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Qüdrətli lider, müzəffər
Ali Baş Komandan
- Hörmətli Sahibə xanım,
hazırda ölkəmizdə həyata
keçirilən çox genişmiqyaslı
islahatlar kursu bütün sa
hələri əhatə etməklə, möh
təşəm uğurlarla müşayiət
olunur. Son 18 ildə ölkəmizin
əldə etdiyi tarixi nailiyyət
lər bir daha 2003-cü ildə
Azərbaycan xalqının Heydər
Əliyev siyasətinə dəstək ver
məsinin, bu siyasətin möhtə
rəm Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla həyata
keçirilməsinin parlaq nəti
cələridir. İstərdik ki, Sizinlə
söhbətimizə də bu mövzu ilə
keçid edək.
- Əlbəttə, hər bir xalqın, hər bir
dövlətin tarixində onun sonrakı
inkişaf yolunu, müstəqillik yolunu
müəyyənləşdirən taleyüklü mə
qamlar, tarixi qərarlar olmuşdur.
Azərbaycan dövlətçilik tarixin
də də belə tarixi anlar olmuş və
xalqımız bu məqamlarda doğru
qərarlar qəbul edərək, öz taleyi
nə sahib çıxmışdır. Azərbaycan
xalqı müdrik xalqdır. 1993-cü ildə
müstəqilliyimiz, müstəqil dövlətçi
liyimiz təhlükə qarşısında qalanda,
Azərbaycan xalqı böyük müdriklik
nümayiş etdirərək, ən düzgün qə
rar qəbul etmiş, ən doğru ünva
na yönəlmişdir. Xalqımız həmin
məşəqqətli günlərdə Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini, xalqımı
zın gələcəyini xilas etmək üçün
inandığı, etimad göstərdiyi, böyük
lider Heydər Əliyevə müraciət
edəndə də, 2003-cü ildə - yeni əsrin
və yeni minilliyin başlanğıcında
tarixi seçim anında Heydər Əliyev
siyasətinə dəstək verəndə də eyni

Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sədri Sahibə
Qafarova ilə müsahibə
müdrikliyi, əzmi və qətiyyəti nü
mayiş etdirmişdir.
Ümummilli lider Heydər
Əliyev 2003-cü il oktyabrın 1-də
Azərbaycan xalqına tarixi müra
ciətində tam haqlı olaraq, cənab
İlham Əliyevə böyük etimadını
ifadə etmiş və bəyan etmişdir ki,
“İnanıram ki, mənim axıra çatdıra
bilmədiyim taleyüklü məsələlə
ri, planları, işləri sizin köməyiniz
və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa
çatdıra biləcək”. Azərbaycan xalqı
isə heç bir tərəddüd etmədən və
əminliklə Ümummilli liderin bu
müraciətinə dəstək vermişdir. Ona
görə ki, xalq özünün böyük lideri
Heydər Əliyevə sarsılmaz inam
bəsləyir, onun göstərdiyi yolun ən
düzgün yol olduğunu birmənalı
qəbul edirdi. Azərbaycan xalqı o

reallığı da dərk edirdi ki, qarşıda
kı dövrdə də ölkəmizin gələcəyi
naminə Heydər Əliyev siyasətinin
davam etdirilməsi taleyüklü və
həlledici amildir. Bu siyasəti da
vam etdirmək gücündə və iqtida
rında olan, başlanılan qlobal işləri,
transmilli layihələri uğurla həyata
keçirə biləcək, Azərbaycanı Ulu
öndərin görmək istədiyi zirvələrə
qaldıracaq yeganə lider möhtərəm
Prezident İlham Əliyevdir. Azər
baycan xalqının bu tarixi seçimini
şərtləndirən digər vacib amil isə
şübhəsiz ki, yeni əsrin yeni Lide
ri kimi xarakterizə olunan cənab
İlham Əliyevin ali kürsüdə fəaliy
yətə başlayana qədər də bütün
dövləti vəzifələri çox böyük uğurla
həyata keçirməsi, nümayiş etdir
diyi xarizmatik liderlik və yüksək
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LİDER
idarəçilik məharəti ilə istisnasız
hər kəsin inamını qazanması ol
muşdur. Bəli, bu gün Azərbaycan
xalqı xoşbəxtdir ki, onun cənab
İlham Əliyev kimi görkəmli dövlət
xadimi, qüdrətli, güclü, dünyada
böyük nüfuza və hörmətə malik
Lideri var.
Möhtərəm Prezident İlham Əli
yev həm də adı bütün dünyada bö
yük ehtiram və hörmətlə səslənən
qlobal miqyaslı şəxsiyyətdir. Tam
əminliklə söyləyə bilərik ki, dünya
tarixində iz buraxmış böyük dövlət
xadimlərinə xas olan liderlik baca
rığı, səriştəli idarəçilik qabiliyyəti,
qətiyyətlilik və prinsipiallıq, hu
manizm kimi yüksək keyfiyyətləri
Azərbaycanın dövlət başçısında
müşahidə edirik.
Ali kürsüdə ilk gündən Pre
zident cənab İlham Əliyev bəyan
etmişdir ki, Azərbaycanı qüdrətli
dövlətə çevirmək üçün ən başlı
ca şərt ölkədə Heydər Əliyevin
siyasətinin davam etdirilməsidir.
Çünki təcrübəli siyasətçi, geniş
dünyagörüşünə malik müasir li
der və böyük strateq kimi cənab
Prezident İlham Əliyev çox dəqiq
müəyyən etmişdir ki, yalnız Hey
dər Əliyev strategiyasını həyata
keçirməklə, onun qoyduğu siyasi
yolu davam etdirməklə Azər
baycanı güclü dövlətə çevirmək
mümkündür. Zaman bir daha
Azərbaycan xalqını haqlı çıxardı
və Ulu öndərin şah əsəri olan müs
təqil Azərbaycan 18 ildir ki, uğurla
inkişaf edir. Ölkəmiz Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə özü
nün dövlət quruculuğu və idarəçi
liyinin növbəti şərəfli mərhələsini
yaşayır.
- Hörmətli Sahibə xanım,
qeyd etdiyiniz kimi, Azərbay
can dövləti özünün inkişaf
tarixinin şərəfli mərhələsi
ni yaşayır. Bu dövrdə - ötən
18 ildə Azərbaycan dövləti
möhtərəm Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə hansı

böyük uğurlara imza atmış
dır, hansı taleyüklü məsələlər
həllini tapmışdır?
- Düşünürəm ki, bu sual ətra
fında saatlarla, günlərlə danışmaq
olar. 18 il dövlətçilik baxımından
elə də böyük tarix sayılmasa da, bu
zaman periodu xalqımızın dövlət
çilik tarixində ölkəmizin qarşısın
da duran hədəflərin reallaşdırılma
sı, respublikamızın parlaq, ardıcıl
inkişafının təmin edilməsi, müs
təqilliyinin daha da möhkəmlən
dirilməsi, tarixi nailiyyətlərin əldə
olunması kontekstində ən parlaq,
ən şanlı dövr hesab olunur.

çıxaraq yüksək inkişaf göstəriciləri
ilə irəliləyən innovativ və modern
iqtisadiyyata malik ölkə kimi
inamla inkişaf etmişdir. Bu sahədə
dinamik inkişaf, davamlı tərəqqi,
dayanıqlı makroiqtisadi sabit
lik təmin edilmiş, iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsinə nail olunmuş,
həyata keçirilən dövlət proqram
ları bütün bölgələrin hərtərəfli və
tarazlı sosial-iqtisadi tərəqqisinə
və qeyri-neft sektorunun inkişafı
na yol açmışdır. Prezident İlham
Əliyevin milli inkişaf doktrinasının
başlıca hədəflərini təşkil edən mo
dern və innovativ iqtisadiyyatın
idarə olunması şəffaflığa
və açıq cəmiyyətin təmin
edilməsinə əsaslanmış
“İnanıram ki, mənim axıra çatdıra
dır. Ölkəmizdə makroiq
bilmədiyim taleyüklü məsələlə
tisadi sabitliyin qorunub
ri, planları, işləri sizin köməyiniz
saxlanılması, milli isteh
və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa
salın və ixracın geniş
ləndirilməsi, regional
çatdıra biləcək”.
inkişaf proqramlarının
Heydər Əliyev
uğurlu icrası və iqtisadi
aktivlik coğrafiyasının
regionlara doğru geniş
lənməsi, modern sənaye qurucu
Dövlətimizin başçısı yeni minil
luğu, qeyri-neft sektorunun sabit
likdə və müasir çağırışlar fonunda
inkişafının təmin olunması kimi
Azərbaycanı modernləşdirmək,
başlıca strateji vəzifələr uğurla ye
dövlətimizi yeni inkişaf mərhələ
rinə yetirilmişdir.
sinə qovuşdurmaq missiyasını çox
O da məlumdur ki, ölkəmizin
uğurla yerinə yetirmişdir. Son 18 il
iqtisadi imkanlarının genişlənmə
ərzində Azərbaycan modernləşə
si və iqtisadi qüdrətinin artması
rək yeni bir keyfiyyət mərhələsinə
daha səmərəli və çoxşaxəli sosial
qədəm qoymuş, ölkənin siyasi,
müdafiə tədbirlərinin həyata keçi
iqtisadi, mədəni həyatı yeniləşərək
rilməsinə imkan vermişdir. Son 18
tamamilə dəyişmişdir. Möhtərəm
ildə ölkənin infrastruktur siste
Prezident İlham Əliyevin praqma
mi tamamilə yenilənmiş, müasir
tik, çevik siyasəti, apardığı sistemli
əsaslarda yenidən qurulmuşdur.
və ardıcıl strateji kurs ölkəmizin
Məqsədyönlü sosial tədbirlər
müasir inkişafını təmin etmişdir.
nəticəsində əhalinin sosial müda
Bu illər ərzində ölkəmizdə icti
fiəsinin gücləndirilməsinə, rifah
mai-siyasi sabitlik, vətəndaş həm
halının yüksəlməsinə xidmət edən,
rəyliyi daha da möhkəmlənmişdir.
vətəndaşların ali mənafeyinin üs
Prezident İlham Әliyevin liderliyi
tün tutulduğu uğurlu sosial dövlət
ilə Azərbaycan yeni əsrin əvvəllə
modeli formalaşdırılmış, işsizliyin
rində keçid iqtisadiyyatı ilə vidala
və yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı
şaraq yeni tərəqqi və milli inkişaf
salınmasına nail olunmuş, əmək
arxitekturası üzərində möhkəmlə
haqları, pensiya və təqaüdlər əsaslı
nən iqtisadi modelin tətbiqinə baş
şəkildə artırılmışdır. Möhtərəm
lamış, postsovet ölkəsi fazasından
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Prezident İlham Əliyevin cari ilin
oktyabr ayının 16-da “Əhalinin so
sial rifahının qorunması sahəsində
əlavə tədbirlər haqqında” Sərən
cam imzalaması, bir neçə gün öncə
isə yeni sərəncam və fərmanlarla
əhalinin həssas qruplarına yönələn
sosial ödənişlərin artırılması istiqa
mətindəki islahatların uğurla da
vam etdirilməsi bir daha Azərbay
canda vətəndaşların rifah halının
yüksəldilməsini və sosial müdafiə
tədbirlərinin genişləndirilməsinin
qarşıdakı illərdə də prioritet olaca
ğını söyləməyə əsas verir.
Azərbaycanda siyasi və iqtisadi
islahatlar vəhdət təşkil edir, bir-bi
rini tamamlayır. Möhtərəm Prezi
dentin prinsipiallığı bu sahədə də
ciddi uğurların əldə olunmasını
təmin etmişdir. Onun “Biz çalış
malıyıq ki, dünyanın demokratik
baxımdan ən inkişaf etmiş ölkələ
rinin standartlarına yaxınlaşaq və
bunu edəcəyik” fikri ölkə liderinin
demokratik proseslərin ardıcıl

lığının və dönməzliyinin təmin
edilməsi ilə bağlı tələbkarlığının
ifadəsidir. Müasir Azərbaycan
1993-cü ildə “yolumuz demokra
tiya yoludur” deyən Ulu öndərin
görmək istədiyi respublikaya çev
rilmişdir.
Bu gün hakimiyyətin bütün
qollarında - qanunverici, icraedici
və məhkəmə hakimiyyətlərində
dərin islahatlar həyata keçirilir.
Möhtərəm Prezident İlham Əliye
vin rəhbərliyi ilə siyasi sistemin
təkmilləşdirilməsi və siyasi dialoq
mühitinin möhkəmləndirilməsi,
yeni siyasi konfiqurasiyanın ya
ranması, demokratik təsisatların
fəaliyyətinə geniş imkanların yara
dılması, plüralizmin, insan hüquq
və azadlıqlarının təmin edilməsi,
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının
gücləndirilməsi, söz və məlumat
azadlığının təmin olunması, məh
kəmə-hüquq sisteminin fəaliyyəti
nin daha da təkmilləşdirilməsi isti
qamətində həyata keçirilən ardıcıl

siyasət Azərbaycanın demokratik
sütunlarının daha da möhkəmlən
məsini şərtləndirmişdir.
Azərbaycanın hərtərəfli inki
şafını xarakterizə edən mühüm
məsələlərdən biri də bütün sahə
ləri əhatə edən geniş və innovativ
proqramların icrası, konseptual
yanaşmanın tətbiqidir. Möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin rəhbər
liyi ilə həyata keçirilən yeni nəsil
və modern islahatlar strategiyası
Azərbaycanın dinamik inkişafı
nı təmin edən mühüm şərtlərdən
biridir. Qabaqcıl institusional
islahatlar sırasında isə Birinci
vitse-prezidentlik institutunun
yaradılması müstəsna əhəmiyyətə
malikdir. Ötən dövr göstərdi ki, öl
kədə vitse-prezidentlik təsisatının
yaradılması və hörmətli Mehriban
xanım Əliyevanın Birinci vitseprezident təyin edilməsi sonrakı
mərhələdə vətəndaşlara dövlət
diqqəti və qayğısının gücləndiril
məsində, cəmiyyətin bütün təbə
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qələrini əhatə edən uğurlu sosial
siyasətin davam etdirilməsində
mühüm amil olmuşdur. Mehriban
xanım Əliyevanın uğurlu və çoxşa
xəli fəaliyyəti ölkəmizin tərəqqisi,
ayrı-ayrı sahələrdə mühüm inki
şaf göstəricilərinin əldə olunması
baxımından böyük əhəmiyyətə
malikdir. Onun sosial və humani
tar sahələrdə təşəbbüsləri, gördü
yü mühüm işlər ölkəmizdə həyata
keçirilən sosial müdafiə tədbirlə
rinin miqyasının genişlənməsində
vacib rol oynayır. Mehriban xanım
Əliyevanın istər 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə ordumuza
dəstək, Azərbaycan həqiqətlərinin
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdı
rılması istiqamətində, istərsə də
pandemiya ilə mübarizədə həyata
keçirdiyi tədbirlər milli həmrəyli

