
Er mə nis tan tə rə fin dən tö rə dil miş et nik 
tə miz lə mə nə ti cə sin də bir mil yon-
dan çox azər bay can lı nın 30 il ər zin də 
əziy yət çək mə si nə, mis li gö rün mə miş 

vəh şi li yə, yüz lər lə şə hər və kən di mi zin 
da ğı dıl ma sı na bax ma ya raq, Azər bay can 
Er mə nis ta na qar şı lıq lı şə kil də bir-bi ri nin 
əra zi bü töv lü yü nün ta nın ma sı əsa sın da 
sülh sa zi şi im za la ma ğı tək lif edib.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri okt-
yab rın 13-də As ta na da Asi ya da Qar şı lıq lı 
Fəaliy yət və Eti mad Təd bir lə ri üz rə Mü şa vi-
rə nin (AQEM) 6-cı Zir və Top lan tı sın da çı xı şı 
za ma nı de yib.

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, İkin ci Qa ra-
bağ mü ha ri bə sin də qa za nıl mış Qə lə bə nə-
ti cə sin də iki il əv vəl Azər bay can öz tor paq-
la rı nı Er mə nis tan iş ğa lın dan azad edib, 30 
il da vam edən Qa ra bağ mü na qi şə si nə son 
qo yub, əda lə ti bər pa edib. Azər bay can bu-
nun la BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 1993-cü 
il də qə bul et di yi, Er mə nis tan si lah lı qüv və lə-
ri nin öl kə mi zin iş ğal olun muş əra zi lə rin dən 
qeyd-şərt siz çı xa rıl ma sı nı tə ləb edən 4 qət-
na mə si nin ic ra sı nı özü tə min edib.

Pre zi dent qeyd edib ki, Er mə nis tan tə rə-
fi n dən 30 ilə ya xın da vam edən iş ğal za ma nı 
Azər bay ca nın şə hər və kənd lə ri, mə də ni və 
di ni abi də lər, məs cid lər məq səd li şə kil də da-
ğı dı lıb, təh qir və ta lan edi lib:  “Təəs süf ki, 30 
il ər zin də biz er mə ni cə miy yə ti nin bu cür van-
da liz mə qar şı heç bir eti ra zı nı eşit mə dik, ək-
si nə, hət ta bu da ğın tı lar, er mə ni van dal lar və 
hər bi ci na yət kar lar təq dir edi lir və qəh rə man-
laş dı rı lır dı. Er mə nis tan Azər bay ca nın mül ki 
əha li si nə və hərb çi lə ri nə qar şı sis tem li şə kil də 
mü ha ri bə ci na yət lə ri tö rə dib. Bi rin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin dən bə ri 3900-ə ya xın Azər bay-
can və tən da şı it kin sa yı lır. On la rın ək sə riy yə ti 
iş gən cə lə rə mə ruz qa lıb, öl dü rü lüb və küt lə-
vi mə zar lıq lar da bas dı rı lıb. Biz iş ğal dan azad 
edil miş iki kənd də bu il küt lə vi mə zar lıq lar aş-
kar et dik. Er mə nis tan Azər bay ca na it kin dü-
şən lə rin ta le yi və küt lə vi mə zar lıq la rın də qiq 
yer lə ri ba rə də mə lu mat təq dim et mə li dir. Biz 
iki ilə ya xın dır ki, bu mə lu ma tı tə ləb edi rik, an-
caq Er mə nis tan hö ku mə ti bu nu Azər bay can la 

bö lüş mək dən im ti na edir və bu nun la da özü-
nü Er mə nis ta nın əv vəl ki re jim lə ri nin ci na yət-
kar li der lə ri ilə as so siasi ya edir”.

Pre zi dent bil di rib ki, Azər bay can dün ya da 
mi na ilə ən çox çirk lən miş öl kə lər sı ra sın da-
dır. İl kin he sab la ma la ra gö rə, Er mə nis tan iş-
ğal za ma nı bir mil yon dan çox mi na bas dı rıb. 
İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nin ba şa çat ma-
sın dan ke çən iki il ər zin də 250-dən çox Azər-
bay can və tən da şı mi na part la yış la rı za ma nı 
hə lak olub və ya ağır ya ra la nıb. Bey nəl xalq 
mü tə xəs sis lə rin he sab la ma la rı na gö rə, Azər-
bay ca na əra zi lə rin mi na lar dan tə miz lən mə si 
mə sə lə si ni həll et mək üçün təx mi nən 30 il və 
25 mil yard ABŞ dol la rı la zım dır.

