
Deyilənə görə, Əmir Teymur 
düşmənin qürurunun əlindən 
alınmasını ən dəyərli hərbi 
qənimət hesab edib: “Mən onun 
qürurunu əlindən aldımsa, əsgəri 
də, məmləkətinin əhalisi də onun 
arxasınca getməyəcək”. 

Azərbaycan Ordusu öz Ali Baş 
Komandanının rəhbərliyi altın-
da nəinki müstəqil Ermənistana 
rəhbərlik edən və etmiş quldur-
ların, hətta, dünya erməniliyinə 
rəhbərlik etmək iddiasında olan 
bütün terrorçu və təxribatçı hay-
ların hamısının qürurunu döşəmə 
silən əsgiyə döndərdi. Aprelin 
12-də ziyalı dostlarımızdan biri 
dedi ki, ermənilər 44 günlük 
müharibədən, kapitulyasiya aktı-
nın imzalanmasından sonra bəlkə 
də özlərinə gələ bilər, dövləti ayaq 
üstünə qaldırmağı bacarardılar. 
Çünki ar-namus bilməyən, sırtıq 
və abırsız məxluqlardır. Amma 
onlar Bakıda Hərbi Qənimətlər 
Parkının dünya ictimaiyyəti üçün 
açıq elan edilməsindən sonra 
çətin ki, özlərinə gələ bilələr. Bu 
parkın açılması onlara kapitulyasi-
ya sənədinin imzalanmasından da 
ağır zərbə oldu.

Hələ, bu, az imiş kimi, ötən il 
dekabrın 10-da keçirilmiş Zəfər 
paradında da həmin texnikaların 
bir qismi nümayiş etdirilmişdi. Elə 
həmin günlərdə Prezident İlham 
Əliyev Hərbi Qənimətlər Parkının 
salınması haqqında təşəbbüs irəli 
sürmüşdü. Bu istiqamətdə görülən 
genişmiqyaslı işlər artıq yekun-
laşıb və açıq səma altında nadir 
park salınıb.

Prezident, müzəffər Ali Baş 
Komandan İlham Əliyev Hərbi 
Qənimətlər Parkı ilə tanış olduq-
dan sonra 44 günlük müharibədə 
igidlik və rəşadət göstərdiyinə 
görə təltif olunmuş hərbçilərin bir 
qrupu ilə görüşdü. Fikrimcə, dövlət 
başçımızın həmin görüşdəki çıxışı 
açıq səma altında bədxahlarımıza 
keçilən açıq dərs idi. Təhsil 
müəssisələrindəki açıq dərslərdən 
fərqli olaraq, dövlət başçımızın 
dərsində bədxahlarımıza tarixlə 
yanaşı, ordu quruculuğu, siyasi 
diplomatiya, gənclərlə iş və bir 
çox başqa “fənnlər” də öyrədildi. 
Ən başlıcası, İlham Əliyev rəqib 
düşərgəyə baş verənlərdən ibrət 
götürməyin vacibliyini də söylədi 
və ibrət götürməyəndə nələrin ola 
biləcəyini vurğuladı. 

Maraqlıdır, Ali Baş Koman-
dan yığcam bir çıxışda onlarca 
məsələyə toxundu. O, ötən 
əsrin əvvəllərində – Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
ermənilərin qədim Azərbaycan 
torpaqları olan İrəvan xanlığı 
ərazisində dövlət qurmasına icazə 

verməyimizin səhv addım olduğu-
nu xatırlatdı. Onu da yada saldı 
ki, ermənilər sovet dönəmində də 
Azərbaycana ərazi iddiaları etsələr 
də, ulu öndər Heydər Əliyev bu 
istiqamətli bütün cəhdlərin qarşı-
sını almağa nail olmuşdu. Əsrin 
sonuncu onilliyində qazandığımız 
dövlət müstəqilliyinin ilk illərində 
isə ermənilərin əlinə, sözün həqiqi 
mənasında, heç zaman olmaya-
caq bir fürsət düşmüşdü.

