
Zərifə SALAHOVA: Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın sayəsində Azərbaycan 

mədəniyyəti intibah dövrünü yaşayır 
 � Azərbaycanın Birinci 

vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın sayəsində milli 
mədəniyyət intibah dövrünü 
yaşayır, incəsənətin bütün 
sahələrdə, o cümlədən muzey 
işində böyük uğur və inkişaf 
müşahidə edilir.

Bunu Trendə görkəmli ictimai xa-
dim, Miniatür Kitab Muzeyinin təsisçisi 
və direktoru, Əməkdar mədəniyyət 
işçisi Zərifə Salahova deyib.

Z.Salahova bildirib ki, Birinci vitse-
prezident Mehriban Əliyevanın diqqəti 
və qayğısı sayəsində Azərbaycanda 
müasir muzey şəbəkəsi yaranıb, uni-
kal memarlığı və zəngin eksponatları 
olan yeni muzey və tarix-diyarşünaslıq 
mərkəzləri bərpa edilib və tikilib, milli-
mədəni dəyərlərin qorunmasına və 
onların gələcək nəsillərə çatdırılma-
sına böyük diqqət ayrılır. Xalqımızın 
qədim zamanlardan müasir dövrədək 
tarixini və mədəniyyətinin inkişaf yolu-
nu əks etdirən Azərbaycan muzeyləri 
ölkəmizdə zəngin mədəni irsin qo-
runması və təbliği işində mühüm rol 
oynayır.

O qeyd edib ki, bu gün incəsənətin 
və milli dəyərlərin unikal incilərinin 
yer aldığı muzeylərimizin geniş 
şəbəkəsi respublikanın bütün regi-
onlarını əhatə edir: “Muzeylər bir çox 
onilliklər ərzində sırf mədəniyyət ocağı 
kimi fəaliyyət göstərdikdən sonra 
vaxt keçdikcə xarici aləmə açıq və 
cəmiyyətin həyatında fəal iştirak edən 
elmi-tədris mərkəzlərinə çevrildilər. 
Nümunə qismində Azərbaycan Xalça 
Muzeyini göstərmək olar. Bu, nəinki 
modern tərzdə olan gözəl binadır, 
eləcə də muzeydə milli xalçaçılı-
ğın praktiki olaraq bütün məktəb 
və istiqamətlərini təmsil edən çoxlu 
sayda eksponatlar toplanıb. Yaxud 
2014-cü ildə "Ən yaxşı memarlıq 
layihəsi" nominasiyasında “Designs of 
the Year” beynəlxalq mükafatına layiq 
görülmüş Heydər Əliyev Mərkəzi. Bu, 
sadəcə şəhərimizi bəzəyən unikal 
tikili deyil, mərkəzdə ümummilli lider 

Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə yanaşı, 
həm də respublikanın nailiyyətləri ilə 
bağlı tarixi dövrün nadir eksponat-
ları toplanıb. Xüsusilə qeyd etmək 
istərdim ki, Mehriban Əliyevanın 
sayəsində milli xalçaçılıq sənətinin na-
dir nümunələri ölkəyə qaytarılıb və bu, 
milli irsə xüsusi münasibətin parlaq 
göstəricisidir”.

Z.Salahova xatırladıb ki, bu il 
aprelin 23-də ümummilli lider Heydər 
Əliyevin sayəsində yaradılmış Miniatür 
Kitab Muzeyinin 17 yaşı tamam ola-
caq: “Dünyada ilk özəl Miniatür Kitab 
Muzeyinin ekspozisiyası dünyada ən 
böyük miniatür kitab kolleksiyası ola-
raq “Ginnesin” Rekordlar kitabına dü-
şüb. Biz fəaliyyətimizi genişləndirərək 
Naxçıvan, Gəncə və Şəkidə filiallar 
açmışıq. Hazırda kolleksiya 80-dən 
artıq ölkədən gətirilmiş 8700-dən 
çox miniatür kitabdan ibarətdir. Bu 
illər ərzində muzey Bakıda gənclərin, 
yaradıcı ziyalıların və xarici qonaq-
ların böyük marağını cəlb edən 

