
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 tə rə fin dən 
iş ğal dan azad olun muş əra zi lər də ki ta rix-mə də niy yət 
abi də lə ri ilə bağ lı mə lu mat la rın yer al dı ğı he ri ta ge.gov.

az say tı ha zır la nıb. İyu lun 7-də Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də 
say tın təq di mat mə ra si mi ke çi ril di.

Sayt haq qın da mə lu mat ve-
rən Döv lət Xid mə ti nin əmək-
da şı Fa riz Hü seyn li bil dir di ki, 
məq səd iş ğal döv rün də mə-
də ni irs nü mu nə lə ri mi zə qar şı 
Er mə nis tan tə rə fin dən hə ya ta 
ke çi ri lən van da lizm, mə nim-
sə mə və da ğın tı fakt la rı nı in-
ter net re surs la rın da yer ləş-
dir mək lə tö rə dil miş qa nun suz 
əməl lər ba rə də da ha ge niş ic-
ti maiy yə ti mə lu mat lan dır maq-
dan iba rət dir.

Təq di mat mə ra si min də çı xış 
edən mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mov ye ni ya ra dı lan por-
ta lın iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lə ri miz də yer lə şən ta rix-
mə də niy yət abi də lə ri nin real 

mən zə rə si nin ge niş ic ti maiy-
yə tə çat dı rıl ma sı ba xı mın dan 
əhə miy yə ti ni vur ğu la dı. Bil dir di 
ki, iş ğal dan azad olun muş əra-
zi lər də Mə də niy yət Na zir li yi nin 
hə ya ta ke çir di yi mo ni to rinq lər-
dən mə lum ol du ki, Er mə nis tan 
si lah lı qüv və lə ri tə rə fi n dən mə-
də ni ir si mi zin bö yük his sə si da-
ğı dı lıb, van da liz mə və özü nün-
kü ləş dir mə yə mə ruz qo yu lub. 
Da ğı dı lan da şın maz mə də ni 
irs nü mu nə lə ri içə ri sin də məs-
cid lər, tür bə lər və di gər inanc 
yer lə ri üs tün lük təş kil edir. Ye-
ni sayt iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lər də ki da şın maz ta rix-mə-
də niy yət abi də lə ri ilə bağ lı por-
tal ro lu nu oy na ya caq. 

Döv lət tə rə fi n dən mə də ni ir-
sin qo run ma sı is ti qa mə tin də 
gö rü lən iş lə rin əhə miy yə ti ni 
vur ğu la yan na zir de di: “Mə də-
ni irs xal qın yad daş ta ri xi dir və 
döv lə ti miz bu mi ra sın qo run ma-
sı üçün bö yük səy lər gös tə rir. 

Er mə nis tan uzun il lər tor paq la-
rı mı zı iş ğal al tın da sax la sa da, 
öl çü yə gəl məz van da lizm akt la rı 
tö rət sə də, hə min əra zi lər dən 
mə də ni yad da şı mı zı si lə bil mə-
di...”.
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“Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması 
haqqında Konvensiya”nın iştirakçı dövlətləri 

Baş Assambleyasının 9-cu sessiyası

səh. 2

Lənkəran 
teatrında gənc 
aktyorlar 
üçün ustad 
dərsi

səh. 4

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

Azad olunmuş ərazilərdəki tarix-mədəniyyət abidələri
ilə bağlı müfəssəl elektron resurs hazırlanıb

Doxsan il əvvəl Şuşada toxunan xalça 
yenidən Şuşaya qayıdacaq

Xə bər ve ril di yi ki mi, Azər bay can Ağ saq qal lar Şu ra sı nın 
sədr müavi ni, Pre zi den tin fər di tə qaüd çü sü, öl kə mi zin 
ilk om buds ma nı ol muş pro fes sor El mi ra Sü ley ma no va 
“Ləm pə” xal ça sı nı Mil li Xal ça Mu ze yi nin Şu şa fi lialı na 

hə diy yə edib.

İyu lun 6-da Mil li Xal ça Mu ze yin də xal ça nın təq di ma tı na həsr 
olu nan təd bir ke çi ril di. Mə ra sim də döv lət rəs mi lə ri, mə də niy yət 
xa dim lə ri və di gər qo naq lar iş ti rak edir di.

davamı səh. 3-də

Bakının daha bir qəsəbəsi tarixi
koloriti ilə yeni növrağına qovuşub

Pre zi dent İl ham Əli ye vin gös tə ri şi nə əsa sən, 2019-cu il dən 
Ba kı şə hə ri və Ab şe ron ra yo nu nun qə sə bə lə rin də xü su si 
abad laş dır ma iş lə ri nə baş la nı lıb. La yi hə ilk ola raq Ba la xa nı 
qə sə bə sin də hə ya ta ke çi ril miş di. Son ra Bi bi hey bət qə sə bə si 
ta ri xi ko lo ri ti sax lan maq la ye ni növ ra ğı na qo vuş du.

