
17 iyun 2022-ci il, cümə12
Şuşa Bəyannaməsinin birinci ildönümünə 
həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilib

(əvvəli 11-ci səhifədə)
Azərbaycanın mədəniyyət naziri 

Anar Kərimov isə çıxışında işğal-
dan azad edilən ərazilərdə mədəni 
irsin yenidən bərqərar olunmasında 
dövlətimiz tərəfindən sistemli tədbirlərin 
həyata keçirildiyini bildirib. Nazir bu 
prosesdə qardaş Türkiyənin də dəstək 
göstərdiyini diqqətə çatdırıb. A.Kərimov 
qeyd edib ki, Şuşa şəhərinin 2023-cü 
ildə Türk dünyasının mədəniyyət pay-
taxtı seçilməsi də türk xalqlarının qədim 
şəhərimizə verdiyi dəyərin ifadəsidir.

Kino sahəsində də Azərbaycanla 
Türkiyənin fəal əməkdaşlığa başladı-
ğını deyən nazir söyləyib ki, iki ölkənin 
əməkdaşlığı ilə Vətən müharibəsi 
ilə bağlı çoxseriyalı filmin çəkilişinə 
başlanılıb. Həmin filmin bu ilin sonuna 
tamamlanması nəzərdə tutulur. Digər 
tədbirlər haqqında da məlumat verən 
A.Kərimov iki ölkə arasında mədəniyyət 
sahəsində əməkdaşlığın bundan sonra 
da uğurla davam edəcəyini əminliklə 
diqqətə çatdırıb.

Panel müzakirəsində çıxış edən 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev 
Şuşa Bəyannaməsinin Azərbaycan 
və Türkiyə arasındakı bütün dünya 
üçün örnək olan qardaşlıq və dostluq 
münasibətlərinin strateji müstəvidə 
təsdiqi olduğunu bildirib. O qeyd edib 
ki, Vətən müharibəsindəki tarixi zəfərin 
əldə edilməsində və ədalətin bərpa 
olunmasında qardaş Türkiyənin ver-
diyi siyasi dəstəyin dəyəri bizim üçün 
ölçülməzdir.

“Məlum olduğu kimi, 30 illik işğal 
müddətində çox təəssüf ki, Qarabağın 
tarixi, mədəniyyəti, dini əhəmiyyətli 
abidələri, məscidləri və tikililərin 
böyük bir hissəsi məhv edilib. Turizm 
əhəmiyyətli şəhərlərimiz dağıdılıb, xara-
balığa çevrilib. Ancaq hazırda azad edil-
miş torpaqlarda dövlətimiz tərəfindən 
nəhəng quruculuq işləri aparılır. Bu 
ərazilərin turizm potensialının bərpa 
edilməsi üçün xeyli qüvvə səfərbər edi-
lib”, - deyə F.Nağıyev diqqətə çatdırıb.

Qarabağın, Şərqi Zəngəzurun 
bərpasında Türkiyə şirkətlərinin 
iştirakını xüsusilə vurğulayan sədr 
Dövlət Turizm Agentliyinin türkiyəli 
mütəxəssislərlə əməkdaşlıq etdiyini, 
Agentlik tərəfindən türk əməkdaşlarla 
birgə ərazilərin turizm potensialının 
öyrənilməsi və resursların araşdırılma-
sı, qiymətləndirilməsi və turizm inkişaf 
istiqamətləri üzrə təkliflər paketinin 
hazırlanması kimi işlərin icra olun-
duğunu bildirib. Qeyd edib ki, ilkin 
qiymətləndirmələrə əsasən, müalicəvi, 
dağ-xizək və aktiv turizm növlərinin 
inkişafı üçün, eləcə də əsaslı turizm 

infrastrukturunun yaradılması üçün 
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizm 
və rekreasiya zonalarına ayrılacaq 
ərazilər artıq müəyyənləşdirilib.

