
UNESCO-da Bakı prosesi 
haqqında qərar qəbul edilib

Oktyabrın 19-da Azərbaycan Respublikasının 
UNESCO-nun 215-ci sessiyasının gündəliyinə təklif 
etdiyi “Bakı prosesi: dayanıqlı sülh və inkişaf üçün 
mədəniyyətlərarası dialoqu və sosial inklüzivliyi 
təşviq etmək” başlıqlı qərar layihəsi yekdilliklə 
qəbul olunub.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən  
bildirilib ki, UNESCO İcraiyyə Şurasının üzvü olan 
Ermənistan qərar layihəsinin qarşısını almağa çalışsa 
da, layihə 41 ölkə tərəfindən dəstəklənərək yekdilliklə 
qəbul olunub. Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə 
2008-ci ildən başlanılmış sözügedən proses dünya-
da mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində ən mühüm 
platformalardan biri olmaqla yanaşı, BMT tərəfindən 
dəstəklənib.

UNESCO və ICESCO kimi beynəlxalq təşkilatların 
tərəfdaşı olduğu Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Dünya 
Forumuna indiyə kimi 135 ölkədən 1500-ə yaxın iştirak-
çı qatılıb. Dünya Forumu bütün dünyada insanlar üçün 
mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoq üçün əsas plat-
formalardan biri hesab edilir.

“Xalq qəzeti”

BMT sessiyasında  
İrəvanın Azərbaycan irsini 

məhv etməsi pislənib 
BMT-nin İnsan Haqları Şurasının 51-ci ümümi 

müzakirələr sessiyasında İrəvanda Azərbaycanın tari-
xi, dini və mədəni abidələrinə qarşı vandalizm aktları 
törədildiyinə diqqət cəlb edilib.

Hüquq və İnkişaf 
üzrə Beynəlxalq İns-
titutun nümayəndəsi 
Asmita Baidya XIX–
XX əsrlərdə yerli 
Azərbaycan əhalisinin 
zorla deportasiya edil-
diyi İrəvan şəhərində 
Azərbaycan irsinə 
 qarşı misli görünməmiş 

şəkildə mədəni soyqırımı törədildiyini bildirib.
Qurumun təmsilçisi söyləyib ki, İrəvanda dövlət 

səviyyəsində təşkil edilmiş mədəni vandalizm şəhərin 
azərbaycanlılara məxsus olmasına dair bütün maddi sübut-
ları məhv etməyə yönəlmiş genişmiqyaslı anti-Azərbaycan 
kampaniyasının tərkib hissəsi olub: “XX əsrin əvvəllərində 
İrəvan vilayətinin ərazisində 310 məscid qeydiyyata alınsa 
da, bu gün şəhərdə yalnız 1 məscid – Göy məscid qalıb. 
Məscidin təhrif edilməsinə və dağıdılmasına baxmayaraq, 
“Göy məscid” adı Azərbaycan dilində belə adlanır”. 

Asmita Baidya xatırladıb ki, ermənilər XX əsrdə 3 dəfə 
Göy məscidin binasını yandırıblar və bu vandallıq aktları 
1918, 1955 və 1988-ci illərdə yerli azərbaycanlıların xüsusi 
zorakılıqla şəhərdən qovulması ilə eyni vaxtda baş verib. 

Sonda qeyd edilib ki, İrəvanda Azərbaycanın mədəni 
irsinin təhrif edilməsi təkcə məscidlər arasında deyil, xal-
qımıza məxsus digər artefaktlarla bağlı da müşahidə olu-
nur: “Bu vandalizm aktları beynəlxalq humanitar hüququn, 
o cümlədən, UNESCO-nun “Silahlı münaqişə zamanı 
mədəni sərvətlərin qorunması haqqında” 1954-cü il tarixli 
Haaqa Konvensiyası və onun iki Protokolu kimi normativ 
sənədlərin, habelə 1970-ci il Konvensiyasının kobudcasına 
pozulmasıdır”.

“Xalq qəzeti”

2023 – “Heydər Əliyev İli”

Fenomenal şəxsiyyətin əzəmətli obrazı

Ürəklərdə özünə əbədi abidə ucaltsa da, Heydər Əliyevin 
sağlığında heykəli olmayıb. Buna qanunla icazə verilmirdi. 
Amma ümummilli lider ikinci dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 

adına layiq görüləndə belə bir qərarın iki dəfə bu mükafatı alanların 
hamısına şamil edildiyinə görə büstünün qoyulmasına razılıq verdi. 
O zaman Heydər Əliyev abidəni yaratmağı mənə tapşırdı. Həmin 
dövrdə sevimli rəhbərimiz SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci 
müavini idi, ittifaq miqyasında böyük nüfuz qazanmışdı.

