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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Cənab Prezident!

Milli bayramınız – Respublika 
Günü münasibətilə Zati-alinizə və dost 
Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi 
çatdırmaq istəyirəm. 

Zati-aliləri, Monqolustan ilə Azərbaycan 
arasında qarşılıqlı maraq doğuran 
sahələrdə əlaqələri genişləndirmək 
məqsədilə göstərdiyimiz birgə səylərin 
hökumətlərimiz arasında ticarət və iqtisa-

diyyat, eləcə də, hava daşımaları, ərzaq 
təhlükəsizliyi və enerji sahəsində ikitərəfli 
sənədlərin imzalanmasına imkan yaratdığı-
nı qeyd etməkdən məmnunluq duyuram.  

Cənab Prezident, Sizə möhkəm 
cansağlığı və xoşbəxtlik, dost Azərbaycan 
xalqına isə rifah arzulayıram.

Dərin hörmətlə,

Xaltmaaqiyn BATTULQA 
Monqolustanın Prezidenti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri!

Dost ölkənizin milli bayramı - Respublika 
Günü münasibətilə Sizə səmimi təbriklərimi 
çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. 

Bu xoş fürsətdən istifadə edərək dost 
ölkələrimiz və xalqlarımız arasında mövcud 
olan möhkəm əlaqələrin davamlı olaraq 
inkişaf etməsi ilə bağlı səmimi arzularımızı 

bildirirəm.
Zati-aliləri, Sizə cansağlığı və 

xoşbəxtlik, Azərbaycana və onun dost 
xalqına davamlı tərəqqi, firavanlıq arzula-
yıram.

Dərin hörmətlə,

Nəvaf əl-Əhməd əl-Cabir əl-SABAH 
Küveyt Dövlətinin Əmiri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!

Ölkənizin milli bayramı – Respublika 
Günü münasibətilə Slovakiya Respublika-
sının vətəndaşları adından və şəxsən öz 
adımdan Sizi təbrik edirəm. 

Azərbaycan xalqına sülh,  firavanlıq 
və demokratik cəmiyyətin daha da 

möhkəmləndirilməsi işində uğur arzulayı-
ram. İnanıram ki, Slovakiya ilə Azərbaycan 
arasındakı münasibətlər hər iki ölkənin 
vətəndaşlarının rifahı naminə inkişaf 
edəcəkdir.

Hörmətlə,
Zuzana ÇAPUTOVA 

Slovakiya Respublikasının Prezidenti

Prezident İlham Əliyev 
mayın 28-də Ağdam 
ictimaiyyətinin 

nümayəndələri ilə 
görüşündə bildirib ki, 
Azərbaycanın milli bayramı 
olan Respublika Günündə 
bura – düşməndən 
təmizlənən Ağdama 
toplaşmağımız bir daha 
müstəqilliyimizin güc-
qüdrətini  göstərir: 
“Əgər biz güclü müstəqil 
dövlət qurmasaydıq, 
öz tarixi torpaqlarımızı 
işğalçılardan azad edə 
bilməzdik. Ancaq güclü 
Azərbaycan, müstəqil 
Azərbaycan, sözün əsl 
mənasında, müstəqil 
siyasət aparan Azərbaycan 
bu tarixi missiyanı şərəflə 
yerinə yetirdi”. 

Dövlətimizin başçısı qırx dörd 
günlük müharibənin Azərbaycanın 
gücünü, Silahlı Qüvvələrimizin 
rəşadətini, qəhrəmanlığını, xalqımızın 
birliyini göstərdiyini vurğulayıb. Ölkə 
rəhbəri əlavə edib ki, bu müddətdə 
xalqımız bir yumruq kimi birləşərək 
düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirib, 
işğalçını torpağımızdan qovub. 
Bizim üçün unudulmaz qırx dörd 
günün hər bir günü qəhrəmanlıq 
dastanına çevrilib: “Çünki hər gün 
biz irəli gedirdik, hər gün. Bir gün 
də geri addım atmamışıq. Düşmən 
müharibənin son mərhələsində 
panikaya, isterikaya qapılaraq öz 
məğlubiyyətini artıq dərk etməyə 
başlamışdı. Bir daha gördü ki, 
Azərbaycan qarşısında onlar duruş 
gətirə bilməyəcəklər”.

Prezident İlham Əliyev çıxışında 
Vətən müharibəsinin şanlı tariximiz 
kimi əbədi qalacağını, buna görə də 
bu savaşın dərindən öyrənilməsinin 
zəruri olduğunu diqqətə çatdırıb. Ölkə 
rəhbəri hazırda dünyanın aparıcı 
ölkələrinin ali hərbi məktəblərində 44 
günlük müharibənin, Azərbaycanın 
reallaşdırdığı hərbi yeniliklərin 
təhlilinin aparıldığını da bildirib. 
Eyni zamanda, texniki imkanların 
müharibənin nəticələrinə ciddi təsir 
etməsi ilə bərabər, şanlı qələbəni 
rəsmiləşdirən, bayrağı ucaldan, 
öz sinəsini qabağa verən, ölümə 
gedən Azərbaycan əsgər-zabitinin 
olduğunu da xatırladıb: “Biz bu 
müharibəni, bu qələbəni bizim 
qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuq, 
şəhidlərimizə borcluyuq. İstənilən 
texnikan ola bilər, istənilən maddi 
imkanın ola bilər, əgər Vətən 
sevgisi yoxdursa, əgər milli ruh 
yoxdursa, əgər Vətən uğrunda ölümə 
getməyə hazır deyilsənsə heç vaxt 
Qələbə qazanmazsan. Dırnaqarası 
qəhrəman erməni əsgərləri bizim 
əsgərlərimizi görərkən müharibənin 
artıq ikinci mərhələsində silahları yerə 
qoyub qaçırdılar, bu gün də qaçırlar”.