2021-ci il də Pir şa ğı qə sə bə sin də bu la yi hə üz rə iş lə rə start ve-
ril di. Ey ni za man da Ra ma na, Nov xa nı, Əmir can qə sə bə lə rin də 
la yi hə nin ic ra sı na baş la nıl dı. Hə ya ta ke çi ri lən təd bir lə rin əsas 
məq sə di bu ra da in san la ra da ha yax şı ya şa yış şə raiti ya rat maq, 
həm çi nin zən gin ta ri xi ir si olan qə sə bə lə rin tu ris tik im kan la rı nı 
təş viq et mək dir.

Ar tıq Ba kı nın qə dim ta ri xə ma lik Ra ma na qə sə bə si də si ma sı nı 
ye ni lə yib. Pre zi dent İl ham Əli yev iyu lun 6-da Ra ma na qə sə bə-
sin də gö rü lən abad lıq iş lə ri ilə ta nış olub.
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Hey dər Əli yev Mər kə zi, 
Mə də niy yət Na zir li yi və 
“Pre mier LTD” şir kə ti-
nin təş ki lat çı lı ğı, Yu nus 

Əm rə İns ti tu tu nun (Tür ki yə) 
dəs tə yi ilə 6-7 iyul ta rix lə-
rin də “Ba kı Yay Caz Gün lə ri” 
(Ba ku Sum mer Jazz Days) 
fes ti va lı ke çi ril di. 

Bu ya yın mul ti kul tu ral caz 
dialo qu Hey dər Əli yev Mər kə zi-
nin par kın da təş kil edil di. Pan-
de mi ya sə bə bin dən ya ran mış 
ikiil lik fa si lə dən son ra fəaliy yə-
ti ni bər pa edən fes ti va lın açıq 
sə ma al tın da kon sert lə ri iz lə yi-
ci lər də bö yük təəs sü rat ya rat dı. 

İyu lun 6-da kon sert proq-
ra mı nı ame ri ka lı caz men və 
piano çu Em met Koen və onun 

rəh bər lik et di yi “Em met Ko hen 
Trio” kol lek ti vi aç dı. On lar la bir-
gə səh nə yə ta nın mış sak so fon 
ifa çı sı Pat rik Bart li də çıx mış dı. 

“Qrem mi” mü ka fa tı laureatı olan 
Pat rik Bart li mul tiinst ru men ta-
list, bəs tə kar və aran ji man çı dır. 
O, həd dən ar tıq uni ver sal lı ğı, 

güc lü sə si və ruh lan dı rı cı ifa sı 
ilə ta nı nır. Caz men lər müəl lif 
kom po zi si ya la rı və imp ro vi zə-
lə rin dən iba rət çı xış lar la Ba kı 
ta ma şa çı la rı və şə hə ri mi zin qo-
naq la rı nın rəğ bət və mə həb bə-
ti ni qa zan dı lar. 

Fes ti va lın möh tə şəm kon ser ti 
da ha son ra caz tru ba çı sı Fi ru-
din Hə mi do vun çı xı şı ilə da vam 
et di. Ha zır da Azər bay ca nın ən 
məş hur gənc lər qrup la rın dan bi-
ri – “H3 Col lec ti ve”in tə sis çi si və 
rəh bə ri olan Fi ru din Hə mi do vun 
fərq li ifa la rı Ba kı nın caz ru hu na 
san ki sı ğal çək di. Kol lek tiv ey-
sid-caz, fank-caz və müasir ca-
zın di gər janr la rın da kom po zi si-
ya lar la çı xış et di lər.
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Açıq səma altında multikultural caz dialoqu
“Bakı Yay Caz Günləri” bu musiqini sevənləri yenidən bir araya gətirdi

Şəkidə “İpək Yolu” XI Beynəlxalq Musiqi Festivalı
Qədim sənət və mədəniyyət mərkəzində bayram bayrama qarışıb

2010-cu il dən Şə ki də Mə də niy yət Na zir li yi, 
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı və Şə ki Şə-
hər İc ra Ha ki miy yə ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “İpək Yo lu” Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı 
ke çi ri lir. Pan de mi ya üzün dən iki il ara 
ve ri lən fes ti va la bu il 11-ci də fə qə dim Şə ki 
ev sa hib li yi edir.