yimizin daha da möhkəmlənməsi
üçün əvəzsiz töhfədir.
Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev
Fondu dahi Heydər Əliyevin öl
məz ideyalarını yaşadır, bu ideya
lar işığında mənsub olduğu xalqa
ləyaqətlə xidmət edir. Fondun mil
li-mənəvi dəyərlərin, multikultural
ənənələrin, mədəni irsin qorun
ması və təbliğindəki mühüm rolu,
elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və
idmanın inkişafına verdiyi əvəzsiz
töhfələr, xüsusi qayğıya ehtiyacı
olan insanlara əl tutması onun xal
qın hər bir kəsiminin böyük sevgi
sini qazanmasına səbəb olmuşdur.
Fondun bir çox ölkələrdə həyata
keçirdiyi humanitar təşəbbüslər isə
Azərbaycanın adının dünyada da
ha çox tanıdılmasına xidmət edir.
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- Azərbaycanın iqtisadi, sosial,
siyasi sahələrdə əldə etdiyi
nailiyyətlər xarici siyasət sa
həsində də uğurlu və qətiy
yətli addımlar atmağa imkan
vermişdir. Bu gün Azərbay
can qlobal miqyasda güclü
və etibarlı tərəfdaş kimi qə
bul olunur...
- Əlbəttə, bu tamamilə obyektiv
rəydir. Azərbaycan Prezidentinin
sülh və humanizm, birgə əməkdaş
lığı təmin edən xeyirxah missiyası
qlobal məkanda birliyin, tolerant
lığın, sivilizasiyalararası dialoqun,
multikulturalizmin dərinləşməsinə
töhfə verir, dövlətlərarası səmimi
münasibətlərin təmas nöqtələri
nin trayektoriyasını müəyyən edir.
Azərbaycanın dövlət başçısının
təşəbbüsləri ən yüksək səviyyə
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də qəbul olunur, onun təşəbbüsü
ilə BMT, Qoşulmama Hərəkatı və
digər mühüm beynəlxalq təşkilat
ların vacib tədbirləri keçirilir.
Qeyd edim ki, ötən 18 ildə bü
tün digər istiqamətlərdə olduğu
kimi, xarici siyasət sahəsində də
Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğu prinsiplər uğurla tətbiq
olunmuş, milli maraqlara söykə
nən müstəqil xarici siyasət həyata
keçirilmişdir. Möhtərəm Prezident
İlham Əliyev həmişə milli mə
nafe və maraqların qorunmasın
da uzaqgörənlik və prinsipiallıq
nümayiş etdirmiş, hər zaman öz
xalqına arxalanmışdır. Ölkə başçı
sının qətiyyəti, yüksək diplomatik
səriştəsi, həmçinin bütün məsələ
lərdə beynəlxalq hüquqa və ədalə
tə istinad edən prinsipial mövqeyi
sayəsində Azərbaycanın beynəl
xalq nüfuzu getdikcə yüksəlmiş,
2011-ci ildə 155 dövlətin dəstəyi ilə
BMT Təhlükəsizlik Şurasına qey
ri-daimi üzv seçilmiş, 120 dövlətin
təmsil olunduğu Qoşulmama Hə
rəkatına üzv qəbul edilmişdir və
təşkilata uğurla sədrlik etməkdə
dir. Digər nüfuzlu beynəlxalq təş
kilatlarla əməkdaşlıq Azərbaycana
inteqrasiyanın dərinləşməsinə,
ölkə reallıqlarını dünya ictimaiyyə
tinə obyektiv və dolğun çatdırma
ğa imkan vermişdir.
Möhtərəm Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
dünyada enerji və kommunikasi
ya təhlükəsizliyinin təmin olun
masına da əhəmiyyətli töhfələr
verir. Son 18 ildə Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü və ölkəmizin
təşkilatçılığı ilə nəhəng transmilli
energetika layihələri həyata keçiril
mişdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas
neft ixrac kəməri, Bakı-Tbilisi-Әr
zurum qaz kəməri, XXI əsrin ən
böyük infrastruktur layihələrindən
biri olan Cənub Qaz Dəhlizi kimi
enerji təhlükəsizliyində mühüm
rol oynayan nəhəng layihələr Av
ropanın enerji xəritəsini dəyişdir
mişdir. Həmçinin Azərbaycanın

təşəbbüsü ilə qlobal əhəmiyyət
daşıyan transnəqliyyat, kommu
nikasiya layihələri reallaşdırılmış,
Avropanı Asiya ilə birləşdirən
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub beynəl
xalq nəqliyyat dəhlizlərinin yara
dılması təmin edilmiş, Azərbaycan
dünyada sayı məhdud olan kos
mik ölkələr sırasına qoşulmuşdur.
Həyata keçirilən qlobal layihələr
nəticəsində Azərbaycan Avrasiya
nın nəqliyyat habına çevrilmişdir.
Hazırda ölkəmizdə altı beynəlxalq
hava limanı var və Ermənistanın
işğalından azad olunmuş ərazilər
də daha üç beynəlxalq hava limanı
olacaqdır. Bildiyimiz kimi, artıq
Füzuli rayonunda bu limanların
birinin açılışı olmuşdur. Davos
Forumunun reytinqinə əsasən
Azərbaycan yolları keyfiyyətinə
görə 27-ci, hava nəqliyyatı xidməti
və dəmir yolu nəqliyyatı xidməti
nə görə 11-ci və 12-ci yerdə qərar
laşmışdır. Hazırda bu istiqamətdə
əsas prioritetlərdən biri Zəngəzur
dəhlizinin yaradılmasıdır. Həmin
dəhliz Azərbaycandan Ermənis
tana və oradan Azərbaycanın
Naxçıvan Muxtar Respublikasına
gedərək Türkiyə və Avropaya qə
dər uzanır. Şübhəsiz ki, bu dəhliz
yeni nəqliyyat qovşağı üçün çox
geniş imkanlara malik alternativ
marşrut olacaqdır. Beləliklə, Prezi
dent İlham Əliyevin təşəbbüsü və
ölkəmizin müəllifliyi ilə həyata ke
çirilən nəhəng enerji və nəqliyyat
layihələri dövlətimizin güclənmə
sinə və beynəlxalq mövqelərinin
möhkəmlənməsinə geniş imkanlar
yaratmaqla yanaşı, daha geniş
bir coğrafiyada əməkdaşlığın və
təhlükəsizliyin təmin olunmasına
mühüm töhfələr verir və Azərbay
can bu sahədə güclü aktor rolunu
məharətlə icra edir.
Təbiidir ki, uzun illər ərzində
Azərbaycanın xarici siyasət ins
titutunun qarşısında duran bir
nömrəli məsələ artıq tarixə qovuş
muş Qarabağ münaqişəsinin həlli
olmuşdur. Prezident cənab İlham

Əliyev bu istiqamətdə də vəzifəni
konkret müəyyənləşdirərək, qeyd
etmişdir ki, “Azərbaycan heç vaxt
öz ərazi bütövlüyünün pozulma
sı ilə barışmayacaq, torpaqlarında
ikinci erməni dövlətinin yaranma
sına yol verməyəcəkdir. Ölkəmizin
ərazi bütövlüyü tam bərpa edil
məli, azərbaycanlılar əzəli yurdla
rına qayıtmalıdırlar”. 2020-ci ildə
44 günlük Vətən müharibəsində
Azərbaycan möhtərəm Prezident,
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə özünün
zəfər salnaməsinə daha bir möh
təşəm səhifə əlavə edərək, qalib
dövlət kimi dünyaya öz gücünü
göstərmişdir. Bu gün müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyev
dünyanın tanınmış ictimai-siyasi
xadimləri tərəfindən haqlı olaraq
müharibə və sülh dövrünün qəhrə
manı kimi qiymətləndirilir.
- Hörmətli Sahibə xanım, Siz
tamamilə haqlı olaraq, vur
ğuladınız ki, son 30 ilə yaxın
bir dövr ərzində Azərbaycan
dövlətinin qarşısında daya
nan bir nömrəli məsələ tor
paqlarımızın işğaldan azad
edilməsi olmuşdur. Azərbay
canın ötən il 44 günlük Və
tən müharibəsində qazandığı
şanlı qələbə sayəsində bu
vəzifə də uğurla icra edil
miş və artıq ölkəmizin ərazi
bütövlüyü bərpa olunmuş
dur. Bu möhtəşəm qələbənin
dövlətçilik tariximizdə yeri
barədə nə demək olar?
- Əlbəttə, müzəffər Ali Baş Ko
mandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan Ordusunun ötən
il Vətən müharibəsində qazandı
ğı zəfər, torpaqlarımızın işğaldan
azad edilməsi dövlətçilik tariximiz
də xüsusi əhəmiyyətə malik olan
ən şanlı hadisələrdən biridir. İstər
Azərbaycan xalqının Ümummilli
lideri Heydər Əliyevin, istərsə də
möhtərəm Prezident İlham Əli
yevin fəaliyyətinin əsas qayəsini,
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nüvəsini torpaqlarımızın işğaldan
azad edilməsi təşkil etmişdir. Artıq
tarixdə qalmış münaqişənin sülh
yolu ilə həll edilməsi üçün dövlət
başçıları və nümayəndə heyətləri
ilə görüşlərdə, ATƏT-in zirvə top
lantılarında, Minsk qrupunun həm
sədrləri ilə aparılan müzakirələrdə
və digər bütün platformalarda, eyni
zamanda, qarşı tərəflə birbaşa da
nışıqlarda göstərilən səylər ardıcıl
və məqsədyönlü siyasətin mühüm
tərkib hissəsini təşkil etmişdir. Bü
tün danışıq və görüşlərdə Azərbay
canın ərazi bütövlüyünün bərpa
olunması, işğal faktının aradan
qaldırılması məsələləri qətiyyətlə
irəli sürülmüş, ölkəmizin ədalətli
mövqeyinin beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən dəstəklənməsi və qəbul
olunması üçün mümkün olan hər
bir addım atılmışdır. Nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair
mühüm qərarların qəbul edilmə
sinə nail olunmuş, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü və suverenliyinə,
beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığına
hörmət ifadə edilmiş, münaqişə
nin məhz bu prinsiplər əsasında
həllinin vacibliyi qeyd olunmuşdur.
Ölkəmiz münaqişənin sülh yolu
ilə həllinə dair bütün təşəbbüsləri
dəstəkləmiş, problemin ölkəmizin
ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxu
nulmazlığı, beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə uyğun həlli
istiqmətində lazımi iradə ortaya
qoymuşdur.
Biz Vətən müharibəsində əldə
etdiyimiz qələbəni təmin edən
bir çox amilləri qeyd edə bilərik.
Ən mühüm amil son 28 il ərzində
Azərbaycanda bərqərar olmuş sə
riştəli, etibarlı və məsuliyyətli siyasi
rəhbərlik fenomenidir. Möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin rəhbər
liyi ilə müasir dövrün reallıqları
na və çağırışlarına uyğun böyük
məharətlə həyata keçirilən siyasət,
ölkəmizin güclü iqtisadi əsaslara
malik olması Vətən müharibəsin

də qələbəni təmin edən ən mühüm
məsələlərdən biri olmuşdur. Daya
nıqlı İqtisadi İnkişaf Azərbaycan
da bütün sahələrdə olduğu kimi,
qüdrətli ordu quruculuğu istiqa
mətində də genişmiqyaslı tədbirlər
həyata keçirməyə imkan vermiş, öl
kəmizin müasir dövrün ən yüksək
standartlarına cavab verən silahlı
qüvvələri formalaşdırılmışdır. Və
tən müharibəsində torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda döyüşən əsgər
və zabitlərimizin əksəriyyəti məhz
müstəqillik dövründə dünyaya
gəlmiş gənclərimiz olmuşdur. Son
illərdə ordumuzun maddi-texniki
bazası əsaslı şəkildə gücləndiril
miş, silahlı qüvvələrimiz ən müasir
döyüş texnikaları və silah-sursat
la təmin olunmuşdur. Görülən
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində
dünya miqyasında 50 ən güclü or
du sırasında olan Azərbaycan Or
dusunun texniki imkanları yüksək
dərəcədə artmışdır və ikinci Qa
rabağ müharibəsində biz bunu bir
daha nümayiş etdirdik. Azərbaycan
Ordusunun Vətən müharibəsində
göstərdiyi şücaət, yüksək döyüş
qabiliyyəti və apardığı əməliyyatlar
dünya hərb tarixinə qızıl hərflərlə
yazılmışdır. 44 gün ərzində 5 şəhər,
4 qəsəbə, 300-ə yaxın kənd, çoxsaylı
strateji yüksəkliklər azad olunmuş,
Ermənistan ordusu şanlı Azərbay
can Ordusu tərəfindən darmadağın
edilmişdir. Eyni zamanda, biz ölkə
mizdəki sabitliyi, milli birliyi, həm
rəyliyi, xalqımızın öz lideri ətrafın
da dəmir yumruq kimi birləşməsini
tarixi zəfərin əsas səbəblərindən
biri kimi dəyərləndirə bilərik.
Əlbəttə, Vətən müharibəsində
əldə etdiyimiz qələbə Azərbaycan
tarixində, Azərbaycan xalqının
yaddaşında əbədi yaşayacaq. Prezi
dent, müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azər
baycan xalqı bu qələbə sayəsində
qalib xalq kimi özünü dünyaya
ləyaqətlə təqdim etmişdir. Ali Baş
Komandan Ulu öndər Heydər Əli
yevin vəsiyyətini yerinə yetirərək,
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xalqımıza özünün çoxəsrlik tarixin
də ən böyük uğuru və xoşbəxtliyi
yaşatmışdır. Bu gün Azərbaycan
xalqı müzəffər xalq kimi, Azərbay
can dövləti qalib dövlət kimi yaşa
yır və əbədi yaşayacaqdır.
- Artıq münaqişə başa çatmış
və postmünaqişə dövründə
həm ölkəmiz, həm də region
üçün tamamilə yeni mənzərə
yaranmışdır. Bu yeni mərhə
lədə Azərbaycan dövlətinin
qarşısında hansı vəzifələr
durur?
- Azərbaycanın gələcəklə bağlı
hədəfləri kifayət qədər aydındır.
Möhtərəm Prezident İlham Əli
yev Yeni Azərbaycan Partiyasının
VII qurultayındakı nitqində bu
hədəfləri ifadə edərək demişdir:
“Ölkənin gələcəyini elə planlaşdır
malıyıq ki, uzunmüddətli dayanıq
lı inkişaf təmin edilsin, müstəqillik
əbədi olsun, ölkəmizin qüdrəti
artsın, təsir imkanlarımız artsın və
daim Azərbaycan xalqı təhlükəsiz
lik şəraitində öz dədə-baba tor
pağında yaşasın”. Eyni zamanda,
dövlət başçısı yeni dövrü qurucu
luq, inkişaf dövrü kimi xarakterizə
etmişdir. Azərbaycan münaqişə
sonrası bərpa və yenidənqurma
mərhələsinə qədəm qoymuşdur.
Söhbət işğaldan azad olunan əra
zilərimizin yenidən qurulması ilə
yanaşı, regionda yeni proseslərin
başlanmasından gedir. Azərbay
can, Rusiya və Ermənistan lider
lərinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli
birgə bəyanatı xüsusilə regionda
kommunikasiya xətlərinin açılması
ilə əlaqədar olan 11 yanvar 2021-ci
il tarixli üçtərəfli bəyanatı ilə da
ha da inkişaf etdirilmiş, regionda
nəqliyyat kommunikasiya xətləri
nin açılması üçün konkret istiqa
mətlərdə fəaliyyətə başlanılmış
dır. Nəqliyyat, kommunikasiya,
infrastruktur layihələri regionda
sülh, təhlükəsizlik və inkişafa töh
fə verəcək və bütün türk dünyası,
eyni zamanda, digər ölkələr üçün

