
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli yev okt yab rın 
11-də Qır ğız Res pub li ka sı na döv lət 
sə fə ri nə ge dib. Biş kek şə hə ri nin 

“Ma nas” Bey nəl xalq Ha va Li ma nın da 
Pre zi dent İl ham Əli ye vi Qır ğı zıs ta nın 
döv lət baş çı sı Sa dır Ja pa rov qar şı la yıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev rəs mi gö rüş lər dən 
ön cə Biş kek də “Ata-Be yit” Mil li Ta ri xi-Me mo-
rial Komp lek si ni zi ya rət edib. Döv lət baş çı sı 
gör kəm li qır ğız ya zı çı sı Çin giz Ayt ma to vun 
mə za rı nı da zi ya rət edib və üzə ri nə gül dəs-
tə si qo yub.

Mə lu mat ve ri lib ki, “Ata-Be yit” Mil li Ta ri xi-
Me mo rial Komp lek si 2000-ci il də Qır ğız döv-
lət çi li yi nin ən mü hüm in ki şaf mər hə lə lə ri nin 
ta ri xi yad da şı nın bər pa sı və qo ru nub sax-
la nıl ma sı məq sə di lə ti ki lib. Me mo rial Çin giz 
Ayt ma to vun tək li fi  ilə “Ata-Be yit” – “Ata la rın 
mə zar lı ğı” ad lan dı rı lıb. Ümu mi sa hə si iki 
hek tar olan komp leks də 1920-1930-cu il lər-
də Qır ğı zıs ta nın si ya si hə ya tı nı əks et di rən 
sə nəd lər və fo to şə kil lər, di gər ta ri xi ma te rial-
lar top la nıb. Komp lek sin mər kə zin də mə zar-
lıq yer lə şir, həm çi nin bu ra da mu zey fəaliy yət 
gös tə rir. Komp leks də qır ğız xal qı nın mü ba-
ri zə si nin rəm zi olan “Ur kun” abi də si də var.

Okt yab rın 11-də Biş kek də ki Ala-Ar ça döv-
lət iqa mət ga hın da Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin rəs mi qar şı lan ma mə ra si mi 
olub.

Son ra pre zi dent lər İl ham Əli ye vin və Sa dır 
Ja pa ro vun iş ti ra kı ilə Azər bay can la Qır ğı zıs-
tan ara sın da Bi rin ci Döv lət lə ra ra sı Şu ra nın 
məh dud tər kib də ic la sı ke çi ri lib.

Azər bay can Pre zi den ti ni sa lam la yan Sa-
dır Ja pa rov de yib: “Si zin döv lət sə fə ri ni zə 
ol duq ca bö yük əhə miy yət ve ri rik. Çün ki bu 
sə fər bi zim qar daş öl kə lə ri miz ara sın da əsl 
st ra te ji tə rəf daş lıq mü na si bət lə ri ni nü ma yiş 
et di rir. Bi zim xalq la rı mı zın dost lu ğu za ma nın 
və ta ri xin sı na ğın dan çıx mış uzun müd dət li 
eti bar lı və sə mi mi mü na si bət lə rə əsas la nır. 

Öl kə lə ri miz bu il “Dost luq və əmək daş lıq 
haq qın da mü qa vi lə”nin 25 il li yi ni qeyd edib-
lər. Üç ay dan son ra bi zim ye ni yu bi le yi miz 
– dip lo ma tik mü na si bət lə rin qu rul ma sı nın 30 
il li yi ola caq. Biz bu ta ri xə yax şı nə ti cə lər lə 
ya xın laş mı şıq. Bi zim əmək daş lı ğı mız st ra te ji 
tə rəf daş lıq sə viy yə si nə yük sə lib”.

Bu ilin ap rel ayın da Ba kı ya sə fə ri ni xa tır la-
dan Sa dır Ja pa rov Qır ğı zıs tan-Azər bay can 
qar şı lıq lı əla qə lə ri nə dair mə sə lə lə ri ye ni dən 
mü za ki rə et mək für sə ti nə gö rə də məm nun-
lu ğu nu bil di rib: “Fə rəh li hal dır ki, di na mik şə-
kil də möh kəm lə nən və ge niş lə nən əla qə lər 
öl kə lə ri mi zin par la ment lə ri, hö ku mət lə ri və 
aidiy yə ti qu rum la rı ara sın da ak tiv qar şı lıq lı 
fəaliy yət lə nə ti cə lə nib. Ap rel ayın da kı bir sı ra 
ra zı laş ma la rı mız hö ku mət lə ra ra sı bir gə ko-
mis si ya nın xət ti ilə əmə li su rət də hə ya ta ke-
çi ri lib, İş gü zar Şu ra ya ra dı lıb, Hey dər Əli yev 
adı na, Ni za mi Gən cə vi adı na mək təb lə ri, 
Qır ğı zıs tan-Azər bay can Dost luq par kı nı bir-
lik də aça ca ğıq. Əmi nəm ki, Si zin sə fə ri niz və 
Döv lət lə ra ra sı Şu ra nın ic la sı nın ke çi ril mə si 
iki tə rəfl  i mü na si bət lə rə ye ni tə kan ve rə cək. 