Bir gün məni Bakıda Mərkəzi Komitəyə 
çağırdılar. Zəng edən şəxs həyəcanlı ol-
duğumu duyaraq, əlavə etdi ki, "nara-
hat olmayın". Birinci katibin kabinetinə 
girəndə gördüm Heydər Əliyev də orada 
əyləşib. Üzbəüz oturub söhbət elədik. 
Dedi ki, Moskvadan təkliflər çoxdur, ancaq 
istəmirəm mənim büstümü başqaları ha-
zırlasın. Sənin işləməyini istəyirəm. 

Büstün yaradılması üçün Moskvada 
müəyyən görüşlər təşkil olundu. Mənəvi 
və peşəkar dəstək üçün bu görüşlərdə 
Tahir Salahovun və Rasim Əliyevin də iş-
tirakını xahiş etdim. Biz gündə iki-üç saat 
yaradıcı mühitdə çalışırdıq. Etüd çox yax-
şı alındı və mən bunu Bakıya gətirdim. 
Əsər üzərində böyük məsuliyyətlə işlədim. 
Daha sonra Naxçıvan şəhərindəki böyük 
meydanda abidə üçün yer seçildi. Orada, 
həmçinin Azərbaycan memarlığının digər 
abidəsi – Möminə Xatun türbəsi yerləşir.

Heydər Əliyev iş zamanı da, işdən 
kənar vaxtlarda olduğu qədər sadə və 
səmimi insan idi. Zarafatlaşırdı, hər kəslə 
mehriban söhbət edirdi. Bir dəfə mənə 
demişdi ki, Naxçıvanda orta məktəbdə 
oxuyarkən rəsm çəkməyi xoşlayırdı. Öz 
rəsmlərini mənə göstərmişdi. Bu, o zaman 
rəssamlıq texnikasını öyrənməyən gənc 
oğlan üçün çox yaxşı şəkillər idi. Onun 
rəssam olmaq arzusu var idi.

Yeri gəlmişkən, xatırladım ki,1939-cu 
ildə Heydər Əliyev Bakıda Azərbaycan 
Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsinə 
daxil olub. Amma müharibə ona təhsilini 
başa çatdırmağa imkan verməyib. Faktiki 
olaraq planlar yarımçıq qalıb. O, xüsusi 
xidmətlərdə və təhlükəsizlik orqanlarında 
işə başlayıb.

Əliyevlər nəslində də rəssamlar olub. 
Ulu öndərin böyük qardaşı Hüseyn Əliyev 
Azərbaycanın məşhur Xalq rəssamı idi. 
Qardaşı oğlu Rasim Əliyev isə uzun illər 
Bakının baş memarı vəzifəsində işləyib. 
Əhatəsindəki yaradıcı mühit ulu öndərin 
xarakterinə və ruhuna çox yaxın olub.

Onu da deyim ki, bizim Heydər 
Əliyevlə dostluğumuz xeyli əvvəl başla-
mışdı. İlk dəfə onunla Leninqrad (indiki 
Sankt-Peterburq) şəhərində İlya Repin 
adına Rusiya Rəssamlıq Akademiyasın-
da təhsil alarkən görüşmüşdüm. Son-
ra görüşlərimiz mütəmadi davam etdi. 
Bu əlaqələr dərin hörmət və ehtirama 
söykənən münasibətə çevirildi. Dərin nü-
fuzedici baxışları, ürəkdən gülməyi vardı.

Onu da deyim ki, 2001-ci ildə 
ölkəmizdən kənarda, qardaş Türkiyənin 
Qars şəhərində Heydər Əliyev adına park-
da ucaldılmış büstü də mən yaratmışam. 
Bu, Heydər Əliyevin sağlığında xaricdə 
qoyulmuş ilk büstüdür.

Fikrimcə, Azərbaycan monumental 
heykəltəraşlığı sahəsində ulu öndərin 
obrazının ən layiqli nümunəsi hesab olu-
nan əsərlərdən biri, böyük liderimizin 
dəfn edildiyi məkanda, I Fəxri xiyaban-
da qoyulmuşdur. Onun yaradılması da 
mənə həvalə olunmuşdu. Əsərin daha da 
möhtəşəm çıxmasının səbəblərindən biri 
də onun ölçülərinin həcmli olması və fon-
da iri qaya parçası üzərində Azərbaycan 
Respublikası xəritəsinin verilməsi idi. Bu 
əsəri bir il ərzində ərsəyə gətirə bildik. 
Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi 
ilə əsər tam olaraq tapşırıldığı müddətdə 
hazırlanmışdı. 

