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Azərbaycanın xarici siyasətinin  
əsas istiqaməti sülh və əməkdaşlıqdır
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Azərbaycan dövləti 
Ermənistanın son otuz ildə viran 
qoyduğu şəhər və kəndlərimizi 
düşmən tapdağından azad 
edəndən sonra həmin ərazilərdə 
genişmiqyaslı bərpa-quruculuq 
və yenidənqurma işlərinə start 
vermişdir. Yəni biz xarabalıq-
lar içərisindən yeni kənd və 
şəhərlərin salınmasına başlamı-
şıq. Çünki İlham Əliyev xalqımızın, 
xüsusən, işğaldan azad edilmiş 
ərazilərimizin sakinlərinin daha 
yaxşı gələcəkdə yaşaması üçün 
lazım olan addımları atır. 

Bizim bu möhtəşəm 
fəaliyyətimizin fonunda məlum 
olur ki, Polşanın Katovitse 
şəhərində Ümumdünya Şəhər 
Forumunun “Daha yaxşı gələcək 
naminə şəhərlərimizi dəyişdirək” 
mövzusunda 11-ci sessiyası 
keçirilir. Yəni həmin tədbirin 
qayəsi bizim məqsədimizlə 
tamamilə üst-üstə düşürdü. Ona 
görə də iyunun 27-də həmin 
sessiyada videoformatda çıxış 
edən Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, 
Azərbaycanın öz ərazilərini 
Ermənistanın 30 illik işğalından 
azad etməsi ilə nəticələnən 
2020-ci il Vətən müharibəsindən 
sonra bizim üçün dayanıqlı 
şəhər inkişafı daha böyük 
dəyər kəsb edir: “Ermənistan 
Azərbaycan torpaqlarının 30 
illik işğalı zamanı şəhər və 

kəndləri qəsdən dağıdaraq, hər 
bir mədəni və dini abidəni talan 
edərək həmin əraziləri urbisid 
və kultursidin bariz nümunəsinə 
çevirib. Bəlkə də İkinci Dünya 
müharibəsindən sonra şəhərlərin 
bu miqyasda dağıdılması 
dünyanın heç bir yerində baş 
verməyib. Azərbaycanın 9 
şəhəri və yüzlərlə kəndi yer 
üzündən silinib. Ağdam şəhəri 
o dərəcədə dağıdılıb ki, əcnəbi 
mütəxəssislər onu “Qafqazın 
Xirosiması” adlandırıblar. Füzuli 
şəhəri işğaldan azad edildikdən 
sonra Azərbaycan Ordusu orada 
bayrağımızı dalğalandırmağa bir 
dənə də olsun tikili tapa bilməyib”.

Ancaq bütün bunlara baxma-
yaraq, rəsmi Bakı daim bəyan 
edir ki, biz regionda sülhün və 
əməkdaşlığın bərpası üçün lazım 
olan bütün addımları ataca-
ğıq və atırıq. Dövlət başçımız 
həmin çıxışında xatırlatmışdır 
ki, Ermənistanın 30 illik işğalı-
na baxmayaraq, Azərbaycan 
müharibə səhifəsini çevirmək, 
münasibətləri normallaşdırmaq və 
bir-birinin suverenliyinin və ərazi 
bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması 
prinsipi əsasında Ermənistanla 
sülh müqaviləsi imzalamaq 
istəyindədir: “Azərbaycan sülh da-
nışıqları üçün 5 əsas prinsip irəli 
sürüb və Ermənistan onları qəbul 
edib. İnanırıq ki, sülh müqaviləsi 
bölgəni sülh və əməkdaşlıq regio-
nuna çevirə bilər”.