də əlavə imkanlar yaradacaqdır.
Regionda yeni kommunikasiya və
nəqliyyat dəhlizlərinin, o cümlə
dən çox önəmli Zəngəzur dəhlizi
nin yaradılması əməkdaşlığı daha
da gücləndirəcək, habelə ticarət
dövriyyəsinin artmasına xidmət
edəcəkdir. Füzulidə yeni beynəl
xalq aeroportun inşası, gələcəkdə
Zəngilan və Laçında da tikintisi
davam edən beynəlxalq hava li
manlarının istismara verilməsi re
gionun nəqliyyat imkanlarını daha
da genişləndirəcək.
Azad olunmuş ərazilərimizin
bərpasına gəlincə, bildiyiniz kimi,
həmin ərazilərimizdə irimiqyas
lı tikinti işləri həyata keçirilir.
Azərbaycanda müasir şəhərsalma
konsepsiyaları tətbiq edilir, “ağıllı
şəhər” və “ağıllı kənd” layihələri
nə uyğun şəhərlər və kəndlər inşa
edilir. Xüsusi olaraq qeyd etmək
lazımdır ki, ölkəmiz bütün bu
işləri öz maddi imkanları hesabı
na həyata keçirir. Düşünürəm ki,
bölgənin zəngin yeraltı və yerüstü
təbii ehtiyatlara malik olması, gə

ləcəkdə əlverişli investisiya mü
hitinin yaradılması onun iqtisadi
potensialını daha da artıracaq,
milli iqtisadiyyatımızın inkişafına
təkan verəcəkdir. Çünki azad edil
miş bölgələrin iqtisadi potensialı
kifayət qədər böyükdür. Ölkəmiz
bu potensialdan məharətlə istifadə
edərək Qarabağ bölgəsini dünya
nın ən gözəl məkanlarından birinə
çevirəcəkdir.
Cari ilin iyul ayında Prezident
İlham Əliyevin imzaladığı fərmana
əsasən Azərbaycan Respublikasın
da iqtisadi rayonların yeni böl
güsü müəyyənləşdirilib, iki yeni
zona - Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonları yaradılıb. Təbii
ki, bu qərar strateji, iqtisadi və ta
rixi baxımdan kifayət qədər vacib
və əhəmiyyətli bir addımdır. Yeni
bölgü işğaldan azad olunmuş əra
zilərimizin, bütövlükdə Qarabağın
bərpa və yenidənqurma prosesinin
daha sürətli inkişafına və yanaş
manın həyata keçirilməsinə təkan
verəcək, işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizin iqtisadi potensialın

dan daha geniş istifadə edilməsinə
şərait yaradacaq.
Təbii ki, işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizin bərpası və dirçəl
dilməsi, məcburi köçkünlərimizin
öz dədə-baba torpaqlarına təhlü
kəsiz şəkildə qayıtması ilə yanaşı,
ölkəmizdəki inkişaf dinamikasının
qorunub saxlanılması, əhalinin
sosial-müdafiəsinin və rifahının
yüksəldilməsi, ölkəmizin beynəl
xalq mövqelərinin daha da geniş
ləndirilməsi, təhlükəsizlik və sər
hədlərimizin möhkəmləndirilməsi
kimi vacib məsələlər də qarşıdakı
dövrdə ölkəmizin əsas prioritetləri
sırasında olacaqdır.
- Ötən il fevral ayının 9-da
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinə növbədən
kənar seçkilər keçirilmiş və
yeni tərkibdə parlament
formalaşmışdır. Milli Məclis
dən cəmiyyətin gözləntiləri
ölkəmizdə geniş vüsət alan
islahatlar kursuna səmərə
li töhfələr verməsi, müasir
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LİDER

dövrün tələbləri ilə səsləşən
qanunvericilik təşəbbüsləri
ilə çıxış etməsi, parlament
diplomatiyasının imkanla
rından uğurla faydalanaraq,
Azərbaycan gerçəkliklərinin
beynəlxalq miqyasda tanıdıl
ması, ölkəmizin mənafe və
maraqlarının qorunmasında
fəal iştirakı və digər vacib
vəzifələrdir. Ötən dövrdə
Milli Məclis bu vəzifələrin
icrası istiqamətində hansı
addımlar atmışdır?
- Qeyd etdiyiniz kimi, ötən il
ölkəmizdə həyata keçirilən geniş
miqyaslı islahatların dərinləşdiril
məsi, Milli Məclisin fəaliyyətinin
səmərəliliyinin daha da artırılması
məqsədi ilə keçirilən növbədən
kənar seçkilər nəticəsində VI
çağırış Milli Məclisin yeni tərkibi
formalaşmışdır. Möhtərəm Prezi

dentimiz İlham Əliyev VI çağırış
Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin ilk iclasında söylədiyi
nitqində parlamentin qarşıdakı
dövrdə fəaliyyətinin həyata keçiril
məsi ilə bağlı çox dəyərli tövsiyə
lər vermişdir.
O da məlumdur ki, VI çağırış
Milli Məclis fəaliyyətə başladı
ğı gündən ötən müddət ərzində
ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında
mühüm əhəmiyyətli hadisələr baş
vermişdir. Bu dövr müzəffər Azər
baycan Ordusunun tarixi zəfəri,
yeni parlamentin formalaşması,
pandemiyaya qarşı mübarizə ilə
xarakterizə olunur. İlk növbədə,
xalqımızın Vətən müharibəsində
qazanılmış zəfərinə öz səlahiyyət
ləri çərçivəsində Azərbaycan parla
menti də töhfəsini vermişdir. Belə
ki, Qarabağda hərbi əməliyyatların
başlandığı gündən Milli Məclis
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cəbhə bölgəsindəki həqiqətləri,
Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı
təxribatlarını, hərbi əməliyyatların
getdiyi ərazidən kənarda yerləşən
şəhər və rayonlarımızı artilleriya
və raket atəşinə tutması ilə bağlı
faktları beynəlxalq ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırmaq məqsədi ilə 88
ölkənin parlamentinə və 11 beynəl
xalq təşkilata 140-dan artıq məktub
göndərmişdir. Bir çox ölkələrin
spikerləri, beynəlxalq təşkilatların
rəhbərləri ilə danışıqlar aparılmış
dır. Ölkəmizdə akkreditə olunmuş
səfirlərlə görüşlər keçirilmiş, depu
tatlarımız xarici media orqanların
da Ermənistanın törətdiyi təxribat
lar barədə materiallarla çıxış etmiş,
sosial şəbəkələrdə fəallıq nümayiş
etdirmişlər. Həmçinin müharibə
ilə əlaqədar parlamentimiz tərəfin
dən bir sıra bəyanatlar, qərarlar və
digər sənədlər qəbul olunmuşdur.

LİDER
Sirr deyil ki, Milli Məclisin qar
şısında duran vəzifələr, ilk növbə
də, ondan ibarətdir ki, parlament
qanunvericilik sahəsində müasir
tələblərlə ayaqlaşan, ölkəmizin real
lıqlarına və inkişaf dinamikasına
əsaslanan, möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla
həyata keçirilən quruculuq işlərinin
hüquqi bazasının möhkəmləndiril
məsinə xidmət edən təşəbbüslərlə
çıxış etsin. Deyə bilərik ki, ötən
dövrdə qanunvericilik fəaliyyəti
daha da təkmilləşdirilmiş, qanun
layihələrinin hazırlanması zamanı
keyfiyyətə daha çox diqqət yetiril
miş və bir sıra mühüm qanunlar
qəbul olunmuş, xeyli sayda qanun
lara əlavə və dəyişikliklər edilmiş
dir. Qanun layihələrinin müzakirəsi
zamanı parlamentdə təmsil olunan
müxalifət partiyalarının rəhbər
lərinə və təmsilçilərinə çıxış üçün
geniş imkanlar yaradılmış, yeni
hazırlanan sənədlərlə bağlı ictimai
dinləmələrin keçirilməsinə geniş yer
verilmişdir. Elə bu günlərdə icti
maiyyətin də böyük marağına səbəb
olan “Media haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun layihəsi
nin parlamentdə müzakirələrini ör
nək kimi qeyd edə bilərik. Bu layihə
ilə bağlı parlamentin komitələrinin
birgə iclaslarında keçirilən müzaki
rələrə Milli Məclisin üzvləri, müva
fiq dövlət orqanlarının təmsilçiləri
ilə yanaşı, media ictimaiyyətinin
çoxsaylı üzvləri, vətəndaş cəmiyyə
tinin nümayəndələri də qatılmışdır.
Milli Məclisdə qanun layihələrinin
bu formatda müzakirə olunması
ənənəyə çevrilməkdədir.
Həmçinin parlament ölkəmizdə
həyata keçirilən siyasi islahatların
ruhuna uyğun olaraq, Azərbaycan
da çoxpartiyalı sistemin təkmilləş
dirilməsinə, siyasi münasibətlərin
sağlam zəmində qurulmasına özü
nəməxsus töhfələr vermişdir.
Möhtərəm Prezident İlham Əli
yevin VI çağırış Milli Məclisin ilk
iclasında söylədiyi dərin məzmun
lu nitqində parlamentin gələcək

dövrdə Azərbaycan, Pakistan, Tür
kiyə Parlament Sədrlərinin Bakıda
keçirilmiş Birinci Üçtərəfli Görü
şünü parlament diplomatiyamızın
mühüm uğurlarından hesab etmək
olar. Görüşün sonunda imzalan
mış Bakı Bəyannaməsi, spikerlərin
Şuşaya və işğaldan azad olunmuş
digər ərazilərimizə birgə səfərləri
parlamentlərarası əlaqələrimizin
keyfiyyətcə yeni mərhələyə yük
səlməsinə, ölkələrimiz arasında
dostluq və qardaşlıq münasibətlə
rinin daha da dərinləşməsinə töhfə
vermişdir.
Parlamentin əsas funksiyaların
dan biri də təmsilçiliklə bağlıdır.
Milli Məclisə seçilmiş deputatlar
öz seçicilərinin maraqlarını təmsil
və müdafiə etməlidirlər.
Deputatlar seçildikləri
dairə
lərdə fəal iş aparmalı,
Möhtərəm Prezident İlham Əli
seçicilərlə daim təmasda
yevin VI çağırış Milli Məclisin ilk
olmalıdırlar. İnsanları nara
iclasında söylədiyi dərin məzmun
hat edən məsələlərin Milli
Məclisdə, eləcə də digər
lu nitqində parlamentin gələcək
dövlət orqanları qarşısın
fəaliyyəti ilə bağlı mühüm tövsiyə
da qaldırılması deputatlar
lərdən biri fəal parlament diploma
qarşısında dayanan ən
tiyasının həyata keçirilməsi, ölkə
mühüm vəzifələrdən biri
dir. Bununla yanaşı, ictimai
həqiqətlərinin geniş ictimaiyyətə
təşəbbüslər və çağırışlar
çatdırılmasında bu imkanlardan
qanun yaratma prosesində
uğurla istifadə edilməsi olmuşdur.
nəzərə alınmalıdır. Düşü
nürəm ki, ötən dövrdə Mil
li Məclisin deputatlarının
bu istiqamətdə də fəaliyyəti müsbət
tutmuşdur. Həmçinin parlament
qiymətə layiqdir.
də mənim 1 Baş nazir, 3 parlament
Bizim hər birimizin fəaliyyəti
rəhbəri, 3 xarici işlər naziri olmaqla,
üçün
önümüzdə çox dəyərli ör
ümumilikdə 32 görüşüm olmuş
nəklər mövcuddur. Bu örnəkləri
dur. Deputatlarımızın keçirdikləri
möhtərəm Prezident İlham Əliyev,
canlı və onlayn görüşlərin sayı isə
Azərbaycan Respublikasının Birinci
230-a yaxındır. Cari ildə Bosniya və
vit
se-prezidenti hörmətli Mehriban
Herseqovina Parlament Assamb
xanım Əliyeva yaradırlar. Onla
leyasının Xalqlar Palatasının Sədri
rın
dövlətə, xalqa sevgisi, milli və
cənab Bakir İzetbeqoviç, Türkiyə
dövlətçilik maraqlarını qətiyyətlə,
Böyük Millət Məclisinin Sədri cə
ən yüksək səviyyədə müdafiə et
nab Mustafa Şentop, Pakistan İslam
məsi, Azərbaycanın adını zirvələrə
Respublikası Milli Assambleyasının
qaldırması hesab edirəm ki, nəinki
Sədri cənab Əsəd Qeysər, Koreya
Milli Məclisin üzvləri, hər bir Azər
Respublikası Milli Assambleyası
baycan vətəndaşı üçün örnək təşkil
nın Sədri cənab Park Byonq-Soq
etməlidir.
ölkəmizə rəsmi səfərlər etmişlər. Bu

fəaliyyəti ilə bağlı mühüm tövsiyə
lərindən biri fəal parlament diplo
matiyasının həyata keçirilməsi, ölkə
həqiqətlərinin geniş ictimaiyyətə
çatdırılmasında bu imkanlardan
uğurla istifadə edilməsi olmuşdur.
Azərbaycan Milli Məclisi olaraq,
ötən dövr ərzində bu istiqamətdə
də fəaliyyətimizi genişləndirməyə
çalışmışıq. Müxtəlif platformalar
da dövlətin və xalqın maraqlarını,
milli mənafeyini qorumaq parla
mentin beynəlxalq sahədə fəaliy
yətinin məğzini təşkil edir. Bu
məqsədlə təkcə 2021-ci ildə mənim
başçılığımla parlament nümayən
də heyətimizin xarici ölkələrə 13,
Milli Məclisin Sədr müavinlərinin
6, deputatlarımızın 64 səfəri baş
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QƏLƏBƏ TrAYEKTOrİYASI
SOÇİDƏN BRÜSSELƏ