Həmin günləri xatırladan 
dövlət başçımızın fikrincə, 
müstəqilliyimizin elan 
edilməsindən dörd ay sonra Xocalı 
soyqırımı törədildi. Ermənistan 
və Sovet İttifaqının 366-cı ala-
yı hərbi cinayət törətdi, vəhşilik 
törətdi. Dinc insanları qətlə yetirdi. 
Onların arasında uşaqlar, qocalar, 

qadınlar vardı. Xocalı soyqırımı 
bu gün dünya tərəfindən tanı-
nır: “Məhz o vaxt faktiki olaraq 
hakimiyyətə gəlmiş və bu gəlişini 
rəsmiləşdirmək istəyən AXC–
Müsavat cütlüyünün xəyanəti 
nəticəsində Şuşa və Laçın işğal 
altına düşdü. Çünki onlar üçün 
hakimiyyətə gəlmək hər şeydən 
vacib idi”. 

Daha sonra isə ölkə faktiki 
olaraq idarəolunmaz vəziyyətə 
düşmüşdü. Xaos, anarxiya, 
özbaşınalıq, hərc-mərclik, talan-
çılıq hökm sürürdü. Kəndlər işğal 

altına düşürdü, Xalq Cəbhəsi – 
Müsavat hakimiyyəti Ermənistana 
benzin satırdı. Özləri də bunu 
etiraf etmişdilər. Bu videoma-
teriallar, kadrlar var. Özləri də 
etiraf etmişdilər ki, bu xəyanətin 
içindədirlər. Ordunu gücləndirmək, 
ordumuza dəstək vermək 
əvəzinə, ancaq öz hakimiyyətini 
möhkəmləndirirdilər. Heydər 
Əliyev imkan vermədi ki, ermənilər 
blokada şəraitində olan Naxçıva-
nı işğal altına salsınlar, halbuki 
dəfələrlə belə cəhdlər olub.

Elə o səbəbdən də xalq onu 
israrla ölkə rəhbərliyinə dəvət 

etdi və məqsədinə nail oldu. 
Heydər Əliyev isə Azərbaycan 
xalqının dəstəyinə arxalanaraq 
hakimiyyətə gələndən sonra bütün 
xoşagəlməz hallara son qoydu, 
bütün qanunsuz silahlı birləşmələri 
tərksilah etdi, ölkədə sabitlik, qay-
da-qanun yaradıldı və nizami ordu 
quruculuğuna başlandı.

Prezidentin çıxışının əsas 
məqamlarından biri də düşmən 
üzərindəki şanlı qələbəmizə 
aparan son 17 ilin xarakterizə 
edilməsi idi: “Mən 2003-cü ildə 
hakimiyyətə gələrək, Prezident 
vəzifəsinə başlayaraq söz vermiş-

dim ki, ərazi bütövlüyünü qoru-
yacağam və bu sözə əməl etdim. 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
17 il ərzində qorundu. Düşmənin 
bütün cəhdlərinə baxmayaraq, hər 
hansı bir güzəşt edilmədi. Halbuki 
təzyiqlər də olmuşdur, təhdidlər 
də olmuşdur. Mənə qarşı çevriliş 
cəhdləri olmuşdur”. 

Nəticələr isə göz qabağın-
dadır. İlham Əliyev Azərbaycanı 
regionun ən güclü dövlətinə, 
dünyanın ən islahatçı ölkəsinə, 
ordumuzu isə dünyanın ən güclü 
əlli ordusundan birinə çevirmişdir. 
İkinci Qarabağ müharibəsi isə 
ölkəmizin nələrə qadir olduğu-
nu bir daha göstərdi: “ Biz XXI 
əsrin müharibəsini aparmışıq və 
bu gün artıq sirr deyil ki, dünya-
nın aparıcı hərbi məktəblərində 
İkinci Qarabağ müharibəsindəki 
əməliyyatlarımız, bizim uğurla-
rımız, qələbəmiz öyrənilir. Dün-
ya mətbuatında artıq dəfələrlə 
məlumat verilmişdir ki, dünyanın 
aparıcı ölkələri, o cümlədən, 
Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük 
Britaniya, Almaniya və inkişaf 

etmiş digər ölkələr İkinci Qarabağ 
müharibəsinin bütün aspektlərini 
öyrənirlər. Öz ordularını müasir 
standartlara, müasir tələblərə uy-
ğunlaşdırmaq istəyirlər. Biz nəinki 
XXI əsrin müharibəsini nümayiş 
etdirmişik, biz dünyada heç vaxt 
olmayan qələbəni qazanmışıq”. 

