
Vatikanla əməkdaşlıq dinlərarası 
dialoqun inkişafına töhfə verir

Məktubda 2008-ci ildə Bakıda 
Katolik Kilsəsinin açılışı, 2012-ci ildə 
isə Vatikanda ilk dəfə müsəlman 
ölkəsinə – Azərbaycana həsr olunmuş 
sərgi keçirilməsi xatırlanır və bunla-
rın dinlərarası və mədəniyyətlərarası 
anlaşmanın təşviqi, ümumbəşəri 
dəyərlərin qorunub saxlanması, in-
sanlar arasında həmrəyliyin bərqərar 
olması istiqamətində əməkdaşlığın və 
birgə səylərin təzahürü olduğu bildirilir. 
Heydər Əliyev Fondu ilə Müqəddəs 
Taxt – Tac arasında formalaşmış 
səmərəli əməkdaşlığı xüsusi vurğula-
yan dövlət başçımız fond tərəfindən 
Vatikanda bir sıra bəşəri əhəmiyyət 
daşıyan layihələrin reallaşdığını qeyd 
edərək, multikultural dəyərlərə sadiq 
olan və bu dəyərləri təşviq edən ölkə 
kimi Azərbaycanın ənənəvi rolunu 
diqqətə çatdırıb.

Xalqımız tarixən xeyriyyəçilik 
etməyi, başqa xalqların 
nümayəndələrinə dayaq olmağı, onlara 
humanist münasibət göstərməyi sevib. 
Nə xoş ki, ulularımızın xeyriyyəçilik 
ənənələri dövlətimiz tərəfindən bu gün 
də davam etdirilir. Heç kimə sirr deyil 
ki, bir sıra sosial – mədəni layihələrin 
həyata keçirilməsində Heydər Əliyev 
Fondunun, onun rəhbəri UNESCO 
və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, 
Azərbaycanın Birinci vitse – prezi-
denti Mehriban xanım Əliyevanın 
misilsiz xidmətləri var. Onun rəhbərliyi 
ilə Heydər Əliyev Fondu nəinki 
Azərbaycanda, hətta onun hüdudla-
rından kənarda irimiqyaslı layihələr 
həyata keçirir, məktəblər tikir, təmirə 
ehtiyacı olan binaları təmir etdirir.

 Qeyd etdik ki, Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti Mehriban Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə fondun tarixi, mədəni və 
dini irsin qorunmasına xidmət edən 
layihələri Azərbaycanın sərhədləri ilə 
məhdudlaşmır. Bu, həqiqətən danıl-
maz faktdır. Artıq on ildən çoxdur ki, 
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 
Vatikanda və Romada mühüm tarixi 
əhəmiyyət daşıyan dini abidələr bərpa 
edilir. Həmin layihələr Azərbaycan – 
Vatikan əlaqələrinin inkişafında xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır. Bu əməkdaşlıq 
dinlər və mədəniyyətlər arasında 
platformaya mühüm töhfələr verir, 
Azərbaycanın bu sahədəki fəaliyyəti 
üçün böyük önəm daşıyır.

Fondla Vatikan arasındakı uğurlu 
əməkdaşlıq mədəni irsin qorunmasına 
xidmət etməklə yanaşı, dinlərarası 
dialoqun inkişafına da töhfə ve-
rir. Mehriban xanım Əliyeva dörd il 
əvvəl Vatikana səfəri çərçivəsində 
Müqəddəs Taxt – Tac ilə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi istiqamətində apa-
rılan müzakirələr zamanı demişdir: 
“Azərbaycanda məskunlaşan xalqlar 
arasında həmişə dostluq və qardaş-
lıq münasibətləri olub. Çoxsaylı dini 
konfessiyaların mövcud olması bizim 
böyük sərvətimizdir. O cümlədən 
Müqəddəs Marçellinio və Pietro 
katakombalarının bərpası Müqəddəs 
Taxt – Tacın və Azərbaycanın müştərək 
layihəsinin tərkib hissəsidir. Bizim 
fondumuz bu müştərək işi gələcəkdə 
davam etdirməyə həmişə hazır olacaq”. 

