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Şuşa Azərbaycan tarixinin 
mədəniyyət simvollarından biridir. 
Təkcə Azərbaycanın deyil, həm də 
bütün türk dünyasının mədəniyyət, 
incəsənət paytaxtı olan qədim 
Şuşa Qarabağın tacıdır. Əlbəttə, 
tarixi zirvənin burada keçirilməsi 
bölgədə yaranan sabitliyi pozmaq, 
müdaxilə etmək istəyən bütün 
qüvvələr üçün xəbərdarlıq, 
birlik mesajı idi. Rəsmi səfər 
çərçivəsində Türkiyə Prezidentini 
Füzulidə dövlətimizin başçısı, 
müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev qarşıladı.

Şuşada Türkiyə lideri Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan və qardaş 
ölkənin nümayəndə heyəti rəsmi  
mərasimlə qarşılandı. İki ölkənin 
dövlət himnləri səsləndirildi. 
Qarşılama mərasimindən sonra 
liderlər arasında təkbətək görüş 
oldu.

Tarixi sənəd –  
Şuşa Bəyannaməsi

Görüşdən sonra Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
və Prezident İlham Əliyev Şuşada 
iki ölkə arasında Müttəfiqlik 
Bəyannaməsini imzaladılar. 
Bəyannamədə Azərbaycanın 
mədəniyyət beşiyi olan Şuşa 
şəhərindəki bu görüşün tarixi 
önəmi xüsusi qeyd edildi.

Prezident İlham Əliyevin 
sözlərinə görə, ölkələrimiz və 
xalqlarımız arasında dostluq 
və qardaşlıq bağlarını əsas 
götürərək, Türkiyə — Azərbaycan 
münasibətlərinin keyfiyyətcə 
yeni müttəfiqlik mərhələsinə 
yüksəldilməsi zərurəti yaranmışdı. 
Bu bəyannamə ölkələrimiz 
arasında mövcud olan ikitərəfli 
əlaqələrin yeni mərhələyə 
adlamasına vəsilə oldu.

İki ölkənin də, aralarında 
bu günə kimi imzalanan bütün 

beynəlxalq sənədlərə və 1921-ci 
il tarixli Qars müqaviləsinə sadiq 
olduqlarını təsdiq etdikləri Şuşa 
Bəyannaməsində bir sıra önəmli 
müddəalar vurğulandı.

Müttəfiqlik Bəyannaməsinin 
xalqlarımızın maraqlarına 
xidmət etdiyi, ortaq mənafelərin 
qorunmasının, hər iki ölkənin 
siyasi, iqtisadi, müdafiə, 
mədəniyyət, humanitar, səhiyyə, 
təhsil, sosial, gənclər və 
idman sahələrində imkanlarını 
və mövcud potensiallarını 
birləşdirməsinin önəmi xüsusi 
vurğulandı. Beynəlxalq hüququn 
normaları ilə bərabər, Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının şərtlərinə 
uyğun olaraq qlobal və regional 
sülh və təhlükəsizliyin təmin 
edilməsində ortaq fəaliyyətin 
davam etdirilməsi, gücləndirilməsi 
xüsusi qeyd edildi.

Bundan əlavə, ümumi 
maraqlara əsaslanan regional 
və beynəlxalq strateji məsələlər 
üzrə fəaliyyətlərin qarşılıqlı 
əlaqələndirilməsinin zəruriliyini 
bildirən önəmli ifadələr 
bəyannamədə əksini tapıb.
Bəyannaməyə görə, Azərbaycan 
və Türkiyə respublikaları 
müstəqillik, suverenlik, 
ərazi bütövlüyü, beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədlərin 
toxunulmazlığı, dövlətlərin daxili 
işlərinə qarışmamaq prinsiplərini 
rəhbər tutaraq, müttəfiqlik 
münasibətlərinin qurulmasının 
siyasi və hüquqi mexanizmlərini 
müəyyən edirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, 
Türkiyə Cümhuriyyətinin quru-
cusu Mustafa Kamal Atatürkün 
“Azərbaycanın sevinci sevincimiz, 
kədəri kədərimizdir”, eləcə də 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
Türkiyə və Azərbaycanın sarsıl-
maz qardaşlığını simvolizə edən 

“bir millət, iki dövlət” şüarları xalq-
larımızın milli-mənəvi xəzinəsidir. 
Bu iki tarixi şəxsiyyətin müdrik 
kəlamları bu gün də Türkiyə və 
Azərbaycan arasında olan qarşı-
lıqlı əlaqələrin, dostluq və qardaş-
lıq münasibətlərinin inkişafına öz 
töhfəsini verir, yol göstərir. 