Bursa Uludağ Universitetinin 
professoru, Siyasi, İqtisadi, İctimai 
Tədqiqatlar Vəqfinin elmi araşdırma-
çısı Ferhat Pirinççi çıxış edərək Şuşa 
Bəyannaməsinin imzalanmasının 
birinci ildönümündə bu tarixi şəhərdə 
olmaqdan böyük iftixar duyduğunu 
bildirib. F.Pirinçi Füzuli hava limanı-
nın 1 il ərzində inşa edilməsini xüsusi 
vurğulayaraq söyləyib ki, Azərbaycan 
çox böyük işlərin öhdəsindən 
gəlir. Onun sözlərinə görə, Vətən 
müharibəsindən qısa müddət sonra 
Şuşa bəyannaməsinin imzanması 
böyük məna daşıyır: “Bəyannamənin 
həm qlobal, həm də regional önəmi çox 
böyükdür. Hazırda Şuşanın azad olun-
masından 19 ay, Bəyannamənin imza-
lanmasından isə 12 ay keçir. Ötən dövr 
ərzində Müttəfiqlik Bəyannaməsinin 
icrası istiqamətində ölkələrimiz vacib 
addımlar atmaqdadır. Qarşılıqlı səfərlər, 
icra olunan müxtəlif layihələr buna 
sübutdur”.

Son 1 ildə Ermənistanın sərgilədiyi 
davranışlardan söz açan natiq qeyd 
edib ki, sülhün alternativi yoxdur. 
Ermənistan bunu anlamalı, regi-
onal əməkdaşlıqdan özünü təcrid 
etməməlidir. “Şuşa Bəyannaməsinin 
nəticəsi olaraq Azərbaycan və Türkiyə 
bundan sonra da birgə önəmli addımlar 
atacaq”, - deyə professor vurğulayıb.

Sonra panel iştirakçıları xatirə şəkli 
çəkdiriblər.

Üçüncü panel müzakirəsində 
Türkiyənin xarici işlər nazirinin müavini 
Yavuz Selim Kıran, Azərbaycanın xarici 
işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov, 
Türkiyənin milli müdafiə nazirinin müavi-
ni Muhsin Dere, Azərbaycanın müdafiə 
nazirinin müavini, Quru qoşunlarının 
komandanı, general-leytenant Ənvər 
Əfəndiyev, Baxçaşəhər Universitetinin 
müəllimi, terrorizm və təhlükəsizlik üzrə 
ekspert Abdullah Ağar və Milli Məclisin 
üzvü Ramil Həsən çıxış ediblər.

Paneldə çıxış edən Türkiyənin xarici 
işlər nazirinin müavini Yavuz Selim 
Kıran bildirib ki, müstəqilliyini elan 
etdikdən sonra Azərbaycanla diplomatik 
əlaqələr quran ilk ölkə Türkiyə olub. 
Aradan keçən otuz il ərzində Türkiyə 
yaxşı gündə də, pis gündə də dostu və 
qardaşı Azərbaycanın yanında olub. 
Türkiyə qəhrəman Azərbaycan Ordu-
sunun 44 günlük Vətən müharibəsi ilə 
torpaqlarını işğaldan azad etməsindən 
sonra keçirdiyi böyük sevinclə bunu bir 
daha göstərdi.

Nazir müavini qeyd edib ki, ötən 
il iyunun 15-də imzalanmış Şuşa 

Bəyannaməsi ilə müttəfiqlik səviyyəsinə 
qaldırılan əlaqələrimizi formalaşdıran 
bu iradə bundan sonra da davam 
edəcək: “Bu, Cümhuriyyətimizin quru-
cusu Qazi Mustafa Kamal Atatürkün 
“Azərbaycanın sevinci sevincimiz, 
kədəri kədərimizdir” ifadəsinə, ümum-
milli lider Heydər Əliyevin ifadə etdiyi 
“Bir millət, iki dövlət” şüarına yaraşan 
yanaşmadır. Bu gün əvvəlki illərdən 
qat-qat güclü Türkiyə və daha güclü 
Azərbaycan var və iki ölkənin qar-
daşlığı, sıx əməkdaşlığı onların ortaq 
bölgələrində sülhün və sabitliyin böyük 
təminatına çevrilib. Biz gələcəyə inamla 
baxır, ümumi rifah və inkişaf yolun-
da birgə çalışmaq iradəmizi bir daha 
təsdiqləyirik".

