
Prezident İlham Əliyevin siyasi 
islahatlar kursu və qanunverici orqan
Dövlət başçımızın VI çağırış Milli Məclisin ilk iclasında tarixi çıxışından 2 il ötür

Ötən iki ilin ölkə həyatında 
fövqəladə önəmli hadisələrlə 
zənginliyi hər kəsə məlumdur. 
Pandemiya şəraitində davranış, 
onlayn rejimli fəaliyyət təcrübəsinin 
tətbiqi, Tovuz döyüşləri, 44 günlük 
Vətən müharibəsi, müharibəsonrası 
geniş quruculuq-bərpa işlərinin, 
infrastruktur layihələrinin icrasının 
başlanması və bütün bunların 
beynəlxalq inikası dediklərimizə 
sübutdur. Parlamentimiz ötən iki ildə, 
bütün bu məsələlərə öz səlahiyyətləri 
və üzərinə düşən tarixi missiya 
ilə reaksiya verib, müzakirələr 
aparıb, qanunlar qəbul edib. 
Yalnız “Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında” 
Qanunun qəbulu, Azərbaycan ilə 
Türkiyə arasında imzalanmış Şuşa 
Bəyannaməsinin təsdiqi misalında 
belə, parlamentimizin, ümumən, 
ölkə ictimai-siyasi həyatının, hüquq 
sistemimizin necə şərəfli dönəm 
yaşadığını görmək mümkündür.

Milli Məclisdə 11 siyasi partiya 
və çoxsaylı bitərəf təmsil olunur. 
Xüsusilə, müxalifət partiyalarının 
təmsilçilərinin VI çağırış Milli 
Məclisin komitələrinin rəhbərliyində 
təmsil olunması, o cümlədən 
Məclisin sədr müavini (digər müavin 
bitərəf olmaqla) seçilməsi siyasi 
sistemimizi möhkəmləndirmək, 
siyasi münasibətləri sağlam zəmində 
gücləndirmək üçün özünəxas önəm 
daşımaqdadır. Bundan başqa, 
Prezident Administrasiyasında 
Siyasi partiyalar və qanunvericilik 
hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin 
yaradılması da, şöbənin adından 
göründüyü kimi, siyasi islahatlar 
kursunu və Milli Məclislə işi yeni 
çağırışlara və çağın tələblərinə 
uyğunlaşdırmağa xidmət edir.

Aydındır ki, siyasi islahatların 
partiyalararası geniş dialoq 
aparılmadan həyata keçirilməsi 
mümkünsüz işdir. Prezident 
Administrasiyası nümayəndələrinin 
bütün siyasi qüvvələrin rəhbərləri ilə 
keçirdikləri görüşlər, genişmiqyaslı 
islahatlar dövründə siyasi islahatların 
zəruriliyini aydın ifadə edir.

Əlbəttə, Milli Məclisin bu planda 
əsas işi qanunvericilik sahəsində də 
siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi üçün 
lazımi addımlar atmaqdan ibarətdir. 
Azərbaycanda çoxpartiyalı sistem 
daha da möhkəm əsaslar üzərində 
qurulma tələbatını və bundan irəli 
gələn perspektiv üstün münasibətləri 
vəd edir. Siyasi partiyaların fəaliyyəti 
üçün çoxpartiyalı sistemin inkişafı 
adına gərəkli olan bütün alətlər 
spektri mövcud olmadan yeni dövrün 
çağırışlarına cavab vermək mümkün 
deyil.

Ölkədə aparılan islahatlar müvafiq 
fəaliyyət sahələrinin hamısını əhatə 
etməklə, həm konseptual, həm də 
struktur xarakteri daşıyır. Məsələn, 

köklü kadr islahatları aparılır. Gəlin, 
etiraf edək ki, bir sıra yerli icra 
orqanlarında müşahidə olunan 
xoşagəlməz mənzərələr yalnız həmin 
rayonların əhalisini deyil, bütövlükdə, 
xalqımızı qəzəbləndirirdi. “Xalqın 
birinci xidmətçisi mənəm və bütün 
dövlət məmurları belə işləməlidirlər.” 
Bu sözlər Prezident İlham Əliyevə 
xasdır. Hələ 2014-cü il fevralın 
5-də Azərbaycan Respublikası 
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət proqramlarının icrasına 
həsr olunan konfransdakı çıxışında 
dövlət başçısı deyirdi: “Əminəm 
ki, növbəti illərdə rüşvətxorluğa və 
korrupsiyaya qarşı mübarizəmiz 
daha da gözəl nəticələr verəcəkdir. 
Bunu deməyə əsas verən görülən 
işlərdir, aparılan islahatlardır və güclü 
siyasi iradəmizdir. Azərbaycanda 

