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Bir-biri ilə yola 
getməyənlərin həmsədrliyi… 

 – Bunu bir daha kameralar qarşısında 
deyə bilərəm. Mən Minsk qrupunu səfərə 
dəvət etməmişəm”. Bu sözləri Azərbaycan 
 Prezidenti İlham Əliyev 2020-ci il dekabrın 
 12-də MQ - nin Fransadan olan həmsədri 
Stefan Viskonti, ABŞ-dan olan həmsədri Endrü 
Şofer, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mixail 
Boçarnikov və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin 
şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspşiklə görüşü 
zamanı bildirmişdi. Dövlət başçısı demişdi ki, 
həmsədrlərin səfərə gəlmək istəyi barədə ona 
bilgi veriləndə, etiraz etməyib: “Əgər siz bunu 
kamera qarşısında söyləmək istəyirsinizsə, 
buyurun. Əgər istəmirsinizsə, mən onlara 
deyim getsinlər. Necə istəsəniz. Buyurun, sizi 
dinləyirəm”. 

 Həmin qəbulda üzlərinə sillə kimi dəyən 
sözlərdən sonra, nəhayət “doğrulub, özlərinə 
gələn” MQ həmsədrləri ən son bəyanatla nə 
qədər rəzil durumda olduqlarını bir daha sübut 
etmiş oldular. Bizə məğlubiyyət sırımaq istədilər 
– olmadı; bizi aldatmaq istədilər – aldanma-
dıq; bizə qarşı əlverişsiz vəziyyət yaratmaq 
istədilər – alınmadı. İndi, Vətən müharibəsində 
qalib gəldikdən sonramı onların bəyanatı ilə 
oturub - duracağıq?! Rəsmi Minskin rəsmi 
Bakıya səmimi dostluq münasibətləri, həmin 
münasibətlərin bu günlərdə bir daha yüksək 
səviyyəli təsdiqi fonunda, o qrupun adının 
dəyişdirilməsi daha düzgün olardı. Başa 
düşürəm, bu adlandırılmanın dost Belarusa 
bir siyasi aidiyyatı yoxdur, yalnız vaxtilə məhz 
Minskdə qərar qəbul edilməsinə görə adlandı-
rılmadır. Yenə də olsun, artıq nə o qrupa, nə də 
də onun həmsədrlik konfiqurasiyasına ehtiyac 
qalmayıb...

 Azərbaycanın “dəmir yumruğu” öz işini 
görüb, indi yol göstərmək, ara düzəltmək vaxtı 
deyil, indi yol çəkilir, kommunikasiyalar quru-
lur. Bunun qarşısında durmaq, Ermənistanı 
məğlubiyyət ağrısından xilas etmək keçmir 
artıq. Həmsədrlər başqa yerdə “ayrıca yemək 
otağı, içərisi dolu barı olan və heç bir əlavə 
xərc tələb etməyən lüks nömrəli” beşulduz otel 
arasınlar artıq... MQ - nin keçmiş amerikalı 
həmsədri Riçard Hoqlandın son açıqlamaların-
dan daha bir sitat: “Biz olduğumuz şəhərlərdə 
ən yaxşı restoranlarda yeyirdik. Yaxşı yaşayır-
dıq və arabir ATƏT bayrağını qaldıraraq Bakı 
və İrəvanın yadına Minsk qrupunun mövcud 
olduğunu salırdıq. Amma lap açıq danışsam, 
çox - çox az iş görürdük”... 

Necə deyərlər, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur...
 Ötən illər ərzində MQ həmsədrlərinin 

fəaliyyətinə və son bəyanatın mahiyyətinə 
diqqət çəkən həmsöhbətim dedi:

 – Minsk qrupu uzun illər içində haqq - 
ədalət adına bir iş görməyib, aktiv fəaliyyət 
görüntüsü yaratsa da, demək olar ki, 
Azərbaycanın məğlubiyyətlə nə zaman ba-
rışacağını gözləyib. Gözlərinin kökü saralıb 
və əlbəttə, niyyətləri gözlərində qalıb! Hələ, 
bəyanatda mədəni abidələrlə bağlı iddialar qal-
dırmaq heç qəbul edilə bilməz: vaxtilə ATƏT - in 
özünün faktaraşdırıcı missiyası işğal olunmuş 
ərazilərə səfər edərək burada mədəni abidələrin 
dağıdıldığını təsdiqləmişdi. Amma nə ATƏT, nə 
onun MQ həmsədrləri bununla bağlı bir tədbir 
görmədi.

