azerbaïdjan quelques années à pei-
ne  après son invention. En 1895, les frères Lumières avaient inventé un appareil appelé 
“cinématographe”. Il n’est pas surprenant que cet appareil soit très vite parvenu jusqu’à 
Bakou, ville qui produisait alors plus de la moitié du pétrole mondial.

Le cinéma Azerbaïdjanais
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Bu gün olduğu kimi 
ne� sənayesi o dövrdə 
də xariciləri cəlb edir-
di. Onların arasında 

A.Mişon adlı fransızın adını xü-
susi çəkmək olar.

1879-cu ildən başlayaraq 
A.Mişon təbiət mənzərələrini, 
ne� çıxarılması prosesini və 
s. sənədləşdirir. O, bu filmləri 
Parisdə nümayiş etdirmək 
fikrində idi, amma ilk öncə 
1899-cu il avqustun 1-də Bakıda 
onların təqdimat mərasimini ke-
çirir. Bu filmlər Bakıda böyük 
uğur qazanır və indiyə qədər 
qorunub saxlanılıır. Onun 
«Qafqaz rəqsləri» filmi sonra-
lar sənədli bir filmdə istifadə 
olunmuş və «Bibi-Heybətdə ne� 
püskürməsi» filminin səhnələri 
1995-ci ildə Fransada keçirilən 
Dünya Kinematoqrafiyasının 100 
illiyinə həsr olunmuş mərasimdə 
nümayiş etdirilmişdir.

1915-ci ildə belçikalı Piron 
qardaşları Bakıda film istehsalı 
üçün laboratoriya açırlar. On-
lar Sankt Peterburqdan rejis-
sor Svetlovu onlarla işləməyə 
dəvət edirlər. Svetlov, «Qadın», 
«Ölümdən bir saat əvvəl» 
və məşhur «Ne� və milyon-
lar səltənətində» filmlərinin 
müəllifidir. Bu filmdə ilk dəfə 
olaraq rejissor gerçəkliyi öz 
çılpaqlığı ilə göstərməyə cürət 
etmişdi.

Realizmə meyl sonrakı 
filmlərdə də davam edirdi, filmlər 
üçün mövzu məhdudiyyəti 
yox idi. Problemlər 1920-ci ildə 
bolşeviklərin Azərbaycan De-
mokratik Respublikasını (1918-
1920) süquta uğradaraq Sovet 
Azərbaycanını (1991-ci ilə kimi) 
qurması ilə başladı.

Kütləvi filmlər. 1920-ci ilin 
iyul ayında təzəcə hakimiyyətə 
gələn sovetlər kino sənayesini 
milliləşdirmək üçün sənəd 

imzalayırlar. Bu qərar yaradı-
cılıq prosesini siyasiləşdirir və 
mövzu seçimini həddən artıq 
məhdudlaşdırır. Bu o demək 
idi ki, kino işçiləri dövlətin 
siyasətini izləməli idilər. Yalnız 
iki fikrə icazə verilirdi: keçmiş 
ilə əlaqəsi olan hər bir şeyin 
pislənməsi və gələcəklə bağlı olan 
yeni dəyərlərin məth olunması. 
«Bizimlə bərabər olmayan bizim 
əleyhimizədir» şüarı qələbə çalir. 
Bu dövrdə qadın azadlığı və dini 
fanatizm əleyhinə filmlər də is-
tehsal olunmuşdur. Bu filmlərin 
hamısı eyni bir mövzu üzərində 
qurulmuşdu. Hər zaman diqqət 
mərkəzində uzaq kəndlərin 
sakinləri, istismarçı yüksək 
təbəqəyə hədsiz nifrət bəsləyən 
kəndlilər və fəhlələr idi. Belə ki, bu 
filmlərin məzmunu şişirdilmişdi. 
Onlar həyat gerçəkliklərini 
əslində saxtalaşdırmışdılar.

