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Ölkədə sabitliyə və tərəqqiyə zəmin yaratmış qayıdış

Ancaq bəla və problemlərimiz 
bunlarla qurtarmırdı. Müstəqilliyin ilk 
illərində ölkəyə rəhbərliyin gah impe-
rialist qüvvələrə meyilli şəxslərin, gah 
da tamamilə diletant olan, siyasətə 
küçələrdən gələnlərin əlinə keçməsi 
dövlətçiliyimizin təkrar itirilməsi 
təhlükəsini yaxınlaşdırırdı. 

İndi bəzi siyasətçilər yazır-
lar ki, həmin illərdə Azərbaycan 
dövlətçiliyinin taleyi Allahın ümidinə 
qalmışdı.... Allah isə bu xalqa Heydər 
Əliyev kimi müdrik lider, siyasi rəhbər, 
təcrübəli öndər bəxş etmişdi. Sadəcə 
olaraq, bədxahlarımızın əlində oyun-
cağa çevrilmiş insanlar xalqın o böyük 
oğluna qarşı çoxsaylı fitnə-fəsadlar 
qururdular ki, ölkəmizin bu müstəqilliyi 
də 70 il əvvəlkinin taleyini yaşasın. 

Nəticə isə fərqli oldu. Bədxah-
larımız saydıqlarını saysalar da, 
Azərbaycan ziyalıları xalqı bəlalardan 
xilas etmək üçün ulu öndərə 
göndəriləcək müraciəti hazırladılar. 
1992-ci il oktyabrın 16-da imzalanan 
həmin müraciətdə deyilirdi: “Siz bu 
gün siyasi, iqtisadi, hərbi və mənəvi 
blokadada olan Naxçıvan Muxtar 
Respublikasını da məhz öz şəxsi 
nüfuzunuz və uzaqgörən diplomatik 
səriştənizlə qoruyub saxlayır və idarə 
edirsiniz. Bütün çətinliklərə baxmaya-
raq, hələ Baltik respublikalarında belə 
qalan rus ordusunun Naxçıvandakı 
hissələrini Siz çox bacarıqla, qayda-
qanunla yola saldınız. Qardaş Türkiyə 
və İranın köməyi ilə Naxçıvan əhalisini 
dözülməz vəziyyətdən çıxarırsınız. 

İstərdik ki, bu işləri bütün Azərbaycan 
üçün görəsiniz!” Həyatının bütün 
dönəmlərində daim xalqın yanında 
olan ümummilli lider ziyalıların həmin 
müracətinə biganə qalmadı və məhz 
xalqın iradəsi əsasında modern siyasi 
təşkilat – Yeni Azərbaycan Partiyası 
yaradıldı. Ancaq bununla iş bitmirdi. 
Ölkə od-alov içərisində idi. İyunun 
4-də Gəncədə qardaş qanı tökülmüş-
dü. Ermənilərin işğalçılıq hücumları 
daha geniş miqyas alırdı. Xalqı aclıq 
və səfalətdən çıxaracaq heç bir addım 

atılmırdı. Daha doğrusu, hakimiyyətdə 
xalqın mənafeyinə uyğun addım 
ata biləcək siyasi fiqur yox idi. Yəni 
Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya 
qayıtması Azərbaycan xalqı üçün 
taleyüklü, həyati əhəmiyyətli fakt ola 
bilərdi... və oldu. 1993-cü il iyunun 
9-da böyük xilaskarı Bakıya gətirən 
təyyarə Binə Hava Limanına enəndə 
Heydər Əliyev dühasının miqyasına 
bələd olanlar qurban kəsmişdilər. 

... O zaman mən Dövlət 
 radiosunun Xəbərlər baş redaksiya-

sında çalışırdım. Teleşirkət sədrinin 
müavini Mövlud Süleymanlı məni 
otağına çağıraraq dedi: “ Heydər 
Əliyev bu gün ( iyunun 9-da – İ.M.) 
İstiqlaliyyət küçəsində gəzib. Saat 
5-in xəbərlərinə qədər “Bu qayı-
dış müstəqilliyimizi xilas edə bilər” 
məzmununda bir material hazırla və 
efirdə özün oxu!” Mən materialı hazır-
ladım və “Bu qayıdış müstəqilliyimizi 
xilas edə bilər” əvəzinə “xilas edəcək” 
yazdım. Mətni oxuyan sədr müavini 
gülümsündü və “düzəlişimə” etiraz 
etmədi. Amma Heydər Əliyev ölkədəki 
siyasi proseslərə çox böyük düzəlişlər 
elədi.

