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Şərəfli missiyaya yarıtmaz münasibət və rüsvayçı sonluq 
Minsk qrupu ona bəslənən ümidləri doğrultmadı

Son zamanlar bəzi 
ekspertlər Azərbaycanın 2020-
ci ilin payızında  yaratdığı yeni 
reallıqların miqyasını regionla 
məhdudlaşdırmağa cəhd 
edirlər. Bu isə tam əsassızdır. 
Çünki Azərbaycan 44 günlük 
İkinci Qarabağ müharibəsində 
BMT Təhlükəsizlik Şurası-
nın hələ 1993-cü ildə qəbul 
etdiyi və 27 il kağız üzərində 
qalmış qətnamələrinin  real-
laşdırılmasına nail olmuşdur. 
Bu fakt isə dünyanın bütün 
ölkələrinin təmsil olunduğu ən 
böyük beynəlxalq təşkilatın 
sənədlərinin icrası olduğuna 
görə,  nəticəni təkcə regionla 
bağlamaq mümkün deyil.

Bundan başqa, bizim 
həmin müharibədəki uğurları-
mız ATƏT-in Minsk qrupunun 
siyasi səhnədən getməsi ilə 
nəticələndi ki, bu da sırf region 
miqyaslı reallıq deyil. Xatırla-
daq ki, əvvəlki adı ATƏM-in 
Minsk qrupu olan bu qurum  
ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri 
Şurasının 1992-ci ilin martın 
24-də  Helsinkidə keçirilmiş 
görüşündə formalaşdırılmışdı. 
Məqsəd keçmiş Ermənistan 
–Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinin ATƏT 
prinsipləri əsasında – sülh 
yolu ilə, danışıqlar vasitəsilə 
həllinə nail olmaq idi. Yəni 
bu quruma olduqca şərəfli 
bir missiyanın məsuliyyətli 
mandatı verilmişdi. Bəs nə 
oldu? Çox təəssüf ki, həmin 
qurum sülhə nail olmağa 
deyil, beynəlxalq aləmdəki 
ikili standartların davam 
etdirilməsinə zəmin yaradırmış 
kimi fəaliyyət göstərdi. 

Təxminən, iki həftə əvvəl 
“Yeni Müsavat”da  bir mate-
rial oxumuşdum. Bu sətirləri 
qələmə alarkən həmin yazıya 

bir də baxdım. Orada yazı-
lırdı: “ATƏT-in Minsk qrupu-
nun  ABŞ-dan olan keçmiş 
həmsədri Riçard Hoqland 
Beynəlxalq Münaqişələrin 
Həlli Mərkəzinin saytında dərc 
olunmuş məqaləsində bir sıra 
ilginc məqamları açıqlayıb. 
Hoqland yazır: Biz beşulduzlu 
otellərdə, ayrıca yemək otağı 
və içərisi dolu barı olan və heç 
bir əlavə xərc tələb etməyən 
lüks nömrələrdə qalırdıq. Biz 
olduğumuz şəhərlərdə ən yaxşı 
restoranlarda yeyirdik. Yaxşı 
yaşayırdıq və arabir ATƏT 
bayrağını qaldıraraq Bakı və 
İrəvanın yadına Minsk qrupu-
nun mövcud olduğunu salırdıq. 
Amma lap açıq danışsam,  
çox-çox az iş görülürdü”.

Bir xatırlatma. 1994-cü 
il dekabrın 5–6-da ATƏM-in 
Budapeştdə keçirilən Zirvə top-
lantısında həmsədrlik institutu 
təsis edilmişdi. Orada Minsk 
konfransına iki həmsədrin təyin 
olunması və Minsk qrupu-
nun iclaslarının onların birgə 
həmsədrliyi ilə keçiriləcəyi 
barədə qərar qəbul edilmişdi. 
Minsk prosesinin həmsədrlik 
institutu təsis olunarkən, ona 
əvvəlcə Finlandiya ilə Rusiya,  
sonra – 1995–1996-cı illər 
ərzində İsveç və Rusiya başçı-
lıq etmişdir.  1997-ci il yanva-
rın 1-dən  isə ATƏT-in Minsk 
prosesinə həmsədrlər qismində 
ABŞ, Rusiya və Fransa başçı-
lıq edirdilər.

