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İran İslam Respublikasının yeni 
seçilmiş Prezidenti Zati-aliləri 
cənab Seyid İbrahim Rəisiyə

Hörmətli cənab Rəisi!
İran İslam Respublikasının Prezidenti 

vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi 
səmimi qəlbdən təbrik edirəm.

Azərbaycan Respublikası tarixən dini 
və mədəni köklərlə bağlı olduğu İran İslam 
Respublikası ilə münasibətlərə xüsu-
si əhəmiyyət verir. Strateji əməkdaşlıq 
səviyyəsinə yüksəlmiş əlaqələrimizin 
mövcud vəziyyəti məmnunluq doğurur. 
Ölkələrimiz arasında çoxsaylı qarşılıq-
lı səfərlər, imzalanan sənədlər, həyata 
keçirilən birgə layihələr, o cümlədən Dövlət 
Komissiyasının uğurlu fəaliyyəti qarşılıqlı 
maraq doğuran əməkdaşlığımızın inkişafın-
da mühüm rol oynayır. 

Azərbaycanın əzəli, tarixi torpaqlarının 
işğaldan azad edilməsi ilə Azərbaycan-İran 
dövlət sərhədi tam bərpa edilmişdir. Bu yeni 
vəziyyət ölkələrimiz arasındakı ikitərəfli 

əlaqələrin daha da gücləndirilməsi və regio-
nal əməkdaşlığın inkişafı baxımından böyük 
imkanlar vəd edir.

İnanıram ki, qarşılıqlı hörmətə və mehri-
ban qonşuluğa əsaslanan Azərbaycan-İran 
dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri birgə 
səylərimizlə xalqlarımızın və ölkələrimizin 
mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra 
da möhkəmlənəcək və genişlənəcəkdir.

Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, 
dost və qardaş İran xalqının rifahı naminə 
qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar 
diləyirəm.

Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 iyun 2021-ci il 

Şuşada verilən mesajları nəzərə 
alaraq iki dövlət başçısı – İlham 
Əliyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
arasındakı danışıqların Türkiyə 
– Azərbaycan münasibətlərində 
yeni bir dövrə qapı açacağını 
söyləmək mümkündür. Bu 
çərçivədə liderlərin imzaladığı Şuşa 
Bəyannaməsi olduqca diqqətəlayiq 
hadisədir, Azərbaycan ilə Türkiyə 
münasibətlərinin yeni yol xəttini təyin 
edən sənəddir.  İmza mərasimi zamanı 
tarixi əhəmiyyətli məqamlardan biri  
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın Şuşada baş konsulluğun 
açılacağını bildirməsi oldu.  Bu sürpriz 
bəyanat bir daha bütün dünyaya 
Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz 
ərazisi olduğunu və qardaş Türkiyənin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə 
verdiyi əhəmiyyəti açıq şəkildə elan 
etdi.

Şuşa Bəyannaməsi 2010-
cu il avqustun 16-da imzalanmış 
“Azərbaycan Respublikası və 
Türkiyə Respublikası arasında 
strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı 
yardım haqqında müqavilə”ni bir 
daha təsdiq edir. Xüsusi qeyd edək 
ki, Bəyannamədəki  hərbi yardım 
barədə müddəalar  hər iki ölkənin 
parlamentində təsdiq  edilmiş həmin 
dövlətlərarası müqavilənin hərbi – 
siyasi  və təhlükəsizlik məsələlərinə 
dair 1-ci, 2-ci və 3-cü maddələrində 
öz əksini tapıb. Maddə 1-də göstərilir 
ki, tərəflər qonşu və qardaş dövlətlər 
olaraq bir-birinin müstəqilliyinin, 
suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün, 
sərhədlərinin toxunulmazlığının 
təmin olunmasında və qorunmasında 
bir-biri ilə sıx əməkdaşlıq edəcəklər. 
Tərəflərin hər hansı biri ərazi 
bütövlüyünün, suverenliyinin və 
sərhədlərinin toxunulmazlığının 
təhdid edildiyi və ya təhlükə altında 
olduğu qənaətində olduqda, 
Tərəflər bu təhdid və təhlükələrin 
aradan qaldırılması istiqamətində 
görülə biləcək tədbirlər barədə 
təxirəsalınmadan məsləhətləşmələr 
aparacaqlar.

2-ci maddədə qeyd olunur: 
Tərəflərdən biri üçüncü dövlət 
və ya bir qrup dövlət tərəfindən 
silahlı basqın və ya hərbi təcavüzə 
məruz qaldıqda, Tərəflər BMT 
Nizamnaməsinin 51-ci maddəsi 
ilə tanınan fərdi və ya kollektiv 
özünü müdafiə hüququnun həyata 
keçirilməsi üçün hərbi imkan və 
qüdrətlərindən istifadə etmək də 
daxil olmaqla, mövcud imkanları 
çərçivəsində bütün zəruri tədbirlərin 
görülməsi məqsədi ilə bir-birinə 

qarşılıqlı yardım göstərəcəkləri 
barədə razılığa gəlirlər. Bu yardımın 
forması və həcmi təxirəsalınmadan 
Tərəflər arasında razılaşdırılacaqdır.

