
Qo şul ma ma Hə rə ka tı Bir ləş miş 
Mil lət lər Təş ki la tın dan son ra 
ikin ci ən bö yük bey nəl xalq tə si-
sat dır və əl bət tə ki, biz ha mı mız 

sə si mi zin dün ya miq ya sın da eşi dil mə-
si ni is tə yi rik.

Qo şul ma ma Hə rə ka tı na (QH) sədr li yi hə-
ya ta ke çi rən Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev bu söz lə ri iyu nun 30-
da Hey dər Əli yev Mər kə zin də Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı Par la ment Şə bə kə si nin “Dün ya-
da sül hün və da ya nıq lı in ki şa fın təş vi qin də 
mil li par la ment lə rin ro lu nun güc lən di ril mə si” 
möv zu su na həsr olu nan Ba kı konf ran sın da 
çı xı şı za ma nı de yib.

Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın Par la ment Şə bə-
kə si 2021-ci ilin no yab rın da Mad rid də Par la-
ment lə ra ra sı İt ti fa qın 143-cü as samb le ya sı 
çər çi və sin də Azər bay ca nın tə şəb bü sü ilə tə-
sis edi lib. Ba kı konf ran sı QH Par la ment Şə-
bə kə si nin fəaliy yə tə baş la ma sı üçün mü va-
fi q ad dım la rın atıl ma sı məq sə di lə ça ğı rı lıb. 
Konf rans da QH üz vü olan 40-dan çox öl kə-
nin par la ment lə ri və 8 bey nəl xalq par la ment 
təş ki la tı təm sil olu nur.

Qo şul ma ma Hə rə ka tın da həm rəy lik və 
qar şı lıq lı dəs tə yin güc lən di ril mə si is ti qa mə-
tin də əla və bir ad dım olan Azər bay ca nın 
tə şəb bü sü nü dəs tək lə di yi nə gö rə üzv döv-
lət lə rə min nət dar lı ğı nı bil di rən Pre zi dent İl-
ham Əli yev diq qə tə çat dı rıb ki, Par la ment 
Şə bə kə si bi zim tək cə irə li sür dü yü müz və 
dəs tə yi ni zi qa zan dı ğı mız ye ga nə tə şəb büs 
de yil. Növ bə ti ay Ba kı da Qo şul ma ma Hə rə-
ka tı nın Gənc lər Sam mi ti ke çi ri lə cək: “Bun-
lar Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın ins ti tu sional 

in ki şa fı üçün atıl mış ad dım lar dır və he sab 
edi rəm ki, bu is ti qa mət də prak ti ki ad dım la-
rın atıl ma sı üçün vaxt ye ti şib. Azər bay ca-
nın irə li sür dü yü və üzv döv lət lər tə rə fi n dən 
dəs tək lən miş di gər bir tə şəb büs Nyu-York-
da Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın Dəs tək Ofi  si nin 
ya ra dıl ma sı dır... He sab edi rəm ki, in di ins ti-
tu sional in ki şaf is ti qa mə tin də da ha çox ad-
dım la rın atıl ma sı üçün düz gün vaxt dır və bu 
da öz növ bə sin də bi zə bey nəl xalq are na da 
ma raq la rı mı zı qo ru ma ğa və əl bət tə ki, öl kə-
lə ri miz ara sın da həm rəy li yin güc lən di ril mə-
si nə kö mək edə cək”.

Pre zi dent İl ham Əli yev bil di rib ki, Azər-
bay can Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın nis bə tən 

ye ni üz vü dür. Öl kə miz QH-yə 2011-ci il də 
da xil olub və fəaliy yə ti nin ilk gün lə rin dən bə-
ri həm rəy lik, qar şı lıq lı dəs tək və “Ban dunq 
prin sip lə ri” nin təş vi qi nə töh fə ver mə yə ça lı-
şıb. 

Xa tır la daq ki, “Ban dunq prin sip lə ri” – döv-
lət lə rin dinc ya na şı ya şa ma sı və  bey nəl xalq 
mü na si bət lə rin on əsas prin si pi 1955-ci il də 
İn do ne zi ya nın Ban dunq şə hə rin də ke çi ri lən 
bey nəl xalq konf rans da (Asi ya və Af ri ka öl-
kə lə ri nin iş ti ra kı ilə) qə bul edi lib. 1961-ci il də 
əsa sı qo yu lan Qo şul ma ma Hə rə ka tı (ha zır-
da 120 öl kə ni bir ləş di rir) “Ban dunq prin sip lə-
ri”ni fəaliy yə tin də rəh bər tu tur.
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Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində 
Gürcüstan Milli Muzeyi baş direktorunun 
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səh. 8