Dövlət başçımızın fikrincə, 
biz inkişaf edərək torpaqlarımızı 
azad etdik. Çünki inkişaf bizim 
qələbəmizin əsasıdır. Əgər iqtisadi 
inkişaf olmasaydı, əgər bizim 
iqtisadi müstəqilliyimiz olmasaydı, 
biz bunu təmin etməsəydik, lazımi 
dərəcədə lazım olan müasir silah-
lar əldə edə bilməzdik: “Yenilik, in-
kişaf, güc – bunlar əsas amillərdir. 
Bir də Vətən sevgisi”. 

Hərbi Qənimətlər Parkı haqqın-
da danışan dövlət başçımız xatır-
latdı ki, burada nümayiş etdirilən 
texnika məhv edilmiş və qənimət 
götürülmüş düşmən texnikasının 
kiçik bir hissəsini təşkil edir: “125 
artilleriya topu, 366 tank, 7 “S-300” 
zenit-raket kompleksi, 50-dən çox 
digər zenit-raket kompleksləri, 522 
yük avtomaşını və digər texnikalar 

məhv edilmişdir və qənimət kimi 
götürülmüşdür”.

Dövlət başçımız regionun 
sabahı haqqında danışarkən də 
özünəməxsus bir qətiyyət nümayiş 
etdirdi: “İkinci Qarabağ müharibəsi 
bizim şanlı tariximizdir. Xalqımız 
bu müharibə ilə bağlı əbədi qürur 
hissi keçirəcək. Biz müzəffər xalq 
kimi özümüzü dünyada təsdiq 
etmişik. Ermənistan isə məğlub 
edilmiş ölkədir, bizim qarşımızda 
diz çökmüş ölkədir, başını, boynu-
nu bükmüş ölkədir və həmişə belə 
olacaq”. 

Cənab Prezident daha böyük 
fəxr və iftixar yaradan qənaətini 
isə çıxışının sonunda səsləndirdi: 
“Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın 
qələbəsi deyil, bütün türk dün-
yası bizim qələbəmizlə fəxr edir. 
Biz yeni reallıq yaratmışıq. Biz 
qan tökərək, cəsarət göstərərək, 
düşməni qovaraq yeni reallıq 
yaratmışıq. Bu gün hər kəs bizimlə 
hesablaşmalıdır və hesablaşacaq-
dır”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Hərbi Qənimətlər Parkına gələn hər bir 
insan ordumuzun, silahlı qüvvələrimizin 
gücünü görəcək, iradəmizi görəcək. Görəcək 
ki, bu qələbəni əldə etmək nə qədər çətin idi. 
Çünki düşmən 30 il ərzində işğal edilmiş 
torpaqlarda möhkəmlənirdi, istehkamlar 
qururdu, səngərlər, sığınacaqlar qazırdı. Bütün 
bunlara baxmayaraq, Azərbaycan hərbçiləri 
qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, Vətən sevgisi 
göstərərək, bütün bu maneələri dəf edərək 
düşməni məğlub etdilər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Hərbi Qənimətlər Parkının 

açılışındakı çıxışından
Bakı, 12 aprel 2021-ci il 

T əbii ki, istənilən məsələ barədə hazırlayacağımız qəzet materialının bəzi məqamları 
elə faktla tanış olduğumuz ilk anlarda formalaşır. Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının 
açılışı mərasimi barədə televiziya ilə verilən materiallara baxanda da bunun şahidi 

