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Şuşa daha bir möhtəşəm tədbir ərəfəsindədir
Dünya Azərbaycanlıları Cıdır düzündə görüşəcəklər 

İndi isə növbə dünyanın müxtəlif 
ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın altı 
ildən sonra toplaşacaqları möhtəşəm 
tədbirin – Dünya Azərbaycanlılarının 
V Qurultayınındır. Soydaşlarımızın bu 
ali məclisinin məhz Şuşada keçirilməsi 
təkcə milli-mənəvi deyil, həm də siyasi, 
iqtisadi, hərbi və diplomatik əhəmiyyət 
kəsb edəcəkdir.

Kütləvi informasiya vasitələri xəbər 
verirlər ki, Dünya Azərbaycanlılarının V 
Qurultayının keçirilməsi ilə bağlı hazırlıq 
işləri yekunlaşmaq üzrədir. Fəxrlə vur-
ğulanır ki, bu tədbirin müzəffər Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
qüdrətli ordumuzun düşmən işğalından 
azad etdiyi Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtında – Şuşa şəhərində 
keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Qurultayda 65 ölkədən 400 nəfərə 
yaxın diaspor nümayəndəsinin iştira-
kı gözlənilir. Gündəlik də zəngindir. 
Təbii ki, bütün bunlar xaricdə yaşayan 
soydaşlarımızın Azərbaycanın yarat-
dığı yeni reallıqlarla daha yaxından 
tanış olmasına şərait yaradacaq . 
Son illər yüksək təşkilatlanma və 
birlik  nümayiş etdirən, beynəlxalq 
ictimaiyyətin Azərbaycan həqiqətləri ilə 
bağlı məlumatlandırılmasında xüsusi 

rol  oynayan diasporumuzun  Qarabağın 
azad edilməsindən sonra ilk böyük 
görüşü olacaq.

Xatırladaq ki, soydaşlarımızın 
Birinci qurultayı ulu öndər, müstəqil 
Azərbaycanın qurucusu Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə keçirilmişdir. 
Təbii ki, ötən dövrdə Azərbaycanda 
böyük işlər görülmüşdür, Azərbaycan 
daha da güclənmişdir, bizim 
imkanlarımız artmışdır. Bütün bu 
proseslərin fonunda həm ulu öndər 
Heydər Əliyev, həm də Prezident 
İlham Əliyev həmişə xaricdə yaşayan 
azərbaycanlıların həyatı, taleyi, işləri ilə 
maraqlanmışdır. Dövlətimiz daim çalışıb 
ki, diaspor təşkilatlarımız dəstəksiz 
qalmasın. Ulu öndər daim təkrarlayırdı 
ki, bizim xaricdəki soydaşlarımız 
olduqları ölkələrdə rahat yaşamalıdırlar, 
yaxşı mövqe tutmalıdırlar və eyni 
zamanda, öz doğma Vətəninə də 
xidmət etməlidirlər.

Bu çağırışı Prezident İlham Əliyevin 
dilindən də dəfələrlə eşitmişik. Dövlət 
başçımız Dünya Azərbaycanlılarının 
Bakıda – Heydər Əliyev Mərkəzində 
keçirilən IV Qurultayının açılış 
mərasimindəki nitqində demişdir ki, 
Azərbaycanda 15 il ərzində diaspor 

təşkilatları ilə qurulan iş, əlaqələr 
tam yeni bir vəziyyətə gətirib çıxar-
dı: “Bu gün biz dünyanın müxtəlif 
yerlərində istənilən tədbiri keçirə, dünya 
ictimaiyyətini Azərbaycan reallıqları ilə 
daha da geniş şəkildə tanış edə bilərik 
və bunu edirik. Diaspor təşkilatlarının 
fəaliyyəti daim diqqət mərkəzindədir. 
Bu gün mən diaspor təşkilatlarının 
gələcək fəaliyyəti ilə bağlı bəzi fikirlərimi 
bildirmək istəyirəm. İlk növbədə əlbəttə, 
biz istəyirik ki, dünyada yaşayan 
azərbaycanlılar öz tarixi Vətənləri ilə 
əlaqələri heç vaxt kəsməsinlər. Daim 
əlaqədə olsunlar, Azərbaycan ilə bağlı 
olsunlar. Beləliklə, onlar özlərini daha 
da rahat hiss edəcəklər. Belə olan hal-
da Azərbaycan dövləti onlara daha da 
böyük dəstək verə biləcək”.