Abidənin ucaldılacağı məkanı 
 Prezident İlham Əliyev özü seçmişdi. 
Əsərə nəzər saldıqda bir sıra məqamları 
qeyd edə bilərik. Monumental əsərdə tam 
ölçüdə ayaq üstə dayanan vəziyyətdə 
yaradılmış Heydər Əliyev obrazının üz 
cizgiləri diqqət çəkir. Belə ki, bu obrazın üz 
ifadəsində qürurlu gülümsəmə vəziyyətini 
yarada bildik. Eyni zamanda, bu əsərdə 
ulu öndəri əlləri yanında, ciddi klassik 
geyimdə verməyə çalışdıq. Azərbaycan 
heykəltəraşlıq sənətinin qızıl fonduna düş-
müş bu əsəri 2004-cü ildə tamamladıq.

Mən ulu öndərin obrazına 2007-ci 
ildə yenidən müraciət etdim. Ümummil-
li liderimizin Qobustandakı monumental 
abidəsini məhz həmin il yaratdım. Mərmər 
postament və bürünc heykəl kompozisiya-
sını özündə birləşdirən abidənin ölçüsü 6 
metrə bərabərdir. Əsərdə Heydər Əliyev 
ciddi klassik geyimdə addımlayan tərzdə 
təsvir olunmuşdur .

2008-ci ildə ümummilli liderimizin ya-
şadığı ünvanın giriş divarına vurulmuş 
barelyefi də mən işləmişəm. 2011-ci ildə 
isə Quba şəhərində ulu öndərin abidəsini 
ucaltdıq. Ölkəmizin, demək olar ki, bütün 
şəhərlərində, müasir Azərbaycan Respub-
likasının banisi Heydər Əliyevin adını da-
şıyan mədəniyyət mərkəzləri var. Həmin 
məkanlar ulu öndərin əzəmətli abidələrinin 
ucaldılması üçün olduqca əlverişlidir. Qu-
badakı heykəl yaradıcılığımın ən iriöl-
çülü nümunəsidir: postamentlə birlikdə 
heykəlin ölçüləri 11 metrə bərabərdir. 

Fəxr edirəm ki, Azərbaycan və dünya 
tarixində, siyasətində böyük iz qoymuş 
Heydər Əliyev fenomeni bir sənət obrazı 
kimi mənim yaradıcılığımda xüsusi yer tu-
tur.

Ulu öndər hər zaman sənətə və 
sənətkara yüksək qiymət verirdi. O, 
 1997-ci ildə məni ”İstiqlal” ordeninə layiq 
görüb. Daha sonra – 2009-cu ildə “Heydər 
Əliyev mükafatı, 2012-ci ildə ”Şərəf” or-
deni, 2017-ci ildə isə “Heydər Əliyev” or-
deni ilə təltif olunmuşam. Prezident İlham 
Əliyev məni təltif edərkən bildirdi ki, ulu 
öndərin və görkəmli alim, akademik Zərifə 
Əliyevanın, həmçinin bir sıra məşhur si-
maların abidələrinin müəllifisən. Bu sözləri 
minnətdarlıqla xatırlayıram.

Hər dəfə ulu öndərin işıqlı obrazını ya-
ratdığım abidələrə baxanda həm kövrəlir, 
həm də tükənməz qürur hissi keçirirəm. 
Təmaslarımız zamanı dönə-dönə hiss et-
diyim böyüklüyü, insanpərvərliyi, sənətə 
yüksək qiymət verməsi yadıma düşür. 
Heydər Əliyev olduqca həssas insan idi, 
eyni zamanda, prinsipial və qətiyyətli bir 
şəxsiyyət kimi xatirələrimizdə yaşayır. 
Fəxr edirəm ki, belə bir dahi insana aid 
monumental heykəltaraşlıq nümunələri 
yaratmaq xoşbəxtliyi mənə nəsib olub.