Azərbaycanın xarici işlər nazirinin 
müavini Xələf Xələfov çıxış edərək 
qeyd edib ki, bugünki konfrans xüsu-
si əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın 
işğaldan azad olunan torpaqlarının 
simvolunu Şuşa təşkil edir. Şuşa 
böyük Zəfərimizin rəmzidir. Çünki 
Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra 
Ermənistan kapitulyasiyaya imza atma-
ğa məcbur oldu. X.Xələfov qeyd edib 
ki, Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycan-
Türkiyə münasibətlərinin zirvəsidir. Bu 
Bəyannaməyə uyğun olaraq iki qardaş 
ölkənin münasibətləri daha da güclənir.

Nazir müavini Şuşa 
Bəyannaməsinin hər iki dövlətin 
gələcəyi üçün önəmindən bəhs edib. 
Vurğulayıb ki, bu Bəyannaməyə 
imza atan Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyip Ərdoğan ölkələrimizin 
gələcək əməkdaşlığının konturlarını 
müəyyənləşdiriblər.

Sonra çıxış edən Türkiyənin milli 
müdafiə nazirinin müavini Muhsin Dere 
Orta Asiyadan Balkanlara qədər uzanan 
birliyimizin keçmişdən bizlərə qalan 
miras olduğunu bildirib. O, ölkələrimizin 
tarix boyu bir-birinə dayaq olduğunu 
qeyd edib.

O, 44 günlük Vətən müharibəsindən 
danışıb, Türkiyə xalqının və ordusunun 
Azərbaycanın haqq işində yanında 
olduğunu və bundan sonra da yanında 
olmağa davam edəcəyini söyləyib.

Azərbaycan-Türkiyə hərbi 
əməkdaşlığından bəhs edən nazir 
müavini Şuşa Bəyannaməsində də 
hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsinin 
nəzərdə tutulduğunu xüsusi olaraq 
qeyd edib. M.Dere Azərbaycan və 
Türkiyə ordularının birgə təlimlərdə 
iştirak etmələrinin əhəmiyyətini vur-
ğulayıb. Şuşa Bəyannaməsinə uyğun 
olaraq bu sahədə əməkdaşlığın davam 
etdiriləcəyini diqqətə çatdırıb.

Paneldə Azərbaycanın müdafiə 
nazirinin müavini Ənvər Əfəndiyev 

çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan 
və Türkiyə rəhbələrinin imzaladığı 
Şuşa Bəyanaməsi bütün sahələrdə 
müttəfiqliyin ən ali göstəricisidir. Vurğu-
layıb ki, davamlı sülhün təmin edilməsi 
sahəsində ölkələrimizin təşəbbüsü 
davam edir.

“Şuşa Bəyannaməsinin 11, 12 və 
13-cü bəndlərinə uyğun olaraq, hərbi 
təlim, təhsil sahələrində əməkdaşlığımız 
uğurla davam edir.

Dünyanın ən güclü ordularından 
biri olan Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 
terrorizmə qarşı mübarizədə təcrübəsi 
Azərbaycan üçün böyük önəm kəsb 
edir. Azərbaycan ordu modelinin 
Türkiyə modelinə uyğunlaşdırılması 
işləri davam edir”, - deyə nazir müavini 
diqqətə çatdırıb.

Ə.Əfəndiyev bildirib ki, hərbi 
əməkdaşlığın davam etdirilməsi yeni 
döyüş qabiliyyənin artırılmasında 
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Şuşa 
Bəyannaməsinə uyğun olaraq azad 
olunmuş ərazilərin bərpasında da hərbi 
əməkdaşlığımız mövcuddur. Nazir 
müavini buna nümunə olaraq Türkiyə 
ordusunun minatəmizləmə işlərində 
dəstəyini qeyd edib.

