
2 gündəm www.medeniyyet.az

№76 (1949)
14 oktyabr 2022

Bu gün Türk dün ya sı ye ni po ten sial əl də edir, həm Azər bay can, həm də 
Qır ğı zıs tan türk dil li döv lət lər ara sın da qar daş lıq mü na si bət lə ri nin möh
kəm lən mə si nə fəal töh fə ve rir. Gə lən ay ke çi ri lə cək Zir və gö rü şü, fik rim cə, 
bi zim həm rəy li yi mi zin möh kəm lən mə si işin də da ha bir ad dım ola caq. Biz 

daim müs tə qil lik və mil li lə ya qət yo lu ilə get mək dən öt rü öz kök lə ri mi zə ya xın 
ol ma lı, öz ənə nə lə ri mi zə, əc dad la rı mı zın və siy yət lə ri nə söy kən mə li və xalq la
rı mı zın na dir mə də niy yə ti ni qo ru yub sax la ma lı yıq.

PrezidentİlhamƏliyevbusözləriokt
yabrın 11də Bişkekdə Azərbaycanla
Qırğızıstan arasında Birinci Dövlətlər
arası Şuranın geniş tərkibdə iclasında
çıxışızamanıdeyib.
DövlətbaşçısıbuilinaprelindəQırğı

zıstanPrezidentiSadırJaparovunBakı
yasəfərizamanıimzalanmışbəyanna
mənixatırladaraqbildiribki,Azərbaycan
vəQırğızıstanrəsmişəkildəstrateji tə
rəfdaşlardır. İlhamƏliyevqeydedibki,
bizbubəyannamənikonkretməzmunla
zənginləşdirəcəyik. AzərbaycanQırğı
zıstan Birgə İnvestisiya Fondunun ya
radılmasıbarədəqərarbeləamillərdən
biridir.
“Xalqlarımız arasında münasibətlər

böyük tarixəmalikdir”deyənPrezident
İlhamƏliyevbildiribki,Bişkekşəhərin
dəikiməktəbədahiAzərbaycanşairiNi
zamiGəncəvininvəmüasirAzərbaycan
dövlətininbanisiHeydərƏliyevinadının
verilməsinixalqımızahörmətəlamətiki
midəyərləndiririk.
PrezidentSadırJaparovçıxışındaiki

xalqınortaqtarixə,köklərə,mədəniirsə
və milli xüsusiyyətlərə malik olduğunu
vurğulayaraqQırğızıstanınbukontekst
də Azərbaycanla mədəniyyət, təhsil,
elm,turizm,idmansahələrindəmünasi
bətlərininkişafınaböyükəhəmiyyətver
diyinideyib.Qeydedibki,paytaxtBiş
kekdə istifadəyəverilənHeydərƏliyev
adına və Nizami Gəncəvi adına mək
təblərdətəhsilalangənclərimizqardaş
Azərbaycan ilə Qırğızıstan arasında
dostluqvəəməkdaşlıqkörpüsünəçevri
ləcəklər.SadırJaparovbildiribki,tikinti
siazərbaycanlıdostlarımızınköməyiilə
başaçatdırılanQırğızıstanAzərbaycan

Dostluqparkıdamünasibətlərimizisim
volizəedənməkanolacaq.
“Xatırlayıramki,Bakıdakıgörüşümüz

də mən “Manas” dastanında əsrlərin
dərinliklərindən gələn qırğız mənəvi ir
sinin aparıcı mövzusunun birlik olması
haqqında bizim dahi həmyerlimiz, ya
zıçı Çingiz Aytmatovdan sitat gətirdim.
Bizbirliyi,ləyaqəti,ədalətidərindənqiy
mətləndirir,onlaraehtiramlayanaşırıq...
1995ci ildə “Manas” dastanının 1000
illik yubileyinin qeyd olunması zamanı
QırğızıstanasəfəredənAzərbaycanxal
qınındahioğluvəölkəninümummilli li
derihörmətliHeydərƏlirzaoğlununsöz
lərindənsitatgətirməkistəyirəm.Oqeyd
edirdi ki, biz birbirimizi qəlbimizlə hiss
edirik vəanlayırıq.Bizöz tərəfimizdən,
həmçinin vurğulamaq istəyirik ki, azər
baycanlı qardaşlarımızla əməkdaşlığın
bütünistiqamətləriüzrəsəmərəliişəha
zırıq”,–deyəSadırJaparovəlavəedib.
Qeyd edək ki, mədənihumanitar

