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Moskvada müsəlmanlar üçün nəfis tərtibatlı jurnal – “Muslim 

Magazine” nəşr edilməyə başlanmışdır. Jurnalın ilk nömrəsi  
Ramazan ayının sonuna yaxın çapdan çıxmışdır. 

Jurnalda müasir müsəlmanlar üçün moda, əyləncələr, 
mədəniyyət və dindarların həyat tərzi haqqında materiallar təqdim 
edilir. 96 səhifədən ibarət olan pilot nömrədə dərc olunmuş 
materiallar arasında amerikalı komik Baba Əli və dağıstanlı 
dizayner Şamxal Əlixanovla müsahibələr də diqqəti cəlb edir. 
Bundan əlavə, jurnalda ənənəvi müsəlman geyimləri, məsələn, 
hicabla bağlı materiallar vardır. 

Üç ayda bir dəfə buraxılması planlaşdırılan jurnalın növbəti 
nömrəsi oktyabr ayında çıxacaqdır.

MOSKVADA YENİ  JURNAL- “MUSLİ M MAGAZİNE”

Moskvada müsəlmanlar üçün nəfis tərtibatlı jurnal nəşr edilməyə başlanmışdır

Məscidin inşası ilə bağlı torpaq ayrılması üçün artıq meriyaya rəsmi müraciət edilib.
İlkin məlumata görə, Moskva meriyası şəhərin ucqarında da olsa məscidin tikintisi üçün torpaq sahəsi ayrılması 
üçün razılıq verib.
Yeni inşa olunacaq məscid isə ərazisinə görə, MDB məkanında ən böyüyü olacaq. Məsciddə eyni zamanda, 
əsasən də cümə namazı vaxtı 60 min mömin ibadət edə biləcək. 

MOSKVADA  MDB-NİN ƏN  BÖYÜK  MƏSCİDİ  TİKİLƏCƏK

Bu barədə Moskva Şəhər Ali Müsəlman Ruhani İdarəsi məlumat  yayıb 

İSLAM DÜNYADAİSLAM DÜNYADA

  “Əl-RTV” müsəlman ictimai telekanalı on milyonlarla 
nəfərlik auditoriyanı əhatə etməyi planlaşdırır. Bu barədə “Əl-
RTV” telekanalının baş redaktoru, Avrasiya Televiziya və Radio 
Akademiyasının vitse-prezidenti həmyerlimiz Rüstəm Arifcanov 
məlumat vermişdir. Onun sözlərinə görə, Rusiyada 
müsəlmanların və islamla maraqlanan adamların auditoriyası on 
milyonlarla nəfərdən ibarətdir. Arifcanov demişdir: “İslamın 
düzgün mövqeləşdirilməsi, radikal və yabançı təsirlərə qarşı 
mübarizə aparılması, bu istiqamətdə dövlətin mövqeyinin şərh 
edilməsi məsələlərindən danışmıram, hətta sadəcə marketinq 
baxımından da belə auditoriya maraqlı və perspektivlidir”. 

Onun sözlərinə görə, “Trikolor” ən kütləvi sistemdir, o bütün 
ölkəni və qonşu dövlətləri əhatə edir, onun milyonlarla abonenti 
vardır. Baş redaktor MDB ərazisində - rus dilinin aktiv tətbiq 

olunduğu Qazaxıstanda, Azərbaycanda, Qırğızıstanda, müsəlmanların kompakt yaşadıqları Krımda “Əl-RTV” 
telekanalının veriliş imkanları barədə məlumat vermişdir. 

RUSİYADA  İLK  İCTİMAİ  MÜSƏLMAN  TELEKANALI“  - ƏL-RTV” 

Avqustun 19-da, müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayının sonunda “Trikolor” kabel 
televiziyası paketində (buraya həm də pravoslav yönümlü “Spas” və “Soyuz” telekanalları 

daxildir) ilk ictimai müsəlman telekanalı verilişlərə başlamışdır
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Şəhərdə yerləşən müsəlman qəbiristanlığı bu il oktyabrın 
sonunda bağlanacaqdır. Buna səbəb qəbiristanlıq ərazisində 
boş yerin qalmamasıdır. 
Səudiyyə Ərəbistanının “assakina.com” saytının xəbərinə 
görə, müsəlmanlar ətrafda olan boş ərazi hesabına 
qəbiristanlığın genişləndirilməsi üçün Noyköln senatına 
müraciət etsələr də, rədd cavabı almışlar. Bu səbəbdən şəhərdə 
yaşayan müsəlmanlar vəfat edənləri dəfn etmək üçün ətraf 
bölgələrə getməli olacaqlar. Berlin Türk Birliyinin rəhbəri 
(Berlin Türk Cemaati –BTC  başkanı)  Bəkir Yılmaz məsələyə 
münasibət bildirərkən demişdir ki, bu addım, regionda yaşayan müsəlmanlar üçün çox məyusedicidir. O, 
hesab edir ki, məsələ ilə bağlı yaranan problem daha da böyüyəcəkdir. Çünki müsəlmanların növbəti tələbi 
yeni müsəlman qəbiristanlığı üçün yer ayrılması ilə bağlı olacaqdır.