Üç gün (7-9 iyul) da  vam edə  cək fes  ti  va  lın 
zən  gin proq  ra  mı var. Fes  ti  val çər  çi  və  sin  də  
Döv  lət Sər  həd Xid  mə  ti  nin Nü  mu  nə  vi Hər -
bi Or  kest  ri, Azər  bay  can Döv  lət Aka  de  mik 
Ope  ra və Ba  let Teat  rı  nın he  yə  ti, Q.Qa  ra  yev 
adı  na Azər  bay  can Döv  lət Ka  me  ra Or  kest  ri, 
F.Əmi  rov adı  na Azər  bay  can Döv  lət Mah  nı 
və Rəqs An  samb  lı, həm  çi  nin “Si  murq” mu -
ğam an  samb  lı, “Dər  viş” qru  pu və Şə  ki  nin 
“Zir  və” folk  lor an  samb  lı  nın iş  ti  ra  kı ilə rən  ga -
rəng kon  sert  lər nə  zər  də tu  tu  lub.

 “Şu  şa İli” ilə əla  qə  dar ola  raq kon  sert  lər  də 
səs  lə  nən əsər  lə  rin ək  sə  riy  yə  ti ta  ri  xi Zə  fə  ri -
mi  zə həsr olu  nub.

Fes  ti  va  lın bə  dii rəh  bə  ri Azər  bay  can 
Bəs  tə  kar  lar İt  ti  fa  qı  nın səd  ri, Xalq ar  tis  ti, 
UNESCO-nun “Sülh ar  tis  ti”, AMEA-nın müx -
bir üz  vü Fi  rən  giz Əli  za  də  dir.

Bu  də  fə  ki fes  ti  va  lın 7 iyul  da baş  lan  ma  sı da 
tə  sa  dü  fi  de  yil. Üç il əv  vəl, 2019-cu ilin 7 iyul 
ta  ri  xin  də “Şə  ki Xan sa  ra  yı ilə bir  gə şə  hə  rin 
ta  ri  xi mər  kə  zi” UNES  CO-nun Dün  ya İr  si Si -
ya  hı  sı  na da  xil edi  lib və bu əla  mət  dar ta  rix 
ar  tıq Şə  ki  də “Şə  hər gü  nü” ki  mi qeyd olu  nur.

Bu mü  na  si  bət  lə Azər  bay  ca  nın qə  dim sə -
nət və mə  də  niy  yət mər  kə  zin  də tən  tə  nə  li 
təd  bir  lər təş  kil edi  lib.

Şə  ki Şə  hər İc  ra Ha  ki  miy  yə  ti  nin təş  ki  lat -
çı  lı  ğı, Döv  lət Tu  rizm Agent  li  yi , Mə  də  niy  yət 

Na  zir  li  yi və Azər  bay  can Bəs  tə  kar  lar İt  ti  fa  qı -
nın dəs  tə  yi ilə real  la  şan “Şə  hər gü  nü”  sə -
hər saat  la  rın  da Şə  ki şə  hə  rin  də  ki Bəx  ti  yar 
Va  hab  za  də adı  na par  kın qar  şı  sın  da  kı mey -
dan  da baş  la  yıb.

Açı  lış mə  ra  si  min  də Şə  ki Şə  hər İc  ra Ha -
ki  miy  yə  ti  nin baş  çı  sı El  xan Usu  bov çı  xış 
edə  rək şə  hər sa  kin  lə  ri  ni əla  mət  dar bay  ram 
mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edib. Bil  di  ri  lib ki, zən -
gin ta  ri  xə, qə  dim mə  də  niy  yə  tə ma  lik Şə  ki  də 
“Şə  hər gü  nü” bay  ra  mı iki  qat se  vinc his  si ilə 
qeyd olu  nur. Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də ki şan  lı 
Qə  lə  bə nə  ti  cə  sin  də tor  paq  la  rı  mız iş  ğal  dan 
azad edi  lib, əra  zi bü  töv  lü  yü  müz tə  min olu -
nub. 

Qeyd edi  lib ki, bü  tün dövr  lər  də Şə  ki Azər -
bay  can ta  ri  xin  də mü  hüm ye  rə ma  lik olub. 

Ona gö  rə də şə  hər sa  kin  lə  ri  nin bu gü  nü bay -
ram et  mə  yə mə  nə  vi haq  qı var. Bu gün Şə  ki 
Azər  bay  can ta  ri  xi  ni, mə  də  niy  yə  ti  ni, mə  də  ni 
ir  si  ni qo  ru  yub sax  la  yan, mil  li me  mar  lı  ğın gö -
zəl nü  mu  nə  lə  ri  nin ol  du  ğu uni  kal mə  kan  dır. 
Zən  gin ta  ri  xi-mə  də  ni ir  sin qo  ru  nub sax  la nıl -
ma  sı nə  ti  cə  sin  də Şə  ki Azər  bay  ca  nın mü -
hüm tu  rizm mər  kə  zi  nə çev  ri  lib.