Azərbaycan  Prezidenti 
İlham Əliyevin bu il  yanvarın 
12-də yerli televiziya kanal-
larına verdiyi müsahibədə 
dediyi kimi, həmin qurum artıq 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
ilə məşğul olmamalıdır. Çünki 
bu münaqişə həll olunub. Biz 
onların yerinə bu məsələni 

həll etdik. Onlar üçün nə 
qədər çətin olsa da, bu yeni 
reallığı qəbul etməlidirlər. 
Bilməlidirlər ki, onlar bundan 
sonra Qarabağ məsələsi ilə 
məşğul olmayacaqlar: “Çünki 
buna biz imkan verməyəcəyik. 
Biz bu münaqişənin bir tərəfi 
idik. Əgər bir tərəf deyir ki, bu 
münaqişə həll olunub, deməli, 
burada vasitəçiliyə yer qalmır 
və bizim mövqeyimiz onlara 
çatdırılıbdır. Nə ilə məşğul 
olacaqlar, yəqin ki, özləri 
fikirləşməlidirlər”. 

Yeri gəlmişkən, bəzi 
mətbuat vasitələri yazdılar ki,  
2022-ci il aprelin 8-də  Rusi-
yanın xarici işlər naziri Sergey 
Lavrov Ermənistanın xarici 
siyasət idarəsinin rəhbəri 
Ararat Mirzoyanla birgə 
keçirdiyi mətbuat konfransın-
da ATƏT-in Minsk qrupunun 
ləğv edildiyini deyib. Əslində, 
həmin gün qonşu ölkənin baş 
diplomatı demişdi ki, ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədrləri 
olan ABŞ və Fransa bu format 
çərçivəsində Rusiya ilə əlaqə 
saxlamaqdan imtina ediblər. 
Bu məntiq isə o deməkdir ki,  
onlar Minsk qrupundan çıxıb-
lar. Üstəlik, Sergey Lavrov bu 
fikirləri Minsk qrupunu “xortlat-
maq” istəyən Ermənistanın xa-
rici işlər naziri   Ararat Mirzo-
yanla birgə keçirdiyi mətbuat 
konfransında deyib. Bu xəbər 
ölü diriltməyə çalışan İrəvanın 
başına daş salmışdı. 

İrəvanın başına düşən 
növbəti daş isə Sergey Lav-
rovun  “Rusiya Azərbaycanla 
Ermənistan arasında 
münasibətlərin normallaş-
masına, habelə Azərbaycan, 
Rusiya və Ermənistan ara-
sında üçtərəfli formatda 
əldə olunmuş razılaşmaların 

yerinə yetirilməsinə tərəfdar 
olaraq qalmaqdadır” –ifadəsi 
olmuşdu. Yəni Ermənistan 
istəsə də, istəməsə də, Minsk 
qrupu dirilməyəcək və bu iki 
Cənubi Qafqaz ölkəsi ara-
sındakı münaqişə məhz 10 
noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli 
Bəyanat əsasında öz həllini 
tapacaq. 

İrəvanın “ölüdiriltmə” 
cəhdləri növbəti zərbəni 
Vaşinqtondan aldı. Son günlər  
okeanın o tayından xəbər gəldi 
ki, Rusiyadan sonra ABŞ da 
Minsk qrupunda fəaliyyətini 
dayandırıb. Daha doğrusu, 
bu ölkənin Dövlət Departa-
menti Minsk qrupunda olan 
həmsədr Endru Şoferi Qafqaz-
da  aparılacaq danışıqlar üzrə 
baş müşavir vəzifəsinə təyin 
etmişdir. Onun İrəvana səfəri 
də elə Minsk qrupu adından 
deyil, yeni müşavir missiyası 
ilə reallaşdırılmışdır. Cənab 
Şoferin Bakıya səfər edəcəyi 
də gözlənilir. Bir sözlə, Minsk 
qrupu daha  yoxdur.

