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1 iyul 2022 tədbir 3 “Diplomatic World” jurnalında 

mədəniyyət naziri ilə müsahibə dərc olunub
“DiplomaticWorld”(“Diplomatiyaaləmi”)jurnalındaAzər
baycanRespublikasınınmədəniyyətnaziriAnarKərimovilə
müsahibədərcedilib.

Müxtəlifmövzularadairsuallarıcavablandırannazirmədəniir
sinqorunmasıiləbağlıqeydedibki,tarixvəmədəniyyətabidə
lərixalqınmillisərvətidirvənazirlikbusahəyəböyükhəssaslıqla
yanaşır.
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən2008ciildəirəlisürülənmə

dəniyyətlərarasıdialoqadair“BakıProsesi”təşəbbüsühaqqında
danışanAnarKərimov bu təşəbbüs çərçivəsindəAzərbaycanın
beynəlxalqmiqyasdamədəniyyətlərvədinlərarasıdialoqatöhfə
lərverdiyinidiqqətəçatdırıb.
MədəniyyətNazirliyitərəfindənötənilbəyanedilən“Mədəniy

yətnaminəsülh”(PeaceforCulture)qlobalçağırışıhaqqındamə
lumat verən nazir qeyd edib ki, BMTnin SivilizasiyalarAlyansı
və İCESCO tərəfindəndəstəklənənbu layihənin əsasməqsədi
mədəniyyətinqorunmasıüçünregiondasülhünbərqərarolunma
sıdır.
Anar Kərimov TÜRKSOY tərəfindən Azərbaycanın 270 yaş

lımədəniyyət paytaxtı,muğamsənət beşiyimiz Şuşa şəhərinin
2023cüilüçün“TürkDünyasınınMədəniyyətPaytaxtı”elanedil
məsi ilə bağlı görülən işlərdən dəbəhs edib.Bildirilib ki, işğal
danazadedilmişŞuşayavədigərərazilərimizəmədəniyyətingeri
qaytarılması istiqamətindəMədəniyyətNazirliyi tərəfindənmüx
təliflayihələrhəyatakeçirilir.HazırdaŞuşaşəhərinintarixigörkə
mininbərpası,əvvəlkişöhrətininözünəqaytarılmasıvəənənəvi
dolğunmədənihəyatınaqovuşması,eləcədəAzərbaycanınço
xəsrlikzənginmədəniyyətinin,memarlıqvəşəhərsalmasənətinin
parlaqincisikimibeynəlxalqaləmdətəbliğinitəminetməkməqsə
diləmüvafiqişləraparılmaqdadır.
Qeydedəkki,AzərbaycanXarici İşlərNazirliyinin ingilisdilin

dəçapolunan “DiplomaticWorld” jurnalı2002ci ildən fəaliyyət
göstərir.Jurnaldamüxtəlifölkələrdəntanınmışsiyasixadimlərin,
dövlətrəsmilərininmüsahibəvəməqalələridərcedilir.

Özbəkistanda Azərbaycan 
musiqi alətlərinin sərgisi təşkil ediləcək

AzərbaycandasəfərdəolanÖzbəkistanBaşnazirininmüavini,
turizmvəmədəniirsnaziriAzizAbduhakimovBeynəlxalqMu
ğamMərkəzini(BMM)ziyarətedib.NaziriSəmərqəndDövlət
Universitetininrektoru,professorRustamXolmuradovvə“Öz
bəkistan24”DövlətTeleviziyasınınəməkdaşlarımüşayiətedib.