Öl  kə  miz  də mə  də  ni ir  sin qo  ru  nub sax  la nıl -
ma  sı  na, xal  qı  mı  za xas zən  gin mə  də  niy  yə  tin 
təb  liğ olun  ma  sı  na daim yük  sək diq  qət və 
qay  ğı gös  tə  ril  di  yi  ni bil  di  rən El  xan Usu  bov 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin və Bi  rin  ci vit  se-pre -
zi  dent Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın bu is  ti  qa -
mət  də gör  dü  yü iş  lə  rin əhə  miy  yə  ti  ni xü  su  si 
vur  ğu  la  yıb.
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Akademik Musiqili Teatrda 
“Məchul pilləkən”in premyerası

İyulun3-dən10-dəkAzərbaycanDövlətAkademikMusiqili
Teatrında“Premyeralarınparadı”festivalıkeçirilir.Festivalçər-
çivəsindəteatrınrepertuarınayenidaxiledilən7tamaşanın
nümayişinəzərdətutulur.

İyulun5-də isə teatrda “Premyeralarparadı” festivalı çərçivə-
sində“Məchulpilləkən”balet-tamaşasınınpremyerasıolub.
Ölkənintanınmışbaletartistləri, teatrxadimləri, incəsənətus-

talarınınizlədiyitamaşaanşlaqlakeçib.Narkomaniyayaqarşıbir
təbliğatvasitəsi kiminəzərdə tutulansəhnəəsərininsüjet xətti,
bədiitərtibatıtamaşaçılardamaraqdoğurub.
Tamaşanınquruluşçubaletmeysteri,həmdəbaş rolun ifaçısı

gəncbaletartistiMəhəmmədAbdullayev,quruluşçurejissoruSa-
mirQulamov,quruluşçurəssamıVüsalRəhimdir.

TamaşadaəsasqadınrolunuƏməkdarartistViktoriyaŞahmu-
radova,solopartiyalarıMəhəmmədAbdullayevvəRomanKras-
novifaediblər.
KütləvisəhnələrdəteatrınbalettruppasınındigərüzvləriAynu-

rəƏsgərova,RəbiyyəƏliyeva,RöyaMehrəlizadə,ElviraƏzizo-
va,AnnaCabbarova,İlonaSementsova,AygülHəsənova,İranə
Kərimova,KamranHəsənovvəYaqubBəhramovoynayıblar.
Musiqitərtibatındaxaricibəstəkarlarınəsərlərindən,eynizaman-

daƏməkdarartistSevdaƏləkbərzadəninifasındanistifadəedilib.

İsveç səfiri Xalça Muzeyinə kitab hədiyyə edib
İsveçKrallığınınölkəmizdəkisəfiriKristianKamillAzərbaycan
MilliXalçaMuzeyindəolub.

MuzeyindirektoruŞirinMəlikovailəgörüşzamanısəfirİsveçvə
Azərbaycanarasındamüxtəlifsahələrdəmövcudolanəməkdaş-
lığın,ocümlədənmədəniəlaqələrindahada inkişafedəcəyinə
inandığınıdeyib.Bununüçünbirgətədbirlərinhəyatakeçirilməsi-
ninvacibliyindəndanışılıb.
DiplomatXalçaMuzeyinətekstiltarixçisiVivekaHansenin“Tex-

tiliaLinnaeana:XVIIIəsrinqlobaltekstilənənələrivəticarəti”ki-
tabınıhədiyyəedib.
ŞirinMəlikovasəfirKristianKamilləAzərbaycanmədəniyyətinə

göstərdiyimarağa,muzeylədaimsıxəlaqədəolduğunagörətə-
şəkkürünübildirib.Direktorhədiyyəedilənqiymətlikitabınmuze-
yinkitabxanasındaözlayiqliyerinitutacağınıdeyib.

Yeniyetmə ifaçılar beynəlxalq müsabiqələrdə 
uğur qazanıblar

LitvanınYuodkranteşəhərində“BalticVoice”adlıgəncvokalçı-
larınənənəvibeynəlxalqmüsabiqəsikeçirilib.
Müsabiqədə ölkəmizi Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi

M.Maqomayevadına26nömrəlionbirillikMusiqiməktəbinvokal
sinfininşagirdiTamillaHəsənovatəmsiledib.
20ölkədən136gəncvokalçınınqatıldığımüsabiqədə11yaşlı

TamillaHəsənovaüçüncüyerəlayiqgörülüb.

