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səh. 8

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında 
Britaniya şirkətləri də çalışacaq

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev fev ra lın 
9-da Bö yük Bri ta ni ya nın Av ro pa qon şu lu ğu və Ame ri ka mə sə-
lə lə ri üz rə döv lət na zi ri xa nım Ven di Mor ton ilə gö rü şüb.

Döv lət baş çı sı qeyd edib ki, Bri ta ni ya şir kət lə ri ilə öl kə mi zin 
iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin də ye ni dən qur ma iş lə ri nə dair 
mü za ki rə lər apa rı lır və bu is ti qa mət də əmək daş lıq üçün bö yük 
po ten sial var. Bu ra ya iş ğal dan azad edil miş əra zi lər də bər pa olu-
nan ener ji sa hə si də aid dir.

səh. 2

Gənclər üçün Prezident mükafatının 
laureatları

Xə bər ver di yi miz ki mi, Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
fev ra lın 2-də im za la dı ğı sə rən ca ma əsa sən, elm, təh sil, mə-
də niy yət, gənc lər si ya sə ti və gənc lər lə iş, ic ti mai və so sial yö-
nüm lü fəaliy yət, in no va si ya və sa hib kar lıq sa hə lə rin də xü su si 
fərq lə nən 10 nə fər gənc 2021-ci il Gənc lər üçün Pre zi dent 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 

Gənc lər üçün Pre zi dent mü ka fa tı döv lət baş çı sı nın 2013-cü il 
2 iyul ta rix li fər ma nı ilə tə sis edi lib. Fər ma na əsa sən, Azər bay-
can gənc lə ri nin elm, mə də niy yət, o cüm lə dən ədə biy yat, in cə-
sə nət, elə cə də təh sil, ic ti mai fəaliy yət və di gər sa hə lər də nailiy-
yət lə ri ni təş viq et mək məq sə di lə tə sis edi lən Pre zi dent mü ka fa tı 
il də bir də fə ve ri lir və məb lə ği 10 min ma nat dır.

Ötən il lər də ol du ğu ki mi, bu il də yük sək mü ka fa ta la yiq gö rül-
müş gənc lə ri mi zi oxu cu la ra ta nıt maq is tər dik.

davamı səh. 5-də

Zəfər muzeyi konsepsiyasının
ilkin layihəsi müzakirə olunub

Mə də niy yət Na zir li yi nin tə şəb bü sü ilə Və tən mü ha ri bə si me-
mo rial komp lek si və Zə fər mu ze yi nin ya ra dıl ma sı ilə əla qə dar 
mü va fiq döv lət qu rum la rı nın sə la hiy yət li nü ma yən də lə rin dən 
iba rət İş çi qru pun on layn ic la sı ke çi ri lib.

Təd bir də qeyd edilib ki, Və tən mü ha ri bə si me mo rial komp lek si 
və Zə fər mu ze yi nin fon du nun ya ra dıl ma sı üçün la zı mi ma te rial-
la rın top la nıl ma sı na baş lanı lıb. Və tən daş lar la ya na şı, döv lət qu-
rum la rı tə rə fi n dən də mü va fi q ma te rial lar təh vil ve ri lib.

səh. 4

Dahi bəstəkar Qara Qarayev
doğum günündə yad edildi

Azər bay ca nın dün ya şöh rət li bəs tə ka rı, gör kəm li pe da qoq, 
SS Rİ Xalq ar tis ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, döv lət mü ka-
fat la rı laureatı, aka de mik Qa ra Qa ra yev (1918-1982) fev ra lın 
5-də, ana dan ol ma sı nın 103-cü il dö nü mün də bir sı ra təd bir-
lər lə yad edil di.

Mə də niy yət Na zir li yi nin rəh bər li yi, ta nın mış mə də niy yət və in-
cə sə nət xa dim lə ri I Fəx ri xi ya ban da da hi mu si qi çi nin mə za rı nı 
zi ya rət et di lər.   

səh. 3

Gəncəli dahinin Çində
büstünü hazırlayan heykəltəraş

Çin li hey kəl tə raş-rəs sam Yüen Si kun Azər bay ca nın da hi şair 
və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin Pe ki nin Çaoyan  par kın da 
qo yul muş büs tü nün müəl li fi dir.