Bu, bi zim əmək daş lı ğı mı zın si ya si, ti ca ri-in-
ves ti si ya və mə də ni-hu ma ni tar sa hə lər də 
fəal in ki şa fı nın par laq gös tə ri ci si dir. Xü su si-
lə vur ğu la maq is tər dim ki, Qır ğı zıs tan qar-
daş Azər bay can la sis tem li və uzun müd dət li 
əmək daş lıq əz min də dir və st ra te ji sa hə lər də 
cid di qar şı lıq lı fəaliy yə tə ha zır dır”.

Qar  daş Qır  ğı  zıs  ta  na döv  lət sə  fə  ri  nə də -
və  tə gö  rə tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rən Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev ya  rım il ön cə Ba  kı  da ke  çi  ri -
lən gö  rü  şü məm  nun  luq  la xa  tır  la  ya  raq de -
yib: “Mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin be  lə di  na  mi  ka  sı 
on  dan xə  bər ve  rir ki, biz qar  şı  lıq  lı əmək -
daş  lıq po  ten  sialı  nı ar  tır  maq əz  min  də  yik. 
Si  zin Azər  bay  ca  na rəs  mi sə  fə  ri  niz za  ma  nı 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da “St  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq 
haq  qın  da Bə  yan  na  mə” im  za  la  nıb. Bu Bə -
yan  na  mə bi  zim əla  qə  lə  ri  mi  zi da  ha yük  sək 
sə  viy  yə  yə qal  dı  rıb. Əmi  nəm ki, mə  nim sə -
fə  ri  min ye  kun  la  rı  na dair ra  zı  laş  ma  lar əl  də 
olu  na  caq və bu ra  zı  laş  ma  lar bir çox sa  hə -
lər  də əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə  si  nə kö  mək 
edə  cək”.
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Opera və
Balet Teatrının 
şanlı Zəfərə 
sənət hədiyyəsi

səh. 3

Avropa Şurası
Mədəni Marşrutlarının

Məşvərət Forumu keçirilib

səh. 8

“Uşaqların 
Nizami 
Gəncəvi 
dünyası”

səh. 8

Xalqlarımızın dostluğu zamanın və tarixin sınağından çıxıb
“Qırğızıstan qardaş Azərbaycanla uzunmüddətli əməkdaşlığa və

strateji sahələrdə ciddi qarşılıqlı fəaliyyətə hazırdır”

“Arşın mal alan” Rusiya Musiqi 
Akademiyasının səhnəsində

Okt yab rın 14-də Mosk va-
da kı Qne sin lər adı na Ru si-
ya Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
kon sert za lın da da hi Azər-
bay can bəs tə ka rı Üze yir 
Ha cı bəy li nin “Ar şın mal 
alan” mu si qi li ko me di ya sı 
nü ma yiş olu na caq.

Üze yir bə yin dün ya ca 
məş hur ope ret ta sı nı Ka-
zan Kon ser va to ri ya sı Ope-
ra Stu di ya sı TA TA Rİ CA or-
kest ri (di ri jor Ri nat Xə li tov) 
ilə bir lik də təq dim edə cək.

Uk ray na nın Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi Ri nat Bek-

ta şe vin qu ru luş ver di yi ta ma şa da ope ra stu di ya sı nın so list lə ri 
Syum bel Ki ya mo va, Ay rat Qə ni yev, Ay gül Qar dis la mo va, Yev ge ni 
Şor ni kov, Diana Mu xut di no va və baş qa la rı iş ti rak edir lər.

Bu, bizim mədəniyyətimizə və dilimizə 
ehtiramınızı nümayiş etdirir

Azər bay can di li ni öy rən di yi ni zə gö rə si zə tə şək kür edi rəm. Bu, 
si zin bi zim mə də niy yə ti mi zə və di li mi zə eh ti ra mı nı zı nü ma yiş 
et di rir. Bi li rəm ki, sə fir tə yin edil mə miş dən əv vəl siz bir ne çə 
həf tə Azər bay ca nın böl gə lə rin dən bi rin də ya şa mı sı nız. Bu, 
si zin ye ni və zi fə yə tə yin edil mə yi niz lə əla qə dar nü ma yiş et dir-
di yi niz yük sək mə su liy yə tin da ha bir gös tə ri ci si dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri Bö yük Bri ta ni ya nın öl kə miz-
də ye ni tə yin olun muş sə fi  ri Fer gus Aul dun eti mad na mə si ni qə bul 
edər kən de yib. Qeyd edək ki, dip lo mat eti mad na mə si ni təq dim 
edər kən döv lət baş çı sı ilə Azər bay can di lin də da nı şıb.

səh. 2

Kitab sənayesi: həll edilən və
həllini gözləyən məsələlər

Sək ki zin ci də fə ger çək lə şən Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si beş 
gün (5-9 okt yabr) ki tab la bağ lı və ki ta ba bağ lı olan la rı – na şir-
lə ri, ya zar la rı, oxu cu la rı, çap və ya yım la məş ğul olan tə si sat la rı, 
ki tab xa na la rı və bu sa hə də aidiy yə ti rəs mi lə ri bir ara ya gə tir di.

Okt yab rın 6-da sər gi çər çi və sin də mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mo vun na şir lər lə gö rü şü ke çi ril di. Top lan tı nın əsas ma hiy yə ti ötən 
il sər gi də gö rüş za ma nı qal dı rı lan mə sə lə lə rin və edi lən tək lifl  ə rin 
na zir lik tə rə fi n dən ic ra sı, ye ni tək lifl  ə rin alın ma sı, ey ni za man da 
möv cud prob lem lə rin mü za ki rə si ilə bağ lı idi.