Ömər ELDAROV,  
 Xalq rəssamı, akademik, 

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Akademiyasının rektoru

Qardaş Türkiyə Vətən müharibəsində tarixi qələbəmizə, 
möhtəşəm zəfərimizə ürəkdən sevindi. Dost ölkə xalqımızın 30 illik 
arzusuna çatmasında, əzəli-əbədi torpaqlarına qovuşmasında siyasi, 
mənəvi dəstək göstərdi. Qırx dörd günün hər birində yanımızda 
oldu, “Can Azərbaycan”, “Bir millət, iki dövlət” deyimləri, Türkiyənin 
Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın “Biz hər an, hər məsələdə 
Azərbaycanın yanında olacağıq”, “Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə 
Azərbaycanın yanındadır”, “Azərbaycan bizim qırmızı cizgimizdir” 
kimi bəyanatları ilə əzizliyini, doğmalığını əməldə, işdə təsdiqlədi. 

Əslində, bütün bunlar bir çox ölkələr 
və beynəlxalq təşkilatlar üçün də bir me-
saj idi. Yəni, “kənarda durun, müdaxilə 
etməyin, Azərbaycana mane olmayın” 
anlamını ifadə edirdi. Xüsusilə, Prezident 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın açıq, birmənalı 
və sərt açıqlamaları Azərbaycan xalqı-
nı hədsiz sevindirir, haqq mübarizəsini 
inamla, ümidlə aparmağa ruhlandırırdı. 

Türkiyə savaş dövründə Azərbaycana 
qarşı ünvanlanan sərt bəyanatlara sərt 
də cavablar verirdi. Belə bir mövqe, belə 
bir münasibət dünyaya Azərbaycan–
Türkiyə qardaşlığının sarsılmazlığını, 
hər iki dövlətin haqqın, ədalətin tərəfində 
dayandığını bir daha göstərirdi, həm də 
bu dost, qardaş nümunəsi önündən ikili 
siyasətləri ilə dünyada məkrli oyunlar qu-
ran güc mərkəzlərinin geri çəkilmələrini, 
başqa sözlə, susmalarını şərtləndirirdi. 

Qardaş ölkə Qarabağın işğalı za-
manında da Azərbaycanın haqq səsinin 
beynəlxalq kürsülərdən eşidilməsinə 
dəstəyini əsirgəmirdi, Prezident Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan çıxışlarında, xüsusilə, 
“Ermənistanın işğalı altında olan Qara-
bağ” ifadəsini tez-tez işlədir, bizim olmadı-
ğımız yerdə haqq sözümüzü, niyyətimizi 
dilə gətirirdi. Təbii ki, dost Türkiyənin iş-
tirak etmədiyi hansısa bir platformada bu 
ədalətli fəaliyyəti də Azərbaycan həyata 
keçirirdi. 

Vətən müharibəsindən sonra isə hər 
iki dövlətin münasibətləri özünün yeni 
inkişaf mərhələsinə daxil oldu. Türkiyə 
işğal dövründə və 44 günlük savaş-
da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə 
nail olmasına dəstək verirdisə, tarixi 
zəfərimizdən sonra ölkəmizin Qara-
bağda, bölgədə sülh siyasətinin uğur-
la nəticələnəcəyi üçün yorulmaz səy 
göstərməyə başladı. Münasibətlərimizin 
strateji müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlməsi 
məqsədilə əməli addımlar atdı. 

Yeri gəlmişkən, bütün bunlar– 
Türkiyənin ölkəmizə verdiyi siyasi və 
diplomatik dəstək, qardaşlıq missiyasını 
layiqincə yerinə yetirmək, sadəcə, doğ-
malıq münasibətlərinin ifadəsi deyil, eyni 
zamanda, qardaş dövlətin doğrunun, 
haqqın və ədalətin yanında dayanması-
nın bariz ifadəsidir. 

Bəli, qardaş, dost Türkiyə savaş 
bitəndən indiyədək daim Azərbaycanın 
yanındadır, hər zaman ölkəmizə siyasi, 
diplomatik və mənəvi dəstək göstərir. 

Türkiyə Qarabağı 
Azərbaycanla birgə dirçəldir

Dost dövlət hazırda Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzurun bərpasını da diqqətdə sax-
layır. Düşməndən təmizlənən yaşayış 
sahələrimizin yenidən qurulması üçün ilk 
müqavilələrin Türkiyə şirkətləri ilə imza-
lanması da bunun parlaq ifadəsidir. 