Dövlətimizin başçısı Ağdam 
ictimaiyyətinin nümayəndələri 
ilə görüşündə Ermənistanın 
işğal altında olan ərazilərində 
vəhşiliklər törətdiyini, barbarlıq 
nümayiş etdirdiyini, sanki bu 
torpaqlardan vəhşi qəbilə keçdiyini 

vurğulayıb. Ölkə rəhbəri daha 
sonra Azərbaycanın təkcə işğalçı 
Ermənistan dövlətinə qarşı deyil, 
faşizm əleyhinə müharibə apardığını 
da diqqətə çatdırıb.   

Ermənistanın torpaqlarımızı 30 
il ərzində işğal altında saxlaması 
birbaşa olaraq düşmən ölkənin 
anti-Azərbaycan siyasətinin 
nəticəsidir. Ermənistan tərəfindən 
respublikamızın tarixi abidələrinin 
məhv edilməsi, yaşayış evlərinin, 
infrastrukturun dağıdılması, təbii 
sərvətlərin talan olunması məhz 
bunun təsdiqidir.  

Onu da deyək ki, uzun illər 
Ermənistanın siyasi hakimiyyətində 
azərbaycanlılara qarşı etnik 
təmizləmə siyasəti aparılıb, sülhün 
bərqərar olmasına imkan verilməyib. 
Düşmən tərəfindən bu siyasət 
getdikcə  dərinləşib. Məsələn, 
2019-cu ildə Ermənistanın baş naziri 
Nikol Paşinyan Azərbaycanın işğal 
altındakı ərazisi olan Xankəndidə 
yaşayan ermənilərlə görüşərkən 
“Artsax Ermənistandır və nöqtə” 
deyərək, ölkəsinin gerçək niyyətinin, 
əslində, işğal siyasətini davam 
etdirmək olduğunu, məcburi 
köçkünlərin hüquqlarını heçə 
saydığını və azərbaycanlılara qarşı 
nifrət hissini bir daha açıq bir şəkildə 
ifadə edib.

Vətən müharibəsində Azərbaycan 
beynəlxalq hüququn tələblərinə uy-
ğun olaraq işğal altındakı ərazilərini 
azad edərək öz ərazi bütövlüyünü 
reallaşdırıb. Müharibə dövründə 
Ermənistan beynəlxalq humanitar 
hüququn normalarını kobud şəkildə 
pozaraq döyüş zonasından çox uzaq-
da yerləşən Azərbaycanın Gəncə, 
Bərdə, Tərtər və əhalisi sıx olan digər 
şəhərlərini qadağan olunan raketlərlə 
atəşə tutub. Gəncənin və Bərdənin, 
ümumilikdə, 6 dəfə raket hücumuna 
məruz qalması nəticəsində 60 nəfər 
həyatını itirib, 200-dən çox şəxs 
müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. 
Beləliklə,  Ermənistan vandal, anti-
demokratik bir dövlət olduğunu, faşist 
ideologiyasına xidmət etdiyini bütün 
dünyaya göstərib. 

Bir müddət bundan əvvəl 
Ağdamda səfərdə olan Rusiyada 
çıxan “Nasionalnaya oborona” 
jurnalının baş redaktoru 

İqor Korotçenko jurnalistlərə 
müsahibəsində deyib: “Yerlə bir 
edilən Ağdam şəhəri atom bombası 
ilə dağıdılmış Xirosima və Naqasakini 
xatırladır. Lakin ermənilər burada 
atom bombası partlatmayıblar, onların 
atom bombası yox idi. Ermənilər 
burada Azərbaycan xalqına nifrət 
bombası partladıblar”.

İ.Korotçenko daha sonra qeyd 
edib ki, törədilmiş dağıntıların 
miqyası ağlasığmazdır. Dünyada 
vandalizm, nifrət və düşmənçiliyin  
bu qədər geniş miqyas aldığı 
bəlkə də ikinci elə yer yoxdur.  Bu, 
hərbi cinayətdir, Ermənistanın 
hərbi və siyasi rəhbərliyi, məhz 
buna görə beynəlxalq tribunalda 
cavab verməlidir. Belə əməllər 
bağışlanmamalıdır.  

Baş redaktor erməni faşizmi 
ilə bağlı fikirlərini belə tamamlayıb: 
“Bu, insanlıq əleyhinə cinayətdir, 
bu, vəhşicəsinə törədilmiş hərbi 
cinayətdir. Ermənistanda Birinci və 
İkinci Qarabağ müharibələrini törədən  
siyasətçilər, bir milyondan çox 
azərbaycanlını doğma yurdlarından 
didərgin salan erməni hərbçiləri və 
yaraqlıları öz hərbi cinayətlərinə görə 
cavab verməlidirlər”.