Bu, bir fakdır ki, xaricdə yaşayan 
azərbaycanlıların sayı milyonlarla ölçü-
lür. Təbii ki, həmin milyonların hamısı 
yaşlı nəsilin nümayəndələri deyil. Ona 
görə də dövlət başçımız tövsiyə edir ki, 
yetişən gənc nəsil də Azərbaycan ilə 
bağlı olmalıdır. İlk növbədə, Azərbaycan 
dilini öyrənməlidirlər. Burada bir faktı 
da yada salaq ki, hazırda müxtəlif 
ölkələrdə 160-dan çox həftəsonu 
Azərbaycan dili məktəbi fəaliyyət 
göstərir. 

Onu da əlavə edək ki,  Birinci 
 vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə xaricdəki 
azyaşlı soydaşlarımız üçün “Qarabağ” 
Azərbaycan məktəblərinin təsis olunma-
sı, – bu gün həmin məktəblərdə  250-dən 
artıq azərbaycanlı uşaq ana dilində təhsil 
alır – diasporla iş istiqamətində atılan ən 
uğurlu addımlardandır.

Daha bir mühüm fakt ondan 
ibarətdir ki, bu gün xarici ölkələrdə 
470-dən çox diaspor təşkilatımız 
var. Bu, özlüyündə onu göstərir ki, 
azərbaycanlıların yaşadıqları hər bir 
ölkədə bir neçə diaspor təşkilatı var. 
Ona görə də dövlət başçımız tövsiyə 
edir ki, bu təşkilatlar arasında koordi-
nasiya işi aparılmalıdır, birlik, həmrəylik 
olmalıdır. Çünki biz vahid amal uğrunda 
çalışırıq. Dövlət müstəqilliyi, iqtisadi 
müstəqillik, sosial məsələlərin həlli, 
ərazi bütövlüyümüzün bərpası, digər 
məsələlər ətrafında cəmiyyətdə vahid 
fikir var, konsensus var.

Müvafiq dövlət qurumlarının 
hesabatlarında göstərilir ki, Dünya 
Azərbaycanlılarının I Qurultayı Prezi-
dent Heydər Əliyevin 23 may 2001-ci 
il tarixli 724 nömrəli sərəncamına 
əsasən 2001-ci il noyabrın 9-10-da 
Bakıda keçirilib. Ulu öndər həmin 
qurultaydakı nitqində demişdi: “Ötən 
dövrdə biz Azərbaycanın müstəqilliyini 
inkişaf etdirmişik və bu gün bəyan 
edirəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyi 
əbədidir, dönməzdir və daimidir. Əziz 
dostlar, müstəqil Azərbaycan həmişə 
sizin dayaq yeriniz olacaq, pənah 

gətirdiyiniz yer olacaqdır və təbiidir 
ki, Azərbaycanda biz də sizi özümü-
zün elçiləri hesab edirik, sizə çox 
ümidlər bəsləyirik, sizə arxalanırıq, sizi 
özümüzə dayaq hesab edirik. Müstəqil 
Azərbaycan dövləti gənc olduğu kimi, 
Azərbaycanın həmrəyliyi də, dünya 
azərbaycanlılarının birliyi də, müxtəlif 
ölkələrdəki Azərbaycan icmaları da 
gəncdirlər. Ancaq indi biz yeni bir 
mərhələ keçmişik. Biz formalaşırıq, 
müstəqilliyimiz möhkəmlənir, xarici 
ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar daha 
sürətlə təşkilatlanır və bizim hamımız 
birlikdə azərbaycançılığı yaşadacağıq, 
daimi edəcəyik, əbədi edəcəyik”.