korrupsiyaya və rüşvətxorluğa yer 
olmamalıdır. Bütün dövlət məmurları 
bunu eşitsinlər, bilsinlər və elə 
işləsinlər ki, həmişə dövlət və xalq 
qarşısında alnıaçıq, üzüağ olsunlar”.

Dövlət başçısının kadr islahatları 
ilə nəzərdə tutulan ilkin nəticələri, 
yaxud, məmurlara (kadrlara) tələbləri, 
onlardan gözlənən əsas prinsipləri 
nədir? Hər bir məmur öz məsuliyyətini 
dərk etməlidir, xalqla bir yerdə olmalı, 
təvazökar, işgüzar və vətənpərvər 
olmalıdır, rüşvət almamalı, özünü 
xalqdan üstün tutmamalıdır, işlədiyi 
bölgələrdə, sahələrdə hörmət 
qazanmalı, Vətənə sədaqətli olmalı, 
heç bir xarici dairənin təsiri altına 
düşməməlidir.

Ona görə də, mərkəzi və yerli 
icra orqanlarında, bütün dövlət 
qurumlarında təmizləmə işləri 

aparılıb, zərurət olarsa, bundan 
sonra da aparılacaqdır. Beləliklə, 
islahatların dərinləşməsi prosesi 
parlamentdən yan keçə bilməzdi. Milli 
Məclisin deputatları qarşısında böyük 
vəzifələr dayanır. Bu vəzifələr, təbii ki, 
ilk sırada, qanunvericilik sahəsindəki 
vəzifələrlə ölçülür. Yəni, dəyişən 
gerçəkliklər yeni, qabaqcıl ruhlu, 
dərin məzmunlu, çağdaş qanunların 
hazırlanmasını və qəbulunu zəruri 
edir. Siyasi sistemin formalaşdırılması 
və gücləndirilməsi üçün yeni 
qanunvericilik təşəbbüsləri çox 
önəmlidir. Biz cənab Prezidentin iki il 
öncəki çıxışını xatırlayarkən, bir daha 
vurğulamalıyıq ki, milli dəyərlərimizlə, 
həmin dəyərlərin qorunması ilə, milli 
mədəni irsimizlə bağlı qanunvericilik 
bazası daha da genişləndirilməlidir. 
İqtisadi islahatların dərinləşməsi işinə 
töhfə verən qanunların qəbulu da 
tarixi zəfər qazanmış ölkəmizin haqqı, 
yeni çağımızın irəli sürdüyü tələbdir.

Unutmamalıyıq ki, Azərbaycan 
sosial dövlətdir və atılan addımlar 
da bunu təsdiqləməkdədir. Məsələn, 
ölkəmizdə şəffaflıqla bağlı gedən 
proseslər iqtisadi imkanlarımızı 
gücləndirir, kölgə iqtisadiyyatına qarşı 
ciddi zərbə vurur.

Təbii ki, deputat seçildiyi 
dairədəki problemləri, tendensiyaları 
və ümumölkə hadisələrinin 
qanunauyğunluqlarını yaxşı bilməlidir. 
Deputat fəallıq nümayiş etdirmədən, 
seçicilərlə daim təmasda olmadan 
siyasi-iqtisadi islahatlarla ayaqlaşa 
bilməz.

Parlamentin məsuliyyəti yalnız ali 
hakimiyyət bölgüsü ilə şərtlənmir, bu, 
eyni zamanda, ümumdünya, bölgə 
və ölkədaxili proseslərdən irəli gələn 
məsuliyyəti ifadə edir. Məsələn, Milli 
Məclisin iqtisadi sahədə görülən 
işlərlə bağlı rolunun artması dövlət 
başçısının VI çağırışın ilk iclasındakı 
çıxışında xüsusi vurğulanmışdı. Belə 
ki, bir tərəfdən seçicilərlə, bir tərəfdən 
hökumət üzvləri ilə sıx təmas, 
eləcə də, beynəlxalq münasibətlər 
sistemindəki məsuliyyətli yeri və rolu 
qanunvericilik qolunun yerini, rolunu 
şərtləndirməkdədir.

