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Azərbaycanın Qərb dövlətləri ilə
heç bir problemi yoxdur və olmayacaq
Ancaq biz Qərbdə Azərbaycanın əleyhinə fəaliyyət
göstərən radikal erməni lobbisinə və onun təsiri altına
düşən siyasətçilərə qarşı mübarizəni davam etdirəcəyik
Bu gün gənc müstəqil Azərbaycan dövlətinin dünyanın
əsas siyasi aktorlarından birinə çevrilməsinin təməlində
bütün dövlətlərlə bərabərhüquqlu əməkdaşlıq etməyimiz, heç
kəsin daxili işlərinə qarışmamağımız, eləcə də xalqımızın və
dövlətimizin maraqlarını təmin etmək üçün istənilən ölkə ilə
münasibətdə müstəqillik nümayiş etdirməyimiz dayanır. Bu
isə ulu öndər Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı xarici siyasət
kursunun Prezident İlham Əliyev tərəfindən prinsipiallıq və
ardıcıllıqla davam etdirilməsinin nəticəsidir.
Dövlət başçımız dəfələrlə xatırlatmışdır ki, biz – müsəlman Şərqində
ilk demokratik dövlət yaratmış xalqın
nümayəndələri olsaq da, Qərbdəki
yüksək elmi-texniki tərəqqinin
ölkəmizə gətirilməsində maraqlıyıq, ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, İtaliya kimi çoxəsrlik
dövlətçilik təcrübəsinə malik olan
ölkələrlə istənilən əməkdaşlıq bizim
ümumi inkişafımıza töhfə verə bilər
və verir. Prezident xüsusilə vurğulayır
ki, dünyəvilik bizim dövlətçiliyimizin
fundamental sütunlarından biridir
və Avropa İttifaqı ilə sıx əlaqələr
Azərbaycanın gələcək dünyəvi inkişafına müsbət təsir göstərəcək.
Bu məqamda xüsusilə vurğulanmalı arqumentlərdən biri də odur
ki, həm ulu öndər Heydər Əliyev,
həm də Prezident İlham Əliyev Qərb
dövlətləri ilə münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi prosesində
klassik diplomatiyadan əlavə özlərinin
şəxsi münasibətlərindən də kifayət
qədər istifadə ediblər. Onların əsas
məqsədlərindən biri daim Qərblə yaxınlaşmaq olmuşdur. 1993-cü ilin sonlarından başlayaraq Prezident Heydər
Əliyev dövründə və 2003-cü ildən bəri
Prezident İlham Əliyev dönəmində
Azərbaycan tarazlıq siyasəti həyata
keçirməkdədir.
Qərb dövlətlərində Azərbaycana
olan inam və etimadın miqyasını
xatırlatmaq üçün iki faktı qeyd etmək
kifayətdir. Birinci, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının sabiq Prezidenti Corc
Buş Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyevi öz ölkəsinə dəvət etməklə
kifayətlənməmiş, ulu öndərin öz
şəxsi kateri ilə gəzintisini də təşkil
etmişdi. Corc Buş ulu öndər haqqında demişdi: “Heydər Əliyev Cənubi
Qafqazda uzun müddət ərzində
ən əsas şəxsiyyət olmuşdur. Bu
günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycanın bəhrələndiyi
dostluq əlaqələrinin qurulmasında və
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunmasında onun şəxsi səyləri həyati
əhəmiyyət daşımışdır”.
İkinci, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin AŞPA-dakı parla-

ment nümayəndəlikləri arasında
ən səmərəli fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirən Avropa rəsmiləri ona
heç kəsə verilməyən bir səlahiyyət
vermişdilər. Prezident İlham Əliyev
bundan sonra ömrü boyu istənilən
zaman, istənilən müddətə AŞPA
qərargahına icazəsiz daxil ola bilər.
Bu qarşılıqlı inam və etimad
haradan qaynaqlanır? Cavab sadədir.
Şərq və Qərbin aparıcı ölkələri ilə
münasibətlərin tənzimlənməsi və
əməkdaşlıq prinsipi ilə qarşılıqlı
əlaqələrin qurulması Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətinin
əsas prioritetlərindən biridir. Beləliklə,
Azərbaycanın xarici siyasətinin
istiqamətlərindən biri Qərb dövlətləri,
xüsusilə də Avropa İttifaqı ölkələri
ilə münasibətlərin genişləndirilməsi
olmuşdur. Avropa dünyanın siyasi-iqtisadi, humanitar-sosial sahələrdə ən
inkişaf etmiş mərkəzlərindəndir.
Azərbaycan Respublikasının Qərbi
Avropa ölkələri ilə olan münasibətləri
daim öz müsbət nəticələrini verir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Statistika Departamentinin bölgüsünə əsasən
müasir dövrdə Qərbi Avropa ölkələrinə
Birləşmiş Krallıq, Fransa, Almaniya,
Avstriya, İsveçrə, Belçika, Niderland və Lüksemburq daxildir. Həmin
ölkələrin hamısı ilə rəsmi Bakının
dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri
vardır. Müasir beynəlxalq münasibətlər
sistemində Qərbi Avropa ölkələri