BMMindirektoru,XalqartistiMuradHüseynovqonaqlaraAzər
baycanınmusiqimədəniyyəti,muğamsənətihaqqındaməlumat
verib.Bildiribki,AzərbaycanınBirincivitseprezidenti,ölkəmizin
birinci xanımı Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə inşa olunan
BeynəlxalqMuğamMərkəzinin açılışı 2008ci ilin 27 dekabrın
da keçirilib.Qeyd edilib ki,Azərbaycanmuğamı və bu sənətin
əsasalətləri–tar,kamançaUNESCOnunQeyrimaddimədəni
irssiyahısındayeralır.HeydərƏliyevFondudünyadamusiqimi
zintəbliği iləbağlıböyüklayihələrhəyatakeçirir.Çoxsaylıölkə
lərdəmuğamifaçılarımızçıxışlaredir.Dünyanınməşhurifaçıları
vəmusiqikollektivləriiləəlaqələrqurulur.Eynizamandamərkəz
tərəfindənmüxtəliflayihələrreallaşdırılır,elmikonfranslar,dəyir
mimasalar,konsertlərkeçirilir.

AzizAbduhakimovbuilÖzbəkistanınXivəşəhərindətəşkiledi
lən“Lazgi”festivalındaBMMinsolistlərininvə“Qarabağ”muğam
qrupununuğurluçıxışlarıiləbağlımərkəzinrəhbərliyinətəşəkkür
edib.Nazirikiqardaşölkəarasındamuğamsənətiningenişinki
şafınəzərəalınaraqbirgə tədqiqat işlərininhəyatakeçirilməsini
təklifedib,qarşılıqlısənətmübadiləsininvacibliyinivurğulayıb.
Qonaqlara BMMin foyesindəki daimi ekspozisiyada nümayiş

olunanmillimusiqialətlərihaqqındaməlumatverilib.
GörüşzamanıÖzbəkistanMakom(muğam)İnstitutundaAzər

baycanmillimusiqialətləri–tar,kamançavəqavalındaimisərgi
lənməsi,eynizamandaAzərbaycandavəÖzbəkistandaqarşılıqlı
olaraqmusiqialətlərimizinsərgilərinintəşkiliiləbağlırazılıqəldə
edilib.
SonraBMMinsolistləri tarzənRəşad İbrahimovvəkamança

ifaçısıTəbrizYusifovunmüşayiətiiləVIIIMuğamTeleviziyaMü
sabiqəsinin iştirakçılarıÜlkərAbdullayevavəFuadƏzizzadənin
iştirakı ilə konsert proqramı təqdim olunub.Gənc xanəndələrin
səsləndirdiyixalqmahnılarıvə təsnifər,eləcədəmuğamlardan
parçalarmaraqlaqarşılanıb.
Görüşzamanı“Özbəkistan24”kanalınınçəkilişqrupuBMMin

fəaliyyətiniəksetdirənsüjetdəhazırlayıb.
Lalə

MədəniyyətnaziriAnarKəri
movİranınmədəniirs,turizm
vəəlişlərisənayesinaziri
SeyidİzzətullahZərqamiilə
görüşüb.QonaqİslamƏmək
daşlığıTəşkilatı(İƏT)Turizm
NazirləriKonfransınınXIses
siyasındaiştiraketməküçün
ölkəmizəsəfəredib.

Görüşdə iki dost ölkənin qə
dim tarixə malik münasibətləri
nin təməlinin qarşılıqlı etimad
üzərində qurulduğunu diqqətə
çatdıran Anar Kərimov mədəni
vəhumanitarsahədəəməkdaş
lıqdansözaçıb.
SeyidİzzətullahZərqamiöznöv

bəsində ölkələrimiz arasında tari
xənmövcudolanvəuğurladavam

edənmöhkəmdostluqmünasibət
lərindənbəhsedərəkbuxüsusda
kütləviinformasiyavasitələrinində
böyükroluolduğunudeyib.

Söhbət zamanı Azərbaycanın
işğaldanazadolunmuş tarixi tor
paqlarında dağıdılmış həm mü
səlman, həm də xristian dininə

aid məbədlərin eyni həssaslıqla
bərpa olunması yüksək qiymət
ləndirilib.Azərbaycanınmədəniy
yət paytaxtı Şuşanın ümumilikdə
İslamdünyasıüçünyüksəkdəyər
kəsb etdiyi qeyd olunub. Həmçi
nin qlobal problemlərdən sayılan
islamofobiyailəmübarizədəbirgə
əməkdaşlığınönəmivurğulanıb.
Eləcə də Qarabağda davam

edənbərpavəquruculuqişlərin
də İranın təcrübəsindən yarar
lanmağınvacibliyivurğulanıb.
Xudafərin körpüsünün birgə

bərpasıməqsədiləanlaşmame
morandumununimzalanmasıba
rədədəfikirmübadiləsiaparılıb.
Görüş tərəfəri maraqlandıran

bir sıra mövzuların müzakirəsi
ilədavamedib.