Aydın Hüseynov
Milli Məclisin deputatı

2021-ci il dekabrın 14-də Avropa İtifaqı Şurasının Prezidenti
Şarl Mişelin Brüsseldə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan
ilə görüşü keçirildi və üçtərəfi
görüşün nəticəsinə dair bəyanat
yayıldı. Nəticələr uğurludur və
Azərbaycanın maraqlarına cavab
verir. Bəs, qazanılan bu uğuru
şərtləndirən hansı amillərdir və
burada Brüsseldən əvvəl keçirilən
Soçi görüşünün nə kimi əhəmiyyəti var?
Cəmiyyətdə müzakirə predmetinə çevrilən məsələlərdən biri Soçi
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görüşünün nəticələrinin Brüsseldə
Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan hökumət
rəhbərləri arasında keçiriləcək
görüşə necə təsir göstərəcəyi ilə
bağlı idi.
Noyabrın 26-da Soçidə baş
tutmuş üçtərəfi görüşün nəticələri barədə əsas qənaət budur ki,
Azərbaycan Prezidentinin mövqeyi
görüş çərçivəsində imzalanan bəyanatda öz əksini tapdı. Ümumiyyətlə, üçtərəfi görüşün nəticələri qalib
Azərbaycanın məqsədlərinə nail
olduğunu göstərir. Üçtərəfi görüşdən sonra Azərbaycan və Rusiya

ZƏFƏR
prezidentlərinin, eləcə də Ermənis
tan baş nazirinin mətbuata bəya
natlarında əksini tapan məqamlar
Soçi görüşünün nəticələrini müsbət
qiymətləndirməyə əsas verir.
Brüssel danışıqlarını Soçi görü
şünün davamı kimi qiymətləndir
mək olar. Azərbaycan bu görüşə
şərtləri diktə edən tərəf kimi hazır
paketlə getdi. Bizim əsas məramı
mızın, məqsədimizin nədən ibarət
olduğu Soçi görüşündə də dəqiq
açıqlandı. Sərhədlərin delimitasiya
sı və demarkasiyası, kommunikasi
yaların bərpası xüsusi diqqət mər
kəzindədir. Bizim əsas məqsədimiz
Böyük Qayıdışı təmin etməkdir.
Bunun üçün də işğaldan azad edil
miş ərazilərin minalardan təmizlən
məsi və infrastruktur quruculuğu
əsas məsələdir. Azərbaycan tərəfi
bütün bu məsələlərin həlli məqsədi
ilə kifayət qədər imkanlara, siyasi
iradəyə malikdir və Brüssel danı
şıqlarında da buna hazır olduğunu
bir daha nümayiş etdirdi.

44 günlük savaşda böyük zəfər
qazanan Azərbaycan 2021-ci il no
yabrın 26-da Soçidə həmin qələbə
ni bir daha rəsmiləşdirdi. Bu dəfə
rəsmi Bakı diplomatik müstəvidə
böyük zəfər qazandı. Üçtərəfli
görüşün nəticələrini təhlil edərkən
bildirmək lazımdır ki, Azərbaycan
qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail
oldu. Rusiya Dövlət Dumasının
Beynəlxalq məsələlər komitəsinin
sədri Leonid Slutski bəyan edib ki,
Soçidə mühüm addım atıldı və bu,
hamımızın çox ümid etdiyimiz ki
mi, Qarabağ münaqişəsinin yekun
həllini yaxınlaşdıracaq.
Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyanın görüşdən əvvəl verdiyi
sərt bəyanatların heç biri danışıqlar
masasında səsləndirilmədi. Paşin
yan anlayırdı ki, eyni ritorikaya
üstünlük versə, görüş pozulacaq və
bunun bədəli ağır olacaq. Əslində,
görüşdən əvvəl erməni baş nazir
yalnız Azərbaycana deyil, 10 no
yabr bəyanatının müəlliflərindən
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ZƏFƏR
olan Rusiyaya qarşı da demarş edir
di. Soçidə isə bunu etmək imkansız
idi və Paşinyanın qarşısında bir yol
qalırdı - Azərbaycanın şərtlərini
qəbul etmək. Belə də oldu. Soçi gö
rüşü konkret nəticələr verdi.
Əsas məqamlardan biri avto
mobil və dəmir yollarının açılma
sını nəzərdə tutan qərarın qəbul
edilməsidir. Kommunikasiyaların
açılması ilə bağlı ümumi razılıq
olundu. Bu məsələdə Rusiya da
maraqlıdır. Belə ki, Ermənistanla
Rusiyanın quru yolu Gürcüstan
üzərindəndir. Bu isə problemli
yoldur. Bu məsələ ilə bağlı razılıq
əldə etməklə Rusiya Azərbaycan
üzərindən Ermənistana rahat və
ucuz dəmir yolu, həmçinin avto
mobil yolu aça biləcək. Ermənistan
da yolların açılmasını istəyir, lakin
Paşinyan revanşistlərin təzyiqin
dən ehtiyatlanaraq bunu bəyan
edə bilmirdi. Azərbaycan isə
bütövlükdə Zəngəzur dəhlizinin
açılmasına çalışırdı. Bakı bu müs
təvidə də mühüm strateji qələbəyə
nail ola bildi. İlk uğurlu addım
atıldı. Soçidə nəqliyyat və kommu

üst-üstə düşür. Putin geosiyasi
maraqların əlavə problemlər ya
ratmasının da qarşısını ala bildi.
Onun sülh prosesində Türkiyənin
müsbət rolu barədə açıqlaması da,
bir çox mətləblərdən xəbər verirdi.
Ermənistanın sərgilə
diyi anti-Rusiya ritorikası
“Düşünürəm ki, uzunmüddətli sülhdə
fonunda İlham Əliye
maraqlı olan beynəlxalq ictimaiyyətin,
vin Azərbaycan-Rusiya
təsisatların, ölkələrin bu səyləri çox müsbət
münasibətlərinin strateji
nəticə verə bilər. Çünki uzun illər davam
tərəfdaşlıq xarakteri daşı
dı
ğını qeyd etməsi İrəva
edən işğaldan və düşmənçilikdən sonra
nın dalana sıxışdırılması
beynəlxalq oyunçular prosesə birmənalı
siyasətinin davamı da
şəkildə dəstək nümayiş etdirməlidirlər”.
hesab edilə bilər. İkitərəfli
İlham Əliyev
əlaqələrin inkişaf dina
mikasını olduqca müsbət
adlandıran ölkə başçısı qarşılıqlı
Soçi görüşünün daha bir önəmi
əlaqələrin bütün istiqamətləri üzrə
ondan ibarət idi ki, Azərbaycaninkişaf səviyyəsinin yüksəldilmə
Rusiya əlaqələrinin strateji səviy
sində maraqlı olduğunu söylədi.
yəsi prinsip etibarilə tamamilə
Prezident İlham Əliyev bircə bəya
yeni müstəviyə transfer etmiş ol
natı ilə Ermənistan siyasi elitasının
du. Bu məsələdə Prezident Putinin
bütün arqumentlərini darmada
müsbət rolu danılmazdır. Kreml
ğın etdi. Dövlət başçısının Bakının
anlayır ki, istər sərhədlərin demar
Kremllə münasibətlərdə mühüm
kasiya və delimitasiyası prosesin
tərəfdaş olduğunu bildirərək onun
də, istərsə də Zəngəzur dəhlizin
vasitəçiliyindən məmnunluğunu
də Bakı və Moskvanın maraqları

nikasiya dəhlizlərinin açılmasının
vacibliyi vurğulandı. Rusiya lideri
nin “dəhliz” ifadəsini işlətməsi isə
Ermənistanın qarşı çıxdığı Zəngə
zurdan dəhliz açılması məsələsinə
ən gözəl cavab oldu.
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nümayiş etdirməsi İrəvanın son
arqumentinin əlindən alınması an
lamına gəlir. Beləliklə, hərb meyda
nında olduğu kimi, Soçi görüşündə
də Bakı İrəvan üzərində tam diplo
matik qələbə əldə etdi.
Dekabrın 14-də Brüsseldə baş tu
tan görüşü də bu qələbənin məntiqi
davamı kimi qəbul etmək lazımdır.
Nəticələr onu göstərir ki, görüşlərin

harada keçirilməsindən asılı olma
yaraq, Bakı daim uduşlu mövqedə
dir, diplomatik baxımdan bunun
qarşısını almaq isə imkansızdır.
Avropa İttifaqı Şurasının Prezi
denti Şarl Mişel Brüsseldə Azər
baycan Prezidenti İlham Əliyev
və Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyan ilə keçirilmiş üçtərəfli
görüşün nəticəsinə dair bəyanat

yayıb. Bəyanatda Azərbaycanla Er
mənistan arasında hərtərəfli sülh
müqaviləsinin imzalanmasına ça
ğırış edilib. Bildirilib ki, 10 noyabr
2020-ci il, 11 yanvar 2021-ci il və 26
noyabr 2021-ci il Soçi görüşlərində
qəbul edilən bəyanatlardan irəli
gələn öhdəliklər yerinə yetirilməli
dir. Bəyanatda ilk dəfə olaraq Av
ropa İttifaqının gündəliyinə “itkin
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düşmüş şəxslər” mövzusu daxil
edilib və onların taleyinə aydın
lıq gətirilməsinin zəruriliyi qeyd
olunub, minatəmizləmə səyləri
nə, münaqişədən əziyyət çəkmiş
insanlara, xüsusilə yenidənqurma
fəaliyyətlərinə dəstək ifadə edi
lib. Bildirilib ki, Cənubi Qafqaz
regionunda iqtisadi əməkdaşlığın
inkişafı dəstəklənir və sərhədlərin
demarkasiyası və delimitasiyası
məsələsinə qurum tərəfindən məş
vərətçi statusda dəstək verilə bilər.
Eyni zamanda, bəyanatda birgə
iqtisadi əməkdaşlıq platformasının
yaradılması təklifi irəli sürülüb. Re
gionda kommunikasiya infrastruk
turunun qurulmasına, ölkələr ara
sında əlaqəni təmin edən xətlərin
açılmasına və inkişaf etdirilməsinə
dəstək ifadə olunub. Hətta Avropa
İttifaqının iqtisadi və investisiya
resursları vasitəsilə bu layihələri
dəstəkləyəcəyi də vurğulanıb. Bə
yanatda dəmir yolu xəttinin çəkil
məsi məsələsinə xüsusi toxunulub
və burada gömrük və sərhəd nəza

lüyünə, suverenliyinə, beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədlərinin
toxunulmazlığına bir daha dəstək
ifadə olunub. Bu mövqenin NA
TO-nun sammit sənədlərində də
dəfələrlə təsbit edildiyi
qeyd olunub. NATO-ya
“Azərbaycanın mövqeyi tamamilə açıq və
üzv dövlətlər tərəfindən
aydındır. Biz sülh istəyirik, müharibə istəmirik.
Azərbaycanın “qətiy
Biz müharibəni udduq, biz qalibik və bu reallıq
yətli dəstək” missi
nəzərə alınmalıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
yasındakı rolu xüsusi
həll olunub. Dağlıq Qarabağın qondarma statusu
vurğulanıb.
ilə bağlı və ya buna bənzər hər hansı müzakirələrə
Brüssel görüşü ərəfə
sində bu mövzu haqda
qayıdış yoxdur. Biz onu özümüz, güc yolu və siyasi
müxtəlif formatlarda
vasitələrlə həll etdik”.
bir çox iddialar və şərh
İlham Əliyev
lər verilirdi. Bildirilir
di ki, Nikol Paşinyan
Brüsseli Moskvadan fərqli olaraq
Brüsseldə Azərbaycan Respub
“öz meydançası” hesab etdiyindən
likasının Prezidenti İlham Əliyevin
Avropada bütün səylər ATƏT-in
iştirak etdiyi NATO-nun Şimali
Minsk qrupunun regiona səfərləri
Atlantika Şurasının iclasında da
üçün Azərbaycan Prezidentindən
Azərbaycanın Avropanın enerji
razılıq almaq istiqamətinə yönələ
təchizatında rolu, regional proses
cək. Bunun qarşılığında isə İlham
lər barədə ətraflı fikir mübadiləsi
Əliyevin, heç şübhəsiz, sərhədlərin
aparılıb. NATO-ya üzv dövlətlər
müəyyənləşdirilməsi və çəkilməsi
tərəfindən ölkəmizin ərazi bütöv

rətinin qarşılıqlıprinsip əsasında
təşkil olunacağı diqqətə çatdırılıb.
Bütün bunlar Azərbaycanın haqlı
mövqeyinin bir daha təsdiqləndiyi
ni nümayiş etdirir.
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ni, Zəngəzur dəhlizinin açılmasını
tələb edəcəyi, ATƏT-in Minsk qru
punun da uzaqbaşı bu məcrada fi
kir bildirməsinin mümkünlüyünü
ifadə edəcəyi deyilirdi. Qarabağda
yaşayacaq ermənilərin statusu
nun hər hansı şəkildə müzakirə
yə çıxarılacağı isə gözlənilmirdi.
Rusiyanın mövqeyindən də aydın
görünürdü ki, Paşinyan üçün “qır
mızı xətt” müəyyənləşdirilib. Bu, o
deməkdir ki, Paşinyana Brüsseldə
“həddini aşmaması” və 26 noyabr
Soçi razılaşmalarını pozmamaq
barədə xəbərdarlıq edilib.
Soçi görüşündə üç dövlət lide
rinin imzaladığı bəyanatın da 10
noyabr üçtərəfli bəyanatına əsaslan
dığı görünür. Yəni Rusiyanın möv
qeyi ondan ibarətdir ki, Brüsseldə
keçirilən bu görüşdə məhz 10 no
yabr bəyanatında nəzərdə tutulan
şərtləri yerinə yetirməyin məcburi
olduğu təsdiqlənməlidir. Bundan
kənara çıxmaq olmaz və kənara
çıxmaq üçün istənilən cəhd Rusiya
tərəfindən qəbul edilməyəcək.

