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Ərazi bütövlüyünün bərpası 
məsələsi torpaqları işğala məruz 
qalmış dövlətlər üçün tarix boyu 
ən müqəddəs vəzifələrdən 
biri olub. Bu vəzifənin yerinə 
yetirilməsi həmin dövləti qaliblər 
sırasına çıxarıb, onun xalqını 
daha məğrur edib. Prezident, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz 
belə bir qürur doğuran taleyi 
xalqımıza da yaşatdı.Qürurverici 
haldır ki, indi Azərbaycan 
dünyada qalib ölkə kimi tanınır. 

Xaricdə yaşayan və fəaliyyət 
göstərən soydaşlarımız həmin 
ölkələrdə alnıaçq, üzüağ gəzirlər. 
Çünki onlar qalib Azərbaycanın 
övladlarıdır.

Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpası və 
postmüharibə dövründə 
proseslərin ölkəmizin maraqlarına 
uyğun inkişaf etməsi Prezident 
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi 
siyasətin nəticəsidir. Bu 
istiqamətdə ardıcıl, düzgün və 
məqsədyönlü işlərin aparılması, 
güclü iqtisadiyyatın, yenilməz 
ordunun yaradılması, milli və 
siyasi həmrəyliyin təmin edilməsi, 
cəmiyyətdə yüksək vətənpərvərlik 
ab-havasının olması və bütün 
bunların sayəsində qazandığımız 
tarixi Qələbə dövlət başçımızın 
xalqımız qarşısında misilsiz 
xidmətidir.

Bütün bunlar barəsində bir 
neçə gün əvvəl Şuşada keçirilmiş 
Dünya Azərbaycanlılarının V 
Qurultayında ətraflı məlumat 
verildi. Qurultayda əhatəli nitq 
söyləyən Prezident İlham Əliyev 
Qələbənin hərbi-siyasi yolla 
qazanılmasının çətinliyindən, 
bu yolda xalqın, eləcə də 
dünya azərbaycanlılarının 
dövlət başçısının ətrafında sıx 
birləşməsindən, Prezident – 
xalq – ordu birliyinin gücündən, 
postmüharibə dövründə ölkəmizin 
beynəlxalq aləmdəki mövqeyinin 
daha da möhkəmləndirilməsindən 
danışdı və Qarabağın cənnətə 
çevrilməsi üçün başlanılan 
genişmiqyaslı işləri bir daha 
diqqətə çatdırdı. 

İşğalçı Ermənistan üzərində 
qazandığımız tarixi Zəfərdən 
sonra dünya azərbaycanlılarının 
növbəti qurultayının Şuşada 
keçirilməsinin rəmzi mənası 
var. Təsadüfi deyil ki, Dünya 

Azərbaycanlılarının V Qurultayı 
Zəfər qurultayıdır. Müharibədə 
qazandığımız Zəfər, Şuşaya 
aparan Zəfər yolu, ölkəmizin 
müxtəlif guşələrində Zəfər 
muzeylərinin yaradılması və s. 
təsadüfi deyil. Qurultayın məhz 
işğaldan azad edilmiş Şuşada 
keçirilməsi dünyaya bir mesaj 
idi: Şuşa bizimdir, Şuşa azaddır. 
Qarabağ Azərbaycandır! 

Şuşa xalqımızın milli 
simvoluna çevrilib. Eyni zamanda, 
Azərbaycanın, eləcə də türk 

dünyasının mədəniyyət mərkəzi, 
döyünən qəlbidir. Şuşa həm də adi 
bir şəhər deyil, zəngin tarixi abidə, 
Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq 
rəmzidir. Yeri gəlmişkən, ulu 
öndər Heydər Əliyevin müdrik 
kəlamını xatırlatmaq istərdik: 
“Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız 
isə, ümumiyyətlə, Azərbaycan 
yoxdur”. Məhz bu baxımdan 
Dünya Azərbaycanlılarının V 
Qurultayının Şuşada keçirilməsi 
həm də düşmənlərimizə və onun 
havadarlarına göz dağı oldu. 
Dünyaya bir daha sübut etdik 
ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt 
torpaqlarının işğal altında qalması 
ilə barışa bilməzdi. Barışmadı da!

