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 Avstriyanın paytaxtı Vyana 

şəhərinin “Hofburq” Sarayında 
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 
nəzdində Bakı Beynəlxalq 
Dinlərarası və Sivilizasiyalararası 
Əməkdaşlıq Mərkəzinin, 
KAİCİİD Beynəlxalq Dinlərarası 
və Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Mərkəzinin, Cenevrə İnsan 
Hüquqları və Qlobal Dialoq 
Mərkəzinin və Azərbaycanın 
Avstriyadakı səfirliyinin birgə 
təşkilatçılığı ilə “Dinlərarası və 
sivilizasiyalararası əməkdaşlıqdan 
bəşəri həmrəyliyə” mövzusunda 
beynəlxalq konfrans da məhz bu 
amallara xidmət edirdi. 

Dövlət başçımızın həmin konf-
ransın iştirakçılarına ünvanladığı 
məktubda qeyd edilirdi ki, ölkəmiz 
müxtəlif mədəniyyətlərin ahəngdar 
münasibətlərinə və humanitar 
əməkdaşlıq ideyalarına hərtərəfli 
dəstək verir, bu sahədə çoxsaylı 
qlobal təşəbbüslər irəli sürür. 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq və Beynəlxalq Huma-
nitar forumlarının, BMT-nin 
Sivilizasiyalar Alyansının VII 
Qlobal Forumunun, Dünya dini 
liderlərinin Zirvə görüşünün 
Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın 
bu sahədəki fəaliyyətinin 
beynəlxalq birlik tərəfindən yüksək 
dəyərləndirildiyinin göstəricisidir: 
“Biz müxtəlif dinlər və siviliza-
siyalar arasında əməkdaşlığın 
genişlənməsinə, qlobal müstəvidə 
qarşılıqlı etimad mühitinin yaradıl-
masına mühüm töhfə olacaq daha 
bir beynəlxalq tədbirin -- Dünya 
dini liderlərinin II Bakı Sammitinin 
keçirilməsi barədə qərar qəbul 
etmişik”.

Məktubda əlavə edilir ki, biz 
ölkəmizin təşəbbüsü ilə keçirilən 
hazırkı konfransın təşkilinə Avstri-
ya tərəfindən verilən dəstəyi, konf-
ransın işi üçün yaradılan şəraiti 
yüksək qiymətləndiririk. Təbii ki, 
bu tədbirin birgə keçirilməsi, eyni 
zamanda, Azərbaycan --Avstri-
ya əlaqələrinin, ölkələrimiz və 
xalqlarımız arasındakı dostluq və 
əməkdaşlıq münasibətlərinin bariz 
nümunəsidir.

Xatırladaq ki, Avropanın ən 
nüfuzlu paytaxt şəhərlərindən olan 
Vyanada belə bir konfransın təşkil 

edilməsi Prezident İlham Əliyevin 
irəli sürdüyü Azərbaycanın mul-
tikulturalizm modelinin təbliğinin 
bəşəri önəminə diqqət çəkmək, 
dinlərarası və sivilizasiyalararası 
dialoq və əməkdaşlığın inkişaf 
etdirilməsinin müasir dünyanı 
narahat edən problemlərin ara-
dan qaldırılmasında müstəsna 

əhəmiyyətini vurğulamaq məqsədi 
daşıyır. Köhnə qitənin aparıcı 
dövlətlərindən olan və müxtəlif 
mədəniyyətlərin, dinlərin təmsil 
olunduğu Avstriyada keçirilən 
beynəlxalq konfrans mühüm, 
qlobal əhəmiyyət kəsb edən bir 
mövzuya dünya ictimaiyyətinin 
diqqətini daha da artırmaq, sülhü 
və əmin-amanlığı təhdid edən 

amillərə, xüsusilə dinlərarası 
ixtilaflara qarşı müxtəlif 
mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların 
və dinlərin nümayəndələrinin 
birgə mövqeyini nümayiş etdirmək 
məramına xidmət edirdi.