Yeri gəlmişkən, bu il apre-
lin 29-da ADA Universitetində 
keçirilən “Cənubi Qafqaz: İnki-
şaf və əməkdaşlıq” mövzusun-
da beynəlxalq konfransda da 
Azərbaycan Prezidenti xatırlatmış-
dı ki, biz sülhə nail olmaq üçün 
öz tərəfimizdən müsbət meyillərin 
dəstəklənməsi üçün əlimizdən 
gələni edirik. Dövlət başçımız 
dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil 
edən siyasətçi və diplomatlara 
xitabən demişdi ki, uzun sürən 
müharibələrin, işğalların və 
dağıdıcılığın tarixinə nəzər sal-
sanız görərsiniz ki, Ermənistan– 
Azərbaycan müharibəsindən 
sonra düşmənçilik mərhələsindən 
sülhə doğru keçid çox sürətlidir: 
“Mən şəxsən bir ildən artıq 
müddətdir ki, Ermənistanla sülh 
sazişinin bağlanmasının vacibliyini 
bəyan edirəm. Nəhayət ki, yalnız 
bir neçə həftə bundan əvvəl onlar 
buna razı oldular. Buna qədər 
sükut hökm sürürdü. Bizim ərazi 
bütövlüyümüzü şübhə altına alan 
bəyanatlar verilirdi. Sərhədlərin 
delimitasiyasına start verilməsini 
də biz təklif etdik. Bu təklif də bir 
ildən artıq Ermənistan tərəfindən 
cavabsız qoyulmuşdur. Nəhayət 
ki, onlar buna razılıq verdilər və 
deyə bilərəm ki, çox tezliklə birgə 
işçi qrupları görüşəcəklər”.

Bəli, Azərbaycan sülh 
tərəfdarıdır. Hətta torpaqlarımız 
düşmən tapdağı altında olarkən 
də biz münaqişənin hərb yolu ilə 
deyil, məhz sülh yolu ilə həllini 

istəyirdik. Bu, xalqın böyüklü-
yünün təsdiqi idi ki, əraziləri 
işğaldan müharibə yolu ilə deyil, 
sülh danışıqları ilə təmizləməyə 
çalışırdıq. Ancaq qarşı tərəf heç 
zaman sağalmayacaq “ermənilik” 
xəstəliyindən əzab çəkdiyinə 
görə bu məsələni sülh yolu ilə 
həll edə bilmədik və nəticədə 
qaniçənlərdən ibarət olan 
Ermənistan rəhbərliyi “ağ bayraq” 
qaldırmağa məcbur edildi. 

Bütün bunlardan sonra dünya 
ictimaiyyəti hər gün eşidir ki, 
Azərbaycan sülhə can atır. Lakin 
Prezident İlham Əliyevin dediyi 
kimi, biz bunu birtərəfli qaydada 
edə bilmərik. Biz Ermənistan 
hökumətinin simasında etibar 
edə biləcəyimiz və davamlı 
sülhə nail olacağımız tərəfdaş 
görməliyik. Dövlət başçımız inanır 
ki, bu, mümkündür, ancaq bun-
lar Ermənistanda daxili siyasi 
proseslərlə bağlı olacaqdır: “Bunu 
anlamaq olar, çünki onların ideoloji 
təməlləri sarsılıb. Çünki onların 
bütün ideologiyası işğal və onun 
legitimləşdirilməsi üzərində qu-
rulmuşdu. Azərbaycanın mədəni 
irsinin silinməsindən tutmuş 
Ağdam və Şuşa da daxil olmaqla 
bütün şəhərlərimizin adlarının 
dəyişdirilməsinə qədər – bütün 
səylər de-fakto işğalı de-yure 
ilhaqın qanuniləşdirilməsinə 
yönəldilmişdi”. 

İndi onların birdən-birə sülhə 
razılaşması çətin məsələdir. An-
caq dünyanın əlaqədar qurumları 

Ermənistan rəhbərliyinə başa sal-
malıdır ki, bu gün sülh Qafqazda 
hamıdan çox Ermənistanın özünə 
lazımdır. 