Prezident İlham Əliyev 
dünya azərbaycanlılarının 
öncəki qurultaylarında, digər 
çıxışlarında, o cümlədən xalqa 
müraciətlərində də Azərbaycan 
xalqının heç vaxt işğalla 
barışmayacağını bildirmişdi. 
Dövlət başçımız qurultaydakı 
nitqində dünya azərbaycanlılarının 
ilk qurultayının 2001- ci ildə ulu 
öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə keçirildiyini xatırlatdı: “Ulu 
öndər dərin məzmunlu çıxışında, 
eyni zamanda, təbii ki, Qarabağ 
problemi ilə bağlı öz fikirlərini 
bildirmişdir və demişdir ki, 
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü 
bərpa edəcək, işğal altında olan 
torpaqlar işğaldan azad ediləcək 
və Azərbaycan xalqı öz dədə-baba 
torpaqlarına qayıdacaqdır. Biz – 
ulu öndərin davamçıları bu sözləri 
gerçəyə çevirdik və V qurultaya 
hazırlıq işləri başlayarkən, mənə 
məruzə edildi və mən dedim 
ki, bu qurultay mütləq Şuşada 
keçirilməlidir. Əminəm ki, qurultay 
iştirakçıları da buna çox müsbət 
yanaşıblar və böyük həvəslə 
Şuşaya, qədim Şuşaya, bizim 
mədəniyyətimizin paytaxtı olan 

Şuşaya gəlmişlər. Şuşa da öz 
doğmalarını bax, belə günəşli 
hava ilə qarşılayır və bu, bir daha 
onu göstərir ki, bura bizim tarixi 
torpağımızdır. Hətta təbiət, Günəş 
də bizimlə həmrəydir”.

Dövlət başçımız 2018- 
ci ilin aprelində keçirilmiş 
növbədənkənar prezident 
seçkilərində seçicilərin 
böyük əksəriyyətinin səsini 
qazandıqdan sonra keçirilmiş 
andiçmə mərasimindəki nitqində 
bildirmişdi: “...Ordumuzun 
gücünü düşmən də gördü. Aprel 
döyüşləri bizim şanlı tariximizdir, 
böyük qələbəmizdir. Azərbaycan 
Ordusu Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl 
rayonlarının torpaqlarının bir 
hissəsini işğalçılardan azad 
etdi, minlərlə hektar torpağa biz 
nəzarət edirik. Bu torpaqlara 
həyat qayıdır, bu torpaqlarda 
Azərbaycan bayrağı dalğalanır, 
insanlar qayıdır, yeni qəsəbə 
salınıbdır. Bizim hərbi qələbəmiz 

Azərbaycan xalqının gücünü, 
yenilməz ruhunu göstərir. Onu 
göstərir ki, Azərbaycan xalqı bu 
işğalla heç vaxt barışmayacaq. 
Bunu göstərir ki, biz öz 
torpaqlarımızı azad edəcəyik. 
Buna nail olmaq üçün daha da 
güclü olmalıyıq və olacağıq”.

 Azərbaycan xalqı Zəfər 
gününə doğru addım-addım 
irəilədi, hər gün hazırlaşdı. Ulu 
öndər Heydər Əliyevin 2001-ci 
ildə Dünya Azərbaycanlılarının 
birinci qurultayındakı nitqində 
qəti olaraq Azərbaycanın öz 
ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyi, 
torpaqlarımızın işğaldan azad 
olunacağı və xalqımızın öz 
torpaqlarına qayıdacağı ilə bağlı 
fikirləri onun layiqli davamçısı 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
reallığa çevrildi və dünyada 
müzəffər, qalib xalq kimi tanındıq. 
Elə bu səbəbdən də, Dünya 
Azərbaycanlılarının V Qurultayı 
əvvəlki 4 qurultayın məntiqi 
yekunu, qələbə, zəfər toplantısı 
oldu. Dünya Azərbaycanlılarının 
bu toplantısı Zəfər qurultayı kimi 
tarixə düşdü. Məhz buna görə 
də, Dünya Azərbaycanlılarının V 
Qurultayında çıxış edən Prezident 
İlham Əliyev dedi ki, Zəfər adı 
xalqımıza çox yaraşır. Bu günün 
reallığı bir daha təsdiqlədi ki, 
dövlət başçımız dünyada verdiyi 
vədə sadiq Prezident kimi tanınır. 

Dövlət başçımız həm də 
dünyada ata vəsiyyətini yerinə 
yetirən lider kimi ad qazanıb. 
Möhtərəm Prezidentimiz Şuşa 
işğaldan azad olunduqdan sonra 
xalqa müraciətində də bunu 
bildirdi: “Mən bu gün ulu öndər 
Heydər Əliyevin məzarını ziyarət 
etdim, onun ruhu qarşısında baş 
əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt 
adamam ki, ata vəsiyyətini 
yerinə yetirdim. Şuşanı azad 

etdik! Bu, böyük Qələbədir! Bu 
gün şəhidlərimizin, ulu öndərin 
ruhu şaddır! Gözün aydın olsun 
Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun 
dünya azərbaycanlıları!” 