 MQ - nin bəyanatı Ermənistanda əvəzçıxma 
çağrışlarına dəstək mahiyyətindədir. Daha doğ-
rusu mahiyyətsizliyindədir. Həmin o Ermənistan 
nə ilə və necə əvəz çıxacaq? Şil - küt olmuş 
ordusu ilə? Bakıdakı Hərbi Qənimətlər Parkında 
nümayiş olunan texnikası ilə? Minlərlə fərarisi 
ilə? “Mükəmməl” iqtisadiyyat, “qəşəng” iqtidar 
- müxalifət münasibətləri ilə əvəz çıxacaqlar 
bəlkə? Yoxsa, viran qoyduqları tarixi - mədəni 
abidələrin son daşlarını da dağıtmaq “əsası” 
ilə?!.

 Çox sadə bir sual var: Azərbaycan nəyə 
görə yenidən gərəksiz, anlamsız danışıq-
lar aparmalıdır? Danışıqları kiminlə apa-
raq? Qarşımızda ciddi dövlətmi, sözükeçərli 
hakimiyyətmi, öz öhdəliklərinə sadiq hökumətmi 
var? Ermənistanla danışıqların predmeti 
münaqişədir. O da bitib! BMT - nin məlum 
4 qətnaməsi yerinə yetirilib, Azərbaycan öz 
ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Belə olan halda 
həmsədrlər yenidən səfərlərə başlayıb nəyi həll 
etmək istəyirlər? Hələ bu rusiyalı həmsədrin 
bəyanata imza atması lap ağılasığmazdır. 
Həmin həmsədrin ölkəsinin iştirakı ilə bölgədə 
tam yeni bir reallıq yaranıb və o ölkənin 
sülhməramlıları Qarabağdadır.

 Rusiyalı ilə bir bəyanata imza atan amerika-
lı həmsədrin ölkəsi həmin Rusiyaya sanksiyanı 
sanksiya ardınca döşəyir. Bu sətirlər yazılarkən 
bəlli oldu ki, Prezident Cozef Bayden ABŞ - ın 
milli təhlükəsizlik sahəsində Rusiyadan gələn 
təhdidlərə görə fövqəladə vəziyyət rejimi elan 
olunması haqqında sərəncam imzalayıb. 
Sərəncamda vurğulanıb ki, Rusiya hökumətinin 
ayrı - ayrı zərərli fəaliyyətləri nəticəsində 
ABŞ - ın milli təhlükəsizliyi, xarici siyasəti və 
iqtisadiyyatı qeyri - adi və fövqəladə təhdid 
qarşısında qalıb. Buyurun, “fövqəladə dostlar” 
bizə münasibətdə fövqəladə həmrəylik nümayiş 
etdirə bilir. 

 Fransadan danışmaq da olar, danışmamaq 
da. Külək hayandan əssə, onlar o yana dönə 
bilirlər... Hər halda, fransalı həmsədr anlamalıdır 
ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu ölkəyə güvən 
sıfırın altındadır. O, ilk növbədə öz itirilmiş 
nüfuzu haqqında düşünməlidir. Fransa necə 
MQ həmsədri olub? Obyektivlik, bitərəflik kimi 
meyarları kobud şəkildə pozan bir dövlətin bu 
prosesdə iştirakının arzuolunmazlığı gün kimi 
aydındır...

