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Mədəniyyət 

 

“...Filarmoniyamızın bərpası bilavasitə Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü və şəxsi göstərişi ilə olmuşdur. 

Məhz onun göstərişləri əsasında qısa müddət ərzində Filarmoniya bərpa olundu və indi ən yüksək dünya standartlarına 

cavab verir.” 

Dövlət Filarmoniyası binasının təntənəli açılış mərasimində nitqindən  

(27 yanvar 2004-cü il) 

*** 

 

“Azərbaycanın çox qədim tarixi və zəngin mədəni irsi var. Ölkəmiz dünya mədəniyyətinə çoxlu töhfələr 

vermişdir. Eyni zamanda, dünya mədəniyyətinin nümunələri də Azərbaycanda geniş təmsil olunmuşdur. YUNESKO 

ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq gələcəkdə bizim daha da yaxınlaşmağımıza kömək edəcəkdir.” 

Birinci xanım Mehriban Əliyevaya YUNESKO-nun  

Xoşməramlı səfiri fəxri adı verilməsi mərasimində çıxışından 

(9 sentyabr 2004-cü il) 

*** 

 

“Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin tarixini saxtalaşdırır, mədəni və arxitektura irsinə qeyri-

qanuni şəkildə yiyələnir. Dini və tarixi abidələrimiz, qədim əlyazmalarımız və digər mədəni sərvətlərimiz dağıdılmış, 

özününküləşdirilmiş və talanıb aparılmışdır.” 

BMT Baş Məclisi 59-cu sessiyasının ümumi müzakirələrində çıxışından  

(24 sentyabr 2004-cü il) 

*** 

 

“Böyük sənətkarların yaratdıqlarının ümumbəşəri əhəmiyyətinin xüsusiyyətlərindən biri budur ki, onlar həyati 

əhəmiyyətlidir, əbədiyaşardır, çünki onların mənası gözəllik və əzəmətdədir. Bu əsərlərdə əks olunmuş ümdə arzu - 

insanları xoşbəxt etmək istəyi ümumbəşəri mədəniyyət inkişaf tapdıqca, dünya miqyasında sivilizasiyanın səviyyəsi 

yüksəldikcə açıqlanır. Nizaminin yaradıcılığı bunun aşkar təsdiqidir.” 

Kişinyovda Nizami Gəncəvinin abidəsinin təntənəli açılış mərasimində nitqindən  

(21 aprel 2005-ci il) 

*** 

 

“Biz öz mədəni irsimizə çox böyük diqqətlə və qayğı ilə yanaşırıq. Azərbaycanın çox zəngin mədəniyyəti var və 

biz çalışırıq ki, öz mədəniyyətimizi inkişaf etdirək və dünya ictimaiyyətinə daha da yaxşı tanıdaq. Muğam hər bir 

azərbaycanlı üçün çox əzizdir, doğmadır.” 

Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində nitqindən  

(24 avqust 2005-ci il) 
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*** 

 

“Azərbaycanın incəsənəti, rəssamlıq məktəbi çox zəngindir, çox dərin köklərə əsaslanır və eyni zamanda, indi 

artıq gənc nəsil də öz yerini tutmaqdadır. Bu da çox vacibdir. Yəni bu əlaqələr qırılmır, bu gözəl ənənələr davam edir. 

Xüsusilə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Rəssamlar İttifaqının fəaliyyəti və peşəkarlığı nəticəsində, rəssamların gördüyü 

işlərin nəticəsində Azərbaycanda bütövlükdə rəssamlıq məktəbi son illər ərzində xeyli dərəcədə güclənmişdir. Bunu 

Azərbaycan ictimaiyyəti də görür və xarici mütəxəssislər də qeyd edirlər.” 

Rəssamlar İttifaqının 65 illik yubileyi ilə əlaqədar tanınmış rəssamlarla görüşdə nitqindən  

(27 dekabr 2006-cı il) 

*** 

 

“...son illər ərzində Azərbaycanda mədəniyyət ocaqlarının təmiri və yaradılması çox sürətlə gedir. Bax, bu gün 

Yaşıl teatr açılır. Bir neçə teatrda - Gənc Tamaşaçılar Teatrında, Rus Dram Teatrında, Kukla Teatrında təmir-bərpa 

işləri gedir. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında təmir işləri başlanmalıdır, layihə təqdim olunmuşdur. Düzdür, 

layihəyə mənim bəzi iradlarım olmuşdur, yeni layihə işlənilir. Biz yaxın zamanlarda Opera və Balet Teatrının əsaslı 

təmirinə başlayacağıq. Bütün bu təmirlər ən yüksək dünya səviyyəsində aparılacaqdır.  

Muzeylər təmir edilir. Tarix muzeyi, Ədəbiyyat muzeyi, İncəsənət muzeyinin iki binası təmir edilir, ondan sonra 

Muzey Mərkəzi təmir olunacaqdır. Mən “İstiqlal” Muzeyinin yaradılması haqqında Sərəncam vermişəm. Ən gözəl, 

müasir üslubda tikiləcək xalça muzeyinin layihəsi təsdiq edilib və yaxın zamanlarda tikintiyə başlayacağıq. 

Azərbaycanda Muğam Mərkəzi tikilir. Hər bir Bakı sakini üçün əziz olan “Nizami” kinoteatrının bərpasına 

başlayacağıq. Layihə öz təsdiqini tapıbdır. Biz yaxın zamanlarda onu da ən yüksək dünya səviyyəsində təmir 

edəcəyik. Heydər Əliyev adına saray əsaslı təmirə dayandırılıb və bir ildən sonra onun açılışı olacaqdır. Heydər 

Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində əsaslı təmir-bərpa işləri aparılır. Yəqin ki, bir aydan sonra tam şəkildə 

hazır olacaqdır.  

Mənim sərəncamımla bu yaxınlarda Heydər Əliyev Mərkəzinin yaradılması da nəzərdə tutulubdur. O da çox 

möhtəşəm mərkəz olacaq ki, orada bütün tədbirləri keçirmək mümkün olsun. Bir sözlə, bu gün Azərbaycanda ən 

yüksək səviyyədə təmir olunan və yaxud da öz təmirini gözləyən 18 mədəniyyət ocağı var.” 