Fəxrlə deyə bilərik ki, ulu öndərin 
həmin tövsiyələri həm xaricdə yaşayan 
soydaşlarımız, həm də Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən yüksək səviyyədə 
reallaşdırılır. Nəticədə xaricdə yaşayan 
soydaşlarımızın, təşkilatların fəaliyətinin 
koordinasiyası, milli həmrəylik və birlik 
ideyasının reallaşdırılması məhz ümum-
milli liderimizin arzu etdiyi səviyyəyə 
qaldırılıb. Məlumat verilir ki, son 4 ildə 
31 ölkəni əhatə edən 14 Koordina-
siya Şurası yaradılıb, 12 ölkənin 18 
şəhərində – Tallin, Varşava, Budapest, 
Brüssel, Zalsburq, Barselona, Köln, 
Berlin, Münhen, Kiyev, Odessa, Ankara, 
İğdır, Qahirə, Saloniki, Tbilisi, Marneuli 
və Qardabani şəhərlərində Azərbaycan 
evi açılıb.

Başqa bir fakt. Dövlətimizin 
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə 
son qoyulması və Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması 
istiqamətində həyata keçirdiyi siyasi 
mübarizələr zamanı, eləcə də , 44 gün-
lük Vətən müharibəsi dövründə diaspor 
təşkilatlarımız dünyanın 30-dan çox 
olkəsində 200-dək aksiya keçirmişlər. 
Bu aksiyalarda, ümumilikdə, 25 mindən 
çox soydaşımız və dost xalqların 
nümayəndələri iştirak etmiş , 50-dən 
çox ölkədə fəaliyyət göstərən 300-ə 
yaxın diaspor təşkilatının adından 
müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət 
rəhbərlərinə, parlament üzvlərinə, 
beynəlxalq təşkilatlara bəyanatlar, 
müraciətlər göndərilmişdir. 

Bütün bunlar sübut edir ki, Dünya 
Azərbaycanlılarının V Qurultayının ça-
ğırılması, üstəlik, bu addımın torpaqla-
rımızın işğaldan azad olunduğu dövrdə 
atılması, eləcə də, soydaşlarımızın 
Ali Məclisinin Şuşada keçirilməsi hər 
birimiz üçün nəinki arzuolunan, həm 
də qürurverici faktdır. Qoy dostlarımız 
da, düşmənlərimiz də görsünlər ki, 
Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü 
fəaliyyəti, liderliyi, milli maraqlarımızı 
qətiyyətlə müdafiə etməsi, düşünülmüş 
və qətiyyətli siyasəti hər bir soydaşımı-
zın istənilən arzusunun reallaşdırılması-
nı təmin etmək iqtidarındadır. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti” 

Azərbaycan həqiqətləri haqqında, əlbəttə ki, dünya 
ictimaiyyətinə geniş informasiya verilməlidir. Biz dövlət olaraq 
bunu etməyə çalışırıq. Ancaq diaspor təşkilatlarından da çox 
şey asılıdır… Müstəqilliyimizin ilk illərində zəif olmağımızdan 
istifadə edən erməni diasporu uzun illərdir ki, dünyada bizə qarşı 
çox çirkin kampaniya aparır. Bu kampaniyanın tərkib hissəsi 
o idi ki, Azərbaycanı qaralasınlar, Azərbaycanı antidemokra-
tik, Ermənistanı isə yazıq, “blokada” şəraitində olan ölkə kimi 
təqdim etsinlər, Dağlıq Qarabağın tarixi ilə bağlı yalan, uydurma 
məlumatları sızdırsınlar… 

Prezident İlham Əliyevin  
Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayının  

açılış mərasimindəki nitqindən
Bakı, 3 iyun 2016-cı il

30 ilə yaxın düşmən əsarətində qalmış  torpaqlarımızın 
azad edilməsi insanlarımız kimi, şəhər və kəndləri-
mizə, dağlarımıza, dərələrimizə yeni ruh gətirir, can 

bəxş edir, bu yerlərə sivil həyat qaytarılır. “Xarı bülbül” festiva-
lının keçirilməsi, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının istifadəyə 
verilməsi, Azərbaycanla Türkiyə arasında Şuşa Bəyannaməsi 
kimi tarixi sənədin imzalanması, Zəngilanda “ağıllı” layihələrin 
icra olunması, su elektrik stansiyalarının tikilməsi, möhtəşəm 
yol və tunellərin çəkilməsi Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonlarımızın yeni növraqlarındandır.

Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayının  
Şuşada keçirilməsi böyük tarixi hadisədir

Qurultaydan sonra, 2002-ci ilin 
5 iyulunda Prezident Heydər Əliyev 
“Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş 
üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması 
haqqında” Fərman imzaladı. Prezident 
İlham Əliyevin 19 noyabr 2008-ci il 
tarixli, 54 saylı Sərəncamı ilə isə Xarici 
Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla 
İş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında 
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ya-
radıldı. Bundan sonra 2006-cı il martın 
16-da Dünya Azərbaycanlılarının ikinci, 
2011-ci il iyulun 5–6-da üçüncü, 2016-cı 
il iyunun 3–4-də dördüncü qurultayı 
keçirildi.

Diaspor quruculuğu Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin də daim 
diqqət mərkəzində olmuşdur. O, 

özünün bir sıra çıxışlarında, eləcə də 
Dünya Azərbaycanlılarının qurultay-
larında diaspor təşkilatları, onların 
fəaliyyətinin əsas istiqamətləri ilə 
bağlı baxışlarını ifadə edib. Dövlət 
başçısının təşəbbüsü ilə 2003-cü ildən 
sonra Azərbaycan və türk diasporları-
nın birləşdirilməsi istiqamətində ciddi 
addımlar atılıb. Məhz bu birləşmədən 
sonra Azərbaycan diasporu daha da 
güclənməyə, dünyada, xüsusən Qərb 
ölkələrində geniş yayılmış saxta və 
qondarma erməni təbliğatına ağır zərbə 
vurmağa başlayıb.

2008-ci il dekabrın 19-da 
 Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü 
ilə Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının 
Əlaqələndirmə Şurasının  toplantısında 

Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Xartiyası qəbul edildi. 
Beləliklə, dövlətimizin uğurlu dias-
por siyasəti nəticəsində xaricdəki 
həmvətənlərimizin daha mütəşəkkil 
formada təşkilatlanması özünün 
yeni mərhələsinə qədəm qoydu. İndi 
soydaşlarımız yaşadıqları ölkələrin 
sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni 
həyatında daha fəal rol oynayır, 
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya 
çatdırılması, zəngin mədəni irsimizin 
təbliği, təcavüzkar erməni dairələrinin 
ideoloji təxribatlarının qarşısının alın-
masında qətiyyət nümayiş etdirirlər. 
Hazırda dünyanın əksər ölkələrində 
Azərbaycan icmaları üçrəngli bay-
rağımız altında fəaliyyət göstərir. 
Azərbaycanlı gənclərin xarici ölkələrdə 
təşkilatlanması, onların diaspor 
hərəkatındakı iştirakı da uğurla gedir.

Diasporun uğurla təşkilanmasının 
nəticəsi olaraq son 4 ildə 31 ölkəni 
əhatə edən 14 koordinasiya şurası 
formalaşıb, 12 ölkədə 18 Azərbaycan 
Evi yaradılıb (Tallin, Varşava, Budapest, 
Brüssel, Zalsburq, Barselona, Köln, 
Berlin, Münhen, Kiyev, Odessa, Ankara, 
İğdır, Qahirə, Saloniki, Tbilisi, Marneuli 
və Qardabani şəhərləri).

Diaspor təşkilatlarımızın 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
bərpası istiqamətində müsbət addım-
larını qeyd etməliyik. Vətən müharibəsi 
dövründə bu təşkilatlar dünyanın 
30-dan çox olkəsində 200-dək aksiya 

keçirdi, bu aksiyalarda, ümumilikdə, 25 
mindən çox soydaşımız və dost xalqla-
rın nümayəndələri iştirak etdi. Bununla 
yanaşı, 50-dən çox ölkədə fəaliyyət 
göstərən 300-ə yaxın diaspor təşkilatı 
müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət 
rəhbərlərinə, parlament üzvlərinə, 
beynəlxalq təşkilatlara bəyanatlar, 
müraciətlər göndərdi.