İş ti rak çı la rı sa lam la yan Anar Kə ri mov bil dir di ki, ötə nil ki gö rüş-
də ki tab sə na ye si sek to ru nun in ki şa fı ilə bağ lı bir sı ra tək lifl  ər səs-
lən di ri lib və on lar “Azər bay can Nəş riy yat la rı As so siasi ya sı” İc ti mai 
Bir li yi tə rə fi n dən ümu mi ləş di ri lə rək Mə də niy yət Na zir li yi nə təq dim 
olu nub. Hə min tək lifl  ə rin bir qis mi bir ba şa bi zim sə la hiy yət lə ri mi zə 
aid mə sə lə lər idi. Bə zi lə ri nin həl li ilə bağ lı na zir li yin va si tə çi qis min-
də çı xış et mə si nə zər də tu tu lur du. Bir ne çə tək li fi n real laş dı rıl ma sı 
isə aidiy yə ti qu rum lar la ra zı laş dır ma tə ləb edir di.

Na zir qeyd et di ki, təq dim olu nan tək lifl  ər ara sın da bə zi mə sə-
lə lər ar tıq həl li ni ta pıb. Bun lar dan bi rin ci si ki tab nəş ri sa hə sin də 
qa nun ve ri ci lik də də yi şik lik edil mə si, yə ni ki ta bın ƏDV-dən azad 
olun ma sı idi. Mə lum ol du ğu ki mi, bu mə sə lə də həll edi lib.

davamı səh. 3-də

UNESCO-da ölkəmizin həyata keçirdiyi layihələr 
haqqında məlumat verilib

5-19 okt yabr ta ri xin də Pa ris də UNES-
CO-nun qə rar ga hın da qu ru mun İc raiy-
yə Şu ra sı nın 215-ci ses si ya sı ke çi ri lir.

Ses si ya nın açı lı şın da UNESCO- nun 
Baş di rek to ru Od ri Azu le ötən dövr ər-
zin də təş ki la tın man da tı na uy ğun ola raq, 
bey nəl xalq sə viy yə də gö rül müş iş lər dən, 
ke çi ri lən təd bir lər dən söz açıb, kol lek tiv 
mə su liy yə tin va cib li yi nə to xu nub.

Ses si ya nın ple nar ic las la rın da İc raiy yə 
Şu ra sı nın 28 üzv öl kə si nin, elə cə də qu-
ru mun üz vü olan Azər bay ca nın mil li bə-
ya nat la rı din lə ni lib.

UNES CO üz rə Azər bay can Res pub-
li ka sı Mil li Ko mis si ya sı nın baş ka ti bi 
Sey mur Fə tə li yev çı xış edə rək, Azər bay-
can-UNES CO mü na si bət lə rin dən da nı-

şıb. Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-pre zi den ti 
Meh ri ban Əli ye va nın bu mü na si bət lə rə 
ver di yi töh fə lə ri diq qə tə çat dı rı lıb, Mil li 
Ko mis si ya nın fəaliy yə ti haq qın da ət rafl  ı 
mə lu mat ve ri lib.

davamı səh. 2-də

Tür ki yə də Azər bay ca nın dün-
ya şöh rət li bəs tə ka rı Fik rət 
Əmi ro vun (1922-1984) 100 il li yi 
mü na si bə ti lə kon sert proq-
ram la rı ke çi ri lib. Kon sert lər 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti 
Təş ki la tı – TÜRK SOY-un elan 
et di yi “2022 – Fik rət Əmi rov 
İli” çər çi və sin də, Azər bay can 
Mə də niy yət Na zir li yi və Tür ki-
yə də ki sə fir li yi mi zin də dəs tə yi 
ilə ger çək lə şib.

Okt yab rın 7-də Ada na Bö yük-
şə hər Bə lə diy yə si nin kon sert 
sa lo nun da Çu ku ro va Sim fo nik 
Or kest ri ilə bir gə təş kil edi lən 
kon sert proq ra mı təq dim olu nub. 
Kon sert də so list lər – Öz bə kis-
tan dan Noir Yu su pov, Fe ru za 
Yu su po va, Tür ki yə dən Em rah 
Sö zer, Azər bay can dan Xalq ar-
tis ti Tey yub As lan çı xış edib lər. 
Or kest ri azər bay can lı di ri jor Mus-
ta fa Meh man da rov və tür ki yə-
li di ri jor Eray İnal ida rə edib lər. 

Proq ram ada na lı sə nət se vər lər 
tə rə fi n dən al qış lar la qar şı la nıb.

Fik rət Əmi ro vun yu bi le yi An-
ka ra da da qeyd edi lib. Okt yab-
rın 9-da Tür ki yə Mə də niy yət və 

Tu rizm Na zir li yi nin “Pay taxt Mə-
də niy yət Yo lu Fes ti va lı” la yi hə si 
çər çi və sin də Çu ku ro va Döv lət 
Sim fo nik Or kest ri nin iş ti ra kı ilə 
bəs tə ka ra həsr olun muş xa ti-

rə kon ser ti ke çi ri lib. Cüm hur-
baş qan lı ğı Sim fo nik Or kest ri nin 
(CSO) səh nə sin də dü zən lə nən 
təd bi rə Azər bay ca nın Tür ki yə-
də ki sə fi  ri Rə şad Məm mə dov, 
TÜRK SOY-un Baş ka ti bi nin 
müavi ni Bi lal Ça kı cı, An ka ra Mu-
si qi və Gö zəl Sə nət lər Uni ver si te-
ti nin rek to ru Er han Öz den, yer li 
qu rum və təş ki lat la rın nü ma yən-
də lə ri və sə nət se vər lər qa tı lıb. 