Erməni lobbisinin Avropa
Birliyinin müxtəlif qurumlarında
təsir imkanları çox olduğu üçün
Paşinyanın Brüsseli özünə daha
yaxın bildiyi, özünü orada daha
sərbəst apardığı aydın hiss edilir
di. Bu platformadan Paşinyan öz
xeyri üçün istifadə etməyə çalış
dı. Avropa Birliyinin dəstəyi ilə
ATƏT-in Minsk qrupunu yenidən
meydana qaytarmağa nail olmaq
istədi. Ermənistanın baş naziri,
eyni zamanda, Minsk qrupunu de
limitasiya və demarkasiya prosesi
nə də cəlb etmək istəyirdi. Çünki
Avropa İttifaqı Şurasının Prezi
denti Şarl Mişel də bu yaxınlar
da Bakıda səfərdə olarkən bəyan
etmişdi ki, Azərbaycan tərəfinin
razılığı olsa, Avropa Birliyi delimi
tasiya, demarkasiya məsələlərində
iştiraka hazırdır. Amma ehtimal
olunur ki, Azərbaycan Prezidenti
Şarl Mişelin bu fikrinə razılıq ver
məyib. Bəli, Azərbaycanın mövqe
yi düzgündür. Çünki bu prosesə
nə qədər çox tərəf cəlb olunsa,

prosesin irəliləməsi bir o qədər
ləngiyəcək, ortaya yeni problemlər
çıxacaq.
Brüsseldə qəbul edilən yekun
bəyanatda dəmir yol xəttinin çəki
lişi xüsusi olaraq qeyd edildi. Bu,
Zəngəzur dəhlizi boyunca dəmir
yolunun çəkilişini nəzərdə tutur.
Həmçinin dəmir yolunda gömrük
və sərhəd nəzarətinin qarşılıqlı
prinsiplər əsasında təşkil olunaca
ğı da vurğulandı. Bəyanat aparı
lan danışıqların istiqamətlərini və
mahiyyətini açıqca ortaya qoydu:
sənəddə bir dəfə də olsun ATƏT-in
Minsk qrupunun adı çəkilmir.
Üçtərəfli görüş Azərbaycanın
haqlı mövqeyinin beynəlxalq sə
viyyədə bir daha təsbit olunmasına
xidmət göstərdi. Azərbaycan Er
mənistanın üzərinə daha konkret
öhdəliklər və onların icrası üçün
məsuliyyət qoya bildi. Bu görüşün
nəticələrinə dair bütün səviyyələr
də səslənən fikirlər onu deməyə
əsas verir ki, bu, Azərbaycan üçün
bir qələbədir! Brüssel qələbəsi!
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AKTUAL

Türk Dövlətləri Təşkilatının
üzvləri təbii müttəfiqdirlər

Əhliman Əmiraslanov
Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin
sədri, akademik, AzərbaycanTürkiyə parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qrupunun rəhbəri

2021-ci il noyabrın 12-də İstan
bulda Türkdilli Dövlətlərin Əmək
daşlıq Şurasının VIII Zirvə Görüşü
keçirildi. Hər zaman olduğu kimi,
türkdilli dövlətlər arasında əlaqə
lərin inkişaf etdirilməsi istiqamə
tində mühüm işlərin həyata keçi
rildiyini görürük. Türkdilli ölkələr
arasında əməkdaşlıq kəskin dini,
siyasi qütbləşmənin, millətçi əhvalruhiyyənin yaratdığı şüarlardan
yaranan birlik modeli deyil. Bu,
daha çox dünyanın yeni çağırışla
rına adekvat cavab verən, bir çox
strateji məqamları özündə ehtiva
edən sivil əməkdaşlıq modelidir.
Türkdilli dövlətlərin başçılarının
zirvə görüşlərinin keçirilməsi, Bey
nəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşki
latının (TÜRKSOY) yaradılması,
Türk Dövlətləri Təşkilatının forma
laşması, Türkdilli Ölkələrin Parla
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ment Assambleyasının (TÜRKPA)
təsis edilməsi, Türk Akademiyası,
Türk Mədəniyyət və Miras Fondu,
Türk Biznes Şurası kimi təşkilatlar
əməkdaşlığa əhəmiyyətli dərəcə
də müsbət təsir etməkdədir. Türk
Dövlətləri Təşkilatının dünya üçün
önəmi bundan sonra da artacaq.
Təşkilatın təməlində təbii müttə
fiqlər yer tutur. Türk dövlətlərinin
işbirliyi səmimidir. Xalqlarımız
arasındakı birlik, qardaşlıq gün
dən-günə möhkəmlənir və bö
yük coğrafiyanı əhatə edir. Türk
ölkələrinin zəngin təbii qaynaqları,
müasir infrastrukturu və nəqliyyat
yolları var. Türk dövlətlər birliyi
nin sıraları ildən-ilə genişlənir. Son
iki il ərzində önəmli hadisələrdən
biri Türkmənistanın təşkilata mü
şahidəçi qismində qoşulmasıdır.
Eyni zamanda, Bakı Zirvə Görü

ZƏFƏR

şündə Özbəkistanın şuraya üzv
olması da çox önəmli hadisədir.
2009-cu ildə Naxçıvan Zir
və Görüşündə Naxçıvan sazişini
dörd lider imzalamışdı, ancaq
bu gün qurumun üzvlərinin sayı
7-yə çatıb. 2009-cu il oktyabrın
3-də Naxçıvan şəhərində keçiri
lən Zirvə Görüşündə imzalanmış
sazişə əsasən yaradılmış Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
fəaliyyətinin əsas məqsədi türkdilli
ölkələr arasında hərtərəfli əmək
daşlığa yardım etməkdir. Türkdilli
dövlətlərin ittifaqı artıq dünyada
mövcud olan birliklər sırasında
layiqli yer tutub. Türkdilli Dövlət
lərin Əməkdaşlıq Şurası təsis edi
ləndən bəri Azərbaycan təşkilatda
fəal təşəbbüskar tərəf olub. Təş
kilatın təsisçi üzvlərindən olması
sayəsində ölkəmiz qurumun təməl
prinsiplərinə və həyata keçirilən
proseslərə hakimdir. Azərbaycan
ötən iki ildə Türk Şurasına sədrlik
edib və bu müddət ərzində quru
mun nüfuzunun yüksəldilməsinə
töhfə verən mühüm, əhəmiyyətli
tədbirlərin həyata keçirilməsinə
nail olub. Ötən il videokonfrans

dı. Coğrafiyası getdikcə
genişlənən Türk Şurası
“Mən çox şadam ki, bu gün biz
nın məhz Azərbaycanın
türk dövlətləri arasındakı birlik
sədrliyi dövründə nüfu
dən danışarkən gələcəyə baxırıq.
zunun artması və digər
Çünki bizim gələcəyimiz - birgə
beynəlxalq təşkilatlarla
əlaqələrinin genişlənmə
gələcəyimiz üçün çox möhkəm
si danılmaz faktdır.
zəmin var, möhkəm təməl var.
Bu dövr ərzində
Bu, bizim ortaq köklərimizdir,
Prezident İlham Əliyev
dilimizdir, dinimizdir və ortaq
təşkilatın fəaliyyətinin
maraqlarımızdır”.
gücləndirilməsi, türkdilli
İlham Əliyev ölkələr və xalqlar arasın
da dostluq, qardaşlıq və
əməkdaşlığın daha da
vasitəsilə keçirilən TDƏŞ-in Döv
möhkəmləndirilməsi istiqamətin
lət Başçıları Şurasının Fövqəladə
də ciddi səylər göstərib. Ölkəmizin
Zirvə Görüşü COVID-19 pandemi
sədrliyi dövründə Türk Şurasının
yası ilə mübarizədə həmrəylik və
di
gər mötəbər beynəlxalq təşki
əməkdaşlığa həsr olunmuşdu. Onu
latlarla, o cümlədən BMT, İslam
da qeyd edək ki, bu, koronavirusla
Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, İqtisa
mübarizəyə həsr edilmiş ilk bey
di Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə səmərəli
nəlxalq tədbir idi. Həmin tədbirdə
münasibətləri davam etdirilib, o
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
cümlədən Ümumdünya Səhiyyə
Şurasının Fövqəladə Zirvə Görü
Təş
kilatı ilə faydalı əməkdaşlıq
şünün Bakı Bəyannaməsi qəbul
çərçivəsi qurulub. Bunlarla yanaşı,
olundu. Tərəflər Dövlət Başçıları
Azərbaycan Prezidentinin Ali Baş
Şurası tərəfindən pandemiya ilə
Komandanlığı ilə Ermənistanın
mübarizədə elmi, yenilikçi, tex
işğalçılıq siyasətinə son qoyulma
noloji və tibbi potensiallarını tam
sı, qəhrəman ordumuzun 44 gün
səfərbər etməklə təlimatlandırıl
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BİRLİK

ərzində düşməni darmadağın
edib, diz çökdürərək kapitulyasiya
aktını imzalamağa məcbur etməsi
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının VIII Zirvə Görüşündə bir
daha diqqətə çatdırıldı. Tədbirdə çı
xış edənlərin - Qazaxıstanın Birinci
Prezidenti - elbaşı Nursultan Na
zarbayevin, Özbəkistan Prezidenti
Şavkat Mirziyoyevin, Qazaxıstan
Prezidenti Kasım-Jomart Tokaye
vin, Macarıstanın Baş naziri Vik
tor Orbanın Azərbaycanın Vətən
müharibəsində qazandığı qələbə,
son illərdə əldə etdiyi nailiyyət
lər, həmçinin Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasına ikiillik uğurlu
sədrliyi münasibəti ilə Prezident
İlham Əliyevi təbrik etmələri də
bundan xəbər verir. Məhz bu uğur
lara görə Prezident İlham Əliyev
“Türk Dünyasının Ali Ordeni” ilə
təltif olundu. Bu mükafat ən layiqli
sahibinə təqdim edildi.
Prezident İlham Əliyevin bu
təltifə layiq görülməsində bir sıra

mühüm amillər əsas rol oynayıb.
Bunların ən öndə dayananı müzəf
fər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi
ilə Azərbaycan ərazilərinin işğal
dan azad edilməsi və bununla türk
birliyinə mühüm töhfənin veril
məsidir. Bu baxımdan ali orden
Azərbaycan Prezidentinin bölgədə
davamlı sülh və sabitliyin bərqərar
edilməsinə yol açan tarixi qələ
bəmizdəki misilsiz xidmətlərinə
verilən yüksək qiymətdir. Mükafat
həmçinin Azərbaycan Preziden
tinin böyük şəxsiyyətinə, türk dün
yasındakı liderliyinə, beynəlxalq
miqyasda və türkdilli dövlətlər
arasında olan yüksək nüfuzuna ve
rilən dəyərdir.
Türk dünyasında uzaqgörən,
məqsədyönlü, prinsipial lider kimi
şöhrət qazanan Azərbaycan Prezi
denti Zəngəzur dəhlizinin həyata
vəsiqə qazanması üçün ən böyük
xidmət göstərən liderdir. Bu dəh
lizin açılması ilə türkdilli dövlət
lər arasında coğrafi bağlılıq bərpa
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ediləcək, bütün türk dünyasının
birlik arzusu reallığa çevriləcək.
Bu baxımdan ali mükafat Prezi
dent İlham Əliyevin sərf etdiyi
böyük əməyin, zəhmətin qiymət
ləndirilməsi, minnətdarlıq hissinin
ifadəsidir.
Prezident İlham Əliyevin nü
mayiş etdirdiyi liderlik xüsusiy
yətləri, diplomatik məharət, həyata
keçirdiyi prinsipial, ardıcıl və
qətiyyətli siyasət nəinki Azərbay
can xalqı tərəfindən, hətta dünya
miqyasında, türkdilli xalqlar ara
sında yüksək qiymətləndirilir. Bu
gün Prezident İlham Əliyev təkcə
Azərbaycan xalqını vahid ideya,
amal ətrafında yumruq kimi bir
ləşdirən, xalq-iqtidar birliyinə nail
olan, öz xalqının ən böyük arzu
larını reallığa çevirən lider kimi
tarixə düşməyib. O, həm də türk
dünyasının birliyini gücləndirən,
bu birliyi sağlam təməllər üzərinə
yüksəldən bir liderdir. Türk Şura
sının İstanbul toplantısında Rəcəb

BİRLİK

Tayyib Ərdoğanın böyük fəxarətlə
Prezident İlham Əliyevə müzəf
fər Ali Baş Komandan kimi xitab
etməsi bütün bu deyilənlərin ən
gözəl sübutudur. Qarabağın azad
edilməsi işində göstərilən səylərə
və türk birliyinin daha da güclən
məsi işinə töhfələrinə görə təltif
olunan Prezident İlham Əliyev öz
təşəkkürünü bildirərkən deyib:
“Bu, türk dövlətləri tərəfindən
mənim işimə, mənim fəaliyyəti
mə verilən çox yüksək mükafat
dır, yüksək qiymətdir. Buna görə
də mən bütün Azərbaycan xalqı
adından çox dərin təşəkkürümü
bildirirəm. Çünki mən belə zənn
edirəm ki, bu mükafat bütün Azər
baycan xalqına verilmiş mükafat
dır”. Azərbaycan Prezidentinin bu
sözləri bir daha onun üçün dövlət
və xalq birliyinin mühüm əhəmiy
yət daşıdığını göstərir.
İstanbul Zirvə Görüşündə
yaddaqalan məqamlardan biri də
TDƏŞ-in bundan sonra Türk Döv

lətləri Təşkilatı(TDT) adlandırıl
ması oldu. Bu dəyişiklik qurumun
birlik modelinə çevrilməsindən xə
bər verir. TDT beynəlxalq sənədə
görə beynəlxalq hökumətlərarası
təşkilatdır. Bu gün türkdilli ölkə
lərin liderləri arasında nümunəvi
dostluq münasibətləri formalaş
mışdır. Bu da olduqca mühümdür.
Liderlərimizin ortaq köklərimizə
sərgilədiyi nümunəvi yanaşma
vardır. Bu, bötüvlükdə hər biri
miz üçün müəyyənedici olmalıdır.
Prezident İlham Əliyev çıxışında,
eyni zamanda, müharibə dövrün
də və ümumiyyətlə, hər zaman
Türkiyə dövlətinin əsl qardaş kimi
Azərbaycanın yanında olduğunu
dilə gətirib, Azərbaycanın qələbə
yə olan əzminin artmasında qar
daş Türkiyənin göstərdiyi dəstək
və mənəvi dayağın mühüm rolu
olduğunu bildirib, Türkiyə Pre
zidenti cənab Rəcəb Tayyib Ər
doğanın “Azərbaycan bu savaşda
tək deyil. Türkiyə Azərbaycanın

yanındadır və hər zaman yanında
olacaqdır” sözlərinin xalqımıza nə
qədər böyük güc verdiyini xüsusi
vurğulayıb.
Eyni zamanda, Türk Şurasına
sədrliyin Türkiyəyə təhvil veril
məsi ilə bağlı hissəsində bir daha
Türkiyə Respublikasının bütün
türk dünyası üçün aparıcı rolu və
qüdrətindən danışarkən Prezident
İlham Əliyev bildirib: “Türkiyə
son illər ərzində böyük və şərəfli
yol keçmiş, dünya miqyasında güc
mərkəzinə çevrilmiş və təkcə böl
gədə yox, dünya miqyasında söz
sahibinə çevrilmişdir.
... Türkiyənin gücünü indi dün
yada bilməyən yoxdur və əziz qar
daşımın liderliyi sayəsində Türki
yənin inkişafı, Türkiyədə sabitliyin
təmin olunması bütün türk dünya
sı üçün önəmli şərtdir. Çünki türk
dünyasının mərkəzində dayanan
güclü Türkiyə dövlətidir. Bizə - hər
birimizə əlavə güc verən Türkiyə
nin güclənməsidir”.
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Azərbaycan İslam dövlətləri ilə ikitərəfi
və çoxtərəfi əməkdaşlığa önəm verir
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərliyi ilə parlament nümayəndə heyəti
İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Parlament İttifaqının 16-cı sessiyasında iştirak etmək üçün
dekabrın 8-dən 11-dək Türkiyənin İstanbul şəhərində səfərdə olub. Tədbirdə deputat
Ceyhun Məmmədov və Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev iştirak edib.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin ev sahibliyi etdiyi konfransda “Paylaşım, vicdan və İslam:
Fələstin, miqrasiya və Əfqanıstan”
mövzusuna həsr olunan tədbir çərçivəsində qurumun Baş Komitəsinin, Siyasi məsələlər və beynəlxalq
əlaqələr, İqtisadi məsələlər və ətraf
mühit, İnsan hüquqları, qadın və
ailə məsələləri, həmçinin Mədə-

niyyət məsələləri, sivilizasiyaların
və dinlərin dialoqu komitələrinin
iclasları keçirilib. Tədbirlərdə gündəlikdəki sənədlərə münasibət bildirilib, təşkilati məsələlərə baxılıb.
* * *
Dekabrın 10-da İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Parlament İtifaqının 16-cı konfransının açılış
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mərasimi olub. Tədbirdə Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan çıxış edib.
Sonra konfransda çıxış edən
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Türkiyənin sədrliyinin İƏT
Pİ-nin güclənməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib.
Spiker bu günlərdə quruma
üzvlüyünün 30-cu ildönümünü