Bu mühitdə hansı azadlıqdan 
söz gedə bilərdi! Hə�a «Arşın mal 
alan» (1945) filminin çəkilişləri 
risk altında idi. Ü. Hacıbəyovun 
musiqili komediyasının motivləri 
əsasında ekranlaşdırılan bu film 
burjua meyilli olduğundan hü-
cumlara məruz qalmışdı. Filmin 
qadağan olunmamasının yeganə 
səbəbi o idi ki, Stalin Hacıbəyova 
böyük hörmət bəsləyirdi. 

Hacıbəyov, Stalin mükafatı alan 
ilk azərbaycanlı idi.

Əfsuslar olsun ki, 15 res-
publikada istehsal edilən 
bütün filmlərin taleyi Mos-
kva senzurasının əlində idi. 
Filmin ekranlara çıxmasına 
icazə almaq aylarla, bəzən 
illərlə vaxt aparırdı. Hər şey 
mərkəzləşdirilmişdi. Filmlər 
yalnız «ideoloji təmizlənmə» 
prosesindən keçdikdən sonra 
işıq üzü görürdü.

Yeni nəsil. Stalinin vəfatından 
sonra yeni kino işçiləri nəsli mey-
dana çıxmağa başladı. Onlar 
tərəqqi etmiş sənətkarlar idi: Maq-

sud və Rüstəm Ibrahimbəyov, Ra-
sim Ocaqov, Eldar Quliyev, Oqtay 
Mirqasımov, Anar və s.

QEYD: Azərbaycanın gör-
kəmli rejissorlarından biri 
olan Rüstəm Ibrahimbəyovun 
ssenarisi əsasında və Nikita 
Mixalkovun rejissorluğu altın-
da ekranlaşdırılmış” Günəşdən 
usananlar” filmi 1994-cü 
ildə Kann kino festivalında 
münsiflər heyətinin “Grand 
Prix” mükafatına və ABŞ kino 
akademiyasının ən yaxşı xarici 
film nominasiyası üzrə “Oskar” 
mükafatına layiq görülmüşdür. 

 Bu günkü Azərbaycan sse-
naristi gerçəkliyi başa düşdüyü 
kimi təqdim etməyə çalışır. 
Rüstəm Ibrahimbəyovun dediyi 
kimi: «Hər zaman dəyişiklik 
ehtiyacını başqalarından daha 
çox hiss edən insanlar olmuşdur. 
Belə insanlar cəmiyyət üçün 
gərəkli insanlardır. Insan 
təşəbbüsündən və yaradıcılıq 
azadlığından vacib heç bir şey 
ola bilməz. Belə insanları tap-
maq və dəstəkləmək ədəbiyyat 
və incəsənəti dəyərləndirmək 
kimi böyük vəzifədir».

Kəmalə Gülməmmədova

Kino sənayesi. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ne� sənayesi yüksək zirvəyə çatmışdı və Bakı ne� sənayesinin 
mərkəzinə çevrilmişdi. Belə bir atmosferdə digər ölkələrin, xüsusilə də Avropanın ideyalarına meyl güclənmişdi. Məsələn, 
kino Azərbaycana yarandığından sadəcə bir neçə il sonra gəlmişdir. Lümyer qardaşları 1895-ci ildə “sinematoqraf” 
adlandırdıqları aləti ixtira edirlər. Təəccüblü deyildi ki, bu alət tezliklə Bakıda peyda olur. XIX əsrin sonlarında Xəzər dənizi 
sahilində yerləşən bu şəhər dünya ne� ehtiyatının 50%-indən çoxunu istehsal edirdi. 

Azərbaycan kinosu
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Les carriers en vien-
nent à travailler la 
roche en souter-
rain. Au XIIème 

siècle, Philippe Auguste dé-
veloppe considérablement 
la capitale alors que d’im-
portants projets sont déjà 
en cours (la cathédrale de 
Notre-Dame, le château du 
Louvre). 

Les premières carriè-
res souterraines datent du 
XIIème siècle. En passant 
par plusieurs techniques 
souvent coûteuses et acces-
sibles seulement au roi, aux 
seigneurs ou aux commu-
nautés religieuses, on ar-
rive finalement au XIVè-
me siècle à la technique du 

puits d’extraction qui per-
met à un homme seul de 80 
kg de remonter plusieurs 
tonnes de roche.