Yeri gəlmişkən, keç-
miş  Minsk qrupunun 
həmsədr ölkələrindən biri 
olan  Fransanın nəinki par-
lament nümayəndələri, 
hətta prezidentliyə bir neçə 
namizədi də Ermənistana və 
qeyri-qanuni olaraq Qarabağa 
səfər edir və orada  qızışdı-
rıcı bəyanatlar verirdilər. Bu 
qanunazidd addımlar rəsmi 
Bakının ciddi narazılığı ilə 
qarşılanırdı. Dövlət başçımız 
mətbuata verdiyi müsahibədə 
demişdi ki,  müharibə 
dövründə və müharibədən 
sonra  Rusiya siyasi nöqteyi-
nəzərdən tam neytral mövqe 
nümayiş etdirirdi. Amerika-
dakı Tramp Administrasiyası,  
ümumiyyətlə, bu məsələ ilə 
məşğul olmaq fikrində deyildi. 
Müharibə Tramp Administra-
siyasının məhz son aylarına 
təsadüf etdiyi üçün biz Ame-
rika tərəfinin hər hansı bir 
mövqeyini görmədik. Avropa 

İttifaqı rəhbərlik səviyyəsində 
həm Ermənistan, həm 
Azərbaycan rəhbərliyi ilə 
telefon təmaslarında olmuşdur. 
Fransa isə birmənalı ola-
raq.  Ermənistanın mövqeyini 
müdafiə edir,  Azərbaycana 
qarşı əsassız ittihamlar irəli sü-
rürdü: “Ancaq indi deyə bilərəm 
ki, Fransa da müharibənin 
nəticələrini qəbul edib”.

Xatırladaq ki, Prezident 
İlham Əliyev ötən il aprelin 
13-də  ADA Universitetində 
keçirilən “Cənubi Qafqaza yeni 
baxış: münaqişədən sonra 
inkişaf və əməkdaşlıq” adlı 
beynəlxalq konfransda əcnəbi 
jurnalistin “ Siz hələ də Minsk 
qrupuna ehtiyacın olduğunu və 
belə bir qrup olarsa, bu qrupun 
funksiyasının nədən ibarət 
olacağını düşünürsünüzmü?” 
–  sualını cavablandırarkən 
demişdi: “Münaqişə öz həllini 
tapdıqdan sonra münaqişənin 
həllinə kömək etməli olan qru-
pun fəaliyyətinə yer varmı?...  
Lakin hesab edirəm ki,  onların 
postmünaqişə vəziyyətində 
öz rolunu oynaya biləcəyi 
bəzi sahələr ola bilər. Amma 
münaqişəni həll etməli olan bir 
qrup olaraq yox...  Demarkasi-
ya, delimitasiya, qarşılıqlı əlaqə 
məsələləri var. Biz beynəlxalq 
birliyin bir hissəsiyik, biz 
ATƏT-in üzvüyük və ATƏT-in 
regionda çox xüsusi rolu var. 
Buna görə mən onların faydalı 
ola biləcəyini düşünürəm”. 

 Azərbaycan bütün dün-
yaya açıq ölkədir və istənilən 
dövlət və ya beynəlxalq təşkilat 
bizim ərazimizdə xoşməramlı, 
beynəlxalq hüququn norma və 
prinsipləri əsasında fəaliyyət 
göstərə bilər. ATƏT də eləcə. 
Ancaq artıq tarixin arxivinə 
göndərilmiş münaqişənin 
nizamlanması üçün yaradılmış 
Minsk qrupu daha  yoxdur. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Təəssüflər olsun ki, Minsk qrupu münaqişənin həllində heç bir rol 
oynamayıb. Halbuki,  bunu etmək üçün Minsk qrupu 28 il ərzində müvafiq 
mandata sahib idi. Mən son 17 il ərzində danışıqlarda iştirak etmişdim. Lakin 
müharibə zamanı dediyim kimi, Minsk qrupunun ideyalarla çıxış etmək və 
yaradıcı olmaq istiqamətində müəyyən fəaliyyəti olsa da, bunlar heç bir nəticə 
verməmişdir. Reallıq bundan ibarətdir.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ATƏT-in  
Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Stefan Viskontini, ABŞ-dan olan 
həmsədri Endrü Şoferi, Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli 

səfiri Mixail Boçarnikovu və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi 
nümayəndəsi Anji Kaspşiki qəbul edərkən söylədiyi fikirlərdən

Bakı, 12 dekabr 2020-ci il

Turizm və Menecment Universitetində əmək yarmarkası keçirilib
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq 
Agentliyi və Azərbaycan Turizm və 
Menecment Universitetinin (ATMU) 
birgə təşkilatçılığı ilə universitetdə əmək 
yarmarkası keçirilib. 