sahədə əməkdaşlığın önəmi prezi
dentlərin iki ölkə arasında sənədlərin
imzalanmasından sonra mətbuata bə
yanatlarındadaxüsusivurğulanıb.
Sadır Japarov çıxışında əməkdaşlı

ğıninkişafıüçünbeşillikkompleksproq
ramınimzalanmasınıdiqqətəçatdıraraq
bu kontekstdə 2023cü ildə Azərbay
canda Qırğızıstanın Mədəniyyət Gün
lərinin, 2024cü ildə isə Qırğızıstanda
Azərbaycanın Mədəniyyət Günlərinin
keçirilməsi barədə razılığa gəldiklərini
deyib.
PrezidentİlhamƏliyevimzalanansə

nədlər arasında Bakı və Bişkekin qar
daşlaşmasına dair memorandumun
olmasını da xüsusi qeyd edib: “Biz,

həmçinin bu siyahının digər şəhərlə
rimizlə də davam etməsini müzakirə
etdik. O cümlədən Azərbaycanın mə
dəniyyət paytaxtı Şuşa da Qırğızıstan
şəhərləriiləqardaşlaşacaq”.

***
Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 11

dəBişkekdəikiölkəprezidentlərininişti
rakıiləQırğızıstanAzərbaycanDostluq
parkınınaçılışıolub.
MərasimdəçıxışedənPrezidentİlham

Əliyevdeyib: “Qırğız torpağındabirda
hagörürəmki,buqardaşlıqsözdədeyil,
əməldədir.BizQırğızıstanPrezidenti ilə
bugünməsələləringeniş spektrinimü
zakirəetdik.AzərbaycanvəQırğızıstan
arasında strateji tərəfdaşlıq artıq real
lıqdırvəbizhərgünbutərəfdaşlığıyeni
məzmunlazənginləşdiririk...”.
Prezident Sadır Japarov vurğula

yıbki,QırğızıstanAzərbaycanDostluq
parkının açılışı iki ölkə arasında dost
luq münasibətlərinin və təkcə siyasi,
iqtisadi deyil, həmdəmədənihumani
tar əməkdaşlıqda iki qardaş xalqın ta
rixi əlaqələrininmöhkəmləndirilməsinin
parlaqsübutudur: “Buparkqədimmü

nasibətlərimizin,dərintarixi,mənəvivə
əxlaqikökləri,dəyərləri,ənənələriolan
ölkələrimizin möhkəm dostluq və qar
daşlıq rəmzi kimi çıxış edir. Məhz bu,
qurduğumuz müasir QırğızıstanAzər
baycan münasibətlərinin möhkəm tə
məlidir”.
Oktyabrın 11dəPrezidentSadır Ja

parovun adından Azərbaycanın dövlət
başçısının rəsmi qəbulu təşkil edilib.
Rəsmi qəbulda konsert proqramı təq
dimolunub.

SadırJaparovuluöndərHeydərƏliyev
ləbağlıfotoalbomuİlhamƏliyevəhədiyyə
edib. AlbomdaHeydərƏliyevin1995ci
ildə Qırğızıstanda “Manas” eposunun
1000 illiyi tədbirlərində iştirakınadair fo
tolardayeralıb.PrezidentİlhamƏliyevə
qırğızlar haqqında Azərbaycan dilində
kitab da təqdim edilib. Prezident İlham
Əliyevkitabıalarkəndeyib:“Bukitabona

görəhörmətəlayiqdirki,bizözdillərimiz–
ortaqköklərəmalikAzərbaycandilivəqır
ğızdili vasitəsiləbirbirimizi anlamalıyıq,
birbirimizin tarixi ilə fəxretməliyikvəbu
gün razılaşdığımız kimi, ölkələrimizin və
xalqlarımızındahadayaxınlaşmasıüçün
bizdənasılıolanhərşeyietməliyik”.