 “Ümumiyyətlə, ATƏT - in Minsk qrupu 
niyə bu 3 ölkənin monopoliyasında olmalı-
dır?” – deyən Əkbər Qoşalı fikirlərinə bunları 
da əlavə etdi:

 – Niyə bölgədə önəmli rola, sanballı çəkiyə 
malik Türkiyə həmsədr olmasın? Niyə yalnız 
Ermənistanın haqsız mövqeyini müdafiə üçün 
çalışanlar bu prosesdə iştirak etməlidir? Yaxşı, 
o zaman, heç olmasa, dəyişən həmsədrlik insti-
tutu olsun: Türkiyə, Belarus, İtaliya, Finlandiya, 
İsveç, Almaniya da həmsədr olsunlar. Minsk 
qrupu artıq münaqişənin tənzimlənməsində 
iştirak edən qurum deyil. Çünki problem ortadan 
qalxıb. Həmsədrlər sülh müqaviləsinin imzalan-
ması, Ermənistanın normal qonşuluq siyasətinə, 
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun davranı-
şa vadar edilməsi, Ermənistanla Azərbaycan 
arasında normal münasibətin yaradılması və 
bu kimi məsələlərlə məşğul ola bilər... Yaşasın 
“dəmir yumruq!”

Təqdim etdi:  
Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

“ATƏT-in Minsk qrupu (MQ) həmsədrlərinin fəaliyyəti həmişə tənqid olunub 
və zaman tənqidçilərin haqlı olduğunu sübut etdi. “Ermənistan – Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münqaşiəsi” üzrə Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlığa 
töhfə verməli olan MQ həmsədrləri son bəyanatla özlərini lap pis vəziyyətdə 
qoydular. Beynəlxalq hüquq normaları xatırladılmalı, həmsədrlərin mandat – 
missiyası yada salınmalıdır. İllərlə məhz belə yazdıq, dedik. Bəs nə oldu? Artıq 
dəqiq bilirik ki, məlum üçlük o hüquq normalarını da, mandat - missiyalarının 
vəzifələrini də bilə - bilə, məqsədyönlü pozur”. Bu fikirləri Əkbər Qoşalı Minsk 
qrupunun verdiyi son bəyanata münasibət bildirərkən dedi. Publisist sonra 
Minsk qrupunun ötən illərdəki yarıtmaz fəaliyyətindən söz açdı:

Otuz il işğal altında qalmış 
ərazilərimizdə məhvə məhkum edilmiş 
maddi-mədəniyyət abidələri tariximi-
zin daş yaddaşı kimi əvəzolunmaz milli 
sərvətimizdir. Qarabağın tarixi abidələrinin 
darmadağın edilməsi isə mədəniyyət və 
mənəviyyat tariximizin daşlaşmış yaddaşı-
nın silinməsi kimi ağrılı-acılıdır. 

Maddi-mədəniyyət abidələrinin 
zənginliyi ilə seçilən Qarabağ bölgəsinin 
Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində 
orada İslam mədəniyyətinə aid olan bütün 
muzeylər, məscidlər, abidələr dağıdılıb. 
Təkcə İslam mədəniyyətinə aid abidələr 
deyil, digər abidələr də məhv edilib. İlk 
insan məskənlərindən olmuş məşhur 
Azıx və Tağlar mağaraları, Qaraköpək, 
Üzərliktəpə kurqanları qəsdən dağıdılıb. 
Xocalı, Ağdam, Ağdərə, Füzuli və Cəbrayıl 
rayonlarındakı kurqanlarla yanaşı, işğal 
olunmuş Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı 

və Zəngilan rayonlarının ərazilərindəki 
qəbiristanlıqlar, türbələr, məscidlər, 
məbədlər, Qafqaz Albaniyasına məxsus 
abidələr və digər milli abidələrimiz məhv 
edilib.

Erməni işğalçıları tərəfindən talan edil-
miş regionun muzeylərində Azərbaycan 
xalqının tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı 
qiymətli əşyalar, rəssamlıq və mədəniyyət 
əsərləri, dünya şöhrətli xalçalar, 
Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin 
xatirə əşyaları və digər qiymətli material-
lar toplanmışdı. İşğal olunmuş ərazilərdə 
Azərbaycanın mədəni irsini təşkil edən 
mədəniyyət obyektləri xüsusi qəddarlıqla 
məhv edilmişdir. Ələ keçirdikləri ərazilərdə 
12 muzey, 6 rəsm qalereyası, tarixi 
əhəmiyyətli 9 saray qarət edilmiş və 
yandırılmışdır. Nadir tarixi əhəmiyyətli 
40 min muzey eksponatı talan olun-
muşdur. İşğal olunmuş ərazilərdə qalan 
152 ibadət yeri, məbəd, o cümlədən 62 

məscid erməni təcavüzünün qurbanına 
güdazına getmişdir. Dağıdılan və yandı-
rılan 927 kitabxanada 4,6 milyon kitab 
və misilsiz əlyazma nümunələri məhv 
edilmişdir. Ekspertlərin fikrincə, Dağlıq 
Qarabağ bölgəsində və ətraf rayonlarda 
Azərbaycanın milli mədəniyyət ocaqlarına 
erməni təcavüzkarlarının vurduqları ziyanı 
dəqiq hesablamaq mümkün deyil.