Di ri jor Mus ta fa Meh man da-
rov və Eray İna lın ida rə et dik lə ri 
kon sert də Türk dün ya sı so list-
lə ri nin ifa sın da səs lə nən Fik rət 
Əmi ro vun əsər lə ri ta ma şa çı lar 
tə rə fi n dən rəğ bət lə qar şı la nıb. 
Proq ram dan son ra iş ti rak çı la ra 
Rə şad Məm mə dov və Bi lal Ça-
kı cı tə rə fi n dən pla ket lər təq dim 
olu nub.

Görkəmli memarlar Mikayıl Hüseynov və 
Sadıq Dadaşovun birgə abidəsi ucaldılacaq

Azər bay can da me mar lıq 
sə nə ti nin tə şək kü lün-
də mü hüm xid mət lə ri 
olan gör kəm li me mar lar 
Mi ka yıl Hü sey nov (1905-
1992) və Sa dıq Da da-
şo vun (1905-1946) Ba kı 
şə hə rin də bir gə abi də si 
ucal dı la caq.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
bu nun la bağ lı okt yab rın 
8-də sə rən cam im za la yıb.

Sə rən ca ma əsa sən,  Mi-
ka yıl Ələs gər oğ lu Hü sey-
no vun və Sa dıq Ələk bər 
oğ lu Da da şo vun xa ti rə lə ri-

nin əbə di ləş di ril mə si məq sə di lə on la rın va hid kom po zi si ya şək lin də 
bir gə abi də si qo yu la caq.

Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nə Mə də niy yət Na zir li yi ilə bir lik də 
Mi ka yıl Hü sey no vun və Sa dıq Da da şo vun bir gə abi də si nin ucal dıl-
ma sı ilə bağ lı təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si ni tə min et mək, Na zir lər 
Ka bi ne ti nə sə rən cam dan irə li gə lən mə sə lə lə ri həll et mək tap şı rı lıb.

“Zəngəzur –
Türk dünyasının qapısı” 

Öz bə kis tan lı ta rix çi Şux rat Sa la mo vun “Zən gə-
zur – Türk dün ya sı nın qa pı sı” ad lı əsə ri VIII Ba-
kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi sin də təq dim olu nub.

Ki ta bın ça pı na Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli yev 
adı na Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi (AMM) 
dəs tək gös tə rib.

Təd bi ri AMM-in di rek to ru Sa mir Ab ba sov aça-
raq Şux rat Sa la mo vun Er mə nis tan-Azər bay can 
mü na qi şə si, er mə ni daş nak la rın re gion da, o 
cüm lə dən Tür küs tan da hə ya ta ke çir dik lə ri iş ğal 
və soy qı rı mı si ya sə ti möv zu sun da araş dır ma-
la rı haq qın da da nı şıb, ta rix çi ali min ye ni ki ta bı-
nın əhə miy yə ti ni diq qə tə çat dı rıb. Qeyd edib ki, 
“Zən gə zur – Türk dün ya sı nın qa pı sı” ki ta bı ilk 
də fə ola raq xa ri ci bir müəl lif tə rə fi n dən apa rıl mış 
ob yek tiv təd qi qa tın nə ti cə si ola raq ər sə yə gə lib.

davamı səh. 4-də

Fikrət Əmirovun 100 illiyi Türkiyədə 
konsert proqramları ilə qeyd olunub

Ayten
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Azərbaycandiliniöyrəndiyinizəgörə
sizətəşəkküredirəm.Bizimartıq
görüşməkimkanımızolubvəmən
gördümki,siz,deməkolar,Azər

baycandilindəsəlisdanışırsınız.Bu,
olduqcagözlənilməzoldu,ancaq,eyni
zamanda,bu,sizinbizimmədəniyyə
timizəvədilimizəehtiramınızınümayiş
etdirir.Bilirəmki,səfirtəyinedilməmiş
dənəvvəlsizbirneçəhəftəAzərbayca
nınbölgələrindənbirindəyaşamısınız.
Bu,sizinyenivəzifəyətəyinedilməyinizlə
əlaqədarnümayişetdirdiyinizyüksək
məsuliyyətindahabirgöstəricisidir.

