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Noyabrda keçirilən forum 
“ COVID –19-dan sonrakı dün-
ya” mövzusuna, son forum isə 
vurğuladığımız kimi, “Qlobal 
dünya nizamına təhdidlər”ə həsr 
olunmuşdu. Forumun mövzuları 
ilk gündən öz aktuallığı ilə seçildi 
və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzi növbəti uğura imza 
atmış oldu. Mövzu seçimi, zama-
nı, iştirakçıların mötəbərliliyi və 
nüfuzu, Bakıdan dünyaya verilən 
ismarıclar hamısı yüksək dəyərə, 
təqdirə layiqdir. Dövlət başçısının 
forumda iştirakı, tarixi nitqi bu ali 
tədbirə xüsusi məzmun və dərinlik 
qazandırdı. Bu sözlərin təsdiqini, 
Azərbaycan Prezidentinin öncəki 
forumlarda verdiyi ismarıcları 
və sonradan atılmış addımları 
xatırlamaqla, hər kəs özlüyündə 
yəqinləşdirə bilər. 

Bizim və aid olduğumuz 
region üçün son illərin ən önəmli 
hadisəsi, heç şübhəsiz, 44 günlük 
müharibə olub. Diqqət edək... 
Müharibədən öncəki və sonrakı 
forumda Azərbaycan Prezidenti nə 
deyib? “...Qlobal Bakı Forumunun 
dünya xəritəsində nadir yeri var. 
Əminəm ki, qarşıdakı günlərdə 
müzakirə olunacaq məsələlər 
beynəlxalq münasibətlərin 
gələcəyi, dünyanın gələcəyi ilə 
bağlı qərar verənlərin diqqətini 
cəlb edəcək. Azərbaycanın 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
ərazilərinin 20 faizinin Ermənistan 
tərəfindən işğalı davam edir. Bu 

işğal nəticəsində Azərbaycanın 
tarixi hissəsi olan Dağlıq Qara-
bağ və ölkəmizin digər 7 rayonu 
işğal altındadır, bir milyondan çox 
qaçqın və məcburi köçkün işğal-
dan əziyyət çəkir. Xalqımız etnik 
təmizləməyə məruz qalıb. İşğal 
olunmuş ərazilərdəki bütün tarixi 
abidələrimiz Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən dağıdılıb və 
bu, işğal olunmuş ərazilərə iki dəfə 
faktaraşdırıcı missiya göndərmiş 
ATƏT-in hesabatında öz əksini 
tapıb. Azərbaycan torpaqlarının 
işğalı beynəlxalq hüququn, əsas 
beynəlxalq təşkilatların müvafiq 
qətnamələrinin və qərarlarının 
kobud şəkildə pozulmasıdır. BMT 
Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan 
qoşunlarının ərazilərimizdən 
dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarıl-
masını tələb edən 4 qətnamə 
qəbul edib və onlar Ermənistan 
tərəfindən yerinə yetirilmir. BMT 
Baş Assambleyası, ATƏT, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa 
Parlamenti, Qoşulmama Hərəkatı 
və digər təşkilatlar oxşar qətnamə 
və qərarlar qəbul ediblər. On-
lar beynəlxalq hüquqa, ədalətə 
əsaslanır və münaqişənin sülh 
yolu ilə həlli üçün hüquqi baza ya-
radır. Status-kvo qəbuledilməzdir. 
Danışıqları təşkil etmək üçün man-
data sahib olan ATƏT-in Minsk 
qrupu ölkələrinin prezidentləri 
dəfələrlə bəyan ediblər ki, status-
kvo qəbuledilməzdir və biz bunu 
tam dəstəkləyirik. Status-kvo 

dəyişməlidir və bunu etmək 
üçün Ermənistan öz qoşunla-
rını Azərbaycanın işğal edilmiş 
ərazilərindən çıxarmağa başlama-
lı, qaçqın və məcburi köçkünlərə 
öz evlərinə qayıtmağa imkan 
yaratmalıdır.” (14.03.2019). 