diqqətəlayiq yerlərdən birinə çevrilib. 
Muzeyi ziyarət edənlər arasında çoxlu 
məşhur şəxslər var. Mehriban Əliyeva 
muzeyimizə iki nadir nəşr – Rəsul 
Həmzətovun 1969-cu ildə çap olun-
muş "Qədim yazılar" (“Письмена”) və 
1979-cu ildə nəşr olunmuş illüstrasi-
yalı və dəri cildli “Puşkinin şeirləri”ni 
hədiyyə edib. Bundan başqa, 1894-
cü ilin illüstrasiyalı nəşri – “Krılovun 
təmsillərinin külliyyatı” Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin hədiyyəsidir. 
Biz azərbaycanlılar qədim və zəngin 
tariximizlə, mədəniyyətimizlə fəxr 
edirik, Azərbaycanı dünyada əsrlər 
boyunca mədəniyyətlərin və sivilizasi-
yaların qovuşduğu sülhsevər, qədim 
və bərəkətli torpaq kimi tanıtmaq 
istəyirik".

Muzey direktoru vurğulayıb ki, 
Mehriban Əliyeva öz istedadı, zəkası, 
zəhmətsevərliyi, Vətəninə və xalqına 
böyük sevgisi sayəsində Azərbaycanı 
dünyada uğurla təbliğ edən bir insan-
dır.

Qış Məktəbinin iştirakçıları Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzində

 � Fevralın 21-də (BBMM) 
“Azərbaycan multikulturalizminin 
ədəbi-bədii qaynaqları” VIII 
Beynəlxalq Multikulturalizm Qış 
Məktəbinin iştirakçıları Bakı 
Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzində (BBMM) olublar.

Dünyanın 16 ölkəsinin aparıcı 
universitetlərində təhsil alan tələbələrin 
cəlb olunduğu layihənin iştirakçıla-
rı BBMM-in Himayəçilər Şurasının 
sədri, akademik Kamal Abdullayev və 
Azərbaycan Respublikası Preziden-
ti Administrasiyasının millətlərarası 
münasibətlər, multikulturalizm və dini 
məsələlər şöbəsinin müdiri Etibar 
Nəcəfovla görüşüblər.

Ölkəmizdə multikultural ənənələrin 
qorunub saxlanması, təbliği ilə 
bağlı mühüm layihələrin həyata 
keçirildiyini deyən K.Abdullayev 
Azərbaycan dövlətinin multikulturalizm 
siyasətindən və bu sahədə əldə olu-
nan nailiyyətlərdən söz açıb. Prezident 
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Beynəlxalq 
multikulturalizm qış və yay məktəblərinin 
keçirildiyini deyən K.Abdullayev bildirib 
ki, multikultural ənənələrin qorunması və 
inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın dövlət 
siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir. 
Dövlətimizin qarşıya qoyduğu hədəf kimi 
bu istiqamətdə mühüm layihələr həyata 
keçirilir, azərbaycanlı tələbə gənclərlə 
xarici həmkarları arasında sıx əlaqələrin 
və səmimi dostluq münasibətlərinin 
qurulmasında mühüm addımlar atılır. 

Qeyd olunub ki, ildə iki dəfə təşkil 
edilən beynəlxalq multikulturalizm qış və 
yay məktəblərinin məqsədi Azərbaycan 
multikulturalizmini öyrənən tələbələrin 
nəzəri şəkildə öyrəndiklərini multikul-
tural və tolerant dəyərlərin qorunduğu 
ölkəmizdə öz gözləri ilə görüb şahid 
olmasına şərait yaratmaqdır.