Prezident İlhamƏliyevbusözlərioktyab
rın10daBöyükBritaniyanınölkəmizdəyeni
təyinolunmuşfövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiri
FergusAuldunetimadnaməsiniqəbuledər
kəndeyib.
Qeyd edək ki, diplomat etimadnaməsini

təqdimedərkən dövlət başçısı iləAzərbay
candilindədanışıb.
Prezident ümidvar olduğunu bildirib ki,

FergusAuld ölkəmizdə diplomatik fəaliyyə
ti müddətində Azərbaycanı daha yaxından
tanımaq imkanıəldəedəcəkvəəməkdaşlı
ğımızın gələcək inkişafına əhəmiyyətli töh
fə verəcək: “Çünki əməkdaşlığımızın əsas
və ənənəvi sahələrində artıq ciddi irəliləyiş
və böyük nailiyyətlər var. Mən təkcəAzər
baycanüçündeyil,dahagenişregionüçün
bugünheçzamanolmadığıqədərmühüm
olanenerjisahəsininəzərdətuturam.Hesab
edirəmki,bizartıqenerjidənbaşqasahələ
rənəzərsalmalıyıq– ticarət,qarşılıqlı tica
rətinartırılması,turizmvəinsanlararasında
təmaslar. Düşünürəm ki, təhsil sahəsində
əməkdaşlığın yaxşı nəticələri var. Bildiyiniz
kimi,birçoxazərbaycanlıBöyükBritaniyada
təhsilalıbvəalmaqdadavamedir.Lakinbu
əməkdaşlığındinamikayavəmüəyyənçərçi
vəyəehtiyacıvar.Ümumilikdə,biztərəfdaş
lığımızınsəviyyəsindənolduqcaməmnunuq.
UzunillərərzindəAzərbaycanvəBöyükBri
taniya arasında yüksək səviyyəli siyasi di
aloq,qarşılıqlımaraqlarahörmətvəbirsıra
sahələrdəsıxəməkdaşlıqmövcuddur”.

Dövlətbaşçısıqeydedibki,BöyükBritani
yaAzərbaycanaənçoxsərmayəqoymuşöl
kəvəstratejitərəfdaşdır:“SizAzərbaycanda
fəaliyyətinizə tamamilə fərqli mühitdə baş
layırsınız.ÇünkiQarabağmünaqişəsibaşa
çatdıqdansonraregiondavəziyyəttamamilə
dəyişib.Bizhesabedirik ki, bu,müsbətdi
namikadan bəhrələnmək və regionumuzda
davamlısülhünbərqəraredilməsiüçün für
sətdir”.
“Bizimmövqeyimizçoxaydındır.Bizbunu

vurğulamışıqvəictimaişəkildəbirneçəvacib
təklifərirəlisürmüşükki,onlardavamlısülh,
sabitlik, təhlükəsizlik və normal qonşuluq
münasibətlərinə gətirib çıxara bilər” deyən
İlhamƏliyevbildiribki,ölkəmizbuistiqamət
də Böyük Britaniya Hökumətinin dəstəyinə
ümid edir: “Bizəməlumdur ki, ölkənizin də
regionlabağlıgündəliyieynidir–sülh,sabit
lik,təhlükəsizlikvəəməkdaşlıq.Əminəmki,
qarşıdan gələn illərdə biz sizinlə, buradakı
heyətinizləvəhökumətrəsmilərinizləErmə
nistanvəAzərbaycanarasındamünasibətlə
rinnormallaşdırılmasıprosesininsürətləndi
rilməsi istiqamətində əməkdaşlıq edəcəyik.
Yəni,gündəliyimizolduqcagenişdir”.
Dövlət başçısı sonda bir daha mədəniy

yətimizəböyükehtiramınnümunəsinəgörə
səfirətəşəkküredib.

FergusAuldAzərbaycan dilini öyrənməsi
barədə danışaraq bildirib ki, ilk dəfə ölkə
mizəilləröncəAzərbaycandilitələbəsikimi
gəlib: “Altı həftə ərzində Gəncə şəhərində
yerlibirailəiləyaşadım,onlarınyeməklərini
yedimvəhəyatlarınıpaylaşdım.Sizinmənə
söylədiyiniz kimi, bu öyrənmə Sizin mədə
niyyətinizədərinhörmətimivəböyükölkəni
zi anlamaq istəyimi göstərdi. Xoş qarşılan
mağım və xalqınızın qonaqpərvərliyi məni
valehetdi.Çoxşadamki,Azərbaycanasəfir
vədostkimiqayıdıram.Mənümidedirəmki,
təzəbardağınsuyusərinolar”.
Diplomatvurğulayıbki,BöyükBritaniyare

giondasülhünmümkünqədər tezəldəolun
masını arzulayır. O, həmçinin 2020ci ilin
oktyabrındaGəncə şəhərinin Ermənistan tə
rəfdənməruzqaldığı rakethücumunun ikinci
ildönümüiləbağlıhəminfaciədəhəlakolanla
rınailələrinə,eləcədəikiiləvvəlkimüharibədə
vədöyüşlərbaşaçatdıqdansonratoqquşma
lardavəminapartlayışlarınəticəsindəhəyatını
itirənlərindəyaxınlarınabaşsağlığıverib.
Prezident İlham Əliyev deyib: “Təşək

kür edirəm. Siz danışdıqca özözümə dü
şündüm,görünnəqədəryolqətetmişikki,
Britaniya səfiri azərbaycanca danışır,Azər
baycanPrezidentiisəingiliscədanışırvəbir
birimizianlayırıq”.