Yaşıl teatrın ulu öndər Heydər Əliyevin doğum günündə açılışı mərasimində nitqindən  

(10 may 2007-ci il) 

*** 

 

“Azərbaycanın inkişafı, ölkəmizdə əldə edilmiş uğurlar indi bizə imkan verir ki, belə binaları yaradaq. Əminəm 

ki, bu bina onilliklər və əsrlər boyu yaşayacaq və Bakının növbəti simvoluna çevriləcəkdir. Eramızın ilk əsrlərində 

yaradılmış “Qız qalası” Bakının qədim simvoludur. Heydər Əliyev Mərkəzi növbəti simvol olacaq və bütün dünya 

miqyasında öz gözəlliyi ilə, nadirliyi və funksional keyfiyyətləri ilə seçiləcəkdir. 

...Bizim çox böyük tariximiz var, zəngin mədəniyyətimiz var və bu tarix, bu mədəniyyət xalq kimi, millət kimi 

bizi qoruyub saxladı və bu gün biz müstəqil ölkə kimi yaşayırıq. Amma bununla bərabər, biz gələcəyə baxmalıyıq, 

müasir ölkəyə çevrilməliyik. Həm infrastruktur baxımından, həm dünyagörüşü baxımından, həm təhsil baxımından - 

bütün parametr baxımından biz müasir dövlət olmalıyıq ki, dünyada və bölgədə öz yerimizi daha da möhkəmləndirək. 

Çünki müasirlik, tərəqqi ölkəni gücləndirən amillərdir. Bu amillər insanların daha da yaxşı yaşaması üçün imkanlar 

yaradır.”  

Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində nitqindən  

(10 sentyabr 2007-ci il) 
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*** 

 

“Xalçaçılıq sənəti Azərbaycan mədəniyyətinin bir hissəsidir. Qədim dövrlərdən xalçaçılıq sənəti Azərbaycanda 

yaşayır və inkişaf edir. Azərbaycanda birinci xalçalar eramızdan əvvəl toxunmuşdur. Azərbaycan xalçası öz gözəlliyi, 

keyfiyyəti ilə həmişə seçilmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycan xalçası xalqımızın istedadını göstərir. Xalçaçılıq xalq 

sənətidir. Ancaq, eyni zamanda, Azərbaycanın görkəmli xalçaçılıq ustaları Azərbaycan xalça sənətinin 

zənginləşməsinə öz böyük töhfələrini vermişlər. Azərbaycan xalçaları dünyanın ən məşhur muzeylərində və şəxsi 

kolleksiyalarda saxlanılır və nümayiş etdirilir.  

Bir sözlə, onu deyə bilərəm ki, xalçaçılıq sənəti hər bir azərbaycanlı üçün çox doğma, əziz sənətdir və hər bir 

azərbaycanlı öz həyatını xalçasız təsəvvür edə bilmir. 

...Biz Azərbaycanda mədəni irsimizin qorunmasına, tarixi abidələrin qorunmasına çox böyük əhəmiyyət veririk. 

Azərbaycan çoxmillətli ölkədir və Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların tarixi abidələri lazımi səviyyədə qorunur və 

bərpa olunur. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilərində xalqımıza məxsus olan 

bütün tarixi abidələr dağıdılmışdır. Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmizləmə siyasəti, eyni zamanda, bizim tarixi 

abidələrimizə də böyük ziyan vurmuşdur. Biz isə Azərbaycanda, ölkəmizdə yaşayan bütün xalqların tarixinə, 

keçmişinə böyük hörmətlə yanaşırıq və öz əməli işlərimizdə bu məsələlərlə məşğuluq.”  

Bakıda Lətif Kərimov adına Azərbaycan xalçası və xalq tətbiqi sənəti 

 dövlət muzeyi binasının təməlqoyma mərasimində nitqindən  

(15 may 2008-ci il) 

*** 

 

“VII əsrin yadigarı olan Bibiheybət ziyarətgahı əsrlər boyu insanların inanc və ibadət yeri olmuşdur və 

Azərbaycan xalqı tərəfindən qorunmuşdur. Bibiheybət ziyarətgahının böyük tarixi vardır və XIII əsrdə burada 

Şirvanşahlar tərəfindən məscid tikilmişdir. Bütün dövrlərdə bu müqəddəs ocaq insanları özünə cəlb edib. Bildiyiniz 

kimi, keçən əsrin 30-cu illərində məscid dağıdılmışdır. Bütövlükdə, Sovet İttifaqı zamanında dinə qadağa 

qoyulmuşdur və məscidin dağılmasını əks etdirən o acı kadrlar bizim gözümüzün qabağındadır. Dəfələrlə biz bu 

dəhşətli hadisəni kinokadrlar vasitəsilə görmüşük.” 

Bibiheybət ziyarətgah kompleksinin əsaslı yenidənqurma və  

geniş tikinti işlərindən sonra istifadəyə verilməsi mərasimində nitqindən  

(12 iyul 2008-ci il). 

*** 

 

“Üzeyir bəyin ölməz, unudulmaz əsərləri Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayır və əbədi yaşayacaqdır. Üzeyir 

Hacıbəyli Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə bəxş etdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Onun yaradıcılıq 

irsi, ictimai fəaliyyəti Azərbaycanın mədəni həyatının inkişafında çox böyük rol oynamışdır.” 

Bakı Musiqi Akademiyasının binasının əsaslı təmirdən  

sonra açılışı mərasimində çıxışından  

(18 sentyabr 2008-ci il) 
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*** 

 

“Azərbaycanın çox zəngin və böyük musiqi ənənələri vardır. Biz öz musiqimizlə fəxr edə bilərik. Azərbaycanın 

bir ölkə kimi, müstəqil ölkə kimi yaşaması və inkişafı, dünya miqyasında şöhrəti o cümlədən Azərbaycanın musiqi 

mədəniyyəti ilə də sıx bağlıdır.” 

Bakı Musiqi Akademiyasının binasının əsaslı təmirdən  

sonra açılışı mərasimində çıxışından  

(18 sentyabr 2008-ci il) 

*** 

 

“2003-2008-ci illərdə mədəniyyətlə bağlı məsələlərə 900 milyon dollar vəsait xərclənib və bildiyiniz kimi, indi 

bütün tarixi binalar, muzeylər, teatrlar təmir olunubdur. Özü də ən yüksək səviyyədə. Yeniləri tikilir və gələcəkdə bu 

siyasət davam etdiriləcəkdir.”  

Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin doqquz ayında sosial-iqtisadi inkişafın  

yekunlarına həsr olunmuş geniş iclasında yekun nitqindən  

(13 oktyabr 2008-ci il) 

*** 

 

“Muğam sənəti vətənpərvərlik sənətidir, muğam sənəti sevgi, məhəbbət sənətidir. Vətənə sevgi, ailəyə sevgi 

Azərbaycan xalqına xas olan xüsusiyyətlərdir.”  

Bakıda Beynəlxalq Muğam mərkəzinin açılış mərasimində nitqindən  

(27 dekabr 2008-ci il) 

*** 

 

“Bütün İslam dünyasının özünü təqdim etməsi üçün atılan addımlar mədəniyyət sahəsində də özünü büruzə 

verməlidir. Çünki İslam dünyasının çox zəngin tarixi, çox zəngin mədəniyyəti vardır. Bizim mədəniyyətimiz dünya 

birliyinə olduğu kimi təqdim edilməlidir.” 

“Bakı - İslam mədəniyyətinin paytaxtı-2009”  

Mədəniyyət ilinin təntənəli açılışı mərasimində nitqindən  

(18 fevral 2009-cu il) 

*** 

 

“Biz istənilən şəraitdə, dünyada neftin qiymətinin dərəcəsindən asılı olmayaraq doğma ölkəmizin, Vətənimizin 

mədəni irsinin qorunması, təbliği üçün və daha da mütəşəkkil qaydada təqdim edilməsi üçün səylərimizi göstərəcəyik. 

Azərbaycan dövləti bundan sonra da mədəniyyət ocaqlarının inkişafına, onların bərpasına, qorunmasına və təbliğinə 

böyük maliyyə, siyasi və inzibati dəstəyini verəcək və mən ümid etmək istəyirəm ki, bu ənənə yaşayacaqdır.” 

Müasir İncəsənət Muzeyinin açılış mərasimində çıxışından  

(20 mart 2009-cu il). 

*** 

 

“Muğam Azərbaycanın milli sərvətidir. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bu gözəl sənəti öz həyatında uca tutmuşdur, 

öz qəlbində saxlamışdır. Nəsildən-nəslə keçən muğam sənəti bu gün də Azərbaycanda yaşayır, qorunur, inkişaf edir. 

Bizim görkəmli muğam ustalarımız öz məharətini, öz biliklərini gənc nəslə ötürürlər. Azərbaycanda ənənəvi olaraq 

keçirilən muğam müsabiqələri də bu işdə çox mühüm rol oynayır. Azərbaycanı muğamsız və muğamı Azərbaycansız 

təsəvvür etmək mümkün deyildir. Təsadüfi deyil ki, birinci Beynəlxalq muğam festivalı məhz Azərbaycanda, bu gözəl 
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Muğam Mərkəzində keçirilir. Bu, Muğam Mərkəzində keçirilən ilk beynəlxalq tədbirdir. Bu gözəl bina, bir tərəfdən, 

müasir standartlara tam cavab verir, digər tərəfdən, milli üslubda tikilibdir və əminəm ki, bundan sonra uzun illər 

ərzində Muğam Mərkəzi bütün muğamsevərləri sevindirəcək, sözün əsl mənasında, muğam evinə çevriləcək və belə 

gözəl tədbirlərin keçirilməsi Azərbaycanda gözəl ənənəyə çevriləcəkdir.” 

“Muğam aləmi” Beynəlxalq festivalının rəsmi açılış mərasimində nitqindən  

(20 mart 2009-cu il) 

*** 

 

“Biz köklü əsaslar üzərində - tarixi irsimizin, zəngin mədəni irsimizin əsasında müasir, güclü, dünyəvi, qüdrətli 

Azərbaycan qururuq və bu işdə artıq böyük nailiyyətlərə çatmışıq. Azərbaycan inkişaf edir, Azərbaycan çiçəklənir, 

iqtisadi, siyasi islahatlarla yanaşı, mədəniyyətlə bağlı məsələlərə çox böyük diqqət göstərilir. İndiki böhranlı günlərdə 

mədəniyyət sahəsinə vəsaitin ayrılması və onun prioritet kimi dövlətin diqqət mərkəzində qalması çox şeyi deyir, çox 

şey ifadə edir. İlk növbədə, bizim öz mədəni irsimizə, zəngin mədəniyyətimizə, tariximizə, milli ənənələrimizə olan 

münasibəti göstərir. Azərbaycan xalqı daim öz milli köklərinə bağlı xalq olmuşdur və bizim gələcək uğurlarımız da 

məhz bu amillərlə bağlıdır. Biz bütün ümumbəşəri dəyərləri bölüşürük, ancaq bizim üçün ən önəmlisi, ən əzizi milli 

dəyərlərimizdir, Azərbaycan dəyərləridir. Bu dəyərlərin qorunub saxlanması üçün, gələcək nəsillərə etibar olunması 

və inkişaf etdirilməsi üçün, əlbəttə ki, öz potensialımızı biz hərtərəfli gücləndirməliyik. Güclü iqtisadiyyat, güclü 

sosial siyasət, zəngin tarixi irsimizə bağlılığımız və müasir dünyada ən yüksək standartlara çatmağımız - mən hesab 

edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu fikirləri bölüşür. Əminəm ki, Azərbaycanın inkişafı bundan sonra da 

uğurla davam etdiriləcəkdir.” 

“Muğam aləmi” Beynəlxalq festivalının rəsmi açılış mərasimində nitqindən  

(20 mart 2009-cu il) 

*** 

 

“Humanitar sahədə də çox gözəl perspektivlər vardır. Mədəniyyətlərimiz bir-birinə çox bağlı olduğuna görə 

humanitar sahədə əməkdaşlıq daha da sürətlə inkişaf etməlidir. Bu sahədə TÜRKSOY təşkilatının fəaliyyətini mən 

yüksək qiymətləndirmək istəyirəm.” 

Naxçıvanda Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının IX zirvə görüşündə çıxışından  

(3 oktyabr 2009-cu il) 

*** 

 

“Azərbaycan sivilizasiyalararası dialoqun gücləndirilməsinə öz töhfəsini verir. Çünki bizim coğrafi vəziyyətimiz 

və eyni zamanda, Avropa təşkilatlarına üzv olmağımız bu unikal imkanları yaradır. Biz çalışacağıq öz səylərimizi 

bundan sonra da qoyaq ki, mədəniyyətlərarası dialoqun gücləndirilməsinə daha da böyük töhfə verək.” 

İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Mədəniyyət Nazirlərinin  

VI Konfransının nümayəndələrini qəbul edərkən çıxışından  

(14 oktyabr 2009-cu il) 
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*** 

 

“Azərbaycanın çox zəngin tarixi, çox zəngin mədəniyyəti vardır. Biz 18 ildir ki, müstəqil ölkə kimi yaşayırıq. 

Ancaq müxtəlif dövrlərdə başqa ölkələrin tərkibində yaşamağımıza baxmayaraq, öz mədəni irsimizi, tarixi irsimizi 

saxlaya bilmişik, qoruya bilmişik. Abidələri qoruya bilmişik, ana dilimizi qoruya bilmişik, milli və dini adət-ənənələri 

qoruya bilmişik. Bu gün Azərbaycanın uğurlu inkişafı üçün bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz çox böyük rol oynayır.” 

İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Mədəniyyət Nazirlərinin  

VI Konfransının nümayəndələrini qəbul edərkən çıxışından  

(14 oktyabr 2009-cu il) 

*** 

 

“Hər bir ölkə öz mədəni və tarixi irsi ilə fəxr edir. Biz müstəqil ölkə və beynəlxalq ictimaiyyətin üzvü kimi gənc 

dövlətik. Lakin bizim böyük tariximiz, ənənələrimiz, mədəniyyətimiz vardır. Biz özünəməxsusluğumuzu bunların 

sayəsində qoruyub saxlamışıq. Əsrlər boyu xalqımız digər dövlətlərin və imperiyaların tərkibində yaşamışdır. Lakin 

biz özünəməxsusluğumuzu, milli qürurumuzu və mədəniyyətimizi itirmədik. Musiqimizi, poeziyamızı, dilimizi və 

ənənələrimizi qoruyub saxladıq. Bu, hər hansı ölkənin inkişafı üçün ən mühüm əsasdır. Hazırda biz inkişaf etmiş 

ölkəyə çevrilməliyik və dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasında olmalıyıq. Əminəm ki, bu məqsədə nail olacağıq.” 

İsveçrədə Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin rəsmi açılışında çıxışından 

(19 oktyabr 2009-cu il). 

*** 

 

“Bizim mədəniyyətimiz, tarixi abidələrimiz bizim sərvətimizdir. Dünyanın nadir ölkələrində həm gözəl təbiət, 

müxtəlif iqlim növlərinin mövcudluğu, qədim, tarixi abidələr, gözəl meşələr, təbii mənzərələr - nadir hallarda bütün bu 

amillər cəm şəkildə müşahidə oluna bilər. Azərbaycan o ölkələrdəndir.” 

Heydər Əliyev Fondunun layihəsi çərçivəsində hazırlanmış 

“Azərbaycan” nəşrinin təqdimat mərasimində çıxışından  

(18  mart  2010-cu il) 

*** 

 

“Heydər Əliyev Fondunun bütün əməlləri Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət göstərir. Bütün sahələrdə - 

həm xeyriyyəçilik, həm Azərbaycanın milli mədəni irsinin dünya birliyinə çatdırılması, həm musiqi sahəsində aparılan 

addımlar, Azərbaycanın haqq işinin dünya birliyinə çatdırılması, Xocalı soyqırımının dünya birliyinə olduğu kimi 

çatdırılması işində çox böyük və əvəzolunmaz xidmətlər məni çox sevindirir. Mən çox şadam ki, qısa müddət ərzində 

Heydər Əliyev Fondu doğrudan da Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycanı dünyada təqdim etmək istiqamətində atılan 

addımların gücləndirilməsi üçün çox mühüm rol oynamışdır. Heydər Əliyev Fondu ulu öndər Heydər Əliyevin adına 

layiq şəkildə fəaliyyət göstərir.” 

Heydər Əliyev Fondunun layihəsi çərçivəsində hazırlanmış 

“Azərbaycan” nəşrinin təqdimat mərasimində çıxışından  

(18 mart 2010-cu il) 
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*** 

 

“Bu gün Heydər Əliyevin adını daşıyan mədəniyyət mərkəzinin yeni dövrü başlayır. Bütün bu hadisələr onu 

göstərir ki, aramızda olan münasibətlərin çox dərin kökləri və çox mənalı məzmunu vardır.”  

Daşkənddə ulu öndər Heydər Əliyev adına Azərbaycan  

Mədəniyyət Mərkəzinin açılışı mərasimində çıxışından  

(27 sentyabr  2010-cu il) 

*** 

 

 “Vaxtilə işlərin düzgün şəkildə qurulmaması ucbatından milli sərvətimiz olan İçərişəhər YUNESKO-nun dünya 

mədəni irsi siyahısından silinirdi. Biz orada böyük işlər gördük, yeni qurum yaradıldı, İçərişəhərdə təmir-bərpa işləri 

aparıldı. Biz nail olduq ki, İçərişəhər dünya mədəniyyət incisi kimi YUNESKO-nun siyahısına yenidən daxil edilsin. 

Bu gün həm Bakı sakinləri, həm şəhərimizə gələn qonaqlar İçərişəhərlə tanış olarkən Azərbaycanın qədim 

mədəniyyətini, tarixini öz gözləri ilə görürlər. . İndi orada görülən işlər ən yüksək səviyyədədir. Özü də mən sizə 

deyim ki, dünyada köhnə şəhərlər, tarixi abidələr o qədər də çox deyildir. Onlar daha çox Avropa şəhərlərində vardır. 

Onların arasında mən deyə bilərəm ki, İçərişəhər öz gözəlliyi, səliqə-sahmanı və göstərilən xidmətləri ilə fərqlənir. Bu, 

bizim tariximizə, qədim mədəniyyətimizə olan münasibətimizdir. Eyni zamanda, müasir infrastrukturun yaradılması 

və şəhərdə quruculuq-abadlıq işlərinin aparılması gələcəyə atılan addımlardır. Bakı bu iki anlayışı özündə birləşdirir: 

həm qədim tarix, həm də ki, müasirlik. Eyni qaydada ölkəmiz – Azərbaycan öz müstəqil həyatını yaşayır. Dövlətimiz 

çox möhkəm milli mənəvi dəyərlər üzərində qurulubdur. Ancaq gələcəyə – müasirliyə, inkişafa, tərəqqiyə 

yönəldilibdir.”  