Sonralar akademik Budaq 
Budaqov “Xalq qəzeti”nə verdiyi 
müsahibədə demişdi ki, bizim bu 
müstəqilliyimizi əvvəlki müstəqillikdən 
də ağır nəticələr gözləyirdi: “1993-cü 
il iyunun 9-da türk dünyasının böyük 
oğlu ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın 
çağırışına səs verərək Bakıya qayıdışı 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
taleyindən daha dəhşətli hadisələrin 
gözlənildiyi ölkəmizi bəlalardan, 
müsibətlərdən xilas etdi”.

Heydər Əliyev Naxıvandan Bakıya 
gəldiyi günlərdə Gəncədə tökülən 
qanlar “hələ soyumamışdı”. Amma 
Azərbaycan əhalisi artıq iqtidardakıla-
rın hansı qabiliyyətin sahibi olduğunu 
yaxşı başa düşmüşdü. Ona görə də 
AXC-Müsavat cütlüyü 1993-cü ilin 
yayında baş verən hadisələr zamanı 
ictimai dəstəkdən tamamilə məhrum 
olmuşdu. Hamının ürəyində həmin 

dövrdəki hakimiyyətə qarşı dərin nifrət 
kök salmışdı. Hətta nifrət o dərəcədə 
güclü idi ki, xalq o dövrdən indiyədək 
keçirilən bütün seçkilərdə həmin 
düşərgəyə birmənalı olaraq “yox” 
deyir.

Ulu öndər sonralar həmin 
prosesləri belə xarakterizə edir-
di: “1993-cü ilin iyun ayında 
Azərbaycanda böyük dövlət böhranı 
yarandı. Azərbaycan dağılmağa 
başladı, o vaxtkı iqtidar ölkəni idarə 
edə bilmədi. Gəncədə toqquşma baş 
verdi, qan töküldü. Gəncədə başlayan 
hərəkat Azərbaycan ərazisinin, demək 
olar ki, yarıdan çoxunda hakimiyyəti 
öz əlinə aldı. Vaxtilə məni təqib edən, 
Naxçıvanda məni devirmək, məni 
Azərbaycandan sıxışdırıb çıxar-
maq istəyən o vaxtkı iqtidar belə 
bir zamanda əlacsız qaldı və mənə 
müraciət etdi. Ancaq ondan əvvəl 
mənə müraciət edənlər bizim parti-
yanın üzvləri, Azərbaycanın müxtəlif 
təbəqələrinin nümayəndələri, ziyalı-
ları oldu. Onlar məni yenidən Bakıya 
dəvət etdilər”.

Prezident Kitabxanasının elektron 
resurslarında oxuyuruq ki, Heydər 
Əliyev1993-cü il iyunun 9-da muxtar 
respublikadan Bakıya qayıtmaqla 
xalqın ölməkdə olan ümidlərini özünə 
qaytardı. Həmin gün, sözün həqiqi 
mənasında, ölkəmizin taleyində dönüş 
anı oldu, böyük qurtuluşa doğru mü-
hüm addım atıldı. Ali Sovetin 1993-cü 
il iyunun 15-də keçirilən sessiyası 
parlamentin ən gərgin müzakirələr 
gedən, fikirlərin ən çox haçalandı-
ğı və vaxt etibarilə ən uzun çəkən 
iclası oldu. Xalqın iradəsini ifadə edən 
deputatlar böyük səs çoxluğu ilə dahi 
rəhbər Heydər Əliyevi Ali Sovetin 
Sədri seçdilər.