Tədbirdə Avstriya və 
Azərbaycanın dövlət və qeyri-
hökumət təşkilatları, o cümlədən 

dünyanın müxtəlif dini konfes-
siya rəhbərləri, dövlət, elm və 
mədəniyyət xadimləri, Bakı 
Beynəlxalq Dinlərarası və Si-
vilizasiyalararası Əməkdaşlıq 
Mərkəzinin Himayədarlar və 
Məşvərət şuralarının üzvləri 
iştirak ediblər. Beynəlxalq konf-
ransda ümumilikdə dünyanın 
30-dan çox ölkəsini təmsil edən 

dövlət, ictimaiyyət, elm və din 
xadimləri, həmçinin 5 beynəlxalq 
və 16 qeyri-hökumət təşkilatının 
rəhbərləri, Avstriyada akkreditə 
olunmuş səfirliklərin və beynəlxalq 
qurumların nümayəndələri təmsil 
olunurdular. Avstriya tərəfdən 
Federal Hökumətin və parlamen-
tin nümayəndələri, o cümlədən 

Avstriya Xarici İşlər Nazirliyinin 
Baş katibi --nazir müavini Yohan-
nes Peterlik, Avstriyadakı 15 dini 
konfessiyanın nümayəndələrinin 
də iştirak etməsi tədbirin nüfuzun-
dan xəbər verirdi.

Tədbirdə iştirak edən 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
tərkibi isə ölkəmizdə bu konf-
ransa verilən önəmin göstəricisi 

kimi qəbul edilə bilərdi.Çünki 
bizim nümayəndə heyətimizin 
tərkibinə Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin sədri, Bakı Beynəlxalq 
Dinlərarası və Sivilizasiyalara-
rası Əməkdaşlıq Mərkəzinin baş 
katibi Şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadə, Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin ictimai-
siyasi məsələlər üzrə köməkçisi 
Əli Həsənov, Prezident Admi-
nistrasiyasının Millətlərarası 
münasibətlər, multikulturalizm və 
dini məsələlər şöbəsinin müdiri 
Etibar Nəcəfov, Dini Qurumlarla 
İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 
Mübariz Qurbanlı, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının pre-
zidenti, akademik Akif Əlizadə, 
Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri 
Qalib İsrafilov, Milli Məclisin 
komitə sədrləri Siyavuş Nov-
ruzov, Səməd Seyidov, Eldar 
İbrahimov, deputatlar Cavanşir 
Paşazadə, Hikmət Məmmədov, 
Azərbaycandakı dini konfessiya-
ların rəhbərləri -- Rus Pravoslav 
Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan 
Yeparxiyasının arxiyepiskopu 
Aleksandr, Bakı Dağ Yəhudiləri 
Dini İcmasının başçısı Melih Yev-
dayev, Roma Katolik Kilsəsinin 
Azərbaycandakı ordinarisi, 
yepiskop Vladimir Fekete və Al-
ban --Udi Xristian dini icmasının 
başçısı Robert Mobili daxil idi.

Tədbirin açılışında Azərbaycan 
Prezidentinin ictimai-siyasi 
məsələlər üzrə köməkçisi Əli 
Həsənovun Prezident İlham 
Əliyevin konfrans iştirakçı-
larına müraciətini oxuması, 
Azərbaycanın sivilizasiyalarara-
sı və dinlərarası əməkdaşlığın 
inkişafında rolundan və multikul-
turalizm dəyərlərindən bəhs edən 
“Bəşəri çağırış” filmi nümayiş 
olunması və Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin sədri Şeyxülislam 
Allahşükür Paşazadənin kəskin 
ziddiyyətlər, terror, dini və milli 
zəmində ekstremizm, ksenofobiya, 
xristianofobiya, antisemitizm və 
islamofobiyanın tüğyan etdiyi, dini-
mədəni dəyərlərə savaş açıldığı 
narahat dünyamıza Azərbaycanın 
öz nadir təcrübəsini – multikultu-
ralizm modelini təklif etdiyini dilə 
gətirməsi maraqla qarşılanıb. 