Xudafərin körpüsünün birgə bərpası məqsədilə 
İranla anlaşma memorandumu imzalanacaq

əvvəli səh. 1-də
Muğam festivalı haqqındamə

lumat verən nazir müavini qeyd
etdiki,respublikanınşəhərvəra
yonlarından2yaşqrupu(912və
1317 yaş) üzrə istedadlı şagird
lərinqatıldığı festival ikimərhələ
də keçirilib. Regionlar üzrə təşkil
olunanilkmərhələdə1ciyerlərin
qalibləri Bakı şəhərində keçirilən
final mərhələsində iştirak etmək

hüququqazanıblar.Festivalınfinal
mərhələsində Xalq artisti Teyyub
Aslanovun sədrliyi ilə Xalq artisti
GülyazMəmmədovavəƏməkdar
artistZakirƏliyevdənibarətmün
sifər heyəti tərəfindən iştirakçıla
rınçıxışlarıqiymətləndirilib.
Sevda Məmmədəliyeva çı

xışının sonunda bütün festival
iştirakçılarını, qalibləri, onla
rın müəllimlərini, valideynlərini,
məktəblərin kollektivini təbrik
edərəkuğurlararzuladı.

Münsifər heyətinin sədri Tey
yub Aslanov festivalın təşkili
nə görə Mədəniyyət Nazirliyinə

minnətdarlığını bildirdi. Dedi ki,
muğam sənətimizin inkişafı və
təbliğiməqsədilətəşkiledilənla
yihəsəhnəmizəneçəneçəyeni
adlarbəxşetmişoldu.
Sonra qaliblər elan olundu.

Festivalın Qranpri mükafatı
nı Tuncay Oruczadə (Ağdam)
qazandı. İsfəndiyar Dadaşov
(H.Sarabski adına 7№li Mu
siqi məktəbi – Bakı), Əli Ağa
zadə (Sabirabad) I, Mətin Cə
fərov (Ağdam), Sadiq Zeynallı

(Beyləqan), Aydın Həmzəyev
(G.Şaroyev adına 35 nömrəli
Musiqiməktəbi – Bakı),Aynur

Ağamalıyeva (Salyan) II, Ni
had Məmmədzadə (Xırdalan),
PoladSalmanlı (Bərdə),Turan
Salahov (Goranboy), Mənzurə
Abdürəhmanova (Q.Qarayev
adınaMərkəzi İncəsənətMək
təbi –Bakı),GülyazHəsənza
də (M.Maqomayev adına 26
nömrəli Musiqi məktəbi – Ba
kı), Fatimə Hümmətova (Şəki)
vəLəmanMəmmədova(Ağca
bədi)IIIdərəcəlimükafatalayiq
görüldülər.

Qaliblərə diplom və fəxri fər
manlar təqdim edildi. Şagirdləri
festivala hazırlayanmüəllimlərə

və konsertmeysterlərə isə fəxri
fərmanlarverildi.
SondafestivalınqalibləriBey

nəlxalqMuğamMərkəzininsəh
nəsində bir daha məharətlərini
göstərdilər. İfaçıları Rəşid Beh
budovadınaAzərbaycanDövlət
MahnıTeatrınınansamblı (bədii
rəhbər –Mirxalid Salayev)mü
şayiət edirdi. Konsert alqışlarla
qarşılandı.