Fikirlərimizi dövlət başçımızın 
qarşı tərəfə sülh xatırlatmaları 

ilə yekunlaşdırırıq : “Bizim bu 
təklifimiz qalib ölkənin təklifidir, 
güclü tərəfin təklifidir, müzəffər 
xalqın təklifidir. Əgər buna 
Ermənistanda mənfi reaksiya var-
sa, bunu da özləri bilərlər. Amma 

yenə də deyirəm, yenə də peşman 
olacaqlar. Biz isə bundan sonra 
ancaq və ancaq irəli gedəcəyik”. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Mixail Qusman, Rusiyanın 
TASS İnformasiya  Agentliyinin baş 
direktorunun birinci müavini:

– Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən 
və Prezident Administrasiyasının 
dəstəyi ilə Azərbaycanda təşkil edilmiş 
Beynəlxalq Media Forumun keçirilməsi 
çox mühüm hadisə idr. Əlbəttə, çox 
önəmli idi ki, bu tədbir işğaldan azad 
edilmiş Şuşada – böyük tarixi ənənələr 
şəhərində, Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtında keçirilirdi. Məclisdə 
Azərbaycanın demək olar ki, bütün media 
resurslarının liderləri, görkəmli jurnalistlər, 
peşəkarlar toplaşmışdı. Biz hamımız– 
forumun iştirakçıları və beynəlxalq 
qonaqları medianın inkişafı, onun müasir 
Azərbaycanda və dünya media məkanında 
rolu, yeri barədə ətraflı söhbətlər, 
müzakirələr apardıq. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin Foruma göndərdiyi jurnalistlərə 
müraciətində səslənən xeyir-duasını, 
müasir Azərbaycan jurnalistikasının 
cəmiyyətin, ölkənin həyatında yeri və rolu 
barədə sözlərini eşitmək bizim üçün çox 
sevindirici və önəmli oldu. Mübaliğəsiz 
deyə bilərəm ki, bu təbrik bizi daha 
fəal müzakirələrə, ciddi və səmərəli 
ideyalar axtarışına ruhlandırdı. Panel 
diskussiyalarında jurnalistlərin yaşadıqları 
böyük ölkənin səviyyəsinə necə layiq 
olmaq, Azərbaycanda baş verən fasiləsiz 
müsbət proseslərin kütləvi informasiya 
vasitələrində layiqli yer tutması, bütün 
cəmiyyətə açıq və çox əyani şəkildə 
çatdırılması üçün nə etmək lazım olması 
barədə ətraflı, açıq, prinsipial söhbət 
aparıldı.

44 günlük müharibə zamanı 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə, xüsusilə 
də mediada ədalətsizliklə üzləşdi və 
Prezident İlham Əliyev bu maneələri 
müdrik bir qətiyyətlə aşaraq Qaqrabağ 
savaşı ilə bağlı həqiqətləri beynəlxalq 
aləmə çatdırmağa nail oldu. Azərbaycan 
hərb meydanında və informasiya 
cəbhəsində mütləq qələbə çaldı. Şuşa 
uğrunda döyüşlər isə çağdaş qəhrəmanlıq 
nümunəsi idi və müharibənin taleyini həll 
edən son qələbə akkordu oldu.

Şuşa müqəddəs torpaqdır. Çünki 
şəhidlərin qanı töküldüyü doğma torpaq 
müqəddəsləşir. Şuşanın azad olunması 
uğrunda vuruşan şəhidlərin və qazilərin 
misilsiz hünəri haqsevər insanların əbədi 
minnətdarlığına layiqdir. Müharibənin 
ədalətli olduğunu heç də hər kəs anlamırdı. 
Qarabağın Azərbaycan torpağı olmasını 
hər kəs anlamalıdır. Məncə, tarixlə 
maraqlanan hər kəs, beynəlxalq hüquqa 
hörmət edən hər kəs bunu başa düşür. 
Bu gün və əbədi olaraq Şuşa və Qarabağ 
Azərbaycanındır və bu həqiqət də dünya 
ictimaiyyətinə sonadək çatdırılmalıdır. Bu, 
media forumunun da qarşısında duran 
vəzifələrindən biri oldu.

Forumda dünyada yaranan yeni 
reallıqların ilk olaraq kütləvi informasiya 
vasitələrinə təsir etməsi geniş müzakirə 
edildi. Mən panel iclasında bildirdim 
ki, hazırda rəqəmsal informasiya 
vasitələrindən əldə olunan gəlirlər ənənəvi 
medianı üstələyir. Müasir dövrdə insanların 
60 faizi xəbərləri sırf internet vasitəsilə 
oxuyurlar. Sosial şəbəkələrdə anonimlik 
və bəzi məsuliyyətsiz davranışlar bəzən 
ciddi fəsadlara səbəb olur. Hazırda media 
sahəsində çoxsaylı feyk xəbərlərlə üzləşilir. 
Azərbaycan da dezinformasiya hücumlarına 
məruz qalan ölkə kimi bununla mübarizə 
aparır. Bu müharibədə ən böyük silah isə 
dəqiq, yoxlanılmış məlumatlardır.