Xalqlarımızın dostluğu zamanın və 
tarixin sınağından çıxıb

əvvəli səh. 1-də
İkigünlük səfər müddətində tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi

yollarını müəyyənləşdirmək üçün fürsət olacağını deyən Prezi
dentİlhamƏliyevikiölkəarasındaəmtəədövriyyəsininmövcud
potensialauyğunolmadığınıbildirib:“Lakinfikrimcə,bu,bizimnə
zərdətutduğumuzoplanlardırki,qısazamankəsiyindəqarşılıqlı
ticarətinhəcminiartırmağaimkanverəcək.Azərbaycan,həmçinin
Sizinölkədəinvestisiyalayihələrindəmaraqlıdır.Bizbugünbunu
damüzakirəedəcəyik.
Mən Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin xatirəsi

nəehtiramagörəSizəxüsusi təşəkkürümübildirmək istəyirəm.
Bişkekin böyük məktəblərindən birinə onun adı verilib. Həmçi
nin qeyd etdiyiniz kimi, QırğızıstanAzərbaycan Dostluq parkı,
Nizami Gəncəvi adına məktəb açılacaq. Bizim əməkdaşlığımı
zınbütünbuəlamətdaranları,əlbəttə,Azərbaycanxalqınındə
rinminnətdarlığınasəbəbolurvəbizimmünasibətlərinqardaşlıq
xarakteriniifadəedir.Əminəmki,bizbundansonradasəmərəli
əməkdaşlıqedəcəyik,ölkələrimizarasındamünasibətlərdinamik
inkişafedəcək”.

***
Oktyabrın11dəBişkekdəprezidentlərİlhamƏliyevinvəSadır

Japarovun iştirakı iləAzərbaycanlaQırğızıstan arasındaBirinci
DövlətlərarasıŞuranıngeniştərkibdəiclasıdakeçirilib.
İclasbaşaçatdıqdansonraAzərbaycanQırğızıstansənədləri

ninimzalanmasımərasimiolub.“AzərbaycanRespublikasıvəQır
ğızRespublikasıarasındaBirinciDövlətlərarasıŞuranıniclasının
Qərar”ınıAzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevvə
QırğızRespublikasınınPrezidentiSadırJaparovimzalayıblar.
İkiölkəninmüxtəlif sahələrdəəməkdaşlığı,ocümlədənAzər

baycanRespublikasıHökuməti iləQırğızRespublikasıNazirlər
Kabineti arasındaAzərbaycanQırğız İnkişaf Fondunun yaradıl
masıhaqqındasazişimzalanıb.
Sənədlərin imzalanmasımərasimindənsonra İlhamƏliyevvə

SadırJaparovmətbuatabəyanatlarlaçıxışediblər.
Oktyabrın11dəBişkekdəQırğızıstanAzərbaycanDostluqpar

kınınaçılışıolub.PrezidentlərİlhamƏliyevvəSadırJaparovmə
rasimdəiştirakediblər.
Prezident İlham Əliyevin Qırğız Respublikasına dövlət səfəri

haqqındadahaətrafıqəzetinnövbətisayında.

Moldova Azərbaycanla əməkdaşlığı 
genişləndirmək istəyir

Sizinləgörüşməkvəyüksələnxətləinkişafedənikitərəflimü
nasibətlərimizimüzakirəetməküçünbufürsətəgörəolduqca
minnətdaram.Həqiqətən,sonilyarımərzindəçoxsaylısəfərlər
vasitəsiləəlaqələrimizdəxüsusicanlanmanınşahidiolmuşuq.

Oktyabrın10daölkəmizərəsmisəfərəgələnMoldovaRespub
likasınınBaşnaziriNataliyaQavrilitsabusözləriAzərbaycanPre
zidentiİlhamƏliyevləgörüşdədeyib.
MoldovaPrezidentiMayaSandununsəfərdəvətinidövlətbaş

çısınaçatdıranNataliyaQavrilitsabildiribki,sondövrdəikiölkə
arasındamüxtəlifsəviyyələrdəçoxsaylısəfərlərolub:“Şadamki,
həmin rəsmi səfərlər əsnasında biz ikitərəfimünasibətlərimizin
30illiyiniqeydetmişik.Həmçininhesabedirikki,siyasi,iqtisadivə
humanitarəlaqələrçoxsıxolmuşdurvətəkmilləşmişdir.Lakinon
larınpotensialıdahaböyükdür...Sononildəilkdəfədirki,Moldo
vaAzərbaycaniqtisadikomissiyasınıniclasıkeçiriləcək.Əminəm
ki,enerji,iqtisadi,ticarivəsosialsahələrdəəməkdaşlığımızıge
nişləndirməküçünbizimçoxməhsuldarmüzakirələrimizolacaq”.
PrezidentİlhamƏliyevbirneçəgünəvvəlmoldovalıhəmkarıilə

Praqadagörüşdüyünüdiqqətəçatdıraraqbildiribki,biziməvvəllər
dəgörüşlərimiz,ocümlədəntelefondanışıqlarımızolub.Birsöz
lə,yaxşıişgüzarmünasibətlərqurulub.“AzərbaycaniləMoldova
dostvətərəfdaşdırlar.Əminəmki,gələnillərərzindəəməkdaşlı
ğımızınintensivləşdirilməsiyollarıüzərindəçalışacağıq,çünkibe
ləyaxşısiyasimünasibətlərləyanaşı,bizbirmənalıolaraq,digər
sektorlardaimkanlarıdaaraşdırmalıyıq.İnanıramki,səfərinizza
manıbuməsələlərciddişəkildənəzərdənkeçiriləcəkvəbizticari
əməkdaşlıq,iqtisadiişbirliyindədahaçoxcanlanmanıgörəcəyik.
Əminəmki, ikitərəfi ticarətsəviyyəsiniartırmaqüçünböyükpo
tensialvar”,–deyəİlhamƏliyevvurğulayıb.
Qeydedəkki,oktyabrın11dəBakıdaMoldovaRespublikasının