Türkiyə şirkətlərinin Qarabağın 
yenidənqurma işlərində səmərəli iştira-
kından bəhs edən Prezident İlham Əliyev 
deyib: “Ümumilikdə, Türkiyə şirkətləri 

Azərbaycanda, təqribən, 10 milyard 
dollardan çox dəyəri olan layihələrdə, 
müxtəlif inşaat layihələrində iştirak 
ediblər. Əlbəttə ki, işğaldan azad edilmiş 
torpaqlarda da bir çox sahələrdə Türkiyə 
şirkətləri uğurlu fəaliyyət göstərəcəklər”.

İndiyədək türk şirkətləri tərəfindən 
Azərbaycan üçün strateji önəm da-
şıyan avtomobil yollarının inşasında, 
eyni zamanda, Göygöl bölgəsindən 
Kəlbəcərə magistralın çəkilişində 
səmərəli fəaliyyət göstərilir. Türkiyə 
digər infra struktur layihələrinin icrasın-
da və tarixi abidələrimizin bərpasında 
da Azərbaycana qardaşlıq köməyini 
əsirgəmir. 

Beləliklə, Azərbaycanla Türkiyə ara-
sında uzun illərin sınağından çıxan dost-
luq və qardaşlıq münasibətlərinin indiki 

vəziyyəti bir daha onu göstərir ki, iki ölkə 
arasındakı əlaqələr əbədidir və heç bir 
qüvvə, heç bir maneə bu dostluğun, qar-
daşlığın qarşısını ala, sarsıda bilməz. 

Hazırda bu iki ölkənin yaxından iş-
tirakı ilə reallaşdırılan qlobal layihələr 
regionun mənzərəsini dəyişir, Cənubu 
Qafqazda sülh və təhlükəsizliyin təmin 
olunması, bu bölgənin yaxın gələcəkdə 
dünyanın inkişaf mərkəzlərindən birinə 
çevrilməsi üçün əsaslı zəmin formalaş-
dırır. Bu prosesə töhfə verən hər kəs isə 
bundan yalnız faydalanır. 

Qardaş ölkə yenə də 
Azərbaycanın yanındadır
Bu gün xalqımız Vətən müharibəsində 

qazandığı tarixi zəfərlə Zəngilanın iş-
ğaldan azad olunmasının ikinci ilini 
sonsuz qürur hissi ilə qeyd edir. Bu se-
vinc, fərəh dolu gün həm də ona görə 
əlamətdardır ki, Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonunda daha bir tarixi hadisə yaşanır. 
Azərbaycan İkinci Qarabağ savaşından 
sonra Böyük qayıdışın ilk ünvanı sayılan 
Zəngilanda bu əzəli-əbədi məkanın ilk 
hava limanının qapısını da ilk olaraq qar-

daş ölkənin üzünə açır, Prezident Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanı Şərqi Zəngəzurun bu 
müqəddəs məkanında salamlayır. 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ar-
tıq ikinci dəfədir ki, öz hava gəmisindən 
işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza 
enir, xalqımızın dərin sevgisini qazanan 
Cümhurbaşqanı ikinci dəfədir ki, bu yur-
da qədəm basır, onun yolunu həsrətlə, 
intizarla gözləyən doğmaları ilə görüşür. 

 Zəngilanın azadlığından 
sonra yeni həyatı

Rayon azadlığına qovuşandan 
dərhal sonra burada bərpa-quruculuq 
layihələrinin icrasına başlandı, tikinti işləri 
geniş vüsət aldı, yüksək texnologiyaların 
tətbiqinə start verildi.

Birinci pilot layihə Zəngilanda, 
Ağalı kəndində həyata keçirildi, 200 
evdən ibarət gözəl bir kənd salınaraq, 
məskunlaşdırıldı. Daha sonra bu yaşa-
yış məntəqəsinin genişləndirilməsi və 
əlavə 150 evin tikilməsi, o cümlədən, 
ikimərtəbəli, üçmərtəbəli mənzil tipli bina-
ların inşası nəzərdə tutuldu. Məşğulluq, 
məktəb, bağça, tibb məntəqəsi, bütün 
xidmətlər – “ASAN”, “DOST”, kiçik və orta 

biznesə dəstək xidmətləri fəaliyyətə baş-
ladı. İnfrastrukturun fəaliyyətində “yaşıl 
enerji”yə üstünlük verildi. 

Zəngilanda logistik layihələrin də ic-
rası diqqətdə saxlanıldı. Azad edilmiş 
torpaqlara həm vətəndaşların gəlmələri, 
həm də yüklərin daşınması üçün bö-
yük əhəmiyyətə malik olacaq Horadiz–
Zəngilan–Ağbənd dəmir yolunun inşa-
sına başlanıldı. Strateji əhəmiyyəti ilə 
seçiləcək, ümumi uzunluğu 124 kilometr 
və 6 zolaqdan ibarət olacaq Zəngilan–
Horadiz avtomobil magistralının təməli 
qoyuldu. 