Panel müzakirəsində çıxış edən 
Baxçaşəhər Universitetinin müəllimi, 
terrorizm və təhlükəsizlik üzrə eks-
pert Abdullah Ağar Vətən müharibəsi 
haqqında düşüncələrini bölüşüb, 
qəhrəman əsgərlərimizin torpaq-
larımızın işğaldan azad olunması 
uğrunda şücaətindən bəhs edib. O, 
Türkiyənin ölkəmizin haqq savaşında 
dəstəyini əsirgəmədiyini, hər zaman 
ölkəmizin yanında olduğunu vurğula-
yıb. A.Ağar qeyd edib ki, Azərbaycan 
və Türkiyə arasında imzalanmış Şuşa 
Bəyannaməsi birliyimizi və gücümüzü 
daha da qüvvətləndirəcək.

Milli Məclisin deputatı Ramil Həsən 
çıxış edərək Türkiyə və Azərbaycan 
əlaqələrinin qədim köklərə malik 
olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, Türkiyə 
44 günlük Vətən müharibəsində 
Azərbaycana siyasi və mənəvi dəstək 
verib. Günümüzdə Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın liderliyi ilə 
ölkələrimiz arasındakı münasibətlər 
özünün ən yüksək zirvəsinə çatıb. Ən 
böyük sınaqdan keçdiyimiz müharibə 
bu qardaşlığın, dostluğun əbədi olduğu-
nun sübutu olub.

Onun sözlərinə görə, Şuşa 
Bəyannaməsi isə iki ölkənin birliyinin və 
qardaşlığının təntənəsidir.

Sonda konfrans iştirakçıları xatirə 
şəkli çəkdiriblər.

“Xalq qəzeti”

Səfər çərçivəsində qonaqlar əvvəlcə 
Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri - 
Natəvan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin 
güllələnmiş heykəllərinin qoyuldu-
ğu Şuşa şəhər mərkəzi meydanına 
gəliblər. Məlumat verilib ki, işğal zamanı 
ermənilər heykəlləri Ermənistana apara-
raq əritmək istəyiblər. Ulu öndər Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə həmin heykəllər 
Ermənistandan alınaraq Azərbaycana 
gətirilib və Bakıda İncəsənət Muzeyinin 
həyətində saxlanılıb. Şuşa işğaldan 
azad olunduqdan sonra həmin heykəllər 
əvvəlki yerlərinə qaytarılıb.

Sonra konfrans iştirakçıları Şuşa 
şəhərində erməni vandalizminə 
məruz qalan abidələrdən biri olan 
Azərbaycanın görkəmli şairəsi, Qara-

bağın sonuncu hakimi Mehdiqulu xan 
Cavanşirin qızı Xurşidbanu Natəvana 
məxsus, XIX əsrə aid evlə tanış olublar. 
Bildirilib ki, kərpic və çaydaşlarından 
inşa edilmiş tarixi memarlıq abidəsi 
1930-cu illərin əvvəllərində Azərbaycan 
vokal sənətinin banisi Bülbülün 
təşəbbüsü ilə Azərbaycanda yaradı-
lan ilk uşaq musiqi məktəbi olan Şuşa 
Musiqi Məktəbi bu binada fəaliyyətə 
başlayıb. 1987-ci ildə binada əsaslı 
təmir-bərpa işləri aparıldıqdan sonra 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyinin Xurşidbanu 
Natəvan adına Qarabağ filialı bura-
da fəaliyyət göstərib. Qeyd olunub 
ki, Şuşa şəhəri Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən işğal edildikdən 

sonra muzeydə toplanmış yüzlərlə nadir 
sənət incisi, rəsm əsərləri, xalçalar, 
miniatürlər, xatirə əşyaları, arxeologiya 
nümunələri işğalçılar tərəfindən dağıdı-
laraq qəsb edilib.