Bakı şəhərinin və paytaxtətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi  

inkişafına dair müşavirədə nitqindən  

(9 mart  2011-ci il) 

*** 

 

“Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqda öz rolunu oynamaqdadır. Əsrlər boyu ölkəmiz elə bir məkan olub ki, 

orada müxtəlif etnik, dini köklərə malik xalqlar yan-yana, mehribanlıq şəraitində yaşayıblar. Çox şadıq ki, bu müsbət 

meyillər müstəqillikdən sonra hətta daha da güclənib. Azərbaycan cəmiyyəti çoxmədəniyyətli cəmiyyətdir, çoxetnik 

cəmiyyətdir.” 

Brüsseldə Krans Montana Forumunun rəsmi açılış mərasimində yekun nitqindən  

(23 iyun 2011-ci il) 

*** 

 

“Eyni zamanda, biz indi xaricdə Azərbaycan mədəniyyət evlərinin yaradılmasına başlamışıq. Bu yeni 

təşəbbüsdür. Aparıcı ölkələrin mərkəzi şəhərlərində Azərbaycan dövləti mülkiyyət almaq niyyətindədir. Orada həm 

Azərbaycan mədəniyyət evlərinin fəaliyyəti təşkil edilməlidir, eyni zamanda, Azərbaycan ticarət evləri də 

yaradılmalıdır. Göstəriş verilmişdir ki, paytaxt şəhərlərinin mərkəzi yerlərində, mərkəzi küçələrində Azərbaycan 

mərkəzləri yaradılmalıdır.” 

Dünya azərbaycanlılarının III qurultayında nitqindən 

(5 iyul 2011-ci il) 
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*** 

 

“Bu gün muğam YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmişdir. Artıq Azərbaycan dünyada 

muğamın vətəni kimi tanınır. Ölkəmizdə keçirilən muğam festivalları, muğam müsabiqələri bütün dünyaya göstərir ki, 

muğamın vətəni Azərbaycandır.”  

Bakıda görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun abidəsinin açılışı mərasimində çıxışından  

(19 sentyabr 2011-ci il). 

*** 

 

“Biz mədəniyyətimizlə haqlı olaraq fəxr edirik. Bu gün müstəqil Azərbaycan özünü dünyada mədəni ölkə kimi 

təqdim edir. Bizim bütün digər sahələrdə əldə etdiyimiz uğurlarla bərabər, bu sahədəki uğurlar da məni xüsusilə 

sevindirir. Gənclərimiz beynəlxalq musiqi festivallarında, müsabiqələrdə ən yüksək yerləri tuturlar. Bu gənclər 

müstəqillik dövründə yetişmişlər. Bizim tanınmış bəstəkarların, şairlərin, yazıçıların əsərləri beynəlxalq aləmə çıxır, 

müxtəlif ölkələrin səhnələrində nümayiş etdirilir. Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ etmək üçün dünyanın ən böyük 

paytaxtlarında Azərbaycan günləri keçirilir. Ölkəmizdə bir qayda olaraq musiqi festivalları keçirilir. Bütün 

teatrlarımızda təmir işləri aparılıbdır və bu işlər davam etdirilir. Bütün muzeylərdə təmir işləri aparılıbdır və yeni 

muzeylər yaradılır. Müasir İncəsənət Muzeyi, Dövlət Bayrağı Muzeyi yaradılmışdır. İstiqlal Muzeyinin yaradılması ilə 

bağlı işlər gedir. Qədim tariximizi əks etdirən Qala Arxeoloji-Etnoqrafik Muzeyi fəaliyyətə başlamışdır. Yəni, bizim 

doğrudan da çox zəngin tariximiz və çox böyük mədəniyyətimiz vardır. Biz çalışırıq ki, bu gözəl nümunələri həm ölkə 

vətəndaşlarına, həm beynəlxalq ictimaiyyətə göstərək. Əminəm ki, biz bundan sonra da həm mövcud olan mədəni 

irsimizin təbliğində daha da ardıcıl işlər aparacağıq və ən önəmlisi isə, gənc nəslin bu sahəyə diqqət yetirməsi üçün 

Azərbaycan dövləti əlavə tədbirlər görəcəkdir.” 

Bakıda görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun abidəsinin açılışı mərasimində çıxışından  

(19 sentyabr 2011-ci il). 

*** 

 

“Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti təbii ki, ölkənin inkişafına da təsirini göstərmişdir. Azərbaycan o ölkədir ki, 

burada mədəniyyətlər, sivilizasiyalar görüşür, birləşir.” 

Bakıda “XXI əsr: ümidlər və çağırışlar” devizi ilə Beynəlxalq Humanitar  

Forumun açılış mərasimində və birinci plenar iclasında nitqindən  

(10 oktyabr 2011-ci il) 

*** 

 

“Xalqlarımızı birləşdirən ortaq tarix, ortaq mədəniyyətdir. Bunlar çox güclü əsaslardır. Ölkələrimizi birləşdirən 

insanların bir-birinə olan məhəbbətidir, qəlbindəki sevgidir. Bizi birləşdirən strateji müttəfiqliyimizdir.” 

Türkiyəyə səfəri zamanı Birgə mətbuat konfransında bəyanatından  

(15 oktyabr 2011-ci il) 

*** 

 

“Mənə xoşdur ki, bizim gənclərin əsas hissəsi, böyük əksəriyyəti Azərbaycan musiqisini dinləyir. Yəqin ki, bu 

çox mühüm göstəricidir. Bu gənclər Azərbaycan xalqının ənənələri, mənəvi dəyərlərimiz, mədəniyyətimiz, tariximiz 

əsasında tərbiyə olunmuşlar. Yəni, mən deyərdim ki, bizim gənclərin milli ruhu çox güclüdür.”  

İTAR-TASS-ın baş direktorunun birinci müavini  

Mixail Qusmana, İTAR-TASS agentliyi və “Rossiya 24” telekanalı üçün müsahibəsindən  

(26 dekabr 2011-ci il) 
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*** 

 

“... bizim çox böyük, zəngin tariximiz, mədəniyyətimiz vardır. Şifahi xalq yaradıcılığımız vardır. Gözəl 

əsərlərimiz, dahi şəxsiyyətlərimiz vardır. Bizim vətəndaşlar, xüsusilə gənclər o dahi şəxsiyyətləri tanımalıdırlar. 

Koroğlu abidəsinin ucaldılması bir tərəfdən tarixi ədaləti əks etdirir, digər tərəfdən Koroğlu abidəsi bir daha 

Azərbaycan xalqının nə qədər böyük xalq olduğunu əyani şəkildə göstərir.” 