KOLUMBİADAM  ŞƏHƏRİNDƏ  MÜSƏLMANLARIN  DƏFNİ  İLƏ  ƏLAQƏDAR
 PROBLEM   YARANMIŞDIR

Almaniyanın Noyköln əyalətinin Kolumbiadam şəhərində
 müsəlmanlar yeni problemlə üzləşmişlər

ABŞ-ın CBS kanalının yaydığı xəbərə görə, Şuranın məsələ ilə bağlı verdiyi bəyanatda deyilir ki, son 
zamanlar müsəlmanlara məxsus qəbirlər dağıdılır və təhqirlərə məruz qalır. İordaniyalı müsəlman ailəsinin 
qəbirləri ötən bir neçə ay ərzində 6 dəfə təcavüzə məruz qalmışdır. Polis hadisə yerinə gələrkən dağıdılmış qəbir 
daşlarının qalıqları üzərində müsəlmanları təhqir edən müxtəlif sözlərin yazıldığının şahidi olmuşdur

MÜSƏLMAN QƏBİRLƏRİ TƏHQİR OLUNMUŞDUR

ABŞ-ın Çikaqo ştatında yerləşən İslam Təşkilatları Şurası 
İordaniya əsilli müsəlman ailəsinə məxsus qəbirlərin təhqir 

olunmasına etirazını bildirmişdir

28 yaşlı İmane Budlalın sözlərinə görə, onu hicabdan istifadə 
etmək istədiyinə görə işdən çıxarıblar. 

Qeyd olunur ki, İmane Budlal şirkətin Kaliforniya Otel və Spa 
mərkəzindəki kafedə ofisiant işləyirmiş. Bir müddət sonra İ. Budlal 
işdə hicabdan istifadə etmək üçün icazə istəmişdir. O hətta 
geyiminin rənginə uyğun və ya üzərində şirkətin loqosu əks 
olunmuş baş örtüyündən istifadə etməyi təklif etmişdir. İddia 
ərizəsində qeyd olunur ki, “Disney”in menecerləri onun xahişini 
rədd etmişlər və bunun şirkət işçilərinin geyimi ilə bağlı siyasətinə 
zidd olduğunu bildirmişlər. Onlar İmane Budlala arxa tərəfdə, 
müştərilərlə ünsiyyətdə olmadan işləməyi və ya hicabın üstündən 
şlyapa taxmağı təklif etmişlər. İ.Budlal bundan imtina edincə onu 
işdən çıxarmışlar.

Mərakeş əsilli ABŞ vətəndaşı olan İmane Budlal, həmçinin qeyd edib ki, iş yoldaşları və inzibatçılar onun 
ünvanına təhqiramiz ifadələr işlədərək, onu terrorçu adlandırıblar. O bu barədə rəhbərliyə şikayət etsə də, heç bir 
tədbir görülməmişdir.

AMERİKADA DİNİ  AYRI-SEÇKİLİK  FAKTLARI  ARTIR

ABŞ-da “Disney land” restoranının keçmiş əməkdaşı təhqir və dini zəmində diskriminasiya ilə 
bağlı şirkəti məhkəməyə vermişdir 
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Sənədi şəhərin burqomistri, sol-mərkəzçi Olaf Şols, İslam İcmasının Şurası, Türk-Müsəlmanların İttifaqı, 
İslam Mədəni Mərkəzləri Assosiasiyası, həmçinin yerli ələvilərin liderləri imzalamışlar. On bir səhifəlik sazişdə 
Hamburq müsəlman və ələvilərinin adət-ənənələrə uyğun olaraq dini mərasimlər keçirmək hüquqları tanınır, 
məktəb proqramına dini dərsləri daxil etmək hüququ verilir, həmçinin müsəlmanların və ələvilərinin bayram 
günlərin istirahət günləri statusu verilir (bu bənd yalnız müvafiq dinlərin davamçılarına aiddir).
Buna cavab olaraq islam və ələvi icmalarının nümayəndələri “konstitusion qaydanın əsas dəyərlərini” tanımağa 
razılaşmış, “mənşə əlamətinə, seksual oriyentasiyaya, dini mənsubiyyətə, siyasi baxışlara görə zorakılıq və 
diskriminasiya”nı rədd etmiş və cinsi bərabərliyi tanımışlar.

