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Zəngəzur dəhlizi artıq reallığa çevrilir
AzərbaycanAvrasiyanınmühümnəqliyyatvəlogistikamər
kəzlərindənbiridir.ÖlkəmizŞərqQərbvəŞimalCənubbey
nəlxalqnəqliyyatdəhlizlərinininkişafındamühümroloynayır.
BizTransxəzərbeynəlxalqnəqliyyatmarşrutununsəmərəli
istifadəsinəsəygöstəririk.

PrezidentİlhamƏliyevbusözləriiyunun29-daAşqabaddaXə-
zəryanı dövlətlərin başçılarınınVI Zirvə toplantısında çıxışı za-
manıdeyib.
Şərq-QərbvəŞimal-CənubmarşrutlarıüzrəAzərbaycanərazi-

sindənkeçməkləyükdaşımalarınildən-iləartdığınıdiqqətəçatdı-
ranİlhamƏliyevqeydedibki,AzərbaycanVətənmüharibəsində
QələbədənvəErmənistanlamünaqişəninhəllindənsonraQara-
bağınvəŞərqiZəngəzurunyenidənqurulmasıvəbərpası,ocüm-
lədənbeynəlxalqnəqliyyatəlaqələrinininkişafıüzrəgenişmiqyas-
lıişlərgörməyəbaşlayıb.Zəngəzurdəhliziartıqreallığaçevrilir.
PrezidentçıxışındaXəzərdənizininekolojiproblemlərininhəl-

liüçünəməkdaşlığıngenişləndirilməsininvacibliyinidəvurğula-
yıb.Bildiribki,builinsonundaBakıda“Xəzərdənizinindənizətraf
mühitininmühafizəsihaqqında”ÇərçivəKonvensiyasıtərəfərinin
VIkonfransınınkeçirilməsinəzərdə tutulub.Narahatlıqdoğuran
digərvacibməsələXəzərdənizinindayazlaşmasıdır:“Bizbunu
uzunillərboyumüşahidəedirikvətəəssüfki,dayazlaşmadinami-
kasınarahatlıqdoğurur.Bunagörəbizfikirmübadiləsiapardıqvə
yəqinki,nümayəndəheyətlərimizbeləekolojifəlakətinsəbəblə-
rinin edilməsivəXəzərinbundansonrakı 

  
   etdirəcəklər”.

Mədəniyyət Nazirliyi “Şuşa qalası” 
layihəsinə start verir

MədəniyyətNazirliyi“Şuşa
İli”nətöhfəolaraq“Şuşaqa
lası”adlıyenilayihəyəstart
verir.Layihəçərçivəsində
Şuşanınhərməhəlləsindən
bəhsedənvideoçarxlar
hazırlanacaq.

Videoçarxlarda məhəllə-
dəolantarixitikililər,küçəilə
bağlı mənbələrə istinad, bu
məhəllənin adət-ənənələri,
insanlarınəsasməşğuliyyəti,

təsərrüfat və dekorativ-tətbiqi sənət növləri, eləcə dəmemarlıq
nümunələri iləbağlıməlumatveriləcək.Əsrlərboyuburadakök
salmışnəsillərbarədə informasiyatəqdimolunacaq.Videoçarx-
lardahəmçininmədəniyyətbeşiyimizŞuşadaaparılanyenidən-
qurmavəbərpaprosesidəönəçəkiləcək.

“Nizaminin xatirəsinə” simfoniyası 
Tbilisidə səslənəcək

İyulun2dəVanoSaracişviliadınaTbilisiDövlətKonservatoriya
sındaAzərbaycanDövlətSimfonikOrkestrinindirijoru,Əməkdar
artistFuadİbrahimovuniştirakıiləkonsertkeçiriləcək.

