
6 ayın yekunlarına dair 
əməliyyat müşavirəsi keçirilib 

DGK-dən verilən məlumata görə, komitə 
sədri Səfər Mehdiyev çıxış edərək cari ilin 
müvafiq dövrü ərzində görülən işlər barədə 
məlumat verib. Bildirilib ki, Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən Şərq-Qərb, Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşən 
ölkəmizin iqtisadiyyatının davamlı və daya-
nıqlı inkişafı, tranzit və ixrac imkanlarının 
daha da artırılması məqsədilə irimiqyaslı 
layihələr həyata keçirilir. 

Komitə sədri vurğulayıb ki, regionda 
formalaşan yeni reallıqlar və çağırışlar 
fonunda qarşıya qoyulan hədəflərin uğur-
la icra olunmasında gömrük orqanlarının 
üzərinə də mühüm vəzifələr düşür. Belə ki, 
gömrük əməliyyatlarının və sərhədkeçmə 
proseslərinin asan və sürətli şəkildə həyata 
keçirilməsi, idxal-ixrac əməliyyatlarının daha 
da sadələşdirilməsi, vaxta və vəsaitə qənaət 
edilməsi, bir sözlə gömrük işinin səmərəli 
şəkildə təşkili ölkəmizdən keçən nəqliyyat 
dəhlizlərinin cəlbediciliyinin, ixrac və tran-

zit potensialının artırılmasında mühüm rol 
oynayır.

Komitə sədri cari ilin 6 ayı ərzində gömrük 
orqanlarının fiskal sahədə qarşıya qoyu-
lan məqsədlərin  icrasında, qaçaqmalçılıq, 
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə 
mübarizədə mühüm nailiyyətlər əldə et-
diyini vurğulayıb, qarşıdakı aylarda da bu 
istiqamətdə fəaliyyətin daha effektiv təşkili 
üçün konkret tapşırıq və tövsiyələrini bildirib. 

General-polkovnik Səfər Mehdi-
yev mövsümlə əlaqədar, xüsusilə kənd 
təsərrüfatı məhsullarının ixracında artım 
müşahidə olunduğunu diqqətə çatdırıb və 
ixrac əməliyyatlarının sürətləndirilməsi, 
sərhədkeçmə proseslərinin təkmilləşdirilməsi, 
gömrük-keçid məntəqələrində yarana biləcək 
sıxlıqların aradan qaldırılması məqsədilə 
yük nəqliyyat vasitələrinin keçidinin elektron 
növbə prinsipi ilə təşkili istiqamətində müvafiq 
strukturlara tapşırıqlar verib.

 “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi  
haqsızlığa və ədalətsizliyə qarşı uğurla mübarizə aparır  

Bu beynəlxalq nüfuzu 
ölkəmizə qazandıran, dünyanın 
siyasi xəritəsində Azərbaycanın 
mövqelərinin möhkəmlənməsini təmin 
edən, təbii ki, xalqımızın ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin formalaşdırdığı 
və bu gün də Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirilən 
müstəqil siyasi xətdir.

Dünən Bakıda Qoşulmama 
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin 
“Dünyada sülhün və dayanıqlı inki-
şafın təşviqində milli parlamentlərin 
rolunun gücləndirilməsi” mövzusuna 
həsr olunan konfransın keçirilməsi 
də ölkəmizin dünyada sülh və tərəqqi 
işinə töhfələr verməsindən xəbər ve-
rir. Konfransda çıxış edən Prezident 
İlham Əliyev bildirdi: “Azərbaycan 
hər zaman həm regional, həm də 
qlobal məsələlərdə öz mövqeyini 
nümayiş etdirib. Biz Qoşulmama 
Hərəkatının sədri kimi ədalətsizliyə 
qarşı, beynəlxalq hüququn qorun-
ması uğrunda mübarizəmizi davam 
etdirəcəyik”.

Ölkəmizin Hərəkata üzv 
dövlətlərin fəal dəstəyini daim hiss 
etdiyini vurğulayan dövlətimizin başçı-
sı dedi ki, Azərbaycanın Qoşulmama 
Hərəkatına sədr seçilməsi zamanı 
üzvlərin yekdil həmrəyliyini gördük. 
Ölkəmizin təşkilata sədrlik müddətinin 
uzadılması da üzv dövlətlərin 
Azərbaycana dəstəyinin göstəricisidir.