L.Azəri

əvvəli səh. 1-də
Dövlətbaşçısınəzərəçatdırıb

ki, bu ilinmartayındaAzərbay
cana səfəri çərçivəsində UN
HABITATın icraçı direktoru xa
nımMaimunaMohd Şərif azad
olunmuşAğdam şəhərinə səfər
edib və dağıntıların miqyasının
şahidi olub. “Biz azad edilmiş
ərazilərimizinyenidənqurulması

sahəsindəUNHABITATilədaha
sıx əməkdaşlıq etmək arzusun
dayıq və təşkilatın mütəxəssis
lərininyenidənqurmaprosesinin
iştirakçıları olmasını gözləyirik”,
–deyəİlhamƏliyevvurğulayıb.
DünyaŞəhərForumununses

siyasındaiştirakedənDövlətŞə
hərsalmavəArxitekturaKomitə
sinin sədriAnar Quliyev bildirib

ki, Azərbaycanın postmünaqişə
dövründə ərazilərin bərpasına
dair təcrübəsini Ağdamda ke
çiriləcək forumda bölüşmək və
digər ölkələrin bu təcrübədən
faydalanmasınaşəraityaratmaq
mümkünolacaq.
Sessiyada nazirlər səviyyə

sində keçirilən dəyirmi masa
da Azərbaycanın şəhərsalma
və məskunlaşma sahələrindəki
prioritetləri barədəməlumat ve
rilib. Qeyd edilib ki, işğal döv
ründə şəhər və yaşayışməntə
qələrinin tamamilə dağıdılması,
infrastrukturun məhv edilməsi
və ərazilərin minalanması bər
paişlərininsürətləaparılmasına
mənfitəsirgöstərir.

Dünya Şəhər Forumunun 11
ci sessiyasında Şuşada aparı
lan bərpaquruculuq işlərindən
də danışılıb. Sessiya çərçivə
sindəlokalvəregionalidarəçilik
orqanları rəhbərlərinin dəyirmi
masası keçirilib. Dəyirmimasa
dadünyanınmüxtəlifölkələrində
şəhər idarəçiliyinə dair təcrübə
lərtəqdimolunub.
Azərbaycan Prezidentinin

Şuşa rayonu üzrə xüsusi nü
mayəndəsi Aydın Kərimov
tədbirdə çıxış edib. O bildi
rib ki, dövlətimizin başçısının
sərəncamı ilə işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə xüsusi ida
rəçilik formaları təsis edilib.
Yeniidarəçilikformasıişğaldan

azad edilmiş ərazilərdə, eləcə
də Şuşa şəhərində bərpaqu
ruculuq işlərinin aparılması,
məcburiköçkünlərinözdoğma
torpaqlarınaqayıdışı,eləcədə
dövlətvətəndaş arasında yeni
keyfiyyət standartlarına söy
kənən xidmətlərin göstərilmə
si üçünməqsədyönlü fəaliyyət
göstərir.
Xüsusi nümayəndə vurğula

yıb ki, Şuşada 200ə yaxın ta
rix və mədəniyyət abidəsi var.
Təəssüfər olsun ki, abidələrin
bir hissəsi işğal zamanı tama
milə məhv edilib, qalanları isə
yararsız vəziyyətə düşüb. Şuşa
qalası,ocümlədən4abidəartıq
bərpaolunub.

AydınKərimovdeyibki,bərpa
və quruculuq işlərinin sistem
li şəkildə aparılması məqsədilə
ötən ilin aprel ayından şəhərin
Baş planı hazırlanıb. Baş pla
na əsasən, 50min kvadratmetr
sahədə16qəzalı yaşayışbina
sı sökülərək yeni məktəb bina
sı, xəstəxana, yeni məscid, 5
ulduzlu hotel, konfransmərkəzi
və televiziya qülləsinin tikintisi
nə başlanılıb. Hazırda nüfuzlu
xarici ekspertlər qrupu tərəfin
dən yeni dayanıqlı su təchizatı
vəkanalizasiyasistemişəbəkəsi
layihələndirilirvəbuişlərcariilin
payızında başa çatdırılmalıdır.
2023cü ilin əvvəlindən şəbəkə
tikintisiişlərinəbaşlanacaq.