***
Oktyabrın 12də Bişkekdə Nizami

Gəncəviadına103saylıməktəbinaçılış
mərasimikeçirilib.Prezident İlhamƏli

yevvəSadırJaparovmərasimdəiştirak
ediblər.Dövlətbaşçılarıməktəblətanış
olublar.
HəmingünBişkekdəHeydərƏliyev

adına20saylıMəktəbGimnaziyatəh
siltərbiyəkompleksinindəaçılışıolub.
MərasimdəçıxışedənPrezidentİlham
Əliyev hər iki məktəbin müəllim və
şagirdlərini Azərbaycana dəvət edib:
“Mənsiziyaxıntətillərdədəvətedirəm.
Bizsizinsəfərinizi,Bakıda,arzulasanız
Azərbaycanın digər yerlərində qalma
ğınızı təşkil edəcəyik. Fikrimcə, bü
tövlükdə, bizim tədrismüəssisələri ilə
belə münasibətlərin, əlaqələrin yara
dılmasıüzrəişlərəartıqindibaşlamaq
lazımdır.Bu,bizimgəncləri əməkdaş
lıq,qardaşlıq,dostluqruhundatərbiyə
edəcək.Bu,biziqarşılıqlızənginləşdi
rəcək...”.
Oktyabrın 12də Bişkekdəki “AlaAr

ça” Dövlət Təbiət Parkında mədəni
proqramtəşkilolunub.Prezident İlham
ƏliyevvəSadırJaparovtədbirdəiştirak
ediblər.
Mədəni proqramda qırğız xalqının

milli adət və ənənələri geniş nümayiş
olunub. Qırğız sənətkarları buradakı
xiyabanda Azərbaycanın və Qırğızıs
tanındövlət başçılarınaəl işlərini,milli
xalçalar–“Şırdak”ıtəqdimediblər.Döv
lətbaşçılarımillixalçalaristehsaledilən
emalatxanalarla tanış olublar. Qırğız
xalqının milli mətbəxindən nümunələr
dətəqdimedilib.
Prezidentlər həmçinin milli geyim

kolleksiyalarından ibarət sərgiyə ba
xıblar.Dövlətbaşçılarınaənənəvi“Sal
buurun”ovununelementləridənüma
yişetdirilib.

Əməkdar artist Həsən Əblucun 
xatirəsi anılıb

Okt yab rın 13də 
Ba kı Şə hər Mə də
niy yət Baş İda rə si
nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
Bi nə qə di Mər kə zi 
Mə də niy yət Evin
də Əmək dar ar tist 
Hə sən Əb lu cun 
80 il li yi nə həsr 
olun muş təd bir 
ke çi ri lib.

MədəniyyətevinindirektoruŞahinSəmədovqonaqlarısalamla
yaraqtədbiriaçıqelanedibvəAzərbaycanRespublikasınınərazi
bütövlüyüuğrundacanındankeçmişşəhidlərimizinəziz xatirəsi
birdəqiqəliksükutlayadedilib.
Tədbirdə baş idarənin Mədəniyyət siyasəti sektorunun müdiri