Le réseau de galeries 
s’étend sur 300 km et passe 
sous plusieurs arrondisse-
ments de Paris. L’existence 
de ces carrières a été oubliée 
jusqu’au XVIIIème siècle, et 
c’est suite à l’affaissement 

du terrain de Paris qu’on se 
souvînt de ce lieu. La créa-
tion des catacombes est liée 
à l’insalubrité des cimetiè-
res. Sous le cimetière des 
Sainst-Innocents où furent 
enterrés les dépouilles de 
22 paroisses parisiennes, il 
y avait tellement de morts 
que le sol était rehaussé de 

plus de 2m50 au niveau de 
la rue.

C’est en référence aux 
catacombes de Rome que 
les vastes carrières de Paris 
ont été baptisées catacom-
bes bien que le lieu n’ait ja-
mais servi de refuge à la 
sépulture directe. Les cata-
combes furent consacrées 
le 7 avril 1786 et le transfert 

débuta suivant un rituel 
religieux très solennel. A 
l’exemple du cimetière des 
Saints-Innocents, entre 1787 
et 1814, les autres cimetiè-
res parisiens ont été vidés. 
Au final, plus de 6 millions 
de corps furent exhumés et 
transférés dans les carriè-
res de la Tombe Issoire. 

Les dépouilles d’incon-
nus côtoient les personna-
ges célèbres de l’histoire: 
Nicolas Fouquet surinten-
dant de Louis XIV, Colbert, 
Danton, Robespierre, La-
voisier, Perrault le fabuliste, 
Jean-Baptiste François Ra-
belais, Blaise Pascal, Fran-
çois Mansart, Marat, Mon-
tesquieu.

Les galeries de l’ossuai-
re furent aménagées par 
la technique des hagues et 
bourrages d’ossements. Le 
tout fut décoré de façon très 
sobre sans presque aucun 
symbole religieux. De nom-
breux extraits de poèmes 
macabres de la li�érature 
sacrée ornent également le 
lieu. Tel le «Arrête, c’est ici 
l’empire de la mort» , aver-
tissement sur le fronton de 
l’entrée de l’ossuaire.

Plus tard, pendant la Se-
conde Guerre mondiale, ce 
lieu servira d’abri, de dé-
pôts de marché noir et, par-
fois, comme chemins en 
sous-sol pour éviter les pa-
trouilles allemandes ; dans 
les années 50 et 60, les étu-
diants en médecine vien-
dront y chercher des crânes, 
ensuite, on y organisera des 
bals masqués qui se trans-
formeront en de vérita-
bles concerts rock-pop-jazz 
dans les années 70. 

Diverses légendes se 
sont emparées de ces lieux 
mystérieux que sont les ca-
tacombes et en font jusqu’à 
nos jours une curiosité in-
contournable de Paris.

Catacombes:
«Les dessous de Paris»

par Gulkina Ramazanova

Ce que de nos jours on appelle les catacombes de Paris sont en réalité les galeries reliant les car-
rières qui naissent déjà au Moyen Age. En effet, lors de l’essor démographique de l’occident mé-
diéval, les carrières à ciel ouvert, ne suffisent plus pour fournir les matériaux nécessaires à la 
construction de Paris. 
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Belə olduğu halda, 
yeraltı qayalardan 
istifadə olunmağa 
başlanılır. XII əsr-

də Filip Avqust paytax-
tın inkişafında böyük rol 
oynamışdır və belə ki, artıq 
Notr Dam kilsəsi, Luvr 
sarayı kimi  bir çox mühüm 
proyektlərin həyata keçiril-
məsinə başlanılmışdır.