oldum. Yadıma düşən ilk fikirlər belə idi: Ermənilər işğal etdikləri ərazilərimizdəki damı, daşı, 
divarları söküb qənimət kimi apardılar. Təbii sərvətlərimizi, qızıl yataqlarımızı talan etməyi 
qənimət bildilər. Soydaşlarımızın var-dövlətini, mal-qoyununu, xalça-palazını, mədəniyyət 
nümunələrimizi, minlərlə dəyərli eksponatımızı oğurlamağı qənimət hesab etdilər. Bütün 
bunların dəyəri bəlkə də yüz milyard manat olardı. Ancaq bizim Bakıda yaratdığımız Hərbi 
Qənimətlər Parkının dövlətimizin nüfuzuna, ordumuzun reytinqinə gətirdiyi xeyirin dəyərini 
dünyanın heç bir alimi və ya institutu hesablaya bilməz. 

Prezident İlham ƏLİYEV: 
Bu gün hər kəs bizimlə 
hesablaşmalıdır və hesablaşacaqdır

Yeri gəlmişkən, Türk Şurasının 
qeyri-rəsmi Zirvə görüşü bir neçə cəhəti 
ilə diqqət çəkib. Belə ki, Azərbaycanın 
sədrliyi dövründə üçüncü dəfə reallaşan 
bu tədbir müzakirə olunan məsələlər 
baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyıb. 
Eyni zamanda, COVID-19 pandemiya-
sına baxmayaraq, Azərbaycanın Türk 
Şurasının fəaliyyətinin gücləndirilməsi 
istiqamətində göstərdiyi ardıcıl səyləri 
diqqətə çatdırılıb.  

Hazırda Türk Şurasının fəaliyyətində 
regionda, habelə dünyada sülhün 
bərqərar edilməsi yönündə birgə 
səylərin gücləndirilməsi, beynəlxalq 
terrorizm, separatçılıq, ekstremizm 
və transmilli cinayətkarlığa qarşı 
mübarizənin əlaqələndirilməsi, elmi-
texniki, hərbi, təhsil, enerji, nəqliyyat və 
digər sahələrdə səmərəli əməkdaşlıq 
prinsipləri xüsusi yer tutur. 

Xatırladaq ki, Türk Şurasının Naxçı-
van şəhərində keçirilən Zirvə görüşündə 
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan 
və Türkiyə tərəfindən    türk dövlətləri 
arasında əməkdaşlığın, həmçinin 
strateji tərəfdaşlığın yeni forma-
tı müəyyənləşdirilib. Bu qurum ötən 
müddətdə zirvə görüşlərindən qaynaqla-
nan ümumi siyasi iradənin nəticəsi ola-
raq müstəqil türk respublikaları arasında 
təhsil, elm və mədəniyyət, iqtisadiyyat, 
nəqliyyat, turizm sahələrində tərəfdaşlıq 
əlaqələrinin dərinləşdirilməsi ilə bağlı 
müzakirələrin aparıldığı, təkliflərin irəli 
sürüldüyü mühüm siyasi platforma kimi 
çıxış edib.

Prezident İlham Əliyev Türk Şurası-
nın qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə bu qu-
ruma üzv ölkələrin Vətən müharibəsində 
Azərbaycana mənəvi-siyasi dəstək 
nümayiş etdirdiklərini vurğulayaraq 
deyib: “Biz müharibənin ilk günündən 
qardaş Türkiyədən böyük dəstək aldıq. 
Mənim əziz qardaşım, Cümhurbaşqa-
nı Rəcəb Tayyib Ərdoğan sentyabrın 
27-də müharibə başlanan gün açıq 
şəkildə Azərbaycana dəstək ifadə 
etdi. Bu siyasi və mənəvi dəstəyin çox 
böyük əhəmiyyəti var idi. Əziz qarda-
şım bildirmişdi ki, Azərbaycan yalnız 
deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanında-
dır. Əlbəttə ki, bu, çox ciddi mesaj idi, 
ciddi siqnal idi. Bu, bizə imkan verdi ki, 
əks-hücum əməliyyatını uğurla keçirək, 
imkan verdi ki, hər hansı bir kənar qüvvə 
məsələyə müdaxilə etməsin... Türk Şu-

rası sentyabrın 28-də – müharibədən bir 
gün sonra Azərbaycana dəstək xarak-
terli açıqlama vermişdir. Ondan sonra 
müharibə dövründə bir neçə dəfə buna 
oxşar açıqlamalar vermişdir. Türk Şura-
sına biz təşəkkürümüzü bildiririk...”.