***
Paytaxtın Niyazi adına 22 nömrəli Uşaq musiqi məktəbinin

piano ixtisasıüzrə5-cisinifşagirdiZəhraAslanlı isəFransanın
paytaxtıParisdəkeçirilən “NouvellesEtoiles”onlaynmüsabiqə-
sindəuğurqazanıb.
Başidarədənbildirilibki,beynəlxalqmüsabiqələrlaureatıolan

Zəhra10-12yaşkateqoriyasında100baldan80baltoplayaraqII
yerəlayiqgörülübvədiplomlatəltifolunub.OnunmüəllimiGülnar
Mirzəyevatəşəkkürnaməilətəltifedilib.

əvvəli səh. 1-də
Giriş sözü ilə çıxış edən Milli Xalça

Muzeyinindirektoru,Əməkdarmədəniy-
yətişçisiŞirinMəlikovabildirdiki,“Azər-
baycanRespublikasındaxalçasənətinin
qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə
dair2018-2022-ciillərüçünDövlətProq-
ramı” çərçivəsində son illərdə muzeyə
müxtəlif təşkilatlar, o cümlədən Hey-
dərƏliyevFondu,MədəniyyətNazirliyi,
azərbaycanlıvəxaricixeyriyyəçilər,kol-
leksiyaçılartərəfindəntarixivəbədiiəhə-
miyyətlixalçalarhədiyyəedilib.Hazırda
təqdimedilən“Ləmpə”xalçasıdadəyərli
hədiyyəkimiŞuşafilialınınkolleksiyası-
nızənginləşdirəndahabirsənətəsəridir.
ŞirinMəlikova dedi ki, bu sənət nü-

munəsi 1930-cu illərdə Şuşada toxu-
nub.BeləxalçalarınilknümunələriXIX
əsrinəvvəllərindənŞuşaşəhərində to-
xunmağa başlanılıb. “Şuşa” adı ilə də
tanınanbucürxalçalarimarətvəsaray-
larınbəzədilməsində istifadəolunurdu.
“Ləmpə” xalçası sonralar Qarabağda
dəst xalı-gəbə kimi geniş yayılıb. Bu
xalçadəstləriikiyan(kənarə)vəbirorta
xalıdan ibarətdir. Təqdim olunan xalça
isədəstxalı-gəbəninkənarəsidir.
Qeyd olundu ki, “Ləmpə” xalçasını

bəzəyən stilizə olunmuş gül-çiçək, xa-
rıbülbül, yarpaq naxışları Qarabağın
təbiətinəxasolanecazkargözəlliklərlə
yanaşı, burada yaşayan insanlarınes-
tetikzövqünüdəifadəedir.Dünyamu-
zeylərində və müxtəlif kolleksiyalarda
qorunan bu cür unikal xalçalar indiyə-
dəközşöhrətiniqoruyubsaxlayır.
Tədbirdə çıxış edən mədəniyyət na-

zirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva
bildirdiki,Qarabağ,Şuşaxalqımızüçün
müqəddəs və əziz məkandır. Şuşanın
Azərbaycanxalqıüçüntarixiəhəmiyyə-

ti,yüksəkmədəni-mənəvidəyərinəzərə
alınaraq 2022-ci il ölkəmizdə “Şuşa İli”
elanedilib.Bu il 35 illik yubileyiniqeyd
edənAzərbaycanMilliXalçaMuzeyiŞu-
şafilialınınməhz “Şuşa İli”ndəyenidən
öz doğma şəhərinə qayıtması və onun
üçünayrılmışgözəlməkandafəaliyyətə
başlamasıtarixihadisəolacaq.Əlamət-
dar haldır ki, yubiley ilində hörmətli El-
mira Süleymanova tərəfindən Qarabağ
xalçaçılıq məktəbinin gözəl nümunəsi
olanŞuşanın“Ləmpə”xalçasıMilliXalça
MuzeyininŞuşafilialınahədiyyəedilir.
Sevda Məmmədəliyeva vurğuladı ki,

ElmiraSüleymanovaölkəmizdəvəbey-
nəlxalq aləmdə tanınmış ictimai-siyasi

xadim, görkəmli alim olmaqla yanaşı,
gözəlqəlblixanım,təvazökarinsan,əsl
vətənpərvər,böyükziyalıdır:“Elmiraxa-
nım Azərbaycan Dövlət Universitetinin
Kimya fakültəsində təhsil aldığı illərdə
mənimatam,akademikYusufMəmmə-
dəliyevinrəhbərliyialtındaelmiişləməş-
ğulolmağabaşlayıb.Elmiraxanımmüəl-
limininyolunuhəmelmiişçikimi,həmdə
ictimai-siyasixadimolmaqladavametdi-
rib.Ənbaşlıcası isəYusufMəmmədəli-
yevin Vətənə sonsuz məhəbbət, Azər-
baycanın tarixinə, mədəniyyətinə, milli
ənənələrinəhörmət,özxalqınafədakar-
lıqlaxidmətetməkkimixüsusiyyətləridə
Elmiraxanım tərəfindəndavametdirilir.