Daha sonra qonaqlar Şuşa qala 
divarlarını ziyarət ediblər. Onlara 
Şuşa şəhərinin tarixi, qala divarları-
nın tikilməsi barədə məlumat verilib. 
Bildirilib ki, Qarabağ xanı Pənahəli xan 
tərəfindən inşa edilən qala uzun müddət 
şəhəri xarici müdaxilələrdən qoruyub, 
alınmazlıq simvolu olub. İşğal dövründə 
qala divarları erməni vandalizminə 

məruz qalıb. Şuşa işğaldan azad 
edildikdən sonra qalada təmir-bərpa 
işləri aparılıb.

Sonda konfrans iştirakçıları Cıdır 
düzündə olublar. Diqqətə çatdırılıb ki, 
Vətən müharibəsi zamanı qəhrəman 
əsgərlərimiz böyük şücaət göstərərək 
sıldırım qayalarla Cıdır düzünə qalxıb, 
canları, qanları bahasına Şuşanı işğal-
dan azad ediblər. Bu gün Cıdır düzü 
işğaldan əvvəl olduğu kimi, yenə də 
möhtəşəm tədbirlərin keçirildiyi məkana 
çevrilib.

“Xalq qəzeti”

YAP-ın nümayəndələri və ölkəmizdə səfərdə olan 
Türkiyə nümayəndə heyəti Fəxri xiyabanda ulu öndər 

Heydər Əliyevin məzarını, Şəhidlər xiyabanını və 
“Türk şəhidliyi” abidəsini ziyarət ediblər

İyunun 16-da 
Azərbaycanda  səfərdə olan 
Türkiyənin hakim Ədalət və 
İnkişaf Partiyası Sədrinin bi-
rinci müavini, Türk Dövlətləri 
Təşkilatı Ağsaqqallar Şura-
sının sədri Binəli Yıldırımın 
başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyəti Fəxri xiyabana 
gələrək, Azərbaycan xalqının 
 ümummilli lideri, müasir 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
memarı və qurucusu Heydər 
Əliyevin xatirəsini ehtiramla 
yad edərək məzarı önünə əklil 
qoyub, gül dəstələri düzüblər.

Görkəmli oftalmoloq-alim, 
akademik Zərifə Əliyevanın 
xatirəsi də yad edilib, məzarı 
üzərinə tər çiçəklər düzülüb.

Sonra Şəhidlər xiya-
banına gələn qonaqlar 
Azərbaycanın müstəqilliyi 
və ərazi bütövlüyü uğrunda 

şəhid olan qəhrəman Vətən 
övladlarının xatirəsinə ehti-
ramlarını bildirib, məzarları 
üzərinə gül dəstələri düzərək, 
“Əbədi məşəl” abidəsinin 
önünə əklil qoyublar.

Qonaqlar, həmçinin 1918-
ci ildə Bakının azad edilməsi 
uğrunda döyüşlərdə həlak 
olmuş şəhid türk əsgərlərinin 
xatirəsinə ucaldılmış “Türk 
şəhidliyi” abidəsini ziyarət 
ediblər. Abidənin önünə əklil 
və gül dəstələri qoyulub.

Türkiyə nümayəndə 
heyətinin rəhbəri Binəli Yıldı-
rım “Türk şəhidliyi” abidəsinin 
xatirə kitabına ürək sözlərini 
yazıb.

“Xalq qəzeti”