Konsertdə Gia Kançeli adına Tbilisi Gənclər Orkestrinin Fuad
İbrahimovun dirijorluğu ilə dünya şöhrətli Azərbaycan bəstəkarı
FikrətƏmirovun“Nizamininxatirəsinə”simfoniyasınıvəgürcübəs-
təkarıMikaMdinardzenin “145/Xristos” əsərini ifa edəcək.Proq-
ramdabəstəkarOtarQordelininfeytaüçünkonsertinosu(solist–
yunanıstanlıfeytaçıStatisKarapanos)dasəslənəcək.
Qeydedəkki,FikrətƏmirovsimliorkestrüçün“Nizamininxatirəsi-

nə”simfoniyasını1947-ciildə,dahişairin800illiyimünasibətiləyazıb.

əvvəli səh. 1-də
“Ərazi bütövlüyü, suverenlik, müs-

təqillik, bir-birinin işlərinə müdaxilə
etməmə – bu prinsiplər bütün ölkələr
tərəfindən qorunub saxlanılsaydı, heç
birmüharibə,münaqişəvəədalətsizlik
olmazdı” deyən İlham Əliyev diqqətə
çatdırıb ki,Azərbaycan fəaliyyətimizin
ilk günlərindən Qoşulmama Hərəkatı-
nınbütüntəşəbbüslərinəçoxfəalcəlb
olunub:“Hesabedirəmki,Qoşulmama
Hərəkatına sədrlik etmək üçün Azər-
baycanınnamizədliyininyekdilşəkildə
dəstəklənməsinin də əsas səbəbi bu
idi. 120 ölkənin bu möhtəşəm yekdil
dəstəyi 2016-cı ildə nümayiş etdirildi
və 2019-cu ildə Bakıda bizQoşulma-
maHərəkatının Zirvə toplantısınımü-
vəfəqiyyətlə keçirdik və 2019-2022-ci
ilə qədər sədrliyi üzərimizə götürdük.
Qoşulmama Hərəkatına sədrliyimizin
yenə də 120 ölkənin yekdil qərarı ilə
2023-cü ilin axırına kimi uzadılmasını
ölkəmizəböyükbirhörmətvəfəaliyyə-
timizin qiymətləndirilməsi əlaməti kimi
qəbul edirik. Biz buna görə sizə çox
minnətdarıq, sizin dəstəyinizi doğrult-
maqvəbunundüzgünseçimolduğunu
nümayişetdirməküçünəlimizdəngələ-
niedəcəyik”.
Prezident qeyd edib ki, 2020-ci il-

də Azərbaycan Ermənistan tərəfindən
otuz ilə yaxın işğal altında saxlanılan
torpaqlarınıazadedərkənQoşulmama

Hərəkatı ölkəmizə BMT müstəvisində
mühüm dəstək nümayiş etdirdi: “Biz
öztorpağımızdasavaşırdıq,bizədaləti
bərpa edirdik, beynəlxalq hüququ bər-
paedirdik.Lakinəfsuslarolsunki,bəzi
ölkələrbizəqarşıkampaniyaya–qara-
yaxma,böhtanvəşantajkampaniyası-
nabaşladılar.Təəssüfər olsun ki, bu,
sadəcə,şifahikampaniyavəyaictimai
ittihamlardeyildi.Bəziölkələrbizimbu
haqq işimizəBMT,onunTəhlükəsizlik
Şurası səviyyəsinə çıxarmağa cəhd
etdi. Lakin həmin vaxt Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü olan, Qo-
şulmama Hərəkatında təmsil olunan
dostlarımızanti-Azərbaycanmahiyyətli
bəyanatıblokladılar.Azərbaycanaqar-
şı ittihamı blokladılar və bununla da
ermənipərəst qlobal qüvvələrin Azər-
baycana qarşı hücumunamane oldu-
lar. Biz bu həmrəyliyə görə sizəmin-
nətdarıq”.
İlhamƏliyev vurğulayıb ki,Azərbay-