Elmira xanımın öz nəslinin ulularından
qalmış,onaəzizolanşəxsiəmlakınımu-
zeyəhədiyyəetməsitəqdirəlayiqhaldır.
Əminəmki, onunbunəcibəməli gözəl
örnək olacaq. Öz şəxsi əşyalarını mu-
zeylərimizə, xüsusilə də işğaldan azad
edilmişərazilərdəfəaliyyətinibərpaedə-
cəkmuzeylərəhədiyyəedənhəmvətən-
lərimizinsayıgetdikcəartacaq.Bu,mə-
dəni irsimizin qorunub yaşadılması və
gələcək nəsillərə ötürülməsinə, möhtə-
şəmQələbəmizəböyüktöhfəolacaq.Bir
dahaElmiraxanımaxeyirxahtəşəbbüsü
üçünminnətdarlıqedirvəmilliənənələri-
mizinyaşaması,əldəetdiyimizşanlıZə-
fərinəbədiləşməsiyolundaatdığıdəyərli
addımagörətəşəkkürümüzübildiririk”.
Şuşa Rayon İcra Hakimiyyəti başçı-

sınınmüaviniVüsaləFətəliyevavurğu-
ladıki,Şuşaailələrindəolanənənələr-
dənbiridəoidiki,başqabirevəgəlin
köçən qızın cehizindəmütləqŞuşanın
xalçaları qoyulurdu. Qarabağ xalçaları
içərisində əvəzsiz olan Şuşa xalçaları
sənətkarlıqbaxımındanfərqliolub.
Milli Xalça Muzeyinin əməkdaşı,

Əməkdar rəssam,dosentMəmmədhü-
seynHüseynov çıxışındaqeydetdi ki,
türklərin4müqəddəshədiyyəsi var və
bunlarprinsipetibarilətaqədimdənbəri
heçvaxtdəyişməyib:qılınc,at,çadırvə
xalça: “Xalça bizim varlığımızı, kimliyi-
mizi, qədimdən bəri gələn həyat tərzi-
mizi və s. ehtiva edən sənət növüdür.

BugünAvropanınbirsıramuzeylərində
Azərbaycanxalçalarısaxlanılır.Bizözü-
müzəaidolanxalçalarıöyrənməliyik”.
Azərbaycan Respublikasının insan

hüquqları üzrə müvəkkili (ombuds-
man) Səbinə Əliyeva sələfi Elmira
Süleymanovanın fəaliyyəti haqqında
danışdı.Qeydetdiki,ölkəmizin2002-
ci ildən 2019-cu ilədək ombudsmanı
olan Elmira Süleymanovanın Azər-
baycan həqiqətlərinin dünyaya çatdı-
rılmasında müstəsna xidmətləri var:
“MənElmira xanımabütüngöstərdiyi
xidmətlərəgörəöztəşəkkürümübildi-
rirəm. Biz də çalışacağıq ki, gələcək
fəaliyyətimizdə bu məsələləri daim
nəzarətdə saxlayaq. Mən həmAzər-
baycanda, həm də xarici ölkələrdə
yaşayan soydaşlarımızı ermənilərin
törətdikləri müharibə cinayətləri haq-
qında daha geniş təbliğat aparmağa
dəvət edirəm.Bu, bizimhər birimizin
vətəndaşborcudur”.
AMEA-nınNeft-KimyaProsesləriİns-

titutununbaşdirektoru,akademikVaqif
Abbasov,AşqarlarKimyasıİnstitutunun
baş direktoru, akademik Vaqif Fərzə-
liyev,Ailə, Qadın və Uşaq Problemlə-
ri üzrəDövlətKomitəsinin sədriBahar
Muradova və “Azərbaycan Sahibkar
Qadınlar”İctimaiBirliyininsədriZemfira
AğayevaElmiraSüleymanovanınelmi,
dövlətvəictimaifəaliyyətihaqqındasöz
açaraqonamuzeyəbağışladığıxalçaya
görətəşəkküretdilər.
DahasonraçıxışedənprofessorEl-

mira Süleymanova göstərilən diqqətə
görətədbiriştirakçılarınaminnətdarlığı-
nıbildirdi.
Sonda qonaqlar “Ləmpə” xalçası ilə

yaxındantanışoldular.
NurəddinMəmmədli

Doxsan il əvvəl Şuşada toxunan xalça 
yenidən Şuşaya qayıdacaq

Milli Xalça Muzeyinə hədiyyə olunan “Ləmpə” xalçasının təqdimatı keçirildi

İyulun6-daLondondadinvəetiqadazadlığıüzrəbeynəlxalq
konfranskeçirilib.QafqazMüsəlmanlarıİdarəsinin(QMİ)sədri
şeyxülislamAllahşükürPaşazadəBöyükBritaniyanınCənubivə
MərkəziAsiya,ŞimaliAfrikaregionlarıüzrədövlətnaziri(Xarici
İşlərNazirliyisistemindənazirmüavinipostunabərabərvəzifə)
TariqƏhmədindəvətiiləkonfransdaiştirakedib.