Bir sözlə, dünyəvilik, demokratizm 
prinsipləri daha geniş bərqərar 
olmalı, radikalizmlə mübarizə geniş 
vüsət qazanmalıdır. Çünki xalqımız 
əmin-amanlıq, sabitlik, firavanlıq, 
təhlükəsizlik şəraitində yaşamaq 
haqqına sahibdir. Dövlət başçısının 
dəfələrlə, o cümlədən VI çağırış 
Milli Məclisin ilk iclasındakı nitqində 
söylədiyi kimi, əldə etdiyimiz ən 
böyük uğurlardan biri siyasi sabitlikdir. 
Siyasi sabitliyin qorunmasında bütün 
vətəndaşlar və onların səs verib, 
mandat qazandırdığı deputatlar fəal 
iştirak etməlidirlər.

Qənirə PAŞAYEVA, 
Milli Məclisin Mədəniyyət 

komitəsinin sədri

İ ki il öncəki (10 mart 2020-ci il) çıxış islahatlar kursunun 
davamını, cənab Prezidentin qətiyyətini və perspektivini 
göstərirdi. Əslində, növbədənkənar seçkilərin 

keçirilməsinin əsas səbəbi islahatları dərinləşdirmək, vaxt 
itirmədən yeni tərkibdə Milli Məclisin işini təşkil etmək 
idi. Siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi işində bütün siyasi 
qüvvələrin iştirak etdiyi seçkilər nəticəsində formalaşmış 
Milli Məclisin böyük rola malik olması mühüm faktordur. 
Biz bunu ötən iki il ərzində cərəyan edən hadisələr fonunda 
daha yaxından izlədik və gördük.

Dünyanın diqqəti 
yenidən Şuşaya yönəlir

– Qarabağın tacı olan Şuşa xalqımız 
üçün əziz məkandır. Şuşa sevgisi hər bir 
azərbaycanlının mənəvi varlığının ayrılmaz 
parçasıdır. Dünya Azərbaycanlılarının V 
Qurultayının Şuşada keçirilməsi təklifini tarixi 
hadisə hesab edirəm. Son vaxtlar Şuşada 
keçirilmiş bir-birindən rəngarəng tədbirlər 
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən böyük 
maraqla izlənilib. “Xarıbülbül” Beynəlxalq 
Musiqi Festivalının, Vaqif Poeziya Günlərinin, 
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında müttəfiqlik 
bəyannaməsinin imzalanması, Novruz şənliyi 
və digər beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər 
maraqla qarşılanıb. 

E.Nəsirov belə tədbirlərin iştirakçlarının 
ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər, eləcə də 
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan 
yenidənqurma, bərpa-quruculuq işləri ilə 
yaxından tanışlıq üçün əhəmiyyətli olduğunu 
bildirdi: “Bu il martın 18-də Şuşa şəhərində 
keçirilən Azərbaycan – BMT tərəfdaşlığının 
30 illiyinə həsr olunmuş toplantını  xüsusi 
qeyd etmək istərdim.  Respublikamızın 
yüksək səviyyəli dövlət və hökumət 
rəsmilərinin, BMT-nin ölkəmizdəki rezident 
əlaqələndiricisinin, o cümlədən təşkilatın 
Azərbaycandakı qurumlarının rəhbər 
şəxslərinin, həmçinin nüfuzlu ictimai-siyasi 
xadimlərin iştirakı tədbirin əhəmiyyətindən 
xəbər verirdi. Şuşa toplantısında əsas 
məqsəd Azərbaycan – BMT tərəfdaşlığında 
Davamlı İnkişaf Məqsədləri istiqamətində 

qət edilmiş yolun nəzərdən keçirilməsi üçün 
əlverişli platforma yaratmaq, postpandemiya 
və postmüharibə reallıqlarında Azərbaycanın 
yeni prioritetlərini və imkanlarını müzakirə 
etmək olub. Çoxşaxəli əməkdaşlığı 
özündə ehtiva edən Azərbaycan – BMT 
tərəfdaşlığının 30 illiyinə həsr olunmuş 
toplantının məhz Şuşada keçirilməsi xüsusi 
rəmzi məna daşıyır”.