SəbinəMəmmədova,XalqartistiƏliNur,HəsənƏblucunqardaşı,
ƏməkdarincəsənətxadimiƏnvərƏbluc,qızı,rejissorElnazƏbluc,
C.CabbarlıadınaİrəvanDövlətAzərbaycanDramTeatrınındirek
toru,ƏməkdarmədəniyyətişçisiİftixarPiriyev,YAPBinəqədirayon
təşkilatınınkönüllüləri,rayonictimaiyyətivəmədəniyyətişçiləriiş
tirakediblər.
TədbirzamanıHəsənƏblucunhəyatvəyaradıcılığındansöh

bətaçılıb,çəkildiyifilmlərdənvideosüjetlərnümayişolunub.
Çıxışlarda qeyd edilib ki, görkəmli aktyor, rejissor, pedaqoq

olanHəsənƏbluc,eynizamandabiribirindənmaraqlıhekayələr,
draməsərləridəyazıb.Bildirilibki,sənətkarınçəkdiyifilmlərvə
onunyaratdığıobrazlaryaşayırvəyaşayacaq.
SondaHəsənƏblucunqardaşıƏnvərƏbluctədbirintəşkilatçı

larınavəiştirakçılaratəşəkküredib.

Yazıçıların qurultayının 
vaxtı məlum olub 

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin (AYB) XIII Qu rul ta yı nın real la şa
ca ğı ta rix mə lum olub. 

AYBninmətbuatxidmətindənbildirilibki,qurultayoktyabrın26
daözişinəbaşlayacaq.TədbirAzərbaycanDövlətAkademikMilli
DramTeatrındakeçiriləcək.
QurumundəvətiiləqurultaydaTürkiyə,Rusiya,Litva,İsrail,Pa

kistan,Gürcüstan,Almaniya, İraq,Belarusvə İrandan iyirmidən
çoxqonaqiştirakedəcək.
QurultayiştirakçılarıhəmingünFəxrixiyabandauluöndərHey

dərƏliyevinvəAzərbaycanyazıçılarınınməzarını,eləcədəŞə
hidlərxiyabanıziyarətedəcək.
Qurultay nümayəndələrinin siyahısı “Ədəbiyyat qəzeti”nin 22

oktyabrsayındadərcolunacaq.
Xatırladaqki,AYBninaliorqanıolanqurultaybeşildənbirçağırı

lır.Qurultaysonuncudəfə2014cüildəkeçirilib.2019cuildənbəri
isəpandemiyasəbəbindəntədbirinkeçirilməsimümkünolmayıb.

 bə kis tan da mə də
nimaarif işin də bö yük 
xid mət lə ri ol muş azər
bay can lı zi ya lı Se yid Rza 

Əli za də nın ana dan ol ma sı
nın 135 il li yi mü na si bə ti lə Sə
mər qənd Döv lət Uni ver si te
tin də bey nəl xalq el miprak tik 
konf rans ke çi ri lib.

“SeyidRzaƏlizadəredaktor,
tərcüməçi,alimvəpedaqoq”ad
lı konfransda Azərbaycan, Pa
kistan, Tacikistan və İranın elm
və təhsil nümayəndələri iştirak
ediblər.
Səmərqənd Dövlət Universi

tetinin rektoru Rüstəm Xolmu
rodov və Səmərqənd Vilayəti
Xakim müavini Xurşid Oçilov
çıxış edərək Seyid Rza Əliza
dənin elmiyaradıcılıq irsindən,
maarifçilik və tərcümə sahəsin
də fəaliyyətindən danışıb, onun
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə
bağlıtəklifərirəlisürüblər.

ÖzbəkistandakıHeydərƏliyev
adına Azərbaycan Mədəniyyət
Mərkəzinin(AMM)direktoruSa
mirAbbasov konfransagöndər
diyitəbrikvideosundaSeyidRza
Əlizadəninözfəaliyyəti iləxalq
larımız arasında dostluq körpü
sünü qurduğunu vurğulayıb. O,
Seyid Rza ƏlizadəninAzərbay
can ziyalılarından ilhamlanaraq
Səmərqənddəilkdəfəolaraqye
nitipliməktəbaçdığını,məktəb
lərüçünbirçox təhsilproqram
larıhazırladığınısöyləyib,xalqın
maarifənməsinə,elm,mədəniy
yətin inkişafına böyük töhfələr
verməsiniqeydedib.
Seyid Rza Əlizadənin Azər