Dünyanın hər yerindən 700-
dən çox qonağın qatıldığı konf-
ransın açılış mərasimində Uels
şahzadəsiÇarlzın vəBaş nazir
Boris Consonun videomüraciət-
lərisəsləndirilib.
TədbirdəBritaniyanınxariciişlər

naziriLizTrassvə lordTariqƏh-
məd çıxış edərək din azadlığının
əhəmiyyəti və antisemitizm, isla-
mofobiya,induofobiya,xristianofo-
biyakimimeyillərinartmağadoğru
getdiyini bildiriblər. Vurğulanıb ki,
nifrətəçağırışlartoqquşmalaravə
soyqırımlarınagətiribçıxarır.
Konfransdan sonra şeyxülis-

lam Allahşükür Paşazadə Bö-
yükBritaniyaBaşnazirininrəsmi
iqamətgahında (Dauninq Strit
10)məhdudsaydaqonağınişti-
raketdiyirəsmiqəbuldaolub.
Şeyxülislam Anqlikan kilsəsi-

nin rəhbəri arxiyepiskop Castin
Velbiilədəgörüşüb.CastinVel-
bişeyxülislamAllahşükürPaşa-
zadənigördüyünəşadolduğunu
bildirib. Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsininsədrionuAzərbayca-
nadəvətedib.

Daha sonra şeyxülislam döv-
lətnaziri,Vimbeldon lorduTariq
Əhməd ilə görüşüb. Allahşükür
Paşazadəkonfransadəvətəgö-
rəTariqƏhmədə təşəkküredib,

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin salamlarını ona çatdı-
rıb. Dövlət naziri Tariq Əhməd
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevinapardığıdin-dövlətsiya-
sətini, Azərbaycanın uğurlarını
yüksək qiymətləndirdiyini qeyd

edib. O, Allahşükür Paşazadə
kimi dünyamiqyasında dinləra-
rasıdialoqsahəsindəxidmətləri
olan şəxsin konfransda iştirakı-
nıntədbirədəyərqatdığınıqeyd
edib.QafqazMüsəlmanları İda-
rəsinin sədri lord Tariq Əhmədi
Azərbaycanadəvətedib.
QMİ sədri Britaniya Lordlar

Palatasının üzvü, Koventri ye-
piskopuKristoferKoksvörtilədə
görüşüb.

Görüşdə şeyxülislamAllahşü-
kür Paşazadə 44 günlük Vətən
müharibəsi haqqında məlumat
verib, otuz il işğal altında qa-
lan Azərbaycan torpaqlarının
AliBaşKomandan İlhamƏliye-
vin rəhbərliyi ilə rəşadətliAzər-

baycanOrdusu tərəfindənazad
olunduğunubildirib.
Qeyd edib ki, işğal dövründə

Ermənistan Azərbaycana məx-
susİslamabidələriniyatamami-
ləməhvedib,ya təhqiredib,ya
damənşəyinisaxtalaşdırıb,məs-
cidlər, qəbiristanlıqlar vandaliz-
mə məruz qalıb. Bunun əksinə
olaraq, Bakının mərkəzində er-
məni kilsəsi qorunub saxlanılıb.
İşğaldanazadolunmuşərazilər-
dəruspravoslavvəqədimalban
kilsələrininmənşəyiqəsdənsax-
talaşdırılaraqqriqoryanlaşdırılıb.
Vurğulanıb ki, Azərbaycanda

etnikvədinimüxtəlifikölkəmizin
milli sərvəti kimi dəyərləndirilir.
Qarabağtorpaqlarındabütündi-
niməbədlərbərpaedilir,yenidən
qurulur. Bölgəmizin ümumi sa-
bitliyivətərəqqisiüçünAzərbay-
can və erməni xalqlarının sülh
içində yanaşı yaşaması zəruri-
dir.BugünAzərbaycanın sülhə
çağırışlaretdiyihalda,qarşıtərəf
revanşizməyönəlir.
Şeyxülislamkonfransdaiştirak

edənBritaniyayəhudiicmasının
baş ravvini Efraim Mirvis, BMT
Başkatibininmüavini,Sivilizasi-
yalarAlyansınınAlinümayəndə-
siMigelAnhelMoratinos,Simon
VizentalMərkəzinin rəhbəriAb-
rahamKupervəbirsıraölkələrin
nazirləriilədəgörüşüb.