Avropa İttifaqı ilə yaxın əməkdaşlıq, əlbəttə, Azərbaycanın
müasirləşməsinə, o cümlədən gənc nəslə, təhsil potensialına
ciddi töhfə verəcək. Biz İtaliya –Azərbaycan Universitetindən,
Azərbaycan –Fransız Universitetindən danışdıq. Həmçinin
Avropa İttifaqı ilə sıx əlaqələr Azərbaycan cəmiyyətinin dünyəvi
xarakterini gücləndirəcək. Bu, bizim dövlət siyasətimizin
önəmli tərkib hissəsidir. Bu dövlət siyasəti Azərbaycan əhalisi
tərəfindən geniş şəkildə dəstəklənir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

siyasi və iqtisadi potensiallarına görə
dünyanın aparıcı dövlətləri sırasında
yer alırlar.
Daha mühüm bir faktı – “Bakı
prosesi”ni də yada salaq. Belə ki,
2008-ci ilin 2–3 dekabr tarixində
ölkəmizdə təşkil olunan Avropa
Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət
nazirlərinin konfransına Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq 10
İslam ölkəsi də dəvət edilmişdi. İslam
dövlətlərinin iştirakı ilə mədəniyyət
nazirlərinin konfransı yeni bir formata transformasiya olunmuşdu.
Avropa və ona qonşu regionlardan
48 ölkənin, 8 beynəlxalq təşkilatın
və bir sıra beynəlxalq qeyri-hökumət
təşkilatlarının yüksək səviyyəli
nümayəndələrinin iştirak etdiyi bu
konfransda “Mədəniyyətlərarası
dialoqunun təşviqinə dair Bakı
Bəyannaməsi” qəbul edilmişdi.
“Bakı Bəyannaməsi” ilə sivilizasiyalar arasında dialoqun inkişafını
nəzərdə tutan “Bakı prosesi”nin və
bu prosesin inkişafına hədəflənmiş
“Sənətçilər dialoq naminə” layihəsinin
əsası qoyulmuşdu. “Bakı prosesi”nin
davamlılığını təmin etmək məqsədilə
2009-cu il 13–15 oktyabr tarixində
Bakıda keçirilmiş İslam ölkələrinin
mədəniyyət nazirlərinin VI Konfransında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə
10-dan çox Avropa dövləti də iştirak
edirdi. Konfrans çərçivəsində iştirak
edən Avropa Şurasına üzv dövlətlər

ilə İslam Konfransı Təşkilatına üzv
dövlətlər arasında mədəniyyətlərarası
dialoqa dair birgə kommunike qəbul
edilmişdi.
Bundan başqa, Azərbaycan
Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinə
sədrlik etdiyi müddətdə də Qərb
ölkələri ilə münasibətlərimizin daha
da dərinləşməsi istiqamətində yeni
addımlar atılmışdı.
Ancaq bütün bunlar o demək
deyil ki, biz Qərbdəki hansısa anti
-Azərbaycan qüvvələrin və erməni
lobbisinin maddi vəsaiti ilə, onların
təsiri altında fəaliyyət göstərən QHT,
fraksiya və ya parlamentarilərin
ölkəmiz haqqında yaydıqları
cəfəngiyyatları cavabsız qoyacağıq.
Qətiyyən belə deyil. Azərbaycan
öz haqq yolunu qətiyyətlə davam
etdirəcək və bizə qarşı atılan istənilən
qərəzli addımın qarşısı alınacaqdır.
Azərbaycan Prezidenti ötən il
dekabrın 15-də, Avropanın “paytaxtı”
Beüsseldə İtaliyanın “İl Sole 24
Ore” qəzetinə müsahibə verərkən
açıq şəkildə söylədi ki, bəzi Avropa
qurumları Azərbaycan haqqında
verilmiş səhv məlumatlar əsasında
qərar qəbul edirlər. Onlara verilən
məlumatların əksinə olaraq, bizim
ölkəmizdə bütün insan hüquqları
qorunur: “Biz avropalı tərəfdaşlarımızı
inandırmağa müvəffəq olduq ki, onların məlumatı əsasən səhv ssenariyə
əsaslanıb və biz genişmiqyaslı siyasi
və iqtisadi islahatlar həyata keçirdik.
İkincisi, əgər siz mahiyyətə diqqət
etsəniz, görərsiniz ki, Ermənistanda
insan haqları və siyasi azadlıqlar
kobud şəkildə pozulur. Məsələn,
siyasi partiyaların çoxlu təmsilçiləri
həbsdədir. Əsas siyasi partiyaların
liderlərinə qarşı cinayət işləri açılıb.
Ermənistanda repressiyalarla bağlı
böyük ictimai narazılıq var və bütün
bunlar açıq-aşkar faktlardır. Lakin
Ermənistanın sanki bir daimi çətiri
var, orada nə baş verməyindən asılı
olmayaraq, o, demokratiya hesab
olunur. Bir növ ikili standartlar...”