“Şuşa İli”nə həsr olunan 
muğam festivalına yekun vuruldu

Mədəniyyətimizin Qarabağa qayıdışı həm də milli ləyaqətin təntənəsidir

BMT-nin Məskunlaşma Proqramı ilə birgə 
Ağdamda Milli Şəhər Forumu keçiriləcək

Forum Azərbaycanın ərazilərin bərpasına dair təcrübəsini bölüşməyə imkan verəcək

Gürcüstan muzeyləri ilə əməkdaşlıq genişlənir
AzərbaycanGürcüstanəla
qələriçoxqədimtarixiköklərə
malikdir.Möhkəmtarixizəmin
üzərindəqurulmuşmünasibət
lərbugünikiölkərəhbərliyinin
diqqətivəhimayəsisayəsində
uğurlainkişafedir.İkitərəflimü
nasibətlərinmühümbiristiqa
mətidəmədəniyyətsahəsində
əməkdaşlıqdır.Ocümlədən
muzeylərarasındaəməkdaşlıq
genişlənir.

Bu sahədə təcrübə mübadi
ləsinin aparılması məqsədilə
Gürcüstan Milli Muzeyinin baş
direktoru, Gürcüstan Milli Elm
lərAkademiyasınınmüxbirüzvü,
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq
Akademiyasının fəxri doktoru,
tanınmışantropoloqvəarxeoloq
DavidLordkipanidze2730 iyun
tarixindəölkəmizəsəfəredib.
SəfərçərçivəsindəAzərbaycan

Milli İncəsənətMuzeyindəDavid
Lordkipanidzenin “Afrikadan ilk
insanlar. Qafqazdan baxış” adlı
mühazirəsitəşkilolunub.

Tədbirdə Prezident Admi
nistrasiyası Humanitar siya
sət, diaspor, multikulturalizm
və dini məsələlər şöbəsinin
müdiri Fərəh Əliyeva, mədə
niyyətnazirininmüaviniSevda
Məmmədəliyeva, Milli Azər
baycanTarixiMuzeyinindirek
toru,akademikNailəVəlixanlı,
həmçininarxeoloqlar,tarixçilər
vəsahəüzrəmütəxəssisləriş
tirakediblər.

Mövzubarədəgeniştəqdimatla
çıxış edən D.Lordkipanidze ant
ropologiya və arxeologiya sahə
sindəaparılan tədqiqatlar vəye
niliklərbarədəbirsıraməqamlara
toxunub, həmçinin ötən ilin iyu
lundaaçılanvəXXIəsrinregional
muzey nümunəsi olan Bolnisi
Muzeyihaqqındaətrafıməlumat
verib.Mühazirəiştirakçılarınsual
larının cavablandırılması və dis
kussiyailədavamedib.

Səfər zamanı D.Lordkipanid
ze ilə AMEAnın Milli Azərbay
can Tarixi Muzeyində də görüş
keçirilib. AMEAnın prezidenti
vəzifəsini icra edən akademik
Arif Həşimov, mədəniyyət nazi
rininmüavini,AMEAnınmüxbir
üzvü Sevda Məmmədəliyeva,
muzeyin baş direktoru, akade
mikNailəVəlixanlı,Arxeologiya
elmifond şöbəsinin müdiri, do
sent Nasir Quluzadənin iştirakı
iləkeçiriləngörüşdəhərikiölkə
də aşkar olunmuş qədim fauna
vəhominidnümunələrinin (hey
vanvəinsanqalıqlarının)müasir
texnologiyaların tətbiqi ilə araş
dırılmasıistiqamətindəlayihənin
hazırlanmasımüzakirəolunub.
Qeyd olunan tədqiqatlar va

sitəsilə dövrün təbii şəraiti və
morfoloji xüsusiyyətlərinin öyrə
nilməsinin iki ölkənin elmi üçün
xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcəyi
bildirilib. Müzakirə zamanı layi
hənin multidisiplinar olması və
gənc kadrların cəlb edilməsinə
diqqətyetirilməsininvacibliyixü
susivurğulanıb.