Yarmarkada Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə 
Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli, ATMU-nun 
rektoru İlham Mədətov, Dövlət Turizm Agentliyinin 
aparat rəhbəri Kənan Qasımov və digər rəhbər 
şəxslər iştirak ediblər. 

Yarmarka zamanı keçirilən görüşdə universi-
tet və agentlik arasında səmərəli əməkdaşlığın 
qurulması, məzunların əmək bazarına çıxışını 
dəstəkləmək məqsədilə şəraitin  yaradılması 
məsələləri, əmək yarmarkasının təşkilinin 

əhəmiyyəti və qarşıda duran başlıca 
vəzifələr müzakirə olunub. 

Yarmarkaya ölkənin tanınmış 26 
dövlət və özəl müəssisəsi tərəfindən, 
ümumilikdə, 410 boş iş yeri və təcrübə 
proqramları təqdim edilib. 

Qeyd edək ki, əmək yarmarka-
sının keçirilməsində əsas məqsəd 
ATMU məzunlarının məşğulluq 
problemlərinin uğurlu həlli, savadlı, 
peşəkar və təcrübəli gənclərin ixtisas-
yönümlü karyerasının dəstəklənməsi, 
tələbələr üçün uyğun təcrübə imkanla-
rının yaradılmasının təmin edilməsidir.

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Baş prokuror Füzuli rayonunda 
vətəndaşları qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dövlət qurumları 
tərəfindən insanlara layiqli xidmət göstərilməsi, vətəndaşların müraciətlərinə 
qayğı və həssaslıqla yanaşılması, bu zaman ədalət prinsipinin tam təmin 
olunması ilə bağlı tapşırıqları prokurorluq orqanları tərəfindən daim diqqətdə 
saxlanılaraq vətəndaşların qəbulu, onların ərizə və şikayətlərinə baxılaraq 
həll olunması üçün müvafiq tədbirlər görülür.

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanla-
rı rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda 
vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, 
Baş prokuror Kamran Əliyev aprelin 21-də 
Füzuli Rayon Prokurorluğunun inzibati bina-
sında Füzuli, Beyləqan və Xocavənd rayonla-
rından olan vətəndaşları qəbul edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qəbuldan əvvəl 
Kamran Əliyev xalqımızın ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucal-
dılmış abidəsini ziyarət edib, önünə gül 
dəstələri düzərək əziz xatirəsini ehtiramla 
anıb.

Baş Prokurorluğun məsul əməkdaşlarının, 
habelə əlaqədar tabe prokurorların iştirakı 
ilə keçirilən qəbulda Kamran Əliyev bölgədə 
yaşayan 35 vətəndaşın müraciətində qaldı-

rılan məsələlərin qanunauyğun və operativ 
şəkildə həll edilməsi üçün Baş Prokurorluğun 
əlaqədar struktur qurumlarının rəhbərlərinə 
və tabe rayon prokurorlarına müvafiq 
göstərişlər verib.

Qəbuldan sonra Baş prokuror Füzuli və 
Xocavənd Rayon prokurorluqlarının işçiləri 
ilə, eləcə də Füzuli Hərbi və Beyləqan Rayon 
prokurorluqlarında olaraq əməkdaşlarla 
görüşüb. Kamran Əliyev bölgədə ictimai-si-
yasi sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi, 
cinayətkarlığa qarşı mübarizənin səmərəliliyi 
və kəsərliliyinin artırılması üçün konkret 
tapşırıqlar verib, vətəndaşların müraciətlərinə 
obyektiv baxılması və qəbulu işinin düz-
gün təşkilinə görə tabe prokurorların fərdi 
məsuliyyət daşıdıqlarını diqqətə çatdırıb.

Energetika naziri Cəlilabadda 
vətəndaşlarla görüşüb

Aprelin 21-də energetika naziri Pərviz Şahbazov Cəlilabadda vətəndaşları 
qəbul edib.