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın müstəqillik illərində yürütdüyü xarici siyasət kursu dünyanın
bütün dövlətləri ilə, eləcə də əsas və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurulmasına yönəlib. Bu, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin uzaqgörənliklə yaradaraq həyata keçirdiyi, hazırkı Prezident, müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi kurs olaraq son
illərdə ölkəmizə böyük hörmət və nüfuz qazandırıb. Artıq məhz bu siyasi kurs
nəticəsində dünyanın həm Qərb, həm də Şərq istiqamətləri üzrə çox geniş siyasi, iqtisadi və humanitar əlaqələr qurulub.

Ölkəmizin ABŞ-la münasibətləri
daha da möhkəmlənməkdədir
Bu günlərdə ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu
göndərməsi də Azərbaycanın həyata keçirdiyi
siyasi kursun nə qədər düzgün olduğunu bir
daha təsdiq edir. Təbiidir ki, Azərbaycan dünyanın supergüclərindən biri olan ABŞ-la daim
sıx münasibətlər saxlayıb. Müstəqillik illərində
yaradılmış bu münasibətlər nəticəsində həm
Vaşinqton, həm də Bakı ciddi siyasi, iqtisadi
dividendlər qazanıb. Elə ABŞ Prezidentinin
təbrik məktubunda da bu qeyd edilir. Prezident
Bayden bildirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları
ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasından ötən 30
il ərzində enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi
və beynəlxalq təhlükəsizlik sahələrində
əməkdaşlıq öz bəhrəsini verir, Azərbaycan
Avropa və dünya bazarlarının təhlükəsizliyinin
təmin olunması və sabitləşdirilməsində önəmli
rol oynayır.
Məktubda daha sonra deyilir:
“Azərbaycanın Ukraynanın suverenliyinə
dəstəyi, habelə Ukraynaya göstərdiyi humanitar və enerji sahəsində yardımı vacib
ismarıc verir. Biz, həmçinin Sizin terrorizmə
qarşı qlobal mübarizəyə verdiyiniz əhəmiyyətli
töhfələrinizi təqdir edirik.
İndi Cənubi Qafqazda davamlı sülhə
nail olmaq üçün mühüm imkana bəslənən
ümid zamanıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları
bütün Qafqaz və Trans-Xəzər regionunun
çiçəklənməsinə imkan verəcək Azərbaycan
ilə Ermənistan arasında diplomatik təmasların
intensivləşdirilməsinə və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat və insanlararası əlaqələrinin
qurulmasına kömək etməyə hazırdır. Biz
Azərbaycanı bütün azərbaycanlıların hüquq
və fundamental azadlıqlarını qoruyan demokratik idarəetmə və islahatlar istiqamətində
məqsədyönlü addımlar atmağa dəvət edirik”.
ABŞ Prezidenti qeyd edib ki, Rusiyanın
Ukraynaya qarşı müharibə ilə beynəlxalq