Prezident İlham Əliyev bəyan 
edib ki, Azərbaycanın tarixi və 

mədəni irsi işğal dövründə ermənilər 
tərəfindən məhv edilib. İşğaldan 
azad olunmuş ərazilərə səfər 
edənlər bu vəhşiliyin miqyasını öz 
gözləri ilə görürlər. On minlərlə insan 
azad olunmuş ərazilərə səfər edib. 
Onların arasında xarici siyasətçilər, 
parlamentlərin sədrləri və üzvləri, 
ekspertlər və sadə vətəndaşlar da 
var.

Azərbaycan lideri deyib: 
“Məscidlərimizin təhqir olunmasını, 
mədəni abidələrimizə qarşı törədilən 
vəhşilikləri hamı görüb. Təəssüf ki, 
ermənilərin bu vəhşiliklərinə qarşı 
etinasızlıq nümayiş etdirilib”.

Prezident ölkəmizin İkinci Qara-
bağ müharibəsində tarixi qələbə qa-
zanmasına da toxunub: “Azərbaycan 
otuz il böyük ədalətsizliklə 
üzləşmişdi. Biz torpaqlarımızı işğal-
dan azad edərək bu ədalətsizliyə 
son qoyduq”.

Onun sözlərinə görə, bəzi ölkələr 
Azərbaycana qarşı kampaniya 
aparıblar, iftiralar atıblar: “Bu, təkcə 
sözlərlə ifadə olunan kampaniya və it-
tihamlar deyildi, özünü başqa şəkildə 
də göstərirdi. Bəzi ölkələr bu barədə 
BMT Təhlükəsizlik Şurasında məsələ 
qaldırmışdılar. Lakin bizim Qoşul-
mama Hərəkatında olan dostlarımız 
bu cəhdin qarşısını aldılar. Beləliklə, 
Ermənistanın beynəlxalq səviyyədə 
Azərbaycana qarşı təxribatlarının 
qarşısı alındı. Mən buna görə sizə 
təşəkkür edirəm”.

Milli Məclisin Sədri Sahibə 
 Qafarova da çıxış edərək bildirdi 
ki, konfransda “Bakı Bəyannaməsi” 
və “Qoşulmama Hərəkatının Par-
lament Şəbəkəsinin İş Qaydaları-
na dair Nizamnamə” qəbul edilib, 
təşkilatın rəsmi loqosu və bayrağı 
təsdiq olunub, qurumun sədri və sədr 
müavinləri seçilib.

Qeyd edək ki, üç gün davam 
edəcək konfransa 40-dan çox ölkənin 
parlament nümayəndə heyətlərinin, 
9 beynəlxalq parlamentin təmsilçiləri 
qatılıblar.

Qoşulmama Hərəkatının Parla-
ment Şəbəkəsinin Bakı konfransının 
iştirakçıları Azərbaycanın işğaldan 
azad edilmiş ərazilərinə, o cümlədən 
mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinə 
səfər edəcək, burada aparılan 
quruculuq və abadlıq işləri ilə tanış 
olacaqlar.

Qeyd edək ki, 2019-cu il oktyab-
rın 25-26-da Bakıda Qoşulmama 
Hərəkatına (QH) üzv ölkələrin dövlət 
və hökumət başçılarının XVIII Zirvə 
görüşü keçirilib. Bu tədbir də əvvəllər 
Azərbaycanda baş tutmuş digər qlo-
bal əhəmiyyətli forumlar kimi çoxsaylı 
qonaqlarda ölkəmiz haqqında xoş 
təəssürat yaradıb və Azərbaycanın 
beynəlxalq nüfuzunu daha da 
güclənməsinə səbəb olub.