Bakıda xalq qəhrəmanı Koroğlunun abidəsinin açılış mərasimində çıxışından  

(21 fevral  2012-ci il) 

*** 

 

“Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, gənc və güclü dövlətimiz möhkəm təməl üzərində qurulubdur. 

Çoxəsrlik tarix, mədəniyyət üzərində qurulubdur. Milli mənəvi dəyərlər bizim üçün ən vacib məsələdir. Biz təbii ki, 

ümumbəşəri dəyərləri bölüşürük. Ancaq bizim üçün başlıca dəyərlər öz milli Azərbaycan dəyərlərimizdir.” 

Bakıda xalq qəhrəmanı Koroğlunun abidəsinin açılış mərasimində çıxışından  

(21 fevral  2012-ci il) 

*** 

 

“Ancaq qloballaşma dövründə təhsil, mədəniyyət, yenə də deyirəm, ziyalıların sözü müstəsna əhəmiyyətə 

malikdir.” 

Ağstafada yenidən qurulmuş Səməd Vurğun adına  

mədəniyyət və istirahət parkının açılışında çıxışından  

(12 aprel  2012-ci il) 

*** 

 

“Naxçıvan Azərbaycanın qədim torpağıdır, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Naxçıvanın bütün daşları, bütün 

abidələri Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan mədəniyyətinə məxsusdur.” 

Naxçıvan–Culfa magistral avtomobil yolunun açılışında çıxışından  

(30 may 2012-ci il) 

*** 

 

“Bakıda çox müxtəlif məsələlər, siyasi müstəvidə çox maraqlı mövzular ətrafında birgə müzakirələr, debatlar, 

forumlar təşkil olunur. Bunun hamısı bizim siyasətimizin nəticəsidir, eyni zamanda, bu, ölkəmizin tarixi irsidir. Ona 

görə ki, Azərbaycan tarixən, əsrlər boyu müxtəlif mədəniyyətlərin, müxtəlif millətlərin sülh şəraitində yaşadığı bir 

məkan olmuşdur. Ona görə də bizim ölkədə belə tədbirlərin keçirilməsi, müxtəlif millətlərin, mədəniyyətlərin 

nümayəndələrinin bir araya gəlməsi, birlikdə işləməsi, müzakirələrin, debatların keçirilməsi bizim üçün çox təbii bir 

haldır. Biz həmişə öz işimizlə multikulturalizmi, yəni çoxmədəniyyətlilik amilini inkişaf etdirməyə üstünlük veririk və 

bunun gücləndirilməsinə çalışırıq. Çünki qloballaşan bugünkü dünyada başqa bir yol, başqa bir alternativ yoxdur. Ona 

görə də bir daha qeyd etmək istərdim ki, müxtəlif etnik mənşəyə mənsub olan, müxtəlif mədəniyyətləri təmsil edən 

insanların əsrlər boyu burada birlikdə yaşaması Azərbaycan üçün təbii bir hal olub. Azərbaycan çox böyük tarixə 

malik olan bir ölkədir. Mən əminəm, qonaqlarımızın imkanı olacaqdır ki, onlar bizim tarixi yerlərə baş çəkə bilsinlər, 

Azərbaycanın tarixi abidələrini görə bilsinlər və onlara toxuna bilsinlər.” 

Bakıda Krans Montana Forumunun rəsmi açılış mərasimində nitqindən  

(29 iyun 2012-ci il) 
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*** 

 

“Qeyd etdiyiniz kimi, siyasi əlaqələrlə yanaşı, biz həm də ölkələrimiz arasında mədəniyyət sahəsində əlaqələri 

müzakirə etdik. Bu əlaqələr də çox uğurla inkişaf edir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, dünən mən Luvr Muzeyində 

İslam incəsənəti bölməsinin açılışında iştirak etmişəm. Bu gün biz Parisdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin 

açılışında iştirak edəcəyik. Bu, Azərbaycandan kənarda açılan ilk mədəniyyət mərkəzidir. Ötən il biz Bakıda yeni 

fransız məktəbinin təməlini qoyduq. Mən bir çox başqa tədbirləri, sərgiləri, mədəniyyət sahəsində mübadilə, 

konsertlər və digər mühüm tədbirləri qeyd edə bilərəm ki, bunlar da işbirliyi həyata keçirmək üçün gözəl şərait 

yaradır.”  

Parisdə MEDEF-in üzvü olan iş adamları ilə görüşdə çıxışından  

(19 sentyabr 2012-ci il) 

*** 

 

“Bu gün səhər bu binanın həyətində Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır. Bu gün biz dostlarımızı qəbul edirik. Bu 

Mədəniyyət Mərkəzinin fəaliyyəti bizə imkan verəcəkdir ki, Azərbaycan öz zəngin mədəniyyətini, tarixini, 

incəsənətini fransalılara geniş şəkildə təqdim etsin. Əminəm ki, bu bina qısa bir müddətdə Fransa-Azərbaycan dostluq 

evinə çevriləcəkdir.”  

Parisdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılışına həsr olunmuş qəbulda çıxışından  

(19 sentyabr 2012-ci il) 

*** 

 

“Bu gün Azərbaycan gənc dövlətdir. Ancaq baxın, artıq dünyada bizim nə qədər dostlarımız, tərəfdaşlarımız 

vardır. Biz enerji diplomatiyamızı aparırıq. Biz mədəniyyət diplomatiyamızı aparırıq. Baxın, xaricdə bizim nə qədər 

mədəni tədbirlərimiz keçirilir. Dünya paytaxtlarında Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, incəsənətini təbliğ edirik.”  

Diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin dördüncü müşavirəsində nitqindən  

(21 sentyabr 2012-ci il) 

*** 

 

“Bizim mədəni irsimiz dövlət tərəfindən lazımınca qorunur, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qorunur. Uzun illər 

başqa ölkələrin tərkibində yaşamağımıza baxmayaraq, biz milli xüsusiyyətlərimizi, mənliyimizi qoruya bilmişik, milli 

identifikasiyamızı itirməmişik – və bunun başlıca səbəbi mədəniyyətdir.” 

Bakıda İkinci Beynəlxalq Humanitar Forumun  

açılış mərasimində və plenar iclasında nitqindən  

(4 oktyabr 2012-ci il) 

*** 

“Avropadan Azərbaycana baxdıqda bəzi hallarda avropalıIara Azərbaycan Asiya ölkəsi kimi təqdim olunur. 

Asiya tərəfindən Azərbaycana baxanda Avropa ölkəsi kimi təqdim edilir. Yəni, deyə bilərəm ki, Azərbaycanda bu 

sintez - mədəniyyətlərin sintezi mövcuddur.” 