Tərəflərin iki dost və qardaş 
ölkə arasında strateji səviyyədə 
inkişaf edən münasibətlərdən 
məmnun olduqlarını bildirdikləri 
bəyannamədə bütün səviyyələrdə 
siyasi dialoqun və yüksək səviyyəli 
qarşılıqlı əlaqələrin davam 
etdirilməsinin vacibliyi vurğulandı.

Qürurla qeyd edildi ki, 44 
günlük Vətən müharibəsində 
qələbə qazanaraq Azərbaycan 
Ermənistanın 30 illik təcavüzkar 
siyasətini dayandırdı. Torpaqlarını 
işğaldan qurtardı, tarixi ədaləti 
və beynəlxalq hüququ bərpa 
etdi. Həmçinin qeyd olundu ki, 
Azərbaycan, Ermənistanın 30 illik 
təcavüzünə son qoyulmasında, 
işğal olunmuş torpaqların azad 
edilməsində, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünun təmin edilməsində 
Türkiyə Cümhuriyyətinin 
mənəvi-siyasi dəstəyini yüksək 
qiymətləndirir. Tərəflər Cənubi 

Qafqaz bölgəsində sabitliyi və 
təhlükəsizliyi möhkəmləndirmək, 
iqtisadiyyat və nəqliyyat 
sahəsindəki bütün əlaqələri bərpa 
etmək, eyni zamanda, bölgə 
dövlətləri arasında münasibətləri 
normallaşdırmaq və uzunmüddətli 
sülhü təmin etmək üçün səylərini 
davam etdirəcəklər. 

Prezident İlham Əliyev çıxı-
şında qeyd etdi ki, bu bəyannamə 
tarixə əsaslanır, biz bununla 
əcdadlarımıza sadiq olduğumuzu 
nümayiş etdirir, eləcə də gələcək 
nəsillərə istiqamət göstəririk: 
“Birgə Bəyannamədə tarixi Qars 
müqaviləsinə istinad edilir. Tarixi 
Qars müqaviləsi düz 100 il bundan 
əvvəl imzalanmışdır. Bu da böyük 
rəmzi məna daşıyır. Azad edilmiş 
Şuşa şəhərində 100 ildən sonra 
müttəfiqlik haqqında imzalanan 
Birgə Bəyannamə bizim gələcək iş 
birliyimizin istiqamətini göstərir.” 

Daha sonra  Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan 15 iyun 
Milli Qurtuluş Günü münasibətilə 
ölkə başçısı başda olmaqla bütün 
Azərbaycan xalqını təbrik etdi, ulu 
öndərə Allahdan rəhmət dilədi. 
Qeyd etdi ki, Azərbaycan və 
Türkiyə arasında olan ikitərəfli və 

çoxşaxəli münasibətlər  bundan 
sonra daha da güclənəcək, 
Türkiyə Vətən müharibəsində 
olduğu kimi, bundan sonrakı 
mərhələlərdə də Azərbaycanın 
yanında olacaq: “Türkiyə olaraq, 
azadlıq mübarizəsində olduğu 
kimi, bərpa işlərində də qardaş-
larımıza hər cür dəstəyi veririk, 
verməkdə də davam edəcəyik. Ən 
qısa müddətdə evlərinə qayıtma-
larını gözlədiyimiz azərbaycanlı 
qardaşlarımız üçün də hər cür 
səy göstərəcəyik. Təbii ki, bu 
məsələdə hörmətli qardaşımın 
xüsusi fəaliyyəti var. Yetər ki, 
buranın əsl sahibləri evlərinə, 
məskənlərinə qayıtsın. Onlara 
istər maliyyə köməyi, istərsə də 
iş imkanı ilə bağlı hər cür dəstəyi 
verməklə azərbaycanlı qardaşları-
mızın öz evlərinə, öz məkanlarına 
geri qayıtmaları buraları ciddi 
mənada zənginləşdirəcək.” 