Taxt – Tacla əməkdaşlıq 
çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun 
təşəbbüsü ilə Müqəddəs Marçellinio 
və Pietro katakombaları bərpa edilib. 
İctimaiyyət möhtəşəm freskaları res-
tavrasiya olunmuş həmin katakomba-
ları artıq ziyarət edə bilirlər. Həmçinin 
Müqəddəs Sebastian Bazilikasında 
yeni muzey yaradılıb və sarkofaqlar 
restavrasiya edilərək həmin muzeydə 
qorunur. Muzey hazırda ziyarətçilər 

üçün açıqdır. Katakombaların bərpası 
işlərinə 2016-cı ildə başlanılan 
Müqəddəs Sebastian Bazilikası IV 
əsrdə inşa edilib. Ümumilikdə, kata-
kombalarda bütün xristian dünyası 
üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan 8 
minə yaxın sərdabə yerləşir. İtaliyalı 
arxeoloq Barbara Matzei katakombala-
rın bərpası işlərinin mükəmməl həyata 
keçirildiyini deyib. Layihələr zamanı 
bərpa işlərinə beynəlxalq ekspertlər də 
cəlb olunub. Azərbaycanın Birinci vitse – 
prezidenti Mehriban Əliyeva burada sar-
kofaqların restavrasiya edilərək qorun-
duğu muzeyin təşkilinə yaxından dəstək 
göstərib. 2018-ci ilin sentyabrında isə 
Mehriban xanım Əliyeva katakombala-
rın açılış mərasimində iştirak edərkən 
deyib: “Dünya mədəniyyəti, xüsusilə də 
xristianlar üçün böyük mənəvi dəyəri 
olan katakombaların müsəlman ölkəsi 
Azərbaycanın Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən bərpa edilməsi ölkənizin 
dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialo-
qa verdiyi töhfədir”.

Hazırda muzeydə Heydər Əliyev 
Fondunun dəstəyi ilə bərpa olun-
muş 150 sarkofaq və ya onların 
fraqmentlərindən ibarət eksponatlar 
nümayiş olunur. Yer altında dörd 
mərtəbədən ibarət katakombada 
isə fondun dəstəyi ilə restavrasi-
ya olunmuş, eramızın IV əsrinə aid 
sarkofaq və barelyeflər yerləşir. 
İncildən səhnələrin yer aldığı barelyef 
erkən xristianlıq dövrü üçün mühüm 
abidələrdən sayılır. Onu da qeyd edək 
ki, əvvəllər Romada Müqəddəs Se-
bastian kilsəsinin altında yerləşən dəfn 

qalereyalarına katakombalar deyilirdi. 
Buradakı bəzi abidələrin yaşı III əsrə 
gedib çıxır.

Heydər Əliyev Fondu Müqəddəs 
Pyotr Kilsəsinin Bazilikasındakı “Roma 
Papası I Leon ilə Hun imperatoru Atilla-
nın görüşü” barelyefinin bərpası işlərini 
2020-ci ildə başa çatdırıb. Layihə 2019-
cu ilin fevral ayında fond ilə Müqəddəs 
Pyotr Kilsəsi arasında imzalanmış 
müqaviləyə əsasən həyata keçirilib. 
Xatırladaq ki, 2020-ci il fevralın 22-də 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
Vatikana səfər çərçivəsində “Roma 
Papası I Leon ilə Hun imperatoru Atil-
lanın görüşü” barelyefinin də yerləşdiyi 
Müqəddəs Pyotr Kilsəsinin Bazilikası 
ilə tanış olublar.

Mehriban xanım Əliyevanın nəcib 
təşəbbüsü ilə hazırda Vatikanda bu 
istiqamətdə əməkdaşlığın növbəti 
mərhələsi icra edilir. Ötən ilin martında 
Heydər Əliyev Fondu və Müqəddəs 
Taxt – Tacın Müqəddəs Arxeologiya 
Şurası arasında Müqəddəs Komodilya 
katakombalarının bərpasına dair yeni 
əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. 
Məqsəd indiyədək ictimaiyyət üçün 
qapalı olan bu katakombaları bərpa 
edərək ziyarətçilərin istifadəsinə 
verməkdir. Bərpa işləri bu tarixi abidəyə 
ictimaiyyətin və turistlərin marağını ar-
tıracaq, eləcə də, bu abidənin gələcək 
nəsillər üçün qorunub saxlanmasını 
təmin edəcək. Bu mənada deyə bilərik 
ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 
aparılan işlər dini və mədəni irsin qoru-
nub saxlanmasında mühüm əhəmiyyət 
daşıyır.