Almaniya, İtaliya, Portuqaliya, 
İndoneziya, Rusiya, Gürcüstan və 
digər xarici ölkələrdəki universitetlərdə 
BBMM tərəfindən Azərbaycan multi-
kulturalizmi fənninin tədris olunduğu-
nu söyləyən K.Abdullayev bildirib ki, 
Azərbaycan dilinin, mədəniyyətinin, 
ədəbiyyatının, incəsənətinin, ictimai-
siyasi vəziyyətinin, ölkəmizlə bağlı 
bütün həqiqətlərin öyrənilməsində bu 

fənnin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. 
Daha sonra bu universitetlərin tələbələri 
Azərbaycandakı multikultural mühitlə 
tanış olmaq məqsədilə ölkəmizə dəvət 
edilir və səkkizinci dəfədir keçirilən mul-
tikulturalizm məktəbinin təşkil olunması 
bunun əyani sübutudur.

K.Abdullayev deyib: “Bizim 
məqsədimiz odur ki, azərbaycanlı və 
xarici gənclər arasında sıx əlaqələr 
qış və yay məktəbləri başa çatdıqdan 
sonra da davam etsin. Ümidvaram 
ki, bu münasibətlər və səmimi dost-
luq əlaqələri bundan sonra da davam 
edəcək. Arzu edərdim ki, siz gənclər 
mənim Vətənim Azərbaycanı da öz 
ölkəniz kimi sevəsiniz. Qış və yay 
məktəblərinin iştirakçıları gələcəkdə 
Azərbaycanla bağlı əlaqələrini bizim 
mərkəz vasitəsilə qura bilərlər”.

 Yay və qış məktəblərində iştirak 
edən tələbələrin mərkəzin nəzdində 
“Azərbaycanın gənc dostları klubu”nu 
yaratdıqlarını deyən BBMM-in 
Himayəçilər Şurasının sədri gənclərə 
həmin kluba üzv olmağı arzulayıb. 

Tədbirdə çıxış edən Etibar Nəcəfov 
bildirib ki, Azərbaycanda keçirilən çoxlu 
beynəlxalq tədbirlər multikulturalizmdən, 
tolerantlıq ənənələrinin inkişafından 
xəbər verir və ölkəmizdə bu sahəyə 
böyük diqqət ayrılır. O, VIII Beynəlxalq 
Multikulturalizm Qış Məktəbinin proqra-

mı, bağlanış mərasimi barədə məlumat 
verib, səfər müddətində iştirakçılarla 
keçirilən görüşlərdən söz açıb.

Yunanıstan, Braziliya, Bosniya 
və Herseqovina, İspaniya, Nepal, 
Gürcüstan, Afrika, Serbiya, Yaponiya 
və digər ölkələrdən olan iştirakçılar 
Qış Məktəbinin proqramından və 
onlar üçün yaradılan şəraitdən razı 
qaldıqlarını söyləyib, Azərbaycan 
hökumətinə, BBMM-ə minnətdarlıqlarını 
bildiriblər. Səfər çərçivəsində olduqları 
məkanlardan xoş təəssüratlarla ayrılan 
qonaqlar xalqımızın qonaqpərvərliyini 
xüsusi qeyd ediblər.   

Sonra Qış Məktəbinin iştirakçılarının 
sualları cavablandırılıb.

Qeyd edək ki, Qış Məktəbində 
Azərbaycan, Gürcüstan, Çexiya, 
Almaniya, Serbiya, Hindistan, Bosniya 
və Herseqovina, Avstriya, Yaponi-
ya, İspaniya, Tacikistan, Yunanıstan, 
Portuqaliya, Rusiya, Bolqarıstan, San 
Tome və Prinsipi Demokratik Res-
publikası, Braziliya tələbələri iştirak 
edirlər. Qış Məktəbinin iştirakçılarına 
Azərbaycandakı multikultural du-
rum, tolerant əhval-ruhiyyə, etnik-dini 
müxtəliflik, ölkəmizdə müxtəlif xalqların 
nümayəndələrinin, fərqli konfessiya-
ların dinc yanaşı yaşaması haqqında 
mühazirələr oxunub.