Şuşa şəhərindəki muzeyləri yada 
salaq: Tarix-diyarşünaslıq muzeyi. Şuşa 
Tarix Muzeyi, Xalça muzeyinin Şuşa 
filialı, Üzeyir Hacıbəyovun , Bülbülün, Mir 
Möhsün Nəvvabın, Xurşid banu Natəvanın 
ev muzeyləri, Qarabağ Dövlət Tarix 
Muzeyi, Qarabağ Ədəbiyyat muzeyi... 
Bunların hər biri bizim mənəvi sərvətimiz 
idi. Talan və məhv edilmiş sərvətlər 
nəinki Azərbaycanın, həm də bütün 
dünya sivilizasiyanın misilsiz mədəniyyət 
nümunələridir. İmkanlı iş adamlarımız 
işğaldan azad olunmuş rayonlarımızda 
“Zəfər” muzeylərinin, sərgi salonları-
nın yaradılmasında iştirak edəcəkləri 
şübhəsizdir.

Görkəmli Azərbaycan musiqiçisi 
Qurban Pirimovun Ağdam rayonundakı 
ev- muzeyi, Cəbrayıl, Füzuli və Xocalı 
rayonlarının tarix-diyarşünaslıq muzeyləri 
də dağıdılmışdır. Erməni təcavüzkarlarının 
qarət etdikləri muzeylərdə Azərbaycan 
xalqının tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı 

qiymətli əşyalar, rəsm və heykəltaraşlıq 
əsərləri, dünya şöhrətli Azərbaycan xal-
çaları, xalça məmulatları, Azərbaycanın 
görkəmli şəxsiyyətlərinin xatirə əşyaları, 
digər qiymətli eksponatlar olmuşdur.

Şuşa, Laçın və Qubadlı rəsm qalere-
yalarının Azərbaycanın görkəmli rəssam 
və heykəltaraşlarının əsərlərindən ibarət 
fondları da dağıdılmışdır.

Ağdam şəhərində Üzərliktəpə abidəsi, 
Kəngərlidəki XIV əsrin yadigarı - daş 
abidələr, Papravənddəki Xanoğlu türbəsi, 

Xan qızı Natəvanın və oğlunun şərəfinə 
tikilmiş türbə, Şahbulaq qalası... kimi tarixi-
memarlıq abidələri Ağdamın işğalı za-
manı dağıdılıb məhv edilmişdir. Buradakı 
abidələr müxtəlif dövrləri əks etdirən nadir 
nümunələr idi. Bu maddi-mənəvi sərvətlər 
qruplaşdırılaraq "Azərbaycan Respubli-
kasının ərazilərində dövlət mühafizəsinə 
götürülmüş daşınmaz mədəniyyət 
abidələrinin əhəmiyyət dərəcəsinə görə 
bölgüsü" adlı kitaba daxil edilmişdir.

Kəlbəcərin, Füzulinin, Cəbrayılın, 

Zəngilanın və Qubadlının mədəni həyatı 
yenidən canlandırılacaq. Kəlbəcərdə alban 
dövrünə aid xeyli tarixi abidə var. Bunlar-
dan ən məşhuru Xudavəng məbəd komp-
leksidir. Bu abidə kompleksi Kəlbəcər 
rayonunun şərqində – rayonun mərkəzinin 
29 kilometrliyində yerləşir. Kəlbəcədəki 
digər qədim Alban abidələri -- "Laçın qaya", 
"Lev", "Uluxan", "Qalabonu", "Comərd” –
yenidən bərpa ediləcək. 

“Erməni vandalizmi: əsirlikdə olan 
Azərbaycan abidələri” adlı elektron 
layihədə toplanılmış materiallarda dünya-
ya özlərini mədəni xalq kimi göstərməyə 
çalışan ermənilərin əsl siması əyanı 
şəkildə görünür.