Cin tay İn cə sə nət Mər kə zi nin di rek to ru, Çin Kreativ Sə na ye 
Al yan sı nın pre zi den ti, pro fes sor Yüen Si kun müx tə lif xalq la rın 
da hi lə ri nin büst lə ri ni ha zır la ma sı ilə məş hur dur. Kon fut si, Ma hat-
ma Qan di, Aris to tel ki mi on lar la şəx siy yə tin abi də si nin ol du ğu 
Çaoyan par kı nın əra zi sin də 2012-ci il də da hi Ni za mi Gən cə vi nin 
tunc dan tö kül müş büs tü qo yu lub.

səh. 8

Ələsgər kimi sevilən Əsgər 

Sə nət alə min də tə sa dü fi hal-
lar da akt yo ru ro lun adı ilə 
ad lan dı rır, per so na jın xa rak-
te ri nə gö rə ta nı yıb se vir lər.

Azər bay can ki no sə nə tin də əsa-
sən ki çikp lan lı və epi zo dik rol lar 
ifa çı sı ki mi ta nı nan Əmək dar ar tist 
Əs gər Məm mə doğ lu da əv vəl cə 
“Rə qib lər” (“Öm rün sə hi fə lə ri” ki-
noal ma na xı) fi l min də (1974) fut bol 
azar ke şi Ələs gər, son ra isə “Bə yin 
oğur lan ma sı” fi l min də (1985) pi ro-
tex nik Ələs gər adı ilə məş hur laş dı, 
se vil di. 

Ma raq lı dır ki, Əs gər Məm mədoğ-
lu ki no da, teatr da və te le vi zi ya 
ta ma şa la rın da ki fa yət qə dər xa-
rak te rik per so naj lar təq dim et miş, 
pe şə kar lı ğı nı də fə lər lə təs diq lə miş-
di. On da ni yə məhz bu iki rol (və 
Ələs gər adı) ona məş hur luq gə-
tir di? De mə li, uğur da la zı mi mə-
qam da yox, öz za ma nın da gə lir. 

Ki no ob ra zı nın adı nı uğur im za sı 
ki mi da şı yan akt yor üçün sə ən bö-
yük mü ka fat elə ta ma şa çı la rın sev-
gi ilə ad lan dır dı ğı, onun sa məm nu-
niy yət lə qə bul et di yi ro lun adı dır. 
Tə ki uğu run se vin ci ni do yun ca ya-
şa maq üçün akt yor ro la, rol da ün-
va nı na za ma nın da sa hib lən sin.

davamı səh. 6-da

Bir qış günündə Arazboyu uzanan
Cəbrayıl torpağında...

Xə bər ve ril di yi ki mi, 
öl kə miz də akk re di tə 
olun muş dip lo ma tik 
kor pu sun nü ma-

yən də lə ri fev ra lın 6-da 
iş ğal dan azad olun muş 
Cəb ra yıl və Zən gi lan ra-
yon la rın da olub lar.

Azər bay can Res pub li ka Pre-
zi den ti nin tə li ma tı na uy ğun 
ola raq  təş kil edi lən sə fə rin 
məq sə di xa ri ci dip lo mat la rı Er-
mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin 
30 il sü rən iş ğa lı za ma nı bu tor-

paq lar da tö rət di yi vəh şi li yin və 
mü ha ri bə ci na yət lə ri nin iz lə ri 
ilə ta nış et mək idi.

Dip  lo  ma  tik kor  pu  sun nü  ma -
yən  də  lə  ri  ni Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin kö  mək  çi  si 
– Pre  zi  dent Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  nın 
Xa  ri  ci si  ya  sət mə  sə  lə  lə  ri şö  bə -
si  nin mü  di  ri Hik  mət Ha  cı  yev, Bi -
rin  ci vit  se-pre  zi  den  tin kö  mək  çi  si 
El  çin Əmir  bə  yov və di  gər rəs  mi 
şəxs  lər mü  şa  yiət edib  lər.