Energetika Nazirliyindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, qurumun aidiyyəti struktur 
bölmələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə ke-
çirilmiş qəbulda vətəndaşlar elektrik enerjisi 
təchizatı, enerjidən istifadəyə görə yaranmış 
cərimə və borcun silinməsi, elektrik enerjisi-
nin keyfiyyəti, kəndlərin elektrik təsərrüfatı, 
elektrik dirəklərinin vəziyyəti, hava elektrik 
veriliş xəttinin yerinin dəyişdirilməsi, ərazilərin 
qazlaşdırılması, işlə təminat, eləcə də bərpa 
olunan enerji sahəsi üzrə ictimai birliyin yara-
dılması təklifi ilə bağlı müraciətlərini diqqətə 

çatdırıblar. 
Vətəndaşların müraciətləri dinlənilib, həlli 

araşdırma tələb edən məsələlərin qanunve-
riciliyin tələblərinə uyğun həll edilməsi üçün 
müvafiq tapşırıqlar verilib. Nazirliyin fəaliyyət 
dairəsinə aid olmayan müraciətlər isə müva-
fiq qurumlara çatdırılması üçün qeydiyyata 
alınıb.

Qəbul zamanı Bakı şəhəri, Cəlilabad, 
Lənkəran və Biləsuvar rayonlarından olan 
30-a yaxın vətəndaşın müraciətlərinə baxılıb.

Azərbaycandan Ukraynaya növbəti 
humanitar yardım göndərilib

Azərbaycan dövləti tərəfindən Ukrayna xalqına növbəti humanitar yardım 
aprelin 21-də yola salınıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, ümumi çəkisi 
170 tondan çox olan humanitar yardıma 
3.37 milyon manat məbləğində dərman 
vasitələri və tibbi sərfiyyat malları, eləcə 
də 1 milyon manat məbləğində ərzaq 
məhsulları daxildir.

Humanitar yükü Varşava hava limanına 
çatdırmaq üçün ilk təyyarə saat 14:30-da 
Ukraynanın ölkəmizdəki səfirinin iştirakı ilə 
Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Lima-
nından yola salınıb. 

Xatırladaq ki, Ukraynadakı vəziyyətlə 

əlaqədar ölkə rəhbərliyinin tapşırığı ilə 
Azərbaycan tərəfindən cari il fevralın 27-də 
və martın 12-də Ukraynaya, eləcə də aprelin 
15-də ukraynalı qaçqınlar üçün Moldova-
ya ümumi məbləği 23.2 milyon manatdan 
artıq olan 550 tona yaxın humanitar yardım 
göndərilib.

Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının 
Ukraynadakı böhranla bağlı göstərdiyi huma-
nitar yardımın ümumi məbləği 27.6 milyon 
manat (təxminən 15 milyon avro), çəkisi isə 
720 ton təşkil edir.

Şuşa qlobal tədbirlərin keçirildiyi mərkəzə çevrilir

Qurultay Qarabağın işğaldan 
azad edilməsindən sonra Azərbaycan 
diasporunun ilk böyük toplantısı olacaq. 
Tədbirdə təxminən 65 ölkədən 400-
ə yaxın diaspor nümayəndəsi iştirak 
edəcək. Dünyanın müxtəlif ölkələrində 
yaşayan həmvətənlərimiz həm erməni 
vəhşiliyinin, həm də Qarabağda geniş-
miqyaslı bərpa-quruculuq işlərinin şahidi 
olacaqlar. Məhz bu baxımdan Dünya 
Azərbaycanlılarının V Qurultayının Şu-
şada keçirilməsi böyük tarixi hadisədir. 
Bir neçə il əvvəl biz bu nailiyyəti yalnız 
xəyallarımızda canlandırırdıq. İndi isə 
bu, xəyal reallığa çevrilib. Qurultayın 
Şuşada keçirilməsi hər birimizdə qürur 
hissi yaradıb. Otuz ilə yaxın müddətdə 
Qarabağa, Şuşaya həsrətlə baxırdıq. 

Ancaq hər birimizin qəlbində torpaqları-
mızın işğaldan azad olunacağına inam 
var idi. Bu gün bu inam artıq həqiqətə 
çevrilib. 