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

Qazax xalqının 
“yolgöstərən ulduz”u
Qa zax xal qı nın gör kəm li söz, fi kir 
adam la rın dan bi ri də şair, ya zı çı, 
müasir qa zax ya zı lı ədə biy ya-
tı nın ba ni si Abay Ku nan ba yev 
olub.  Onun adı Türk dün ya sı nın 
mü tə fək kir ədib lə ri sı ra sın da 
hör mət lə çə ki lir. Tə sa dü fi de yil ki, 
ədi bin 175 il lik yu bi le yi mü na si bə-
ti lə TÜRK SOY tə rə fin dən 2020-ci 
il “Abay Ku nan ba yev İli” elan 
edil miş di. 

Abay Ku nan ba yev ya ra dı cı lıq 
fəaliy yə ti döv rün də li rik və sa ti-
rik şeir lər, li rik-epik poema lar və 
maarif çi-realist nəsr əsər lə ri ər sə yə 
gə ti rib. Əsər lə ri ilə ta nış lıq dan hiss 
edir sən ki, o, mil li ruh lu şeirin ya ra-
dı cı la rın dan bi ri ki mi ədə biy ya ta gə-
lib. Əsər lə rin də maarif çi lik lə xəl qi lik 
üz vi su rət də bir-bi ri ni ta mam la yır. 

səh. 6

Biz hamımız səsimizin dünya miqyasında eşidilməsini istəyirik
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının beynəlxalq arenada fəal rol oynayacaq

təşkilata çevrilməsinin tərəfdarıdır

BMT-nin Məskunlaşma Proqramı ilə birgə 
Ağdamda Milli Şəhər Forumu keçiriləcək
26-30 ta ri xin də Pol şa nın Ka to vit se şə hə rin də ke çi ri lən Dün ya 
Şə hər Fo ru mu nun (World Ur ban Fo rum – WUF) “Da ha yax şı 
gə lə cək na mi nə şə hər lə ri mi zi də yiş di rək” möv zu lu 11-ci ses si-
ya sın da Azər bay can nü ma yən də he yə ti də iş ti rak edib. 

Ses si ya çər çi və sin də Azər bay can nü ma yən də he yə ti BMT-nin 
Məs kun laş ma Proq ra mı (UN-HA BI TAT) mü tə xəs sis lə ri ilə gö rüş 
ke çi rib. Gö rüş də iş ğal dan azad edil miş əra zi lər də gö rü lən iş lər 
də diq qə tə çat dı rı lıb. Söh bət za ma nı qeyd olu nub ki, ya xın gə-
lə cək də UN-HA BI TAT tə rə fi n dən Azər bay ca na tex ni ki mis si ya 
gön də ri lə cək.

Qeyd edək ki, bu il Azər bay ca nın iş ğal dan azad edil miş Ağ dam 
şə hə rin də UN-HA BI TAT ilə bir lik də Mil li Şə hər Fo ru mu nun ke çi-
ril mə si də nə zər də tu tu lur.

İyu nun 27-də ses si ya da vi deofor mat da çı xı şı za ma nı Azər bay-
can Pre zi den ti İl ham Əli yev bil di rib ki, BMT-nin Məs kun laş ma 
Proq ra mı ilə bir gə bu mə sə lə mü za ki rə edi lir.

davamı səh. 3-də

Tarix, incəsənət, məhəbbət...

Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yin də “Xa li də Nə si ro va nın qu ra-
ma dün ya sı” ad lı sər gi nin açı lı şı keçirildi. Sər gi də sə nət ka rın 
40-a ya xın müx tə lif qu ra ma nü mu nə si nü ma yiş et di ri lir.

Müəl li fi n qu ra ma la rı nın ək sə riy yə ti ni müx tə lif ör tük lər, yas tıq 
üz lə ri, de ko ra tiv süf rə lər, mo zaik pan no lar təş kil edir. Əsər lə ri-
ni es kiz siz ha zır la yan Xa li də Nə si ro va nın mü rək kəb və zən gin 
na xış lı kom po zi si ya la rı nın əsas möv zu su ta rix, in cə sə nət, din və 
mə həb bət dir.

səh. 5

Tarixi irsin qorunması və
şəhərsalmanın inkişafı

İyu nun 29-da Ağs ta fa ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də Mə-
də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və 
Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti və Azər bay can Me mar lar İt ti fa-
qı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Gən cə-Daş kə sən və Qa zax-To vuz 
iq ti sa di ra yon la rı nın ta ri xi ir si nin qo run ma sı və şə hər sal ma nın 
in ki şa fı” ad lı ple nu mu ke çi ri lib.