Toplantı iştirakçılarına bir daha 
aydın oldu ki, Azərbaycan bu illər 
ərzində və Vətən Müharibəsində 

təkcə Ermənistanla, dünya 
erməniliyi ilə yox, onun 
himayədarları ilə müharibə aparıb 
və parlaq Qələbə qazanıb. Bu 
Qələbənin tarixi əhəmiyyəti var. 

Azərbaycanın bütün dünyaya 
nümayiş etdirdiyi müasir hərb, 
ləyaqətli müharibə aparmaq 
nümunəsi beynəlxaql aləmdə 
də yüksək qiymətləndirilir. Cəmi 
44 gün ərzində Ermənistan 
ordusunun 4-5 milyard dollarlıq 
hərbi texnikasının tamamilə 
məhv edilməsi, ermənilərin öz 
orduları haqda formalaşdırdıqları 
mifin darmadağın olması həyata 
keçirilən uğurlu strategiyanın 
məntiqi nəticəsidir.

Xaricdə yaşayan milyonlarla 
həmvətənlərimizin Azərbaycanın 
haqq səsini yaşadıqları ölkələrdə 
yerli əhaliyə, ictimaiyyət 
nümayəndələrinə çatdırmaları, 
eyni zamanda, dünyada təbliği 
Qələbəmizə öz töhfəsini verdi. 
Qələbənin qazanılmasında 
Prezident – xalq – ordu 
vəhdətinin, milli birliyin, siyasi 
həmrəyliyin rolu danılmazdır. 
Qürurverici haldır ki, Vətən 
müharibəsi dövründə bu təşkilatlar 
dünyanın 30-dan çox olkəsində 
200-dək aksiya keçirdilər. 
Aksiyalarda, ümumilikdə, 25 
mindən çox soydaşımız və dost 
xalqların 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. 

Postmüharibə dövrünün 
reallığı göstərir ki, Azərbaycan bu 
çətin sınaqdan da şərəflə çıxır. 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
iştirakı ilə Şuşada beynəlxalq 

tədbir keçirildi. Avropa İttifaqı 
hazırda Azərbaycan – Ermənistan 
arasında normallaşma prosesində 
çox fəal iştirak edir. Artıq ATƏT-
in Minsk qrupu yoxdur. Bu, 
postmüharibə dövrünün yaratdığı 
reallığın bariz nümunəsidir. Bu 
qurumun həmsədr dövlətlərinin 
rəhbərləri də dərk etdilər ki, 
onların “vasitəçilik missiyası”na 
ehtiyac yoxdur. Azərbaycan öz 
problemlərini öz gücünə həll 
etməyə qadir ölkədir. Keçmiş 
Minsk qrupunun nümayəndləri 
də bunu etiraf etmək 
məcburiyyətindədir. Qoşulmama 
Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, digər aparıcı beynəlxalq 
təşkilatlar, həmçinin qonşu 
ölkələr Azərbaycanın mövqeyini 
dəstəkləyirlər və postmüharibə 
reallıqlarını qəbul edirlər. Mühüm 
amillərdən biri də “3+3” formatda 
əməkdaşlığın yaradlmasıdır.

Dünyanın aparıcı ölkələrinin 
rəhbərlərinin – ABŞ, Böyük 
Britaniya və digərlərinin Prezident 
İlham Əliyevə göndərdikləri 
məktublar da onların yeni 
geosiyasi reallığı qəbul etdikləri və 
bu prizmadan əməkdaşlığa hazır 
olduqlarını bildirmələri də açıq 
şəkildə özünü büruzə verir. 

Dünya azərbaycanlılarına 
məlum oldu ki, ölkəmiz 
həmişə olduğu kimi, yenə də 
sülh tərəfdarıdır. Müharibə 
bitdikdən dərhal sonra 
Azərbaycan sülh təşəbbüsü 
ilə çıxış edib, sərhədlərin 
delimitasiyası və demarkasiyası, 
komummikasiyaların açılması, 
sülh müqaviləsinin imzalanması ilə 
bağlı konkret təkliflər irəli sürüb. 
Azərbaycanın beş prinsipdən 
ibarət təklifi Ermənistan tərəfindən 
qeyd-şərtsiz qəbul edilməsi 
ölkəmizin regionda söz sahibi 
olmasının göstəricisidir. Artıq 
Ermənistan rəhbərliyi rəsmən 
bəyan etdi ki, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü tanıyır, Azərbaycana 
hər hansı bir ərazi iddiası yoxdur 
və gələcəkdə də olmayacaq. 
Bundan sonra danışıqlar bu beş 
prinsip əsasında aparılacaq.