Türk Şurasına üzv ölkələr arasında 
qardaş Türkiyə  daim Azərbaycanın 
yanında olub. Ötən il sentyabrın  27-dən 
başlayan Vətən müharibəsinin ilk 
anlarından Türkiyə Respublikasının 
rəhbərliyi və xalqı ölkəmizə öz siyasi və 
mənəvi dəstəklərini nümayiş etdirməklə 
bir millət, iki dövlət olduğumuzu bir daha 
bütün dünyaya nümayiş etdirib.

Ümumiyyətlə, Türkiyə hər zaman 
Azərbaycan xalqının yanında olub, 
ölkəmizin haqlı mövqeyinə qəti və 
birmənalı dəstək göstərib, daim sevinci-
mizi və kədərimizi bölüşüb.  Azərbaycan 
və Türkiyə arasında yüksək səviyyəli 
siyasi əlaqələr iqtisadi əməkdaşlığın 
gücləndirilməsi üçün əlverişli şərait ya-
radıb. İki ölkə arasında keçirilən işgüzar 
tədbirlər çoxşaxəli biznes əməkdaşlığını 
genişləndirməklə, yeni layihələrin həyata 
keçirilməsinə təkan verib. Bütün bunla-
rın nəticəsində regional və beynəlxalq 
əhəmiyyətli nəqliyyat layihələrini uğurla 
həyata keçirən iki qardaş ölkə mühüm 
nəqliyyat-logistika mərkəzlərinə çevrilib.

Bu gün Türkiyə Azərbaycanın əsas 
ticarət tərəfdaşlarından biridir. Cari ilin 
martından qüvvəyə minən Preferensial 
Ticarət Sazişi ikitərəfli ticarət əlaqələrinin 
daha da genişlənməsi məqsədi daşıyır. 
Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Kon-
sulluğunda təsis edilməsi planlaşdırılan 

Ticarət Nümayəndəliyi də qarşılıqlı 
ticarətin artmasına töhfə verəcək.

Azərbaycandakı əlverişli biznes 
mühitindən yararlanan sənaye, ti-
kinti, ticarət, xidmət, nəqliyyat, kənd 
təsərrüfatı və rabitə sahələrində fəaliyyət 
göstərən Türkiyə şirkətlərinin sayı 
getdikcə artır. Bu gün Azərbaycanda 
qardaş ölkənin 4200-dən çox şirkəti 
fəaliyyət göstərir. Türkiyə Azərbaycanın 
qeyri-neft sektoruna ən çox investisiya 
yatıran ölkədir. Azərbaycanın ən çox 
investisiya yatırdığı ölkə də məhz qardaş 
Türkiyədir. Bununla belə, Azərbaycanın 
investisiya imkanlarının daha geniş ta-
nıdılması məqsədilə Türkiyənin müxtəlif 
şəhərlərində “Road Show” tədbirinin 
təşkil edilməsi planlaşdırılır.

Türk Şurasına üzv ölkələr arasında 
olan Qazaxıstanın da Azərbaycana 
münasibəti xüsusi diqqət çəkir. Belə ki,  
ölkələrimiz arasında mehriban qonşuluq, 
qarşılıqlı etimad və strateji tərəfdaşlığın 
uzunmüddətli strategiyası Qazaxıstanın 
birinci Prezidenti – Elbası Nursultan 
Nazarbayev və Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər Əliyev və sonra-
dan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən qurulub. Bu gün Prezident Ka-
sım-Jomart Tokayev dəyişməz çoxşaxəli 
xarici siyasət kursunu davam etdirərək, 
Azərbaycanla hərtərəfli əlaqələrin bun-
dan sonra da möhkəmlənməsinə böyük 
əhəmiyyət verir.