Müqavilənin 3- cü maddəsində 
2-ci maddə rəhbər tutularaq, hər 
iki dövlətin bir-birinə qarşılıqlı 
yardım göstərməsi üçün səylərin 
birləşdirilməsi və razılaşdırılmış 
tədbirlərin icrası məqsədi ilə müdafiə 
və hərbi-texniki sahədə siyasətlərinin 
həyata keçirilməsində və silahlı 
qüvvələri arasındakı əlaqələrin daha 
da gücləndirilməsində sıx əməkdaşlıq 
edəcəyi bildirilir. 

“Azərbaycan Respublikası və 
Türkiyə Respublikası arasında 
strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı 
yardım haqqında Müqavilə”nin 
maddələrindən göründüyü kimi, iki 
dövlətin bir- birinə qarşılıqlı hərbi 
yardım göstərəcəkləri barədə 
razılıq əvvəlki hüquqi sənədlərdə 
də qeyd olunub. Bu fikirlərin Şuşa 
Bəyannaməsinin müddəalarında 
yenidən ifadə olunması dünya 
ictimaiyyəti, o cümlədən, regional 
dövlətlər, məğlubiyyəti ilə barışa 
bilməyən Ermənistan üçün ciddi 
siyasi mesajdır. Bu siyasi mesajda 
aydın şəkildə ifadə olunur ki, 
Azərbaycan təhdid və təcavüzlə 
qarşılaşarsa Türkiyə təkcə mənəvi-
siyasi deyil, həmçinin hərbi dəstəyini 
əsirgəməyəcək. Digər tərəfdən, 
Türkiyənin NATO – nun üzvü olması 
faktı da nəzərə alınmaya bilməz. 

Şuşa Bəyannaməsində əsas 
yenilk Azərbaycan və Türkiyə 
arasındakı münasibətlərin 
əməkdaşlıqdan keyfiyyətcə yeni, 
müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırılması, 
müttəfiqlik münasibətlərinin 
qurulmasının siyasi və hüquqi 
mexanizmlərinin müəyyən 
edilməsidir. Azərbaycan və 
Türkiyənin təhlükəsizlik şuralarının 

birgə toplantılarının keçirilməsi 
bəyannamədə xüsusi vurğulanır: 
“Tərəflərin Təhlükəsizlik Şuralarının 
milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə 
müntəzəm olaraq birgə iclasları 
keçiriləcəkdir və bu iclaslarda milli 
mənafe, Tərəflərin maraqlarına 
toxunan regional və beynəlxalq 
təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi 
həyata keçiriləcəkdir”.

Bəyannamədə maraqlı 
məqamlardan biri iki dövlətin milli 
və beynəlxalq öhdəliklərini nəzərə 
almaqla dəniz, hava və kosmos 
sahələrində qarşılıqlı texnologiya 
mübadiləsini həyata keçirərək birgə 
layihələrin yerinə yetirilməsi, hərbi 
sənaye sahəsindəki yeniliklərin 
təşviqi və qarşılıqlı müdafiə sənayesi 
texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi 
niyyətidir.  Sənəddə qeyd olunduğu 
kimi “hazırda iki ölkədə mövcud 
olmayan istehsal sahələrinin 
yaradılması, birgə tədqiqat və 
istehsalat işlərinin həyata keçirilməsi, 
iki ölkənin müdafiə sənayesi 
qurumlarının texnologiyalar, hərbi 
təyinatlı məhsullar və xidmətlər 
sahəsində daxili və beynəlxalq 
bazarlarda əməkdaşlıq etməsi” hərbi 
əməkdaşlıq və  müdafiə sənayesi  
sahəsində münasibətləri keyfiyyətcə 
yeni mərhələyə aparır.

İmzalanma mərasimində 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
Şuşa Bəyannaməsinin əhəmiyyətini 
dolğun və lakonik şəkildə yüksək 
dəyərləndirdi:  “Bəyannamə yaxşı 
bir əməkdaşlıq sənədi olmaqla 
yanaşı gələcək münasibətlər üçün 
zəmanətdir”. Prezident müdafiə 
sahəsindəki əlaqələrə və Zəngəzur 
dəhlizinə də diqqət çəkərək, bu 
dəhlizin mütləq tətbiq olunacağını 
vurğuladı. Bu fikir Ermənistanda 10 
noyabr  bəyannaməsinin icrasına 
etiraz edən siyasi qüvvələrə, 

revanşistlərə  ciddi mesajdır. 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan isə Şuşa Bəyannaməsi 
ilə ikitərəfli münasibətlərdə yeni bir 
yol xəritəsi təyin etdiklərini bildirdi. 
Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan  
Azərbaycanın bir daha bənzər bir 
fəlakət yaşamaması üçün müdafiə 
sənayesindəki əlaqələri texnologiya 
transferi və ortaq istehsal kimi lazımlı 
tədbirlərin görüləcəyini vurğuladı.   

Azərbaycan və Türkiyə dövlət 
başçılarının Şuşada imzalanma 
mərasimində çıxışları, Şuşa 
Bəyannaməsinin müddəaları göstərir 
ki,  sənəd iki ölkə arasında yeni 
yaxınlaşma kursunu müəyyənləşdirir. 
Bu yol ilk növbədə təhlükəsizlik və 
müdafiə çərçivəsində formalaşacaq.