Bakıda İkinci Beynəlxalq Humanitar Forumun  

açılış mərasimində və plenar iclasında nitqindən  

(4 oktyabr 2012-ci il) 

*** 

 

“Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı görkəmli şəxsiyyətlərinin xatirəsinə həmişə böyük hörmətlə 

yanaşmışdır. Görkəmli şəxsiyyətlərin xatirəsinə ucaldılmış abidələr bunun bariz nümunəsidir.  
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Bülbül böyük şəxsiyyət, böyük sənətkar, Azərbaycan professional vokal sənətinin banisi idi. Onun ifasında 

səslənən xalq mahnıları, muğam, klassik opera partiyaları Azərbaycan musiqisinin qızıl fondunu təşkil edir. Əlli ildən 

çoxdur ki, Bülbül aramızda deyildir. Ancaq xalqımızın qəlbində ona olan sevgi bu gün də yaşayır. Bu sevgi onun 

istedadına olan məhəbbət, onun nə qədər böyük sənətkar olduğunu bir daha əyani şəkildə göstərir.” 

Bakıda görkəmli opera müğənnisi Bülbülün abidəsinin açılış mərasimində çıxışından  

(1 noyabr 2012-ci il). 

*** 

 

“...bizə qarşı mədəni soyqırımı törədilmişdir. Bizim dini, tarixi, mədəni abidələrimiz dağıdılmışdır. Onların içində 

Bülbülün, Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin Şuşadakı büstləri erməni güllələri ilə deşik-deşik edilmişdir. O 

büstlər bu gün İncəsənət Muzeyində saxlanılır. Güllələnmiş bu büstlər erməni vandalizminin şahidləridir. Bülbülün 

Şuşadakı evi yarıdağılmış vəziyyətdədir.”  

Bakıda görkəmli opera müğənnisi Bülbülün abidəsinin açılış mərasimində çıxışından  

(1 noyabr 2012-ci il). 

*** 

 

“Azərbaycanın rəmzi olan Qız qalasının bərpası və yenilənməsi də Avstriya mütəxəssisləri tərəfindən aparılır. 

Bu, aramızda olan ən yüksək etimad səviyyəsidir, çünki Qız qalası bizim üçün böyük məna daşıyır. O, 

özünəməxsusluğumuzun, memarlığımızın və mədəniyyətimizin əsl rəmzidir. 

...Mən əminəm ki, bizim müstəqilliyimiz dövründə açılan yalnız ikinci Azərbaycanın Mədəniyyət Mərkəzi olan 

bu mərkəz, ilk növbədə Azərbaycan mədəniyyətini avstriyalılara təqdim edəcək, eyni zamanda, bu, ziyalılar, 

siyasətçilər, ictimai xadimlər arasında görüşlərin keçirildiyi yer olacaqdır.” 

Vyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılışında çıxışından  

(13 may 2013-cü il) 

*** 

 

“İslam mərhəmət dinidir. Çalışmalıyıq ki, əməli addımlarla dünyada islam dini haqqında dolğun və ədalətli 

məlumatları çatdıraq. Deyə bilərəm ki, Azərbaycan bu istiqamətdə kompleks tədbirlər görür. Keçən ilin sentyabr 

ayında dünyanın ən böyük muzeyi olan Parisdəki Luvr muzeyində islam mədəniyyəti bölməsinin açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan bu bölmənin yaradılması üçün öz dəstəyini vermişdir. Bu, əslində bizim bütün islam mədəniyyətinə olan 

töhfəmizdir. Eyni zamanda, bir neçə ay bundan əvvəl Vatikanda ilk dəfə olaraq müsəlman ölkəsinin sərgisi 

keçirilmişdir. Bu da Azərbaycan sərgisi idi. Yəni, biz çalışırıq və birgə səylərlə çalışmalıyıq ki, islam mədəniyyəti, 

dəyərləri haqqında dünyaya dolğun məlumat çatdıraq.” 

Şamaxı Cümə məscidinin əsaslı bərpa və yenidənqurmadan sonra  

istifadəyə verilməsi mərasimində nitqindən  

(17 may 2013-cü il) 

*** 

 

“Mən hesab edirəm ki, biz müsbət təcrübəni daha da geniş şəkildə təbliğ etməliyik. Çünki burada, bu Forumda 

iştirak edən insanları bir amal birləşdirir. Bizi multikulturalizmin inkişafı, mədəniyyətlərarası dialoqun uğurlu gələcəyi 

və beləliklə, dünyada gedən müsbət meyllərin gücləndirilməsi amalı birləşdirir. Belə olan halda biz də çalışmalıyıq ki, 

öz işimizlə, öz praktiki addımlarımızla bu müsbət meylləri gücləndirək.” 

Bakıda II Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 

Dialoq Forumunun açılış mərasimində nitqindən  

(30 may 2013-cü il) 
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*** 

 

“Bakının özünəməxsus, spesifik bir aurası, tarixi, tarixi siması vardır.” 

Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair 

 Dövlət Proqramının icrasının yekunlarına həsr olunmuş konfransda giriş nitqindən  

(23 dekabr 2013-cü il) 

*** 

 

“Qara Qarayev Azərbaycan xalqının böyük oğludur, böyük şəxsiyyətdir, dahi bəstəkardır. O, Azərbaycanı, 

Azərbaycan xalqını ləyaqətlə təmsil edirdi. Onun fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanı sovet məkanında və dünyada daha 

da yaxından tanıdılar. O, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan musiqi mədəniyyətini dünyaya tanıtdırırdı. Onun yaşayıb-

yaratdığı dövrdə Azərbaycan müstəqil deyildi və ancaq Azərbaycan xalqı incəsənət, ədəbiyyat, musiqi sahəsində öz 

istedadını dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıra bilirdi. Əlbəttə, Qara Qarayevin əsərlərini dinləyən tamaşaçılar 

anlayırdılar ki, ancaq istedadlı xalqın nümayəndəsi belə gözəl əsərləri yarada bilər.” 

Görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin abidəsinin açılış mərasimində çıxışından  

(3 fevral 2014-cü il) 

*** 

 

“Azərbaycan musiqi sənəti çox zəngindir, dünya miqyasında tanınır və bizim musiqi sənətimizin əsası milli 

musiqimizdir. Milli musiqi Azərbaycan xalqının istedadını göstərir, nə qədər istedadlı xalq olduğumuzu dünyaya 

nümayiş etdirir. Milli ənənələrimizin qorunması üçün milli musiqimizin çox böyük yeri vardır. Milli musiqimizi 

ifaçılar, sənətkarlar, bəstəkarlar yaşadırlar. Ona görə əminəm ki, bundan sonra da bu gözəl ənənələr davam 

edəcəkdir.” 