baycan və dünya ədəbiyyatın
danbirçoxəsərləriözbəkdilinə
tərcümə etdiyini və Türküstan
daxalq təhsilininyaranmasında
böyük rol oynadığını söyləyən
diplomat2018ciildəAMMinla
yihəsiiləSəmərqəndDövlətUni
versitetində “SeyidRzaƏlizadə

adına AzərbaycanÖzbəkistan
dostluq mərkəzi”nin yaradıldığı
nıqeydedib.
Özbəkistanın Ali Məclisi Se

natının üzvü Rüstəm Murodov
bildirib ki, Seyid Rza Əlizadə
bütün ömrünü özbək türklərinin
yenitərbiyəmetodlarınıtəbliğet
məkləinkişafavəmaarifədoğru

aparmasınahəsredib.
Seyid Rza Əlizadənin nəvə

si Fərhad Əlizadə çıxış edərək
babasının elmi fəaliyyəti, yara
dıcılığı haqqında danışıb, onun
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi,
habelə yubiley tədbirlərinə görə
Özbəkistandövlətinətəşəkkürü
nübildirib.

Türk dünyası yeni potensial əldə edir
İlham Əliyev: “Biz daim müstəqillik və milli ləyaqət yolu ilə 

getməkdən ötrü öz köklərimizə yaxın olmalıyıq”

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 (UPEACE) 
BMTnin Ce nev rə Ofi sin də 
və UNESCO ya nın da daimi 
nü ma yən də si, sə fir Da vid 
Fer nan dez Pu ya na ilə gö rü
şüb. UPEACE (The Uni ver sity 
for Peace) BMTnin mü va viq 
qət na mə si ilə 1980ci il də 
ya ra dı lıb.

Görüşdə Mədəniyyət Nazirli
yinin həyata keçirdiyi layihələr,
beynəlxalqəməkdaşlıqməsələləri
barədəqonağaməlumatverilib.
Elnur Əliyev həmçinin Azər

baycan Respublikasının təşəb
büsü ilə 2008ci ildə mədəniy
yətlərvəsivilizasiyalararasında
efektivdialoqunqurulmasıməq
sədilə irəli sürülmüş “Bakı Pro

sesi” haqqında danışıb. “Bakı
Prosesi”nin tərkib hissəsi kimi
2021ciildəMədəniyyətNazirliyi
tərəfindən “Mədəniyyət naminə
sülh”(Peace4Culture)qlobaltə
şəbbüsünün irəli sürüldüyü diq
qətə çatdırılıb.Qlobal təşəbbüs

çərçivəsində Azərbaycanın sül
hütəbliğetdiyi,dövlətimizinböl
gədəəminamanlığanailolmaq
yolunda addımlar atmağa hazır
olduğuvurğulanıb.
Görüşdə Mədəniyyət Nazir

liyinin təşkilatçılığı ilə ötən il

keçirilən “Nizami Gəncəvi: mə
dəniyyətlər arasında körpü”
mövzusunda Nizami Gəncə
vi Beynəlxalq Forumundan da
bəhs olunub. E.Əliyev bu bey
nəlxalq layihənin əhəmiyyətin
dənsözaçaraqbildiribki,nüfuz
lualimvətədqiqatçılarıbiraraya
gətirən forum mütəfəkkir şairin
insanları mərhəmətə, millətləri
sülhə,ədalətinvəharmoniyanın
ümumbəşəri səltənətinin qurul
masına səsləyən poetik mirası
nıntəbliğinəhəsrolunmuşdu.
David FernandezPuyana xü

susi vurğulayıb ki, Azərbaycan
zənginmədəniyyətəsahibölkə
dir.O,həmçinindövlətimizinmə
dəniyyətlərarasıdialoquninkişa
fındagördüyüişlərintəqdirəlayiq
olduğunubildirib.
Görüş tərəfəri maraqlandıran

məsələlərin müzakirəsi ilə da
vamedib.
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