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Hörmətli nazirlər,
İcazənizlə, Türk Dövlətləri Təşkilatının Sədri kimi Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri
Cənab Mövlud Çavuşoğluna son hadisələri müzakirə etmək və qurucu üzv dövlətimiz
Qazaxıstana dəstəyimizi bir daha təsdiqləmək üçün vaxtında göstərdiyi təşəbbüsə görə səmimi
təşəkkürümü bildirirəm.
Qazaxıstan türk dünyasının son dərəcə mühüm və ayrılmaz hissəsidir. Qazaxıstan torpağı bütün
türklərin vətənidir və ona görə də Qazaxıstanın sabitliyi və firavanlığı qalan türk dünyasının
rifahının ayrılmaz parçasıdır.
Bu gün Qazaxıstan, ekstremist güclərin Almatıda və Qazaxıstanın digər şəhərlərində
zorakılıqları və qanunsuz hərəkətləri nəticəsində özünün müasir tarixində ən kritik dövrlə üzüzədir. Bütün Qazaxıstan hədəfdə idi. Hədəf Qazaxıstanın müstəqilliyi və suverenliyi idi. Məhz
buna görə də bu qardaş ölkənin rəhbərliyi, xüsusən də Prezident Qasım-Comərd Tokayev bu
destruktiv hərəkətləri dayandırmaq, nizam-intizamın və qanunun qırmızı xəttini keçənlərə qarşı
lazımi tədbirlərin görülməsi üçün ağrılı, lakin başa düşülən qərarlar qəbul etməyə məcbur
olmuşdur. Ona görə də biz Qazaxıstan hakimiyyətinin yanında olmalı və Qazaxıstanın qanuni
rəhbərliyinə qəti dəstəyimizi verməliyik.
Bu ruhda, Katiblik olaraq biz ilk gündən hadisələri izləyirik və Üzv və Müşahidəçi
Dövlətlərimiz arasında koordinasiyanı təmin etmək üçün hər cür səyi göstəririk.
Üzv Dövlətlərimiz adından verdiyimiz bəyanatda Qazaxıstanda sülhə və sabitliyə verilən önəmi
vurğuladıq və ölkə ilə həmrəy olduğumuzu bildirdik.
Həmçinin qardaş qazax xalqının müdrikliyi və arzusu ilə Qazaxıstan hakimiyyətinin ölkədə
əmin-amanlığı və asayişi bərpa edəcəyinə əmin olduğumuzu vurğuladıq.
Dövlət başçılarımız və xarici işlər nazirlərimiz də qazaxıstanlı həmkarları ilə birbaşa
təmaslarında bu mesajı verdilər. Biz regional məsələlərdə, eləcə də ölkələrimizi və Türk
Dünyasını narahat edən məsələlərdə, üzvlərimiz arasında bu gücləndirilmiş məsləhətləşmə
mexanizminə böyük əhəmiyyət veririk.
Qardaş qurucu üzvümüzdə baş verən bu son hadisələr hansı ki Naxçıvan Sazişinin, eləcə də
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strateji sənədininin əsas istiqamətlərindən biri olan Türk Dünyasında təhlükəsizlik sahəsində
əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini bir daha sübut etdi.
Təşkilatın xüsusilə son bir neçə ildə Türk Dünyasının həmrəyliyini nümayiş etdirmək üçün
lazımi addımlar ataraq beynəlxalq ictimaiyyətin məsul və yüksələn edən aktoru kimi çıxış
etməsi ilk dəfə deyil:
İlk növbədə Təşkilatımız üzv və müşahidəçi dövlətlərin Qarabağda 44 günlük Vətən
Müharibəsi zamanı Azərbaycan hökuməti və qardaş Azərbaycan xalqı ilə güclü həmrəyliyini
nümayiş etdirdi.
Həmçinin 2020-ci ildə Qırğızıstan Respublikasında keçirilən parlament seçkisindən sonra baş
verən hadisələr, eləcə də 2021-ci ilin aprel ayının sonunda Qırğızıstan-Tacikistan dövlət
sərhədində vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı qardaş qırğız xalqı və hökuməti ilə həmrəy
olduğumuzu ifadə etdik.
Regional məsələlərə gəldikdə isə biz Əfqanıstan məsələsi ilə bağlı ölkənin və regionun sülh və
sabitliyinə töhfə vermək məqsədi ilə ilk dəfə Xarici İşlər Nazirləri Şurasının növbədənkənar
iclasını təşkil etmişdik.
Cənab nazirlər,
Katiblik olaraq biz Üzv və Müşahidəçi Dövlətlərimizin səylərini əlaqələndirməyə davam
etməyə hazırıq.
Bu görüşün sonunda qəbul edəcəyiniz Bəyanatda biz Qazaxıstanda sülhün və sabitliyin
vacibliyini vurğuladıq və Qazaxıstan Respublikasının konstitusional quruluşunu devirməyi
hədəfləyənlərə qarşı Qazaxıstan hökumətinin anti-terror əməliyyatlarını dəstəklədik.
Bəyanatda Qazaxıstanın islahat planlarına dəstək də öz əksini tapıb. Bu gün biz Prezident
Tokayevin Qazaxıstan parlamenti qarşısında qardaş Qazaxıstan xalqının rifahının və
firavanlığının daha da yüksəldilməsi üçün qarşıdakı dövrdə görüləcək işlərlə bağlı yeni
ümidverici və nikbin çıxışını dinlədik. Üzv və müşahidəçi dövlətlərimiz bu islahatlarda da
Qazaxıstan xalqını və hökumətini dəstəkləməyə hazırdırlar.
Ona görə də biz sizin dəyərli tapşırıqlarınızla bu vəzifələrin təcili icrasını həyata keçirməyə
hazırıq.
Müraciətimə yekun vurmazdan əvvəl hadisələr zamanı yaxınlarını itirmiş ailələrə dərin hüznlə
başsağlığı verir və yaralananların tezliklə sağalmasını arzulayıram.
İnşallah Qazaxıstan bu çətin günlərdən tezliklə çıxacaq və tərəqqisini ardıcıl davam etdirəcək.
Təşəkkür edirəm.
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