Prezident 2021-ci il noyabrın 
4-də keçirilmiş forumda isə demiş-
dir: “Toxunmaq istədiyim digər bir 
mövzu, Birinci Bakı Qlobal Foru-
mundan başlayaraq hər yeddi fo-
rumda haqqında danışdığım möv-
zudur – Ermənistan – Azərbaycan 
münaqişəsi. Bu gün isə demək 

istəyirəm ki, münaqişə həll edilib. 
Azərbaycan özü münaqişəni həll 
etdi. Azərbaycan 1993-cü ildə 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qəbul etdiyi və Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərindən dərhal, 
tam və qeyd-şərtsiz çıxarılma-
sını tələb edən qətnamələri 
özü yerinə yetirdi. Təəssüflər 
olsun ki, həmin qətnamələr 27 il 
ərzində kağız üzərində qaldı və 
özünümüdafiə hüququnu ehti-
va edən BMT Nizamnaməsinin 
51-ci maddəsindən istifadə edən 
Azərbaycan özü ərazi bütövlü-
yünü bərpa etməsə idi, həmin 
qətnamələr növbəti 27 il ərzində 
də kağız üzərində qalacaqdı. 
Azərbaycan beynəlxalq hüquqi 
çərçivəni də istifadə etdi, çünki 
yalnız BMT Təhlükəsizlik Şurası 
deyil, digər aparıcı beynəlxalq 
təsisatlar Azərbaycanın 
ərazilərinin işğalı ilə bağlı bənzər 
qətnamə və qərarlar qəbul edib. 
BMT-nin Baş Assambleyası, 
ATƏT, Qoşulmama Hərəkatı, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, 
Avropa Parlamenti və Avropa 
Şurasının Parlament Assamble-
yası münaqişə ilə bağlı müxtəlif 
dövrlərdə buna bənzər qərar və 
qətnamələr qəbul edib ki, ötən il 
ərazilərimizi azad edərkən gördü-
yümüz işlər buna tam uyğun idi”. 
Bu iki sitat belə, beynəlxalq siyasi 
mənzərəni, Qlobal Bakı Forumu-

nun dünya siyasi xəritəsindəki, 
beynəlxalq ictimai fikirdəki yerini, 
rolunu ifadə etmək gücündədir.

Burada verilən ismarıcları 
hamı nəzərə almalıdır. Qlobal 
Bakı Forumu öz adına, ünvanı-
na, mövzularına, o cümlədən, 
əsərləri bəşəri miras sayılan 
mütəfəkkir Azərbaycan şairi 
Nizami Gəncəvinin irsinə layiq 
şəkildə təşkil olunur. Forumun 
bəhrəsini yalnız üzvlər deyil, 
bütün tərəqqipərvər bəşəriyyət 
görür. “İndi biz sülh haqqında 
danışırıq. Hesab edirəm ki, belə 

uzunmüddətli qarşıdurmadan 
sonra ədaləti bərqərar edən və 
təcavüzkarı məğlub edən ölkənin 
qısa müddət ərzində sülh təklif 
etməsi dünyada nadir hallar-
dan biridir. Müharibələr tarixinə 
baxsanız, bir çox hallarda bu 
mənzərə müşahidə edilmir. Nə 
üçün biz sülhü seçdik? Çünki biz 
Cənubi Qafqazda sabit, daya-
nıqlı inkişafı görmək istəyirik. Bu, 
nadir fürsətdir. Cənubi Qafqaz 
üç Cənubi Qafqaz ölkəsinin 
müstəqillik illəri ərzində parça-
lanmışdır. Ermənistanın işğalı 
səbəbindən o, 30 il ərzində par-
çalanmışdır. İndi sülh, əməkdaşlıq 
yaratmaq vaxtıdır və Azərbaycan 
bunun üzərində çalışır.” 
Azərbaycan Prezidenti müzəffər 
Ali Baş Komandan olaraq, bu 
sözlərlə, dövlətimizin, xalqımı-
zın xarakterini, əsaslandığımız 
mədəni, mənəvi irsi açıb. Biz qalib 
gəlməyi də, qalib ədası deyil, qalib 
ləyaqəti göstərməyi də bacarırıq. 
Sülhə daha çox ehtiyacı olan 
Ermənistandan fərqli olaraq, bizim 
sülhün bərqərar olmasına daha 
maraqlı olmağımız, məhz ləyaqət, 
ədalət, mədəniyyət və xarakter 
məsələsidir. İnanırıq ki, IX Qlo-
bal Bakı Forumunda aparılan 
müzakirələr və fikir mübadilələri 
beynəlxalq gündəmdə yer alan ən 
önəmli problemlərin araşdırılması-
na və həllinə özünəxas töhfələrlə 
çıxış edəcək. 