Ermənistanın ölkəmizə qarşı 
bu cür vəhşiliyi, barbarlığı heç də 
təsadüfi deyildi. Düşmən əzəli-əbədi 
tarixi torpaqlarımızdan, necə deyərlər, 
iz-tozumuzu silməklə işğalçılıq 
siyasəti ilə əldə etdiyi ərazilərimizin 
unudulacağını, əsl sahiblərinin bir  
daha bu yerlərə dönməyəcəklərini  
düşünürdü. Dövlətimizin başçısının 
vurğuladığı kimi, “onlar hesab 
edirdilər ki, bu dağıntılardan sonra 
Azərbaycan əhalisi heç vaxt buraya 
qayıtmayacaq. O məqsədlə buranı 
dağıdıblar. Amma səhv ediblər. Biz 
qayıtmışıq. Bax, durmuşuq burada, 
öz doğma torpağımızda… Bütün 
buraları bərpa edəcəyik. Yeni böyük 
baş plan tərtib ediləcək. Müvafiq 
göstərişlər verilib. Hər bir şəhər 
üçün xüsusi baş plan tərtib ediləcək. 
Burada bütün inzibati binalar, ictimai 
binalar, məktəblər, tibb ocaqları 
yaradılacaq. Bütün infrastruktur 
yaradılacaq. Küçələr salınacaq, 
parklar, xiyabanlar salınacaq. 
Bütün şəhərlərdə qələbə abidələri 
ucaldılacaq və həyat qayıdacaq”.

Şübhəsiz ki, bu dəhşətli 
yaraların sağalmasına, Azərbaycan 
şəhərlərinin, digər yaşayış 
məntəqələrinin bərpa edilməsinə 
çox böyük zaman, onilliklər lazım 
olacaq. Lakin Azərbaycanın siyasi 
əzmkarlığı, güc-qüdrəti, müdrik 
rəhbəri, əməksevər, səbirli və inadkar 
xalqı var. Bütün bunlar isə işğaldan 
azad edilən ərazilərin – kənd və 
şəhərlərin  bir müddətdən sonra 
yenidən dirçələcəyi, inkişaf yoluna 
qədəm qoyacağı əminliyi yaradır.  

Erməni faşizminin dəhşətlərindən 
danışarkən, bir məqamı da 
qeyd etmək istərdik. Düşmən 
işğal dövründə, eləcə də təslim 
olub torpaqlarımızdan çıxarkən, 
Azərbaycan ərazilərini başdan-başa 
minalayıb.  

Hazırda həmin ərazilərin 
xəritəsinin Azərbaycana verilməməsi 
həmin ölkənin “mina müharibəsi”ni 
davam etdirməsinin sübutudur. 
Ermənistanın vaxtilə işğal atlında 
saxladığı torpaqların böyük bir 
qismini minalaması onun   militarist 
siyasətinin miqyas və mahiyyətindən 
xəbər verir.

Ümumiyyətlə, Ermənistan 
 militarist siyasətə daim  üstünlük 
 verib, bunu dövlət siyasəti 
səviyyəsinə yüksəltdiyini də heç də 
gizlətməyib. Bu, onun fəaliyyətində 
açıq-aşkar nəzərə çarpıb. Zəif 
 iqtisadiyyata malik olan, sosial 
problemlər məngənəsində sıxılan, 
xarici borc və kredit bataqlığında 
boğulan Ermənistanın bütün maddi 
resursunu silah-sursat alınması-
na yönəltməsi,   ölkəmizə qarşı 
işğalçılıq siyasəti yürütməsi təkcə 
Azərbaycanın deyil, bütün regionun 
social-iqtisadi inkişafına böyük zərbə 
vurub.

Artıq işğaldan azad olunan 
ərazilərimizin bərpası və yenidən 
qurulması ilə bağlı layihələrin 
reallaşdırılması sürətlə həyata 
keçirilir. Dövlətimizin başçısı 
tərəfindən  erməni barbarlığının 
qurbanı olan yaşayış sahələrində 
mühüm strateji obyektlərin, 
müəssisələrin təməli qoyulur,  tikinti 
işləri getdikcə geniş vüsət alır.  

(ardı 2-ci səhifədə)

İkinci Qarabağ müharibəsi bir daha 
Azərbaycan xalqının əzmini, iradəsini bütün 
dünyaya göstərdi və bu şanlı qələbə tarixdə 
əbədi qalacaq. Azərbaycan xalqı müzəffər 
xalq kimi qürur hissi ilə yaşayacaq.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

“Azərbaycan bundan sonra 
qalib dövlət kimi inkişaf edəcək”

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
İyunun 2-də Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev ilə Çin Xalq Respubli-
kasının Sədri Si Cinpin arasında telefon söhbəti 
olub. Dövlət başçıları COVID-19 pandemiyası 
dövründə Azərbaycan və Çinin həqiqi dostluq 
nümayiş etdirərək, çətinliklərin öhdəsindən 
gəldiklərini və bir-birini dəstəklədiklərini 
məmnunluqla qeyd ediblər. Prezident İlham 
Əliyev COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə 
dəstəyə görə ÇXR Sədrinə təşəkkürünü bildirib. 

Qeyd olunub ki, Azərbaycan və Çin  siyasi, 
iqtisadi və nəqliyyat-logistika sahələrində 
uğurla əməkdaşlıq edirlər. Dövlətimizin 
 başçısı Azərbaycanın Çinlə əlaqələri daha da 
möhkəmləndirməyə hazır olduğunu qeyd edib və 
Çin şirkətlərinin Azərbaycanda fəaliyyətinin daha 
da genişləndirilməsini alqışlayıb. 

Prezident İlham Əliyev Çin Kommunist 
Partiyasının yaranmasının 100 illiyi münasibətilə 
səmimi təbriklərini ÇXR Sədri Si Cinpinə çatdırıb.

Si Cinpin Çin-Azərbaycan münasibətlərinin 
yeni tarixi mərhələnin astanasında olduğunu vur-
ğulayıb və bildirib ki, hər iki ölkə ənənəvi dost-
luğu inkişaf etdirir, əməkdaşlığı dərinləşdirir və 
qarşılıqlı dəstəyi artırır. ÇXR Sədri Azərbaycanın 
“Bir kəmər bir yol” təşəbbüsünün reallaşdırıl-
ması istiqamətində vacib tərəfdaş olduğunu və 
Çinin Azərbaycan xalqının seçdiyi inkişaf yolunu 
dəstəklədiyini vurğulayıb. 