Qeyd edək ki, bu iki dövlət arasında 
sərmayə, ticari-iqtisadi, yanacaq-ener-
getika, tranzit-nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, 
mədəniyyət-humanitar və digər 

sahələrdə qarşılıqlı faydalı ikitərəfli və 
çoxtərəfli əməkdaşlıq ildən-ilə genişlənir. 
Beynəlxalq gündəliyin aktual məsələlər 
üzrə mövqelərin yaxınlığı ahəngli dialo-
qa yol açır. 

Xatırladaq ki, indiyədək Qazaxıs-
tanda Azərbaycan iştirakı olan 570 
hüquqi şəxs, eyni zamanda, 221 birgə 
müəssisə qeydiyyatdan keçib. Elba-
sının təşəbbüsü ilə “Nurlı Jol” proqra-
mı, Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutu çərçivəsində nəqliyyat-
logistika sahəsində əməkdaşlıq fəal 
şəkildə həyata keçirilib. Bununla ya-
naşı, əlaqələrin möhkəmlənməsində 
Bakı-Tbilisi-Qars beynəlxalq dəmir 
yolu magistralının səmərəli fəaliyyəti 
mühüm önəm daşıyıb. İkitərəfli iq-
tisadi əməkdaşlığın qurulmasına, 
həmçinin Ticari-İqtisadi Əməkdaşlıq 
üzrə Qazaxıstan-Azərbaycan 
Hökumətlərarası Komissiyanın işi də öz 
töhfəsini verib.

Türk Şurasına üzv ölkələr arasında 
əlaqələrin getdikcə möhkəmlənməsində 
ötən dövrdə nəqliyyat sektoruna xü-
susi diqqət yetirilib. Şuranın VII Zirvə 
Görüşündə Prezident İlham Əliyev deyib: 
“Tarixən qədim İpək Yolunun üzərində 
yerləşən ölkələrimiz arasında nəqliyyat 
sahəsində əməkdaşlıq təbii ki, əsas 
istiqamətlərdən biridir. Azərbaycan Şərq-
Qərb nəqliyyat dəhlizinin fəal iştirakçısı-

dır. 2017-ci ilin oktyabr ayında istifadəyə 
verilmiş Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu 
tarixi İpək Yolunun bərpasına bizim 
müştərək töhfəmizdir. Azərbaycan etibar-
lı tranzit ölkəsi olaraq türkdilli ölkələrin 
dünya bazarlarına çıxışı üçün səylərini 
davam etdirir. Biz enerji sahəsində 
əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət veririk. 
Azərbaycan bu sahədə də öz imkanla-
rını təqdim edir. Mərkəzi Asiyadan olan 
tərəfdaşlarımızın enerji resurslarının bir 
hissəsi də Azərbaycan vasitəsilə dünya 
bazarlarına nəql edilir”.

Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, 
Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur 
naziri Adil Karaismailoğlu bir neçə 
gün bundan əvvəl Anadolu agentliyinə 
açıqlamasında cari ilin ilk rübündə 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə 2 
min 468 vaqonla 154 min 836 ton yük 
daşındığınə, bu göstəricinin isə ötən 
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 
iki dəfə çox olduğunu diqqətə bildirib. 
Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur 
sahəsində böyük layihələr həyata keçir-
diyini diqqətə çatdıran A.Karaismailoğlu, 
eyni zamanda, Bakı-Tbilisi-Qars xətti 
üzərindən qurulan Türkiyə-Rusiya 
(Türkiyə-Gürcüstan-Azərbaycan-Rusiya) 
“Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinin daşı-
nan müxtəlif təyinatlı yüklərin nəqlində 
böyük artım gözlənildiyini vurğulayıb.