AZƏRTAC

 � Fevralın 21-də UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının 
Milli Komissiyasının yaradılmasının 25 ili tamam olur. Komissiyanın 
sədri, Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Elmar 
Məmmədyarov bununla əlaqədar AZƏRTAC-a müsahibə verib. 
Müsahibəni təqdim edirik.

– Cənab nazir, məlum olduğu 
kimi, siz UNESCO üzrə Azərbaycan 
Respublikasının Milli Komissiyası-
nın sədrisiniz. Bu il Milli Komissi-
yanın yaradılmasının 25 ili tamam 
olur. Milli Komissiyanın yaran-
masının tarixçəsi, əsas fəaliyyət 
istiqamətləri, UNESCO ilə uğurlu 
əməkdaşlıq və gələcək planlar 
barədə məlumat verməyinizi xahiş 
edirik.
– UNESCO üzrə Azərbaycan Res-

publikasının Milli Komissiyası 1994-cü 
il fevralın 21-də ümummilli lider Heydər 
Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə yaradılıb. 
Həmin sərəncamla Milli Komissiya Xari-

ci İşlər Nazirliyi yanında fəaliyyətə baş-
layıb. 2005-ci il sentyabrın 15-dən isə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına uy-
ğun olaraq, Milli Komissiya Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında 
statusu ilə fəaliyyətini davam etdirir.

Dövlətimizin başçısının 2018-ci il 29 
avqust tarixli sərəncamı ilə Milli Komissi-
yanın yeni tərkibi təsdiq olundu. Hazırda 
Komissiyanın 17 üzvü var. Milli Komis-
siyanın iclaslarında komissiyanın cari 
fəaliyyəti və gələcək planları ətrafında fi-
kir mübadiləsi aparılır. Milli Komissiyanın 
gündəlik fəaliyyəti komissiyanın Daimi 
Katibliyi tərəfindən həyata keçirilir. 

Milli Komissiya aidiyyəti nazirliklərin, 
dövlət və ictimai təşkilatların UNESCO 
ilə elm, təhsil, mədəniyyət, informa-
siya və kommunikasiya sahələrində 
əməkdaşlığın həyata keçirilməsində 
əlaqələndirici rol oynayır, UNESCO-nun 
proqram və tədbirlərinin hazırlanmasın-
da və reallaşdırılmasında Azərbaycan 
Respublikasının fəal iştirakını təmin 
edir, bu təşkilata üzv ölkələrin milli 
komissiyaları ilə əlaqələri inkişaf etdirir 
və ölkəmizin mənafeyinə xidmət edən 
müştərək proqramlarda və tədqiqat 
işlərində iştirak edir. Milli Komissiya 
yerli qurumların müvafiq layihələrinin 
həyata keçirilməsinə dəstək verir, bun-
dan əlavə, xarici ölkələrdəki diplomatik 
nümayəndəliklərimizlə birgə tədbirlər 
həyata keçirir.

Bu il Milli Komissiyanın yaradıl-
masının 25 ilinin tamam olmasını 
nəzərə alaraq, ölkə daxilində və 
xaricində, o cümlədən UNESCO-nun 
Baş Qərargahında bir sıra tədbirlərin 
keçirilməsini planlaşdırırıq. 

Vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan 
Respublikası UNESCO dəyərləri 
və prinsiplərinə sadiqdir və bu, 
UNESCO ilə səmərəli əməkdaşlıq 
münasibətlərimizlə təsdiqlənir. 

Azərbaycan-UNESCO əlaqələrinin 
təməlinin qoyulmasında ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin böyük rolu 
olub. Hələ sovet dövründə ulu öndər 
UNESCO-nun Azərbaycan ilə bağlı 
təşkil etdiyi tədbirlərdə yaxından iştirak 
edib. 

Azərbaycan Respublikası 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra – 
1992-ci il iyunun 3-də UNESCO-ya 
üzv oldu. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-cü 
ilin dekabrında UNESCO-nun baş 
direktoru Federiko Mayorla keçirdiyi 
görüş UNESCO ilə uğurlu əməkdaşlıq 
münasibətlərinin inkişafına təkan verib.