Dövlət başçıları qeyd ediblər ki, 2022-ci 

ildə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin 
yaradılmasının 30 illiyi qeyd olunacaq və bu 
əlamətdar hadisə iki ölkə arasında əlaqələrin daha 
da inkişafına imkan yaradacaqdır.

Dövlət başçıları hər iki ölkənin “Bir kəmər 
bir yol” layihəsinin inkişafı çərçivəsində 
fəaliyyətlərin birgə əlaqələndirilməsinin və möv-
cud imkanlardan faydalanmağın əhəmiyyətinə 
toxunublar. Həmçinin iki ölkənin nəqliyyat və lo-
gistika sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməsinin, 
Mərkəzi Asiya və Avropada nəqliyyat 
dəhlizlərinin yaradılmasını təşviq etməsinin 
zəruriliyi qeyd olunub.

Si Cinpin Çin şirkətlərinin Azərbaycana 
investisiya qoyuluşunu daha da təşviq etməyə, 
infrastruktur layihələri çərçivəsində əməkdaşlığı 
inkişaf etdirməyə hazır olduqlarını bildirib. 
Eyni zamanda, o, Çinin Azərbaycandan yüksək 
keyfiyyətli xüsusi məhsulları idxal etmək 
niyyətində olduğunu vurğulayıb.

Söhbət əsnasında iki ölkənin hərtərəfli strateji 
tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişafını təşviq etmək 
üçün birgə səylər göstərməyə hazır olduğu qeyd 
edilib.

Dövlət başçıları qarşılıqlı olaraq ölkələrinin 
ərazi bütövlüyü və suverenliyinə dəstəklərini 
ifadə ediblər.

Prezident İlham Əliyev 2022-ci ildə 
keçiriləcək Pekin Qış Olimpiya və Paralimpiya 
Oyunlarının təşkilində Çin Xalq Respublikasına 
müvəffəqiyyətlər arzulayıb. 

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
İyunun 2-də Avropa İttifaqı Şurasının 

 prezidenti Şarl Mişel Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib.

Söhbət zamanı Azərbaycan və Avropa İttifaqı 
arasında əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq 
ifadə olundu. Hər iki tərəf bu əməkdaşlığa 
böyük əhəmiyyət verdiklərini açıqladılar. Enerji 
təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq, Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsinin başa çatması məmnuniyyətlə 
qeyd edildi.

Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri 
arasında 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış 
üçtərəfli Bəyanatdan sonra regionda təhlükəsizlik 
və sabitliyin təmin olunması məsələləri müzakirə 
olundu.

Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti 
Şarl  Mişel Avropa İttifaqının Azərbaycan və 
Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası 
və demarkasiyası prosesinin, iki ölkə arasında 

etimad quruculuğu tədbirlərinin başlanmasına 
dəstək verməyə hazır olduğunu bildirdi. Şarl Mi-
şel hər iki tərəfi saxlanılan şəxslər, tam şəffaflıq 
şəraitində mina və digər humanitar məsələlər üzrə 
əməkdaşlıq etməyə çağırdı.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 
Ermənistanla sülh sazişinin imzalanması üçün 
danışıqlara başlamağa hazır olduğunu qeyd etdi, 
lakin Ermənistanın hələ də bu çağırışa cavab 
vermədiyini bildirdi. Avropa İttifaqı Şurasının 
prezidenti Şarl Mişel hər iki tərəfi konstruktiv 
mühitdə danışıqlar aparmağa çağırdı.

Telefon söhbəti zamanı hər iki tərəf 
Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizliyin təmin 
edilməsində maraqlı olduqlarını bildirdi. 
Həmçinin Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı 
proqramının əhəmiyyəti vurğulandı və bu xü-
susda qarşıdakı sammit ilə bağlı fikir mübadiləsi 
 aparıldı.  
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Prezident İlham Əliyev 

 Qarabağın bərpası məqsədilə 
bir sıra mühüm sənədlər imzala-
yıb, müvafiq təsisatlar yaradıb, 
aidiyyatı qurumlara tapşırıqlar 
verib. Bərpa prosesində Dövlət-
Sahibkar Tərəfdaşlığının İnkişafı 
Mərkəzinin mexanizminin tətbiqi 
imkanlarından da yararlanmaq  
nəzərdə tutulub. Həmçinin 
hazırda həmin torpaqlarda biznes 
qurmaq istəyən sahibkarların 
biznes layihələrinin  Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyində 
baxılması qərara alınıb. 

Bütün bunlarla bərabər, Enerji 
Məsələlərini Tənzimləmə Agentli-
yi tərəfindən işğaldan azad edilən 
ərazilərdə əvvəllər mövcud olmuş 
və tamamilə dağıdılmış enerji 
güclərinin bərpası istiqamətində 
müvafiq istiqamətdə işlər aparılır.  

Ölkə rəhbərinin “Azərbaycan 
2030: sosial-iqtisadi inkişafa 
dair Milli Prioritetlər”in təsdiq 
edilməsi haqqında Sərəncamı ilə 
müəyyənləşdirilən əsas hədəflər 
sırasında xüsusi yer alıb. Belə ki, 
növbəti 10 il üzrə inkişafımızın 
bundan sonrakı mərhələsi üçün 
yol xəritəsi sayılan bu sənədə 
görə, beş prioritetdən birində 
məhz düşməndən təmizlənən 
ərazilərə əhalinin qayıdışının daha 
intensiv formada reallaşdırılması, 
məskunlaşmanın dayanıqlığı və 
nəhayət, məskunlaşmış ərazilərin 
iqtisadi fəaliyyətə reinteqrasiyası 
nəzərdə tutulub.