BaşnaziriNataliyaQavrilitsanınAzərbaycanRespublikasınınişgü
zardairələrininnümayəndələriiləgörüşükeçirilib.NataliyaQavri
litsaölkələrimizarasındaəlaqələrininkişafistiqamətlərindəndanı
şıb,ölkəsininAzərbaycaniqtisadiyyatınamarağınıqeydedib.
MoldovanınBaşnaziriölkəmizəsəfəriçərçivəsindəoktyabrın

11dəHeydərƏliyevMərkəzindədəolub.Aliqonağadünyame
marlığının nadir incilərindən sayılan Heydər ƏliyevMərkəzi və
burada yaradılan ekspozisiyalar, həyata keçirdiyi layihələr haq
qındaməlumatverilib.
NataliyaQavrilitsa“Azərbaycaninciləri”sərgisiilədətanışolub.

Bildirilibki,Azərbaycanıntarixinivəmədəniyyətiniəksetdirənbu
sərgidə qədim xalq sənəti, o cümlədən Azərbaycan xalçaçılıq
məktəbinin nadir nümunələri sərgilənir, qədim çalğı alətlərimiz
orijinalşəkildə–səsliformadatəqdimolunur.HeydərƏliyevMər
kəziilətanışlıqqonaqdaxoştəəssüratyaradıb.

“Zülmətdən doğan günəş” 
Şəhid mayor haqqında kitabın təqdimatı

Azərbaycanİstiqlal
Muzeyində44gün
lükVətənmüharibəsi
şəhidlərininxatirəsini
yadetməkvəvətən
pərvərlikruhunun
aşılanmasıməqsə
diləhəyatakeçirilən
“Qəhrəmanlarcan
veriryurduyaşatmaq
üçün”adlılayihəda
vamedir.Oktyabrın
11dəlayihəçərçivə

sində“Zülmətdəndoğangünəş”adlıkitabıntəqdimatıolub.

Şairə Rəfiqə İsaqqızınınmüəllifi olduğu kitab Vətənmüharibəsi
zamanıdüşməninkabusunaçevrilən,3düşmənpostunualaraqqar
şıtərəfin20dənçoxxüsusitəyinatlısınıməhvedən,torpaqlarımızın
azadolunmasıuğrundaqəhrəmancasınadöyüşənşəhidmayorRü
fətƏsgərovhaqqındadır.
Tədbirdə şəhidin atası Mürvət Əsgərov, yaxın dostu polkovnik

leytenant RüfətMəmmədov, kitabınmüəllifi şairə Rəfiqə İsaqqızı,
Vətənmüharibəsi qaziləriNatiqMikayılov vəAşurGülqəzov çıxış
ediblər.Qeydolunubki,Azərbaycanınərazibütövlüyüvəsuverenliyi
uğrundaşəhidlik zirvəsinəucalanların xatirəsini yaşatmaq,onların
qəhrəmanlığını gələcək nəsillərə nümunə göstərmək hər birimizin
borcudur.
SondatədbiriştirakçılarımayorRüfətƏsgərovaməxsus,muzeyin

fondlarındaqorunubsaxlanılanmüxtəlifşəxsiəşyaların–hərbifor
maların,sənədlərin, fotoşəkillərinnümayişolunduğusərgi ilə tanış
olublar.

Bu, bizim mədəniyyətimizə və 
dilimizə ehtiramınızı nümayiş etdirir

Prezident İlham Əliyev: “Görün nə qədər yol qət etmişik ki, Britaniya səfiri azərbaycanca danışır...”

əvvəli səh. 1-də
BuilAzərbaycanınUNESCO

yaüzvlüyünün30 illiyininqeyd
olunduğunu vurğulayan Mil
li Komissiyanın baş katibi
ötən dövr ərzində ölkəmizin
UNESCOnunprinsipvədəyər
lərinintəşviqindərolundanbəhs
edib.Vurğulayıbki,Prezidentİl
hamƏliyevinrəhbərliyiiləAzər
baycaniştirakçısıolduğubütün
beynəlxalq platformalarda, elə
cə də UNESCO çərçivəsində
dünyadasülhünvətəhlükəsizli
yintəminedilməsiistiqamətində
etibarlıtərəfdaşdır.Multikultura
lizm,tolerantlıqvədinidözümlü
lükdövlətsiyasətisəviyyəsində
inkişafetdirilib,ölkəmizmövcud
millimədəni müxtəlifik və etnik
dini dözümlülük mühiti ilə çox
millətli,çoxkonfessiyalıdiyarkimi
dünyamiqyasındamədəniyyətlə
rarasıdialoqunbənzərsizməka
nıdır.Qeydedilibki,Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin təşəb
büsüilə2008ci ildənuğurlahə

yatakeçirilən“BakıProsesi”qısa
müddət ərzindəmədəniyyətləra
rası dialoqun təşviqi üçün əsas
qlobalplatformayaçevrilib.
2025ci ilə qədər UNESCO

nunİcraiyyəŞurasınınüzvüola
caqAzərbaycanın UNESCO ilə
mədəniyyət,təhsil,elm,informa
siya və kommunikasiya sahələ