Hazırda Azərbaycan ilə UNESCO 
arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin 
möhkəmləndirilməsi siyasəti Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 
etdirilir. 

Ölkəmizlə UNESCO arasında 
əlaqələrin inkişafında və genişlənməsində 
Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı 
səfiri xanım Mehriban Əliyevanın 
müstəsna xidmətləri olub. Xanım Meh-
riban Əliyevanın himayəsi ilə UNESCO 
çərçivəsində mədəni irsin qorunması, 
mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi, 
gender bərabərliyi, təhsilin inkişafı və 
digər sahələrdə əhəmiyyətli layihələr 
həyata keçirilib. Məhz xanım Mehriban 
Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyəti nəticəsində 
Azərbaycanın 2 maddi və 13 qeyri-maddi 
mədəni irs nümunələri UNESCO-nun 
müvafiq siyahılarında yer alıb. 

– Ölkəmiz UNESCO ilə 
əməkdaşlıq münasibətləri 
çərçivəsində bir sıra layihələri 
maliyyələşdirir. Bununla əlaqədar 
nə deyə bilərsiniz?
– Bu əlaqələrə misal olaraq, 

Azərbaycan Respublikasının Birin-
ci vitse-prezidenti xanım Mehriban 
Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi ilə 

2013-cü ildə imzalanmış, UNESCO-
Azərbaycan əməkdaşlığının 
genişlənməsində xüsusi rol oynayan 
“Azərbaycan hökuməti ilə UNESCO 
arasında təhsil, elm, mədəniyyət və 
kommunikasiya sahələrində əməkdaşlıq 
üzrə Çərçivə Sazişi”ni göstərmək olar. 
Sazişə uyğun olaraq, Azərbaycan 
hökuməti tərəfindən ayrılmış maliyyə 
vəsaiti hesabına UNESCO-nun xətti 
ilə bir sıra Afrika ölkələrində (Uqanda, 
Keniya, Tanzaniya və Liberiyada) qız-
ların təhsili, maarifləndirilməsi, gender 
bərabərliyi, Banqladeş və Qvatemalada 
davamlı inkişaf üzrə qeyri-maddi mədəni 
irsin qorunması ilə bağlı layihələr həyata 
keçirilib. Bu, heç şübhəsiz ki, beynəlxalq 
səviyyədə ölkəmizin nüfuzunun artma-
sına xidmət edir və Azərbaycanın yeni 
keyfiyyətdə - donor dövləti qismində 
UNESCO çərçivəsində müsbət imici-
nin daha da möhkəmlənməsinə imkan 
yaradır.

– Təşkilatla əməkdaşlıq 
çərçivəsində son uğurlar barədə 
qısa məlumat verə bilərsinizmi?
– 2018-ci il UNESCO çərçivəsində 

ölkəmizin bir sıra nəzərəçarpan uğur-
ları ilə yadda qaldı. Ötən il iyunun 
24-dən iyulun 4-dək Bəhreyn Kral-
lığının paytaxtı Manama şəhərində 
keçirilən UNESCO-nun Ümumdünya İrs 
Komitəsinin 42-ci sessiyası çərçivəsində 
komitənin növbəti sessiyasının 2019-
cu ildə Bakıda keçirilməsinə dair qərar 
qəbul edildi və ölkəmiz həmin komitənin 
sədri seçildi. Qeyd etmək istərdim ki, 
Ümumdünya İrs Komitəsinin sessiyası 
dünya mədəni irsinə töhfə verən ən 
nüfuzlu tədbirlərdən biri hesab olunur. 
Ümumdünya İrs Komitəsi tərəfindən 
dünya xalqlarının kimliyini və tarixi 
yaddaşını ifadə edən maddi və təbii irs 
nümunələrinə, ən dəyərli abidələrə dair 
qərarlar qəbul edilir.