Beləliklə, Heydər Əliyevin həmin 
qayıdışının ən böyük nəticəsi 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
qorunması, əbədiləşdirilməsi oldu. 
Sonra isə onun siyasi varisi olan 
 Prezident İlham Əliyev xalqımızı 
dəfələrlə mühüm nailiyyətlər, başlıcası 
isə faşist Ermənistanı üzərindəki şanlı 
Qələbə ilə sevindirdi. 

Müstəqilliyin qorunmasından 
danışarkən əlavə edək ki, dövlət baş-
çımız Yeni Azərbaycan Partiyasının 
ötən il martın 5-də keçirilmiş VII Qurul-
tayında demişdir: “Müstəqillik bizim 
ən böyük sərvətimizdir, ən böyük 
dəyərimizdir. Müstəqillik illərində biz 
bir amalla yaşayırdıq ki, doğma torpa-
ğımızı düşmənin əlindən alaq, işğal-
dan azad edək və ərazi bütövlüyümü-
zü bərpa edək. Biz buna nail olduq… 
Beləliklə, bir çox hallarda dediyim 
kimi, bugünkü qurultayı da bu sözlərlə 
yekunlaşdırmaq istərdim: “Qarabağ 
bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Sizin müraciətinizlə 
böyük diqqət və eh-
tiramla tanış oldum. 
Müraciətinizdən, mətbuat və 
televiziyadan, Azərbaycanın 
müxtəlif bölgələrindən 
gələn məktublardan aldığım 
məlumatlardan aydın olur 
ki, respublikada ictimai-
siyasi və sosial-iqtisadi 
vəziyyət son dərəcə ağırdır. 
Bu şəraitdə Azərbaycan 
ziyalılarının narahatlığı 
haqlıdır və təqdirəlayiqdir. 
Azərbaycan Respublika-
sının dövlət müstəqilliyi 
əldə etməsi tarixi hadisədir 
və şübhəsiz ki, bütün 
azərbaycanlıları, bütün 
Azərbaycan vətəndaşlarını 
hədsiz dərəcədə sevindirir.

Ulu öndər  
Heydər Əliyevin “91”- lərin 

müraciətinə cavabından 

Biz hamımız xatırlayırıq 
ki, 1993-cü ildə naxçıvanlı-
lar Heydər Əliyevi buradan 
Bakıya buraxmaq istəmirdilər 
və mən bilirəm ki, o da Nax-
çıvandan böyük narahatlıqla 
ayrılmışdı. Ancaq o da lazım 
idi. O vaxt Bakıya gəlməsəydi, 
bu gün Azərbaycanın 
müstəqilliyindən söhbət 
gedə bilməzdi. Ümumiyyətlə, 
Azərbaycanın gələcəyini 
təsəvvür etmək mümkün 
deyildi. Bir adam, ulu öndər 
hansı ki, nə ordusu var idi, 
nə dəstəsi var idi, müdrikli-
yi, təcrübəsi və Azərbaycan 
xalqının ona olan hədsiz 
inamı sayəsində ölkəmizi o 
bəlalardan qurtardı və bu gün 
Azərbaycan dünya miqyasın-
da önəmli ölkəyə çevrilibdir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Naxçıvan, 4 iyun 2008-ci il 

Azərbaycanın ötən əsrin son onilliyində öz dövlət 
müstəqilliyini bərpa etməsi dünyanın müxtəlif ünvanlarındakı 
bədxahlarımızı ciddi şəkildə narahat edirdi. Ona görə də gənc 
müstəqil dövlətimiz gah açıq, gah da gizli hücumlara, təzyiq 
və təhdidlərə məruz qalırdı. Üstəlik, iki əsrdən artıq müddətdə 
torpaqlarımıza sahib olmaq üçün min bir fitnə-fəsad törədən 
ermənilər də artıq hərbi işğalçılıq yolu tutmuşdular. 

Ulu öndərin qayıdışı milli mədəniyyətimizin inkişafına güclü stimul verdi

Ümummilli lider yaxşı bilirdi ki, milli 
dövlətçilik dəyərlərinin əsasını sağlam 
qayəli mədəniyyət təşkil edir. Sabahkı 
uğurlara yeganə təminat isə sağlam 
cəmiyyət quruculuğuna diqqəti artırmaq, 
köklü mənəvi dəyərləri yeni nəslə və 
bütün cəmiyyətə daha dərindən və əzmlə 
aşılamaqdır.