can dünyada ən böyük ədalətsizliklə
üzləşmişölkələrdənbiriidi:“Ərazimizin
20 faizininErmənistan tərəfindən işğal
edilməsietniktəmizləməilənəticələndi.
Birmilyonazərbaycanlıqaçqınvəməc-
buri köçkün vəziyyətinə düşdü. Bizim
tarixi və dini irsimiz erməni işğalçıları
tərəfindən yer üzündən silinib.Bugün
azad olunmuş ərazilərə səfər edənlər
bu barbarlığın və vandalizmin şahidi
olabilərlər.Məscidlərimizintəhqiri,mə-

dəni və dini abidələrimizin dağıdılma-
sı – bunlar faktlardır və bunu heç kəs
görməzdən gələ bilməz. Ermənipərəst
qüvvələrnəqədərdəbunugörməzdən
gəlməyə çalışsalar da, bunamüvəfəq
olabilmirlər.Çünkiartıq,minlərlə,bəlkə
onminlərləinsan,ocümlədənxariciqo-
naqlar, siyasətçilər, parlament sədrləri
vəüzvləri, jurnalistlər,ekspertlərvəsı-
ravi insanlarazadedilmişərazilərəsə-
fərediblər”.
“Bizbumünaqişəyəsonqoyduq,əda-

lət və beynəlxalq hüququ bərpa etdik”
deyən Prezident İlham Əliyev bildirib
ki,bizuzun illər, təqribən30 ilərzində
bunu gözləyirdik: “Gözləyirdik ki, bey-
nəlxalq ictimaiyyət ədalətsizliyə və iş-
ğala son qoyulmasına yardımedəcək.
BuməqsədləATƏT1992-ci ildəMinsk
qrupunutəsisetdivəo,bumünaqişənin
həllyolunutapmalıidi.Yəni,işğalason
qoyulmalı idi. Əksinə,Minsk qrupu bu
münaqişənin əbədi olmasını istəyənlə-
rinəlindəalətəçevrildi”.
Bu gün Azərbaycanın münaqişəni

həlletməsindən, işğalasonqoymasın-
dan, özünün ərazi bütövlüyünü hərbi-
siyasiyollarlabərpaetməsindənsonra
Minskqrupuiləbağlıspekulyasiyaların
aparıldığını bildirəndövlət başçısı vur-
ğulayıbki,bizMinskqrupunaartıqəlvi-
dademişik.O,artıqölüb.Bundansonra
ATƏT-inMinskqrupuiləbağlıhərhansı
spekulyasiyanəinkiqeyri-məhsuldardır,
eyni zamanda regionda mümkün sül-
hün bərqərar olması üçün dağıdıcı tə-
sirəmalikdir.

BMT qət na mə lə ri nin si ya si 
üstün lük əsa sın da ic ra sı na 

son qo yul ma lı dır
Prezident qeyd edib ki, Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı vəziy-
yəttəkcəregionaldeyil,qlobalməsələdir.

Çünkibu,təkcəbeynəlxalqhüququntə-
məl prinsiplərinin tam pozulması deyil,
həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrininkobudpozulmasıvəon-
lara məhəl qoyulmaması idi: “1993-cü
ildəBMTTəhlükəsizlikŞurası 4 qətna-
məqəbuletmişdirki,oradaerməniqo-
şunlarınınbizimərazimizdəndərhal,tam
vəqeyd-şərtsizçıxarılmasıtələbedilirdi.
Sualolunurki,niyəbuqətnamələr icra
edilmədi? Buna cavab verə bilən yox-
durvəyacavabverməkistəmir.Növbəti
sual ondan ibarətdir ki, niyəBMTTəh-
lükəsizlikŞurasınınbəziqətnamələribir
neçəgüniçərisindəicraolunur,bizəgəl-
dikdəonlar28ilərzindəkağızüzərində
qalır?Əgərcəsurazərbaycanlıhərbçilər
torpaqlarımızı azad etməsə idi, həmin
qətnamələryəqinki,daha28 ilərzində
kağız üzərində qalacaqdı. Bu,BMT-nin
və onun Təhlükəsizlik Şurası çərçivə-
sində islahatlarınaparılmasıməsələsini
gündəmə gətirir.Çünki qətnamələr icra
edilmirsə, onları qəbul etməyin nəmə-
nasıvar.Biz islahatların tərəfdarıyıqvə
hesabedirəmki,bu,QoşulmamaHərə-
katınındövlət vəhökumətbaşçıları sə-
viyyəsində müzakirə olunmalı və BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin
siyasiüstünlükəsasındaicraedilməsinə
sonqoyulmalıdır”.
PrezidentİlhamƏliyevbildiribki,Qo-