Bildirilib ki, bu model 
Azərbaycan Prezidentinin müəllifi 
olduğu mədəniyyətlərarası 
əməkdaşlığa dair Bakı prosesi, 
elan etdiyi Multikulturalizm və 
İslam həmrəyliyi illəri çərçivəsində 
ölkəmizdə və xaricdə mütəmadi 
keçirilən qlobal forum və 
tədbirlərdə təbliğ və təşviq olunur. 
Eyni zamanda, Azərbaycanda 
2017-ci ildə dövlət başçısının 
tövsiyəsi ilə Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsi nəzdində yaradılmış Bakı 
Beynəlxalq Dinlərarası və Siviliza-
siyalararası Əməkdaşlıq Mərkəzi 
artıq İspaniya və Almaniyada 
uğurlu beynəlxalq konfranslar 
təşkil edib. Vyanada təşkil edilən 
konfrans da bu qəbildən növbəti 
nüfuzlu tədbirdir.

KAİCİİD Beynəlxalq Dinlərarası 
və Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Mərkəzinin Baş katibi Feysəl bin 
Muammar müasir dövrdə qey-
ri-tolerantlıq və ksenofobiyanın 
dünyada radikalizm, dini və etnik 
icmalara, qaçqınlara, cəmiyyətin 
müxtəlif təbəqələrinə qarşı mənfi 
yanaşmalara yol açdığını bildirib 
və buna görə də dini rəhbərlərin 
münaqişələrin nizamlanması, 
cəmiyyətdə ekstremizm hallarının 
artmasına qarşı vahid strategiya 
və mexanizmlərin hazırlanmasın-
da birgə fəaliyyətə çağırıb.

BMT Baş katibinin müavini 
Raşid Xalikov müasir dövrdə 

bəşəriyyətin dinlərarası və 
mədəniyyətlərarası dialoqa daha 
güclü ehtiyac duyduğunu, sülh, 
dinc birgəyaşayış və ədalət kimi 
bəşəri dəyərlərin cəmiyyətdə 
daha geniş təbliğ edilməli ol-
duğunu deyərək əlavə edib ki, 
hazırda dünyada yardıma ehtiyacı 
olan insanların sayı durmadan 
artır, BMT və digər beynəlxalq 
təşkilatlar dünyanın müxtəlif 
regionlarında qaçqın və yoxsul 
əhali təbəqələrinə yardımlar edir. 
Bu da, öz növbəsində, tolerant və 
səxavətli yanaşma, yardımlaşma 
istəyi, dinlər və mədəniyyətlər 
arasında dialoqun daha da 
gücləndirilməsini tələb edir.

Bundan başqa, Moskva və 
Bütün Rusiyanın Patriarxı Kiril-
lin xüsusi nümayəndəsi Filaret 
dinlərarası dialoq çərçivəsində 
insan haqları mövzusuna xüsusi 
diqqət ayrılmasına çağırması da 
tədbir iştirakçıları tərəfindən ma-
raqla qarşılanıb. 

Konfransın sonunda qəbul 
edilmiş Vyana Bəyannaməsində 
qeyd olunur ki, müasir dünyada 
humanist ideyaların təşviqi və 
multikultural həyat tərzinin təbliği 
baxımından önəm kəsb edən belə 
forumların davamlı keçirilməsi 
olduqca aktual və zəruridir.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Əslində, N.Paşinyan dərk edə 
bilmirdi ki, oğlunu “hərbi xidmət” 
adı ilə qonşu dövlətin işğal al-
tında olan ərazisindəki orduya 
yerləşdirməklə işğalçı siyasəti 
davam etdirir, həm də Ermənistanın 
işğalçı dövlət olduğunu təsdiqləyir. 
Üstəlik, onun Dağlıq Qaraba-
ğa səfəri zamanı səsləndirdiyi 
sərsəm fikirlər göstərirdi ki, bu 
“meydan adamı”nın Ermənistan 
--Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli ilə bağlı yeni 
ideyaları yoxdur. O, Ermənistanın 
keçmiş siyasi rəhbərliyinin yolunu 
təkrarlamaqla dövlət idarəçiliyində 
naşılığını təsdiqlədi. Ardınca, 
Paşinyanın danışıqlar prosesində 
guya, maraqlı olması, lakin bu 
prosesdə qondarma rejimin tərəf 
kimi iştirakı ilə bağlı sərsəm fikirləri 
onun münaqişənin həllində həm 
beynəlxalq aləmdə, həm də işğalçı 
dövlətin özündə konstruktiv mövqe 
tutacağına inamı azaltdı. Axı, qon-
darma rejimin münaqişənin həllində 
tərəf kimi iştirakı heç vaxt müzakirə 
mövzusu olmamışdı və ola da 
bilməzdi. Çünki bu münaqişəni də, 
qondarma rejimi də yaradan işğalçı 
Ermənistandır. Ona görə də danı-
şıqların Ermənistanla Azərbaycan 
arasında aparılması barədə qəti 
qərar qəbul olunmuşdu və Paşinyan 
baş nazir seçilənə qədər də bu cür 
davam etmişdi. 