Forumda iştirak edən xarici media 
qurumlarının rəhbərləri və tanınmış 
ekspertlər yerli media təmsilçilərinin 
çıxışlarını yüksək dəyərləndirərək əmin 
oldular ki, bu gün Azərbaycan mediası 
qlobal trendləri və çağdaş çağırışları 
yüksək səviyyədə cavablandırmağa 
qadirdir. Mən də ürəkdən sevinirəm ki, 
həmvətənim olan jurnalistlər xalqı milli 
maraqlar ətrafında birliyə məharətlə, 
inamla səsləyir, Azərbaycanı dünyada sivil 
ölkə kimi tanıdırlar. 

Rəhbərliyində təmsil olunduğum 
TASS-ın sıx əməkdaşlıq etdiyi AZƏRTAC 
bu gün beynəlxalq media məkanında 
etibarlı informasiya mənbəyi kimi tanınır. 
AZƏRTAC-ın nüfuzlu beynəlxalq media 
qurumlarına uğurla sədrlik edir və həmin 
təşkilatların fəaliyyətinə yeni çalarlar gətirir. 
Azərbaycanda azad medianın fəaliyyəti və 
inkişafı üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 
Mən hər zaman Azərbaycanda azad 
medianın olduğunu xüsusi vurğulamışam. 
Şuşada keçirilən Beynəlxalq Media Forum 
bir daha təsdiq etdi ki, Azərbaycanda azad 
media mövcuddur. 

Tezliklə Azərbaycan jurnalistikası 
150 illik yubileyini qeyd edəcək və 
mən həqiqətən ümid edirəm ki, o vaxta 
qədər Beynəlxalq Media Forumu qlobal 
səviyyəyə çatacaq. Arzu edərdim ki, 
2025-ci ildə Şuşada belə bir qlobal media 
məclisi– Forum keçirilsin.

Elçin Mirzəbəyli,  
“Xalq Cəbhəsi”baş redaktoru,  
Əməkdar jurnalist, siyasi ekspert:

– Tarixdə ilk dəfə mədəniyyətimizin 
və qürurumuzun paytaxtı Şuşada 
keçirilən Milli Mətbuat Günü və təbii ki, 
Beynəlxalq Media Forumu əlamətdar 
hadisə kimi yaddaşlara həkk olunacaq və 
unudulmayacaq. 

Həm iyulun 21-də Bakıda keçirilən 
“Dərinləşən media islahatları: Yeni 
hədəflərə doğru” adlı konfrans, həm də 
Şuşada keçirilən “Mediada qlobal trendlər, 
yeni çağırışlar" mövzusunda Beynəlxalq 
Media Forumu bütün məqamlar nəzərə 
alınmaqla, yüksək peşəkarlıqla təşkil 
edilmişdi və bu səbəbdən təşkilatçılara 
təşəkkürümü çatdırmağı özümə borc 
bilirəm.

Şuşada keçirilən Beynəlxalq Foruma 
gəldikdə isə, düşünürəm ki, sözügedən 
tədbiri Azərbaycanda media sahəsində 
həyata keçirilən islahatların növbəti, 
həm də daha dinamik mərhələsinin 
başlanıldığını elan edən mesaj kimi 
yanaşmaq daha doğru olardı. Bu məqam 
Prezident İlham Əliyevin Milli Mətbuat 
Günü ilə bağlı media nümayəndələrinə 
ünvanladığı müraciətdə özünü daha 
qabarıq büruzə verir. Cənab Prezident 
müraciətində öncə son illər həyata 
keçirilmiş islahatların media fəaliyyətinin 
qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, 
iqtisadi əsaslarının möhkəmləndirilməsi, 
jurnalistlərin sosial təminatının 
yaxşılaşdırılması, dövlətin kommunikasiya 
siyasətinin müasir dövrün tələblərinə 
uyğun həyata keçirilməsi, jurnalistika 
sahəsində çevikliyin, peşəkarlığın 
yüksəldilməsi, cəmiyyətimizi narahat edən 
mənfi təzahürlərin aradan qaldırılması, 
medianın beynəlxalq əlaqələrinin 
genişləndirilməsi və dost ölkələrlə birgə 
platformaların yaradılması məqsədi 
daşıdığını, bu sahədə nəzərəçarpacaq 
irəliləyiş əldə edildiyini vurğulamışdır. 