Şuşa Bəyannaməsində də 
silahlı qüvvələr ümumi maraqların 
qorunması üçün birgə fəaliyyət 
göstərmək, suverenlik və ərazi 
bütövlüyü kimi milli maraqlara 
əsaslanan məsələlərdə kömək 
etmək, sabitlik və barışı təmin etmək, 
təhlükəsizlik problemlərini həll etmək 
məqsədilə əlaqələrin koordinasiya 
olunması nəzərdə tutulur. Regional 
və qlobal səviyyədə hücum və 
təhdid hallarında məsləhətləşmə 
və müdafiə ehtiyaclarını ödəmək 
fəaliyyəti önə çıxır. Silahlı qüvvələrin 
modernləşdirilməsi və orduların 
qarşılıqlı fəaliyyətinin artırılması 
istiqamətində birgə səylər xüsusi 
önəm kəsb edir. Bundan əlavə, terror 
təşkilatlarının maliyyələşdirilməsi, 
kütləvi qırğın silahlarının yayılması, 
mütəşəkkil cinayətkarlıq və narkotik 
qaçaqmalçılığı kimi sahələrdə birgə 
mübarizə barədə məlumatlılığın 
artırılması da bəyannamədə yer alıb.

Azərbaycan–Türkiyə 
münasibətlərində ən vacib 
xüsusiyyət əməkdaşlığın regional 
və qlobal sülhə, sabitliyə töhfə 
vermək məramıdır. Bu məram 
Şuşa bəyannaməsində də öz əksini 
tapıb. İki ölkənin dövlət başçılarının 
imzaladıqları bəyannamədə BMT 
Nizamnaməsi vurğulanır və üçüncü 
ölkələrlə əməkdaşlıq qapılarının 
açıq olduğu bildirilir. Xatırladaq 
ki, imzalanma mərasimində 
dövlət başçılarının çıxışlarında  
Ermənistana da əməkdaşlıq təklifi 
səsləndirildi. Şübhəsiz ki, bu fikirlər 
Qafqazdakı sabitliyi və təhlükəsizliyi 
möhkəmləndirmək məqsədi daşıyır. 
Başqa sözlə, bölgə dövlətləri ilə 
münasibətlərin normallaşdırılması 
davamlı sülhün bərqərar olması əsas 
məqsəddir.

(ardı 2-ci səhifədə)

Şuşa Bəyannaməsi regional və 
qlobal təhlükəsizliyə zəmin yaradır

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
NATO-nun 2021-ci il Brüssel sammitində iştirakından sona 
işğaldan azad edilmiş Qarabağa  səfəri Türkiyə  –  Azərbaycan 
münasibətlərində tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Sözügedən 
səfərin ən önəmli məqamları Şuşa şəhərində oldu. Tarixi 
Şuşa Bəyannaməsinin şərhinə keçməmişdən öncə, bir qədər 
imzalanma mərasiminin keçiriləcəyi məkan haqqında. Şuşanın 
sonuncu xanı Mehdiqulu xanın qızı Xurşidbanu Natəvanın 
dağıdılmış evinin fonunda  imzalanma mərasimi keçirilməsi heç 
də təsadüfi deyildi. Bu tarixi bina erməni vəhşiliyinin sübutu, 
dünya ictimaiyyətinin, beynəlxalq təşkilatların 30 ilə yaxın 
Ermənistanın işğal faktına, beynəlxalq hüququn pozulmasına 
laqeyd münasibətinin nəticəsi kimi dünyaya nümayiş olundu. 
Və belə bir vəhşiliyin təkrarlanmaması üçün Şuşa Bəyannaməsi 
böyük önəm kəsb edir.  

Multikulturalizmin 
Azərbaycan nümunəsi

Müasir dövrdə irqlər, dinlər və müxtəlif 
sosial cəmiyyətlər arasında yaranan etnik və 
ideoloji uçurumlar dünyada multikulturalizmin 
və o cümlədən sosial sabitliyin bərqərar 
olmasına əngəl törədən amillərdir. Ələlxüsus, 
son dövrlərdə dünyada baş verən hadisələr 
onu deməyə əsas verir ki, multikulturalizm 
bağlarının inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda 
dünyəvi sülhün sabitqədəm olması yolunda 
atılacaq ən böyük addımlardan biri ola bilər. 
Belə ki, dövrümüzdə eyni kökə mənsub 
xalqların müxtəlif dini təriqətlərə mənsubluğu, 
eyni dinə mənsub olan insanlarınsa fərqli etnik 
bağlılıqları ucbatından tez-tez insan tələfatı 
ilə nəticələnən qanlı savaşların da şahidi 
oluruq. Bütün bunları nəzərə aldıqda millətlər 
və dinlərarası sülhün, birliyin bərpa edilməsi, 
daha dəqiq desək, yaradılması baxımından 
multikulturalizmin böyük əhəmiyyəti olduğunu 
söyləmək mümkündür.

