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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.
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