Azərbaycanın Birinci vitse – pre-
zidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərlik 
etdiyi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 
həyata keçirilən layihələr müqəddəs 
Taxt –Tacda çox yüksək qiymətləndirilir. 
Bu işlər fondun ümumbəşəri dəyərlərə 
verdiyi töhfələri bütün dünyaya nü-
mayiş etdirir. Bununla yanaşı, həmin 
layihələr həm də ölkəmizin müxtəlif 
dinlərin abidələrinə və müqəddəs 
yerlərinə verdiyi önəmi göstərir. Bütün 
bunlar isə multikultural dəyərlərə sadiq 
və bu dəyərləri təşviq edən ölkə kimi 
Azərbaycanın dünyadakı mövqeyini və 
yerini, həmçinin dinlərarası dialoqun 
qurulmasındakı rolunu möhkəmləndirir. 
Heydər Əliyev Fondunun dünya 
əhəmiyyətli tarixi, dini, mədəni abidələri 
bərpa etməsi həm də ümumilikdə 
ölkəmizin təbliği, dünyada layiqincə 
təmsil olunması baxımından mühüm 
əhəmiyyətə malikdir.

Bu gün dünyanın bir sıra 
ölkələrində ictimai – siyasi həyatda 
hökm sürən gərginliyin, kütləvi etiraz 
aksiyalarının və münaqişələrin daha da 
artdığı, bəzi regionlarda dini amildən 
bir vasitə kimi istifadə edərək, sülhə 
və təhlükəsizliyə təhdid törədildiyi 
gərgin şəraitdə Azərbaycanın, xüsusilə, 
Heydər Əliyev Fondunun əsl tolerantlıq 
nümunəsi göstərməsi, mədəniyyətlər 
və sivilizasiyalararası dialoqa geniş 
meydan verməsi dünya birliyində də 
yüksək dəyərləndirilir. 

Roma Papası Fransisk də ölkəmizin 
bu istiqamətdə səylərini yüksək 
qiymətləndirir. Azərbaycanın Birinci 
vitse – prezidenti Mehriban Əliyevanın 
yüksək mükafata – Vatikanda Papa 
Cəngavər Ordeninin ən ali  
dərəcəsinə – IX Piy Ordeninin Böyük 
Xaçına layiq görülməsi də bu dəyərin, 
eyni zamanda Heydər Əliyev Fondu-
nun dünyadakı nüfuzunun, fəaliyyətinə 
verilən yüksək qiymətin göstəricisidir. 
İnanırıq ki, Cənab Prezident İlham 
Əliyevin Roma Papasına ünvan-
ladığı məktubda göstərildiyi kimi, 
“Azərbaycan ilə Müqəddəs Taxt – Tac 
arasındakı əməkdaşlıq bundan sonra 
da sivilizasiyalar və dinlərarası dialo-
qun, dünyada tolerantlığın təşviqinə 
xidmət edəcəkdir”.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası ilə Müqəddəs Taxt –Tac ara-
sında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi ilə 
əlaqədar dövlət başçımızın  Roma Papası Fransisk Həzrətlərinə 
göndərdiyi məktubda deyilir: “Biz Müqəddəs Taxt –Tac ilə 
əlaqələrimizə xüsusi önəm veririk. Məmnunluqla qeyd etmək 
istəyirəm ki, qarşılıqlı hörmət ilə səciyyələnən münasibətlərimiz 
otuz illik dövr ərzində böyük inkişaf yolu keçmişdir. 2002-ci ilin 
mayında Papa II İohann Pavelin və 2016-cı ilin oktyabrında Zati 
– müqəddəslərinizin Azərbaycana tarixi səfərləri həm ikitərəfli 
əlaqələrimiz, həm də sivilizasiyalararası dialoq baxımından 
mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdi. Mən də Vatikana etdiyim üç 
rəsmi səfəri, Sizinlə həm Bakıda, həm də Vatikanda keçirdiyimiz 
görüşləri ən xoş təəssüratlarla xatırlayıram”.