Xatırladaq ki, Qoşulma-
ma Hərəkatı Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatından sonra ikinci ən böyük 
beynəlxalq siyasi təşkilatdır və bütün 

tarixi boyu beynəlxalq sülhün və 
təhlükəsizliyin möhkəmlənməsində 
əsas rol oynayır. Qoşulmama 
Hərəkatı ilkin olaraq 1956-cı ildə 
təşkilat kimi yaranıb və bir müddət 
sonra hərəkata çevrilib. “Qoşulma-
ma” ifadəsi ilk dəfə 1953-cü ildə 
BMT-də səslənib. Hərəkatın rəsmi 
şəkildə 1961-ci ildə, soyuq müharibə 
dövründə hərbi ittifaqlara qoşulma-
yan dövlətlər tərəfindən dünyada-
kı gərginliyi azaltmaq məqsədilə 
yaradıldığı bildirilir. Təsis yığıncağı 
həmin ildə Belqradda keçirilib. Qo-
şulmama Hərəkatına üzv olan ölkələr 
hərbi bloklara qoşulmur. 2012-ci ildə 
təşkilata üzv olan dövlətlərin sayı 
120-ə çatıb, müşahidəçi ölkələrin sayı 
isə 17 olub.

Blokun əsas prinsipləri dövlətlərin 
ərazi bütövlüyü, suverenliyi və siyasi 
müstəqilliyinə hörmət, daxili işlərinə 
qarışmamaqdır. Doğrudur, təşkilat 
soyuq müharibə və bloklararası 
qarşıdurmanın kifayət qədər gərgin 
olduğu bir dövrdə meyadana çıxıb, 
bununla belə, qısa müddət ərzində 
beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və 
inkişafa dair məsələlərin müzakirə 
edildiyi əhəmiyyətli beynəlxalq foruma 
çevrilib. Son illərdə BMT-də islahatlar 
aparılmasının zəruriliyi barədə çox 
danışılsa da, əslində, bu istiqamətdə 
real addımların atılmaması istər-
istəməz alternativ format təsiri 
bağışlayan Qoşulmama Hərəkatının 
beynəlxalq nüfuzunu daha da artırıb. 
Sonrakı dövrdə soyuq müharibə 
təhlükəsi aradan qalxmış olsa da, 
Qoşulmama Hərəkatı öz aktuallığını 
itirməyib və əksinə, sıralarını daha da 
genişləndirib.

Özünün beynəlxalq təhlükəsizliyini 
möhkəmləndirməyə çalışan 
Azərbaycan Respublikası bu 
hərəkata 2011-ci ildə qoşulub. 
 2019-cu ildə isə ölkəmiz artıq 
hərəkatın XVIII Zirvə toplantısına ev 
 sahibliyi edib. Ölkəmiz, eyni zaman-
da, 2019-2022-ci illərdə Qoşulma-
ma Hərəkatına sədrliyi öz üzərinə 
 götürüb. 

Paşa ƏMİRCANOV, 
“Xalq qəzeti”

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”: Şuşa qalası
Mədəniyyət Nazirliyinin “Şuşa ili” münasibətilə həyata 

keçirdiyi “Şuşa mədəniyyətinin inciləri” layihəsi yeni 
təqdimatlarla davam edir. Layihənin “Şuşanın memarlıq 
salnaməsi” bölməsi üzrə növbəti təqdimat Şuşa qalasına həsr 
olunub.

Pənahəli xanın müdafiə məqsədi 
ilə tikdirdiyi qala Şuşa ovalığında 
əlçatmaz yerdə tikilmişdir. Qala hər 
tərəfdən sıx meşələrlə əhatə olun-
muş və bəzi hissələrdə yarğanlarla 
bitmişdir ki, bu da düşmən tərəfindən 
keçilməz sədd hesab olunurdu.

Şuşa qalası şəhərin  tarixi abidələ-
rinin ən zəngini və möhtəşəmidir. Qala 
mövqeyinə görə Qarabağın kimliyini, 
nəyə qadir olduğunu göstərir.

Qala Şuşa şəhərinin tarixi 
mərkəzini əhatə edən qalın müdafiə 
divarlarından ibarətdir. Tikilən zaman 
(1751-1752) bu qala onun banisi 
Pənahəli xanın şərəfinə Pənahabad 
qalası adlandırılıb. Bir müddətdən 
sonra xalq onu Şuşa qalası kimi 
tanıyıb. Çox ehtimal ki, bu ad yaxın-
lıqda yerləşən Şuşakəndin adından 
götürülüb. 