Dövlət daşçısı daha sonra qeyd 
etmişdir ki, “vətənpərvərlik, yüksək milli 
şüur, ali məqsədlər uğrunda cəmiyyətimizin 
səfərbər olunmasına layiqli töhfələr 
vermiş Azərbaycan jurnalistləri hər 
zaman prinsipiallıq nümayiş etdirməli, 
saxta və yalan məlumatlara söykənən 
kampaniyaların qlobal səviyyədə 
vüsət aldığı bir şəraitdə Azərbaycanın 
dövlətçilik maraqlarını uca tutmalı, 
vətəndaşlarımızın dolğun və düzgün 
məlumat əldə etmək hüquqlarını təmin 
etməli, cəmiyyətimizin tərəqqisi naminə var 
gücləri ilə çalışmalıdırlar”. Qarşıya qoyulan 
hədəf kifayət qədər aydındır və media 
sahəsindəki islahatların yeni, Şuşadan 
başlayan mərhələsində bu hədəflərə doğru 
forma ilə məzmunun vəhdət təşkil etdiyi 
bir yol xəritəsi ilə hərəkət ediləcəyinə zərrə 
qədər də şübhəm yoxdur.

Hesab edirəm ki, Şuşada 
keçirilən Beynəlxalq Media Forumu 

Azərbaycan mediasında həyata keçirilən 
dərinləşdirilmiş islahatların növbəti 
mərhələsinin anonsudur və Azərbaycan 
mediası qlobal çağırışlara cavab verə 
bilən müasir, çevik media resursuna 
çevrilmək mərhələsinə qədəm qoyur. 
Mediada həyata keçirilən islahatlar isə 
köhnənin yeniyə transformasiyası deyil, 
reformasiyadır. Bu baxımdan, Beynəlxalq 
Media Forumunun Azərbaycanda media 
sahəsində həyata keçirilən islahatların 
mahiyyətini və hədəflərini əks etdirdiyini 
düşünürəm. İslahatların əsas hədəfi isə 
Milli Mətbuatımızın gerçək simasının 
dünyaya təqdim olunmasıdır.

Tarixi “Əkinçi” ilə başlayan Milli 
Mətbuatımızın indi bütün müstəvilərdə 
bar verən vaxtıdır. Əslində, "Şuşa" və 
"Beynəlxalq Media Forumu" anlayışlarının 
özü belə media sahəsindəki islahatların 
mahiyyətini tam şəkildə ifadə edir. 
Azərbaycan mediası Milli Mətbuatımızın 
ənənələrinə, mədəniyyətimizə, 
dəyərlərimizə söykənərək inkişaf etməli və 
öz tarixi missiyasını beynəlxalq müstəvidə 
davam etdirməlidir. 

Bunun üçün isə yüksək peşəkarlıq, 
işgüzarlıq, yaradıcılıq potensialı, müasir 
çağırışlara çevik cavab verə biləcək iti 
ağıl, vətəndaşlıq məsuliyyəti tələb olunur. 
Azərbaycan dövlətinin mediaya vahid 
strategiya üzərindən dəstəyi vicdanlı 
və məsuliyyətli söz və fikir azadlığının 
müdafiəsi kimi qəbul olunmalıdır. Hesab 
edirəm ki, Milli Mətbuatımızın 150-ci 
ildönümündə və yenə də Şuşada artıq bu 
istiqamətlərdə əldə etdiyimiz nəticələrdən 
danışacağıq.