Heydər Əliyev mədəniyyəti xalqın 
böyük sərvəti hesab edirdi. Elə ona görə 
də mədəni-mənəvi dəyərlərin qorunması, 
təbliği və yeni estetik düşüncəyə məxsus 
əsərlərin yaradılması üçün mümkün olan 
hər şeyi edirdi.

Bizim nəsil həm də ona görə 
xoşbəxtdir ki, Heydər Əliyevlə bir epoxada 
yaşadı və ulu öndərin mədəniyyətimizə, 
incəsənətimizə göstərdiyi böyük qayğının 
şahidi oldu. Mədəniyyətimizin elə bir 
sahəsi yoxdur ki, Heydər Əliyev qayğısını 
hiss etməsin. Musiqimiz də, teatrımız 
da, kino sənətimiz də, heykəltaraşlıq 
və rəssamlığımız da, xalça sənətimiz 
də bugünkü inkişafında ulu öndərin çox 
dəyərli ideyalarından bəhrələnib.

Heydər Əliyev Azərbaycan 
mədəniyyətinin inkişafında yeni bir dövrün 
əsasını qoydu. Mədəniyyətimiz, milli-
mənəvi dəyərlərimiz beynəlxalq aləmdə 
tanındı.

Açığını deyim ki, Azərbaycan 
mədəniyyətinin görkəmli xadimləri 
Heydər Əliyev dövründə olduğu qədər 
heç zaman tanınmamışdır. Heydər 
Əliyev mədəniyyətimizi yaradan, onu 
inkişaf etdirən insanların əməyini yüksək 
qiymətləndirir, onların daim qayğısını 
çəkirdi. Onların adlarını sadalamaqla 
qurtaran deyil. Azərbaycanın müqtədir 
sənətkarları sovet dövründə məhz 
Heydər Əliyevin qayğısı nəticəsində 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi  SSRİ-nin 

yüksək fəxri adını almışlar. Heydər 
Əliyev bəstəkarların, kinematoqrafçı-
ların, teatr xadimlərinin, rəssamların 
qurultaylarında, konfranslarında iştirak 
edir, dərin, məzmunlu nitqi iştirakçıların 
alqışları ilə qarşılanardı. Onun hər çıxışı 
mədəniyyətin bir sahəsinin gələcək inkişaf 
proqramına çevrilərdi. Hansı sahədən 
danışırdısa, elə hiss edirdin ki, bu sahənin 
mütəxəssisi, bilicisidir. Heydər Əliyev özü 
də incəsənət meyilli şəxsiyyət idi. Elə 
gəncliyində də incəsənətə gəlmək, memar 
olmaq istəyirdi. Amma, zaman ulu öndərin 
yolunu siyasət memarına çevirdi. Çünki, 
bu xalqın belə bir siyasət xadiminə çox 
böyük ehtiyacı var idi.

Hələ sovetlər dönəmində Heydər  
Əliyev Azərbaycanda mədəniyyətin 
maddi-texniki bazasının möhkəmlən-
məsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Nə qədər 
teatr binaları, muzeylər inşa olundu. 
Mədəniyyətimizin kadr potensialı 
gücləndirildi. SSRİ-nin ən nüfuzlu 
incəsənət yönlü ali məktəblərində 
Azərbaycan gəncləri təhsil alıb Bakıya 
dönürdülər. Sankt-Peterburqun, 
Moskvanın teatr, rəssamlıq, musiqi 
üzrə ali təhsil ocaqlarını bitirmiş gənclər 
sonradan Azərbaycan mədəniyyətinin 
aparıcı sənətkarları oldular. Heydər 
Əliyev bu kadrların hazırlanmasında 
ona görə maraqlı idi ki, gələcək müstəqil 
Azərbaycanımız üçün onlar gərəkli 
olacaqdılar. Necə ki, oldular da.