Şuşa qalası ilə bağlı bir çox 
müəlliflərin, o cümlədən tarixçi 
Həsənəlixan Qarabağinin qeydlərinə 
görə, qalanın tikintisi işlərinə Molla 
Pənah Vaqif şəxsən nəzarət edib. 
Şuşa qalası zahiri görkəmi, quruluşu 
ilə diqqəti cəlb edir. Qalanın üç əsas 
qapısı olub: Gəncə, İrəvan və Ağoğ-
lan qapıları. Hər üç qapı Şuşanın XIX 
əsrdə çəkilmiş baş planında qeyd 

edilir. Qala Şuşa şəhərinin strukturu-
na, onun xüsusiyyətlərinə uyğun inşa 
edilib.

Pənahəli xanın çoxsaylı 
möhkəmləndirmə işlərinə baxmaya-
raq, Bayat qalası xarici hücumlara 
qarşı ümidləri doğrultmamışdı. Xan 
ailəsi Bayatda rahatlıq tapmır, hər an 
təhlükə hiss olunurdu. Buna görə də 
Pənahəlixan Şah bulağının yaxınlı-
ğında yeni qala üçün yer seçir. Mirzə 
Camal Cavanşirin “Qarabağ tarixi” 
əsərindəki “Rəhmətlik Pənahəli xan 
tərəfindən Qarabağda inşa edilmiş 
abidələr və bunlar haqqında” adlı 
bölmədə qeyd edilir: “Pənah xanın 
göstərişi ilə daşdan Şahbulaq qalası, 
bulaq yanında məscid, hamam, bazar 
inşa edilib”. Lakin bu qala da xanın 
ürəyincə olmur. O, yeni qala tikdirməyi 
əmr edir ki, bu da Şuşa qalası olur. 

Şahbulaq qalasının memarlıq 
üslubları, o cümlədən qala və məscid 
memarlığı sonradan Şuşa qalasında 
aparılan inşaat işlərinə əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir etmişdi. Əslində Şuşa 
qalasının daxili qəsrləri memarlıq-
planlaşdırma və həcm-fəza struk-
turu baxımından Şahbulaq qəsrinin 
xüsusiyyətlərini təkrarlayırdı. Şuşa 
qalası Şahbulaq qəsrinə nisbətən 

daha təhlükəsiz coğrafi mövqeyə ma-
lik idi. Memarlıq üslubu cəhətdən daha 
zəngin idi.

Tarixçi Əhməd bəy Cavanşir 
yazırdı: “Şuşa qalasının inşası üçün 
seçilən əbədi keçilməz, əlçatmaz yer 
hətta ən güclü düşmənin belə onu 
mühasirəyə almasına imkan vermir-
di”. Qalanın özəlliyi onda idi ki, o, 
əlçatmaz qayalarla əhatə olunmuş 
və təbii qala idi. Hər tərəfdən sıx 
meşələrlə əhatə olunmuş, içməli su 
quyuları ilə zəngin idi. Qala Qafqaz 
dağlarının yüksək zirvəsində inşa edil-
mişdi və təbii strateji üstünlüyə malik 
idi. Belə ki, Şuşa yaylasını əhatə edən 
üç tərəfdən yüksək qayalıqlar müxtəlif 
istiqamətlərdə bir-birinin üstündə 
ucalaraq, şimal istiqamət istisna 
olmaqla, bütün tərəflərdən tamamilə 
əlçatmazdır”.

“Şuşa şəhərinin inşası zamanı 
yerli relyef əsas götürüldüyündən 
onun strukturu XVIII əsr qala salma 
mədəniyyətində yeni xüsusiyyətləri 
ilə seçilirdi. Qalanın böyük strateji 
üstünlüyə malik olmasını göstərən 
cəhətlərdən biri də artilleriyadan 
istifadənin nəzərə alınması idi. Məhz 
buna görə istər XVIII əsrin ikinci 
yarısında, istərsə də XIX əsrin birinci 
rübündə Şuşa alınmaz qala oldu-
ğunu, mühüm müdafiə sisteminə 
malik olduğunu göstərib. XIX əsrdə 
qalanın yenidən qurulması və 
möhkəmləndirilməsi nəticəsində onun 
ilkin görünüşü qismən dəyişdirilib, 
ona yeni müdafiə qüllələri əlavə 