Dünya azərbaycanlılarının Şuşada 
toplanması möhtərəm Prezidentimiz 
İlham Əliyevin “Şuşa, sən bizimsən!” 
fikrinin bir daha təsdiqidir. Bu, həm də 
düşmənlərimizə, onun havadarlarına, 
bütövlükdə, dünya ictimaiyyətinə bir 
mesajdır: “Qarabağ Azərbaycandır! 
Şuşa artıq dünya azərbaycanlılarının 
mərkəzinə çevrilib. Şuşa Azərbaycan 
torpağıdır”.

Bu il martın 18-də Şuşa şəhərində 
keçirilən Azərbaycan –BMT 
əməkdaşlığının 30 illiyinə həsr olun-
muş toplantı da bu baxımdan mühüm 

əhəmiyyət kəsb edirdi. Tədbirdə 
respublikamızın yüksək səviyyəli dövlət 
və hökumət rəsmilərinin,  BMT-nin 
Azərbaycandakı qurumlarının rəhbər 
şəxslərinin iştirakı yüksək dəyərə 
malikdir. Çoxşaxəli əməkdaşlığı 
özündə ehtiva edən Azərbaycan – BMT 
tərəfdaşlığının 30 illiyinə həsr olunmuş 
toplantının məhz Şuşada keçirilməsi 
xüsusi rəmzi məna daşıyır. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində ya-
şayan azərbaycanlıların ölkəmizin milli 
maraqları ətrafında sıx birləşməsində 
və təşkilatlanmasında ulu öndər 
Heydər Əliyevin xidmətləri xüsu-
si qeyd edilməlidir. Tarixi şəxsiyyət 
2001-ci il mayın 23-də “Dünya 
Azərbaycanlılarının I Qurultayının 
keçirilməsi haqqında” Sərəncam 

imzaladı və qurultay həmin il noyabrın 
9-10-da keçirildi. Bu qurultay xaricdəki 
soydaşlarımızın azərbaycançılıq ideya-
sı ətrafında birləşərək, təşkilatlanması 
baxımından tarixi əhəmiyyət daşıyırdı. 
Qurultaydan sonra – 2002-ci il iyulun 
5- də Prezident Heydər Əliyev “Xaricdə 
Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqın-
da” Fərman imzaladı. 

Ulu öndərin siyasi kursunu layiqincə 
davam etdirən Prezident İlham Əliyev 
diaspor quruculuğunun inkişafını priori-
tet vəzifə kimi qarşıya qoydu. 2006-cı il 
martın 16-da Dünya Azərbaycanlılarının 
ikinci, 2011-ci il iyulun 5–6-da üçün-
cü, 2016-cı il iyunun 3–4-də dör-
düncü qurultayı keçirildi. Həmin 
qurultaylar dünya azərbaycanlılarını 
daha sıx birləşdirdi. Bugün dünya 
azərbaycanlılarının bir bayraq altında 
fəaliyyət götərmələri Azərbaycanın 
nüfuzunun yüksəlməsində mühüm rol 
oynayır. 

Dünya Azərbaycanlılarının V Qu-
rultayının Şuşada keçirilməsi hər bir 
soydaşımız üçün qürurverici faktdır. Bu 
qurultay dünyada yaşayan soydaşları-
mızın Qarabağın azad olunmasından 
sonra ilk böyük görüşü kimi də tarixə 
düşəcək.

Mehman İSMAYILOV, 
politoloq

Bu gün qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan möhtərəm 
Prezidentimiz, müəzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
sayəsində artıq ərazi bütövlüyünü təmin edib. Dünya 
Azərbaycanlılarının V Qurultayının Qarabağın tacı, Türk 
dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşada keçirilməsi də bundan 
xəbər verir. Bu mötəbər tədbirin Şuşada keçirilməsinin tarixi 
əhəmiyyəti və rəmzi mənası var. Şuşada bir araya gələcək 
həmvətənlərimiz bu məkandan birliyimizi, həmrəyliyimizi 
bəyan edəcək, şanlı Qələbəmizin rəmzi olan “dəmir yumruğ”un 
gücümüzün sübutu olduğunu bir daha dünyaya çatdıracaqlar.
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