Bu ilin fevralından Ukrayna 
ətrafında cərəyan edən hadisələr, 
Rusiya – Ukrayna savaşı fonunda-
kı beynəlxalq vəziyyət təhlükəsizlik 
məsələlərinin beynəlxalq 
müstəvidə necə vacib mövqedə 
olduğunu göstərməkdədir. 
Azərbaycanın qüdrətli söz us-
tadının adını daşıyan mərkəzin 
növbəti Qlobal Bakı Forumu 
Avropadakı (ümumən dünyadakı) 
mövcud durum haqqında açıq fikir 
mübadilələrinin aparılması üçün 
mükəmməl bir platformadır: “Bu 
forum müxtəlif tərəflərin fikirlərini 
toplayan inklüziv bir forumdur 
və hesab edirəm ki, bu, belə də 
olmalıdır. Çünki biz hamımız 
dünyanı daha da təhlükəsiz etmək 
üçün bir-birimizlə daha yaxından 
çalışmalıyıq”. Ərzaq, enerji və 
digər təhlükəsizlik məsələlərinə də 
toxunan Azərbaycan Prezidenti in-
kişaf üçün məhz sülhün – ədalətli 
sülhün önəminə diqqət çəkib: 
Azərbaycan sülhü sabitlik və 
regionun dayanıqlı inkişafı naminə 
istəyir. Və burada hər hansı spe-
kulyasiyaya, manipulyasiyaya yer 

yoxdur. Necə deyərlər, 30 ilin acı 
təcrübəsi bizim üçün yetərlidir. Hər 
bir müstəqil ölkənin sərhədlərinə, 
ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı hörmət 
bəslənməlidir.

Beynəlxalq hüququn beş 
əsas prinsipini irəli sürmüş 
Azərbaycan Respub-likasının 
mövzuya yanaşması alternativlərin 
ən yaxşısıdır. IX Bakı Qlobal 
Forumunda ölkəmizin ən müxtəlif 
məsələlərə dair mövqeyi Prezident 
tərəfindən bir daha bəyan edildi: 
Ermənistan kommunikasiyaların 
açılması ilə bağlı 2020-ci il 
10 noyabr tarixdə imzalanmış 
Üçtərəfli bəyanat başda olmaqla, 
mövcud bəyanatlarda ifadə 
olunmuş öhdəliklərə, beynəlxalq 
hüquq normalarına əməl 
etməlidir. Azərbaycanın öz tərkib 
hissəsi olan Naxçıvan Muxtar 
Respublikası ilə daimi, etibarlı 
yolu olmalıdır. Əks halda, bu, 
Ermənistanın 10 noyabr 2020-ci 
il tarixli Üçtərəfli bəyanatın, eləcə 
də digər bəyanatlarn müddəalarını 
pozması və regionda disbalans 
yaratması anlamına gələcək. 

Artıq hamıya məlumdur ki, 
Zəngəzur dəhlizinin ən qısa 
zamanda açılması gələcək 
regional sülhün fundamental 
elementi olacaq. Azərbaycan 
dövləti Qarabağda yaşayan 
erməni əhalisinin hüquqlarını, 
təhlükəsizliyini nəzərə alacaq. 
“Azərbaycanın bütün əhalisinin 
hüquq və təhlükəsizliyi Konstitu-
siya ilə təmin edilir. Azərbaycan 
çoxmillətli ölkədir və erməni 
əhalisi Azərbaycanın heç də ən 
böyük milli azlığı deyil. Ölkənin 
Konstitusiyasına görə, bütün 
millətlərin nümayəndələri bərabər 
hüquqa malikdir, o cümlədən, 
illər boyu Azərbaycanda ya-
şayan ermənilər”. Və nəhayət: 
Azərbaycan Respublikasında 
“Dağlıq Qarabağ” adlı inzibati 
struktur yoxdur! Dağlıq Qara-
bağ Muxtar Vilayəti Azərbaycan 
parlamentinin qərarı ilə 1991-ci ilin 
sonlarında ləğv edilib. Vəssalam!