təhlükəsizliyin əsas sütunlarını sıradan
çıxarmağa çalışdığı bu qlobal qeyri-sabitlik dönəmində Amerika Birləşmiş Ştatları
Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinə öz
dəstəyini bir daha təsdiqləyir.
Məktubda, həmçinin ABŞ-ın qarşıdan gələn
illər və onilliklərdə Azərbaycanla münasibətləri
daha da genişləndirmək arzusu ifadə olunub. Təbii ki, Vaşinqtonun rəsmi Bakı ilə
münasibətləri genişləndirmək istəyi ölkəmizin
demokratiya, insan haqlarına hörmət yolu ilə
inadla irəliləməsi, iqtisadi, sosial, idarəetmə
və digər sahələrdə genişmiqyaslı islahatlar
həyata keçirməsi ilə bağlıdır. Son 30 ildə,
Azərbaycan ABŞ-la, eyni zamanda, müdafiə
və təhlükəsizlik, enerji təhlükəsizliyi, sülhyaratma əməliyyatları, terrorizmə qarşı mübarizə
və digər sahələrdə də əməkdaşlıq edib. Bu
əməkdaşlıq daim qarşılıqlı hörmətə əsaslanıb.
Şübhəsiz ki, Azərbaycan 2020-ci ildə
özünün ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən
sonra müstəqilliyini daha böyük inadla qoruyacaq və beynəlxalq tərəfdaşlarla, o cümlədən,
ABŞ-la münasibətlərini daha yaxşı əsaslarla
möhkəmləndirəcək.

Əziz ƏLƏKBƏRLİ,
Milli Məclisin deputatı

Şuşaya səfərin yaratdığı hissləri
sözlə ifadə etmək çətindir
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı nəzdində fəaliyyət göstərən kino
məktəbinin direktoru, rejissor Oleq Səfərəliyev də V “Xarıbülbül” festivalının
qonaqları arasında idi. Festivalın yaratdığı təəssüratı bizimlə bölüşən rejissor
bildirdi ki, Şuşaya ilk dəfə gedirdim. Məni bürüyən hissləri və emosiyaları
ifadə etməyə söz tapa bilmirəm.

Bir tərəfdən, bu şəhərin tarixiliyini hiss etdim, digər tərəfdən də bu şəhərin bərpası və
onun təkcə mədəniyyət mərkəzinə deyil, həm
də ölkəmizin özünəməxsus turizm mərkəzinə
çevrilməsi yönümündə aparılan işlərin miq-

yasına heyrətləndim. Burada çox böyük işlər
görülür.
O. Səfərəliyev tezliklə Şuşa şəhəri haqqında təkcə tariximizin qəhrəmanlıq səhifəsini
deyil, həm də hazırda burada “qaynayan”
mədəni həyat hadisələrinin əksini tapacaq
yeni filmlərin nümayiş etdiriləcəyinə əminliyini
də bildirdi.
Xatırladaq ki, Şuşa şəhərində V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalı Heydər
Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Şuşa
Dövlət Qoruğunun birgə təşkilatçılığı ilə baş
tutub. Burada xarici ölkələrdən, eləcə də
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən olan
folklor kollektivləri, musiqiçilər və rəqs qrupları iştirak etdilər.

ABŞ-ın Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin qurulmasına
kömək etməyə hazır olması bu ölkənin bölgədə sülhün Xalq qəzeti .- 2022.- 22 may.- S.5.
ekologiyası” adlı kitabın təqdimatı keçirilib
təmin olunmasına böyük dəyər verdiyini göstərir
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin yaradılmasından ötən 30 il əlaqələrimizin
möhkəmlənməsi və inkişafı baxımından uğurlu bir tarixdir.
Müstəqilliyimizin ilk illərindən başlayaraq ABŞ Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü və torpaqlarımızın danışıqlar yolu ilə işğaldan azad edilməsi prosesində ölkəmizin mövqeyini həmişə
dəstəkləyib. Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Milli Məclisin
deputatı Azər Badamov söyləyib.
Deputat bildirib ki,
müstəqilliyimizin ilk illərində
Azərbaycanın iqtisadiyyatının
inkişafının təməlində dayanan və
onurğa sütunu təşkil edən “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanmasında ABŞ
yaxından iştirak edib, karbohidrogen
resurslarımızın dünya bazarlarına
ixracını təmin edən neft-qaz boru
kəmərlərinin tikintisini dəstəkləyib. Bu
illərdə Azərbaycan-ABŞ münasibətləri
yüksələn xətlə inkişaf edərək strateji xarakter alıb. Amerika Birləşmiş
Ştatları Azərbaycanın ərsəyə gətirdiyi
Cənub-Şimal və Qərb-Şərq nəqliyyat
dəhlizlərinin tikintisi ilə bağlı layihələri
də dəstəkləyib, Avropanı Asiya
ilə birləşdirəcək bu yolların artan
əhəmiyyətini müsbət dəyərləndirib.