Bəyannamədə, həmçinin  kiber 
təhlükəsizlik, iqtisadi əlaqələrin 
gücləndirilməsi və ixracın 
şaxələndirilməsi, müvafiq sahələr 
üzrə istehsalın birləşdirilməsi, 
enerji təhlükəsizliyi və yaranacaq 
yeni nəqliyyat dəhlizinin önəmi 
xüsusi vurğulanıb.

Əlbəttə, Azərbaycan və 
Türkiyəni birləşdirən Zəngəzur 
dəhlizinin açılmasının və 
həmin dəhlizin davamı olaraq 
Naxçıvan-Qars dəmir yolunun 
tikilməsi təkcə iki ölkə arasındakı 
əlaqəni təmin etməyəcək. Bu 
dəhliz nəqliyyat-kommunikasiya 
əlaqələrinin güclənməsinə, iki ölkə 
arasında olan iqtisadi əlaqələrin 
və əməkdaşlığın daha da 
intensivləşməsinə töhfə verəcək.

Bundan əlavə, bəyannamədə 
müxtəlif dövlətlərdə fəaliyyət 
göstərən Azərbaycan və 
türk diasporlarının birgə 
əməkdaşlıqlarının daha da 
möhkəmləndirilməsinin vacibliyi 
qeyd olunub. Əlavə edilib 
ki, diasporlar qarşılaşdıqları 
problemlər zamanı birlikdə 
hərəkət edəcək və həmrəylik 
göstərəcəklər. 

“Ermənistanın onlara 
verilən fürsətləri  

doğru dəyərləndirəcəyinə 
ümid edirik”

Azərbaycan Ordusunun 
qəhrəmanlığı, şəhidlərimizin 
canı, qanı bahasına əldə 

etdiyimiz tarixi zəfərdən sonra 
əsas diqqət ermənilərin viran 
qoyduğu, xarabazara çevirdiyi 
tarixi torpaqlarımızda həyatı 
bərpa etməyə, burada quruculuq 
işlərinə yönəldilib. Məlum olduğu 
kimi, Türkiyə bu istiqamətdə də 
ilk gündən Azərbaycana dəstəyini 
nümayiş etdirir. Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşa səfəri 
çərçivəsində reallaşan mətbuat 
konfrasnında bu məsələyə də 
toxunub. Qeyd edib ki, bir yandan 
buradakı dağıntıları bərpa edərkən, 
digər tərəfdən bölgədə belə bir 
təhlükənin yaşanmaması üçün 
bütün zəruri addımlar atılır. 

Artıq bölgədə bütün 
tərəflər üçün yeni əməkdaşlıq 
imkanları yaranıb. Biz hər kəsi 
Azərbaycanın zəfərini qəbul 
etməyə dəvət edirik. Ermənistanın 
özünə uzadılan xoş niyyət və 
əməkdaşlıq əlini tutmasını, bu 
şansları doğru dəyərləndirməsini 
təmənna edirik: “Bölgədə təsiri 
olan hər kəsi həqiqətləri görməyə, 
Azərbaycan xalqının Zəfərini 
qəbul etməyə və gələcəyə 
baxmağa dəvət edirik. Atəşkəs 
razılaşmasından sonra artıq 
bölgədə bütün tərəflər üçün yeni 
əməkdaşlıq imkanları yaranıb. 
Azərbaycanlı qardaşlarımın bu 
məsələdə son dərəcə istəkli 
olmalarının ən yaxın şahidiyik.”

R.T.Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə 
yaxın zamanda Azərbaycanın və 
bütün türk dünyasının mədəniyyət 
paytaxtı Şuşa şəhərində baş 
konsulluq açmağı planlaşdırır. 
Əlbəttə, bu, bölgədə həyata 
keçirilən fəaliyyətin daha səmərəli 
və sürətli şəkildə icra olunmasını 
mümkün edəcək. 