Bu baxımdan, Prezident İlham Əliyevin 
“multikulturalizmin alternativi yoxdur...” 
fikrini əsas götürərək, millətlərarası bağların 
möhkəmlənməsi naminə Azərbaycanın 
təşəbbüsü ilə atılan addımları nəzərdən 
keçirmək yerinə düşər. Ötən əsrin 90-cı 
illərində müstəqillik qazanan Azərbaycanda 
müəyyən qarışıqlıq və idarəsizlik dövrünün 
ardından multikulturalizm ideologiyasının 
yenidən bərpa edilməsi məhz Heydər Əliyev 
dövrünə təsadüf edir. Ulu öndərin hakimiyyətə 
gəlişindən sonra ölkə ərazisində dinindən, 
etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 
bütün xalqlar mehribancasına, əmin-
amanlıq içərisində yaşamışlar. Bu dövrdə 
ölkəmiz dünyada multikulturalizm ölkəsi kimi 
tanınmağa başlamışdır. 

Prezident İlham Əliyev də bu məqamı 

dövlət idarəçiliyinin prioritet sahələrindən biri 
kimi qəbul etmiş və multikulturalizmin nəinki 
Azərbaycanda, o cümlədən dünyada inkişafı 
naminə əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. Ölkə 
başçısı demişdir: “Bizim üçün multikulturalizm 
dövlət siyasətidir və bizim həyat tərzimizdir”. 
İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən 
sonra ölkədə bu istiqamətin inkişafı naminə 
atılan addımlar bir daha onu göstərir ki, həmin 
sözlərin mahiyyəti müvafiq dövlət qurumları, o 
cümlədən xalq tərəfindən tam dərk edilib. 

Ölkəmizdə bu istiqamətdə bir sıra nüfuzlu 
beynəlxalq tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
“Bakı prosesi” kimi yadda qalan, Azərbaycan 
və dünya multikulturalizm tarixinə həkk 
olan 2008-ci il Bakıda keçirilmiş Avropa 
Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət 
nazirlərinin konfransı da belə tədbirlərdən 
biridir. Konfransa Azərbaycanın təklifi ilə ilk 
dəfə olaraq 10 İslam ölkəsi də dəvət edildi. 
Bununla da, beynəlxalq aləmdə yeni bir 
formatın əsası qoyuldu. Həmin konfransda 
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bir ilk yaşandı. 
Belə ki, “Mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqinə 
dair Bakı Bəyannaməsi” qəbul edildi. 

Əlbəttə, söyləmək mümkündür ki, millətlər 
və dinlər arasında mövcud olan uçurumun 
aradan qaldırılması naminə mühüm körpü 
rolunu oynayan bu addım sonrakı dövrlərdə 
daha genişmiqyaslı inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoydu. 2009-cu ildə Bakıda İslam 
ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransı 
keçirildi. Yenə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 
İslam ölkələri ilə yanaşı, 10-dan çox Avropa 
dövləti bu konfransa dəvət edildi. Konfrasın 
ilk günü daha bir əlamətdar hadisə ilə yadda 
qaldı. 

(ardı 2-ci səhifədə) 

Azərbaycan qədim kökləri, böyük tarixi, zəngin milli-etnik tərkibi olan tolerant 
ölkədir. Ölkəmizin ərazisində əsrlər boyu üç böyük səmavi dinə – İslam, 
iudaizm və xristianlığa, eləcə də digər inanclara mənsub insanlar dinc və 

əmin-amanlıq şəraitində yaşamışlar. Hələ qədim zamanlardan torpaqlarımızda 
multikultural dövlətçilik ənənələrinin, mədəniyyətlərarası dialoq və birliyin 
formalaşması müasir Azərbaycanın da bu istiqamətdə uğurlu tərəqqi yolu 
keçməsinə vəsilə olmuşdur. 
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Bəyannamədə vurğulanan 

digər bir məqam Türk dünyasına 
istinad etməkdir. Türk dünyasının 
inteqrasiyası üçün fəaliyyətlərin 
gücləndirilməsi niyyəti bildirilən 
bəyannamədə Türkdilli Dövlətlərin 
Əməkdaşlıq Şurası (Türk Şurası), 
Türk Akademiyası, Beynəlxalq Türk 
Mədəniyyəti Təşkilatı (TÜRKSOY) 
çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər 
və Türkdilli Dövlətlərin Parlament As-
sambleyasında (TürkPA) həmrəyliyi 
məsələlərinə də mühüm diqqət 
yetirilir.

Şuşa Bəyannaməsində Zəngəzur 
dəhlizi və Naxçıvan–Qars dəmir 
yolunun inşasının sürətləndirilməsi 
yolu ilə iki ölkə arasında nəqliyyat-
kommunikasiya əlaqələrinin 
intensivləşdirilməsi də nəzərdə 
tutulur. Beləliklə, Şərq-Qərb Mərkəzi 

Dəhlizinin rəqabət qabiliyyətini artır-
maq üçün əməkdaşlıq və Cənub Qaz 
Dəhlizini həyata keçirmək mümkün 
olacaqdır.

Bəyannamədəki vacib məsələlər 
arasında 1915-ci il hadisələri ilə 
bağlı arxivlərin açılması, tarixçilər 
tərəfindən aparılan araşdırmalara 
dəstək, parlamentlərarası əlaqələrin 
gücləndirilməsi və dünyanın müxtəlif 
ölkələrində Azərbaycan – Türk dias-
porları arasında əlaqələrin inkişafı 
mühüm yer tutur.