Azərbaycan dövlət müstəqilliyi 
qazandıqdan sonra bir müddət 
mədəniyyətimiz böyük çətinliklər 
qarşısında qalsa da, Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə qayıdışı sanki Azərbaycan 
mədəniyyətinin də tərəqqisinə yeni təkan 
verdi. Sosial problemlər ucbatından 

xarici ölkələrə üz tutan sənət adamlarının 
bir çoxu Vətənə döndü, onlara xüsusi 
qayğı göstərilməyə başlandı. Bağlanmış 
teatrlar, kitabxanalar və muzeylərin 
qapıları yenidən açıldı. Azərbaycanda bir 
çox tamaşa müəssisələri təmir olundu, 
Filarmoniya təmirdən sonra yenidən 
istifadəyə verildi.

Musiqi sənətimizin inkişafına xüsusi 
qayğı ilə yanaşan ulu öndərin sərəncamı 
ilə 24 bəstəkar və musiqişünasa Prezident 
təqaüdü verildi. Onların bir çoxu “Şöhrət” 
ordeninə layiq görüldü. Arif Məlikov, 
Müslüm Maqomayev, Zeynəb Xanlarova, 
Habil Əliyev, Əlibaba Məmmədov və Arif 
Babayev kimi musiqi xadimləri “İstiqlal” 
ordeni ilə təltif olundular.

Azərbaycan kinosunun böyük bir 
inkişaf dövrü Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlıdır. Bizə yaxşı məlumdur ki, bir 
sıra filmlərimizin yaranmasında ulu 
öndərin şəxsi təşəbbüsü olmuşdur. 
“Uzaq sahillərdə”, “İstintaq”, “Bir cənub 
şəhərində”, “Nəsimi”, “Babək” filmlərinin 
yaranmasında, sovet senzurasından 
keçməsində Heydər Əliyevin xidmətləri 
danılmazdır.

Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
qayıdışı ilə fəaliyyəti dondurulmuş kino 
istehsalı bərpa edildi. “Azərbaycanfilm”in 
fəaliyyətində canlanma hiss edilməyə 
başlandı. Dövlət sifarişi ilə filmlərin 
istehsalı kino xadimlərini yenidən 
fəaliyyətə qaytardı.

Məhz ulu öndərin qayıdışından sonra 
Azərbaycanda beynəlxalq səviyyəli 
kinofestivallar keçirilir, filmlərimiz 
beynəlxalq festivallarda nümayiş 
etdirilməyə başlayırdı. Ən əhəmiyyətli fakt 
bu idi ki, Azərbaycanda ilk film nümayiş 
etdirildiyi 2 avqust (1898) kino işçilərinin 
peşə bayramı kimi qeyd olunmağa 
başlandı. Əgər 1994-1996-cı illərdə iki 
film istehsal olunmuşdusa, 1998-2000-ci 
illərdə dövlət sifarişi ilə dörd tammetrajlı 
bədii film yaradıldı.

Teatrlarımız öz fəaliyyətlərini 
genişləndirdi. Heydər Əliyev teatrı çox 
sevirdi. O, həmişə tamaşadan sonra 
yaradıcı kollektivlə görüşür, onlara 
öz tövsiyə və tapşırıqlarını verirdi. Bu 
görüşlər sənət adamlarının məsuliyyətini 
artırır, onları öz qüvvələrini səfərbər 
etməyə istiqamətləndirirdi.

Ulu öndərin hakimiyyəti illərində 
muzey və kitabxana işi, rəssamlıq, 
heykəltaraşlıq və memarlıq sənəti sürətlə 
inkişaf etdi. Bakıda ucaldılmış çox 
dəyərli heykəllər, inşa edilmiş müasir və 
klassik ənənələri birləşdirən əzəmətli 
binalar xalqımızın milli sərvətinə çevrildi. 
Bakımız gözəlləşdi, yeni görkəm aldı. Elə 
regionlarımızda da mədəniyyətin inkişafı 
diqqətdən yayınmadı.

Azərbaycanın qədim şəhərsalma 
ənənələrini özündə ehtiva edən 
İçərişəhərin Şirvanşahlar Saray 
Kompleksi ilə birgə UNESCO-nun Maddi 
İrs siyahısına daxil edilməsi böyük tarixi 
hadisə idi.

Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğini 
həmişə diqqət mərkəzində saxlayan 
ulu öndərin hakimiyyəti illərində çox 
səmərəli tədbirlər reallaşdırıldı. Ümummilli 
lider Azərbaycanın sivil dünya ilə 
inteqrasiyasına, xalqların iqtisadi-siyasi, 
humanitar yaxınlaşmasına dövlətçiliyi 
möhkəmləndirən, xalqı inkişaf etdirən 
ən vacib vasitələrdən biri kimi baxırdı. 
Və bu zaman dünya ilə dil tapmağın 
ən sınanmış və optimal yollarından biri 
olaraq, mədəni dəyərlərin qarşılıqlı dərkini 
və təbliğini əsas götürürdü. Bu mənada 
xarici ölkələrdə keçirilən Azərbaycan 
mədəniyyət və incəsənət günləri, eyni 
zamanda, ölkəmizdə keçirilən belə 
tədbirlər mədəniyyətlərarası dialoqun 
inkişafına yol açırdı.

Ulu öndərin fəaliyyəti incəsənətimizin 
bu gün ən dəyərli mövzusudur. Deyə 
bilərəm ki, onun haqqında çəkilən filmlər, 
yaradılan musiqi nümunələri və ədəbi 
əsərlər xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir 
və gələcək nəsillər onlardan çox şeylər 
öyrənəcəklər. “Əsl məhəbbət haqqında” 
(rejissor V.Mustafayev) filmi ulu öndərin 
yüksək insani keyfiyyəti haqqında 
həqiqətləri tamaşaçılara çatdırır. Bu, ulu 
öndərə həsr olunan on filmdən biridir. 
“General”, “Birinci”, “Moskva, Kreml”, 
“Lider”, “Tale”, “Bir həsədin tarixi”, 
“Professional”, “Patriot”, “Xüsusi təyinat” 
kimi digər filmlər də bu böyük şəxsiyyətin 
həyat və fəaliyyətinin çox uğurlu ekran 
versiyasıdır.

Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasəti 
bu gün hörmətli Prezidentimiz İlham 
Əliyev tərəfindən ləyaqətlə davam 
etdirilir. Məhz dövlət başçımızın rəhbərliyi 
ilə 44 günlük Vətən müharibəsində 
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi 
Qarabağ mədəniyyətinin yenidən 
dirçəlməsinə rəvac verdi. 

Qarabağda mədəniyyətin 
dirçəlməsində Heydər Əliyevin adını 
şərəflə daşıyan fondun böyük xidmətləri 
vardır. Prezidentimizin sərəncamı ilə Şuşa 
Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan 
olundu və 2022-ci il ölkəmizdə “Şuşa ili” 
elan edildi. TÜRKSOY-un qərarı ilə Şuşa 
həm də 2023-cü ildə “Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı” seçildi.

Yəqin ki, ulu öndərin təşəbbüsü 
ilə işğldan əvvəl keçirilən “Xarıbülbül” 
festivalı və Vaqif Poeziya Günləri 
yenidən Şuşada keçirilməyə başlandı. 
Bu tədbirlərdə, cənab Prezident və 
birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
iştirakı, əslində ulu öndərin mədəniyyət 
siyasətinin reallığa çevrildiyinin əyani 
sübutu idi.

Mən bir mədəniyyət işçisi, rəssam 
kimi bu böyük şəxsiyyətin siyasi irsindən 
bəhrələnməyi hər zaman özümə şərəf 
bilmişəm. Bu böyük insanla bir zamanda, 
onun ideyaları ilə yaşamağımla fəxr 
edirəm. Bundan sonra da Heydər 
Əliyev şəxsiyyəti mənim üçün şəksiz və 
danılmaz siyasi örnək olaraq qalacaqdır.