Milli Konservatoriyanın yeni inzibati-tədris kompleksinin açılışında çıxışından  

(13 fevral 2014-cü il) 

*** 

 

“Azərbaycanın çox zəngin və qədim memarlıq əsərləri vardır ki, onlar UNESCO tərəfindən qorunur. İçərişəhər, 

Şirvanşahlar sarayı, Qız qalası bizim milli sərvətimizdir. Eyni zamanda, son illərdə Azərbaycanın və Bakının müasir 

memarlıq nümunələri də göz oxşayır. Bakıda qədim memarlıq abidələri və müasir abidələr bir vəhdət, vahid ansambl 

təşkil edir və son illərdə Heydər Əliyev Mərkəzi, Alov Qüllələri, Bayraq meydanı kimi müasir Azərbaycan simvolları 

yaradılmışdır. Bu memarlıq əsərləri müasir Azərbaycanın gücünü, inkişafını göstərir. 

...Memarlıq dəyərlərimiz, musiqi sənətimiz, rəssamlıq məktəbimiz və əlbəttə ki, xalçaçılıq sənəti bizim qürur 

mənbəyimizdir. 

...Milli dəyərlər - bizim mədəniyyətimiz, incəsənətimiz müstəqilliyimizin əsasıdır. 

...xalça bizim milli sənətimizdir. Azərbaycanı xalçasız, xalçanı isə Azərbaycansız təsəvvür etmək mümkün 

deyil.” 

Azərbaycan Xalça Muzeyinin yeni binasının açılış mərasimində çıxışından 

(26 avqust 2014 cü il) 
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*** 

 

“Bizim musiqimiz, xalçaçılıq sənətimiz, incəsənətimiz, ədəbiyyat, ana dili - bütün bunlar bizim ən böyük 

sərvətlərimizdir. Biz bu sərvətləri bütün dövrlərdə - çar Rusiyası, Sovet İttifaqı dövrlərində qorumuşuq. Ona görə bir 

xalq kimi biz bu gün inkişaf edirik. Özümüzü dünyaya təqdim etmişik. Əlbəttə ki, biz müstəqillik dövründə bu 

dəyərləri daha da qorumalıyıq. Dövlət siyasəti var və mən Prezident kimi bu məsələlərə xüsusi diqqət göstərirəm.” 

Beyləqanda yeni istifadəyə verilmiş Gənclər Mərkəzində  

rayon gənclərinin və ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxışından 

(29 avqust 2014-cü il) 

*** 

 

Dünya irsi siyahısına daxil olan İçərişəhər, Şirvanşahlar sarayı, Qız qalası, Qobustan qayaüstü rəsmləri kimi tarixi 

abidələrimizin UNESCO tərəfindən qorunan abidələr sırasında yer alması bizi fərəhləndirir. Azərbaycan qədim 

mədəniyyət, tarix, adət-ənənələr diyarıdır. 

Parisdə UNESCO Baş Konfransının 38-ci sessiyasının Liderlər Forumuna çıxışından  

(17 noyabr 2015-ci il) 

*** 

 

“Azərbaycan ISESCO-nun fəal üzvlərindən biridir. Bizim Bakıda keçirilmiş bir çox tədbirlərdə ISESCO təmsil 

olunur, cənab əl-Tuveycri Azərbaycana tez-tez səfərlər edir. Bakı şəhəri 2009-cu ildə ISESCO-nun dəstəyi ilə İslam 

mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmişdir. 2018-ci ildə isə bu şərəfli ada bizim digər qədim şəhərimiz Naxçıvan layiq 

görülüb. Bu, ISESCO tərəfindən Azərbaycana, Azərbaycan mədəniyyətinə və bu gün Azərbaycanın İslam aləmində 

oynadığı rola verilən yüksək qiymətdir. 

...Biz 2008-ci ildə “Bakı prosesi”nə təkan verdik. O vaxt Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Bakıda keçirilən Avropa 

Şurasına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin toplantısına biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin 

mədəniyyət nazirlərini dəvət etdik. Çünki Azərbaycan həm Avropa Şurasının, həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 

üzvüdür. Bu, birinci belə toplantı idi. Ondan sonra 2009-cu ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin 

mədəniyyət nazirlərinin toplantısına biz Avropa Şurasına üzv ölkələrin nazirlərini dəvət etdik. Yəni, bu prosesə “Bakı 

prosesi” adı verilibdir. Dünyada artıq “Bakı prosesi” özünəməxsus rol oynayır. Yəni, biz çalışırıq ki, bütün bu 

məsələlər tənzimlənsin, dünyada daha da böyük anlaşma olsun, qarşıdurmaya yol verilməsin, insanlar rahat, sülh, 

əmin-amanlıq şəraitində yaşasınlar.” 

Bakıda İSESCO Baş Konfransının XII sessiyasının açılışında çıxışından 

 (26 noyabr 2015-ci il) 

*** 

 

“Novruz bayramı bizim milli sərvətimizdir.” 

Novruz bayramı münasibətilə ümumxalq şənliyi zamanı nitqdən 

(18 mart 2016) 

*** 

“… Gəncə hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün əziz, doğma şəhərdir, bizim qədim mədəniyyət, incəsənət 

mərkəzimizdir.” 

Gəncə Dövlət Filarmoniyasının yeni binasının açılışı mərasimindəki nitqdən 

(17 noyabr 2017)  

*** 
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“Mədəniyyət və dinlərarası münasibətlər, siyasi gündəlik, iqtisadi əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələlərində 

dialoq zəruridir. Forumun adı belə dialoq adlanır. Yəni, biz məhz bunu dünyaya təqdim edirik və bu təşəbbüs geniş 

beynəlxalq dəstəyə malikdir. Bu gün “Bakı Prosesi” BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəstəklənir. 

Əminəm ki, “Bakı Prosesi”nin böyük gələcəyi var. Bu qəbildən olan forumlar mədəniyyətlərarası dialoq mövzusuna 

diqqəti cəlb edir, yeni ideyalar və yanaşmalar ortaya qoyulur.” 

V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında nitqindən 

(02 may 2019) 