Sə fər də me dia təm sil çi lə ri də 
iş ti rak edib.

davamı səh. 4-də

“Xəmsə”nin ən qədim əlyazması
1318-ci ilə aiddir

2021-ci il də da hi şair və mü tə fək kir Ni za mi Gən cə vi nin 
ana dan ol ma sı nın 880 il li yi ta mam olur. Qüd rət li söz və 
fi kir us ta dı nın zən gin ya ra dı cı lı ğı nın bə şər mə də niy yə ti-
nin nailiy yə ti ki mi müs təs na əhə miy yə ti nə zə rə alı na raq, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə 2021-ci il öl kə miz-
də “Ni za mi Gən cə vi İli” elan edi lib. “Ni za mi ili”ndə da hi 
şairin ir si nə bir da ha nə zər sa lı na caq, onun müd rik lik 
səl tə nə ti öl kə miz də və xa ric də təb liğ olu na caq. 

Ni za mi “Xəm sə”si heç vaxt işı ğı azal ma yan, in san lıq var 
ol duq ca gə rək du yu lan qiy mət li mi ras dır. Dün ya nın bir çox 
ta nın mış alim lə ri mü tə fək kir şairin əsər lə rin də ki zi ya nı du-
ya raq on la rı təd qiq və təb liğ edib. Bu pro ses da vam edir. 
Bö yük mü tə fək ki rin əsər lə ri nin dün ya nın müx tə lif məş-
hur ki tab xa na və mu zey lə rin də sax la nı lan əl yaz ma la rı nın 
araş dı rıl ma sın da AMEA-nın Mə həm məd Fü zu li adı na Əl-
yaz ma lar İns ti tu tu da mü hüm rol oy na yır. İns ti tu tun el mi 
iş lər üz rə di rek tor müavi ni, fi  lo lo gi ya üz rə elm lər dok to ru 
Pa şa Kə ri mov la söh bə ti miz də bu elm oca ğın da qo ru nan 
Ni za mi əsər lə ri nin əl yaz ma la rı ba rə də da nış dıq.

davamı səh. 5-də

“Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai:
ənənə və novatorluq”

AMEA-nın Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu Öz bə kis ta-
nın Azər bay can da kı Sə fir li yi ilə bir lik də “Ni za mi Gən cə vi və Əli şir 
Nə vai: ənə nə və no va tor luq” möv zu sun da bey nəl xalq on layn 
konf rans ke çi rib.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, da hi 
Azər bay can şairi və mü tə fək-
ki ri Ni za mi Gən cə vi nin ana dan 
ol ma sı nın 880 və da hi öz bək 
şairi Əli şir Nə vainin 580 il li yi nə 
həsr edi lən konf ran sın iş ti rak-
çı la rı əv vəl cə hər iki mü tə fək ki-
rin Ba kı da kı hey kəl lə ri ni zi ya rət 
edib lər.

On layn konf ran sı gi riş sö zü 
ilə Ədə biy yat İns ti tu tu nun di rek-
to ru, aka de mik İsa Hə bib bəy li 

aça raq Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə 2021-ci ilin öl kə-
miz də “Ni za mi Gən cə vi İli” elan 
edil di yi ni xa tır la dıb. Həm çi nin 
Öz bə kis tan Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin Əli şir Nə vainin ana dan 
ol ma sı nın 580 il li yi nin ke çi ril mə-
si nə dair fər man im za la dı ğı diq-
qə tə çat dı rı lıb.

İ.Hə bib bəy li hər iki şairin ya-
ra dı cı lı ğı haq qın da da nı şa-
raq bil di rib ki, Ni za mi Gən cə vi 

dün ya da ilk “Xəm sə” ya rat mış 
qüd rət li sə nət kar dır və onun 
“Xəm sə”si nin Şərq dün ya sı na 
bö yük tə si ri olub. Ni za mi or taq 
mə də niy yə ti mi zin zir və lə rin də 
da ya nır və onun gör kəm li ar-
dı cıl la rın dan bi ri də Əli şir Nə-

vaidir. Əli şir Nə vai türk di lin də 
“Xəm sə” ya rat maq la bü tün türk 
dün ya sı na bö yük xid mət gös tə-
rib, türk di li nin “Xəm sə” ya rat-
maq qüd rə ti nə ma lik ol du ğu nu 
sü but edib. 

davamı səh. 2-də

Ayten
Машинописный текст
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İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında 
Britaniya şirkətləri də çalışacaq