Qənirə PAŞAYEVA, 
Milli Məclisin Mədəniyyət 

komitəsinin sədri

Qlobal dünya nizamına Bakıdan baxış 

Baş mövzusu “Qlobal dünya nizamına təhdidlər” olan IX 
Qlobal Bakı Forumu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
iştirakı ilə keçirildi. Əgər bir forum artıq 9-cu dəfə keçirilirsə, 
bu, təşkilatçılara etimadın, forumun məqamına, məqsədinə 
ehtiyacın ifadəsidir. Deməli, forum, düşünən insanların, 
beynəlxalq nizamın qorunmasında maraqlı olan ziyalıların, 
səlahiyyətli şəxslərin, liderlərin, hökumətlərin maraq 
dairəsindədir. Bundan başqa, builki forumun bir bölümü 
Mədəniyyət paytaxtımız Şuşada baş tutdu. Əgər VII forumla 
VIII-nin arasında təqribən 2 il 8 ay keçmişdisə, VIII forumdan 
təqribən 8 ay sonra növbəti forum keçirildi. Hesab edirəm ki, 
bu intensivlik regionumuz başda olmaqla, dünyada baş verən 
qlobal hadisələrin intensivliyi ilə bağlıdır. 

Bakı Forumu problemlərin araşdırılmasına 
və həllinə töhfələr verəcək

Koronavirusun ən sərt dönəmlərində 
Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatına, eləcə də 30-dan çox 
dövlətə göstərdiyi humanitar yardım 
və maliyyə dəstəyi dünyada rəğbətlə 
qarşılanmışdır. Bu gün də Azərbaycan 
dünyanın enerji təhlükəsizliyində mü-
hüm rol oynayır. 

Keçən həftə Bakıda Prezident 
İlham Əliyevin himayəsi altında və 
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə “Qlobal dünya nizamına 
təhdidlər” mövzusunda IX Qlobal Bakı 
Forumu keçirildi. Bu forumun hazırda 
dünyada baş verən geosiyasi, iqtisadi, 
humanitar problemlərin, eləcə də, Yer 
kürəsinin ərzaq böhranı ilə üzləşdiyi bir 
zamanda baş tutmasını labüd edirdi. 
Qlobal Bakı Forumu dünya gündəmində 
yer alan mühüm problemlərin araşdırıl-
masına və həll olunmasına böyük töhfə 
verəcək. Bu gün Avropada mövcud 
vəziyyət, ərzaq böhranının yaxınlaş-
ması və onun yaradacağı problemlər 
barədə məsələlər forumda geniş 
müzakirə olundu və səbəblərin aradan 
qaldırılması üçün önəmli təkliflər də 
səsləndirildi. 

Forumda dünyanın nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatlarınn rəhbərləri, keç-
miş dövlət və hökumət başçıları, eləcə 
də tanınmış ictimai siyasi xadimlər 
iştirak edirdilər. Gündəlikdə müzakirəyə 
çıxarılan məsələlərin dünya üçün çox 
aktual olmasından və əvvəldə də qeyd 
etdiyim kimi,Prezident İlham Əliyevə 
olan yüksək hörmətdən və ehtiramdan 
irəli gəlirdi. 

Forumun açılışında Prezident 
İlham Əliyevin çıxışı və qaldırdığı 
məsələlər bütün dünyaya bir me-
saj oldu. Dövlət başçımız aparıcı 
beynəlxalq təşkilatların, habelə böyük 
maliyyə institutlarının ərzaq böhranı 
ilə mübarizə aparılması üçün onların 
böyük rolunun olması barədə təkliflər 
irəli sürdü. Bu gün Avropada yaranmış 
vəziyyət, ümumilikdə, bütün dünyada 
enerjiyə böyük tələbat olduğundan ciddi 
problemlər yaranmışdı. Bu problemlərin 
həll olunması üçün bütün dövlətlərin, 
beynəlxalq təşkilatların əməli fəaliyyətə 
keçməli olduğunu da ölkə başçımız 
xüsusi vurğuladı. Cənab İlham Əliyev 
ərzaq böhranının yaranacağı təqdirdə 
dünya əhalisinin böyük çətinliklərlə 
üz-üzə qalacağını və nəticədə daha bir 
təhlükə kimi, qarşısıalınmaz miqrant 
problemlərinin də yaşanacağı barədə 
dünyaya mesaj verdi. 