Bəyannamədə iqtisadi 
əlaqələrin gücləndirilməsi, ixracatın 
şaxələndirilməsi, ümumi istehsal 
sahələrinin yaradılması və sərbəst 
hərəkət üçün zəruri mexanizmlərin 
yaradılması kimi hədəflər də əksini 
tapıb. İki ölkənin aidiyyəti qurumları 
arasında informasiya, kommunikasi-
ya və ictimai diplomatiya, humanitar, 
sosial müdafiə, elm, təhsil, səhiyyə, 

mədəniyyət, gənclər və idman 
sahələrində də əməkdaşlığın daha 
da inkişafı məqsədilə birgə davamlı 
fəaliyyətlərin həyata keçiriləcəyinin 
ifadə olunması bəyannamənin 
hərtərəfli fəaliyyət konseptini 
müəyyən edir. Sənəddə “bir Tərəfin 
vətəndaşlarının digər Tərəfin 
ərazisində yaşamaq hüququ əldə 
etmələrini qarşılılıq prinsipinə uyğun 
olaraq asanlaşdırmaq üçün müva-
fiq tədbirlər görülməsi” müddəası 
diqqətəlayıq məqamdır. 

Bütün bunlar Türkiyə ilə 
Azərbaycanın ortaq strateji 
hədəflərinin olduğunu sübut edir. 
Türkiyə ilə Azərbaycan Şərqlə Qərb 
arasında mühüm bir körpüdür. Yeni 
mərhələdə - Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü bərpa olunduqdan sonra 
Şuşa şəhəri tarixi missiyası və geo-
siyasi yerləşməsinə görə bu körpüdə 
mühüm bir sütuna çevriləcəkdir. 

Azərbaycanın və bütövlükdə Türk 
dünyasının qədim mədəniyyət 
mərkəzi olan Şuşa şəhərində imza-
lanan tarixi bəyannamə Qafqaz re-
gionunda sabitliyin və təhlükəsizliyin 
möhkəmləndirilməsi, bütün iqtisadi 
və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası, 
eləcə də region dövlətləri arasında 
münasibətlərin normallaşdırılması və 
uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi 
işinə mühüm töhfə verəcək. 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, 
Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı 
münasibətlərə əhəmiyyətli təkan 
verəcək Şuşa Bəyannaməsi regional 
və qlobal təhlükəsizliyə də zəmin 
yaradır. Bu, həm də Azərbaycanın 
yeni dünya düzəninə, qlobal 
geosiyasi sistemə inteqrasiyasının 
göstəricisidir. 

Leyla RƏŞID, 
“Xalq qəzeti”

Şuşa Bəyannaməsi regional və 
qlobal təhlükəsizliyə zəmin yaradır

Pakistanın NESPAK şirkətinin 
nümayəndələri ilə müzakirələr aparılıb

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov 
“Pakistan Milli Mühəndislik 

Xidmətləri” şirkətinin (NESPAK) 
nümayəndələri ilə görüşüb.

İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
M.Cabbarov ölkəmizin Pakistanla sıx dost-
luq və qardaşlıq münasibətlərini, Vətən 
müharibəsi zamanı Pakistanın Azərbaycanın 
mövqeyini birmənalı dəstəkləməsinin yüksək 
qiymətləndirildiyini vurğulayıb. 

Görüşdə Pakistanla iqtisadi əlaqələrin 

möhkəmləndirilməsi üçün böyük potensial, 
keçirilən görüşlərin və aparılan səmərəli 
müzakirələrin tərəfdaşlığın genişlənməsində 
rolu qeyd edilib.

NESPAK şirkətinin icraçı direktoru Tahir 
Məsud rəhbəri olduğu şirkətin fəaliyyəti 
barədə məlumat verib.

Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Ha-
yenin də iştirak etdiyi görüşdə işğaldan azad 
edilmiş ərazilərimizdə həyata keçiriləcək 
yenidənqurma layihələri üzrə əməkdaşlığa 
dair müzakirələr aparılıb.

Azərbaycan Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlığın 

genişlənməsinə mühüm önəm verir

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov 
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankının (EBRD) Azərbaycandakı 

daimi nümayəndəliyinin rəhbəri 
kimi səlahiyyət müddəti başa çatan 
xanım İvana Duarte ilə görüşüb.

İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, görüşdə 
EBRD ilə əlaqələrin inkişafına önəm verildiyi 
və səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirildiyi 

vurğulanıb. 
Azərbaycanda fəaliyyətindən 

məmnunluğunu ifadə edən İ.Duarte ölkəmizin 
iqtisadi perspektivlərinin əməkdaşlığın 
genişlənməsinə əlverişli şərait yaratdığını 
və EBRD-nin dəstəyi ilə bir sıra layihələrin 
həyata keçirildiyini qeyd edib.

İqtisadiyyat naziri Azərbaycan-EBRD 
əlaqələrinin inkişafına töhfələrinə, reallaşdı-
rılan layihə və təşəbbüslərə görə İ.Duarteyə 
minnətdarlığını bildirib, gələcək fəaliyyətində 
uğurlar arzulayıb.