Azərbaycan – Litva 
əməkdaşlığı yeni mərhələdə

Litva Prezidentinin Azərbaycana uğurlu 
səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuata ve-
rilmiş bəyanatlarda hər iki ölkə, eləcə də, 
Azərbaycana, Litvaya qonşu, tərəfdaş, dost 
olan ölkələr üçün maraqlı, mühüm məqamlar 
vardır. Prezidentlərin bəyanatlarında ikitərəfli 
əlaqələrlə yanaşı, çoxtərəfli əməkdaşlıq pa-
latformaları, bir sıra beynəlxalq mövzular da 
yer aldı. Biz onu da görürük ki, Azərbaycan 
Prezidentinin bölgədə yaranmış yeni reallıqla-
rı, tarixi zəfərimizi və hazırkı sülh gündəliyini 
əhatə edən bəyanatı 18 mayda – Laçının işğal 
günündə, daha dorğusu, keçmiş işğal günündə 
verilirdi. “Keçmiş işğal günü” deyiriksə, deməli, 
yeni səhifə başqa siyasi iqlimdə cərəyan 
etməlidir. Bölgə üçün, yaxın–uzaq ölkələr üçün, 
hər kəs üçün beynəlxalq hüquq normalarına, 
birgəyaşayış qaydalarına, mehriban qonşuluq, 
bir–birinin daxili işlərinə qarışmamaq və s. vacib 
prinsiplərə sadiqlik alternativlərin ən yaxşısıdır.

Azərbaycan Prezidenti mətbuat konfran-
sında demişdir: “Biz bu gün Cənubi Qafqazda 
münaqişədən sonrakı vəziyyəti də müzakirə 
etdik. Mən bir daha Azərbaycanın mövqe-
yini ifadə etdim ki, biz Cənubi Qafqazı sülh, 
əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət bölgəsi kimi 
görmək istəyirik. Düşünürəm ki, İkinci Qarabağ 
müharibəsindən sonra bu əməkdaşlıq forma-
tını yaratmaq üçün imkan var. Biz, həmçinin 
gürcüstanlı həmkarlarımız ilə bu barədə fikir 
mübadiləsi apardıq və onlar da bu seçimi çox 
müsbət qiymətləndirdilər. Lakin təəssüf ki, 
Ermənistan indiyə qədər Cənubi Qafqazda 
üçtərəfli qarşılıqlı fəaliyyət formatının ilkin ola-
raq başlanmasına həvəs göstərmir. Düşünürəm 
ki, imkanlar əldən verilməli deyil”. 

Azərbaycanla Litva da məhz alternativlərin 
ən yaxşısı üzrə əlaqələrdə maraqlıdır və bu 
maraq, Litva Prezidentinin ölkəmizə səfəri 
əsnasında aparılmış müzakirələrlə bir daha 
təsbit olunmuş, qüvvətləndirilmişdir. Litva 
ilə Azərbaycan strateji tərəfdaşlardır və bu 
tərəfdaşlıq uzun illər əvvəldən başlayıb. 
Dövlət başçımız dedi: “İki ölkə arasında 
imzalanmış Strateji Tərəfdaşlıq üzrə razılıq 
əməkdaşlığın mahiyyətini əks etdirir və ölkələr 
arasındakı güclü siyasi əlaqələr siyasi dialo-
qun təzahürüdür”. Azərbaycan Prezidentinin 
bəyanatında özəlliklə sülh, əməkdaşlıq və qarşı-
lıqlı fəaliyyət istiqamətində dövlətimizin niyyəti, 
planları, prinsipial mövqeyinə dair mövzular 
əsas yer tutdu. Bu, əlbəttə, təsadüfi deyildir. 
Birincisi, ona görə ki, Azərbaycan Qafqazda 
Litvanın önəmli – Litva Prezidenin öz sözləri 
ilə desək, çox önəmli tərəfdaşıdır. Çox önəmli 
tərəfdaşla ikitərəfli ticarət həcmlərini artırmaq-
da maraqlı olan Litva, Cənubi Qafqazın bu, ən 
böyük, ən güclü ölkəsində sabitlikdə, istiqrarda 
maraqlı olması çox məntiqlidir. Azərbaycan 
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə böyük quru-
culuq işlərinə başlayıb və ölkəmizə yatırımda 
maraqlı olan dost, tərəfdaş ölkələr üçün bu 
böyük quruculuq işləri də, əlbəttə, cazibədardır.   