Bildirilib ki, döv lət baş çı sı tə rə fi n dən mə də ni ir si mi zin qo run ma-
sı, bər pa  və kon ser va si ya sı, elə cə də ida rə olun ma sın da sə mə rə-
li li yin ar tı rıl ma sı is ti qa mə tin də im za la nan fər man və sə rən cam lar 
bu sa hə yə gös tə ri lən diq qət və qay ğı nın ba riz nü mu nə si dir.

səh. 4

İslam ölkələrinin nümayəndələri
Şuşaya səfər ediblər

İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı Tu rizm Na zir lə ri Konf ran sı nın Azər-
bay can da ke çi ri lən XI ses si ya sı (27-29 iyun) iş ti rak çı la rı nın 
iş ğal dan azad olun muş əra zi lə rə sə fə ri təş kil edi lib. İyu nun 
29-da İs lam öl kə lə ri nin təm sil çi lə ri Şu şa da olub lar.

Sə fər za ma nı qo naq la ra Şu şa ra yo nu Da şal tı kən di nin tu rizm 
im kan la rı, bu ra da tu rizm və rek reasi ya zo na sı nın ya ra dıl ma sı 
üçün möv cud po ten sial haq qın da mə lu mat ve ri lib.

səh. 4

Mədəniyyət Nazirliyində
iranlı nazirlə görüş

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov İra nın mə də ni irs, tu rizm və əl 
iş lə ri sə na ye si na zi ri Se yid İz zə tul lah Zər qa mi ilə gö rü şüb.

Söh bət za ma nı Azər bay ca nın iş ğal dan azad olun muş ta ri xi tor-
paq la rın da da ğı dıl mış həm mü səl man, həm də xris tian di ni nə aid 
mə bəd lə rin ey ni həs sas lıq la bər pa olun ma sı yük sək qiy mət lən di ri-
lib. Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı Şu şa nın ümu mi lik də İs lam 
dün ya sı üçün yük sək də yər kəsb et di yi qeyd olu nub.

səh. 3

“Şuşa İli”nə həsr olunan
muğam festivalına yekun vuruldu

“Rəngli perimetr” 
Hərbi-vətənpərvərlik mövzulu rəsm müsabiqəsinin sərgisi açılıb 

Iyu nun 29-da Mə də niy-
yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı 
və Azər bay can Kö nül lü lər 
İc ti mai Bir li yi nin dəs tə yi ilə 
Azər bay can Hərb Ta ri xi 
Mu ze yin də hər bi-və tən pər-
vər lik möv zu sun da 5-15 yaş 
ka te qo ri ya sı ara sın da ke çi-
ril miş mü sa bi qə nin “Rəng li 
pe ri metr” ad lı sər gi si açı lıb. 
Mü sa bi qə qa lib lə ri nə mü-
ka fat lar təq dim olu nub.

Təd bir də Mü da fi ə Na zir li yi nin Şəx si He yət 
Baş İda rə si nin İdeolo ji iş və mə nə vi-psi xo lo ji 
tə mi nat ida rə si nin rəisi, ge ne ral-ma yor Bə kir 
Oru cov, Mə də niy yət Na zir li yi nin Mu zey, qa-
le re ya və sər gi lər şö bə si Sər gi və qa le re ya lar 
sek to ru nun mü di ri Aq şin Mir fey zul la za də, Rəs-
sam lar İt ti fa qı nın ka ti bi, Xalq rəs sa mı Ağaə li 
İb ra hi mov, Azər bay can Kö nül lü lər İc ti mai Bir li yi 
mə də niy yət və in cə sə nət de par ta men ti nin rəh-
bə ri Ül viy yə Bə bir li çı xış edib lər.

Çı xış lar da rəsm mü sa bi qə si nin gənc is te dad la-
rın üzə çı xa rıl ma sı və on la ra dəs tək gös tə ril mə-
si, elə cə də bu nun gənc lə rin hər bi-və tən pər vər-
lik tər bi yə sin də əhə miy yə ti vur ğu la nıb. Çı xış çı lar 
mü sa bi qə iş ti rak çı la rı na ye ni uğur lar ar zu la yıb lar.

Təd bi rin so nun da ge ne ral-ma yor Bə kir Oru-
cov sər gi nin təş ki lin də fəal iş ti ra kı na gö rə Mə-
də niy yət Na zir li yi nin sek tor mü di ri Aq şin Mir-
fey zul la za də yə Mü da fi ə Na zir li yi nin dip lo mu nu 
təq dim edib.
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