“Mi na lar dan tə miz lən mə ilə pa ra lel, in di 
Azər bay can həm də iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lər də öz re surs la rı he sa bı na ge niş miq-
yas lı qu ru cu luq iş lə ri apa rır. Biz, həm çi nin 
keç miş məc bu ri köç kün lə rin öz doğ ma yurd-
la rı na qa yı dı şı pro se si nə baş la mı şıq. “Bö yük 
Qa yı dış” ad la nan proq ram ar tıq baş la yıb”, – 
de yə İl ham Əli yev əla və edib.

Pre zi dent çı xı şın da öl kə mi zin Şərq-Qərb və 
Şi mal-Cə nub nəq liy yat dəh liz lə ri nin in ki şa fı na 
töh fə lə rin dən də bəhs edib.  Bil di rib ki, Azər-
bay can tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lən ge niş miq-

yas lı nəq liy yat inf rast ruk tur la yi hə lə ri öl kə mi zi 
ən mü hüm bey nəl xalq nəq liy yat və lo gis ti ka 
mər kəz lə rin dən bi ri nə çe vi rib. Azər bay can Or-
ta Dəh li zin önəm li his sə si ni təş kil edə cək Zən-
gə zur dəh li zi nin ya ra dıl ma sı nı fəal şə kil də təş-
viq edir.

***
Zir və top lan tı sın da di gər döv lət və hö ku-

mət baş çı la rı, nü ma yən də he yət lə ri nin rəh-
bər lə ri də çı xış edib lər. AQEM-in tam hü quq lu 
bey nəl xalq təş ki la ta çev ril mə si plan la rı mü-
za ki rə olu nub. 2022-2024-cü il lər də AQEM-ə 
Qa za xıs tan sədr lik edə cək.

Son da As ta na Bə yan na mə si və di gər sə-
nəd lər qə bul edi lib.

Qeyd edək ki, əsas məq sə di və is ti qa mət-
lə ri Asi ya da sül hün və təh lü kə siz li yin tə min 
edil mə si üçün çox tə rəfl  i ya naş ma la rı in ki şaf 
et dir mək lə əmək daş lı ğı güc lən dir mək olan 
Asi ya da Qar şı lıq lı Fəaliy yət və Eti mad Təd-
bir lə ri üz rə Mü şa vi rə nin əsa sı 1992-ci il də  
Qa za xıs ta nın tə şəb bü sü ilə qo yu lub.

Zir və top lan tı sın da Kü veyt də AQEM-ə qə-
bul olu nub və üzv döv lət lə rin sa yı 28-ə ça tıb. 
Türk mə nis tan isə AQEM-ə mü şa hi də çi qis-
min də qo şu lub.
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səh. 3

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

Azərbaycan ədaləti bərpa edib və Ermənistana sülh təklif edir

İstanbulda azərbaycanlı rəssamın
sərgisi açılıb

İs tan bul da Azər bay ca nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam 
Ra fiq Əzi zin fər di sər gi si açı lıb. Sər gi İs tan bul Bö yük şə hər Bə-
lə diy yə si nin 2022-2023-cü il mə də niy yət-sə nət möv sü mü nün 
açı lı şı çər çi və sin də real la şıb.

səh. 8

Prezident İlham Əliyev Astanada
bir sıra görüşlər keçirib

Pa kis tan keç miş Er mə nis tan-Azər bay can mü na qi şə si ilə əla qə-
dar hər za man Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nə və su ve ren li yi ni 
da vam lı şə kil də dəs tək ve rib. Azər bay can da Cəm mu və Kəş-
mir mə sə lə sin də Pa kis ta nın haq lı möv qe yi ni daim dəs tək lə yir.

Bu fi  kir lər okt yab rın 12-də Qa za xıs ta nın pay tax tı As ta na da 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin Pa kis tan 
İs lam Res pub li ka sı nın Baş na zi ri Şah baz Şə rifl  ə gö rü şün də vur-
ğu la nıb.

Gö rüş əs na sın da Azər bay can-Pa kis tan-Tür ki yə üç tə rəfl  i əmək-
daş lı ğı nın önə mi, bu çər çi və də əla qə lə rin da ha da ge niş lən di ril-
mə si nin əhə miy yə ti qeyd olu nub.