Başqa bir mövzu, Avropa və onun 
təhlükəsizlik arxitekturasıdır. Litva həm Avro-
pa İttifaqının üzvü, həm vaxtilə bizimlə birgə 
keçmiş Sovet İttifaqının üzvü olması baxımın-
dan önəmli yerə malikdir. Avropa İttifaqının 
Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı olması 
təsadüfi deyil. Azərbaycan Avropa İttifaqı-
nın 9 ölkəsi ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında 
razılaşmalar imzalayıb. Yəni, Avropa İttifaqı 
da Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlıdır. 
“Avropa İttifaqı –Azərbaycan əməkdaşlığı uğur-
la inkişaf edir. Enerji, nəqliyyat təhlükəsizliyi, 
ticarət – perspektiv əməkdaşlıq istiqamətləridir. 
Avropaya təbii qazın ixracına başlamağımızı və 
neft – qaz qiymətlərinin artmaqda olduğu faktını 
nəzərə alaraq, cari ildə Avropa İttifaqı ilə ticarət 
dövriyyəsi artıb”. – Azərbaycan Prezidentinin 
sözləridir. Nəzərə alsaq ki, Azərbycan – Litva 
ikitərəfli münasibətləri 2007-ci ildə imzalanmış 
Strateji Tərəfdaşlıq üzrə Birgə Bəyanatın ruhu-
na uyğun şəkildə inkişaf etməkdədir, deməli, 

bu əməkdaşlıq ruhunu digər platformalarda da 
qorumaq, daha da inkişafına nail olmaq maraq-
larımıza daxildir.

Nəhayət, onu da vurğulayaq ki, Litva Prezi-
denti Bakıdan sonra İrəvana getdi. Bu isə onun 
üçün hər iki paytaxtda, dövlət rəhbərliyində, 
ümumən, ölkələrdəki vəziyyət, sülh gündəliyinə 
münasibət və digər mövzulara vaqif olma 
imkanı yaradacaq. Azərbaycanın mövqeyi 
aydındır: “Biz münasibətləri normallaşdırmaq və 
düşmənçilik səhifəsini çevirmək istəyirik”. Avro-
pa İttifaqının üzvü olan keçmiş Sovet İttifaqının 
üç respublikasından birinin rəhbəri olan Gitanas 
Nauseda, Azərbaycandan Ermənistana aydın 
təsəvvürlərlə yollanmışdır.

Bizim mövqeyimizin çox aydın olması, 
Ermənistanın Litva ilə, Avropa İttifaqı ilə, digər 
ikitərəfli, çoxtərəfli münasibətlər zəminində hər 
hansı formada “suyu bulandırmaq” cəhdlərini 
əhəmiyyətsizləşdirir. 

Azərbaycan Prezidentinin 18 may 
bəyanatındakı ismarıcları yığcam şəkildə ifadə 
etməyə çalışaq:

– Azərbaycan Cənubi Qafqazı sülh, 
əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət bölgəsi kimi 
görmək istəyir. Bunun üçün real imkanlar 
yaranıb və məhz Ermənistan sülh, əməkdaşlıq 
üçün real addımlar atmır, yaxud ata bilmir. Bu 
isə Cənubi Qafqaz üçün sülh, təhlükəsizlik və 
sabitlik mühitinin yaranmasını gecikdirir, vaxt 
itkisi yaradır.  