Biz ar tıq Bri ta ni ya şir kət lə ri ilə tə
mas la ra baş la mı şıq. On lar dan bi ri 
iş ğal dan azad edil miş əra zi lər də 
şə hər sal ma ya, inf rast ruk tu run in ki şaf 

et di ril mə si nə cəlb olu nub və mən ümid 
edi rəm ki, on la rın sa yı da ha çox ola caq, 
çün ki ora da çox iş lər gö rül mə li dir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlhamƏliyevbusözlərifevralın9-daBöyük
BritaniyanınAvropaqonşuluğuvəAmerika
məsələləri üzrə dövlət naziri xanım Vendi
Mortoniləgörüşdədeyib.
Qonağı salamlayanPrezident İlhamƏli-

yev bu səfərin yaxşı nəticələri olacağına
əminliyinibildirib: “Bu,birdahaölkələrimiz
arasında güclü tərəfdaşlıq münasibətlərini
vəəlbəttəki,əməkdaşlığımızıdavametdir-
mək üçün gələcək planlarımızı əks etdirir.
Çoxyaxşısiyasi təmaslarımız,çox fəalsi-
yasidialoqumuzvar.SizinAzərbaycanasə-
fərinizbunubirdahanümayişetdirir”.
Dövlətbaşçısı vurğulayıbki,enerji sahə-

sində əməkdaşlıq bizim tərəfdaşlığımızın
mühüm hissəsidir: “Biz böyük layihə olan
CənubQazDəhlizinitamamlamağaçoxşa-
dıq.Bilirsinizki,BPbizimstrateji tərəfdaşı-
mızdır.BuşirkətAzərbaycandahəyatakeçi-
rilənəsaslayihələrdəlapəvvəldəninvestor
qismində iştirakedib. “Əsrinmüqaviləsi”nin
vaxtınınuzadılmasındansonrabiziməmək-
daşlığımız bir çox onilliklər ərzində davam
edəcəkdir. Azərbaycanda qaz hasilatı ilə
bağlıyenihadisələrivəkeçənilindekabrın-
da tamamlanmış infrastrukturu nəzərə ala-
raqbizimqarşımızdaindiyeniimkanlarvar”.
Prezident diqqətə çatdırıb ki, Azərbay-

canla Avropa İttifaqı arasında çox nadir
əməkdaşlıq formatı yaradılıb və buna Bö-
yükBritaniya,AmerikaBirləşmişŞtatlarının
hökumətləritərəfindəngüclüdəstəkgöstə-
rilir. “Əlbəttə ki, BirləşmişKrallıqdanAzər-
baycanaqoyulan investisiyalar bizəölkəni
müasirləşdirməyə çox kömək edib. Bu in-
vestisiyalarəsasənenerjisektorunayatırıl-
mışdır–deməkolarki,30milyarddollardır.

Bu, bizə iqtisadiyyatı şaxələndirmək üçün
neft-qaz satışından əldə olunmuş gəlirlər-
dənmüvafiqşəkildəistifadəetməkimkanı-
nıvermişdir.Onagörədəmənəminəmki,
qarşıdakı illərdə bizim diqqətimizi cəmləş-
dirəcəyimizəsassahəAzərbaycanınqeyri-
enerji sektorunun inkişafı olacaq.Görüşü-
müzdənəvvəlmənbəziməlumatlaranəzər
saldımvəgördümki,deməkolar600Bri-
taniya şirkəti Azərbaycanda qeydiyyatdan
keçib.Bu,həqiqətəndə iqtisadi tərəfdaşlı-
ğımızınşaxələndirilməsininyaxşıgöstərici-
sidir”,–deyəİlhamƏliyevbildirib.
AzərbaycanPrezidentiqeydedibki,Bri-

taniyaşirkətləriiləölkəmizinişğaldanazad
edilmiş ərazilərdə yenidənqurma işlərinə
dair müzakirələr də aparılır və bu istiqa-
mətdə əməkdaşlıq üçün böyük potensial
var. Buraya işğaldan azad edilmiş ərazi-
lərdəbərpaolunanenerjisahəsidəaiddir:
“MənBritaniyaşirkətlərininbuməsələlərdə
işləməyəmaraqgöstərdiklərinibilirəm.Çox
yaxşıgünəş,külək,supotensialıvar.Belə-
liklə,bizartıqişğaldanazadedilmişərazilər-
dəgələcəyimiziplanlaşdırırıq.Mənartıqbu