Birinci vitse-prezident Mehriban xa-
nım Əliyevanın təşəbbüsü ilə xaricdəki 
azyaşlı uşaqlar üçün “Qarabağ” 
Azərbaycan məktəbləri təsis olunub. Bu 
gün həmin məktəblərdə 250-dən artıq 
azərbaycanlı uşaq ana dilində təhsil alır.

Dünya Azərbaycanlılarının V 
Qurultayı onunla əlamətdardır ki, 
torpaqlarımızın işğaldan azad olunduğu 
dövrə təsadüf edir. Tədbirin Şuşada 
keçirilməsi isə böyük tarixi əhəmiyyət 
və rəmzi məna daşıyır. Bu tarixi fürsəti 
bizə, təbii ki, Prezident İlham Əliyevin 
məqsədyönlü fəaliyyəti, liderliyi, 
milli maraqlarımızı qətiyyətlə müdafiə 
etməsi, düşünülmüş və qətiyyətli 
siyasəti nəsib etmişdir. 

Kamran RAMAZANLI,  
“Soydaş” İctimai Birliyinin sədri 

Azərbaycan yenidən böyük bir tədbir qarşısındadır. Aprelin  21-25-də 
işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının 
V Qurultayı keçiriləcək. Artıq bu böyük tədbirin təşkili ilə bağlı 

hazırlıq işləri başa çatmaq üzrədir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
verdiyi məlumata görə, qurultayda 65 ölkədən 400 nəfərə yaxın di-
aspor nümayəndəsi iştirak edəcək. Dünya ölkələrində Azərbaycan 
diasporunun formalaşması prosesində, dünya azərbaycanlılarının 
təşkilatlanmasında, ümumiyyətlə, diaspor quruculuğunda ümummilli 
lider Heydər Əliyev böyük rol oynayıb. Ulu öndər 23 may 2001-ci ildə 
“Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında” 724 
nömrəli Sərəncam imzalayıb. Həmin il noyabrın 9–10-da isə Bakıda birin-
ci qurultay keçirilib. Ulu öndər Heydər Əliyev həmin tədbirdə geniş nitq 
söyləyərək, Azərbaycan diasporu qarşısında duran taleyüklü vəzifələri 
müəyyənləşdirdi. Təbii ki, o zaman Qarabağ probleminin həlli ölkə qarşı-
sında, eləcə də diaspor təşkilatları üçün ən aktual vəzifə idi.

28 ildə heç bir iş görməyən  
ATƏT-in Minsk qrupu indi nə istəyir?

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Dövlət başçımız digər sahələrdə olduğu 
kimi, xarici siyasətdə də qazanılan uğurlardan 
söhbət açdı. Qeyd edildi ki, artq Azərbaycan 
dünyada sayılıb-seçilən dövlətlərdən biridir və 
qarşılaşdığı problemlərin həllində beynəlxalq 
təşkilatların vasitəçilik missiyasına ehtiyacı 
yoxudur. Ölkəmizin Ermənistan üzərindəki tarixi 
qələbəsindən sonra Cənubi Qafqazda yaranmış 
reallığın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
qəbul edilməsi də bundan xəbər verir. Dövlət 
başçısı müşavirədəki nitqində bu məqamı da 
diqqətə çatdırdı. Bir neçə gün əvvəl ATƏT-in 
fəaliyyətdə olan sədri ilə görüşünü xatırlada-
raq dedi ki, bu görüş bir daha onu göstərdi ki, 
ATƏT də yeni reallıqları qəbul edir və bu da çox 
əlamətdar hadisədir.

ATƏT-in Minsk qrupunun yeni  reallıqları 
qəbul etməsi və bununla da “vasitəçilik 
missiyası”nın başa çatması təbii haldir. Çün-
ki Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən 
münaqişəni heç bir ölkənin və beynəlxalq 
təşkilatın köməyi olmadan öz gücü ilə, hərbi-
siyasi yolla həll etdi. Bununla da ATƏT-in Minsk 
qrupunun vasitəçilik missiyasına son qoyuldu. 
Dövlət başçımız dəfələrlə bildirmişdi ki, əgər 
Minsk qrupu Ermənistana vaxtında ciddi təzyiq 
göstərsəydi, təbii ki, Ermənistan məcbur olub 
işğal edilmiş torpaqlardan çıxacaqdı və belə 
olan halda, müharibəyə ehtiyac qalmazdı. Ancaq 
onlar bu təzyiqi etmədilər. 