Bu qeydlərimi Azərbaycan Prezi-
dentinin Hərbi Qənimətlər Prkının açılış 
mərasimində dediyi bu sözlərlə yekun-
laşdırmaq istərdim: “İndi azad edilmiş 
torpaqlara ezam olunan insanlar və xarici 
qonaqlar hər şeyi öz gözləri ilə görürlər. 
Biz bütün azad edilmiş torpaqları bərpa 
edəcəyik. Sadəcə olaraq, biz erməni 
vəhşiliyini heç vaxt unutmamalıyıq. Biz çox 
xeyirxah xalqıq. Bu, həm bizim üstünlüyü-
müzdür, eyni zamanda, qarşısında vəhşi 
olanda, xeyirxah olmaq olmaz. Onlara elə 
cavab verməliyik ki, bunu öz tarixi yad-
daşlarında əbədi saxlasınlar, bu, onların 
yaddaşlarından heç vaxt silinməsin və 
silinməyəcək. Bu gün orada baş qaldıran 
bəzi revanşist qüvvələr də bilməlidirlər, 
“dəmir yumruq” yerindədir, lazım olarsa, 
bunların başını elə əzərik və buna əbədi 
son qoyulacaq”.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Tarixi-mədəni abidələrimiz bərpa ediləcək

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədrinə 
Ermənistanın minaladığı ərazilərin xəritəsini 
Azərbaycana verməməsi ilə bağlı sual ünvanlanıb

Otuz ilə yaxın müddətdə Ermənistanın işğalı altında olan 
Azərbaycan əraziləri 2020-ci ilin sonlarında azad edildikdən sonra həll 
olunmamış təhlükəli məsələ genişmiqyaslı humanitar fəlakət vəd edir 
və gələcək ikitərəfli əməkdaşlığın formalaşmasına ciddi mane olur. 
Beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq, Ermənistan minaladığı 
ərazilərin xəritələrini təhvil verməkdən imtina edir və bu, 1 milyona 
yaxın məcburi köçkünün öz daimi yaşayış yerlərinə qayıtmasına, 
eləcə də xarabalığa çevrilmiş ərazilərin bərpasının başlanmasına 
imkan vermir. Bütün bunları nəzərə alaraq, Nazirlər Komitəsindən 
soruşuruq: “İnsan haqları problemi və Avropa Şurasının üzv dövlətlər 
arasında qarşılıqlı anlaşmanın dərinləşdirilməsi xəttinə birbaşa 
aidiyyəti olan həmin məsələnin ən qısa zamanda həlli üçün hansı 
effektiv təsir mexanizmlərindən istifadə edə bilərsiniz?”.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sual 
AŞPA-dakı Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin üzvü, Milli Məclisin de-

putatı Rafael Hüseynov tərəfindən 
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 
sədrinə yazılı şəkildə ünvanlanıb. 

Sual və onun cavabı ingilis və fransız 
dillərində qurumun üzvləri arasında 
yayılıb. 

“Nazirlər Komitəsi 47 üzv 
ölkədən olan deputatların qaldırdığı 
məsələlərin həllinə səlahiyyətləri 
çərçivəsində kömək göstərməyə çalı-
şır. Lakin münaqişənin tənzimlənməsi 
ilə bağlı məsələlər bilavasitə Minsk 
qrupu ilə bağlıdır”, - deyə Komitə 
suala cavabda bildirib. 

Vurğulanıb ki, Nazirlər Komitəsi 
bölgədəki ərazilərin minalar-
dan təmizlənməsi üçün zəruri 
məlumatların təqdim edilməsi tələbi 
də daxil olmaqla, münaqişənin bütün 
dramatik nəticələrinin tezliklə aradan 
qaldırılmasının tərəfdarıdır. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan 
həqiqətlərinin Avropaya və dün-
yaya çatdırılması, Ermənistanın 
işğalçı siyasətinin müxtəlif 
aspektlərinin, bədnam qonşuların 
zəbt olunmuş ərazilərdə illər boyu 
törətdiyi cinayətlərin ifşa edilməsi 
istiqamətində Azərbaycanın Avropa 
Şurası Parlament Assambleyasındakı 
nümayəndə heyətinin üzvləri bütün 
imkanlardan istifadə edirlər. Avropa 
Şurası çərçivəsində Ermənistanın iş-
ğalçı mahiyyətini açan hər təşəbbüs, 
qurumun rəsmi sənədində minalan-
mış ərazilər problemi və Ermənistanın 
bu məsələnin həllinə maneə olmasını 
qurumun üzvlərinə çatdırmaq böyük 
əhəmiyyət daşıyır. 