Bu gün isə mədəni irsin qorunması və 
gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün Heydər 
Əliyev Fondunun maliyyə dəstəyi ilə 
Zəngilan şəhər məscidinin əsaslı şəkildə 
təmiri həyata keçirilir, yaxınlığında isə 
şəhərin ümumi əhali sayını nəzərə ala-
raq yeni daha böyük bir məscidin tikintisi 
aparılır. Həmçinin Zəngilanın mərkəzində 
İşğal, Zəfər muzeyləri komplekslərinin və 
Memorial Parkın tikintisi də planlaşdırılır.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Türkiyə Azərbaycanın yanındadır

Türk Dövlətləri dini liderləri Bakıda 
Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin müsəlman dini 

liderlərinin üçüncü görüşündə qurumun Müsəlman Dini İdarə rəhbərləri 
Şurası təsis edilib.

Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi 
Bağdad Amreyev iştirakçıları salamlaya-
raq bildirib ki, ölkələr arasında dini qu-
rumlar sahəsində təcrübə mübadiləsinin 
aparılmasına ehtiyac var. İslam 
düşmənliyi ilə mübarizədə ortaq mübarizə 
sərgilənməlidir. Həmçinin irqi, dini ayrıseç-
kilik, islamofobiyaya qarşı təcili qərarlar 
qəbul edilməlidir.

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 
sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə 
Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman 
Dini Liderlərinin Bakı görüşündə salam-
lamaqdan böyük şərəf və qürur duydu-
ğunu söyləyərək deyib: “Türk Dövlətləri 
Təşkilatına üzv ölkələrin rəhbərlərinin xe-
yir-duası, müsəlman dini liderlərinin yekdil 
rəyi ilə ərsəyə gələn Şuramızın fəaliyyətinə 
rəvac verməsini Uca Allahdan təvəqqe 
edirəm. Anadolu, Qafqaz və Mərkəzi Asi-

ya coğrafiyasının türk dövlətlərinin əbədi, 
əzəli dostluq və qardaşlıq münasibətləri, 
türk birliyi və İslam həmrəyliyi ortaq tarixi 
sərvətimizdir”.

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri 
deyib ki, dağıdılmış şəhər və kəndlərimizə 
yeni həyat verən Azərbaycan dövləti 
Türk dünyasının qüdrətini, qurucu 
mədəniyyətini, tolerant mənəviyyatını 
bütün dünyaya nümayiş etdirir. Lakin 
təəssüflər olsun ki, Ermənistan konstruk-
tiv mövqe nümayiş etdirmir. Ermənistanın 
bəzi siyasi və din xadimləri barış, qarşılıqlı 
anlaşma mövqeyindən deyil, revanşizm, 
yeni müharibə ritorikası ilə çıxış edərək 
xalqların dinc yanaşı yaşamasına mane-
çilik törədirlər. 

Qazaxıstanın baş müftisi Naurızbay 
Taqanulı, Türkiyə Diyanət İşləri İdarəsinin 
rəhbəri Əli Erbaş, Özbəkistan müfti-

si Nuriddin Xoliknazarov, Türkmənistan 
müftisi Yalkab Xocaquliyev görüşün 
təşkilinə görə Azərbaycan Prezidenti 
 İlham Əliyevə və Qafqaz Müsəlmanlar 
İdarəsinin sədri şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadəyə təşəkkürünü bildiriblər. On-
lar bugünkü görüşün Türk dövlətləri ara-
sındakı qardaşlıq münasibətlərini daha 
da möhkəmləndirəcəyinə, bundan sonra 
birgə layihələrin həyata keçiriləcəyinə 
inamlarını bildiriblər.

Sonda çıxış edən Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsinin sədri diqqətə 
çatdırıb ki, ermənilər 30 il boyu işğal al-
tında saxladıqları ərazilərimizdəki dini 
abidələrdə, məscidlərdə donuz saxla-
yıblar. Lakin əksər müsəlman ölkələri bu 
haqsızlığa səsini çıxarmadı. Ona görə də 
Azərbaycan özü təkbaşına bu əraziləri iş-
ğaldan azad etməyə məcbur oldu. Qara-
bağ Zəfəri təkcə Azərbaycanın deyil, bü-
tün Türk dünyasının zəfəridir.

“Xalq qəzeti”
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