əraziləri “yaşılzona”ərazisielanetmişəm.
Biz insanların tələbatını ödəmək üçün kü-
lək,günəşvəsudanəldəolunanenerjidən
istifadəedəcəyik.Bizartıqelektrikenerjisi
ixracatçısına çevrilmişik. Bu səbəbdən də
bunun üçün potensial həqiqətən də çox
yüksəkdir. Sözsüz ki, ölkələrimiz arasında
əməkdaşlıqüçünbirçoxbaşqasahələrbö-
yükəhəmiyyətkəsbedir”.
Böyük Britaniyanın dövlət naziri Vendi

Mortondaöznövbəsindəikitərəfimünasi-
bətlərin geniş spektri olduğunu vurğulayıb
vəgələcəkdəbuəməkdaşlığındahadage-
nişlənəcəyinə əminliyini bildirib. Britaniyalı
nazirhəmçininölkəmizəsəfərizamanıtəş-
kilolunmuşproqramsayəsindəAzərbaycan
mədəniyyətiilədətanışolduğunuməmnun-
luqlaqeydedib.
Görüşdə postmünaqişə vəziyyəti, işğal-

danazadolunmuşərazilərdə “yaşılenerji”
konsepsiyasınıntətbiqi,vətəndaşcəmiyyə-
tinininkişafı,genderbərabərliyi,energetika,
ocümlədənbərpaolunanenerjisahəsində
əməkdaşlıqməsələləriətrafındafikirmüba-
diləsiaparılıb.

Yusif Axundzadə “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif olunub

Pre zi dent İl ham Əli yev fev ra lın 8də Yu sif Yev gen ye viç Axund
za də nin “Şöh rət” or de ni ilə təl tif edil mə si haq qın da sə rən cam 
im za la yıb.

Tanınmışhərbidirijor,Xalqartisti,pedaqoqYusifAxundzadə
Azərbaycanda musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə
təltifolunub.
MüdafiəNazirliyiŞəxsiHeyətBaşİdarəsiHərbiOrkestrXid-

mətinin rəisi, general-mayor Yusif Axundzadə eyni zamanda
Ü.HacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyasınınprofessoru,Nə-
fəs və zərb alətləri kafedrasınınmüdiridir. Fevralın 6-daYusif
Axundzadənin75yaşıtamamolub.

Pandemiyadan sonrakı 
dünya sisteminin inkişafı

Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi fev ra lın 10da ta nın
mış eks pert lə rin iş ti ra kı ilə “Pan de mi ya dan son ra kı mər hə lə: 
dün ya sis te mi nin in ki şa fı” möv zu sun da vebkonf rans təş kil 
edə cək.

Mərkəzdənbildirilibki,konfransamərkəzinhəmsədri,Latviya-
nınsabiqPrezidentiVairaVike-Freyberqa,KolumbiyaUniversi-
tetinin professoru JeffreySachs, İrlandiyanın sabiqBaşnaziri
BertieAhern,RomaKlubunun fəxriprezidentiErnsUlrichvon
Veizsaecker,BosniyavəHerseqovinanınsabiqBaşnaziriZlat-
koLagumdzija,AmerikaXariciƏlaqələrüzrəMilliKomitəsinin
prezidentiSusanElliott,şahzadə,KralFaysalAraşdırmavəİs-
lamiÇalışmalarMərkəzininsədriTurkiəl-Faysal,Xorvatiyanın
sabiqPrezidentixanımKolindaQrabar-Kitaroviç,Polşanınsa-
biqBaşnaziriMarekBelka,LatviyanınsabiqPrezidentiValdis
Zatlers,MacarıstanınsabiqBaşnaziriPeterMeddyeşivəbaş-
qalarıqatılacaq.