Elçin ORUCOV,  
Əməkdar mədəniyyət işçisi,  

rəssam

Azərbaycan öz mədəniyyəti, incəsənəti, milli-mənəvi dəyərləri ilə 
dünyada tanınmışdır. Xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin kökləri 
qədim zamanlara gedib çıxır. XX əsrdə isə xalqımızın mədəni həyatında 
yeni bir dövr başlanmışdır. Bu, ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı 
olan bir dövrdür. Ulu öndər deyirdi: “Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə ta-
nınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən 
ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir”. Məhz ona görə də ulu öndər 
hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə xalqın mədəniyyətinin inkişafını 
həmişə diqqət mərkəzində saxlamışdır.

Türkmənistan–Azərbaycan: 
diplomatik münasibətlərin 30 ili

ADA Universitetində Türkmənistanın 
Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin 
təşkilati dəstəyi ilə Türkmənistan Xarici 
İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Münasibətlər 
İnstitutu ilə ADA Universiteti arasında 
telekörpü keçirilib. Tədbir Türkmənistan ilə 
Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik 
münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinə həsr 
olunub.

Telekörpüdə hər iki ali təhsil müəssisəsinin professor-
müəllim heyəti və tələbələri, eləcə də bütün bu illər ərzində 
dövlətlərarası səviyyədə görülən irimiqyaslı fəaliyyətin təhlilini 
aparan xüsusi dəvət olunmuş ekspertlər iştirak ediblər. Tədbirdə 
Türkmənistan və Azərbaycan Respublikasının iki qardaş xalqın 
uzunmüddətli maraqlarına cavab verən strateji tərəfdaşlığının 
möhkəmləndirilməsi və inkişafının yeni istiqamətləri müzakirə 
edilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə çıxış edən diplomat-
lar, müvafiq nazirlik və idarələrin rəhbərləri Türkmənistan və 
Azərbaycanın hərtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsinə 
xüsusi əhəmiyyət verdiklərini qeyd edərək, yüksək səviyyədə 
keçirilən görüşlərdə əldə olunan razılaşmalar və sazişlər buna 
xidmət etməsini vurğulayıblar. Ötən dövr ərzində iki ölkə ara-
sında münasibətlər genişlənərək keyfiyyətcə yeni səviyyəyə 
çıxıb. Türkmənistan və Azərbaycan Respublikası həm ikitərəfli 
formatda, həm də beynəlxalq strukturlar çərçivəsində uğurla 
əməkdaşlıq edir. Qlobal və regional miqyasda nüfuzlu təşkilatlar 
çərçivəsində irəli sürülən beynəlxalq təşəbbüs və təkliflərdə 
qarşılıqlı dəstək buna sübutdur.

Ekspertlər qeyd ediblər ki, yüklərin optimal sərfəli quru 
və dəniz marşrutları ilə nəqlini, onların beynəlxalq nəqliyyat 
strukturuna inteqrasiyasını təmin edən transkontinental tranzit-
nəqliyyat dəhlizlərinin formalaşdırılması üzrə layihələrin icra-
sında səylərin effektli birləşməsi üçün münasib şərait yaradan 
iki qardaş qonşu ölkənin əlverişli coğrafi mövqeyindən istifadə 
olunması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir.

Tədbirdə iştirak edən parlamentarilər parlamentlərarası 
əlaqələrin daha da genişlənməsi və möhkəmlənməsi, iki ölkənin 
qanunvericilik orqanları arasında əlaqələrin aktivləşdirilməsi, 
eləcə də Türkmənistan və Azərbaycan arasında qarşılıqlı 
məsləhətləşmələr vasitəsilə təcrübə mübadiləsi üçün böyük 
potensialın olduğunu vurğulayıblar.

Telekörpünün sonunda iştirakçılar uzunmüddətli və konstruk-
tiv əsasda, yeni məzmun kəsb edən Türkmənistan-Azərbaycan 
münasibətlərinin bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə 
əminliklərini ifadə ediblər. Türkmənistan-Azərbaycan dost-
luq əlaqələrinin bundan sonrakı inkişafı birgə səylərlə bütün 
istiqamətlərdə təmin ediləcək. Bu, bizim dost xalqlarımızın 
maraqlarına tam cavab verir, regionda təhlükəsizlik və sabitliyin 
möhkəmlənməsi məcrasında gedir.
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