ZƏFƏR

qeyd edən Azərbaycanın İslam
dövlətləri ilə ikitərəfli və çoxtə
rəfli əməkdaşlığa önəm verdiyini,
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
müsəlman ölkələrinə ardıcıl dəstək
göstərdiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd
edilib ki, parlament ölçüsü get
dikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb
etməyə başlayır və bu, ölkələrimiz
arasında münasibətləri daha da
dərinləşdirəcək.
İslamofobiyanın bu gün dün
yada ən ciddi təhlükələrdən biri
olduğunu diqqətə çatdıran Milli

Məclisin Sədri bildirib ki, Azərbay
can bu tendensiyanı qəti şəkildə
pisləyir və ona qarşı mübarizə
aparmağa çağırır. Bu baxımdan
İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının
qardaş Pakistanın təşəbbüsü ilə 15
mart tarixinin Beynəlxalq İslamo
fobiya ilə Mübarizə Günü kimi
qeyd edilməsi qərarı çox müsbət
qarşılanır. İslam dünyasının qar
şısında dayanan problemlərin öh
dəsindən gəlmək üçün daha güclü
həmrəyliyə, dialoqa və əməkdaşlı
ğa ehtiyac var.

Sahibə Qafarova bildirib ki,
Azərbaycan ardıcıl olaraq Fələstinİsrail münaqişəsinin Şərqi Qüds
Fələstin dövlətinin paytaxtı ol
maqla iki dövlət prinsipi əsasında
sülh yolu ilə həllini dəstəkləyir. Bu
mövqe beynəlxalq təşkilatlar çərçi
vəsində də birmənalı şəkildə ifadə
olunub.
Milli Məclisin Sədri Əfqanıstan
da sülh və sabitlik mövzusunun
daha geniş region üçün potensial
təsirləri olduğunu qeyd edərək,
Əfqanıstandakı vəziyyətin huma
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SƏFƏR
nitar nəticələrinin aradan qaldırıl
masının son dərəcə vacib olduğu
nu deyib.
Spiker dünyada mövcud olan
miqrasiya məsələlərinə də toxu
nub və beynəlxalq ictimaiyyətin bu
prosesi daha geniş perspektivdə
nəzərdən keçirməli və problemin
kökündə dayanan səbəbləri aradan
qaldırmalı olduğunu vurğulayıb.
O, bu sahədə on ilə yaxındır 5
milyona qədər qaçqına ev sahibli
yi edən Türkiyənin səylərini yada
salıb və bu səylərin layiq olduğu
yüksək qiyməti və dəstəyi almadı
ğından təəssüfləndiyini bildirib.
Sahibə Qafarova onu da qeyd
edib ki, Azərbaycan özü də məc
buri köçkün problemi ilə üzləşib.
Azərbaycan ərazisinin 20 faizi
ni Ermənistan 30 ilə yaxın işğal
altında saxlayıb. İşğalçı dövlətin
bu torpaqlarda etnik təmizləmə
aparması nəticəsində 1 milyondan
artıq azərbaycanlı qaçqın və məc
buri köçkünə çevrilib. İşğal zamanı
Ermənistan bütün müsəlmanlara
qarşı tam hörmətsizlik və nifrət
zəminində şəhər və kəndlərimizi
yer üzündən silib, Azərbaycanın
bütün tarixi, mədəni və dini abidə
lərini, məscidlərimizi vandalizmə
məruz qoyub, təhqir edib. Hətta
bu ərazilərdəki qəbiristanlıqları
mız da dağıdılıb.
Sahibə Qafarova vurğulayıb ki,
44 günlük Vətən müharibəsi Azər
baycanın tam qələbəsi və 2020-ci
il noyabrın 10-da Ermənistanın
kapitulyasiya aktını imzalaması ilə
nəticələndi. Azərbaycan özü BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə
lərini, beynəlxalq hüququn norma
və prinsiplərini həyata keçirərək,
ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti
bərpa etdi.
Sədr müharibənin ilk günlə
rindən Azərbaycana siyasi dəstə
yini ifadə edən qardaş Türkiyə və
Pakistana minnətdarlığını bildirib,
həmçinin İƏT Parlament İttifaqına
və baş katib Muhammed Xurayçi
Niyassa Azərbaycanın haqq işini
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dəstəklədiklərinə görə təşəkkür
edib.
Sahibə Qafarova çıxışında
Azərbaycanın artıq işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə başladığı geniş
miqyaslı bərpa və yenidənqurma
proqramlarından söz açıb. Qeyd
edib ki, Ermənistanla Azərbay
can arasında suverenliyin və ərazi
bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması
əsasında sülh sazişinin imzalan
ması, həmçinin sərhədlərin delimi
tasiyası və demarkasiyası regionda
münasibətlərin normallaşmasına
və kommunikasiyaların bərpasına
gətirib çıxaracaq. Lakin Ermənis
tan öz öhdəliklərini pozmaqdan əl
çəkməli, vəziyyəti gərginləşdirən,
regionda sülh və sabitlik perspek
tivlərinə ziyan vuran hərəkətlərə
yol verməməlidir.
* * *
Səfər çərçivəsində Milli Məcli
sin Sədri Sahibə Qafarova Türki
yə Böyük Millət Məclisinin Sədri
Mustafa Şentopla görüşüb.
Qardaş ölkənin parlament Sədri
görüşdən məmnunluğunu bildirib,

Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində əldə olunan zəfə
rindən sonra Qarabağda, eləcə də
Cənubi Qafqazda yeni imkanların
yarandığını vurğulayıb. Bu qələ
bənin regionun inkişafı, sülh və
əməkdaşlıq baxımından əhəmiyyə
tindən danışıb, Zəngəzur dəhlizi
nin açılması ilə bölgədə yaranacaq
yeni imkanlar və bunun bütün
türk dövlətlərinə müsbət təsirini
qeyd edib.
Öz növbəsində Sahibə Qafaro
va Azərbaycanla Türkiyə arasında
mövcud olan dostluq və qardaş
lıq münasibətlərinin çox möhkəm
təməllərə malik olduğunu bildirib,
dövlət başçılarımızın şəxsi dostluq
münasibətlərinin ölkələrimiz ara
sındakı birliyin bugünkü yüksək
səviyyəyə çatmasında mühüm
rol oynadığını dilə gətirib. Sahibə
Qafarova deyib ki, bütün dünya 44
günlük Vətən müharibəsində bir
daha Azərbaycan və Türkiyə ara
sında sarsılmaz dostluq və qardaş
lıq münasibətlərinin şahidi oldu.
Milli Məclisin Sədri noyabrın
28-də Azərbaycan Prezidenti İl

ham Əliyevin təşəbbüsünə uyğun
olaraq Azərbaycan Milli Məclisinin
təşkilatçılığı ilə İspaniyanın pay
taxtı Madrid şəhərində keçirilən
Qoşulmama Hərəkatının Parla
mentlər Şəbəkəsinin təsis iclasında
verdiyi dəstəyə görə Türkiyə tərə
finə minnətdarlığını ifadə edib.
İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı
Parlament İttifaqının 16-cı Konf
ransının yüksək səviyyədə təşkil
olunduğunu vurğulayan Sahibə
Qafarova Azərbaycanın bu qu
rumla əməkdaşlığa böyük əhəmiy
yət verdiyini bildirib. O, Türkiyə
tərəfinin İƏT Pİ-yə sədrliyinin
təşkilatın fəaliyyətinə yeni stimul
verəcəyini deyib. Milli Məclisin
Sədri İƏT-in ölkələr arasındakı
əlaqələrdə güclənən rolu, dünyada
artan islamofobiya və onun yarat
dığı təhlükələr, COVID-19 pande
miyasına qarşı qlobal mübarizə və
bir sıra digər məsələlər haqqında
fikirlərini ifadə edib.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğu
ran digər mövzular ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.
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Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə Madriddə
Qoşulmama Hərəkatının Parlamentlər Şəbəkəsi təsis edildi
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti
Parlamentlərarası İttifaqın 143-cü Assambleyasında və Assambleya çərçivəsində
Qoşulmama Hərəkatının Parlamentlər Şəbəkəsinin təsis iclasında iştirak etmək üçün
2021-ci il noyabrın 26-29-da İspaniyanın paytaxtı Madriddə səfərdə olub.
Noyabrın 28-də Madriddə Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin təşəbbüsünə
uyğun olaraq Qoşulmama Hərəka
tının Parlamentlər Şəbəkəsinin təsis
iclası keçirilib. 50-yə yaxın ölkədən
200-ə qədər nümayəndənin iştirak
etdiyi təsis iclasını Azərbaycan parla
mentinin Sədri Sahibə Qafarova açıb.
Spiker diqqətə çatdırıb ki, bu gün
60 il ərzində araşdırılmamış qalan
bir ölçünün - üzv ölkələr arasında
əməkdaşlığın parlament ölçüsünün
əsası qoyulur. 60 il əvvəl bu forumu
yaradan Qoşulmama Hərəkatının
təsisçilərinin məqsədi Bandunq prin
siplərinə tam uyğun olaraq, bütün
xalqların dinc yanaşı yaşamasına və

davamlı inkişafına töhfə vermək idi.
Onların uzaqgörənliyi və məqsəd
yönlülüyü beynəlxalq ictimaiyyətin
həmfikir üzvlərinin birləşməsinə və
üzv dövlətlərin sayına görə dünyada
ikinci ən böyük beynəlxalq təsisatın
yaranmasına səbəb olub.
Milli Məclisin Sədri hazırda bəşə
riyyətin son dərəcə çətin günlər ke
çirdiyini, ayrı-seçkiliyin, irqçiliyin və
ksenofobiyanın, beynəlxalq hüquqa
etinasızlıqla müşayiət olunan siyasi
gərginlik və böhranların artmasını
vurğulayıb. Davam edən COVID-19
pandemiyası və onun sosial-iqtisa
di mühitə mənfi təsirlərinin, iqlim
dəyişikliyi və digər qlobal miqyaslı
çağırışların bütün dünyada səylərin
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multikulturalizm, beynəlxalq əmək
daşlıq və həmrəylik ruhunda səfər
bər olunmasına zərurət yaratdığını
deyib.
Sahibə Qafarova çıxışında CO
VID-19 pandemiyasına qarşı müba
rizə sahəsində Qoşulmama Hərəkatı
adından qurumun sədri, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu qlo
bal təşəbbüsləri vurğulayıb. Spiker
bildirib ki, böhranla əlaqədar Qoşul
mama Hərəkatı Təmas Qrupunun
zirvə toplantısının təşkili, pandemiya
ilə mübarizədə Qoşulmama Hərəka
tına üzv ölkələrin əsas humanitar və
tibbi ehtiyaclarına dair vahid məlu
mat bazasının yaradılması, COVID-