Ölkəmizin əldə etdiyi digər bir uğur 
2018-ci ilin iyununda UNESCO-nun 
Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması 
üzrə Hökumətlərarası Komitəsinə üzv 
seçilməyimiz oldu. Kəskin rəqabət 
şəraitində ölkəmizin apardığı ge-
niş təbliğat-təşviqat kampaniyası 
nəticəsində Azərbaycan 90 səslə 7 
namizəd arasında ən çox səs yı-
ğaraq komitədə iki vakant yerdən 
birinə üzv seçildi. Bu, heç şübhəsiz 
ki, ölkəmizin böyük nailiyyətidir və 
Azərbaycanın beynəlxalq arenada, o 
cümlədən UNESCO-dakı nüfuzunun 
göstəricisidir. 

Bu komitə dünya xalqlarının qeyri-
maddi mədəni irsinin mühafizəsi, irs 
nümunələrinin UNESCO-nun qeyri-
maddi mədəni irs üzrə siyahılarına 
daxil edilməsi ilə bağlı qərarların qəbul 
olunduğu qurumdur. 

Bundan əlavə, bildirmək istərdim 
ki, 2018-ci il noyabrın 26-dan dekabrın 
1-dək Mavriki Respublikasının paytaxtı 
Port-Luis şəhərində keçirilən UNESCO-
nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorun-
ması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 
13-cü sessiyasında Azərbaycan tərəfinin 
təqdim etdiyi “Çövkən - ənənəvi Qa-
rabağ atüstü oyunu” faylı ilə bağlı milli 
hesabat qəbul olundu. Eyni zamanda, 
“Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın 
ənənəvi qrup rəqsləri” adlı nominasi-
yası Təcili Qorunmaya Ehtiyacı olan 
Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına və 
Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstanın 
birgə “Dədə Qorqud/Korkyt Ata/Dede 
Korkut irsi: Dastan mədəniyyəti, xalq 
nağılları və musiqisi” adlı çoxmillətli no-
minasiyası UNESCO-nun Qeyri-Maddi 
Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısı-
na daxil edildi. 

– Ötən il “Bakı prosesi”nin 
10 ili tamam oldu. Bu proses 
çərçivəsində Azərbaycan ilə 
UNESCO arasında həyata keçirilən 
əməkdaşlıqla əlaqədar fikirlərinizi 
bilmək istərdik.

– 2018-ci ildə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
təşəbbüsü olan “Bakı prosesi”nin 10 
ili tamam oldu. Bu əlamətdar hadisə il 
ərzində milli və beynəlxalq səviyyədə 
qeyd edildi.

 “Bakı prosesi” çərçivəsində keçirilən 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun 
əsas tərəfdaşlarından biri də məhz 
UNESCO-dur. Forum qısa müddət 
ərzində mədəniyyətlərarası dialoqun 
təşviqi üçün əsas qlobal platforma-
ya çevrilib. Bu forum çərçivəsində 
UNESCO-nun müxtəlif tədbirləri təşkil 
olunur. Vurğulanmalıdır ki, UNESCO-
nun baş direktoru BMT-yə təqdim 
etdiyi illik hesabatda “Bakı prosesi”nin 
əhəmiyyətini və mədəniyyətlərarası di-
aloqun inkişafında Azərbaycanın rolunu 
xüsusi qeyd edir. Ötən il oktyabrın 25-
26-da təşkil olunan VI Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumu çərçivəsində “Bakı 
prosesi”nin 10 illiyinə həsr edilən plenar 

sessiya uğurla keçirildi. Qeyd olu-
nanlar Azərbaycanın UNESCO üçün 
mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində 
çox dəyərli tərəfdaş olduğunu sübut 
edir.