Diaspor təşkilatlarının 
qarşısında bir vəzifə olaraq 
qoyuldu ki, onlar yeni 
reallıqların dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasında xüsusi fəallıq 
göstərməlidirlər. Azərbaycanlılar 
yaşadıqları ölkələrin ictimaiyyətini 
maarifləndirməli, Qarabağın, 
Zəngəzurun tarixini, Kürəkçay, 
Gülüstan, Türkmənçay sülh 

müqavilələrinin mahiyyətini, DQM 
Vilayətinin yaranması,  
1940-1950-ci illərdə 
azərbaycanlıların Ermənistandan 
kütləvi deportasiyası barədə 
həqiqətləri, tarixi Qələbəmizin 
qazanılmasında dövlət 
başçımızın və rəşadətli 
ordumuzun şücaətini, Azərbaycan 
reallıqlarını, postmüharibə 
dövrünün gerçəkliklərini onlara 
çatdırmalıdırlar.

Dünya azərbaycanlıları 
unutmamalıdırlar ki, Şuşada 
keçirilən qurultayın çox böyük 
tarixi mənası var. Biz otuz il işğala 
məruz xalq kimi yaşamışq. Bu gün 
alnımız açıq, üzümüz ağ, başımız 
dikdir. Artıq Azərbaycan xalqı 
müzəffər xalq kimi, Azərbaycan 
dövləti qalib dövlət kimi tanınır. 

Dünya Azərbaycanlılarının V 
Qurultayının Şuşada keçirilməsi 
beynəlxalq aləmdə qalib xalq 
kimi tanınmamızda mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu tarixi 
fürsəti bizə Prezident İlham 
Əliyevin məqsədyönlü fəaliyyəti, 
uzaqğörən siyasəti və milli 
maraqlarımızı qətiyyətli müdafiəsi 
nəsib etdi. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Xalqımız alnıaçıq, üzüağdır
Bu fikir Şuşada –Dünya Azərbaycanlılarının 

Zəfər Qurultayında dəfələrlə səsləndi

Biz bu gün azad Qarabağda, azad 
Şuşada Dünya Azərbaycanlılarının 
Qurultayını keçiririk. Bu qurultayın adı 
Zəfər qurultayıdır və bu, təbiidir.  Çünki 
tarixi Zəfərdən sonra ilk dəfədir ki, 
dünya azərbaycanlıları toplaşır, qurultay 
keçirir və ümumiyyətlə, Zəfər adı 
xalqımıza çox yaraşır. Siz buraya Zəfər 
yolu ilə gəlmisiniz, qurultayın adı Zəfər 
qurultayıdır.

(Prezident İlham Əliyevin  
Dünya Azərbaycanlılarının  

V Qurultayındakı nitqindən)

Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi Qələbəmizlə 
ölkəmizin ərazi bötövlüyü bərpa olundu və bütün dünya-
ya sübut etdik ki, biz böyük, məğrur, qəhrəman, yenilməz 
xalqıq! Torpaqlarımızın düşməndən azad edilməsi yolunda 
son damla qanımıza qədər vuruşan, məqsədimizə çatana 
qədər bu yoldan geri dönməyən xalqıq. Bu müharibədə 
qazandığımız şanlı Qələbə bir daha sübut etdi ki, biz döyüş 
meydanında düşmənə yerini göstərməyi bacaran xalqıq. 
Artıq dünya ictimaiyyəti də bu reallığı etiraf edir. 

Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayı tariximizin şanlı səhifəsinə çevrildi

Vətən müharibəsində əldə etdiyi-
miz Zəfərdən sonra Şuşa şəhərində 
Dünya Azərbaycanlılarının V Qurul-
tayının keçirilməsi Azərbaycan tarixi-
nin yeni uğurli səhifəsidir. Qurultayın 
Şuşada keçirilməsi ilk növbədə dünya 
azərbayacanlıları üçün düşmən üzərində 
qazanılmış Zəfərin əhəmiyyətini 
göstərir. Dünya Azərbaycanlılarının I 
Qurultayında ulu öndər Heydər Əliyevin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa 

olunacağını və bu sahədə Azərbaycan 
diasporunun fəaliyyətinə də böyük 
ehtiyac olduğunu demişdir. Bəli, bu gün 
Şuşa azaddır.