İndi aydın olur ki, Paşinyan bu 
yolu seçməklə meydandan birbaşa 
ələ keçirdiyi hakimiyyətin ömrünü 
uzatmaq istəyirmiş. Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərində yaradıl-
mış qondarma rejimin danışıqlarda 
tərəf kimi iştirakında məqsəd artıq 
separatçı rejimin legitimliyinin qəbul 
edilməsi anlamı barədə rəy for-
malaşdırmaq idi. Onun beynəlxalq 
təşkilatların tədbirlərində bir fikir, 
Ermənistanda isə bunun əksinə, 
başqa fikir səsləndirməsi baş na-
zirin hərdəmxəyal olması barədə 
tam təəssürat yaradırdı. Artıq yerli 
əhalinin N. Paşinyana olan ümidi alt-
üst olub. Baş nazirin Dağlıq Qaraba-
ğa səfərləri zamanı onun separatçı 
rejim tərəfindən qeyri-ciddi şəxs 
kimi qarşılanması, laqeyd yanaş-
ması bu klanla qarşıdurmanı daha 
da gücləndirib. N. Paşinyanın bu il 
mayın 9-da Dağlıq Qarabağa səfəri 
zamanı ona qarşı olan saymazlıq 
özünü bir daha büruzə verdi. Ancaq 

həmin gün sabiq prezident Serj Sar-
kisyan da bu əraziyə səfər etmişdi. O, 
separatcı rejim tərəfindən prezident 
kimi qarşılandı, Paşinyan isə sıravi 
vətəndaş, qeyri-ciddi şəxs kimi. 

N. Paşinyanın küçə 
təfəkküründən əl çəkməməsi, 
müxtəlif yollarla hakimiyyəti qoruyub 
saxlamağa çalışması işğalçı ölkəyə 
çox baha başa gəlib. Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı əsassız ərazi 
iddiası, davam etdirilən işğalçı 
siyasəti bu ölkəni bütün regional 
iqtisadi, kommunikasiya, humanitar 
layihələrdən və digər sahələrdəki 
əməkdaşlıqlardan kənarda qo-
yub. Bütün bunlar işğalçı ölkəni 
beynəlxalq aləmdən, dünya iqtisadi 
sistemindən təcrid edib. Üstəlik, 
bugünlərdə Fransa məhkəmələrinin 
bu ölkənin bəzi şəhər merləri və 
bələdiyyə rəhbərlərinin Dağlıq Qa-
rabağ separatçıları ilə imzaladıqları 
xartiyaları ləğv etməsi Ermənistan 
rəhbərliyini pat vəziyyətində qoyub.

Separatçı rejimlə imzalan-
mış xartiyaların ləğvindən söhbət 
düşmüşkən, xatırladaq ki, bu il 
mayın 29-da Arnuvilin Dağlıq Qara-
bağda Şəhər qəsəbəsi ilə imzaladığı 
dostluq xartiyası Fransanın Serji-
Pontuaz Məhkəməsi tərəfindən ləğv 
edilib. Bundan bir qədər sonra – 
iyunun 11-də Qrenobl Şəhər İnzibati 
Məhkəməsi Valans, Bur-le Valans 
və Bur-de-Peaq departamentləri 
ilə Dağlıq Qarabağın bir neçə 
bələdiyyəsi arasında imzalanmış 4 
analoji sazişi də ləğv edib. 

Məhkəmə bu “dostluq xartiya-
larının” Fransanın xarici siyasətini 
sarsıda biləcəyi və bələdiyyələrin 
səlahiyyət çərçivələrini aşdığı 
qənaətinə gəlib. Fransada fəaliyyət 
göstərən güclü erməni lobbisi isə bü-
tün bunların arxasında Azərbaycan 
dövlətinin qondarma “Dağlıq Qa-
rabağ respublikasının” beynəlxalq 
səviyyədə təcridinə yönəlmiş 
səylərinin dayandığı qənaətindədir. 