Qarşıdakı onillikdə ölkənin 
sosial-iqtisadi inkişafına dair 
həmin  beş milli prioritet sırasında 
işğaldan azad olunan ərazilərə 
böyük qayıdışın reallaşdırılma-
sı, Qarabağın dirçəlişinə nail 

olunması vəzifəsi xüsusi yer tutur. 
Bununla əlaqədar “Azərbaycan 
2030: sosial-iqtisadi inkişafa 
dair Milli Prioritetlər”də deyilir: 
“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-
nün təmin olunması xalqımızın 
çoxəsrlik tarixində möhtəşəm 
yer tutur. Dövlət sərhədlərini 
bərpa etməklə Azərbaycan xalqı 
son bir əsrdə hərbi və diploma-
tik sahədə ən böyük zəfərə nail 
oldu. Qələbənin əbədiləşdirilməsi 
üçün öz doğma torpaqlarından 
köçkün düşən insanların vətənə 
qayıdışı təmin olunmalıdır. Bu 
böyük qayıdış vətəndaşlarımızın 
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
dayanıqlı məskunlaşmasında 
və bu ərazilərin ölkənin iqtisadi 
fəaliyyətinə qoşulmasında bir 
körpü olacaqdır.

Regionda yeni beynəlxalq 
və regional nəqliyyat-logistika 

dəhlizinin bərpa olunması 
ölkəmizin qlobal bazarlara çıxış 
imkanlarını artırmaqla yanaşı, 
işğaldan azad edilmiş ərazilərin 
inkişafına əhəmiyyətli təkan 
verəcəkdir”.

“Azərbaycan 2030: sosi-
al-iqtisadi inkişafa dair Milli 
Prioritetlər”də  Qarabağın 
dirçəlişinin reallaşdırılması ilə 
bağlı  qeyd edilir ki, əvvəlki 
dövrlərdə olduğu kimi, işğaldan 
azad edilən ərazilərə qayıdan 
insanların təhlükəsiz yaşayışı 
təmin edilməli, bu region ölkənin 
ən abad guşələrindən birinə 
çevrilməlidir. Müasir həyatın 
əsası olan layiqli yaşayışın 
bərpası üçün bütün sahələrdə 
quruculuğa nail olunmalıdır. Bu, 
stimullar əsasında və dövlət-
özəl tərəfdaşlığının inkişafı 
çərçivəsində həyata keçirilməlidir. 
Yalnız belə şəraitdə işğaldan azad 
olunan ərazilərin Azərbaycanın 
böyük gələcəyinə tam inteqrasi-
yasını gerçəkləşdirmək  müm-
kündür.

Vaqif  BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan–Əfqanıstan parlamentlərarası 
əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edir

Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, söhbət zamanı Milli Məclisin sədri 
Azərbaycan və əfqan xalqları arasında tarixən 
dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin mövcud 
olduğunu söyləyib. Bildirib ki, Azərbaycan 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu 
münasibətlər keyfiyyətcə yeni səviyyəyə 
yüksəlib. İki ölkə arasında əlaqələrin 
dərinləşməsində dövlət başçılarının görüşləri 
və aparılan danışıqlar mühüm rol oynayıb. 

Parlamentin sədri 44 günlük Vətən 
müharibəsində, eləcə də artıq tarixə qovuşmuş 
Qarabağ münaqişəsinin bütün dövrlərində 
Əfqanıstanın Azərbaycanın haqlı mövqeyini 
birmənalı şəkildə dəstəkləməsindən razılıqla 
danışıb. Qeyd edib ki, Əfqanıstanın dövlət 
strukturlarının, o cümlədən, Milli Assambleya-
nın Ağsaqqallar Şurasının və Xalq Palatasının 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suveren-
liyini dəstəkləyən bəyanatları Azərbaycan 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Sahibə 
Qafarova bu haqlı mövqeyə və dəstəyə 
görə həmkarına və Əfqanıstan xalqına 
minnətdarlığını ifadə edib.

Milli Məclisin sədri hər iki ölkənin 
parlamentlərində dostluq qruplarının 
fəaliyyət göstərməsinin qanunverici orqanlar 
səviyyəsində əlaqələrimizin inkişafı baxımın-
dan önəmini vurğulayıb.

Əfqanıstan İslam Respublikası Milli 
Assambleyasının Xalq Palatasının sədri 
Mir Rahman Rahmani bildirib ki, bu gün 
ölkələrimiz arasında siyasi münasibətlərlə 
yanaşı, həyatın digər sahələrində də 
əlaqələr yüksək səviyyədədir. Xalqları-
mız arasında tarixən mövcud olan ənənəvi 
dostluq münasibətləri əməkdaşlığımızın 

dərinləşməsində əhəmiyyətli rol oynayır. 
Parlamentlər səviyyəsində əlaqələrimiz də 
yüksələn xətlə inkişaf etməkdədir. Deputatların 
qarşılıqlı səfərləri, onların müxtəlif beynəlxalq 
qurumlar çərçivəsində mütəmadi görüşləri 
tərəfləri maraqlandıran məsələlərin müzakirəsi 
baxımından önəmlidir. 

Qeyd edilib ki, İqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatı kimi qurumlarda nümayəndə 
heyətlərinin bir araya gəlməsi regional 
layihələrin reallaşmasına təkan verə bilər. 