Hamburğun 1,7 milyon sakinindən təxminən 120 min nəfəri müsəlman və ələvidir. Onlar birlikdə bu 
şəhərin ən çoxsaylı dini azlığını təşkil edirlər.

HAMBURQLU  MÜSƏLMANLAR 
ÖZ  HÜQUQLARINA  NAİL  OLDULAR

“The Local” nəşri xəbər verir ki, Hamburqun müsəlman və ələvi icmalarının 
nümayəndələri avqustun 15-də bu şəhərin meriyası ilə münasibətlərin əsasları 

haqqında saziş imzalamışlar 

Qəzetin yazdığına görə, Berlin-Brandenburq  məhkəməsi İslam  əleyhdarları olan “Pro Deutschland” 
sağçı qruplaşmasının Berlində keçirəcəyi  aksiyalarda Məhəmməd peyğəmbərin karikaturalarının nümayiş 
etdirilməsinə icazə vermişdir.

“Pro Deutschland” sağçı qruplaşması Ramazan ayının bitməsi ilə əlaqədar məscidlər qarşısında “İslam 
Almaniyaya məxsus deyildir” şüarı altında  nümayişlər keçirmişdir. Oxşar nümayişlər bir müddət əvvəl 
Nordrein-Westfallen və Bonn şəhərlərində də keçirilmişdir. Bu nümayişlərdə də İslam əleyhdarları və polis 
arasında toqquşmalar qeydə alınmışdır. 

ALMANİYADA  MÜSƏLMANLARA  QARŞI  AYRI-SEÇKİLİK
Bu barədə “Stern” qəzeti məlumat vermişdir

“Frans press” agentliyinin verdiyi xəbərdə deyilir ki, təhqiredici hərəkətlər neonasistlər tərəfindən 
törədilmişdir. Bu hal aşkarlandıqdan sonra məscidin nümayəndələri dəymiş zərərlə bağlı şəhər rəhbərliyinə 
şikayət ünvanlamışlar. Bundan əlavə, məscidin yaxınlığında yerləşən kiçik qəsəbələrin birində müsəlmanlara 
məxsus kafelərdən birinin pəncərəsinə svastika çəkilib və qapısına donuz kəlləsi asılmışdır. Bütün bunlar 
Fransada dini dözümsüzlüyün hökm sürməsindən xəbər verir.

FRANSADA  DAHA  BİR  MƏSCİD  TƏHQİR  OLUNMUŞDUR

Fransanın Limoj şəhərində yerləşən Böyük Məscidin giriş qapısında svastika çəkilmişdir 

İsrail islam dünyasını qəzəbləndirəcək addım atıb.Lent.az-ın 
Türkiyənin NTV telekanalına istinadən verdiyi məlumata görə, 
İsrail bazar günü sentyabrın 9-da Qüdsdə yerləşən müsəlmanlar 
üçün müqəddəs Əl-Əksa məscidinin həyətində rəqslərlə müşayiət 
olunan konsert təşkil edib. 

Əl- Əksa Dərnəyi və Mədəniyyət Mirası Təşkilatı Roş Aşana 
(Yeni İl) Bayramı ilə əlaqədar təşkil edilən konserti etirazla 
qarşılayıb. Məscidin həyətində keçirilən bu tədbir Əl-Əksa 
məscidinin müqəddəsliyinin tapdanması kimi dəyərləndirilib, 
islam aləmi İsrailin bu addımına etiraz etməyə çağırılıb. 

Qeyd edək ki, bundan əvvəl İsrailin Qüdsdəki tarixi 
Beersheba məscidində təşkil etmək istədiyi içki festivalı islam və 
xristian aləminin təpgisindən sonra məsciddən kənar keçirilmişdi. 

İSRAİLDƏN  İSLAM  DÜNYASINI  QƏZƏBLƏNDİRƏCƏK  ADDIM

Əl-Əksa məscidinin həyətində rəqslərlə müşayiət olunan konsert keçirilib
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“Associated Press” agentliyi apardığı araşdırma zamanı internetdə “Innocence of Muslims”filminin 
reklamını aparan amerikalı mühafizəkar kopt xristianı (Misirdə yaşayan xristianlar - red.) Morris Sadek vasitəsi 
ilə filmin rejissoru olduğu bildirilən Sam Bacilenin telefon nömrəsini əldə edib. 

Sam Bacile də telefon danışığı zamanı 56 yaşlı İsrail əsilli bir yəhudi yazar və rejissor olduğunu söyləyib. 
Lakin filmin çəkilməsində dəstək verənlər sırasında yer alan xristian fəal Steve Klein Sam Bacile adının 
qondarma olduğunu, filmin rejissorunun xristian olduğunu bildirib. İsrail dövlət qurumları da Sam Bacile adlı bir 
yəhudi barədə rəsmi məlumat olmadığını açıqlayıb. Steve Klein filmin üzərində Suriya, İraq, Türkiyə, Pakistan, 
İran və Misirdə yaşayan 15 xristianın çalışdığını, onların bir çoxunun qorxularından adlarını açıqlamağa icazə 
vermədiklərini qeyd edib. 