İlk yeraltı daş kar-
xanaları XII əsrə təsadüf 
edir. Qazıntı aparamaq 
üçün bir sıra texnikadan 
istifadə olunurdu ki, bu da 
çox baha başa gəldiyindən 
yalnız krallar, zadəganlar 
və din xadimləri tərəfin-
dən həyata keçirilirdi. 
XIV əsrdə quyu qazma 
texnikası inkişaf etdi və  
bu da 80 kq çəkili bir şəx-
sin bir neçə ton qayanı 
təkbaşına qaldırmasına im- 
kan yaratdı. Qalereya-
lar şəbəkəsi 300 metrə qə- 
dər uzanır və Parisin bir 
sıra rayonlarından ke-
çir. XVII əsrə qədər bu 
daş karxanalarının möv-
cudluğu unudulmuşdu 
və bu yer Parisdə baş 
verən torpaq  sürüşməsi 
zamanı yenidən üzə çıxır. 
Katakombaların yaradıl- 
masına səbəb qəbiristan-
ların insan həyatı üçun 
zərərli hava şəraiti yarat-
ması ilə bağlıdır. Parisin 22 
kilsə dairəsində yaşayan 
şəxslərin dəfn edildiyi 
Müqəddəs Günahsızlar qə-
biristanında o qədər in-
san basdırılmışdı ki, tor-
paq küçə səviyyəsindən 2m 
50sm hündürlüyündə idi.

1780-ci ildə Paris 
əhalisinin sağlamlığını təh- 
lükə qarşısında qoyan zə-
rərli hava şəraitinin və epi- 
demiyanın yayılması barə- 
də Paris universitetinin 
həkimlərinin verdiyi məlu-
matlardan və həmçinin 
qəbiristan divarlarından bi- 
rinin uçmasından sonra, 
baş polis idarəsinin rəisi 
cənab Lenuar qəbiristan 
yaxınlığında yerləsən ör-
tülü bazardan atılan ərzaq 
məmulatları və çürümüş  
cəsədlərin üfunət iyini də 
nəzərə alaraq, Günahsızlar 
qəbiristanındakı cəsədlərin 
Monruj düzənliyində yer- 
ləsən  köhnə Tomb İssuar 
daş karxanasına köçürül-
məsini qərara alır. 

Bu cəsədlər arasında ta-
rixi şəxsiyyətlər də var idi: 

XIV Lüdovikin dövründə 
nazir Nikolay Fuke, Kolber, 
Danton, Robespyer, Lavua-
ziye, Pero le Fabülist, Jan 
Batist Fransua Raböle, Blez 
Paskal, Fransua Mansart,  
Marat, Monteskyö.

Sümük yığımından iba- 
rət olan qalereyaların kö-
çürülməsi xüsusi texni-
ka vasitəsilə həyata keçi- 
rilmişdir. Hər şey de-
mək olar ki, heç bir dini 
mənsubiyyət təmsil  olun- 
madan sadə formada bəzə-
dilmişdi. Qədim ədəbiyyat 
nümunəsi olan matəm şer- 
lərindən parçalar bu ye-
rə xüsusi yaraşıq verir.  
«Dur, burada ölüm hökm 
sürür!» kəlməsi sərdabənin 
girişində qeyd olunmuşdur.  

II Dünya müharibəsi 
zamanı bu ərazidən sığı-

nacaq, gizli mallar üçün 
ambar və bəzən isə alman 
patrullarının nəzarətindən 
yayınmaq üçün yeraltı yol 
kimi istifadə olunurdu. 50-
60-cı illərdə tibb fakultəsinin 
tələbələri buradakı kəllə 
sümüklərindən tədqiqat iş-
ləri üçün istifadə edirdilər. 
70-ci illərdə isə burada 
əvvəl maskalı ballar, daha 
sonra isə rok, pop və caz 
konsertləri təşkil edilməyə 
başlanıldı. 

Bu sirli katakombalar 
haqqında bir sıra müxtəlif 
əfsanələr mövcuddur və 
sözü gedən yeraltı sərda-
bələr bu günümüzə qədər 
Parisin danılmaz maraq 
oyadan məkanı olaraq qalır.