Prezident İlham Əliyev 2021-ci il  sentyabrın 
27-də Türkiyənin Anadolu agentliyinə 
müsahibəsində “ATƏT-in Minsk qrupu öz 
potensialından niyə istifadə etmədi?” sualını 
cavablandırarkən demişdir: “Keçmiş Ermənistan 
– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
nizamlanmasında vasitəçilik missiyasını 
öz üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupu 
həmsədrlərinin fəaliyyətində, demək olar ki, heç 
bir irəliləyiş olmadı. Əslində, 28 il ərzində heç 
bir fəaliyyəti hiss olunmayan qurum üzərinə gö-
türdüyü öhdəliyi yerinə yetirə bilmədiyini səmimi 
etiraf edib geri çəkilməli idi. Ancaq Minsk qrupu 
bu etirafı etməyə özündə cəsarət tapa bilmədi. 
Bu illər ərzində təşkilatın fəaliyyətini göz önünə 
gətirdikdə adama elə gəlir ki, sanki bu qurumun 
vəzifəsi münaqişənin nizamlanması yox, danı-
şıqlar prosesini uzatmaq imiş. İşğalçı ölkənin 
“hegemonluğuna” göz yumub işğala məruz 
qalan ölkənin “gözündə tük axtaran” Minsk qru-
punun ədalətsizliyi, haqlı olaraq, getdikcə ciddi 
narazılıqlar yaradırdı”.

Azərbaycanın tarixi Qələbəsindən sonra 
ATƏT-in Minsk qrupuna münaqişənin həlli 
üçün verilmiş mandat artıq etibarsız sayıla 
bilər və sayılmalıdır da. Çünki bundan sonra 
qurumun vasitəçilik missiyasına ehtiyac qal-
mayıb. Dövlət başçımız da müşavirədə açıq 
şəkildə bildirdi ki, indiki şəraitdə Minsk qrupu, 
onun həmsədrlər formatı faktiki olaraq, qeyri-
funksional vəziyyətdədir: “Bunu artıq həmsədr 
ölkələrin yüksək vəzifəli şəxsləri bildirirlər 
və belə olan halda, əlbəttə ki, hər hansı 
bir qrup şəklində fəaliyyətdən söhbət gedə 
bilməz. Hesab edirəm ki, ATƏT bir mötəbər 
beynəlxalq təşkilat kimi öz rolunu oynaya bilər. 
Bu yaxınlarda qeyd etdiyim kimi, ATƏT-in 
fəaliyyətdə olan sədri ilə görüşlər əsnasında 
mən bildirmişdim ki, vətəndaş cəmiyyətinin 
nümayəndələri, media nümayəndələri, digər 
ictimai rəyə nüfuz, yəni təsir edə bilən şəxslər 
ATƏT-in fəaliyyəti çərçivəsində, yəni ki, bu 
format çərçivəsində görüşlər keçirə bilərlər ki, 
Ermənistan–Azərbaycan əlaqələri normallaşsın. 
İndi gündəlikdə duran məsələ budur. Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi həll olunub. İndi məsələ 
Ermənistan – Azərbaycan münasibətlərinin nor-
mallaşmasıdır və istənilən beynəlxalq təşkilat, 
bu sahədə öz töhfəsini verə bilən təşkilat, 
əlbəttə ki, qəbulediləndir”.

Prezident diqqətə çatdırdı ki, Minsk  qrupu 
İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər 28 il 
fəaliyyətdə idi və həmsədr ölkələr bu illər 
ərzində Azərbaycana, Ermənistana bəlkə də 
yüzlərlə səfər etmişlər. Nəticə də göz qaba-
ğındadır, nəticə sıfır. Bunun səbəbləri də 
Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumdur. Ölkə baş-
çısı bu münaqişənin hərbi-siyasi yollarla özü həll 
etdiyini bir daha diqqətə çatdırdı. Ona görə də 
Minsk qrupuna münaqişənin həlli üçün verilmiş 
mandat, faktiki olaraq, de-yure qüvvədə olsa da, 
de-fakto artıq etibarsız sayıla bilər.