Ey ni za man da öl kə lə ri miz ara sın da hər bi-tex ni ki, ti ca rət, ener-
ji, kənd tə sər rü fa tı, nəq liy yat-lo gis ti ka sa hə lə rin də əmək daş lı ğın 
də rin ləş di ril mə si mə sə lə lə ri nə to xu nu lub və bu is ti qa mət də mü-
za ki rə lər apa rı lıb.

***
Okt yab rın 13-də As ta na da Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-

den ti İl ham Əli ye vin Qa za xıs tan Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Ka-
sım-Jo mart To ka yev, İran İs lam Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Se yid 
İb ra him Rəisi və Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Pre zi den ti Vla di mir Pu-
tin lə də gö rüş lə ri  olub.

Qa za xıs tan rəh bə ri ilə gö rüş də Or ta Dəh liz ad lan dı rı lan Trans-
xə zər marş ru tu ba rə də fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. Ka sım-Jo mart 
To ka yev bu möv zu da Tür ki yə Pre zi den ti ilə də da nış dı ğı nı və bu 
marş ru ta öl kə si nin tam dəs tək ver di yi ni vur ğu la yıb. Azər bay can 
Pre zi den ti qeyd edib ki, biz Trans xə zər marş ru tu nun bu ra xı lış qa-
bi liy yə ti nin ge niş lən di ril mə si üz rə bun dan son ra kı iş lə ri sinx ron-
laş dı ra bi lə rik. Bu, həm bi zim, həm də qon şu lu ğu muz da kı öl kə lə-
rin ma ra ğın da ola caq.

İran Pre zi den ti ilə gö rüş də re gional təh lü kə siz lik mə sə lə lə ri ba-
rə də fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. İran la Azər bay can ara sın da Ağ bənd 
kör pü sü nün açı lı şı nın həm rəm zi, həm də bö yük prak ti ki əhə miy-
yə ti nin ol du ğu qeyd edi lib.

Ru si ya Pre zi den ti ilə söh bət za ma nı iq ti sa di-ti ca ri əla qə lə rin 
art dı ğı xü su si vur ğu la nıb. Re gion da təh lü kə siz lik və da vam lı sül-
hün tə min olun ma sı mü za ki rə olu nub.

Mədəniyyət Nazirliyində BMT-nin Sülh 
Universitetinin daimi nümayəndəsi ilə görüş

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur Əli yev okt yab rın 
13-də Bir ləş miş Mil lət lər Sülh Uni ver si te ti nin BMT-nin Ce nev rə 
Ofi sin də və UNES CO ya nın da daimi nü ma yən də si, sə fir Da vid 
Fer nan dez Pu ya na ilə gö rü şüb.

Gö rüş də Mə də niy yət Na zir li yi nin hə ya ta ke çir di yi la yi hə lər, bey-
nəl xalq əmək daş lıq mə sə lə lə ri ba rə də qo na ğa mə lu mat ve ri lib.

səh. 2

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs-
tə yi, Azər bay can Res pub li ka sı 
Əq li Mül kiy yət Agent li yi və 
Azər bay can Ya ra dı cı Sə na-
ye lər Fe de ra si ya sı nın (AYSF) 
tə rəf daş lı ğı ilə “İr sin ida rəedil-
mə si ba ca rıq la rı nın in ki şa fı” 
proq ra mı üz rə növ bə ti tre ninq 
ke çi ri lir. 

Okt yab rın 13-də açı lı şı olan tə-
lim kur su UNES CO-nun 2003-cü 
il də qə bul edi lən “Qey ri-mad di 
mə də ni ir sin qo run ma sı haq qın-
da” Kon ven si ya sı na həsr olu-
nub. Kurs “Qlo bal Kom mu ni ka-
si ya lar və İn no va si ya lar” şir kə ti 
tə rə fi n dən “İr sin ida rəedil mə si 
ba ca rıq la rı nın in ki şa fı” tə lim 
proq ra mı çər çi və sin də real la şır. 

AYSF İda rə he yə ti nin səd ri, tə-
lim proq ra mı nın rəh bə ri Va sif Ey-
vaz za də çı xış edə rək proq ram 

çər çi və sin də bu gü nə ki mi təş kil 
edi lən üç tə lim kur su haq qın da 
qı sa mə lu mat ver di. Bil dir di ki, 
tə lim kurs la rı 1954-cü il Haaqa 
Kon ven si ya sı, mü na qi şə lər za-
ma nı mə də ni ir sin qo run ma sı ilə 

bağ lı olan kon ven si ya, 2005-ci 
il mə də ni müx tə lifl  i yin qo run ma-
sı ilə bağ lı və dün ya ir si ilə bağ lı 
kon ven si ya la rı əha tə edir di. 