Baş Prokuror Avropa 
Şurasının səfirləri ilə görüşüb

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qonaqları salamlayan 
Baş Prokuror Azərbaycanla Avropa Şurası ara-
sında əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayaraq, 
müxtəlif sahələrdə, o cümlədən insan hüquq 
və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində 
Avropa Şurasının qabaqcıl təcrübəsinin 
öyrənilməsinin önəmli olduğunu bildirib. Kamran 
Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata 
keçirilən islahatlar çərçivəsində prokurorluq 
orqanlarının fəaliyyətinin və strukturunun 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılmış 
hərtərəfli və institusional tədbirlər, kadr poten-
sialının gücləndirilməsi, yeni nəsil prokurorların 
formalaşdırılması və peşəkarlığının artırılması, 
prokurorluq orqanlarında struktur dəyişikliyi 
ilə əlaqədar yeni yaradılmış idarələrin, o 
cümlədən Cinayət təqibindən kənar icraatlar və 
Xüsusi müsadirə məsələlərinin əlaqələndirmə 
idarələrinin fəaliyyət istiqamətləri barədə 
məlumat verərək, bu sahədə Avropa Şurasının 
uğurlu təcrübəsindən geniş istifadə olunduğu-
nu diqqətə çatdırıb. Baş prokuror Müzəffər Ali 
Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən 
müharibəsi nəticəsində 30 ilə yaxın işğal altında 
olan ərazilərimizin azad edildiyini və ərazi 
bütövlüyümüzün bərpa olunduğunu vurğula-
yaraq Qarabağda aparılan geniş quruculuq 
bərpa işləri haqda qonaqları məlumatlandırıb. 
K.Əliyev Avropa Şurası İnsan Hüquqları və 
Qanunun Aliliyi Direktoratı tərəfindən pro-
kurorların Şurada və İnsan hüquqları üzrə 
Avropa Məhkəməsinin katibliyində 1 illik staj 

keçməsinə dair vakansiyaların elan edilməsi 
və Azərbaycan prokurorluğunun 2 nəfər 
nümayəndəsinin həmin vakansiyalara qəbul 
olunaraq həmin qurumlara ezam olunması 
məsələsinə toxunaraq bu halın Azərbaycanla 
Avropa Şurası arasında olan münasibətlərin 
inkişafına dəyərli töhfə verəcəyini vurğulayıb. 
Ölkəmizlə bağlı xoş təəssüratlarından danışan 
nümayəndə heyətinin rəhbəri, Demokratiya üzrə 
məruzəçilər qrupunun sədri Martin Ehnberq 
Azərbaycana səfərindən məmnunluğunu ifadə 
edərək, prokurorluqda həyata keçirilən islahat-
ların Avropa Şurası tərəfindən təqdir edildiyini 
və dəstəkləndiyini bildirib. Martin Ehnberq 
Avropa Şurası ekspertlərinin azərbaycanlı 
həmkarları ilə bundan sonra da sıx qarşılıqlı 
əməkdaşlıq şəraitində işləmək niyyətini ifadə 
edərək ölkəmizdə insan hüquq və azadlıqlarının 
müdafiəsi, cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində 
görülən işləri yüksək qiymətləndirib. 

Görüş zamanı Avropa Şurasının ölkəmizə 
dair 2022-2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planının 
icra mexanizmləri, İnsan hüquqları üzrə Avropa 
Məhkəməsinin qərarlarının ölkəmizdə icra 
vəziyyəti, Avropa Komissiyasının Tvininq və 
TAİEX alətləri çərçivəsində aktual hüquqi möv-
zulara həsr olunmuş çoxsaylı tədbirlərin həyata 
keçirilməsi, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran 
digər məsələlər üzrə səmərəli fikir mübadiləsi 
aparılıb. 

Görüşdə Azərbaycan Respublikasının 
Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyinin 
rəhbəri Fəxrəddin İsmayılov iştirak edib.

Şuşa Bəyannaməsinin birinci ildönümünə həsr olunan 
beynəlxalq konfransın nümayəndələri Şuşaya səfər ediblər

Şuşa Bəyannaməsinin birinci ildönümünə həsr olunan 
“Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqlik münasibətləri Qafqaz və 
region üçün sülh və sabitlik mənbəyidir” mövzusunda beynəlxalq 
konfransın iştirakçıları iyunun 14-də Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtı Şuşaya səfər ediblər.

İyunun 16-da Baş Prokuror Kamran Əliyev ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan 
Avropa Şurası Nümayəndələr Komitəsinin Demokratiya üzrə məruzəçilər qrupu-
nun üzvü olan Türkiyə, İsveç, Estoniya və Finlandiyanın Avropa Şurası yanında 
daimi nümayəndəliklərinin rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti ilə görüşüb. 
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