İƏT beynəlxalq ictimaiyyəti 
birgə səylərə çağırıb

İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı nın (İƏT) Müs tə qil Daimi İn san 
Haq la rı Ko mis si ya sı “Dün ya din lə ra ra sı har mo ni ya həf tə si” 
çər çi və sin də ke çi ri lə cək təd bir lər də iş ti rak edə cə yi ni bil di rib 
və bey nəl xalq ic ti maiy yə ti müx tə lif din lər, mə də niy yət lər və 
et nik qrup lar dan olan in san la ra mən fi tə sir gös tə rən CO VİD19 
pan de mi ya sı nın nə ti cə lə ri ni bir gə səy lər lə ara dan qal dır ma ğa 
ça ğı rıb.

Komissiyanın bununla bağlımüraciətində deyilir: “Dünyanın
müxtəlifölkələrininfərqliyollarvəresurslarlamübarizəapardı-
ğıpandemiyanınqarşısıhərkəsinsağlamlığınıtəminetmədən
alınabilməz.Aydıngörünürki,epidemiyanıntamamiləyoxedil-
məsi yalnız qlobal səylərləmümkündür. İƏT buməsələdə di-
nidözümlülükvəayrı-seçkiliyinolmasındannarahatlığını ifadə
edir,dünyaölkələrinəxatırladırki,ağırpandemiyaşəraitindədə
dövlətlərinsanhüquqlarına,ocümlədənetiqadazadlığınahör-
mətetməlidir”.
Müraciətdəvurğulanırki,virusayoluxmuş insanlarınmüali-

cəsivəpeyvəndlərintəminedilməsindədiniazlıqlarınhüquq-
ları pozulmamalı, onların da sağlamlıq hüququ qorunmalıdır.
EynizamandaCOVİD-19pandemiyasıdinlərarasındaqlobal
sülhənailolmaqüçünbirlikvəharmoniyaüçünfürsətolabi-
lər.Buməsələdədiniliderlərinüzərinəmühümvəzifələrdüşür.
Məhzonlarcəmiyyətipandemiyayaqarşımübarizəyəsəfərbər
edə,müxtəlifdinlərinmənsublarıarasındakörpürolunuoyna-
yabilərlər.
Müraciətinsonundaqeydedilirki,İslamdinietiqadı,irqivə

dərisininrəngindənasılıolmayaraq,bütüninsanlarınbərabər
hüquqlaramalikolmasınıtəbliğedir.İslamƏməkdaşlıqTəş-
kilatı bu sahədə bütün beynəlxalq və regional təşəbbüsləri
dəstəkləyir.

“Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai: 
ənənə və novatorluq”

əvvəli səh. 1-də

İkiölkəarasındaelmiəlaqələrinmüasir inkişafyolundanda-
nışanakademikİsaHəbibbəyliqeydedibki,Ədəbiyyatİnstitu-
tununAzərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistanədəbiəlaqələrişö-
bəsininmüdiriAlmazBinnətovanın“ƏlişirNəvaininəsrivənəsri”
kitabıçapolunub.
2020-ciildəinstitutun“Müqayisəliədəbiyyatşünaslıq”beynəl-

xalq elmi jurnalınınAzərbaycan-özbək ədəbi əlaqələrinə həsr
olunmuşxüsusiburaxılışıişıqüzügörüb.
BakıDövlətUniversitetininprofessoruRamizƏskərNəvainin

“Xəmsə”sinibütövlükdəAzərbaycandilinəçevirib.Akademikyu-
bileylərləbağlıortaqtədbirlərinilərzindədavamlıolacağınıvur-
ğulayıb.
Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri Bəhram Əşrəfxanov

hərikişairintürkdünyasındaönəmlimövqetutduğunubildi-
rib.O,BakıdaNəvainin,Daşkənddə isəNizamiGəncəvinin
heykəllərininucaldılmasınıbirlikvəqardaşlığaərməğanad-
landırıb.
Onlayn konfransda Əfqanıstan İslam RespublikasınınAzər-

baycandakısəfiriAmanullaCeyhunvəÖzbəkistanYazıçılarİtti-
faqınınsədriSiracəddinSəyyiddəgirişnitqisöyləyiblər.
DahasonraAzərbaycanvəÖzbəkistanalimləriNizamiGən-

cəvi və Əlişir Nəvai yaradıcılığı haqqında  məruzələrlə çıxış
ediblər.

