!*

Haber

Çiçek, “Haydar Aliyev Dünyasında Kültür
ve Sanat” Konulu Konferansa Katıldı
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Haydar
Aliyev Dünyasında Kültür ve
Sanat” konulu konferansının açılış
konuşmasını yaptı. 13 Aralık’taki
konferansa Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay, Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri Mustafa İsen ve
Azerbaycan Eğitim Bakanı Misir
Merdanov da katıldı.
TBMM Başkanı Çiçek, Aliyev’in
Azerbaycan’ı büyük bir belirsizlik
sürecinden çıkardığını ve modern
dünyanın saygın bir üyesi hâline
getirme başarısını gösterdiğini söyledi.
Aliyev’in 20. yüzyılın son çeyreğinde
yeniden istiklaline kavuşan
Azerbaycan’a rehberlik yapan “Ak saçlı”
bir lider olduğunu vurgulayan Çiçek,
şunları söyledi:
“Kalbi Anadolu ile bir atan Azerbaycan’ı
içine düştüğü kaotik ortamdan kurtarıp
bugünlere emin adımlarla ulaştıran
merhum Aliyev, ülkesinin gelecekte de
istikrarlı bir şekilde varlığını muhafaza

etmesi için makuliyeti esas almış
tecrübeli bir devlet adamıydı. Eğer
Azerbaycan bugün istikrarlı bir şekilde
kalkınmasını sürdürüyorsa bunda
merhum Aliyev’in maceradan uzak
düşünceleri ve uygulamalarının etkisi
büyüktür.

‘Azerbaycan’da Yaşayan
1 Milyon İnsanın Sorununa
Kulak Vermeli’
Zira o aramızdan ayrıldığında geriye
iç barışını tesis etmiş, yönetilebilir bir
Azerbaycan bırakmıştır. Bundan dolayı
o bölgesinin akil adamı olarak görülmüş
ve ona ‘Kafkasların maestrosu’
denilmiştir.”
Her yıl 10 Aralık gününün Dünya İnsan
Hakları Günü olarak kutlandığını
anımsatan Çiçek, şöyle konuştu:
“İnsan hakları adına yapılan haksız
ve hukuksuz uygulamaların dile
getirildiği bu günde Azerbaycan’da
mağdur edilen Karabağ Kaçkınları’nın

sıkıntılarının görülmemesi bu konuya
dünyanın sessiz kalması anlaşılır gibi
değildir. Dağlık Karabağ’da yapılan
zulüm ve katliama insanlığın duyarlılık
göstermesi gerekmektedir. İnsan
hakları adına süslü laflar edenlerin ön
yargılardan kurtularak Azerbaycan’da
yaşayan bir milyon insanın sorununa
kulak vermesi gerekmektedir. Uzun
soluklu bir Kafkas barışından söz
edilecekse öncelikle Ermenistan’ın
bu sorunları ortadan kaldırmaya
dönük adımlar atmasını bekliyoruz.
Daha doğrusu Ermeni politikasının
diasporanın vesayetinden kurtulmasını
bekliyoruz.”
Azerbaycan’ın sonsuza kadar bağımsız
kalmasının hem temennileri hem de
duaları olduğunu belirten Çiçek, bu
konuda herkesin inancının da tam
olduğunu dile getirdi.
Çiçek’in ardından söz alan Azerbaycan
Eğitim Bakanı Misir Merdanov da bir
teşekkür konuşması yaptı.