Kim necə düşünürsə – düşün-
sün, fakt budur ki, artıq beynəlxalq 
təşkilatlar, o cümlədən dünya-
nın inkişaf etmiş dövlətləri də 
Ermənistanın nazı ilə oynamaqdan 
təngə gəlib və işğalçı siyasətindən 
bezib. Belə olmasaydı, güclü erməni 
lobbisinin təzyiq və təhdidlərinə 
baxmayaraq, işğal altında olan 
Azərbaycan ərazilərinin bələdiyyə 
rəhbərləri ilə Fransanın bəzi şəhər 
merləri arasında imzalanmış 
“Dostluq haqqında xartiya”lar ləğv 
edilməzdi. 

Fransa məhkəmələrinin 
bu ədalətli qərarı artıq hər bir 
kəsdə belə bir əminlik yaradıb ki, 
Ermənistanın işğal altında olan 
Azərbaycan ərazilərində yaratdığı 
rejimin bağladığı digər belə qeyri-qa-
nuni xartiyalar da ləğv ediləcək.

Xatırladaq ki, Azərbaycan tərəfi 
separatçı rejimin Dağlıq Qaraba-
ğı və ətraf yeddi rayonun işğalını 
legitimləşdirmək cəhdlərinə dair 
məsələnin ədalətli həlli ilə bağlı 
2013-cü ildə Fransa məhkəməsinə 
müraciət etmişdi. Lakin bu məsələ 
hələ də baxılmamış qalır. Artıq 
ədalət zəfər çalır və gec də olsa, 
Fransanın ədliyyə orqanları reallıqla-
rı qəbul edir. 

İndi hər bir sadə erməniyə də 
məlumdur ki, Ermənistanın bərbad 
vəziyyətə düşməsinin birinci səbəbi 
Azərbaycana qarşı işğalçı siyasət 
yürütməsidir. Həmin səbəbdən 
Ermənistan ağır blokada şəraitinə 
düşüb. Bu blokada çərçivəsində 
Azərbaycan və Türkiyə Ermənistana 
həm enerji, həm iqtisadi, həm də 
nəqliyyat istiqamətləri üzrə sanksiya-
lar tətbiq edirlər.

Dağlıq Qarabağın Ermənistanın 
ərazisi olması barədə işğalçı ölkənin 
həm xunta rejiminin , həm də Nikol 
Paşinyanın avropalı ermənipərəst 
deputatların işğal altında olan 
Azərbaycan ərazilərinə qeyri-qanuni 
səfərlərini təşkil etməsinin bundan 

sonra da heç bir mənası yoxdur. 
Xatırladaq ki, Belçikanın, 

Avroparlamentin deputatları , 
xüsusilə Fransanın ermənipərəst 
neümayəndələri beynəlxalq hüqu-
qun normalarını pozaraq, dəfələrlə 
Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfərlər 
edib, qondarma qurumun “dövlət 
rəsmiləri” ilə görüşlər 
keçiriblər. 

Təbii ki, Fransanın dövlət 
rəsmiləri belə səfərlərə öz 
etirazını bildirmiş, imzalan-
mış hər hansı bir sənədin 
hüquqi qüvvəsi olmadığını 
elə o vaxt bəyan etmişdi. Bu 
ölkənin xarici işlər və Avropa 
üzrə naziri və daxili işlər na-
zirinin 2018-ci il 24 may ta-
rixli yerli özünüidarəetmə or-
qanlarının xarici fəaliyyətinin 
hüquqi çərçivəsi üzrə təmimi 
sənədinə istinad edir və yerli 
özünüidarəetmə qurumlarına 
Fransa tərəfindən tanın-
mamış ərazi vahidlərinin 
separatçı qurumları ilə hər 
hansı şəkildə müqavilələr 
bağlamaq, səfərlər həyata 
keçirmək və birgə tədbirlər 
təşkil etməyin qadağan 
edildiyini xatırlatmışdı. 
Bildirilmişdi ki, qanunsuz 
səfərlər çərçivəsində imzalandığı 
iddia edilən “dostluq xartiyaları” 
heç bir hüquqi qüvvəyə malik deyil. 
Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin 
nümayəndəsi bəzi şəhərlərin merinin 
Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfərini 
şərh edərkən deyib ki, Fransa Minsk 
qrupunun həmsədrlərindən biri kimi, 
qanunsuz səfərlərdən narahatdır: 
“Belə təşəbbüslər Dağlıq Qaraba-
ğın müstəqilliyini tanımayan Parisin 
rəsmi mövqeyini dəyişmir”. Onun 
sözlərinə görə, Fransa ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədri kimi 
münaqişənin diplomatik və siya-
si yolla nizamlanmasının axtarışı 
prosesinə cəlb edilib.