Gülkinə Ramazanova

Parisin
Yeraltı sərdabələri
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Bu günə kimi Parisin katakombaları adlandırılan yeraltı sərdabələr həqiqətdə Orta əsrlərdən 
bəri mövcud olan daş karxanalarını özündə birləşdirən qalereyalardan ibarətdir. Orta 

əsrlərdə Qərbdə əhalinin sürətlə artdığı bir dövrdə Paris şəhərinin salınması üçün yerüstü 
daş karxanaları tikintiləri kifayət qədər materiallarla təhciz etmirdi. 
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PREMIER AZERBAÏDJA-
NAIS À OBTENIR LE TITRE 
DE DOCTEUR À LA SOR-
BONNE

Le 25 mars 2005, M. Turab 
Gurbanov, notre concitoyen de 
29 ans, a soutenu sa thèse de 
doctorat en Science Politique à 
l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, devant un jury pré-
sidé par le Professeur Michel 
LESAGE, et composé du Pro-
fesseur Charles ZORGBIBE 
(Directeur de thèse), du Profes-
seur Yasar GURBUZ (Rappor-
teur), du Professeur Roger TE-
BIB (Rapporteur) et du Docteur 
Mikhail LEBEDEV (Expert), 
avec la mention la plus élevée, 
soit Très honorable avec félici-
tations du jury à l’unanimité.

Ce�e thèse de 650 pages, in-
titulée «Pétrole de la Caspien-
ne et la politique extérieure de 
l’Azerbaïdjan: une analyse des 
arguments azerbaïdjanais» et 
dédiée par l’auteur à la mémoi-
re du regre�é Heydar Aliyev, 
fondateur de la stratégie pé-
trolière azerbaïdjanaise, com-
prend trois parties selon trois 

axes de l’étude: l’axe économi-
que, l’axe juridique concernant 
la question du statut de la Mer 
Caspienne et l’axe géopoliti-
que.

Jeune Docteur, en tant que 
premier azerbaïdjanais à obte-
nir le titre de Docteur à la Sor-
bonne, en rentrant en Azerbaïd-
jan, a commencé sa carrière au 
Service Diplomatique de l’Ad-
ministration Présidentielle de 
l’Azerbaïdjan.

SORBON UNIVERSITETIN-
DƏ DOKTORLUQ ELMI 
DƏRƏCƏSI ALMIŞ ILK 
AZƏRBAYCANLI

2005-ci il mart ayının 25-
də, 29 yaşlı həmyerlimiz Tu-
rab Qurbanov Paris-1 Panteon 

Sorbon universitetində Profes-
sor Mişel Lösajın sədrlik etdiyi 
və  Professor Şarl Zorqbib (elmi 
rəhbər), Professor Yaşar Gür-
büz (rəyçi), Professor Roje 
Təbib (rəyçi) və Elmlər Dok-
toru Mixail Lebedevdən (eks-
pert) ibarət müdafiə şurasının  
qarşısında Siyasi Elmlər Dok-
toru dissertasiyasını ən yüksək 
dərəcə ilə müdafiə etmişdir.

Müəllif tərəfindən Azər-
baycan ne� strategiyasının ba-
nisi mərhum Heydər Əliyevin 
xatirəsinə ithaf edilən “Xəzər 
ne�i və Azərbaycanın xari-
ci siyasəti: Azərbaycan arqu-
mentlərinin təhlili” sərlövhəli 
650 səhifəlik dissertasiya iq-
tisadi, hüquqi və geosiya-
si məsələləri əhatə edən üç 
hissədən ibarətdir.

Sorbon universitetində 
Doktorluq elmi dərəcəsi almış 
ilk azərbaycanlı olan gənc 
elmlər doktoru Azərbaycana 
qayıdaraq Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin İcra 
Aparatının Xarici Əlaqələr 
Şöbəsində əmək fəaliyyətinə 
başlamışdır.

LES CONFÉRENCES DES 
AMIS DU MONDE DI-
PLOMATIQUE À BREST

Au mois d’avril en 
2005, l’exposition intitu-
lée «Autres Mondes» a été 
organisée par la société d’ 
“Adterramkonitam”. Dans 
la conférence-exposition, 
Mushfig Habilov, mem-
bre actif de l’AFAJ, doc-
torant en Géopolitique à 
L’Université de Paris XIII, 
a intervenu sur le sujet «Le 
pacte de stabilité au Cau-
case». Il a parlé des problè-
mes ethnico-territoriaux, 
politiques, économiques et 
sociaux du Caucase du sud 
et surtout il s’est arrêté sur 
l’Azerbaïdjan. Son inter-
vention a été beaucoup ap-
préciée par le public.