şulmamaHərəkatınınbirçoxüzvüox-
şartarixvəproblemlərəmalikdir.Birçox
hallardaədalətsizlikləüzləşibvəözmilli
maraqlarınımüdafiəetməyəçalışır.Biz
bunubirlikdəedəbilərikvəbunudaha
səmərəli edə bilərik. Biz məhz bunun
tərəfdarıyıq: “Beləliklə, Azərbaycanın
Qoşulmama Hərəkatının sədri qismin-
dəirəlisürdüyütəşəbbüslərhəmrəyliyi
vəqarşılıqlıdəstəyimöhkəmləndirmə-
yə, təsisatımızın institusional inkişa-
fınavəbəlkədəmüəyyənmərhələdə
onun təşkilata çevrilməsinə yönəlib.

Hesabedirəmki,QoşulmamaHərəkatı
təkcəölkələrüçünmaraqlarınımüdafiə
etməkvəbir-birinidəstəkləməkplatfor-
ması deyil, beynəlxalq arenada daha
fəalroloynamaqüçünplatformadaola
bilər.Azərbaycanolaraqbizbunugör-
mək arzusundayıq və ümid edirəm ki,
bizimhörmətliqonaqlarımız,Qoşulma-
maHərəkatınaüzvölkələrinparlament-
lərininnümayəndələribuişətöhfəverə-
cəkvəəlbəttəki,məndəQoşulmama
Hərəkatınaüzvölkələrindövlət vəhö-
kumətbaşçılarıiləməsləhətləşmələrimi
davametdirəcəyəm...”.

***
SonraMilliMəclisinsədriSahibəQa-

farovaçıxışedərəkkonfransıngündəliyi
barədəməlumat verib.Bildirib ki,Bakı
konfransının daha bir əlamətdar xüsu-
siyyətiondanibarətdirki,o,iyunun30-
na–BeynəlxalqParlamentarizmGünü-
nətəsadüfedir.
Parlament diplomatiyasından danı-

şan Sahibə Qafarova hazırkı beynəl-
xalq mürəkkəbliklər kontekstində, çox-
tərəfilik və beynəlxalq əməkdaşlığın
indihərzamankındandahavaciboldu-
ğubir vaxtdabudiplomatiyanınböyük
əhəmiyyətkəsbetdiyinideyib.
Konfransdabirinciişgünündə“Bakı

Bəyannaməsi” və “QoşulmamaHərə-
katınınParlamentŞəbəkəsininişqay-
dalarına dair Nizamnamə” qəbul edi-
lib,təşkilatınloqosuvəbayrağıtəsdiq
olunub,sədrvəsədrmüavinləriseçi-
lib.
Konfrans iyulun1-də işinidavamet-

dirəcək. Qoşulmama Hərəkatının Par-
lament Şəbəkəsinin Bakı konfransının
iştirakçılarıAzərbaycanınişğaldanazad
edilmiş ərazilərinə, o cümlədən Şuşa
şəhərinəsəfəredəcək,buradaaparılan
quruculuqvəabadlıq işləri ilədə tanış
olacaqlar.

İsveç səfiri Milli Kitabxanaya kitablar hədiyyə edib
İsveçinAzərbaycandakısəfiri
KristianKamilliyunun30da
ailəüzvləriiləMilliKitabxana
daolub.