Postmünaqişə mərhələsində 
Azərbaycanın sülh və quruculuq səyləri 

Növbəti “Diplomatiya həftəsi”ndə müzakirə olunur

9iyulAzərbaycandadiplomatikxidmətişçilərininbayramıdır.Bu
gününtarixi1919-cuiliyulun9-daAzərbaycanXalqCümhuriyyəti
XariciİşlərNazirliyinindiplomatikfəaliyyəthaqqındailknormativ
sənədinin–XİN-inkatibliyihaqqındamüvəqqətitəlimatıtəsdiq
edilməsiiləbağlıdır.PrezidentİlhamƏliyevinsərəncamıilə(24
avqust2007-ciil)9iyulAzərbaycandadiplomatikxidmətəmək-
daşlarınınpeşəbayramıgünüelanedilib.

Əlamətdar gün münasibətilə
ölkəmizdə növbəti “Diplomatiya
həftəsi”keçirilir.
İyulun 7-dəXarici İşlərNazir-

liyi (XİN)vəADAUniversitetinin

birgə təşkilatçılığı ilə “Postmü-
naqişə mərhələsində Azərbay-
canınsülhvəquruculuqsəyləri”
mövzusunda“Diplomatiyahəftə-
si”ninaçılışmərasimiolub.

Mərasimdə ADA Universiteti-
ninprorektoruFarizİsmayılzadə
çıxış edərək iştirakçıları salam-
layıb. Könüllü gənclərin iştirakı
ilə keçirilən açılış mərasimində
əsasqonaqqismindəxariciişlər
naziri Ceyhun Bayramov çıxış
edib.
Bu tədbirin ənənəvi xarak-

ter daşıdığını diqqətə çatdıran
nazir Ceyhun Bayramov qeyd
edib ki, artıq üçüncü dəfədir
“Diplomatiyahəftəsi”təşkiledi-
lir. Tədbirin əsas məqsədi bu
sahəyə marağı olan gənclərlə
və könüllülərlə birgə proqram-
lar tərtibetmək,ənaktualmə-
sələlər ətrafında fikir mübadi-
ləsi aparmaq, Azərbaycanın
bu və yadigər sahədədünya-
da cərəyan edən məsələlərdə
mövqeyinin öyrənilməsindən
ibarətdir.
Qeyd edək ki, həftə çərçivə-

sində dövlət rəsmilərinin, dip-
lomatların gənc könüllülərlə
görüşləri, müxtəlif tədbirlər nə-
zərdətutulub.
“Diplomatiya həftəsi” çərçi-

vəsində iyulun 7-də Türkiyənin
Azərbaycandakı Səfirliyində

“Müharibədən sonrakı dövrdə
Azərbaycanın sülh və yaradıcı-
lıq təşəbbüsləri” mövzusunda
tədbirtəşkilolunub.
Tədbirdə çıxış edən XİN-in

Mətbuat xidməti idarəsinin rəh-
bəri Leyla Abdullayeva ötənil-
ki “Diplomatiya həftəsi”nin 44
günlük Vətən müharibəsindəki
Zəfərimizəhəsrolunduğunuxa-
tırladıb.
XİNrəsmisibildiribki,Azərbay-

canla-Türkiyə arasında strateji
müttəfiqlik münasibətləri möv-
cuddur.Tarixdəbeləsıxmünasi-
bətləriolanölkələritapmaqmüm-
kün deyil. Ölkələrimiz arasında
müttəfiqlik və qardaşlıqmünasi-
bətlərinin daha da dərinləşdiril-
məsiüçünsəylərimiziəsirgəmə-
yəcəyik. Azərbaycan Türkiyənin
dəstəyini həmişə hiss edib.Mü-
nasibətlərimizin sağlam təməllər
üzərində qurulması bütün dövr-
lərdəözünügöstərib.
Azərbaycanın 44 günlük Və-

tən müharibəsində torpaqlarını
işğaldan azad etməsindən da-
nışan Türkiyənin Azərbaycan-
dakısəfiriCahitBağcıbildiribki,
AzərbaycanınbuZəfəridigəröl-
kələrəörnəkdir.
Azərbaycanın türk dövlətləri

arasındalokomotivrolunuoyna-
dığınıvurğulayansəfirTürkDöv-
lətləri Təşkilatına üzv ölkələrin
biryerdəfəaliyyətgöstərməsinin
hazırkıdönəmdəxüsusiəhəmiy-
yətkəsbetdiyinivurğulayıb.

Londonda din və etiqad azadlığı üzrə beynəlxalq 
konfransda ölkəmiz də təmsil olunub

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Azərbaycandakı etnik və dini müxtəliflik haqqında danışıb