ABŞ-ın Florida ştatında yaşayan və 11 sentyabr olaylarının doqquzuncu ildönümündə “Quran” kitabını 
yandırmaqla bağlı aksiyası ilə dünyanı ayağa qaldıran keşiş Terri Cons isə filmin rejissoru ilə telefonla 
danışdığını və onun üçün dua etdiyini etiraf edib. Onun sözlərinə görə, filmi ərsəyə gətirənləri şəxsən tanımır, 
ancaq bir həftə əvvəl bir nəfər onu arayaraq film üçün dəstək istəyib. Keşiş qeyd edib ki, Sam Bacile ilə şəxsən 
tanış deyil və bu adda insan da yoxdur, başqa adlı bir insandır, sadəcə, baş verən olaylardan sonra qorxduğu üçün 
adını gizlədir.

Filmdə rol alan aktyorlar da artıq ortaq açıqlama yayıblar. Aktyorlar onlara film layihəsi barədə yanlış 
məlumat verildiyini və filmdəki bəzi dialoqların, xüsusən Məhəmməd peyğəmbərin adının çəkildiyi yerlərin 
sonradan dublyaj edildiyini, dəyişikliklərə məruz qaldığını vurğulayıblar. 

“Associated Press” agentliyi isə araşdırmalarını davam etdirib və Sam Bacile olduğu ehtimal edilən 
Nakoula Basseley Nakoula adlı bir amerikalını tapıb. Məlum olub ki, Nakoula Basseley Nakoula bundan əvvəl 
saxta şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı dələduzluğa görə 21 ay həbs və yüz min dollar cərimə ödəməyə məhkum edilib. 
Agentlik müxbirləri Nakoula Basseley Nakoulanın məhkəmə zamanı ifadələrini, istintaq materiallarını da 
araşdırıblar və məlum olub ki, o, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı saxtakarlıqlar edərkən Bacily və Ervin Salameh kimi 
qondarma adlardan istifadə edib. O, Los-Ancelesdəki evinin qarşısında “Associated Press” agentliyinə 
açıqlamasında deyib ki, film çəkilişlərinə həqiqətən dəstək verib, ancaq rejissor o deyil. Nakoula Basseley 
Nakoula Sam Bacile adlı rejissoru tanıdığını da iddia edib. “Associated Press” agentliyinin müxbirləri telefonda 
Sam Bacile olduğunu söyləyən şəxsin telefon qeydlərindəki ünvanın da Nakoula Basseley Nakoulanın evi 
olduğunu üzə çıxarıblar. 

Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Sam Bacilenin məhz o olduğunu yenə inkar edən Nakoula Basseley 
Nakoula özünün kopt xristianı olduğunu, filmin rejissorunun da müsəlmanlar tərəfindən təzyiqlərə məruz qalan 
kopt xristianlarının durumundan narahat olduğunu söyləyib. O, Sam Bacile adı altında filmə rejissorluq etdiyini 
inkar etmək üçün şəxsiyyət vəsiqəsini də müxbirə göstərib, ancaq bu zaman adındakı “Basseley” sözünü barmağı 
ilə qapatmağa çalışıb...

Araşdırmalar zamanı o da üzə çıxıb ki, əslində bu film keçən il “Çöl savaşçıları” adı altında Los-Ancelesdə 
bir kino zalında nümayiş etdirilib. Kino zalının sahibi isə deyib ki, filmin nümayişi “Sam” adlı bir nəfər tərəfindən 
təşkil olunub. Hazırda hüquqi yolla film “YouTube” saytından çıxarılsa da, internet istifadəçiləri filmi müxtəlif 
yollarla əldə edərək baxa bilirlər... 

                                                                                                                                                    Lent.az
                                                                                                                                     13 sentyabr 2012 

MÜSƏLMAN   ÖLKƏLƏRİNDƏ   İĞTİŞAŞA   SƏBƏB   OLAN  FİLM

Misir və Liviyada, digər müsəlman ölkələrində  qanlı aksiyalara, ABŞ-ın Liviyadakı səfirinin 
ölümünə səbəb olan, avqust ayında “YouTube” saytında “Sam Bacile” adlı istifadəçi tərəfindən 

yayımlanan “Innocence of Muslims”  (“Günahsız müsəlmanlar”)  filmi ilə bağlı araşdırma 
maraqlı məqamları üzə çıxarıb 
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