Türk Şurası dünya nizamının yeni 
güc mərkəzlərindən birinə çevrilir

Suriya böhranı və Bö-
yük Yaxın Şərq layihəsi 
çərçivəsində Türk- İslam 
dünyasının lokomoti-
vi olan Türkiyənin milli 
təhlükəsizliyinin birbaşa öz 
müttəfiqləri tərəfindən hədəfə 
alınması isə dost və rəqib 
ölkələri də dəyişdi. Bununla 
da rəqəmsal çağın bütün 
mənalarda yeni qlobal format-
lanmasının qaçılmazlığı ortaya 
çıxdı. İmperialist güclərin Ara-
lıq və Qara dəniz hövzəsinin 
gələcəyi ilə bağlı niyyətləri, 
Balkanlardan Türküstana 
uzanan geniş coğrafiyada 
möhkəmlənmək baxımından 
təhlükəli gördükləri “Türkiyə 
gəmisi”nin öz limanlarından 
uzaqlaşmaması üçün baş 
vurduqları bütün daxili və 
xarici hücumlar dəf edilmişdir. 
Ankara mədəni coğrafiyada 
irəliləməklə bərabər, siyasi-
iqtisadi meydanda da poten-
sial gücünü aktiv gücə çevirə 
bilmək üçün yeni həmlələrə 
başlamışdır. 

Aparılan müstəqil xarici 
siyasət Türk-İslam coğrafiyala-
rında yeni oyanış və yüksəliş 
ümidlərini gücləndirmişdir. 
Bu proses qlobal və regional 
tarazlıqlara, Türkiyə–Rusi-
ya, Türkiyə–Amerika–Av-
ropa Birliyi, Türkiyə–Çin 
münasibətlərinin xarakterinə 
də dərin təsir etmişdir. Əsrlər 
boyu Avrasiyada qurduqla-
rı böyük dövlətlərlə dünya 
tarixinin gedişinə yön verən, 
Anadolu, Qafqaz və Orta Asi-
yadakı ticarət yollarına, dəhliz 
və strateji qovşaqlara hakim 
olaraq geniş coğrafiyaların 
təhlükəsizliyinə məsul olan 
Türk dünyasının önündə yeni 
fürsətlər meydana gəlmişdir. 

Böyük dövlətlərin rəqabət 
sahəsi olan bu çətin coğrafi-

yada Türkiyə qüdrətli ordusu, 
yüksələn hərbi sənayesi ilə 
gücünə yeni güc qatır. Belə bir 
dönəmdə 30 illik müstəqillik 
dövrünün qazanclarını daha 
da qüvvətləndirən Türk 
cümhuriyyətləri də aralarında-
kı inteqrasiyanı dərinləşdirərək 
çoxqütblü yeni qlobal sistemin 
güc mərkəzlərindən biri halına 
gəlməkdədir.

Orta Asiyanın cazibə 
mərkəzi Özbəkistanın da Türk 
Şurasına üzv olması, sovet 
dövründə yaradılan özbək–
qırğız ərazi problemlərinin 
əsasən həll edilməsi, 
uzun illər Xəzər dənizində 
Türkmənistanla Azərbaycan 
arasında mübahisəyə səbəb 
olan neft-qaz yatağının birgə 
işlənilməsi ilə bağlı qərarın 
verilməsi, Türkiyə–Azərbaycan 
ittifaqının Qarabağ zəfərinə 
imza ataraq Cənubi Qafqaz 
və Türk dünyasında yeni 
siyasi-hərbi reallıqlar yarat-
ması, Türkiyə–Özbəkistan və 
Türkiyə–Qazaxıstan ara-
sındakı hərbi əməkdaşlığın 
dərinləşməsi diqqəti ümumtürk 
birliyinin təməli olan Türk Şu-
rasının daha da güclənməsinə 
və fəallaşmasına yönəltmişdir. 
Bu mənada 31 mart tarixli Tür-
küstan toplantısının gündəmi 
və orada dövlət başçılarının 
verdikləri mesajlar oduqca 
önəmlidir. 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın da ifadə 
etdiyi kimi, Şura toplantısında 
iştirak edən Türkmənistan 
Prezidenti Qurbanqu-
lu Berdimuhammədovun 
ölkəsinin quruma üzvlüyə 
qərar verərək, müstəqil Türk 
dövlətlərinin toplandığı bu bir-
liyi tamamlaması, nüvə gücü 
Pakistanın müşahidəçi statusu 
ilə bu ittifaqa qoşulması Türk 