Dünya Azərbaycanlılarının V Qurulta-
yının Şuşada keçirilməsi belə əhəmiyyətli 
tədbirlərdən biri olacaq. Bu tədbir dünyanın 
nəzər-diqqətini yenidən Şuşaya cəlb edəcək. 
Şanlı Qələbəmizin bəhrəsi olan bu möhtəşəm 
tədbirin “Şuşa ili” ilə bağlı tədbirlər planının 
növbəti mərhələsi olduğunu vurğulayan 
E.Nəsirov tədbirdə, təxminən, 65 ölkədən 
400 nəfərə yaxın diaspor nümayəndəsinin 
iştirakının gözlənildiyini bildirdi. Qeyd etdi ki, 
Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayı son 
illər yüksək təşkilatlanma və birlik nümayiş 
etdirən, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycan 
həqiqətləri ilə bağlı məlumatlandırılmasında 
xüsusi rol oynayan diasporumuzun Qara-
bağın azad olunmasından sonra ilk böyük 
görüşü olacaq.

Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan 
azərbaycanlıların ölkəmizin milli maraq-
ları ətrafında sıx birliyindən söhbət açan 
E.Nəsirov onların təşkilatlanmasında ümum-
milli lider Heydər Əliyevin xidmətlərinin 
əvəzsiz olduğunu bildirdi: “Ulu öndər 23 may 
2001-ci ildə “Dünya Azərbaycanlılarının I 
Qurultayının keçirilməsi haqqında” sərəncam 
imzaladı. Qurultay həmin il noyabrın  9–10-da 
keçirildi. Heydər Əliyev həmin tədbirdə 
geniş nitq söyləyərək, Azərbaycan dias-
poru qarşısında duran taleyüklü vəzifələri 
müəyyənləşdirdi. Təbii ki, o zaman Qarabağ 
probleminin həlli ölkə qarşısında, eləcə də 
diaspor təşkilatları üçün ən aktual vəzifə 
idi. Bu qurultay xaricdəki soydaşlarımızın 
azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşərək, 
təşkilatlanması baxımından tarixi əhəmiyyət 
daşıyır”. 

Ulu öndərin böyük iftixarla söylədiyi “Mən 
həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm 
ki, mən azərbaycanlıyam” kəlamı bu gün də 
dillər əzbəridir.

Deputat dedi ki, qurultaydan sonra – 
2002-ci il iyulun 5-də Prezident Heydər Əliyev 
“Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında” 
fərman imzaladı. Bütün fəaliyyəti ilə ulu 
öndərə sadiqliyini nümayiş etdirən Prezident 
İlham Əliyev diaspor quruculuğuna da xüsusi 
önəm verdi. Dövlət başçımızın 19 noyabr 

2008-ci il tarixli sərəncamı ilə Xarici Ölkələrdə 
Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin əsasında Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi yaradıldı. 2006-cı il martın 16-da 
Dünya Azərbaycanlılarının ikinci,  2011-ci il iyu-
lun 5–6-da üçüncü, 2016-cı il iyunun 3 – 4-də 
dördüncü qurultayları keçirildi.

Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə 2003-cü 
ildən sonra Azərbaycan və türk diasporlarının 
birləşdirilməsi istiqamətində ciddi addımlar 
atılıb. Məhz bu birləşmədən sonra iki qardaş 
xalqın diasporları daha da güclənməyə, dün-
yada, xüsusilə, Qərb ölkələrində geniş yayıl-
mış saxta və qondarma erməni təbliğatına 
ağır zərbələr vurmağa başlayıblar.

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 diaspor siyasəti 
nəticəsində xaricdəki həmvətənlərimizin 
daha mütəşəkkil formada təşkilatlanması 
özünün yeni mərhələsinə qədəm qoydu. 
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çat-
dırılması, zəngin mədəni irsimizin təbliği, 
təcavüzkar erməni dairələrinin ideoloji 
təxribatlarının qarşısının alınmasında xaricdə 
yaşayan həmvətənlərimizin xidmətləri xüsusi 
qeyd edilməlidir. Xüsusilə, Vətən müharibəsi 
dövründə xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz 
təşkil etdikləri aksiyalarda erməni təcavüzü 
barədə yerli əhaliyə ətraflı məlumat vermiş, 
sentyabrın 27- də başlanan müharibənin 
Ermənistanın işğalçılq siyasətinin davamı ol-
duğunu faktlarla sübut etmişlər. Ümumiyyətlə, 
diaspor quruculuğu məsələləri dövlət 
siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birini 
təşkil edir. 