Qeyd etmək lazımdır ki, iki 
ölkə arasında imzalanan Şuşa 
Bəyannaməsində vurğulanan 
ən önəmli müddəalardan biri də 
üçüncü bir dövlətin Azərbaycan 
və Türkiyənin ərazi bütövlüyünə, 
sərhədlərinə qarşı təhdidi zamanı 
silahlı qüvvələrin güc və idarəetmə 
strukturlarının əlaqələndirilmiş 
birgə fəaliyyətinə keçməsidir. Bu 
baxımdan qeyd etmək olar ki, 
Müttəfiqlik Bəyannaməsi müdafiə 
sahəsində də  ikitərəfli əlaqələrin  
daha da gücləndirilməsi üçün 
mühüm əməmiyyətə malikdir. 
Prezident İlham Əliyevin xüsusi 
vurğuladığı kimi, bu bəyannamə 
iki ölkə arasında mövcud olan 
qədim dostluq və qardaşlıq 
əlaqələrinin keyfiyyətcə yeni 
mərhələyə qədəm qoymasının 
göstəricisidir. 

İmran ƏLİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan və Türkiyə regionda sülhün və 
təhlükəsizliyin təmin olunmasına mühüm töhfə verirlər
Türkiyə dövlətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

iyunun 15-də işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərinə 
səfər edib. Milli Qurtuluş Günündə gerçəkləşməsi bu 

səfərə böyük tarixi önəm qazandırır. Xüsusi qeyd etmək 
lazımdır ki, bu, Türkiyə liderinin Qarabağa ilk səfəridir. Bu 
baxımdan Prezident Ərdoğanın Şuşa səfəri iki ölkə ara-
sında mövcud olan əlaqələrin gücləndirilməsi baxımından 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 
əməkdaşlığın yeni bir dönəmi başlayır 

Milli Məclisin deputatı Aydın 
Hüseynov  bildirib ki, 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb 

Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana 
tarixi səfəri iki qardaş ölkə 
arasında yeni bir dönəmin 
başlanğıcını qoydu.

Deputat qeyd edib ki, Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasiminin 
Şuşada keçirilməsi işğaldan azad edilmiş 
ərazilərin, ümumilikdə, regionun iqtisadi 
inkişafı, uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi 
üçün yeni imkanlar açır: 

“Bu mərasimin Şuşada keçirilməsinin 
həm siyasi, həm də mənəvi əhəmiyyəti 
böyükdür. Bu səfər dünyaya, xüsusilə 
də bəzi dairələrə bir mesaj idi ki, Türkiyə 
və Azərbaycan qardaşlığı və dostluğu 

bundan sonra daha da möhkəmlənəcək. 
“Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə 
Respublikası arasında müttəfiqlik 
münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi” 
isə regionun gələcəyi üçün tarixi bir 
sənəd, iki qardaş ölkə arasında gələcək 
əməkdaşlığın stateji yol xəritəsidir.

Bu tarixi sənəd hər iki ölkənin ümumi 
maraqlarının qorunmasında imkanların 
birləşdirilməsi, eləcə də müştərək maraq 

kəsb edən regional və beynəlxalq strateji 
məsələlərdə fəaliyyətlərinin qarşılıqlı şəkildə 
əlaqələndirilməsinin hər iki ölkənin regional 
və beynəlxalq rolunu və çəkisini artırması 
kimi vacib məsələləri özündə əks etdirir.

İki qardaş ölkə arasında iqtisadi əlqələrin 
genişləndirilməsi baxımından da bu sənədin 
böyük əhəmiyyəti var. Bu gün iki qardaş ölkə 

arasında iqtisadi əməkdaşlıq üçün geniş 
potensial var. Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
da bildirdi ki, “ticarət dövriyyəmizi 2023-cü 
ildə 15 milyard dollara çatdırmaq hədəfimizə 
doğru addım-addım irəliləyirik”. Hesab 
edirəm ki, bu səfər və imzalanan sənəd iki 
qardaş ölkənin qarşıya qoyduğu hədəflərə 
çatmağa imkan verəcək”.

“Xalq qəzeti”

Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Müdafiə Nazirliyinin 
tabe liyində olan birlik, birləşmə, hərbi hissə və xüsusi 
təyinat lı hərbi təhsil müəssisələrində silsilə tədbirlər keçirilib.

Müdafiə Nazirliyindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, plana 
əsasən, şəxsi heyət Heydər Əliyev 
mərkəzlərini, muzeyləri və abidələri 
ziyarət edib, ulu öndərin şərəfli 
həyat yolu və fəaliyyəti haqqında 
filmlər nümayiş etdirilib, konfranslar, 
“dəyirmi masa”lar, viktorinalar, eləcə 
də Həzi Aslanov adına Azərbaycan 

Ordusunun İdeoloji və Mədəniyyət 
Mərkəzinin və Gəncə Qarnizonu 
İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin, 
rayon mədəniyyət müəssisələri 
kollektivlərinin iştirakı ilə müxtəlif 
mədəni-kütləvi tədbirlər təşkil 
olunub.