Vətən müharibəsində Zəfər əldə 
etməyimizdə hərbi qələbə ilə bərabər 
ideoloji qələbə də mühüm rol oynadı. 
Zəfərə aparan xarici siyasətlə bərabər 
milliyətindən asılı olmayaraq ölkə 
vətəndaşlarının milli həmrəyliyi və dünya 
azərbaycanlılarının mənəvi dəstəyi, 

həqiqətlərin dünyaya yayılmasındakı rolu 
böyükdür. Dünya Azərbaycanlılarının 
V Qurultayının  işğaldan azad  edilmiş 

 Şuşada keçirilməsi bu şəhərin 
əhəmiyyətini göstərir. 1992-ci ildə 
Şuşanın Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən işğalı Laçın, Kəlbəcər, 
Ağdam, Cəbrayıl, Qubadlı, Füzuli və 
Zəngilanın da işğalına şərait yaratdı. 
Bu, Şuşanın Azərbaycan üçün strateji 
əhəmiyyətini göstərir. 1992-ci il mayın 
8-də Şuşanın işğalı bütün Azərbaycan 
xalqı üçün böyük mənəvi faciə oldu. 

Lakin 2016-cı il Aprel döyüşləri və 
44 günlük Vətən müharibəsi zamanı 
döyüşçülərin torpaqlarımızı işğaldan 
azad etmək uğrunda qəhrəmanlıqları, 
dinc əhalinin, eləcə də Vətəndən uzaqda 
yaşayan azərbaycanlıların mənəvi və 
təbliğat xarakterli dəstəyi göstərdi ki, 
dövlətimiz və xalqımız bu işğalla heç 
vaxt barışmayacaq. Birinci Qarabağ 
müharibəsində Şuşanın işğalı digər ra-
yonlarımızın işğalı ilə nəticələndiyi kimi, 

2020-ci il noyabrın 8-də Şuşanın azad 
edilməsi qanlı müharibəyə son qoydu. 
Prezident İlham Əliyev də Zəfər Qurul-
tayında bunu xüsusilə vurğulamışdır: 
“Məhz biz Şuşanı noyabrın 8-də azad 
edəndən sonra Ermənistan rəhbərliyi 
nəhayət anladı ki, müharibəni davam 
etdirmək onlara baha başa gələcək”. 

Şuşanın işğalının bizim üçün faciəsi 
və mədəniyyət paytaxtımızın erməni 
işğalından azad edilməsində duydu-
ğumuz qürur hissi bu şəhərin Qaraba-
ğın, ümumiyyətlə bütöv Azərbaycanın 
torpaqlarının xalqın mənəvi dəyərləri 
sistemində mühüm rolunu göstərir. 
Biz bunu xüsusilə torpaqlarımızın 
erməni işğalından azad edilməsi uğ-
runda döyüşçülərimizin göstərdiyi 
qəhrəmanlıqlarda gördük. Bu qələbə 
yalnız Ermənistan silahlı qüvvələri 
üzərində deyil, eyni zamanda, onları 

dəstəkləyən dövlətlərin üzərində qələbə 
idi. Ermənistan silahlı qüvvələri üzərində 
Qələbənin Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən elan olunduğu gün və 2021-
ci il noyabrın 10-da – Zəfər Günündə 
insanların bayram etmələri, küçələrə çıx-
maları həmin günün ümumxalq bayramı 
olduğunu göstərir.

Beləliklə, 65 ölkədən 400-dən çox di-
aspor nümayəndəsi və qonaqların iştirak 
etdiyi Dünya Azərbaycanlılarının V Qu-
rultayının məhz bu şəhərdə keçirilməsi 
dünyaya bir daha bəyan etdi ki, Şuşa 
şəhəri bizim tarixi mədəniyyət mərkəzi 
olmaqla yanaşı, Vətən müharibəsindəki 
Zəfərimizin simvolu kimi xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır. 

Şəhla NURUZADƏ, 
Bakı Slavyan Universitetinin 

dosenti, tarix elmləri üzrə fəlsəfə 
doktoru

Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı ulu öndərin təşəbbüsü ilə 
2001-ci ildə keçirilib. O vaxtdan bəri Azərbaycanda böyük işlər görü-
lüb, ölkəmiz daha da güclənib, nüfuzunu artırıb, ərazi bütövlüyünü 
təmin edib. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar 
Qarabağda bir araya gələrək, diaspor tarixində ilkə imza atdılar. Tarixə 
düşən bu sevindirici gün müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 
şanlı Azərbaycan Ordusunun nailiyyətidir. 