UNES COnun Mə də ni özü
nüifa də müx tə lif li yi nin qo
run ma sı və təş vi qi haq qın da 
2005ci il Kon ven si ya sı üz rə 
Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə nin 
14cü ses si ya sı ba şa ça tıb. 
Azər bay ca nın sədr müavi ni 
ol du ğu ses si ya fev ra lın 1dən 
6dək da vam edib. Ses si ya
da Mə də niy yət Na zir li yi nin 
və Azər bay ca nın UNES CO 
ya nın da Daimi Nü ma yən
də li yi nin əmək daş la rı iş ti rak 
edib lər.

Sessiya çərçivəsində kreativ
sənayeyə dair 18 bənd üzrə
müzakirələr aparılıb və onlara
uyğun müvafiq qərarlar qəbul
olunub.Müzakirələrzamanıöl-
kəmizadından layihələrləbağlı
irəli sürülən təklifər təqdir olu-
naraqqəbuledilib.
Konvensiyanın yerinə yetiril-

məsi barədəmilli hesabatlarla
bağlı dinləmələrdəAzərbayca-
nın UNESCO yanında daimi
nümayəndəsi, səfir ElmanAb-
dullayev çıxış edərək Ermə-
nistanın 2020-ci il hesabatına
iradlarını bildirib və ermənilə-
rin növbəti təxribatçı cəhdinə
etiraz edib. Diqqətə çatdırıb
ki, Ermənistan tərəfdən Azər-
baycanın Qarabağ regionuna

istinad edilərək, uydurma ma-
rionetrejiminadınınhallandırıl-
masıbuölkənin2020-ciilin10
noyabrındaimzaladığıüçtərəfi
sülh bəyanatına ziddir. Ermə-
nistan tərəfi bununlaAzərbay-
canın suverenliyini və ərazi
bütövlüyünü pozmağa, Azər-

baycanxalqınınhüquqlarınıvə
qanuni mənafelərini təhdid et-
məyəcəhdgöstərir.
UNESCO-nun siyasiləşdiril-

məsinin yolverilməzliyini xü-
susi qeyd edən E.Abdullayev
bu regionun adının Qarabağ
olduğunu və bütün beynəlxalq

ictimaiyyət tərəfindən Azər-
baycanınayrılmazhissəsikimi
tanındığını, 44 günlük müha-
ribədən sonra Azərbaycanın
ərazilərini30illikişğaldanazad
edərək,BMTTəhlükəsizlikŞu-
rasının qətnamələrini yerinə
yetirdiyini iclas iştirakçılarının
diqqətinə çatdırıb. O vurğula-
yıb ki, Azərbaycan mədəniy-
yətinin incisiŞuşaşəhəriölkə-
mizinmədəniyyətpaytaxtıelan
edilib. Şuşa gələcəkdə bütöv
regionun mədəniyyət paytax-
tı olacaq. Daimi nümayəndə
bildirib ki, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi al-
tında rəşadətli Ordumuz tərə-
findən işğaldan azad edilmiş
ərazilərdəartıqquruculuqişləri
başlanıb.
Hökumətlərarası Komitə-

nin növbəti, 15-ci sessiyasının
2022-ci il fevralın8-dən11-dək
keçirilməsiqəraraalınıb.

Bəstəkarlar İttifaqı müsabiqə elan edib
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı “Və tən
pər vər lik möv zu sun da xor əsər lə ri nin 
ən yax şı ifa sı” üz rə Res pub li ka on layn 
mü sa bi qəfes ti val elan edir. Mü sa bi qə
nin mu si qi əsa sı nı bəs tə kar, Xalq ar tis ti, 
pro fes sor Azər Da da şo vun xor kol lek tiv
lə ri üçün ya zıl mış əsər lə ri təş kil edir. 