BREST ŞƏHƏRINDƏ 
DIPLOMATIK DÜNYA 
DOSTLARI ADLI KON-
FRANS-SƏRGI 

2005-ci il aprel ayında 
Fransanın Brest şəhərində 
“Adterramkonitam” (“Ta-
nınmayan torpaqlar”) cə-
miyyəti tərəfindən “Başqa 
dünyalar” adlı sərgi təskil 
edilmişdir. Konfrans-sərgi- 
də Azərbaycan-Fransa Gənc-
lik Assosiasiyasının (AFGA) 
fəal üzvü, Paris VIII Uni-
versitetinin Geopolitolo-
giya fakultəsinin doktorantı 
Həbilov Müşfiq “Qafqaz-
da stabillik paktı” mövzu-
sunda çıxış etmişdir. O, 
müxtəlif millətlərin nü-
mayəndələrinin yaşadığı 
Qafqazın tarixi və coğrafi 
şəraiti barədə məlumat ver- 
miş, bu bölgədə Azərbay-
canın nüfuzlu bir ölkə 
kimi xüsusi rolundan da- 
nışmış, zəngin tarixi dəyər-
lərindən, dilindən, mədə- 
niyyətindən və incəsənətin-
dən söhbət açmışdır. Onun 
çıxışı tədbir iştirakçılarında 
böyük maraq oyadıb. 
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LA FÊTE DE «NOVROUZ»
Le 21 mars 2005, à Blanc Mesnil, à l’occa-

sion de la fête traditionnelle «NOVROUZ»  
l’AFAJ a organisé le concert du groupe sous la 
direction  d’Elshan Bayramov de Bakou et du 
groupe «Kazak» de Fred Kazakbeyli, d’origi-
ne azerbaïdjanaise, de Grenoble.  Ce�e mani-
festation qui avait ressemblé plus de deux cent 
personnes parmi lesquelles il y avait les per-
sonnels de l’Ambassade d’Azerbaïdjan à Paris, 
le public français, les représentants du Comité 
de la Diaspora azéri, Sevindj Khalilova, Isfen-
diyar Vahabzade, les azéris vivant en France et 
les étudiants.   

NOVRUZ BAYRAMI 
Martın 21-də AFGA Novruz bayramı 

münasibəti ilə Blan Menildə (Parisətrafı 
rayon) Bakıdan Elşən Mənsurovun başçılıq 
etdiyi qrupun və Qrenobl şəhərindən əslən 
azərbaycanlı olan Fred Kazakbəylinin 
rəhbərlik etdiyi “KAZAK” qrupunun kon-
sertini təşkil etmişdir. İki yüzdən artıq 
tamaşaçı olan bu konsertə Azərbaycanın 
Fransadakı səfirliyinin nümayəndələri, Fran-
sa ictimaiyyətinin nümayəndələri, Parisdə 
yaşayan azərbaycanlılar, Diaspora Komitəsinin 
Parisdə əməkdaşları İsfəndiyar Vahabzadə və 
Sevinc Xəlilova da qatılıblar.  
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«AZERBAÏDJAN À DÉCOU-
VRIR» - EXPOSITION DES 
DIX JEUNES PHOTOGRA-
PHES AZÉRIS À PARIS

Le 21 mai 2005, l’exposi-
tion d’une cinquantaine pho-
tos de dix jeunes photogra-
phes, membres de l’Union des 
Photographes d’Azerbaïdjan, 
a été organisé pour une du-
rée d’une semaine. Ce sont 
surtout les photos de paysa-
ge de différentes régions et de 
Bakou qui ont été exposées. 
Les invités ont été accueillis 
par une jeune fille et un jeu-
ne homme en vêtement tradi-
tionnel. 