– Məlumdur ki, Ermənistanın 
yeritdiyi işğal siyasəti nəticəsində 
zəbt olunmuş ərazilərimizdə 
mədəni sərvətlərimiz dağıdılıb. 
Ermənistan tərəfi Azərbaycanın 
mədəni irs nümunələrinin 
mənimsənilməsi istiqamətində 
cəhdlərini davam etdirir. Bu məsələ 
ilə bağlı UNESCO çərçivəsində 
həyata keçirilən fəaliyyət barədə 
nə deyə bilərsiniz?
– Qeyd etdiyiniz məsələlər Milli 

Komissiyanın fəaliyyətində əsas prio-
ritet kimi daim diqqət mərkəzindədir. 
Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində mədəni sərvətlərin dağı-
dılması məsələsi UNESCO rəsmiləri 
ilə müxtəlif səviyyələrdə keçirilən 
ikitərəfli görüşlərdə mütəmadi ola-
raq qaldırılır. Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycan mədəni irs nümunələrinin 
mənimsənilməsi cəhdlərinin qarşısı 
qətiyyətlə alınır. 

 Milli sərvətlərimizin dağıdılması 
məsələsi, həmçinin UNESCO-nun 
aidiyyəti komitə iclaslarında və digər 
beynəlxalq tədbirlərdə gündəmə 
gətirilir. Çıxışlar zamanı ölkəmizin 
təbii, tarixi və mədəni sərvətlərinin 
vəhşicəsinə dağıdılması vurğulanır 
və bunun qarşısının alınması üçün 
müvafiq tədbirlərin görülməsinə çağırış 
edilir.

Bir az əvvəl qeyd etdiyim kimi, ötən 
il noyabrın 26-dan dekabrın 1-dək 
Mavriki Respublikasının paytaxtı Port-
Luis şəhərində UNESCO-nun Qeyri-
Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə 
Hökumətlərarası Komitəsinin 13-cü 
sessiyası keçirildi. Sessiya zamanı 
2013-cü ildə UNESCO-nun siyahısı-
na daxil edilmiş “Çövkən - ənənəvi 
Qarabağ atüstü oyunu” faylı ilə bağlı 
Azərbaycan tərəfinin təqdim etdiyi 
milli hesabat qəbul olunub. Hesabatda 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və 7 
ətraf rayonunun işğalı faktı və işğa-
lın Azərbaycanın irsi üçün yaratdığı 
fəsadlar əks olunub.

Bundan əlavə, sessiya çərçivəsində 
“Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın 
ənənəvi qrup rəqsləri” adlı nominasiya-
sının müzakirələri zamanı Ermənistan 
tərəfi komitədəki üzvlüyündən sui-
istifadə edərək ölkəmizə qarşı çirkin 
kampaniya aparır, xalqımızın mədəni 
irsinin mənimsənilməsi iddiaları ilə 
çıxış edir, komitənin işini siyasiləşdirir 
və aqressiv davranışı ilə Konvensi-
yanın məqsəd və prinsiplərinə ciddi 
xələl gətirirdi. Buna baxmayaraq, 
Azərbaycan tərəfindən aparılmış iş 
nəticəsində erməni tərəfinin təhrikçi 
cəhdləri iflasa uğradı, adıçəkilən no-
minasiyamız UNESCO-nun siyahısına 
daxil edildi.

Vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan 
artıq dörd çoxmillətli nominasiyanın 
(“Novruz bayramı”, “Lavaş”, “Kamança”, 
“Dədə Qorqud”) UNESCO siyahısına 
daxil edilməsinə nail olub. Regional 
əməkdaşlıqdan bəhs edən Ermənistanın 
heç bir çoxmillətli nominasiyası yoxdur. 
Bu, bir tərəfdən, Ermənistanın mədəni 
sahədə də regionda təcrid olunduğunun, 
digər tərəfdən isə, ölkəmizin UNESCO 
çərçivəsində regional əməkdaşlıqda 
əldə etdiyi uğurların göstəricisidir.

Ölkəmizin UNESCO çərçivəsində 
həyata keçirdiyi bu fəaliyyət, heç 
şübhəsiz ki, xalqımızın zəngin və 
çoxəsrlik milli irsinin mühafizəsinə 
və beynəlxalq səviyyədə təbliğinə 
xidmət edir. Erməni yalanlarının ifşa 
olunması, ermənilərin iddialarına son 
qoyulması istiqamətində səylər davam 
etdiriləcək.
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