ZƏFƏR

19-un müzakirəsi üçün BMT Baş
Assambleyasının xüsusi sessiyasının
çağırılması, həmçinin BMT-nin İnsan
Hüquqları Şurası tərəfindən bütün
ölkələr üçün COVID-19 əleyhinə
peyvəndlərə bərabər, məqbul qiymə
tə, vaxtında və universal əlçatanlığın
təmin edilməsi haqqında qətnamənin
qəbul olunması görülən tədbirlərdən
yalnız bir neçə nümunədir.
Sahibə Qafarova deyib ki, parla
mentlər COVID-19 pandemiyası ya
yılandan etibarən onun əhaliyə mənfi
təsirlərini aradan qaldırmaq üçün
qanunlar qəbul ediblər, beləliklə də,
hökumətin müvafiq cavab tədbirləri
görə bilməsi təmin olunub.
Spiker tədbir iştirakçılarının nə
zərinə çatdırıb ki, təşkilatın 2019-cu
ilin 25-26 oktyabr tarixlərində Bakıda
keçirilmiş zirvə toplantısında dövlət
və hökumət başçıları Qoşulmama
Hərəkatına üzv dövlətlərin parla
mentariləri ilə qarşılıqlı fəaliyyəti və
əməkdaşlığı genişləndirmək və dərin
ləşdirmək barədə qərar qəbul ediblər.
Azərbaycan bu anlayışlara əsaslanan
sədrliyi dövründə Hərəkatın funda
mental prinsiplərinə tam və səmərəli
riayət olunmasında parlamentarilərin

mühüm rol oynaya biləcəyini qəbul
edərək, Qoşulmama Hərəkatının
Parlamentlər Şəbəkəsinin yaradılması
təşəbbüsü ilə çıxış edib.
Azərbaycan parlamentinin rəh
bəri bildirib ki, bu gün təsis edilən
Parlamentlər Şəbəkəsi Qoşulmama
Hərəkatının ideya və prinsipləri
barədə məlumatların qurumun üzv
dövlətləri və xalqları arasında yayıl
masına və təbliğinə töhfə verəcək.
Bununla yanaşı, təşkilat üzv dövlətlə
rin parlamentləri arasında əməkdaşlıq
platforması rolunu oynaya bilər. Par
lamentlər Şəbəkəsi sülh, təhlükəsiz
lik, insan hüquqları və inkişafla bağlı
parlament təcrübəsinin mübadiləsinə
də imkan yaradacaq, qurumun böyük
tədbirlərində bəyannamə sənədlərinə
uyğun olaraq Qoşulmama Hərəkatına
üzv dövlətlərin vəzifə və öhdəliklə
rinin gerçəkləşdirilməsinə parlament
dəstəyi verəcək. Bu təsisat hamımı
zı narahat edən məsələlərin həllinə
parlament töhfəsini verməkdə forum
rolunu oynayacaq. Çoxtərəfliliyin
yayılması üçün Parlamentlər Şəbəkəsi
əlavə hərəkətverici qüvvə olacaq.
Tədbirdə Sahibə Qafarova vurğu
layıb ki, bu Şəbəkə qeyd olunan də

yərlərə və missiyalara xidmət etməklə
yanaşı, digər beynəlxalq parlament
strukturları ilə, o cümlədən Parla
mentlərarası İttifaqla davamlı əlaqələr
yaradacaq.
Qeyd olunub ki, Parlamentlər
Şəbəkəsinin növbəti tədbiri gələn il
Bakıda keçiriləcək.
Sahibə Qafarovanın moderatorlu
ğu ilə davam edən iclasda Parlament
lərarası İttifaqın sədri Duarte Poçeko
çıxış edib. O, qeyd edib ki, Qoşulma
ma Hərəkatının Parlamentlər Şəbəkə
sinin yaradılması dialoq, əməkdaşlıq,
demokartiyanın gücləndirilməsi üçün
yeni platformadır.
Parlamentlərarası İttifaqın baş ka
tibi Martin Çunkonq isə Parlamentlər
Şəbəkəsinin bəşəriyyətdə sühün və
sabitliyin bərqərar olmasına öz töh
fəsini verəcəyini qeyd edib. Xüsusilə
bütün dünyanın COVID-19 pande
miyası ilə üz-üzə qaldığı bir vaxtda
qanunverici orqanlar arasında dialo
qun intensivləşdirilməsinə, parlament
diplomatiyasının gücündən istifadə
edərək ortaq qərarlar qəbul edilməsi
nə xüsusi ehtiyac var.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri Mustafa Şentop çıxışında bildi
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TƏDBİR

rib ki, artıq 60 ildir mövcud olan və
üzvlərinin sayı 120-yə çatan Qoşul
mama Hərəkatı beynəlxalq ədalətin,
sülhün təmin edilməsi baxımından
çox böyük bir potensiala malikdir.
TBMM Sədri Azərbaycanın sədrliyi
dövründə Qoşulmama Hərəkatının
prinsiplərinin təbliği istiqamətində
atılan addımların təşkilatı daha da
gücləndirəcəyinə inamını vurğulayıb.
Pakistan Milli Assambleyasının
Sədri Əsəd Qeysər yeni təsis edilən

Parlamentlər Şəbəkəsinin bəşəriyyəti
təhdid edən çağırışların həlli istiqa
mətində ən önəmli platformalardan
biri olacağına əminliyini bildirib.
Daha sonra İndoneziya Nümayən
dələr Şurasının Sədri Puan Maharani,
Namibiya Milli Assambleyasının Səd
ri Peter Katjavivi, Nepal Nümayən
dələr Palatasının Sədri Aqni Prasad
Sapkota, Mərakeş Krallığı parlamen
tinin Sədri Enaam Mayara, İran par
lamentinin vitse-spikeri Əli Nikzad,
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Yəmən Respublikasının vitse-spikeri
Məhəmməd Əli Əl-Şadadi, Misir par
lamentinin Xarici əlaqələr komitəsinin
rəhbəri Kərim Abdelkərim Dərviş,
Hindistan parlamentinin üzvü Sanjay
Jaisval, Rusiya Federasiya Şurasının
Sədr müavini Konstantin Kosaçev,
TÜRKPA-nın baş katibi Mehmet Sü
reyya Er, Ərəb parlamentinin Sədri
Adel bin Əbdülrəhman əl-Asumi,
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament Assambleyasının

TƏDBİR

baş katibi Asəf Hacıyev və Kuba Milli
Assambleyası Xarici əlaqələr komitə
sinin rəhbəri Yolanda Ferrer Qomez
çıxış edərək, Qoşulmama Hərəkatı
nın Parlamentlər Şəbəkəsinin təsis
olunmasının vacibliyini vurğulayıb,
təşkilata uğurlar arzulayıblar. İclasın
sonunda Qoşulmama Hərəkatının
Parlamentlər Şəbəkəsinin təsis olun
masına dair Madrid Bəyannaməsi
qəbul edilib.
Səfər çərçivəsində Milli Məcli
sin Sədri Sahibə Qafarova Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin Sədri Mus
tafa Şentop, Pakistan Milli Assamb
leyasının Sədri Əsəd Qeysər və
Ərəb parlamentinin Sədri Adel bin
Əbdülrəhman əl-Asumi ilə görüş
lər keçirib. Görüşlərdə dövlətlərimiz
arasındakı mövcud münasibətlər,
parlamentlərarası əməkdaşlığın pers
pektivləri geniş müzakirə olunub.
Söhbət zamanı tərəflər Qoşulmama
Hərəkatının Parlamentlər Şəbəkəsinin
qlobal parlament institutuna çevrilə
cəyinə inamlarını ifadə ediblər. Spiker
Qoşulmama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsinin yaradılmasına dair
Azərbaycanın təşəbbüsünü dəstəklə
diklərinə görə onlara minnətdarlığını
bildirib.
Həmkarları ilə tədbir çərçivəsin
də keçirilən görüşlərdə Milli Məclis
Sədri Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində əldə etdiyi qələbə

və regionda yeni yaranmış vəziy
yət haqqında geniş məlumat verib.
Spiker ölkəmizin ötən il beynəlxalq
səviyyədə tanınmış ərazilərini Ermə
nistanın 30 il davam edən işğalından
azad edərək, öz ərazi bütövlüyünü
bərpa etməsi, hazırda Azərbaycanın

işğaldan azad olunmuş ərazilərində
həyata keçirilən genişmiqyaslı bərpa
və quruculuq layihələri barədə danı
şaraq bildirib ki, görülən işlər bizim
1 milyon məcburi köçkünümüzün
öz yurdlarına qayıtmasını təmin
edəcək.
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Milli Məclisin Sədri MDB PA-nın
Sura və plenar iclaslarında çıxış etdi
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərlik etdiyi parlament nümayəndə
heyəti noyabrın 24-26-da Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində
keçirilən MDB PA-nın Şura və 53-cü plenar iclaslarında iştirak edib.
MDB PA çərçivəsində keçirilən
beynəlxalq konfransda “Səhiyyə xid
mətlərinin hamıya şamil olunması və
dayanıqlı inkişafın məqsədləri” möv
zusunda çıxış edən spiker COVID-19
pandemiyası dövründə səhiyyə xid
mətlərinin hamıya şamil olunmasının
vacibliyi istiqamətində konfransın
əhəmiyyətini vurğulayıb. O bildirib
ki, bu məsələdə əsas vəzifələrdən
biri müalicə prosedurunun hər kəs
üçün əlçatan olmasıdır.
İştirakçılara Azərbaycan səhiyyə
si barədə məlumat verən Sədr qeyd

edib ki, ölkəmizdə səhiyyə sistemi
nin inkişafı daim dövlətin diqqət
mərkəzindədir. Ölkə rəhbərliyinin
həyata keçirdiyi sosial siyasət sayə
sində dövlət büdcəsindən səhiyyəyə
ayrılan vəsaitin ilbəil artırılması tibb
müəssisələrinin fəaliyyətinin yaxşı
laşdırılmasına və ümumilikdə xidmət
səviyyəsinin yüksəldilməsinə imkan
yaradır.
Sahibə Qafarova ölkənin səhiyyə
sistemində yaradılan infrastruktur
barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı
məlumat verib. O, hazırda tibbi xid
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mətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
və əhalinin bu xidmətlərə əlçatanlı
ğının təmin edilməsi məqsədi ilə öl
kəmizdə icbari tibbi sığortanın tətbiq
olunduğunu, bu məqsədlə 2016-cı
ildə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyinin yaradıldığını diqqətə
çatdırıb.
Milli Məclisin Sədri çıxışında səhiy
yə sahəsində bir sıra dövlət proqramla
rının həyata keçirilməsində müstəsna
xidmətləri olan Azərbaycanın Birinci
vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər

ZƏFƏR

Əliyev Fondunun fəaliyyətini ayrı
ca qeyd edib. Fondun şəkərli diabet
və talassemiya xəstələrinə qulluq və
müalicə edilməsi, qanvermə aksiyaları,
ana və uşaq sağlamlığının qorunma
sı sahələrində bir çox böyük layihələr
gerçəkləşdirdiyini vurğulayıb.
Azərbaycan parlamentinin rəh
bəri deyib ki, 2030-cu ilədək səhiyyə
xidmətlərinin hamıya şamil olunma
sını təmin etmək BMT-nin Dayanıqlı
İnkişaf Məqsədləri çərçivəsində əsas
hədəflərdən biridir. Azərbaycan
öz regionunda 2030-cu ilədək olan
dövrdə Gündəliyin icrasına dair 3-cü
könüllü milli hesabatı təqdim edən
ilk dövlətdir, dünya miqyasında isə
12 ölkədən biridir. Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədləri İndeksində 100 mümkün
baldan 72,4 bal toplayan Azərbay
can 2021-ci ilədək Dayanıqlı İnkişaf
Hesabatında 165 ölkə arasında 55-ci
yeri tutub ki, bu da regionda ən yaxşı
nəticədir. Bundan başqa, insan sağ
lamlığı ölkənin 2030-cu ilə qədər so
sial-iqtisadi inkişafının tərkib hissəsi
və 5 milli prioritetdən biridir.

Konfransda Sahibə Qafarova son
illərin bütün dünyada səhiyyə sistemi
üçün sınaq dövrü olduğunu, beynəl
xalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin 20
faizi işğal altında olan Azərbaycanın
Ermənistanın davamlı hərbi təxribat
larına və bunun nəticəsində torpaq
larının azad edilməsi üçün başlanmış
44 günlük müharibəyə baxmayaraq,
infeksiyanın yayılması nəticəsində ya
ranmış təhlükələrə vaxtında və adek
vat reaksiya verərək ciddi tədbirlər
gördüyünü diqqətə çatdırıb.
Milli Məclisin Sədri Azərbaycanın
koronavirusla mübarizədə beynəlxalq
fəaliyyəti, bu sahədə BMT və Qoşul
mama Hərəkatı çərçivəsində görülən
işlər barədə konfrans iştirakçılarına
geniş məlumat verib. Pandemiya ilə
mübarizədə Azərbaycan Milli Məclisi
nin rolundan, parlamentdə, ayrı-ayrı
komitələrdə problemlə əlaqədar təşkil
olunan geniş müzakirələrdən, bir sıra
qanunvericilik aktlarına əhali arasın
da koronavirusa yoluxma hallarının
azaldılmasına xidmət edən əlavə və
dəyişikliklər edilməsindən söhbət açıb.

Sahibə Qafarova əminliyini ifadə
edib ki, parlamentarilər da öz sə
viyyələrində əhalinin sağlamlığının
ümumbəşəri təhlükəsizliyini təmin
etmək üçün bütün mümkün tədbir
ləri görəcək və bununla da davamlı
inkişaf məqsədlərindən birinə - sağ
lam həyat tərzinin təmin edilməsinə
və hamı üçün rifahın təşviqinə nail
olacaqlar.
Daha sonra Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova MDB PA-nın Şura
iclasında çıxış edib. Gündəlikdəki “III
Avrasiya Qadın Forumunun keçirilmə
sinin nəticələrinə dair” məsələ barədə
danışan spiker bu forumun qadınların
müxtəlif tematik sessiyalarda canlı
ünsiyyətdə olmaları üçün müsbət rol
oynadığını deyib. Parlament Sədri
sülh və etimad gündəminin formalaş
masında, iqtisadiyyatın və səhiyyənin
inkişafında, sosial transformasiyala
rın həyata keçirilməsində və davamlı
inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün
müxtəlif layihələrin işlənib hazırlan
masında qadınların xüsusi rolunu
qeyd edib.
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SƏFƏR

Noyabrın 26-da MDB Parlament
lərarası Assambleyasının 53-cü plenar
iclası keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Mil
li Məclisin Sədri bildirib ki, beynəlxalq
miqyasda öz quruculuq imkanlarını
reallaşdırmağa qadir olan parlament
diplomatiyasının əhəmiyyəti artmaqda
davam edir.
Spiker III Avrasiya Qadın Foru
munun əhəmiyyətini qeyd edib, cari
ilin may ayında keçirilmiş IX Neva
beynəlxalq ekoloji konqres müstəvi
sində parlamentarilərin qlobal ekoloji
dialoqu davam etdirmələrinin önəmli
olduğunu söyləyib.
Sahibə Qafarova öz nitqində öl
kəmizin növbəti ildə MDB-yə üzv
dövlətlərin Gənclər Parlamentlərarası
Assambleyasına sədrliyi böyük məm
nuniyyətlə qəbul etdiyini vurğulayıb.
O, əminliklə bildirib ki, gənc parla
mentarilər Assambleyaya üzv döv
lətlər arasında əməkdaşlığın inkişafı
prosesinə öz töhfələrini verməkdə
davam edəcəklər.
Öz çıxışında spiker erməni işğa
lından azad edilən ərazilərimizdə
genişmiqyaslı yenidənqurma və bərpa
işləri, məcburi köçkünlərin, erməni
işğalından əziyyət çəkən bir milyon
dan çox insanın tezliklə öz yurdlarına