Qeyd olun du ki, ye ni tə lim 
möv zu ba xı mın dan va cib əhə-

miy yət kəsb edir. İki gün lük kur-
sun tə lim çi və eks pert lə ri Tür ki-
yə dən də vət olu nub. 

V.Ey vaz za də da ha son ra tre-
nin qin qı sa xü la sə si ni iş ti rak çı-
la rın diq qə ti nə çat dır dı. De di ki, 
proq ram üz rə qey ri-mad di mə-
də ni irs nə dir, no mi na si ya fayl la rı 
ne cə ha zır la nır, eks pert xid mə ti, 
qey diy yat pro se si, üzv öl kə lə rin 
öh də lik lə ri və di gər möv zu lar-
da mə ru zə lər təq dim olu na caq. 
Həm çi nin kon ven si ya nın mət-
nin də olan mə qam la ra, tə li mat 
sə nə din də olan va cib mə sə lə-
lə rə to xu nu la caq, rep re zen ta tiv 
si ya hı nın növ lə ri ilə bağ lı ay rı-
ca mə lu mat ve ri lə cək. Bun dan 
əla və, ka tib li yin ro lu nun nə dən 
iba rət ol du ğu və si ya hı yaalın ma 
pro se sin də bey nəl xalq təc rü bə-
lər ba rə də də söh bət apa rı la caq.

davamı səh. 3-də

İrsin idarəedilməsi bacarıqlarının inkişafı

Azər bay can Mil li Ge yim 
Mər kə zi nin rəh bə ri, Av ra si ya 
Et no di zay ner lər As so siasi ya-
sı nın üz vü, sə nət şü nas lıq üz rə 
fəl sə fə dok to ru, mo del yer-di-
zay ner Gül na rə Xə li lo va nın 
kə la ğa yı dan ya rat dı ğı “İpək 
sər vət” ge yim kol lek si ya sı Qa-
za xıs tan da “As pa ra Fas hion 
Week” bey nəl xalq la yi hə si nin 
onun cu möv sü mü çər çi və sin-
də təq dim olu nub.

“İpək sər vət” la yi hə si “Azer-
baijan Ke la ga yi” mil li bren di ilə 
bir gə real laş dı rı lıb. Ta raz şə hə-
ri nin “Көне Ta raz” et no mə də ni 
komp lek si nin “Şah ris tan” sər gi 
pa vil yo nun da baş tu tan də fi  lə 
bö yük ma raq la qar şı la nıb. Mo-
da həf tə si “Ta raz-sə nət kar lar 
şə hə ri” Bey nəl xalq sə nət kar-
lıq sər gi si çər çi və sin də təq dim 
edi lib. Təd bir də İta li ya, Al ma ni-

ya, Pol şa, Tür ki yə, Çe xi ya, Çin, 
Ru si ya, Fran sa, Bol qa rıs tan, 

Hin dis tan, Uk ray na, Ni der land, 
Qır ğı zıs tan, Tailand, Qa za xıs-

tan və Öz bə kis tan dan ta nın mış 
di zay ner lər iş ti rak edib lər.

Eks po zi si ya da həm çi nin “Ciz-
gi by Gul na ra Kha li lo va”dan Qa-
ra bağ və xa rı bül bül çi çə yi olan 
mil li na xış lar la ipək yay lıq lar və 
li bas lar, arax çın lar, müx tə lif ak-
se suar lar təq dim olu nub. Di zay-
ner “As pa ra Fas hion Həf tə si” və 
“Ta raz – sə nət kar lar şə hə ri” bey-
nəl xalq sər gi sin də iş ti ra kı na gö-
rə dip lom la təl tif olu nub.

Qeyd edək ki, 2017-ci il də 
dün ya nın nü fuz lu ge yim di zay-
ner lə rin dən Ay dar xan Ka li yev 
tə rə fi n dən ya ra dıl mış “As pa ra 
Fas hion Week” bu il “Mə də niy-
yət lə rin dialo qu” de vi zi al tın da 
ke çi ri lib.

Kəlağayıdan “İpək sərvət”
Azərbaycanlı modelyerin kolleksiyası Qazaxıstanda təqdim olunub
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