Fransa məhkəmələrinin ədalətli 
qərar qəbul etməsinin əsas 
səbəblərindən biri münaqişənin 
nizamlanmasında Prezident İlham 
Əliyevin tərəfindən həyata keçirdiyi 
siyasi kursun dünya birliyi tərəfindən 
dəstəklənməsidir. Qeyd edək ki, 
Fransa ilə əməkdaşlığın inkişafı 
Azərbaycanın xarici siyasətində 
həmişə prioritet istiqamətlərdən biri 
olub. Bu ölkə ilə münasibətlərin inki-
şafı istər siyasi, iqtisadi və humanitar 
baxımdan, istərsə də ermənilərin 
antiazərbaycan təbliğatının neyt-
rallaşdırılması nöqteyi-nəzərindən 
müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Dövlət 
başçımızın Fransaya münasibətdə 
məqsədyönlü, düşünülmüş siyasəti 
bu ölkənin qapılarını üzümüzə daha 

geniş açır. Yüksək səviyyəli qarşı-
lıqlı səfərlər ölkələrimiz arasında 
əlaqələrin möhkəmlənməsinə güclü 
impuls verir, ona arzuedilən dinami-
ka gətirir.

Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın uğurlu Paris 
səfəri, yüksək səviyyəli görüşləri 
və danışıqları, ilk növbədə, bu 
praqmatik, milli maraqlara xidmət 
edən siyasətdən qaynaqlanır. 
Fransa məhkəmələrinin qəbul etdiyi 
ədalətli qərarlar Ermənistanı pat 
vəziyyətində qoyub.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

DIPLOMATIYAMIZIN 
NÖVBƏTI UĞURU

– Hesab edirəm ki, 
əldə olunan bu qələbə 
Azərbaycan diplomatiyası-
nın növbəti, parlaq uğu-
rudur. Belə ki, Azərbaycan 
dövləti beynəlxalq hüqu-
qun normalarına uyğun 
olaraq məsələni hüquqi 
müstəviyə çıxara bilmiş və 
ədalətin zəfər çalmasına 
nail  olmuşdur. 

Təbii ki, bu hadisə 
Ermənistanda və erməni 
lobbisində ciddi narahat-
lıq yaradıb. Reallıq budur 
ki, Fransada erməni 
lobbisi nə qədər güclü 
olsa da, ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədri kimi, 
Fransa dövləti bu dəfə 
neytrallıq saxlamağa 
məcbur olmuşdur.  

Bu hadisə həm də 
ona dəlalət edir ki, 
Azərbaycan dövləti həm 
hüquqi müstəvidə, həm 
də beynəlxalq siyasi və 
iqtisadi təsir imkanları 
vasitəsilə  istənilən qeyri-
qanuni, antiazərbaycan 
xarakteli addımların qar-
şısını almaq gücündədir. 

Bu gün Azərbaycan 
regionun iqtisadi, hərbi cəhətdən ən güclü dövlətidir. 
Avropa İttifaqına digər üzv dövlətlər kimi, Fran-
sa da Azərbaycanla siyasi və iqtisadi əlaqələrini 
gücləndirməkdə maraqlıdır. 

Bəli, ermənilər Fransada baş verənlərdən təşvişə 
düşüblər. Onlar belə hesab edirlər ki, erməni lobbisinin 
fəaliyyətində dəyişiklik olmayacağı təqdirdə bu proses 
davamlı xarakter daşıyacaq. 