Türkiyənin “Zorlu Holding”i Azərbaycanın 
tekstil sənayesində layihələr icra edəcək 

Iqtisadiyyat Nazirliyi ilə “Zorlu” Holdinq arasında anlaşma memorandumu 
imzalanıb.

Nazirliyin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, bununla əlaqədar 
keçirilən tədbirdə çıxış edən iqtisadiyyat 
naziri Mikayıl Cabbarov ölkələrimiz arasında 
möhkəm dostluq münasibətlərinin Türkiyə 
şirkətlərinin Azərbaycanda fəaliyyətinə, inves-
tisiyalar sahəsində əməkdaşlığa münbit şərait 
yaratdığını vurğulayıb. Bildirilib ki, qardaş 
Türkiyə Azərbaycan iqtisadiyyatına ən çox 
investisiya yatıran ölkələrdəndir. İqtisadiyyat 
Nazirliyi və “Zorlu Holding” arasında imzala-
nan memorandum investisiya tərəfdaşlığının 
genişlənməsinə əlavə imkanlar açır. Belə ki, 
“Zorlu Holding” tərəfindən Azərbaycan iqti-
sadiyyatının bir sıra sahələrinə, o cümlədən 
tekstil sənayesinə sərmayə qoyuluşu ilə 

layihələr icra olunacaq, bu layihələrin real-
laşmasına İqtisadiyyat Nazirliyi lazımi dəstək 
göstərəcək.

Tədbirdə reallaşdırılacaq layihələrin, 
yatırılacaq sərmayələrin ölkəmizə, iqti-
sadiyyatımıza fayda gətirəcəyinə, strateji 
tərəfdaşlıq səviyyəsində olan Azərbaycan 
və Türkiyə iqtisadi əlaqələrini daha da 
möhkəmləndirəcəyinə əminlik ifadə olunub.

“Zorlu Holding”in İdarə Heyətinin sədri 
Əhməd Nazif Zorlu rəhbərlik etdiyi şirkətin 
Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoru 
üçün prioritet olan sahələrində irimiqyaslı 
layihələr həyata keçirəcəyindən məmnunluq 
və qürur hissi keçirdiyini bildirib, bu sahədə 
görüləcək işlər barədə məlumat verib.

Antalya Diplomatiya Forumunda Cənubi Qafqazdakı 
sülh və real əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

Antalya Diplomatiya 
Forumunda “Cənubi 
Qafqaz: regional sülh 

və əməkdaşlıq üçün yeni 
fürsətlər” mövzusunda panel 
müzakirəsi keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Əlican 
Ayanların moderatorluğu ilə keçən 
panel müzakirəsində çıxış edən 
xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 
Azərbaycanın 44 günlük Vətən 
müharibəsində qazandığı şanlı 
Qələbədən sonra regionda yaranmış 
vəziyyətlə bağlı mövqeyini iştirakçı-
lara çatdırıb. Ölkəmizin müharibədən 
sonra həyata keçirdiyi layihələrdən 
bəhs edən C.Bayramov deyib ki, 
bu infrastrukturlar təkcə Qarabağa 
deyil, Ermənistana gedən yolun da 
bir hissəsini təşkil edir. Ona görə 
də sözügedən layihələr Qarabağ-
dakı erməni vətəndaşlarımız kimi, 
Ermənistanın özü üçün də fayda-
lıdır. Biz bu yolları açmaqla sülhü 
dəstəklədiyimizi real işlə nümayiş 
etdirdik. Biz Ermənistana səslənirik 
ki, əməkdaşlıq edək, dialoq aparaq. 
Onlar isə “hələ müharibə bitmədi” 
fikirləri səsləndirirlər. Biz danışıqlara 
hər zaman hazırıq.

Bölgə ölkələrinin mövcud problem 
və məsələlər ətrafında birgə dialoq 
apara bilməməsini yanlışlıq kimi 
dəyərləndirən Türkiyə Böyük Millət 
Məclisinin deputatı, professor Kamil 
Aydın deyib ki, problemləri həll etmək 
üçün tərəflər arasında yaxınlaşma 
və dialoq təmin edilməlidir. Problem 
daha çoxşaxəli platformalara daşın-
mamalıdır. Region dövlətləri arasın-
da əlaqələr və münasibətlər inkişaf 
etdikcə, problem daha tez həllini 
tapar. Ermənistanın Azərbaycan və 
Türkiyəni günahlandırması doğru 
yol deyil. Ərazi iddiası irəli sürən 
Ermənistan yanlış yoldadır. Biz 
bu bölgənin ölkələriyik. Türkiyədə 
müxtəlif millətlərin nümayəndələri, 
həmçinin ermənilər yaşayırlar. 
Ermənistan isə monoetnik ölkədir. 
Ermənistan bu yanlış yanaşmaya 
düzəliş etməlidir.