Artıq beynəlxalq aləm də, o cümlədən 
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədr dövlətlərinin 
ekspertləri, nüfuzlu nəşrlər də bu qurumun öz 
əhəmiyyətini itirdiyini, indiki reallqda heç nəyə 
yaramadığnı açıq şəkildə etiraf edirlər. Məsələn, 
ABŞ-ın “Foreign Policy” jurnalında dərc olunan 
və Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsinin 
həlli çərçivəsindəki fəaliyyətinə həsr olunan 
məqalədə qeyd edilir ki, otuz il ərzində  ATƏT-in 
Minsk qrupu nəticə verməyib. Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin bu yaxınlarda əldə etdiyi qələbə, 
Ermənistanın işğalının sona çatması, onun 
gələcək fəaliyyəti üçün heç bir məna qoymur. 
İndi bu, ölü strukturdur.

Məqalədə deyilir ki, təşkilat bu illər ərzində 
qarşısına qoyulmuş vəzifələri həll edə bilməyib 
və sözün hərfi mənasında, fiaskoya uğrayıb. 
Həmçinin Fransa və onun bu təşkilatın həmsədri 
kimi fəaliyyəti tənqid olunur: “ Prezident Emma-
nuel Makron Fransanı Minsk qrupunun həmsədri 
kimi geri qayıdışı olmadan diskreditisaya 
etdi, nüfuzdan saldı. Çünki açıq bəyanatlarla 
Ermənistanın tərəfini tutdu və bununla da 
diplomatik bitərəfliyi pozdu. Makron, hətta, “Mən 
Ermənistana və ermənilərə səslənirəm: Fransa 
öz rolunu oynayacaq” deməkdən də çəkinmədi”.

Müəllif, eyni zamanda, ABŞ səfiri Riçard 
E.Hoqlandın sözlərindən də sitat gətirib: “Biz 
beşulduzlu otellərdə qaldıq, bizə nümayəndəlik 
mərtəbələrində nömrələr verirdilər, bununla da 
əlavə xərcə düşmədən özəl yeməkxanalara və 
tam təmin olunmuş barlara çıxış əldə edirdik. 
Həmişə şəhərlərdə ən yaxşı restoranları axta-
rırdıq. ATƏT bayrağını göstərdiyimiz və Bakı ilə 
İrəvana Minsk qrupunun varlığını xatırlatdığımız 
müddətdə yaxşı yaşayırdıq. Ancaq, düzü, çox az 
şey əldə edilib”.

Məqalədə Ermənistanın bundan sonrakı 
taleyinə də aydınlıq gətirilib. Qeyd olunur ki, 
yeganə yol Ermənistanla Azərbaycan arasın-
da sülh müqaviləsidir. Diplomatik təcrübədə 
müharibələr belə sona çatır. Həmçinin 
Azərbaycanın Ermənistandan güclü olması 
faktı da məqalədə əks olunub. Qeyd edilir ki, 
Azərbaycan əhalisi Ermənistan əhalisindən üç 
dəfə çoxdur, ümumi daxili məhsul baxımdan 
isə Azərbaycan qarşı tərəfi dörd dəfədən çox 
üstələyir.

Göründüyü kimi, artıq dünyanın tanınmış 
ekspertləri də ATƏT-in Minsk qrupunun öz 
əhəmiyyətini tamamilə itirdiyini etiraf edirlər. 
Beynəlxalq ictimaiyyətə də məlumdur ki, 
Minsk qrupunun görünməyən siyasətinin tərkib 
hissəsi azərbaycanlıları öz ata-baba torpaq-
larından daha çox uzaqlaşdırmaq, yaddaşlar-
dan silmək, Qarabağsız bir nəslin formalaş-
masına nail olmaq imiş. Bu qurumun 28 illik 
“fəaliyyəti “mənasız, heç bir əhəmiyyət kəsb 
etməyən bəyanatlar verməkdən, separatçılara 
himayədarlıq etməkdən ibarət olub. Eyni zaman-
da, işğalçıya qarşı hər hansı bir ciddi tədbirin 
görülməməsi Minsk qrupunun ermənilərə xidmət 
etdiyini göstərmiş və bununla da sülhdən çox 
uzaq olan bir təşkilat olduğunu təsdiqləmişdir.

İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər dövlət 
başçımız bu təşkilatın fəaliyyətsizliyi ilə bağlı 
dəfələrlə çıxışlar etmiş, bəyanatlar vermişdir. 
Amma Minsk qrupu bütün bunlardan heç bir 
nəticə çıxarmayıb və öz bildiyini edib. Nəhayət, 
Azərbaycan dövləti BMT Təhlükəsizlik Şura-
sının 30 ilə yaxın müddətdə icra olunmayan 4 
qətnaməsini, həmçinin ATƏT-in Minsk qrupunun 
yerinə yetirmədiyi öhdəliyi özü yerinə yetirdi. 
Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edərək, 
ölkəmizi bütövləşdirdi və Ermənistanı kapitulya-
siya aktını imzalamağa məcbur etdi.

Müharibədən sonrakı dövrdə ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrlərinin Bakıya səfəri olmuş-
dur. Təbii ki, bu, dəvətsiz bir səfər idi. Dövlət 
başçısı tərəfindən onlara kifayət qədər tutarlı 
cavabın verildiyini nə beynəlxalq ictimaiyyət, nə 
də onların özləri unudublar. Ölkə başçısı haqlı 
olaraq qurumun nümayəndələri qarşısında belə 
bir sual qoydu: “Siz bizə deyin görək, nə ilə 
məşğul olmaq istəyirsiniz?”

Azərbaycanın şanlı Qələbə qazandığı 
və Ermənistanın acınacaqlı məğlub olduğu 
müharibədən xeyli müddət keçsə də, məğlub 
ölkə yenə də bölgədəki proseslərə ATƏT-in 
Minsk qrupunu cəlb etmək arzusunda idi.  Ancaq 
ATƏT-in özü, həm Avropa İttifaqı, həm də 
Ermənistan Minsk qrupunun bu proseslərdə işti-
rak etməyəcəyini anlayıb. Xüsusilə, 2021-ci ildə 
Brüsseldə keçirilən görüşlər və bu danışıqlarda 
əldə olunan razılaşmalardakı şərtlər beynəlxalq 
hüquqa əsaslanan şərtlərdir. Nəhayət, 
Ermənistan keçirilən bütün görüşlərdə ATƏT-in 
Minsk qrupunun fəaliyyətsiz bir qurum olduğunu 
dərk etdi. Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, 
ATƏT-in Minsk qrupu öz missiyasını çox uğur-
suz və ləyaqətsiz formada başa çatdırıb. Onlara 
bu bölgədə “münaqişənin tənzimlənməsində 
vasitəçilik missiyasına”  ehtiyac yoxdur.

Hazırda sərhədlərin delimitasiya və demar-
kasiya ilə bağlı komissiya yaradılması və bun-
dan sonra sülh müqaviləsinin imzalanması ilə 
bağlı işə başlamaq tapşırığı verilib. Artıq heç bir 
təşkilatın, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun 
vasitəçilik missiyasına ehtiyac yoxdur. Dövlət 
başçımızın dediyi kimi, indiki şəraitdə isə Minsk 
qrupu, onun həmsədrlər formatı faktiki olaraq 
qeyri-funksional vəziyyətdədir.

Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

Bizim mövqeyimiz həmişə birmənalı olub. Biz müzakirə zamanı 
nəyi demişiksə, rəsmi açıqlamalarda da eyni tezisləri, eyni fikirləri 
səsləndirmişik. Biz bu münaqişəni özümüz həll etdik. Minsk qrupu 
 İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər 28 il fəaliyyətdə idi və həmsədr 
ölkələr bu illər ərzində Azərbaycana, Ermənistana bəlkə də yüzlərlə 
səfər etmişlər. Nəticə də göz qabağındadır, nəticə sıfır.

Prezident İlham Əliyevin bu ilin birinci rübünün  
yekunlarına həsr olunan müşavirədəki nitqindən
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