Azərbaycan da öz növbəsində
beynəlxalq terrorizmə qarşı
mübarizədə yaxından iştirak edib.
Ölkəmiz 1999-cu ildən başlayaraq
Kosovoda, İraqda, Əfqanıstanda,
Cənubi Sudanda beynəlxalq
koalisiyaların tərkibində sülhməramlı
missiya yerinə yetirib. Ötən 30 ildə
Azərbaycanın ərazisinin işğal altında
qalmasına baxmayaraq, beynəlxalq
missiyaların iştirakçısı olması ABŞ
tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.
“2020-ci ildə torpaqlarımızın
işğaldan azad edilməsi ilə başa çatan
44 günlük Vətən müharibəsində
yaratdığımız yeni reallıq Amerika
Birləşmiş Ştatları tərəfindən də
qəbul olunub. Müstəqillik Günü

münasibətilə ABŞ Prezidenti Cozef
Baydenin Prezident İlham Əliyevə
ünvanladığı təbrik məktubunda
Azərbaycanla Ermənistan arasında
təmasların intensivləşdirilməsinin
Cənubi Qafqazda davamlı sülhə
nail olmaq üçün mühüm imkan kimi
qiymətləndirilməsi, bunun bütün
Qafqaz və Trans-Xəzər regionunun
çiçəklənməsinə imkan verəcəyi
qənaətində olması və bu mənada
Azərbaycanın sülh təşəbbüslərini
dəstəkləməsi, iqtisadi, nəqliyyat və
insanlararası əlaqələrin qurulması
istiqamətində gördüyü işlərə kömək
etməyə hazır olduğunu bildirməsi
ABŞ-ın bölgədə yaratdığımız yeni
reallığa uyğun uzunmüddətli sül-

hün təmin edilməsinə böyük dəyər
verdiyinin göstəricisi hesab edirəm.
Azərbaycanın regionda təhlükəsiz
əməkdaşlığın yaradılması ilə bağlı
təşəbbüsləri beynəlxalq normalara
uyğundur və Ukrayna müharibəsi
ilə əlaqədar dünya nizamında baş
verən hadisələr müstəvisində yeni
əməkdaşlıq, sülh regionunun yaradılmasına yönəlib”, - deyə Azər Badamov qeyd edib.
Deputat diqqətə çatdırıb ki, dünya
nizamında baş vermiş hadisələr
yeni təhlükəsiz əməkdaşlığın və
iqtisadi əlaqələrin davamlılığı üçün
perspektivlər vəd edən Cənubi
Qafqaz regionunda dayanıqlı sülhün təmin olunmasını zəruri edir.
Azərbaycanın niyyəti və gələcəyə
baxışları ölkəmizin vasitəsilə dünyanı birləşdirməklə bağlıdır. Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti təbrik
məktubunda ölkəmizin bu mövqeyinin əhəmiyyətinə toxunaraq, planlarımızın reallaşdırılmasında dəstək
verməyə hazır olduğunu bildirməsini,
ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın
möhkəmlənməsinə və inkişafına
böyük dəyər verdiyini vurğulamasını
həm də ABŞ-ın regiona baxışların
ifadəsi kimi qiymətləndirmək olar.

Qələmə aldı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində
(ADAU) Bəxtiyar Hüseynovun
müəllifi olduğu “Qarabağın təbiəti və
ekologiyası” adlı kitabın təqdimatı
keçirilib. Təqdimatda ADAU-nun
professor-müəllim heyəti və tələbələr
iştirak ediblər.
Təqdimat mərasimində çıxış edən
rektor İbrahim Cəfərov kitabın həm elmi
əsər, həm də dərs vəsaiti kimi qiymətli
mənbə olduğunu diqqətə çatdırıb. Kitabda
Qarabağın əsrarəngiz təbiəti və ekologiyası,
işğaldan sonrakı bərpa dövründə aparılan
quruculuq işləri də önə çəkilib. Rektor
deyib ki, kitabda müəllifin “Qarabağ
Azərbaycandır” mövzusunda silsilə şeirləri
və “Üzün gülsün, Qarabağ” adlı geniş həcmli

lirik poeması da yer alıb.
Sonra çıxış edən Universitetin Ekologiya
kafedrasının müdiri Musa Bayramov, assistent Mədinə Abışova və digər natiqlər kitab
haqqında fikirlərini səsləndiriblər.
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