Ölkə başçımızın forumdakı çıxı-
şı dünyanın bir çox ölkəsinin kütləvi 
informasiya vasitələrində işıqlandırılıb 
və beynəlxalq aləmdə geniş əks-səda 
doğurub. Məqalələrdə Prezident İlham 
Əliyevin dünya üçün qlobal problemlərin 
həlli istiqamətində söylədiyi fikirlər, 
eləcə də, regionun təhlükəsizliyində 
Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi 
müsbət addımlar yer alıb.

Bu gün tək Azərbaycanın yerləşdiyi 
regionda deyil, bütün dünyada 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi qar-
şıda duran ən vacib məsələdir. 
Azərbaycan dövləti hər zaman dünya-
da təhlükəsizliyin, sülhün beynəlxalq 
hüququn bərqərar olmasının tərəfdarı 

kimi çıxış edib. Vətən müharibəsində 
şanlı Qələbə qazanmaqla Azərbaycan 
həm ədaləti, həm də beynəlxalq hü-
ququ bərpa etdi. Artıq sülh haqqında 
danışmaq və Azərbaycanla Ermənistan 
arasında sülh sazişinin imzalanmasının 
vaxtıdır. Artıq Ermənistan beynəlxalq 
ictimaiyyət tərəfindən işğalçı və 
təcavüzkar kimi tanındı. Müharibə başa 
çatdıqdan sonra Qarabağa səfər edən 
xarici qonaqlar, diplomatlar ermənilərin 
törətdikləri dağıntıları öz gözləri ilə 
gördülər. 

Bu gün sülh sazışının imzalanma-
sı üçün hər iki dövlət bir-birinin ərazi 
bütövlüyünü tanımalıdır. Sərhədlərin de-
limitasiyası üçün Azərbaycan tərəfindən 
komissiya yaradılıb. Ermənistan tərəfi 
də bu istiqamətdə addımlar atmalıdır. 
Ermənistanın münasibətlərin normallaş-
dırılmasında 28 il heç bir iş görməyən, 
ATƏT-in Minsk qrupunun yenidən cəlb 
olunması təklifləri gülünc və mənasızdır. 
Çünki münaqişə həll olunub, Minsk qru-
pu isə artıq arxivə atılıb. Artıq iki dövlət 
arasında münasibətlərin normallaşdı-
rılması üçün əməli addımlar atılmalıdır. 
Bunun üçün Azərbaycan dövləti üzərinə 
düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirir, 
Ermənistandan da bu cür addımlar 
atmasını gözləyir. 

Azərbaycan Qarabağ münaqişəsini 
özü həll edib və Minsk qrupunun 
fəaliyyətinə ehtiyac yoxdur. Ölkəmiz 
sülh sazışının imzalanması və hər iki 
dövlətin bir-birinin ərazi bütövlüyünün 
tanınması istiqamətində beynəlxalq 
hüquqa söykənən 5 prinsipdən ibarət 
təklif irəli sürüb. Ermənistan 2020-ci il 

noyabrın 10-da imzalanmış Üçtərəfli 
bəyanatın müddəalarına uyğun olaraq, 
kommunikasiyaların açılmasına riayət 
etməlidir. Azərbaycan öz ayrılmaz 
hissəsi olan Naxçıvanla quru yolla 
əlaqə qurmalıdır. Bəyanatın imzalan-
masından 2 ilə yaxın vaxt keçsə də 
Ermənistan tərəfindən kommunikasi-
yaların açılması istiqamətində heç bir 
əməli iş görülməyib və bu, Ermənistanın 
öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə 
yetirməkdən imtina etməsi anlamına 
gəlir. 