Azər Həsrət, Bayraqdar.info saytının 
rəhbəri, Əməkdar jurnalist: 

– Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) 
22 İyul – Milli Mətbuat Günü tədbirləri 
çərçivəsində bu il bir ilkə imza atdı. Qurum 
məhz həmin gün Azərbaycan mətbuatının 
147-ci ildönümünü hər bir Azərbaycan 
vətəndaşı üçün müqəddəs məkan sayılan 
Şuşada qeyd etmək qərarına gəldi və bunu 
ən yüksək səviyyədə icra etdi. Bizə də bu 
tarix olacaq tədbirədə iştirak etmək qismət 

oldu. Prezident İlham Əliyev Şuşaya 
səfəri təyyarə ilə təşkil etməyi tapşırmışdı 
və bunun üçün dünyanın ən bahalı 
təyyarələrindən biri ayrılmışdı.

İlk dəfə idi ki, mətbuatın bayramını 
Şuşada qeyd etmək üçün təyyarə 
ilə Füzuliyə getdik. Və ardından da 
avtobuslara minib Zəfər yolu ilə doğma 
Şuşaya yollandıq. Yol boyu müşahidə 
imkanlarımız oldu. Rahatlıq və 
abadlaşdırma işlərinin sürətlə aparılması 
istər-istəməz diqqət çəkir. Azərbaycan 
doğrudan da bir qurucu dövlətdir. 
Ermənistan işğal altında tutduğu 30 il 
ərzində nəinki bir dam belə tikməmiş, 
əksinə, olanları da yerlə yeksan etmişdisə, 
Azərbaycan dövləti bu qədər qısa müddətə 
sürətli quruculuq işləri aparmaqla torpağın 
əsl sahibi olduğunu bütün dünyaya 
göstərir. Yolda dostlarla söhbət edə-edə az 
sonra gəlib yetişdik Şuşaya.

Şuşada işğalçı Ermənistanın dağıtdığı 
Realnı məktəbin qalıqları önündəki 
meydanda geniş bir çadır qurulmuşdu. 
Bizim tədbirimiz burada keçirildi. 
Hiss olunurdu ki, MEDİA bu tədbirə 
hazırlığı mümkün yüksək səviyyədə 
gerçəkləşdirməyi bacarıb.

Tədbirin açılışında Azərbaycan himnini 
ifa etdik, şəhidlərimizin ruhuna sayğı 
duruşuna keçdik. Ardından da Hikmət 
Hacıyev Prezident İlham Əliyevin 22 
İyul – Milli Mətbuat Günü münasibətilə 
ünvanladığı təbriki səsləndirdi. İllərdir 
mediada olan və eyni zamanda bu cür 
tədbirlərdə dəfələrlə iştirak edən birisi 
kimi Prezidentin təbrikini belə bir ortamda 
dinləmək şəxsən mənə əlavə qürur 
hissi yaşatdı. Biz məhz müzəffər Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin başçılığı altında 
keçirilmiş 44 günlük vətən müharibəsində 
azad edilmiş Şuşada bu təbriki eşidirdik. 
Qədərincə qürurlandıq və bu əhval foruma 
ruh yüksəkliyi gətirdi.

Tədbir, gəzintilər, təşkilatçılıq yüksək 
səviyyədə idi. Buna söz yox. Tədbirdəki 
müzakirələr, cəlb edilmiş məruzəçilər, 
müzakirə ortamı da yerində idi, uyğun 

idi. Üstəlik də arzu edənlər üçün azad 
müzakirə və mübahisə ortamı da təmin 
edilmişdi. 

Şuşada keçirilmiş Beynəlxalq Media 
Forumu yüksək səviyyədə – qüsursuz 
təşkil edilmişdi. Bunu ona görə demirik 
ki, biz də dəvət edilmişik, ordan iştirak 
etmişik. Ona görə deyirik ki, yaxşıya yaxşı 
deyəcək qədər ürəkliyik. Şuşaya səfərə 
gəlincə, orada daha öncə də bir neçə 
dəfə olmuşuq və bu səfər bizim üçün 
əlavə müqayisə imkanı yaradırdı. Şuşanı 
əvvəlki səfərlərimizdəki Şuşa ilə müqayisə 
etdik. Olduqca böyük işlər görülüb və 
görülməkdədir. Həqiqətən də dövlətimizin 
bu möhtəşəmliyi bir vətəndaş olaraq bizə 
ancaq və ancaq qürur yaşadır.