E.Nəsirov hazırda 500-ə yaxın  diaspor 
təşkilatının mövcud olduğunu  bildirdi. 
Möhtərəm Prezidentimizin diaspor təşkilatları 
qarşısında qoyduğu əsas vəzifələrdən biri 
də odur ki, yaşadığınız ölkələrdə siyasi amil 
olun. Həmin ölkələrin dəyərlərini qorumaq 
şərtilə azərbaycanlı olduğunuzu unutmayın, 
həqiqətlərin dünyaya çatdırlmasına dəstək 
verin.

Deputat Dünya Azərbaycanlılarının V 
Qurultayının Şuşa şəhərində keçirilməsinin 
mühüm əhəmiyyət daşıdığını xatırladaraq bil-
dirdi: “Artıq Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 
bütün hazırlıq prosesini yekunlaşdırıb. 
Ayrı-ayrı ölkələrdən gələn diaspor təşkilatları 
Şuşada toplanacaq. Şuşa türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı seçilib. Qarabağın 
incisi olan Şuşada dünya ölkələrindən gələn 
azərbaycanılılar bir məclisdə cəmləşəcək. 

Xaricdə yaşayan imkanlı iş adamlarının 
da Qarabağın bərpasına investisiya qoyması 
əhəmiyyətlidir. Unutmamalıyıq ki,  Qarabağı 
öz daxili imkanlarımız hesabına bərpa edirik. 
Dünyada yaşayan diaspor fəalları, tanın-
mış iş adamları bu prosesə öz töhfələrini 
verməlidirlər. Ümid edirəm ki, qurultayda 
müzakirə olunan məsələlər Qarabağın 
yenidən qurulmasına tanınmış iş adamlarının 
cəlbi ilə tarixə düşəcək. Unutmamalyıq ki, 
hamımızın bir Vətəni var – Azərbaycan. Bu 
qurultay həm də dünyaya bir daha nümayiş 
etdirəcək ki, Qarabağ Azərbaycandr!”

Söhbəti qələmə aldı:  
Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycanın qədim diyarı olan Şuşa dünya azərbaycanlılarına qucaq 
açır. Diaspor nümayəndələri V qurultaylarını bu qədim şəhərimizdə 
keçirməyi qərara alıblar. Bu möhtəşəm tədbir “Şuşa ili” ilə bağlı tədbirlər 
planının növbəti mərhələsi olacaq. Konsert, festival və media-turların 
təşkili ilə yanaşı, Şuşanın daha yaxşı tanıdılması üçün filmlərin çəkilməsi, 
beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi də tədbirlər planında öz əksini 
tapıb… Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının professoru, siyasi elmlər doktoru, Milli Məclisin deputatı 
Elman Nəsirovla söhbətimiz bu barədə oldu. O dedi:

Növbəti qurultayın Şuşada keçirilməsi çox qürurvericidir

Ən vacib olanı isə xalqımızın 
birliyidir. Azərbaycan dövləti və 
xalqımız möhtərəm Prezidentimizin 
ətrafında bir yumruq kimi birləşib. 
Dünənki və bugünkü böyük 
uğurlarımızı şərtləndirən məhz bu 
amildir. Sabah da belə olacaq. Buna 
tamamilə əminəm.  

Hesab edirəm ki, Azərbaycan 
xalqı bu gün dünyanın ən xoşbəxt 
xalqlarındandır. Çünki öz gücü, hünəri 
ilə otuz ilə yaxın işğal altında olan 
torpaqlarını yağı düşməndən azad 
edə bilibdir. Son onilliklər ərzində 
bütün dünyada Qarabağda bizim 
qazandığımız zəfər miqyasında uğura 
çox az xalqlar nail ola biliblər. 