L’exposition a été inaugu-
rée par l’hymne nationale. La 

présidente de l’Association, 
Mirvari Fataliyeva, a pris la 
parole pour présenter l’AFAJ, 
a salué les invités et a éga-
lement remercié le Ministè-
re du Sport, de la Jeunesse et 
du Tourisme, le Comité d’État 
pour les Affaires des Azé-
ris du Monde, pour leur sou-
tien précieux et notamment le 
sponsor pour le financement 
de ce�e manifestation.

PARISDƏ “AZƏRBAYCANI 
KƏSF EDƏK” ADLI FOTO-
SƏRGI KEÇIRILIB

May ayının 21-də Azərbaycan 
Fotoqraflar Birliyinin on gənc 
üzvünün 50 əsəri bir hə�ə sürən 
“Azərbaycanı kəsf edək” adlı 

foto-sərgidə nümayiş etdirilib. 
Sərgidə əsasən Azərbaycanın 
təbiət mənzərələrini və Bakını 
əks etdirən şəkillər nümayiş  
olunub.

Bu münasibətlə keçirilən 
mərasimə gələn qonaqları 
milli geyimdə qız və oğlan 
qarşilamışdır. Azərbaycanın 
dövlət himni səsləndikdən 
sonra assosiasiyanın pre-
zidenti, Mirvari Fətəliyeva 
mərasimi açaraq qonaqları 
salamlamış, başçilıq etdiyi 
assosiasiya barədə qısa 
məlumat vermiş və sərginin 
təskilinə yaxından kömək 
göstərmiş Xaricdə Yaşayan 
Azərbaycanlılarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinə, Res-
publika Gənclər, İdman 
və Turizm Nazirliyinə, və 
xüsusən sərginin sponsoruna 
minnətdarlığını bildirmişdir. 

L’ENSEIGNEMENT DE L’AZÉRI
COMME LANGUE ÉTRANGÈRE

Le 2 mars 2006 dans le Salon d’Honneur de l’INALCO, à Pa-
ris, Aygun Eyyubova, enseignante dans le même établissement, 
membre de l’AFAJ, a soutenu sa thèse de doctorat. Dans ce�e thèse 
consacrée à la méthodologie de l’enseignement de l’azéri comme 

langue étrangère, ont été révélés les pro-
blèmes théoriques et pratiques actuels 
de l’enseignement de l’azéri aux étran-
gers; une grande place a été accordée à 
l’utilisation de l’approche comparative 
dans cet enseignement. Il a également 
été proposé une application de la métho-
de conçue à Internet comme un moyen 
complémentaire d’enseignement ou l’en-
seignement à distance de l’azéri langue 
étrangère. Dans ce cadre, un site Internet 

d’enseignement de l’azéri a été créé. La démonstration de ce site 
à la soutenance a débuté par la sonorisation de l’hymne d’Azer-
baïdjan. 

Le jury était composé de cinq membres. A la fin, le jury a at-
tribué à la thèse la plus haute mention pour le doctorat en Fran-
ce «Très honorable avec félicitations » et a souligné la complexité, 
l’importance de l’apport scientifique de la thèse et les perspecti-
ves qu’elle ouvre pour le développement de l’enseignement de 
l’azéri langue étrangère qui a débuté depuis 1999 et pour nombre 
d’autres domaines.

 
AZƏRBAYCAN DILININ XARICI DIL KIMI TƏDRISI

2 mart 2006-cı il tarixində Parisdə, INALCO-nun (Fran-
sa Dövlət Şərq dilləri və Sivilizasiyaları Institutu) Fəxri 
zalında həmin institutun müəlliməsi, AFGA-nın üzvü Aygün 
Eyyubovanın doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi keçirilmişdir. 
Dissertasiyanın mövzusu Azərbaycan dilinin xarici dil kimi 
tədrisinin metodologiyasına həsr olunmuşdur. Azərbaycan di-
linin xaricilərə tədrisinin muasir nəzəri və praktiki problemləri 
aşkar edilmiş, dilin tədrisində müqayisəli üsulun istifadəsinə xü-
susi yer verilmişdir. Azərbaycan dilinin tədrisinin əlavə üsul və 
ya bu dilin tədrisi kimi Internetə tətbiqi təklif olunmuş və buna 
müvafiq Internet saytı yaradılmışdır. Həmin saytın təqdimatı 
zamanı Azərbaycan himni də səsləndirilmişdir. 