Aqil CAMAL, “Türküstan” media 
qrupunun rəhbəri:

– Milli Mətbuat Günü münasibətilə 
Beynəlxalq Forumun Şuşa şəhərində 
keçirilməsi Azərbaycanın media tarixinə 
yazılacaq unudulmaz bir hadisə oldu. 
İlk dəfə idi ki, Azərbaycan mediasının 
təmsilçiləri belə bir böyük tərkibdə Şuşada 
cəm olmuşdu. Şuşada ilk beynəlxalq 
media tədbiri keçirilirdi. Bu, işğaldan 
öncə və ya sonra Şuşanın tarixində ilk 
belə hadisə idi. Şuşa ənənəvi olaraq 
Azərbaycanın musiqi konservatoriyası, 
mədəniyyət mərkəzi, mədəniyyət paytaxtı 
kimi epitetlərlə ifadə olunub. 

İşğaldan azad olunandan sonra 
azad Şuşa artıq siyasi, iqtisadi, mədəni, 
diplomatik tədbirlərə də evsahibliyi edir. Bu 
dəfə isə bunların sırasına daha biri media 
mərkəzi olması da əlavə edildi–Şuşa 
beynəlxalq media forumuna evsahibliyi 
etdi. Şuşa, həqiqətən, media üçün çox 
önəmli, əlverişli bir məkandır. Mediamız 
üçün Şuşanın dünəni və bugünü önəmli 
və hüdudsuz informasiya məndbəyidir. 
Qarabağ xanlığının mərkəzi olmuş, 
Azərbaycana onlarla dəyərli şəxsiyyətlər 
bəxş etmiş Şuşanın hər qarışı bir tarixdir, 
bir mövzudur. Bu gün isə Şuşa qeyrət və 
qəhrəmanlıq zirvəsidir. 

Şübhəsiz, bu forum Şuşa həqiqətlərini 
bir daha beynəlxalq media müstəvisinə 
çıxartdı. Şuşada təkcə milli mediamızın 
deyil, eləcə də dünya informasiya 
məkanının aktual məsələləri müzakirə 
edildi. Bu məclis jurnalistlərin Şuşaya 
sevgisini bir daha dostlarımıza və 
düşmənlərimizə bəyan etdi. Müzakirə 
edilən mövzunun bəşəriliyi isə bu 
qəhrəman şəhəri beynəlxalq informasiya 
şəbəkəsinin diqqət mərkəzinə çıxartdı. 
Beynəlxalq mediada qlobal trendlər və 
çağdaş çağırışlar dünyaya və beynəlxalq 
media aləminə Şuşa zirvəsindən bəyan 
edildi. 

Müsahiblərimiz haqlıdırlar: Şuşa 
Forumu Azərbaycanı beynəlxalq 
informasiya məkanına sivil və azad 
media ölkəsi kimi təqdim etdi.

Hazırladı:  
Tahir AYDINOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Şuşa Forumu Azərbaycanı beynəlxalq informasiya 
məkanına azad media ölkəsi kimi təqdim etdi

Qarabağ uğrunda Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi zəfərdə 
informasiya cəbhəsində aparılan gərgin və inadlı mübarizənin də önəmli 
rol oynaması müxtəlif səviyyələrdə keçirilən media məclislərində 
qələbəni təmin edən amillər sırasında məmnunluqla vurğulanır. 
Medianın İnkişafı Agentliyinin Milli Mətbuat Günü münasibətilə iyulun 
22-də Qələbə zirvəsi Şuşada təşkil etdiyi “Mediada qlobal trendlər, yeni 
çağırışlar” mövzusunda Beynəlxalq Media Forumda da Azərbaycan 
jurnalistlərinin torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinə layiqli dəstəyi 
informasiya cəbhəsinin milli maraqları qorumasının çağdaş örnəyi 
kimi dəyərləndirildi. Beynəlxalq media məclisi iştirakçılarının forum və 
onun müzakirə etdiyi məsələlərlə bağlı mülahizələrini oxucularımıza 
təqdim edirik.
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