Söhbət zamanı beynəlxalq  parlament 
qurumları çərçivəsində əməkdaşlıq, 
parlamentlərarası əlaqələrin inkişafı, 
terrorizmə qarşı mübarizə və digər mövzularda 
fikir mübadiləsi aparılıb.

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 
İkinci Ümumi Konfransı çox uğurlu keçdi

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafaro-
va Pakistan İslam Respublikasına səfəri 
çərçivəsində iyunun 2-də İqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatı Parlament Assambleyasının (İƏT 
PA) İslamabadda keçirilən İkinci Ümumi 
Konfransında yekun çıxış edib. 

Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsindən bildiriblər ki, Milli Məclisin 
sədri bu konfransı İƏT PA-nın hədəfləri baxı-
mından çox səmərəli və uğurlu hesab etdiyini 
diqqətə çatdırıb. Sahibə Qafarova belə yüksək 
səviyyəli tədbirin keçirilməsinə və göstərilən 
qonaqpərvərliyə görə Pakistan parlamenti-
nin sədri Əsəd Qeysərə və Katibliyin üzvləri 
də daxil olmaqla, Pakistan parlamentinin 
bütün üzvlərinə təşəkkür edib. O, həmçinin 

Əfqanıstandan olan həmkarını bu ölkənin İqti-
sadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assamble-
yasının növbəti – üçüncü  Ümumi Konfransına 
ev sahibliyi etmək qərarı münasibətilə təbrik 
edib, həmkarına növbəti konfransda uğurlar 
arzulayıb. Milli Məclisin sədri bildirib ki, İkinci 
Ümumi Konfrans parlamentlərimizin İƏT-ə üzv 
ölkələr arasında inteqrasiya proseslərinə daha 
çox dinamizm verilməsinin zəruriliyinə dair 
ortaq mövqelərini müəyyənləşdirmək baxımın-
dan çox əhəmiyyətli oldu. Konfransın nəticələri 
təşkilat üzvlərinin bölgələrimizdəki tərəfdaşlıq 
və əməkdaşlıq proseslərini inkişaf etdirmək 
əzmində olduqlarını bir daha nümayiş etdirdi.

Milli Məclisin sədri konfrans çərçivəsində 
parlament nümayəndə heyətləri arasında keçi-
rilmiş görüşlərdən məmnunluğunu ifadə edib. 

Bildirib ki, iki gün ərzində davamlı inkişaf 
məqsədləri, ticarət və qarşılıqlı əlaqələr, turizm 
sahəsində əməkdaşlıq, yoxsulluğun azaldıl-
ması, siyasətdə qadınlar, iqlim dəyişiklikləri, 
COVID-19 qlobal pandemiyasına qarşı 
mübarizədə birgə səylərin gücləndirilməsi, 
eləcə də hamını maraqlandıran müxtəlif möv-
zularda dərin və əhatəli müzakirələr aparıldı.

Milli Məclisin sədri yekun nitqinin sonun-
da gələcəkdə ölkələrimizin daha da inkişafı və 
xalqlarımızın rifahı üçün yeni fürsətlərin yara-
nacağına əminliyini bildirib, təşkilat üzvlərinə 
gələcək işlərində uğurlar arzulayıb.

Tədbirdə İkinci Ümumi Konfransın yekun-
larına dair İslamabad Bəyannaməsi imzalanıb. 

AZƏRTAC

“Azərbaycan bundan sonra 
qalib dövlət kimi inkişaf edəcək”

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İƏT PA çərçivəsində 
Özbəkistan parlamentinin spikeri ilə görüşüb

İyunun 1-də Milli Məclisin 
sədri Sahibə Qafarova 
İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatı Parlament 
Assambleyasının (İƏT 
PA)  İslamabadda keçirilən 
tədbirində iştirak edən 
Özbəkistan Respublikası Ali 
Məclisinin Qanunvericilik 
Palatasının sədri Nurdinjon 
İsmoilovun başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə 
görüşüb. 

Parlamentin Mətbuat və 
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə 
Sahibə Qafarova Azərbaycan və 
Özbəkistanın dost ölkələr olduğuna 
diqqət çəkərək, xalqlarımız arasın-
dakı oxşar dini və mənəvi dəyərlərin 
əlaqələrimizin daha da dərinləşməsinə 
yaxşı imkan yaratdığını söyləyib. Bildi-
rilib ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra 
münasibətlərimizin keyfiyyətcə yeni 
səviyyəyə qalxmasında dövlət başçıla-

rının qarşılıqlı səfərləri və aparılan da-
nışıqlar əhəmiyyətli rol oynayıb. Yüksək 
səviyyəli siyasi dialoq digər sahələrdə 
də münasibətlərimizin inkişafına müsbət 
təsirini göstərib. 

Görüşdə 44 günlük Vətən 
müharibəsi dövründə Azərbaycanın 
qazandığı möhtəşəm zəfər barədə da-
nışan Milli Məclisin sədri ölkəmizin BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini 
öz gücü ilə reallaşdırdığını bildirib. O 

qeyd edib ki, Prezident, müzəffər Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə şanlı Azərbaycan Ordusu işğal 
altındakı torpaqlarımızı azad edib. İndi 
isə bu ərazilərdə bərpa və quruculuq 
dövrü başlayıb. Reallıqlarla barışmaq 
istəməyən Ermənistan minalanmış 
ərazilərin xəritəsini verməkdən im-
tina edir, sərhədlərin delimitasiyası 
məsələsində təxribatlara əl atır. Bütün 
bunlara baxmayaraq, Azərbaycan qarşı-

sına qoyduğu məqsədlərə doğru inamla 
addımlayır.