Azərbaycan əsgərinin İkinci 
Qarabağ müharibəsindəki hünər 

dastanı bütün dünyanı heyran 
edib. Bizim sevinməyə, qürur 
duymağa tam haqqımız var. Bu 
böyük xoşbəxtlik xalqımıza İkinci 
Qarabağ müharibəsində Prezident, 
müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin yüksək qətiyyəti və rəşadətli 
Azərbaycan Ordusunun əsgər və 
zabitlərinin qeyri-adi qəhrəmanlıqları 
sayəsində nəsib olubdur.  Qədirbilən 
Azərbaycan xalqı doğma 
Qarabağımızın xilaskarlarını heç vaxt 
unutmayacaq. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xalqımızın 
44 günlük Vətən müharibəsindəki  
parlaq zəfəri ölkəmizin hər yerində 
böyük ruh coşğunluğu yaratmışdır. 
Dünən cəbhədə parlaq qələbə 
qazanan Azərbaycan dövləti bu 

gün artıq Qarabağda böyük tikinti-
quruculuq işləri ilə məşğuldur. 
Dövlətimiz və  xalqımız bu gün əl-ələ 
verib işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
düşmənin vandalcasına dağıtdığı 
şəhər və kəndləri yenidən inşa edir. 
Gözlərimizin önündə əvvəlkindən də 
gözəl şəhərlər tikilir, parklar və yollar 
salınır.

Məlum olduğu kimi, Prezident 
İlham Əliyev 2022-ci ili “Şuşa ili” 
elan edib. Fikrimcə, ölkəmizdə elə 
bir insan tapılmaz ki, o, gözəl və 
qənirsiz Şuşanı bütün varlığı, ruhu ilə 
sevməsin, ona qəlbən bağlanmasın. 
Amma, mənə elə gəlir ki, möhtərəm 
Prezidentimiz Şuşanı hər birimizdən 
daha çox sevir. Cənab İlham Əliyev 
bir dəfə bu barədə söz açarkən 

demişdir: “Şuşa Azərbaycan xalqının 
qəlbində xüsusi yerə malikdir. 
Şuşa Qarabağın tacıdır, Şuşa 
təkrarolunmaz şəhərdir. Şuşanın 
yerləşməsi, təbiəti, havası, iqlimi, 
tarixi abidələri, dini abidələrimiz, 
şəhərin memarlıq ansamblı bizim milli 
sərvətimizdir. Şuşanı biz qorumalıyıq, 
qoruyacağıq. Biz Şuşaya qayıtmışıq 
və bundan sonra Azərbaycan xalqı 
Şuşada əbədi yaşayacaqdır”.

Mən İkinci Qarabağ müharibəsi 
qazisiyəm. Nə gizlədim, Vətənimin 
azadlığı uğrunda döyüşlərdə iştirak 
etdiyim üçün çox qürurluyam. Eyni 
zamanda, hazırda dövlətimizin Vətən 
müharibəsi iştirakçılarına, qazilərə, 
şəhid ailələrinə göstərdiyi hərtərəfli 
diqqət və qayğı hamı kimi, məni də 
çox məmnun edir. Buna görə cənab 
Prezident İlham Əliyevə, eləcə də 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevaya ürəkdolusu təşəkkür 
edirəm. 

Sonda isə bir daha vurğulamaq 
istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı yeni, 
möhtəşəm tədbir ərəfəsindədir. 
Çünki, Dünya azərbaycanlılarının 
Şuşada keçiriləcək növbəti qurultayı 
əsl milli bayrama çevriləcək.

Azər VERDİYEV, 
politoloq, İkinci Qarabağ 

müharibəsi qazisi 

Məlum olduğu kimi, Dünya Azərbaycanlılarının V qurultayı 
xalqımızın musiqi beşiyi olan Şuşa şəhərində keçiriləcək.  
Dünyanın hər yerindən təşrif buyuracaq soydaşlarımız hər 
birimiz üçün xüsusi məna daşıyan Şuşada, Cıdır düzündə  
görüşəcəklər. Bundan gözəl, qürurverici nə ola bilər?! 

Bu xoş müjdə hamı kimi, məni də  çox sevindiribdir. 
Hesab edirəm ki, dünya azərbaycanlılarının növbəti qurultayı 
xalqımızın birlik və həmrəyliyini daha da gücləndirəcək. 
Qurultay, əlbəttə, qarşıdakı illər üçün yeni, mühüm vəzifələr 
müəyyən edəcək. 
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