Əsassız iddiaları təhlükəli 

və faydasız adlandıran ABŞ-ın 
Azərbaycandakı sabiq səfiri, ATƏT-in 
Minsk qrupunun keçmiş həmsədri, 
beynəlxalq ekspert Metyu Bray-
za deyib ki, Ermənistan dövlətinin 
siyasətində bəzi mühüm məqamlar 
dəyişməlidir. Azərbaycan Ordusunu 
zəif görmək kimi xülyalar, Türkiyə 
və Azərbaycana qarşı torpaq iddi-
aları kimi yanlış baxışlar və istəklər 
bu dövləti dalana gətirib çıxarıb. 
Ermənistan bu zərərli tendensi-
yalardan imtina etməlidir. Bu gün 
Ermənistanın yeni bir dövrə, işıqlı 
gələcəyə qədəm qoymaq şansı var 
və onlar bu şansı qaçırmamalıdırlar. 

Qafqazdakı yeni situasiyanın 
əsasının Azərbaycanın işğal altındakı 
torpaqlarını azad etməsi ilə qoyuldu-
ğunu, Xocalı soyqırımına və işğalçılıq 
siyasətinə görə Ermənistanı dəfələrlə 
qınadığını ifadə edən erməni əsilli 
professor Jirayir Libaridiyan vurğula-
yıb ki, erməni diasporunun proseslərə 
təsiri böyükdür. Ermənistan dövlətinin 
yaranmış vəziyyətdən tək çıxış yolu 
Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqələrini 
normallaşdırmasıdır. Bundan sonra 
birgə fəaliyyət müzakirə mövzusu ola 
bilər. Azərbaycanın torpaqları işğal 
altında olduğu müddətdə, əlbəttə ki, 

əlaqələrin normallaşdırılmasından 
söz gedə bilməzdi. Amma bu gün 
- Azərbaycan torpaqlarını işğaldan 
azad etdikdən sonra belə bir şans 
yaranıb, dialoq üçün imkanlar açılıb. 
Bu gün Ermənistanda siyasi vəziyyət 
elədir ki, seçkilərdə yüksək reytinqə 
malik olan və öndə gedən iki partiya-
nın liderləri – Paşinyan və Köçəryan 
mövcud durumu qiymətləndirməkdə 
acizdirlər və onların dialoqa tərəfdar 
olacağına ümid etmək olmaz. Bu 
mövzuda Ermənistanda daha çox 
vəziyyətə real baxan Levon Ter-
Petrosyandır ki, onun da partiyası 
seçkilərdə 10-15 faiz səs toplaya 
bilər. Amma yenə də Ermənistan 
parlamentində vəziyyətə real baxan 
insanların olacağı az ümidvericidir. 

Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyənin 
üçtərəfli əməkdaşlıq formatının 
nəticələrini hər kəsə nümunə kimi 
dəyərləndirən xarici işlər naziri 
David Zalkaliani Bakı-Tbilisi-Cey-
han neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz 
kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qarsa dəmir 
yolu, TANAP və TAP layihələrinin 
həyata keçirilməsini regional 
əməkdaşlıqdan yaranan inkişafın 
ən mütərəqqi nəticələri olduğunu 
diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, Gürcüsta-

nın əməkdaşlıq siyasəti dəyişməzdir. 
Bölgə dövlətlərinin bir-birinə yaxın-
laşmasının vacib və alternativsiz 
olduğunu diqqətə çatdıran gür-
cüstanlı nazir vurğulayıb ki, əsas 
məqsəd region dövlətləri arasında 
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsidir, 
“Biz beynəlxalq layihələrdə birgə 
fəaliyyətə üstünlük verməliyik. Gür-
cüstan, Azərbaycan və Ermənistan 
Xəzər və Qara dənizləri arasında 
önəmli layihələrdə tərəfdaş ola 
bilərlər. Biz bu gün bu mövzuları 
düzgün qiymətləndirməliyik. İşğaldan 
azad edilmiş minalanmış ərazilərin bir 
hissəsinin xəritələrinin bu yaxınlarda 
Gürcüstan və ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə 
Azərbaycana verilməsi və saxlanılan 
15 erməninin bunun müqabilində 
Ermənistana qaytarılması Gürcüs-
tanın iki dövlət arasında əlaqələrin 
bərpa edilməsində mühüm xidmətinin 
olacağına işarədir və biz bu tenden-
siyanın davam etdirilməsini istəyirik”, 
- deyə D.Zalkaliani qeyd edib. 

Çıxışlarda diqqətə çatdırılıb ki, 
hazırda bölgədə sülh və tərəqqi 
üçün yeni əməkdaşlıq imkanları 
yaranıb. İnkişaf və rifahın yeganə 
yolu sülhdən keçir. Münaqişələr 
olan yerdə əməkdaşlığın müzakirəsi 
yersiz və faydasızdır. Ona görə də 
Ermənistan tərəfi mövcud reallığı 
düzgün qiymətləndirərək qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlıq yolunu tutmalıdır. 
Vurğulanıb ki, əgər region dövlətləri 
arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan 
əməkdaşlıq inkişaf edərsə, bölgəyə 
kənar təsirlər də azalar.

Qeyd edək ki, Türkiyə Prezident 
Administrasiyasının himayədarlığı 
ilə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən 
“Yenilikçi Diplomatiya: Yeni Dövr, 
Yeni Yanaşmalar" mövzusunda təşkil 
olunan Antalya Diplomatiya Forumu 
çərçivəsində hazırda bütün dün-
yanı düşündürən və narahat edən 
məsələlər ətrafında müzakirələr 
aparılır.