Azər Dadaşov müxtəlif musiqi janr-
larında yazılmış çoxlu sayda əsərlərin
müəllifidir.Onunyaradıcılığındavətən-
pərvərlikməzmunluxormusiqisi,Vətə-
ninigidoğullarınıvəsfedənxormahnı-
larıəhəmiyyətliyertutur.
Müsabiqəbəstəkarın75illikyubileyinə

həsrolunubvə2021-ci il22-26noyabr
tarixindəBakışəhərindəkeçiriləcək.
Müsabiqədərespublikanınalivəorta

ixtisastəhsilimüəssisələrinin,həmçinin

musiqivəümumtəhsilməktəblərininxor
kollektivləriiştirakedəbilərlər.
Müsabiqəikiturdakeçiriləcək.Birinci

turun proqramınaA.Dadaşovun istəni-
lən3xormahnısıdaxilediləbilər,ikinci
turunproqramındaisəbəstəkarınikixor
mahnısı–“Vətənimvar”və“Qızıldan”
mütləqşəkildəifaedilməlidir.
Müsabiqədəiştiraketməkistəyənxor

kollektivləri 2021-ci il noyabrın 1-dək
onlayn şəkildə qeydiyyatdan keçərək,
ifaediləcəkxorəsərlərininDVDlentya-
zısını, kollektivin yaradıcılığı haqqında
məlumatı, fotoşəkliAzərbaycanBəstə-
karlar İttifaqının  azcomposersunion@
gmail.com e-mail ünvanına təqdim et-
məlidir.Mükafatfondu5000manattəş-
kiledir.Məlumatüçünəlaqənömrələri:
(012)5980886;(012)5980884.

“Aşıqların dilində Qarabağ” 
Tür ki yə nin Ər zu rum Ata türk Uni ver si
te ti ilə İğ dırAzər bay can Dil, Ta rix və 
Mə də niy yət Həm rəy li yi ni Ya şat ma və 
Dəs tək lə mə Dər nə yi nin bir gə təş ki lat
çı lı ğı ilə “Aşıq la rın di lin də Qa ra bağ” 
möv zu sun da on layn bə dii proq ram 
ke çi ri lə cək.

İğdır-Azərbaycan Dil, Tarix vəMədə-
niyyətHəmrəyliyiniYaşatmavəDəstək-
ləmə Dərnəyinin sədri Ziya Zakir Acar
bildirib ki, proqramdaAzərbaycan,Tür-

kiyəvəRusiyanınmüxtəlifbölgələrindən
olantanınmışaşıqlarınçıxışlarıolacaq.
Proqramın təşkilində məqsəd Azər-

baycanıngözəl təbiətini, xalqınöz tor-
pağına və vətəninə bağlılığını, qəhrə-
manövladlarımızınigidliksalnamələrini
tərənnümetməkdir.
Atatürk Universitetinin müəllimi Gür-

soy Solmaz tərəfindən idarə olunacaq
bədii proqram fevralın 14-də Türkiyə
vaxtıiləsaat14:00-da“Zoom”proqramı
vasitəsiləbaşlayacaq.

UNESCO Hökumətlərarası Komitəsinin 
sessiyası başa çatıb

Azərbaycan nümayəndəsi Ermənistanın qurumu siyasiləşdirmək 
cəhdinə etirazını bildirib

Ali Hərbi Məktəbdə 
mədəni-kütləvi tədbir

Hə zi As la nov adı na Or du İdeolo ji və Mə də niy
yət Mər kə zi nin və Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş 
İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə Hey dər Əli yev adı na 
Azər bay can Ali Hər bi Mək tə bin də mə də niküt
lə vi təd bir təş kil olu nub.

MüdafiəNazirliyininMətbuatxidmətindənbildi-
riblərki,əvvəlcəxalqımızınümummillilideriHey-
dərƏliyevinvəşəhidlərinxatirəsibirdəqiqəliksü-
kutlayadedilib,DövlətHimnisəsləndirilib.
Nazirliyin nümayəndələrinin, hərbi məktəbin

şəxsiheyətinin,HəziAslanovadınaOrduİdeoloji
vəMədəniyyətMərkəzinin, eləcə dəBakıŞəhər
MədəniyyətBaşİdarəsininyaradıcıkollektivlərinin
iştiraketdiyitədbirdəVətənmüharibəsindəqaza-
nılanQələbəninəhəmiyyətindən,qəhrəmanVətən
övladlarınıngöstərdiyişücaətdənbəhsolunub.
TədbirAliHərbiMəktəbinVətənmüharibəsinin

iştirakçısı olmuş gənc zabitləri üçün hazırlanan
mədəniproqramlabaşaçatıb.