Fikrimcə, ermənilər yenə də yanılırlar. Çünki hətta 
erməni lobbisi min bir oyundan çıxsa belə, Ermənistanın 
təcavüzkar dövlət olduğu barədə həqiqəti ört-basdır 
etmək mümkün olmayacaq. Həqiqət isə Azərbaycanın 
tərəfindədir. 

M.HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti”

Türk dünyasının, müsəlman Şərqinin və dünya azərbaycanlılarının ən görkəmli 
simalarından olan Hüseyn Cavidin “Kəssə hər kim tökülən qan izini, qurtaran 

dahi odur yer üzünü” kəlamı bu gün daha çox aktuallıq kəsb edir. Çünki hazırda dünyanın 
milli, dini, siyasi münaqişə yaşanmayan demək olar ki, heç bir bölgəsi qalmayıb. Daha 
pis olan cəhət isə bu münaqişələrin əksəriyyətinin terror, təxribat, separatçılıq və digər 
yolverilməz üsullarla davam etdirilməsidir. Ona görə də, planetin mütərəqqi qüvvələri bu 
anlaşılmazlıqlardan çıxış yollarının axtarılması üçün təmasların sıxlaşdırılmasını, dövri 
olaraq dialoq və müzakirələrin təşkilini məqsədəuyğun sayırlar. 

DÜNYA SÜLH ISTƏYIR!

Vyanada bu problemin həlli üçün keçirilən 
konfransın təşkilatçılarından biri də Azərbaycan idi 

 Dünyada sülh, dinc birgəyaşayış, humanizm 
dəyərlərinin təbliği və təşviqi günümüzün va-
cib məsələlərindəndir. Müasir dövrün çağırış-
ları bəşəriyyət qarşısında ciddi vəzifələr qoyur. 
Təsadüfi deyil ki, etnik və dini müxtəlifliyin milli 
sərvət kimi qorunduğu, bütün konfessiyaların 
azad fəaliyyəti üçün bərabər şərait yaradıldı-
ğı Azərbaycan Respublikasında multikultura-
lizm və tolerantlıq dövlət siyasətinin prioritet 
istiqamətlərindəndir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
“Dinlərarası və sivilizasiyalararası əməkdaşlıqdan bəşəri 

həmrəyliyə” mövzusunda Vyana Beynəlxalq Konfransının 
iştirakçılarına ünvanladığı məktubundan 

19 iyun 2019-cu il

Fransa məhkəmələri tərəfindən qanunsuz xartiyaların 
ləğvi rəsmi İrəvanı pat vəziyyətində qoyub 

Nikol Paşinyan Ermənistanın baş naziri seçildikdən sonra ölkə əhalisində gələcəyə az da olsa, inam yaran-
mışdı. Yerli əhali, hər şeydən əvvəl, ölkədəki xunta rejimindən canının qurtardığını hiss edirdi. Həm də 
yeni baş nazir meydanlarda bar-bar bağırarkən şirin vədlər verərək əhalini inandıra bilmişdi. İnsanlar 

düşünürdülər ki, hakimiyyətə meydandan gəlmiş N.Paşinyan ölkəni düşdüyü fəlakətdən xilas edəcək, 25 ildir 
davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyacaq, işğalçı siyasətdən əl çəkəcək, əmin-amanlıq yarada-
caq. Ancaq sən saydığını say, gör küçə təfəkküründən əl çəkə bilməyən Paşinyan nə sayır? Onun baş nazir 
seçildikdən sonra dərhal Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisinə qeyri-qanuni səfəri, oğlunu hərbi xidmət adı ilə 
bu ərazidə yerləşdirərək, özündə bir vətənpərvər imici formalaşdırmaq cəhdi ermənilərin gələcəyə olan ümidini 
şübhələrlə əvəzlədi.

Fransa məhkəmələrində Qarabağdakı sepa-
ratçı rejimlə bu ölkənin şəhərləri arasında 
imzalanmış dostluq xartiyalarının ləğv 

edilməsi ölkə ictimaiyyətində dərin razılıq hissi 
ilə qarşılanıb. Azərbaycan Turizm və Menec-
ment Universitetinin professoru Minaxanım 
Əsədli bu barədə fikirlərini bizimlə bölüşüb: 