Azərbaycan Qazaxıstan üçün 

də artıq tranzit ölkəyə çevrilib. Həm 
enerji daşıyıcıları, həm də digər 
yüklər Azərbaycan ərazisindən keçir. 
Azərbaycan və Qazaxıstan  Xəzər 
dənizində uğurlu fəaliyyət göstərirlər. 
Eyni zamanda, bu ölkələrin əsas ixrac 
yolları Türkiyə ərazisindən keçir və 
beləliklə, bu amillər quruma üzv ölkələri 
bir-birinə daha da sıx bağlayır.

Hazırda işğaldan azad olunan 
Qarabağda bərpa-yenidənqurma işləri 
sürətlə aparılır. Bu quruculuq prosesində 
iştirak edən ölkələr sırasında dost türk 
dövlətləri daha çox diqqət çəkir. Bu 
barədə Prezident İlham Əliyev deyib: 
“Dost ölkələri Azərbaycana cəlb edirik və 
cəlb edəcəyik. Birinci kontrakt Türkiyə 
şirkəti ilə bağlanıb… Fürsətdən istifadə 
edib Azərbaycanın dostluq münasibətləri 
saxladığı dövlətlərin, ölkələrin başçıla-
rına müraciət etmək istərdim ki, onların 
şirkətləri də bu layihələrdə podratçılar 
kimi fəal iştirak etsinlər. Bərpa işlərini 
biz özümüz, öz vəsaitlərimiz hesabına 
maliyyələşdirəcəyik. Lakin biz istəyirik 
ki, şəhərlərimizin və kəndlərimizin 
bərpasına dost ölkələrdən olan şirkətlər 
cəlb edilsin. Qoy onlar da bu layihələri 
həyata keçirə bilsinlər və həmrəylik 
nümayiş etdirsinlər”.

Türkiyə, Qazaxıstan və Özbəkistan 
şirkətləri Azərbaycanın işğaldan azad 
edilmiş ərazilərində həyata keçiriləcək 
quruculuq layihələrində iştirakda, investi-
siya yatırmaqda maraqlıdır.

Ağdamda səfərdə olan Özbəkistan 
Prezidenti Administrasiyası yanında 
İnformasiya və Kütləvi Kommunikasiya 
Agentliyinin direktoru Asadjon Xojayev 
jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, 
Azərbaycan hazırda inkişafının yeni 
mərhələsinə qədəm qoyub. İndi qarşı-
da quruculuqla bağlı böyük işlər durur. 
Türk Şurasına üzv ölkələr işğaldan azad 
olunmuş ərazilərin bərpasında iştirak 
etməlidir. Özbəkistan artıq quruculuq və 
infrastrukturun bərpası üçün öz köməyini 
təklif edib. Biz hazırda mütəxəssislərlə 
birgə bərpasında iştirak edəcəyimiz 
obyektləri müəyyənləşdiririk. Bizim 
inşaatçılar bu ərazilərdə obyektlərin 
bərpasında iştirak edəcək. Məndə olan 
məlumata görə, Özbəkistan bir məktəbin 
tikintisini həyata keçirərək Azərbaycan 
xalqına hədiyyə edəcək. Ən başlıcası, 
bu torpaqlara sülhün qayıtmasıdır”.

V. BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Türk dövlətlərinin birlik nümayişi
Son illər ərzində türkdilli ölkələr arasında münasibətlər  yeni 

inkişaf mərhələsinə daxil olub, ticari-iqtisadi, mədəni-humanitar 
sahələrdə əməkdaşlıq daha da möhkəmləndirilib,  mədəni dəyərlərin 
qorunması ilə bağlı layihələrin gerçəkləşməsi istiqamətində səmərəli 
tədbirlər həyata keçirilib. 

Şübhəsiz ki, bütün bu məsələlərin reallaşmasında Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası (Türk Şurası) önəmli rol oynayıb. 
Şuranın martın 31-də videokonfrans vasitəsilə keçirilən qeyri-
rəsmi Zirvə görüşündə də türkdilli dövlətlər arasında əməkdaşlığın 
daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən işlər yüksək 
dəyərləndirilib. 
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