olunmuşdu. Qalanın Gəncə (və ya 
Giləbörd) qapısı yolu Gəncə şəhəri və 
Qarabağ xanlığının Giləbörd mahalını 
birləşdirirdi. Qalanın İrəvan qapısı (və 
ya Xəlfəli) qərbdə yerləşirdi. Bu qa-
pıdan çıxan yol Şuşa şəhərini Xəlfəli 
kəndi və İrəvan şəhəri ilə birləşdirirdi. 
Qalanın Ağoğlan qapısı (və ya 
Şuşakənd) şərq tərəfdə yerləşirdi və 
şəhərin aşağı hissəsinə girişi təmin 
edirdi. Bu qapıdan çıxan yol Şuşa 
şəhərini Şuşakənd və Muxtar kəndləri 
ilə birləşdirirdi. Qalanın iç hissəsində 
Pənahəli xan və ailəsi üçün qəsr də 
inşa edilmişdi.

Qarabağın, o cümlədən Şuşanın 
erməni faşistlərindən azad edilməsi bu 
yerlərdəki tarixi-mədəniyyət abidələrini 
də erməni əsarətindən xilas etdi. 
Əminik ki, dövlətimiz tərəfindən həyata 
keçiriləcək layihələr əsasında Şuşa-
nın tarixi abidələri əvvəlki görkəminə 
qayıdacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Azərbaycan ilə Latviya arasında hərbi 
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsində 2022-ci il üçün ikitərəfli 
əməkdaşlıq planına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Müdafiə 
Nazirliyinin nümayəndələri ilə Latviya Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin 
Mühəndis Təlim Mərkəzinin mütəxəssisləri arasında görüş keçirilib.

Görüşdə qonaqlara Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində  qazanılan 
qələbədən sonra azad edilən ərazilərdə 
minaların təmizlənməsi üzrə görülən işlər 

barədə ətraflı məlumat verilib.
Sonda minaların və əldəqayırma part-

layıcı qurğuların zərərsizləşdirilməsi, eləcə 
də digər mövzular barəsində ətraflı fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Nərimanov rayonunda  
3 küçə əsaslı təmir olunub 

AAYDA-dan verilən 
məlumatda bildirilir ki, “İnves-
tisiya Proqramı”na əsasən, 
Əbdüləzəl Dəmirçizadə 
küçəsinin Təbriz küçəsindən 
Aşıq Alı küçəsinədək olan 
284 metrlik hissəsində 
aparılan əsaslı təmir işləri 
yekunlaşıb. 

Ortalama eni 14 metr 
olan küçədə aparılan təmir 
işləri çərçivəsində köhnə 
asfalt-beton örtüyü frezlənib, 
mövcud piyada səkiləri 1123 
kvadratmetr sahədə bərpa 
olunub, küçəboyu 607 metr 
yeni səki daşları düzülüb. 

Küçəboyu 4 min 187 

kvadratmetr əraziyə  2 lay-
dan ibarət yeni asfalt-beton 
örtüyü döşənib. 

Təmir işləri rayonun 261 
metr uzunluğa malik Aşıq Alı 
və uzunluğu 275 metr olan 
Yəhya Bakuvi  küçələrində də 
aparılıb. Ortalama eni 15 metr 
olan Aşıq Alı küçəsinin təmiri 
zamanı 4 min 339 kvadrat-
metr eni 9 metr təşkil edən  
Yəhya Bakuvi  küçəsində 
isə 2 min 880 kvadratmetr  
əraziyə asfalt-beton örtüyünün 
döşənməsi işləri icra olunub.

Aparılan yenidənqurma 
işləri zamanı küçələrdə 
kommunikasiya xətlərinin 
baxış qapaqları yenisi ilə 
əvəz olunub. Son mərhələdə 
küçələr zəruri yol nişanları, 
üfüqi nişanlanma xətləri, 
piyada zolaqları və parkinq 
yerləri ilə təmin olunaraq mü-
asir görkəmdə vətəndaşların 
istifadəsinə verilib. 

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyi tərəfindən Bakı şəhərinin, Nərimanov 
rayonu ərazisində kompleks tədbirlər icra olunur. 