İyunun 20-də Türkiyənin xari-
ci işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 
Forumun yekunu ilə bağlı mətbuat 
konfransı keçirəcək.

Multikulturalizmin Azərbaycan nümunəsi
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Avropa Şurasına üzv olan 
dövlətlər və İslam Konfransı 
Təşkilatına üzv olan ölkələr arasın-
da “Mədəniyyətlərarası dialoq” adlı 
“dəyirmi masa” keçirildi və birgə 
kommünike qəbul edildi. Növbəti il 
BMT-nin Baş Assambleyasının 65-ci 
sessiyasında Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən Bakıda keçirilən Ümum-
dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumu təşəbbüsü qəbul edildi. 

Bakıda 2011-ci ildən etibarən 
4 dəfə “Bakı prosesi”nin inkişafı 
çərçivəsində Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu keçirilib. 2011-ci 
ildəki I Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumunda 102 ölkənin 500-ə yaxın 
nümayəndəsinin iştirakı ilə multi-
kultural əlaqələrin gücləndirilməsi 
istiqamətində müzakirələr aparıl-
mışdır. “Ortaq dəyərlərdə birləşmək, 
mədəni müxtəliflik ilə zəngin ol-
maq” təşəbbüsü isə konfransın 
əsas müddəası idi. Bu müddəanı 

oxuyarkən Heydər Əliyevin illər əvvəl 
səsləndirdiyi “Dövlət, ölkə nə qədər 
xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin 
olur, çünki onların hər biri ümumdün-
ya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına 
öz töhfəsini verir”, sözlərini xatırla-
mamaq olmur. Tarix onu göstərir ki, 
ümummilli liderin ideologiyası nəinki 
Azərbaycana, həm də dünyaya doğru 
istiqamət verəcək parlaq fikirlərlə 
zəngin idi. 

Bu qədər çox ölkənin 
nümayəndələrinin eyni fikir, ortaq amal 
ətrafında bir yerə toplaşması etnik-mədəni 
müxtəlifliklərin düzgün tənzimlənməsi, 
mədəniyyətlərarası dialoqun bərpası 
naminə bəşəriyyət tarixində əldə edilən 
ən böyük nailiyyətlərdən biri idi. Bu 
prosesin davamı olaraq 2013-cü 
ildə Bakıda II Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu keçirildi. Burada 
dünyada ümumbəşəri sülhün ya-
radılması və möhkəmləndirilməsi 
adına “Çoxmədəniyyətli dünyada sülh 
naminə birgə yaşama” devizi rəhbər 
tutularaq, “Qlobal gələcəyin birgə 

qurulması”, “Mədəni müxtəliflik üçün 
ictimai dəstəyi necə qurmaq lazım-
dır?”, “Qloballaşmanın yeni erası: 
dəyişən dünyada mədəniyyətlərdə 
hibridləşmə”, “Turizm – insanlar və 
mədəniyyətlər arasında qarşılıqlı 
anlaşma və tolerantlığın əsas aparı-
cısı kimi” mövzularında müzakirələr 
aparıldı. Azərbaycanın ev sahibliyi ilə 
reallaşan bu mühüm tədbir ölkəmizin 
beynəlxalq aləmdə qazandığı hörmət 
və nüfuzu göstərən amillərdəndir.

Daha sonra, 2015-ci ildə Ba-
kıda III Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumu keçirildi. Forumun əsas 
müzakirə mövzusu “2015-ci ildən 
sonrakı dövr üçün davamlı inkişaf 
gündəliyi” oldu. 2017-ci ildə Bakıda 
sayca dördüncü belə forum keçirildi. 
“Mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı: 
İnsan təhlükəsizliyi, sülh və davamlı 
inkişaf üçün yeni imkanlar" mövzusu 
forumun istinad nöqtəsi idi. 

Beləliklə, bütün bu faktlar bir daha 
onu göstərir ki, Azərbaycan dünyada 

etnik, irqi, dini və o cümlədən mədəni 
fərqliliklərin düzgün qiymətləndirilməsi 
prosesinə istiqamət verən önəmli 
ölkələrdən biridir. Bu istiqamətin daha 
da inkişaf etdirilməsi üçün respubli-
kamızda davamlı olaraq işlər görülür. 
2014-cü ildə Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə Bakıda Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzi yaradılmış-
dır. Əlbəttə, Bakı Beynəlxalq Multi-
kulturalizm Mərkəzinin Azərbaycanda 
mədəni, dini fərqliliklərin öyrənilməsi, 
müxtəlif bölgələrə aid mədəniyyələrin 
bir-birinə təmas dərəcəsinin müəyyən 
edilməsi, tolerant əsasların qorunma-
sı və bir çox başqa sahədə müstəsna 
fəaliyyəti var. 

Bu gün əminliklə söyləmək olar 
ki, Azərbaycan milli, mədəni, dini, 
irqi müxtəlifliklərə sahib olan bir 
çox xalqın sülh və sosial bərabərlik 
şəraitində yaşadığı tolerant, o 
cümlədən müasir respublikadır.

İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”
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