Milli Kitabxananın Beynəlxalq
əməkdaşlıq zalında İsveç və
Azərbaycan arasında diploma-
tik münasibətlərin yaranmasının
30 illiyi münasibətilə “Linnaeus
Apostles: Global Science and
Adventures” (“Linneyin apostol-
ları: qlobal elm və macəralar”)
çoxcildliyinin təqdimatı keçirilib.
Kitabməşhurİsveçnaturalistali-
mi və səyyahı Karl Linneyin və
onunyetirmələrininmüxtəlifqitə-
lərəolansəyahətivəapardıqları
qeydlərdənbəhsedir.
MilliKitabxananındirektoru,pro-

fessorKərimTahirovqonaqlarısa-
lamlayaraq bildirib ki, təqdimatın
keçirildiyi Beynəlxalq əməkdaş-
lıq zalında14ölkənin guşəsi var.

Ümid edirik ki, burada növbəti,
15-ciguşəİsveçinolacaq.Direktor

təqdimatı keçirilən nəşrin İsveçə
dair gələcəkdə yaradılacaqguşə-
ninilkkitablarıolacağınıdeyib.Kə-
rimTahirovİsveçMilliKitabxanası
ilə Azərbaycan Milli Kitabxanası

arasındahəyatakeçirilənkitabmü-
badiləsibarədəməlumatverib.

Kristian Kamill təqdimatın
təşkilinə görə təşəkkürünü bil-
dirərək qeyd edib ki, bu, iki öl-
kə arasında diplomatikmünasi-
bətlərin 30-cu ildönümünə həsr

olunmuşsilsilə tədbirlərdənbiri-
dir.Diplomat İsveç vəAzərbay-
canarasındamüxtəlifsahələrdə
əməkdaşlığındahadamöhkəm-
lənəcəyinəinandığınıbildirib.
Sonrasəfirisveçlisəyyahvəalim

Karl Linneyin tələbələrinin dünya-
nın 60-dan çox ölkəsinin təbiəti,
mədəniyyəti,tarixivəetnoqrafiyası
haqqında əlyazma və qeydlərinin
əksolunduğu8cildlikkitabıMilliKi-
tabxanayatəqdimedib.
Kərim Tahirov diplomata

“Azərbaycan Milli Kitabxanası.
Fotoalbom”,  “Salam, Azərbay-
can!” və “Azərbaycan xalçaları
dünyakolleksiyalarında”kitabla-
rınıhədiyyəedib.
SəfirvəailəüzvləriMilliKitab-

xana ilə yaxından tanış olublar.
Qonaqlara“Açıqkitabxana”,Na-
dirkitablarvəkitabxanamuzeyi
şöbəsi,Uşaqguşəsivədigərşö-
bələrhaqqındaməlumatverilib.

Biz hamımız səsimizin 
dünya miqyasında eşidilməsini istəyirik

Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının beynəlxalq arenada 
fəal rol oynayacaq təşkilata çevrilməsinin tərəfdarıdır

UNESCOnun“Silahlımünaqişəzamanı
mədənisərvətlərinqorunmasıhaqqında”
1954cüiltarixliHaaqaKonvensiyasıilə
bağlıtəlimkursubaşaçatdı.

Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi, Azərbay-
can Yaradıcı Sənayelər Federasiyasının
dəstəyi ilə “Qlobal Kommunikasiyalar və
İnnovasiyalar” şirkəti tərəfindən “İrsin ida-
rəedilməsi bacarıqlarının inkişafı” terninq
proqramı çərçivəsində keçirilən növbəti tə-
limiyunun29-dabaşaçatıb.Üçgünlüktəlim
“Silahlımünaqişə zamanımədəni sərvətlə-
rin qorunması haqqında” 1954-cü il tarixli
HaaqaKonvensiyasınahəsrolunmuşdu.
Konvensiya üzrə təlimçi, Esseks Uni-