Regionda sülhün yaranması üçün 
Zəngəzur dəhlizi mütləq açılmalıdır. 
Əgər Zəngəzur dəhlizinin açılma-
sı mümkün olmasa, Azərbaycanla 
Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin 
imzalanması çətin, birgə yaşayış və 
qonşuluq münasibətlərinin qurulması 
istiqamətində görüləcək işlər uğursuz 
olacaq. 

Ölkə başçımız beynəlxalq 
tədbirlərdə çıxışı zamanı hər zaman 
vurğulayır ki, Azərbaycanda yaşa-
yan erməni əsilli əhali Azərbaycan 
vətəndaşlarıdır. Ölkəmizdə yaşayan 
digər xalqların nümayəndələri kimi, 
ermənilərin də hüquqları Azərbaycan 
Konstitusiyasına əsasən qoru-
nur və təhlükəsizlikləri təmin edilir. 
Ermənistanda bəzi qüvvələrin qaldırdığı 
Qarabağın statusu məsələsinə gəlincə, 
bu gün Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ 
adlı ərazi mövcud deyil. Azərbaycan 
Respublikası Parlamentinin qərarı ilə 
1991-ci ildən Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayəti ləğv edilib. Qarabağın “statu-
su” ilə bağlı istənilən hər hansı istinad 
gələcəkdə yeni qarşıdurmaya səbəb ola 
bilər. Ermənistan hökuməti bunu anla-
malıdır ki, bu cür yanaşma onları hansı 
təhlükə ilə üzbəüz qoya bilər. Əgər 
Ermənistan cürət edib Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü sual altına qoysa, 
Azərbaycan tərəfi də buna adekvat ad-
dım olaraq, Ermənistanın ərazi bütövlü-
yünü tanımayacaq. Buna Azərbaycanın 
tam hüququ vardır. 1920 ci ildə Sovet 
hakimiyyəti bizim tarixi torpağımız 
olan Zəngəzuru Azərbaycandan alıb 
Ermənistana birləşdirib. Güman edirəm 
ki, Ermənistan bu tarixi həqiqətləri 
göz önünə gətirib Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə ziyan gətirəcək heç bir 
addım atmayacaq.

Kamilə ƏLİYEVA,  
Milli Məclisin deputatı, professor

Son dövrlər Bakı şəhəri mütəmadi olaraq, dünyanı narahat 
edən problemlərlə bağlı beynəlxalq yığıncaq və forumlara evsa-
hibliyi edir. Bu tədbirlər beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də ma-
raqla qarşılanır. Çünki təşkil edilmiş forumlarda dünyanı narahat 
edən problemlər geniş şəkildə müzakirə olunur və çıxış yolları 
haqqında təkliflər irəli sürülür. Bu cür forumların Azərbaycanda 
keçirilməsi təsadüfi deyil. Bu, Azərbaycan dövlətinə və ölkəmizin 
başçısı Prezident İlham Əliyevə olan hörmətin və yüksək etima-
dın nümunəsidir. Dövlət başçımız həm ölkə başçısı olaraq, həm 
də dünyada ikinci böyük beynəlxalq təşkilat olan Qoşulmama 
Hərəkatının sədri qismində siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə 
dünyanı narahat edən qlobal problemlərin həllində yaxından 
iştirak edir, səmərəli təkliflər irəli sürür və problemlərin aradan 
qaldırılması işinə dəstək verir.