Şurası ilə bağlı önümüzdəki 
dövrün əsas gözləntiləridir. 
Bunlardan əlavə, Türk Şurası-
nın regional və qlobal taraz-
lıqlar baxımından artıq yeni 
bir cazibə mərkəzi kimi qəbul 
edilməsinin sübutu olaraq, bir 
neçə ölkənin müşahidəçi üzv 
olmaq üçün müraciət etməsi 
də məlumdur. 

Türk Şurasının 31 mart 
qeyri-rəsmi zirvə görüşündə 
verilən ən önəmli qərarlardan 
biri Türk dünyasının 2025 və 
2040-cı illəri əhatə edən stra-
teji baxışları və əməkdaşlığın 
perspektivlərini ehtiva edən 
sənədin hazırlanmasına 
başlanması, tarixi-mədəni 
aspektdə bütün Türk xalqları 
üçün birləşdirici dəyər olan 
Türküstan şəhərinin Türk 
dünyasının mənəvi paytaxtla-
rından biri elan edilməsidir.

Rusiya və Ermənistanla 
birlikdə, MDB Kollektiv 
Təhlükəsizlik Təşkilatına 
daxil olan Qazaxıstan və 
Qırğızıstanın 44 günlük 
müharibədə olduğu kimi, 
zirvə bəyannaməsi ilə də 
Qarabağ zəfəri münasibəti 
ilə Azərbaycanı təbrik edərək 
ona dəstək verməsi, işğal-
dan azad edilən ərazilərin 
yenidən bərpa edilməsində 
Bakıya kömək edəcəklərini 
bəyan etməsi, ölkələrin 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində 
Azərbaycanla Ermənistan 
arasındakı normallaşma pro-
sesinin önəmini qeyd etməsi 
də əhəmmiyətli olmuşdur. 
Prosesin başlanğıcından 
etibarən Qarabağ probleminin, 
eyni zamanda, Türkiyənin 
də milli məsələsi olduğunu 
söyləyərək Azərbaycanın haqlı 
mübarizəsinə qətiyyətli dəstək 
verən, zəfər üçün mümkün 
olan bütün addımları atan 

Türkiyə Prezidenti Ərdoğanın 
da Ramazan bayramından 
sonra Şuşanı ziyarət edəcəyini 
bəyan etməsi Azərbaycan xal-
qının qəlbində hədsiz sevinc 
yaratmışdır.

Ermənipərəst dairələrin 
işğalçı ölkənin ordusunu 
yenidən qurmaqa bağlı çağı-
rışları, Xankəndidəki sepa-
ratçı rejimi cəsarətləndirmək 
cəhdləri fonunda cənab 
Ərdoğanın Qarabağ səfəri xü-
susi əhəmiyyət kəsb edəcək. 
Bu, Azərbaycanın zəfərini 
həzm edə bilməyən düşmən 
çevrələrə də güclü mesaj 
olacaqdır. Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin Zəngəzur 
dəhlizinin açılmasının Türk 
dünyasının coğrafi bütünlü-
yünün təmin edilməsindəki 
rolu ilə bağlı söylədikləri də 
Böyük Türk coğrafiyasının 
bütövləşəcəyində inamdan 
xəbər verir: “Zəngəzuru 
Azərbaycandan alıb 
Ermənistana birləşdirmək Türk 
dünyasının coğrafi parça-
lanması idi. Xəritəyə bax-
saq, görərik ki, sanki, bizim 
bədənimizə xəncər saplan-
mışdır, Türk dünyası parça-
lanmışdır. Qədim Azərbaycan 
torpağı olan Zəngəzur indi 
Türk dünyasının birləşməsi 
rolunu oynayacaq. Çünki 
Zəngəzurdan keçən nəqliyyat, 
kommunikasiya, infrastruktur 
layihələri bütün Türk dünyasını 
birləşdirəcək”. 