– Azərbaycanın sülh danışıqlarının baza 
prinsipləri olaraq irəli sürdüyü 5 prinsip 
BMT Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı və 
beynəlxalq hüquq normalarına tam uyğun-
dur və Ermənistanın onlardan imtinası məhz 
beynəlxalq hüququ saymamasının ifadəsi 
olacaq.

– Sərhədlərin delimitasiyası artıq baş-
lamalıdır, bunun üçün real vaxt, şərait yeti-
şib. Ermənistan hakimiyyətinin bacarıqsız, 
məsuliyyətsiz mövqeyi narahatlıq doğurur. 
Azərbaycan müvafiq işçi qrupunu vaxtında ya-
radıb və nümayəndə heyətini ezam etməyə ha-
zır olsa da, qarşı tərəf görüşün keçirilməsindən 
artıq iki dəfə imtina edib, üstəlik, görüş üçün hər 
hansı yeni tarix verməyib. 

– Azərbaycan son iki ildə nə edib? İlk 
növbədə, BMT Nizamnaməsinin verdiyi 
özünümüdafiə hüququndan yararlanaraq, 
ərazilərini işğaldan azad edib, ikincisi, azad 
edilmiş ərazilərdin minalardan təmizlənməsi, 
infrastrukturun bərpası, əhalinin öz yurd – yu-
vasına dönməsi, şəhərlərin, kəndlərin sıfırdan 
yenidən qurulması üçün genişmiqyaslı işlərə 
başlayıb. 

Bütün bunlar işğalçı ilə işğala məruz 
qalan, vandallıq edənlə abidələri dağıdılan 
tərəflərin fərqini, durumun gündəliyini müqayisə 
etməyə geniş imkan yaradır. Belə bir keçmiş 
üzərində sülhü bərqərar etmək nə qədər çətin 
olsa da, Azərbaycan yenə irəli baxır, ədalətli 
gələcək quruculuğuna çalışır. Avropa İttifaqı 
da, bütün beynəlxalq aləm də, bu durumu, 
gerçəkliyi, imkanları görməli, adekvat münasibət 
göstərməlidir.

Dövlətimiz var olsun!

Qənirə PAŞAYEVA, 
Milli Məclisin  

Mədəniyyət komitəsinin sədri

Litva Prezidenti Gitanas Nausedanın bugünlərdə ölkəmizə baş tutmuş 
səfəri əməkdaşlığımızın strateji mahiyyətini bir daha təsdiqləmiş oldu. “Cənab 
Prezident, bir daha Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən Sizi bizim ölkədə 
qəbul etməkdən çox məmnunam. Azərbaycana rəsmi səfər etdiyiniz üçün 
çox sağ olun. Biz bunu dostluq və tərəfdaşlıq əlaməti hesab edirik. Litva 
ilə Azərbaycan uzun illərdir ki, strateji tərəfdaşdırlar. Aramızda imzalanmış 
Strateji Tərəfdaşlıq üzrə Bəyannamə həqiqətən əməkdaşlığımızın mahiyyətini 
əks etdirir.” Bu sözləri mayın 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev litvalı 
həmkarı ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında söyləmişdir.

Polşada Müslüm Maqomayevin 
atasının xatirəsi yad edilib
Polşanın Chojna şəhərində II 

Dünya müharibəsində həlak olmuş 
azərbaycanlı rəssam Məhəmməd 
(Maqomet) Maqomayevin məzarı 
ziyarət edilib.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən 
verilən məlumatda bildirilir ki, Polşa 
Azərbaycanlıları Şurasının sədri, Varşava 
Azərbaycan Evinin rəhbəri Fərid Cəfərlinin 
və təşkilatın bir qrup fəalının iştirakı ilə baş 
tutan ziyarət zamanı həmvətənimizin əziz 
xatirəsi ehtiramla yad edilib, məzarı önünə 
əklil qoyulub.

Qeyd edək ki, teatr rəssamı olmuş 
Məhəmməd Maqomayev Azərbaycan klas-
sik musiqisinin banilərindən biri, görkəmli 
bəstəkar Əbdül–Müslüm Maqomayevin oğlu, 
dünya şöhrətli opera-estrada müğənnisi və 
bəstəkar Müslüm Maqomayevin atasıdır. 