Azərbaycandakı dövlət-din 
münasibətləri dünya üçün örnəkdir

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın 
müstəqilliyinin əvvəlində ölkədə mürəkkəb 
və ziddiyyətli vəziyyətin hökm sürdüyü, bü-
tün sahələrlə yanaşı, dinlə bağlı durumun da 
ürəkaçan olmadığı bir dövrdə hakimiyyətə 
qayıtdığını vurğulayan A.Cavadov bildirib ki, 
respublikamızı belə çətin şəraitdən yalnız 
yüksək dövlətçilik təcrübəsi olan lider xilas edə 
bilərdi. Heydər Əliyev dərin biliyi, yüksək baca-
rığı, mətin iradəsi, böyük idarəçilik təcrübəsi, 
məqsədyönlü, uzaqgörən siyasəti sayəsində 
dövlət-din münasibətləri ilə bağlı vəziyyəti düz-
gün qiymətləndirərək bu sahədə dönüş yarada 
bildi. Dini sahədəki gərginlik aradan qaldırıldı, 
radikal qruplaşmaların fəaliyyətinin qarşısı alın-
dı və dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi 
istiqamətində önəmli tədbirlər həyata keçirildi. 
ümummilli liderin sayəsində ilk dəfə olaraq 
Azərbaycan xalqı dini və milli bayramlarını 
heç bir maneə olmadan sərbəst şəkildə qeyd 
etməyə başladı, zəvvarlar dini və mənəvi ehti-
yaclarını ödəmək üçün müqəddəs torpaqlara 
rahatlıqla getməyə başladılar. Ulu öndər Heydər 
Əliyevin 1994-cü ilin iyulunda müqəddəs Məkkə 
və Mədinə şəhərlərinə ümrə ziyarəti də dahi 
şəxsiyyətin öz dininə və milli-mənəvi dəyərlərinə 

necə bağlı olduğunu göstərirdi. 
“Azərbaycan qısa zamanda bir çox 

müsəlman təşkilatlarının üzvü seçilərək 
beynəlxalq səviyyəli simpozium və konfrans-
lara ev sahibliyi etdi. Bütün bunlarla yanaşı, 
ölkəmizdə ibadət evlərinin tikintisi, təmiri və 
bərpası da dövlət tərəfindən xüsusi diqqət və 
qayğı ilə həyata keçirilməyə başlandı. Əlbəttə 
ki, bütün bunlar ulu öndərin xalqa diqqət və 
qayğısının, milli-mənəvi dəyərlərə hörmət və 
ehtiramının təzahürü idi”, – deyə A.Cavadov 
qeyd edib.

Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkəmizdə 
dövlət-din münasibətlərində də yenidən quruluş prosesi başladı. Milli-mənəvi 
dəyərlərinə sahib çıxmaqla yanaşı, ictimai-siyasi cəhətdən də sekulyar 
cəmiyyət modelini nümayiş etdirən ölkəmizdə müstəqilliyin bərpasından sonra 
dini dəyərlərin sürətlə yayılması təəccüb doğurmadı. Bu fikri Dini Qurumlarla İş 
üzrə Dövlət Komitəsinin Aparat rəhbəri Amil Cavadov AZƏRTAC-a açıqlamasın-
da deyib. 

Ukraynanın Nikolayev şəhərində humanitar 
fəaliyyəti ilə seçilən azərbaycanlı könüllülər

Ukraynada başlanan hərbi əməliyyatlar fonunda burada yaşayan 
soydaşlarımız humanitar aksiyalarda aktiv iştirak edirlər. Ukraynanın 
Nikolayev vilayətində yaşayan soydaşlarımız, diaspor fəalları da humanitar 
yardımlarda yaxından iştirak edirlər.

Nikolayev şəhərində yaşayan, soydaşı-
mız, diaspor fəalı Anar Axundov AZƏRTAC-a 
bildirib ki, azərbaycanlı və ukraynalılardan 
ibarət könüllülər qrupu həm vətəndaşların 
təxliyəsində, həm də tibb və ərzaq 
məhsullarının yardımında silsilə işlər görüb və 
bu istiqamətdə fəaliyyət davam edir.

“Müharibə başlayandan bu günə qədər 1000 
nəfərdən çox mülki şəxsi təxliyə etmişik, 40 ton 
tibbi ləvazimat, 18 ton ərzaq yardımı çatdırmı-

şıq”, – deyə Anar Axundov əlavə edib.
O bildirib ki, könüllülər qrupu bundan 

başqa Nikolayev şəhərində içməli su prob-
leminin həllində yaxından iştirak edib. Xarici 
jurnalistlərin reportajları üçün dəstək verib.

“Əsas üstünlüklərimiz ondan ibarətdir ki, biz 
bu yardımı birbaşa ehtiyac duyulduğu yerə tez 
və səmərəli şəkildə çatdırırıq. Biz bu yardım-
ları davam etdirəcəyik”, – deyə soydaşımız 
 vurğulayıb.
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