Dövlət Gömrük Komitəsində cari ilin 6 ayının yekunlarına 
dair əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Müşavirədə Dövlət Gömrük 
Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-polkovniki Səfər 
Mehdiyev, komitə sədrinin müavinləri, aidiyyəti strukturların 
rəhbərləri iştirak ediblər.

Son illərdə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu 
artmaqdadır. Bu, istər ölkə ictimaiyyəti, istərsə də 
xarici dövlətlərin siyasi analitikləri tərəfindən birmənalı 
şəkildə qəbul edilən həqiqətdir. Son 18–19 il ərzində 
Azərbaycanın bir çox beynəlxalq tədbirlərə  evsahibliyi 
etməsi, dünya ölkələri liderlərinin, nüfuzlu siyasət, 
iqtisadiyyat, elm-sənət və mədəniyyət adamlarının bu 
tədbirlərdə iştirakı fikrimizi bir daha təsdiq edir. 
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Qoşulmama Hərəkatı beynəlxalq arenada qütbləşməyə 
qarşı öz təsir gücünü artırmaqda davam edir

O qeyd edib ki, 44 günlük 
müharibədə ərazi bütövlüyünü 
bərpa edən Azərbaycan hazırda 
regionda sülhün və təhlükəsizliyin 
təmin edilməsi üçün bütün qüvvəsini 

səfərbər etməkdədir. Bu məsələyə 
Prezident İlham Əliyev Qoşulmama 
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı 
konfransında çıxışı zamanı da toxu-
nub. Dövlət başçısı bildirib ki, bizim ta-

rixi və mədəni irsimiz işğal dövründə 
ermənilər tərəfindən məhv edilib. İş-
ğaldan azad  olunmuş ərazilərə səfər 
edənlər bu vəhşiliyin miqyasını öz 
gözləri ilə görürlər. On minlərlə insan 
azad  olunmuş ərazilərə səfər edib. 
 Onların arasında xarici siyasətçilər, 
parlamentlərin sədrləri və üzvləri, 
ekspertlər və sadə vətəndaşlar da 
var. Məscidlərimizin təhqir olun-
masını, mədəni abidələrimizə 
qarşı törədilən vəhşilikləri hamı 
görüb. Təəssüf ki, ermənilərin bu 
vəhşiliklərinə qarşı uzun illər etinasız-

lıq nümayiş  etdirilib.
Əlbəttə, Qoşulmama Hərəkatı Par-

lament Şəbəkəsinin  “Dünyada sülhün 
və dayanıqlı inkişafın təşviqində milli 
parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi” 

mövzusuna həsr olunan Bakı konfran-
sında çıxışı zamanı dövlət başçısının 
bu fikirləri mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir.

Azərbaycan otuz il ərzində uzun 
yol qət edərək öz siyasi kursunu 
uğurla yürütdüyünü və regionun 
əsas oyunçusuna çevrildiyini sübut 
etməkdədir. Bu baxımdan, dünyanın 
aparıcı təşkilatlarından biri olan Qoşul-
mama Hərəkatı beynəlxalq arenada 
bölünmələrə və qütbləşməyə qarşı öz 
təsir gücünü artırmaqda davam edir və 
dünya ölkələrini sülhün, əməkdaşlığın, 
təhlükəsizliyin təmin olunmasına sövq 
edir. Dövlətimiz bütün məsələlərdə 
olduğu kimi bu prosesdə də bəşəri 
dəyərlərə öz töhfəsini verir.

Anar ƏLİ, “Xalq qəzeti”

Qoşulmama Hərəkatı Azərbaycanın sədr liyi 
ilə fəaliyyət göstərdiyi müddət də dünyada 
nüfuzlu bir prosesə çevrilib. Bu, sübut edir 

ki, Azərbaycan Qoşulma ma Hərəkatı Parlament 
Şəbəkəsinə də uğurla sədrlik edəcək. Hazırda 
dövlətimizin yürüt düyü xoşməramlı, məntiqli, 
uzaqgörən siya sət nəticəsində geostrateji nüfu-
zumuz xeyli yüksəlmiş, Azərbaycanla hesabla-
şan dövlət lərin sayı çoxalmışdır. Bu fikirləri Milli 
Məclisin deputatı Məzahir Əfəndiyev bildirib.
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