Berlinə qədər döyüşlərdə qəhrəmanlıq 
göstərən kəşfiyyat bölüyünün komandiri, 
serjant Məhəmməd Müslüm oğlu Maqoma-

yev 1945-ci il  aprelin 24-də (alman faşizmi 
üzərində qələbəyə 15 gün qalmış) yaralı yol-
daşını xilas edərkən  həlak olub. Birinci dəfə 
Polşada Kşivin–Qrıfinski məzarlığında dəfn 
edilib, 1952-ci ildə isə onun cəsədi II Dünya 
müharibəsi iştirakçılarının dəfn edildiyi Çojna 
qəbiristanlığına köçürülüb. 

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Cənubi Qafqazda 
sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün ciddi addımlar atır 

Deputat qeyd edib ki, bu ba-
xımdan mayın 22-də Brüsseldə 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Avropa İttifaqı Şurasının  prezidenti 
Şarl Mişel və Ermənistanın baş 
naziri Nikol Paşinyanla görüşü xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır: “Bu görüşdə də 
növbəti dəfə Azərbaycanın prinsipial 
mövqeyi əks olundu. 5 saat çəkən 

görüşdə bir çox məsələlər müzakirə 
edildi. Görüşdə Azərbaycan üçün 
uğurlu nəticələrin əldə olduğu-
nu da əminliklə deyə bilərik. Əldə 
olunmuş əsas nəticələrdən biri isə 
Azərbaycanla Ermənistan arasında 
dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə 
Dövlət Komissiyasının yaradılması-
dır. Bu istiqamətdə işlərin aparılması 
olduqca önəmlidir”.  

Sevil Mikayılova vurğulayıb ki, 
görüş tam olaraq Azərbaycanın 
istədiyi formatda keçirilib: "Heç 
təsadüfi deyil ki, görüşdə “Dağlıq Qa-
rabağ” ifadəsi işlədilməyib və status 

məsələsi, ümumiyyətlə, müzakirə 
olunmayıb. Azərbaycan ərazisində 
yaşayan erməni əhalinin hüquqları 
məsələsi müzakirə olunub. Bunu da 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
dəfələrlə öz çıxışlarında qeyd edib, 
açıq mövqe bildirib".

Deputat əlavə edib ki, Prezident 
İlham Əliyev bütün dünyada nüfuzlu 
dövlət xadimi və xalqının maraqlarını 
qətiyyətlə qoruyan lider kimi qəbul 
olunur. Brüssel görüşü də bu ba-
xımdan səciyyəvi oldu: “Şarl Mişelin 
açıqlamalarından da göründüyü 
kimi, Brüssel görüşünün nəticələri 
Azərbaycanın maraqlarına cavab 

verir. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı eti-
mad mühitinin yaradılması, humanitar 
addımlar, itkin düşən şəxslərin taleyi, 
minatəmizləmə prosesi ilə bağlı 
müsbət yanaşmalar ortaya qoyulub. 
Bütövlükdə, Brüssel görüşü Prezident 
İlham Əliyevin dövlət və milli maraqla-
rımızı qətiyyətlə qoruduğunu bir daha 
təsdiqlədi. Artıq yaxın zamanlarda 
dövlətlərarası sərhəddə komissiya-
ların birinci birgə iclasının keçirilməsi 
məsələsi də görüşdə razılaşdırılıb”.

Zəngəzur dəhlizinin açılmasından 
bəhs edən S.Mikayılova qeyd edib ki, 
görüşdə bu məsələnin müzakirəsi də 
yer alıb: “Tərəflər Zəngəzur dəhlizinin 
açılması, o cümlədən həm dəmir 
yolu, həm də avtomobil yolunun 
çəkilməsi məsələləri ilə bağlı razılığa 
gəliblər. Bu, artıq Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, 
Zəngəzur dəhlizinin tezliklə reallaşa-
cağının sübutudur”. 

 Milli Məclisin deputatı Sevil Mikayılova bildirib ki, Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülh 
və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün növbəti ciddi addımlar 
atır.
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