Jüriyə beş fransız universitet professoru daxil idi. Müdafiənin 
sonunda jüri dissertasiyanı Fransada doktorluq işinə verilən ən 
yüksək qiymətə - çox şərəfli təbriklərlə - layiq gördü və mövzunun 
mürəkkəbliyini, böyük elmi əhəmiyyətini, 1999-cu ildən tədris 
olunan Azərbaycan dilinin inkişafı və bir sıra başqa sahələr üçün 
açdığı perspektivləri vurğuladı.

LA JOURNÉE CULTURELLE 
DES PAYS D’EUROPE  DE 
L’EST ET D’EUROPE CEN-
TRALE À PARIS 

La journée culturelle  des 
pays d’Europe de l’Est et d’Eu-
rope Centrale a été organisée 
par les étudiants à l’Universi-
té Paris XII, le 1er avril 2005. 
Ce�e exposition nous a per-
mis de voyager dans plusieurs 
pays comme l’Azerbaïdjan, 
l’Arménie, la Bélarussie, la 
Croatie, l’Hongrie, la Molda-
vie, la République Tchèque, la 
Roumanie, la Russie, l’Ouzbé-
kistan. Sur  le stand azerbaïd-
janais présenté par l’AFAJ on 
pouvait voir des revues sur le 
tourisme azerbaïdjanais, des 
cartes géographique, des pho-
tos, des CD de l’anthologie 
de mougham azéri, des tapis 
d’antiquités, des costumes et 
les ornements traditionnels. A 
ce�e occasion, on a pu regardé 
un  extrait d’un documentai-
re sur les différentes  œuvres 
culturelles azerbaïdjanaises.

PARISDƏ ŞƏRQI VƏ MƏR- 
KƏZI AVROPA ÖLKƏLƏ-
RININ MƏDƏNIYYƏT GÜ-
NÜ KEÇIRILDI

Aprelin 1-də Paris XII 
Universitetində tələbələr tərə- 
findən təşkil olunmuş Şərqi 
və Mərkəzi Avropa ölkə-
lərinin mədəniyyət günü 
keçirilmişdir. Sərgiyə Azər- 
baycan, Polşa, Xorvatiya, Ru- 
mıniya, Moldova, Çexiya,  Ru- 
siya, Belorusiya, Özbəkis-
tan, Ermənistan və Maca-
rıstandan olan nümayəndələr 
qatılıb. Azərbaycan-Fransa 
Gənclik Assosiasiyası (AFGA) 
tərəfindən bəzədilmiş Azər-
baycan guşəsində Azərbaycan 
turizmindən bəhs edən jurnal-
lar, xəritələr, fotoşəkillər, mil-
li geyimlər, Azərbaycan mu-
ğam antologiyasının CD-ləri, 
qədim naxışlı xalçalar, milli 
bəzək əşyaları nümayiş etdiri-
lib, həmçinin müasir texnolo-
giya vasitəsi ilə Azərbaycanın 
əsrarəngiz gözəlliklərindən 
bəhs edən qısa metrajlı film 
fransız və fransızdilli audito-
riyaya göstərilib. 
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Fransanın Paytaxtında azərbaycan 
qonaqpərvərliyi. Parisin 
mərkəzində yerləşən bu oteldə siz 
azərbaycanca da danışa bilərsiniz.

Hôtel familial et sympa.
Personnels courtois et at-
tentifs. Situé idéalement 
au cœur de Paris, entre 
l’Opéra Garnier
et la Gare du Nord.

CONVIENT TRÈS BIEN
À VOS COURTS SÉJOURS
DE LOISIRS, AFFAIRES,

CULTURELS ET SHOPPING.

44, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris
Tel: 33 1 47 70 36 75 Fax: 33 1 40 22 95 83 E-mail: parishotelmontecarlo@hotmail.com