Azərbaycan rəhbərinin 
Türk Şurasının mötəbər 
tribunasından yuxarıdakı tarixi 
mesajın ardınca Qarabağ 
zəfərinin əldə edilməsi ilə 33 
illik münaqişənin də kökdən 
həll edildiyini söyləməsi, 
sovet dövründə süni şəkildə 
formalaşdırılan siyasi-inzibati 

vahid kimi Dağlıq Qarabağ 
vilayətinin artıq mövcud olma-
dığını – Qarabağın bütöv bir 
ərazi olduğunu vurğulaması, 
münaqişənin həlli üçün indiyə 
qədər heç bir iş görməyən 
Minsk qrupunun isə bun-
dan sonra mövcudluğunun 
mənasız olduğunu bəyan 
etməsi də postmüharibə 
dövrünün reallıqlarını bir daha 
beynəlxalq aləmə ünvanlandı. 
Türkiyə liderinin Şimali Kiprin 
də Türk dövlətləri ilə inteqra-
siyasının dərinləşdirilməsinin 
vacibliyinə diqqət çəkməsi, 
Özbəkistan dövlət başçısının 
Türk Dünyası İnkişaf Bankı-
nın qurulmasını təklif etməsi, 
nəqliyyat, gömrük, enerji 
kimi sahələrdə daha önəmli 
və real layihələri həyata 
keçirmək üçün fəaliyyətlərin 
sürətləndirilməsinin qərara 
alınması da Türk dövlətlərinin 
Avropa Birliyinə bənzər 
bir ittifaqa doğru getdiyini 
göstərməktədir.

Zirvə toplantısında Türk 
xalqlarının ortaq dəyərləri olan 
Əli şir Nəvai, Yunus Əmrə, Ni-
zami kimi ədəbiyyat və sənət 
adamlarının müştərək təbliğ 
və anılmasının vacibliyinin, 
Türk- İslam anlayışının hikmət 
və əxlaq yönünü əks etdirən 
yəsəviliyin, Türküstanın Türk 
tarixindəki yerinin vurğulan-
ması da məfkurəvi-ideoloji 
planda Türk dünyasının ortaq 
gələcəyə yürüməsi baxımın-
dan önəmli çağırışlardır.

Telman NÜSRƏTOĞLU, 
Türk İslam Araşdırmaları 

Mərkəzinin rəhbəri,  
Xəzər Universitetinin 

müəllimi, fəlsəfə doktoru

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Zəfər paradında müharibədən 
sonrakı dövrün anonsunu vermişdi: “İndi isə bizim üçün yeni 
dövr başlayır -- quruculuq dövrü. Mənfur düşmən işğal edilmiş 

bütün torpaqları yerlə-yeksan edib. Bu məlumat artıq hər kəsdə var, 
videogörüntülər var. Azad edilmiş ərazilərə mənim səfərlərim bunu göstərir. 
Bütün binalar, bütün tarixi abidələr, məscidlər, qəbirlər, məzarlıqlar mənfur 
düşmən tərəfindən dağıdılıb. Biz onların hamısını bərpa edəcəyik. Artıq 
bərpa işləri başlanmışdır”.

Çağdaş dünyanın böhran içində olan beynəlxalq münasibətlər sistemi yeni 
nizam və güc əsasında qərarlaşmanın astanasındadır. İkinci dünya müharibəsindən 
sonra hakim mərkəzlər arasında təsir dairələri, işləmə mexanizmi və qırmızı xətləri 
qətiləşmiş qlobal nizam Sovet İttifaqının dağılması və Çinin super oyunçu kimi 
meydana çıxması ilə yanaşı, yeni güc yüksəlişini və geriqalmaların geopolitik 
reallıqlarını cavablandırmaqda getdikcə çətinlik çəkməyə başladı.
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