versitetinin (Böyük Britaniya) hüquq üzrə
fəlsəfə doktoru Marina Lostal mədəni sər-
vətlərlə bağlı cinayət aktları, milli cinayət
qanunvericiliyindətələbolunanuyğunlaşma
məsələləri, beynəlxalq səviyyədəmüharibə
cinayətlərikontekstindəmədənimülkiyyətin
dağıdılması,insanlıqəleyhinəcinayəttəqibi,
BeynəlxalqCinayətMəhkəməsininyurisdik-
siyası təcrübələrindənbəhsedib.Həmçinin
tematik viktorina, xüsusi nümunəvi ssena-
rilər üzərindən keys stadilər və sual-cavab
sessiyasıtəşkiledilib.SonhissədəM.Lostal
keçilmişmövzularıbir-bir iştirakçılarlabirgə
müzakirəedərəköyrənilmişbilikləridahada
möhkəmləndirib.
AzərbaycanYaradıcıSənayelərFederasi-

yasıİdarəheyətininsədri,təlimproqramının
rəhbəri Vasif Eyvazzadə iştirakçıları təbrik
edib.O,proqramçərçivəsindəelanedilmiş
MilliİrsPlatforması(“İrsAzərbaycan”/“Heri-
tageAzerbaijan”platforması)haqqındamə-
lumat verib vəbukursun iştirakçılarınında
platformadayeralacağınaümidvarolduğu-
nubildirib.
V.Eyvazzadənəzərdətutulannövbətitəlim

kurslarıbarədədəməlumatverib.Sondatə-
lim kursunun iştirakçılarına sertifikatlar təq-
dimedilib.

Təlim kursundaXarici İşlərNazirliyi,Mü-
dafiəNazirliyi,MədəniyyətNazirliyi,BaşPro-
kurorluq,DövlətTurizmAgentliyi,DövlətŞə-
hərsalmavəArxitekturaKomitəsi,Qarabağ
iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad
edilmişərazilərdəAzərbaycanRespublikası

Prezidentinin Xüsusi Nümayəndəliyi, Şuşa
ŞəhəriDövlətQoruqİdarəsi,Minatəmizləmə
Agentliyi,“İçərişəhər”DövlətTarix-Memarlıq
Qoruğu İdarəsi,AMEA-nınmüvafiq institut-
ları,MemarlıqvəİnşaatUniversitetivəADA
Universitetinintəmsilçiləriiştirakediblər.

İrsin idarəedilməsi bacarıqları 
üzrə növbəti treninq yekunlaşıb

Lənkəran teatrında iki tamaşanın məşqləri aparılır
LənkəranDövlətDramTeatrındaikiyeni
tamaşanınməşqləriaparılır.Gəncrejis
sorTərlanAbdullayevyazıçıdramaturq
İlqarFəhminin“Şahnamə”tarixidramı
əsasında“Qanlınamə”tamaşasıüzə
rindəməşqləriyekunlaşdırmaqüzrədir.

Səhnə əsərinin quruluşçu rəssamı Tər-
lan Sadıqov, musiqi tərtibatçısı Fərahim
Fərəcovdur. Rolları Xalq artisti Qabil Qu-
liyev, Əməkdar artist Sucəddin Mirzəyev,

artistlərdən Əlibala Əsgərov, Allahverən
Babayev, MiraslanAğayev, Səyad Əliyev
vədigərləriifaedirlər.
Teatrda mərhum yazıçı-dramaturq,

Əməkdar incəsənət xadimi Məmmədhü-
seyn Əliyevin “Prokuror” pyesinin məşq-
lərinədəbaşlanılıb.Tamaşanınquruluşçu
rejissoruƏməkdar incəsənət xadimiOruc
Qurbanov,quruluşçurəssamıFuadBaba-
zadə, musiqi tərtibatçısı Təvəkkül Həsə-
novdur.
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