“Xalq qəzeti”

Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Azərbaycan 
Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

 “Azərkosmos” “GLEX 2021” tədbirində təmsil olunur

Nazirlikdən verilən 
məlumatda bildirilir ki, tədbir 
kosmonavt Yuri Qaqarinin 
bəşəriyyət üçün yeni bir 
dövrün başlanğıc simvolu sa-
yılan kosmik uçuşunun 60-cı 
ildönümünə həsr olunub.

“GLEX 2021”də 
Azərbaycanın kosmik 
sənayesinin tarixindən, son 
10 ildə ölkəmizin kosmik 
sahədə fəaliyyətindən, zəngin 
tarixindən, mədəniyyətindən 
və turizm potensialından 
bəhs edən stend, təqdimat və 
video roliklər nümayiş olunur.

Tədbirin açılış 
mərasimində nəqliyyat, 
rabitə və yüksək texnologi-
yalar naziri Rəşad Nəbiyev 
bu ilin aprel ayında cənab 

Prezident İlham Əliyevin 
imzaladığı Fərman əsasında 
yaradılan “Azərbaycan 
Respublikasının Kosmik 
Agentliyi (Azərkosmos)” 
publik hüquqi şəxsi haqqın-
da danışıb. Nazir bildirib ki, 
“Azərbaycan Respublika-
sının Kosmik Agentliyi”nin 
fəaliyyəti qlobal və regional 
səviyyədə kosmik diplomatiya 
və tərəfdaşlığın qurulması, 
kosmik elm, təhsil və sənaye 
sahələrində davamlı formada 
bilik və bacarıqların artırıl-
ması, habelə telekommuni-
kasiya və Yer müşahidəsi 
xidmətləri üzrə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi üçün 
möhkəm zəmin yaradacaq.

Nazir 2023-cü ildə 

paytaxtımızda keçiriləcək 
74-cü Beynəlxalq Astronav-
tika Konqresinin ölkəmizdə, 
xüsusilə regionda kosmik 
sahənin inkişafına “yeni 
nəfəs” gətirəcəyinə əminliyini 
ifadə edib.

“GLEX 2021” platforması 
vasitəsilə beynəlxalq kosmik 

ictimaiyyət və tədbirin qo-
naqları 2023-cü ildə Bakıda 
keçiriləcək Beynəlxalq Ast-
ronavtika Konqresinə dəvət 
olunub.

Qeyd edək ki, kosmik 
ictimaiyyəti bir araya gətirən 
“GLEX 2021” tədbirində 
Beynəlxalq Astronavtika 

Federasiyasına üzv olan 
dövlətlərin – Azərbaycan, 
Türkiyə, Rusiya, Birləşmiş 
Ərəb Əmirlikləri, Avstriya, 
Fransa, Norveç, Belçika, 
Polşa, Almaniya, İtaliya, 
Malayziya, Meksikanın kos-
mik agentlikləri, o cümlədən 
kosmik missiyaları həyata 
keçirən kosmonavtların iştira-
kı ilə plenar və silsilə sessi-
yalar keçirilir. Bu platforma 
ölkəmiz üçün kosmik sahə 
üzrə qlobal səviyyədə yeni 
əməkdaşlığın, kosmosdan 
həm sülh, həm də kommer-
siya məqsədilə potensial 
tərəfdaşlarla qarşılıqlı işgüzar 
münasibətlərin qurulması 
baxımından geniş imkanlar 
yaradır.

“GLEX 2021” tədbiri 
kosmik sahə üzrə tədqiqatlar 
və yeni missiyalar mövzula-
rını əhatə edən toplantılarla 
iyunun 18-nə qədər davam 
edəcək.

   Samirə ƏLIYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat, rabitə və 
yüksək texnologiyalar naziri Rəşad Nəbiyevin 
rəhbərliyi ilə “Azərkosmos”un nümayəndə heyəti 

Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Beynəlxalq 
Astronavtika Federasiyasının qlobal kosmik tədqiqat üzrə 
keçirilən “GLEX 2021” tədbirində iştirak edir.