Özbəkistan Respublikası Ali 
Məclisinin Qanunvericilik Palatasının 
sədri Nurdinjon  İsmoilov Milli Məclisin 
sədri ilə görüşdən məmnunluğunu 
ifadə edib. Bildirib ki, Özbəkistanda 
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin əlaqələrimizin inkişafındakı 
xidmətlərini yüksək qiymətləndirir və 
xatirəsini əziz tuturlar.

Söhbət zamanı bildirilib ki, 
Özbəkistan ictimaiyyəti  Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın 
əldə etdiyi  uğurlardan yaxşı xəbərdardır 
və Qafqazın bu bölgəsində baş verən 
prosesləri yaxından izləyir.

Nurdinjon  İsmoilov siyasi, iq-
tisadi və humanitar sahələrdə 
münasibətlərimizin yüksələn xətlə inki-
şaf etdiyini vurğulayıb. O, hər iki ölkənin 
parlamentində dostluq qruplarının 
fəaliyyət göstərməsini təqdir edib. Bil-
dirilib ki, deputatların qarşılıqlı səfərləri 
tərəfləri düşündürən məsələlərin 
müzakirəsi baxımından çox önəmlidir. 

Söhbət zamanı parlamentlərarası 
əlaqələrin inkişaf perspektivləri və digər 
məsələlər barədə də danışılıb. 

Milli Məclisin sədri İƏT 
PA-nın iclası çərçivəsində 

türkiyəli həmkarı ilə görüşüb
İyunun 2-də Milli Məclisin sədri Sahibə 

Qafarova İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 
Parlament Assambleyasının (İƏT PA) 

Pakistanda keçirilən İkinci Ümumi Konfransı 
çərçivəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 
sədri Mustafa Şəntopla görüşüb. 

Milli Məclisin Mətbuat 
və ictimaiyyətlə əlaqələr 
şöbəsindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, görüşdə 
beynəlxalq təşkilatlarda 
səmərəli əməkdaşlıq, siyasi, 
iqtisadi, mədəni və humani-
tar sahələrdə münasibətlərin 

dərinləşdirilməsi, 
parlamentlərarası əlaqələrin 
gələcək inkişaf istiqamətləri 
barədə fikir mübadiləsi 
aparılıb. Söhbət zamanı iki 
qardaş ölkənin parlament 
sədrləri regional əməkdaşlığın 
əhəmiyyətini qeyd ediblər.

TBMM-in sədri Musta-
fa Şəntop 44 günlük Vətən 
müharibəsində Azərbaycanın 
qazandığı möhtəşəm qələbə 
münasibətilə bir daha 
təbriklərini çatdırıb.

Milli Məclisin sədri Sahibə 
Qafarova, öz növbəsində 
Azərbaycana göstərdiyi 
siyasi və mənəvi dəstəyə görə 
Türkiyə tərəfinə minnətdarlığını 
ifadə edib.

Görüşdə tərəfləri maraqlan-
dıran digər məsələlər ətrafında 
da fikir mübadiləsi aparılıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri!

Dost Azərbaycanın milli bayramı – Respublika Günü münasibətilə ən səmimi 
təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq duyur, Sizə uzun ömür, xoşbəxtlik və uğurlar, 
Azərbaycana və dost xalqınıza davamlı inkişaf və rifah arzulayıram.

Dərin hörmətlə,
Məşəl əl-Əhməd əl-Cabir ƏL-SABAH 

Küveyt Dövlətinin Vəliəhdi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri!

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ya-
radılmasının ildönümü – Respublika Günü 
münasibətilə San-Marino xalqı adından 
və şəxsən öz adımızdan Sizə və dost 
Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımızı 
çatdırırıq.

Zati-aliləri, bu əlamətdar gündə Sizə 

ən yüksək ehtiramımızı bildirir, uğurlar 
arzulayır, Azərbaycan xalqına isə firavanlıq 
və rifah dolu gələcək diləyirik. 

Hörmətlə,

Cian Karlo VENTURINI və  
Marko NIKOLINI  

San-Marino Respublikasının  
Kapitan-Regentləri
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Zati-aliləri!
Azərbaycanın milli bayramı –  Res pub- 

 lika Günü və Xalq Cümhuriyyətinin 
yaranmasının 103 illiyi münasibətilə 
Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə 
Təşkilatın – GUAM-ın Katibliyi adından və 
şəxsən öz adımdan Zati-alinizi və Sizin 
 simanızda bütün Azərbaycan xalqını 
səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.

Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan mü-
asir və müstəqil Azərbaycan xalqın azad-
lıq, öz taleyinin sahibi olmaq, beynəlxalq 
birliyin tamhüquqlu və qürurlu üzvünə 
çevrilmək arzularını uğurla reallaşdırır.

Bu gün Azərbaycan dünyada davam-
lı inkişaf edən, geostrateji əhəmiyyəti 
getdikcə artan bölgədə ən dinamik 
iqtisadiyyata malik, nüfuzlu dövlətlərdən 
biri kimi tanınır. Azərbaycanın milli 
maraqlara, beynəlxalq hüquq normala-
rına və prinsiplərinə, eləcə də mehriban 
qonşuluq münasibətləri ənənələrinə və 
dəyərlərinə əsaslanan fəal, sülhsevər, 
balanslaşdırılmış, çoxşaxəli və kons-
truktiv xarici siyasəti ona beynəlxalq 

aləmdə böyük nüfuz qazandırıb. 

Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni 
və humanitar sahələrdə beynəlxalq 
səviyyədə tanınan rolu ölkənin qlobal və 
regional təşkilatlarda tutduğu qabaqcıl 
mövqelərində öz təsdiqini tapıb. 

Azərbaycanın təşəbbüskarı və 
iştirakçısı olduğu strateji layihələr regi-
onun geosiyasi coğrafiyasını tamamilə 
dəyişərək, onu yeni yaranmaqda olan 
qlobal enerji və nəqliyyat-kommunikasiya 
şəbəkəsinin ayrılmaz hissəsinə çevirib. 
Bu da beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik, 
eləcə də, sabitlik və firavanlığın təmin 
olunmasına töhfə verib. 

2020-ci ilin noyabrında Sizin 
rəhbərliyinizlə Azərbaycan Respub-
likasının Silahlı Qüvvələrinin qazan-
dığı şanlı qələbə nəticəsində ölkənin 
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması ilə 
bölgədə yeni bir dövr başladı. Yaranan 
bu bənzərsiz vəziyyət Xəzər dənizi və 
Qara dəniz hövzələri ölkələrini əhatə 
edən, həddindən çox böyük potensiala 
malik coğrafi ərazidə davamlı inkişaf 
və hərtərəfli əməkdaşlıq üçün geniş 
perspektivlər açır.

Biz bir neçə gün əvvəl 15 illiyini 
qeyd edən, qurucularından biri olan 
Azərbaycanın Demokratiya və İqtisadi 
İnkişaf Naminə Təşkilata – GUAM-a 
üzv və tərəfdaş ölkələrin, dost xalqla-
rın arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin 
möhkəmləndirilməsindəki rolunu yüksək 
dəyərləndiririk. Sizi əmin etmək istəyirik 
ki, biz tamhüquqlu regional təşkilat 
olaraq bu geniş coğrafi ərazidə sül-
hün, əməkdaşlığın və davamlı inkişa-
fın təşviqinə yönəlmiş layihələrin və 
təşəbbüslərin həyata keçirilməsində fəal 
iştirak etməyə hazırıq.

Cənab Prezident, icazə verin, bu 
əlamətdar bayram münasibətilə Zati-
alinizi bir daha təbrik edim, işğaldan 
azad edilmiş ərazilərin bərpasında Sizə 
uğurlar, Azərbaycana və onun xalqına 
yeni qələbələr, nailiyyətlər, sülh, tərəqqi 
və rifah arzulayım.

Sizə olan ən yüksək ehtiramımı qəbul 
etməyinizi xahiş edirəm. 

Altay ƏFƏNDIYEV 
GUAM-ın Baş katibi

Iyunun 2-də Milli Məclisin 
sədri Sahibə Qafarova Iqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament 
Assambleyasının Ikinci Ümumi 
Konfransı çərçivəsində Islama-
badda Əfqanıstan Islam Respub-
likası Milli Assambleyasının Xalq 
Palatasının sədri Mir Rahman 
Rahmani ilə görüşüb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri!

Ölkənizin müstəqilliyinin 103-cü ildönü-
mü – Respublika Günü münasibətilə Zati-
alinizə və Azərbaycan xalqına öz adımdan 
və Kraliça adından ən səmimi təbriklərimizi 
və xoş arzularımızı çatdırıram. 

Mən məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, 
Malayziya və Azərbaycan hər zaman yaxın, 
səmimi münasibətlərdə olublar. Malayziya 
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı və tərəfdaşlığı 

gücləndirmək üçün Azərbaycanla sıx 
işləməyə hazırdır.

Allah-Təala Zati-alinizə möhkəm 
cansağlığı, Sizin müdrik rəhbərliyinizlə 
Azərbaycan Respublikasına və onun xalqı-
na, sülh və firavanlıq bəxş etsin.

Əlahəzrət əl-Sultan Abdullah Riayatuddin 
əl-Mustafa Billah Şah ibni Sultan 

Hacı Əhməd Şah əl-Mustain BILLAH 
Malayziyanın Kralı
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Cənab Prezident!

Zati-alinizə və dost Azərbaycan xalqına 
Respublika Günü münasibətilə ən xoş ar-
zularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyur, 
Sizə möhkəm cansağlığı və səadət, xalqı-
nıza isə tərəqqi və firavanlıq arzu edirəm.

Bu əlamətdar gündə Uca Allahdan 

diləyim budur ki, dost Azərbaycan xalqına 
davamlı inkişaf, sabitlik və firavan gələcək 
nəsib etsin.

Zati-aliləri, ən yüksək hörmət və ehtira-
mımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm.

Məhəmməd Yunis ƏL-MƏNFI 
Liviya Prezident Şurasının sədri
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Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və 

bərəkətuhu!
Zati-aliləri!

Fürsətdən istifadə edərək milli bayramınız – 
Respublika Günü münasibətilə Sizə, Azərbaycan 
hökumətinə və xalqına ən səmimi təbriklərimi 

çatdırmaq istəyirəm.
Cənab Prezident, ölkələrimiz arasında səmimi 

dostluğa çox yüksək dəyər verir, əməkdaşlıq 
əlaqələrimizin həm ikitərəfli, həm də beynəlxalq 
səviyyədə daha da inkişaf etdiriləcəyinə ümid 
edirəm.

Sizə ən dərin ehtiramımı və xoş arzularımı 

çatdırır, möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, Azərbaycan 
xalqına firavanlıq diləyir, həm də Ramazan bayramı-
nızı təbrik edirəm.

Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və 
bərəkətuhu.

Hacı Həssənal BOLKIAH 
Bruneyin Sultanı
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