rindəgenişəlaqələrqurmasın
dan,UNESCOailəsininnüfuzlu
üzvünəvədonordövlətinəçev
rilməsindənsözaçanbaşkatib
bildirib ki, ölkəmiz UNESCO
tərəfindən COVID19 pande
miyası ilə mübarizə məqsədi
lə təsis edilmiş Qlobal Təhsil
Koalisiyasına qoşulub və bu
istiqamətdəianəayırıb.
Milli Komissiyanın baş ka

tibi “Azərbaycan hökuməti ilə
UNESCOarasındatəhsil,elm,
mədəniyyətvəkommunikasiya
sahələrində əməkdaşlıq üzrə
Çərçivə Sazişi”, onun əsasın
da yaradılmış Etimad Fondu,
Azərbaycan hökuməti tərəfin
dənayrılmışmaliyyəvəsaitihe

sabınaUNESCOxəttiiləbirsıra
Afrikaölkələrindəqızlarıntəhsili,
maarifəndirilməsi, gender bə
rabərliyi, bəzi üzvölkələrdəda
vamlı inkişaf üzrə qeyrimaddi
mədəniirsinqorunmasıiləbağlı
layihələrhəyatakeçirilməsihaq
qındadaməlumatverib.

SeymurFətəliyevUNESCOüz
rəAzərbaycanMilliKomissiyasıvə
ADAUniversitetinin birgə təşkilat
çılığıvəUNESCOnundəstəyi ilə
BakıdaAfrikaölkələrininUNESCO
üzrəmillikomissiyalarınınbaşka
tiblərivəsəlahiyyətlinümayəndələ
rininiştirakıiləilktəlimproqramının
həyatakeçirilməsindəndədanışıb.
Bildirib ki, proqram çərçivəsində
iştirakçılara mədəniyyətlərarası
dialoq,sülhmədəniyyəti,iqlimdə
yişikliyinin dünya irsinə təsiri, da
yanıqlı inkişaf, yaradıcı sənaye,
UNESCOKonvensiyalarındanirəli
gələn öhdəliklərin həyata keçiril
məsi və UNESCOnun müvafiq
siyahılarına daxil edilməsi üçün
nominasiya fayllarının hazırlan
masıprosesivədigərmövzularda
mütəxəssislərinvədövlətrəsmilə
rininmühazirələri təşkilolunubvə
təqdimatlarkeçirilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, UNESCO

üzrəAzərbaycanMilliKomissiyası
qarşıdangələnillərdədəmüvafiq
layihələrdəfəaliştirakedəcək.

UNESCO-da ölkəmizin həyata keçirdiyi layihələr 
haqqında məlumat verilib

Daha bir kitab bayramı tarixə qovuşdu
Bakıdakeçiriləndahabirbeynəlxalqkitabbayramıtarixə
qovuşdu.MədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıilə59oktyabr
tarixindəVIIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisi(“BakuInternational
BookFair–2022”)keçirildi.

“CaspianEventOrganisers”şirkətinintəşkilatidəstəyiiləBakıEks
poMərkəzindəreallaşansərgiAzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtı
nın270illiyinə–“Şuşaİli”nəhəsrolunmuşdu.10dançoxölkədən
(Türkiyə,Rusiya, İran,Özbəkistan,Qazaxıstan,Qırğızıstan və s.)
100dənartıqyerlivəxaricinəşriyyatsərgidəiştirakedirdi.
Builki sərginin “fəxri qonaq ölkə”si Türkiyə Cümhuriyyəti idi.

Türkiyəeynizamandadahaçoxnəşriyyatvəyazarlakitabbayra
mındatəmsilolunurdu.
Bakı Expo Mərkəzində qurulan “Üzeyir Hacıbəyli”, “Bülbül” və

“XurşidbanuNatəvan”təqdimatzonalarındagörüşlərtəşkilolundu,
imzamərasimlərigerçəkləşdi.Ümumiyyətlə,VIIIBakıBeynəlxalq
KitabSərgisiçərçivəsində200dənartıqtədbirkeçirildi.Builkisər
gidəilkdəfəolaraqazyaşlıoxucularüçünxüsusi“Uşaqdünyası”
adlıstendquraşdırılmışdı.
Sərgiziyarətçilərininmetronun“ElmlərAkademiyası”,“28May”

və“Koroğlu”stansiyalarındanBakıEkspoMərkəzinəxüsusiav
tobuslarvasitəsiləgedişgəlişi təminedildi.Budaoxucularınvə
sərgi çərçivəsindəkeçirilən tədbirlərəqatılmaq istəyənlərin işini
xeyliasanlaşdırmışdı.
Sərgininsonuncugünü,oktyabrın9da“XurşidbanuNatəvan”

təqdimat zonasında bir sıra iştirakçı və qurumlara Mədəniyyət
Nazirliyitərəfindəntəsisolunmuş“Ənyaxşıstend”,“Ənçoxsatı
lankitab”,“Ənyaxşınəşriyyat”,“Ənmaraqlıqonaq”vəs.nomina
siyalarüzrəmükafatlar,ocümlədən“Şuşa–270”xatirənişanıvə
fəxrifərmanlartəqdimedildi.
VIIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisinəolanmaraq,keçirilənrən

garəng tədbirvə təqdimatlarAzərbaycanınkitabsənətininmər
kəzlərindənbirinəçevrilməsindənxəbərverir.Yenisərgilərdəgö
rüşənədək.