qaytarılacağı barədə də məlumat verib.
Qeyd olunub ki, Azərbaycan, Ermənis
tan və Rusiya liderləri tərəfindən ötən
il noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəf
li bəyanat əsasında münaqişəyə son
qoyulub, Azərbaycan hər iki ölkənin
ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı şəkildə
tanınması prinsipi əsasında sülh sazişi
nin imzalanması, sərhədlərin delimita
siyası və demarkasiyasına dair Ermə
nistana bir sıra təkliflər irəli sürüb.
Bu, beynəlxalq hüququn normalarına
cavab verir. Sahibə Qafarova bildirib
ki, biz regionda sabitlik və firavanlıq
istəyirik, müharibə haqqında yox, sülh
və gələcək barədə danışmaq istəyirik.
Çıxışının sonunda Azərbaycan par
lamentinin Sədri iclas iştirakçılarının
bundan sonra da qarşılıqlı hörmət və
dəstəyə söykənən prinsiplər əsasında
Assambleya çərçivəsində əməkdaş
lığın möhkəmləndirilməsinə hazır
olduqlarına əminliyini ifadə edib.
Milli Məclisin Sədri
nümayəndə heyətlərinin
başçıları ilə bir sıra
görüşlər keçirib
Səfər çərçivəsində Rusiya Fede
rasiyası Federal Məclisi Federasiya
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Şurasının Sədri Valentina Matviyen
ko ilə görüşən Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova gələn il ölkələrimiz
arasında diplomatik münasibətlərin
qurulmasının 30-cu ildönümünün
tamam olduğunu diqqətə çatdı
rıb. Qeyd edilib ki, bu illər ərzində
Azərbaycanla Rusiya arasında bir çox
sahələri əhatə edən uğurlu əlaqələr
qurulub. Ölkələrimiz arasında müna
sibətlərin strateji xarakter daşıdığını
bildirən Sədr əlaqələrimizin inkişa
fında iki ölkənin dövlət başçılarının
rolunu xüsusi vurğulayıb. Sahibə
Qafarova ötən il noyabrın 10-da
Azərbaycan və Rusiya prezidentləri,
Ermənistanın baş naziri tərəfindən
imzalanan üçtərəfli bəyanatın icrası
nın vacibliyini də söyləyib.
Milli Məclisin Sədri noyabrın
16-da dövlət sərhədində Ermənistan
tərəfindən törədilən təxribatlar nəti
cəsində baş verən döyüş əməliyyatla
rı barədə məlumat verərək, qeyd edib
ki, bu təxribat nəticəsində 7 nəfər hər
bi qulluqçumuz şəhid olub və həlak
olanlar arasında sülhməramlılar da
var. Sahibə Qafarova Valentina Mat
viyenkoya “Qarabağ işğaldan əvvəl
və sonra” adlı kitab da təqdim edib.
* * *
Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Ay
para Cəmiyyətlərinin Beynəlxalq Fe
derasiyasının Avropa üzrə direktoru
xanım Birqit Bişof Ebbesen ilə görüş
də Milli Məclisin Sədri Azərbaycanın
Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara
Cəmiyyətləri ilə əməkdaşlığından
söz açıb. Bir sıra məsələlərə toxunan
Sədr birinci Qarabağ müharibəsində
4 minə yaxın itkin düşən azərbaycan
lıların taleyi barədə hələ də məlumat
olmadığını bildirib. Söhbət zamanı
Sahibə Qafarova “Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi” ifadəsinə istinad etmə
yin yolverilməz olduğunu bildirərək
qeyd edib ki, “Dağlıq Qarabağ” adlı
inzibati ərazi vahidi yoxdur. Azər
baycan ötən il Vətən müharibəsində
qazandığı tarixi zəfərlə öz ərazi bü
tövlüyünü bərpa etdi və bununla da
ölkəmiz həm də BMT Təhlükəsizlik

SƏFƏR
Şurasının qətnamələrini özü yerinə
yetirdi.
Söhbət zamanı digər məsələlər ba
rədə də fikir mübadiləsi aparılıb.
* * *
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
Avropa Regional Bürosunun direkto
ru Hans Kluqe ilə görüşdə Milli Məcli
sin Sədri Azərbaycanın ÜST ilə uğurlu
əməkdaşlığından danışıb. Spiker
tədbirdə Azərbaycanda koronavirus
infeksiyasına qarşı mübarizə tədbirləri
haqqında məlumat verib. Sahibə Qafa
rova bildirib ki, ölkəmiz qısa müddət
ərzində 30-dan çox ölkəyə və beynəl
xalq təşkilata maliyyə və humanitar
yardım göstərib, o cümlədən ÜST-ə
10 milyon dollar məbləğində könüllü
yardım edib. Prezident İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə 2020-ci ilin aprelində ke
çirilən Türk Şurasının sammiti, həmin
ilin mayında Qoşulmama Hərəkatının
Zirvə Görüşü və BMT Baş Assamble
yasının dövlət və hökumət başçıları
səviyyəsində xüsusi sessiyası təsdiq
ləyir ki, Azərbaycan qlobal problem
lərin həlli üçün məsuliyyət daşımağa
hazır olan güclü dövlətdir.
Öz növbəsində Ümumdünya Sə
hiyyə Təşkilatının Avropa Regional
Bürosunun direktoru Azərbaycanın
pandemiya ilə mübarizəyə verdiyi
töhfələri və pandemiyanın aradan
qaldırılması üçün göstərdiyi səyləri
yüksək qiymətləndirib. Hans Kluqe
bu prosesin indi də uğurla davam et
dirilməsindən razılığını bildirib.
* * *
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafa
rova Özbəkistan Ali Məclisi Senatının
Sədri Tənzilə Narbayeva ilə görüşdə
ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın
uğurlu inkişafından söz açıb.
Spiker qanunverici orqanlar ara
sında da əməkdaşlığın uğurla inkişaf
etdiyini bildirərək, söyləyib ki, Azər
baycan və Özbəkistanın parlament
lərində fəaliyyət göstərən parlament
lərarası dostluq qrupları ikitərəfli
əməkdaşlığın inkişafına öz töhfəsini
verir.
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PARLAMENT xƏBƏRLƏRİ

8 noyabr – zəfər Günü ilə əlaqədar
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN

BƏYANATI

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəﬀər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
SilahlıQüvvələrinin44günlükVətənmüharibəsindəqə
ləbəsişərəfinətəsisedilmişZəfərGünübuilnoyabrın8də
ilk dəfə qeyd ediləcəkdir. Azərbaycan xalqının və dövlə
tinin qüdrətinin rəmzinə çevrilmiş bu möhtəşəm Zəfərin
tarixiəhəmiyyətibirəsrinhüdudlarınasığmır.44günlük
Vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının
30illikişğalınasonqoyulması,dövlətimizinərazibütöv
lüyünün təmin edilməsi ilə birlikdə, son iki yüz ilə yaxın
dövrdə Azərbaycan xalqına çoxsaylı milli fəlakətlər gəti
rənermənişovinizminəvəekspansionizminəsarsıdıcızər
bəendirilmişvəxalqımızıntarixitaleyiiləbağlıolanson
dərəcəmühümbirməsələhəlledilmişdir.
Məlumolduğukimi,XIXəsrinəvvəllərindəçarRusiyası
Araz çayından şimalda yerləşən Azərbaycan xanlıqlarını
işğaletdikdənsonrabölgəninetnikmənzərəsinidəyişdi
ribözdayaqlarınımöhkəmləndirməküçünbütünXIXəsr
boyu İrandan və Türkiyədən 1 milyondan çox ermənini
CənubiQafqazaköçürmüşdür.Bölgənindemoqrafikmən
zərəsinin dəyişdirilməsi ilə yanaşı, erməni diniideoloji
ekspansiyasınadarəvacverilmişdir.1836cıildəçarhöku
mətiQarabağdakıalbanxristiankilsəsiniermənikilsəsinə
tabeetmişdir.BundansonraEçmiədzinermənikilsəsial
banlarınetnikmədəniirsini,albanədəbiyyatınıvətarixini
özadınaçıxaraqmənimsəmişdir.
XIXəsrinsonlarınayaxınermənişovinistləri“Armena
kan”, “Hnçak” və “Daşnaksütyun” kimi millətçi partiya
lar yaradaraq dənizdəndənizə “Böyük Ermənistan” mifi
ilə bağlı ideyanın həyata keçirilməsinə silahlı mübarizə
vəterroryoluiləzəminhazırlamağabaşlamışlar.1905–
1907ciillərdə,habelə1918ciildəonlarBakıda,Tiflisdə,
İrəvanda,Naxçıvanda,Gəncədə,Qarabağda,Zəngəzurda,
Göyçədəvədigəryerlərdəazərbaycanlılarakütləvişəkildə
divan tutmuş, şəhər və kəndləri yandırmış, uşaqları, qa
dınları, qocaları misilsiz qəddarlıqla öldürmüşlər. Erməni
vəhşiliyindən sağ qurtara bilən on minlərlə azərbaycan
lı doğma yurdyuvasını tərk etməyə məcbur olmuşdur.
Azərbaycanlılardantəmizlənənərazilər1918ciildəmüs
təqilliyini elan etmiş Ermənistan Respublikasına qatıl
mışdır.ErmənistandavəAzərbaycandasovethakimiyyəti
qurulduqdan sonra bolşevik rejiminin əli ilə Azərbaycan
torpaqlarınındahabirhissəsi,ocümlədənQərbiZəngəzur
Ermənistanıntərkibinədaxiledilmiş,nəticədəonunərazisi
9,8minkvadratkilometrdən29,8minkvadratkilometrə
çatdırılmışdır.
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Azərbaycanlılaraqarşıdüşmənçiliksiyasətisovethaki
miyyətiillərindədədavametdirilmişdir.Ermənistanəra
zisindəqalan,atababatorpaqlarındaellikləyaşayanyüz
minlərlə azərbaycanlıya muxtariyyət verilmədiyi halda,
Azərbaycan ərazisində ermənilər üçün qondarma “Dağ
lıq Qarabağ Muxtar Vilayəti” təşkil edilmişdir. SSRİ rəh
bərliyinin köməyi ilə Ermənistan SSRin hakim dairələri
1948–1953cü illərdə Ermənistandan yüz minlərlə azər
baycanlının deportasiya edilməsinə nail olmuşlar. Azər
baycanlılara qarşı kəskin mənəvi təcavüz kampaniyası
aparılmışdır. Son yüz ildən artıq dövrdə erməni xalqının
birneçənəslimillimüstəsnalıqruhundatərbiyəedilmiş
dir. Erməni “alim”lərinin səyləri ilə bölgənin tarixi saxta
laşdırılmış,ermənidövlətininolmayantarixiuydurulmuş,
Cənubi Qafqazda baş verən hadisələr bilərəkdən təhrif
edilmişdir.
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını həyata keçirmək
üçünErmənistanın1988ciildəbaşladığı,1992ciildəisə
miqyasını genişləndirdiyi etnik təmizləmə siyasəti və iş
ğalçılıq müharibəsi nəticəsində Azərbaycan Respublikası
ərazisinin20faiziişğalolunmuş,Ermənistanərazisindən
və Azərbaycanın işğal edilmiş bölgəsindən 1 milyondan
çox azərbaycanlı qovulmuşdur. Azərbaycanlılara qarşı
milli nifrət və düşmənçilikdən qaynaqlanan ağır cinayət
aktları həyata keçirilmiş, XX əsrin ən dəhşətli faciələrin
dənolanXocalısoyqırımı,birsıradigərqətliaməməlləri
törədilmişdir.
1994cüilinmayındamünaqişəninsülhyoluiləhəlli
nəşəraityaratmaqməqsədiiləErmənistanlaAzərbaycan
arasındakıcəbhəxəttindəatəşkəselanolunduqdanson
raErmənistanrəhbərliyininbütünfəaliyyətimünaqişənin
həllinə deyil, işğalın nəticələrinin möhkəmləndirilməsinə
yönəlmişdir. Azərbaycan Respublikasının suverenliyini,
ərazi bütövlüyünü və sərhədlərinin toxunulmazlığını bir
mənalı şəkildə təsdiqləyən və Ermənistan silahlı qüvvə
lərininişğaletdikləriAzərbaycanərazilərindəndərhalvə
qeydşərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik
Şurasının1993cüildəqəbuletdiyi822,853,874və884
nömrəliqətnamələrə,eləcədəBMTBaşMəclisinin2008ci
ildəqəbuletdiyi62/243nömrəliqətnaməyə,AvropaPar
lamentinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının,
İslamƏməkdaşlığıTəşkilatının,digərbeynəlxalqqurum
larınmüxtəlifillərdəqəbuletdikləriqətnamələrəetinasız
lıqgöstərilmişdir.Münaqişəninnizamasalınmasıüçünya
radılmışATƏTinMinskqrupununvasitəçiliyiiləaparılan
danışıqlardan Azərbaycan torpaqlarının işğalınınnəticə

PARLAMENT xƏBƏRLƏRİ
lərinibuvəyadigərşəkildərəsmiləşdirmək,bumümkün
olmadıqdaisəvaxtuzatmaqüçünistifadəedilmişdir.
Ermənistan rəhbərliyi cəzasız qalmasından istifadə
edərək,sülhprosesinibirdəfəlikpozmağacəhdlərgöstər
mişdir.Buməqsədlə2016cıilinaprelayında,2020ciilin
iyul və avqust aylarında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə
qarşıtəxribatlartörədilmişdir.Həmintəxribatlaracavab
olaraqAzərbaycanRespublikasınıngördüyütədbirlərEr
mənistansilahlıqüvvələrinincanlıqüvvəvəhərbitexnika
sarıdanböyükitkilərverməsinəgətiribçıxarmışdır.
Ermənistanrəsmiləriözbəyanatlarıvədavranışlarıilə
sübutetmişlərki,budövlətnəinkiişğalaltındaolanərazi
ləriqaytarmağavəədalətlisülhəldəetməyəhazırlaşmır,
əksinə, Azərbaycanın yeni ərazilərini işğal etmək niyyəti
güdür.İşğalolunmuşərazilərdəqanunsuzməskunlaşdır
ma siyasətinin genişləndirilməsi, danışıqların formatını
dəyişdirməyə cəhdlər göstərilməsi, Ermənistan müdafiə
nazirinin “yeni ərazilər üçün yeni müharibə” iddialarını
səsləndirməsi,digərbəyanatlarvəhərəkətlərişğalçıdöv
lətinrəhbərliyininəslniyyətləriniüzəçıxarmışdır.
Azərbaycandövlətininrəhbərliyionilliklərboyubəyan
etmişdirki,AzərbaycanRespublikasıözərazisininbirhis
səsindəsuverenliyininqəsbedilməsinə,torpaqlarınınqul
durcasına zəbt edilməsinə və qoparılmasına heç zaman
razıolabilməzvəbütünimkanlardanistifadəedərəkərazi
bütövlüyünün bərpasına nail olacaqdır. 2020ci il sent
yabrın 27də Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti tə
cavüz aktından sonra Azərbaycan Respublikası BMTnin
Nizamnaməsininverdiyiözünümüdafiəhüququndanisti
fadəedərək,təcavüzkarısülhəməcburetmək,Azərbaycan
torpaqlarınınişğalınasonqoymaqməqsədiiləəkshücum
əməliyyatınabaşlamışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəﬀər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
SilahlıQüvvələri44gündavamedənVətənmüharibəsində
heyrətamizqələbələrəldəedərəkdünyahərbtarixinəyeni
şanlısəhifələryazmışlar.İşğalçıqüvvələrəağırzərbələren
dirilmiş,onlarınçoxlusaydacanlıqüvvəsivəhərbitexnika
sıməhvedilmişdir.Ölkəmizinişğalaltındaolanərazisinin
böyük bir hissəsi, o cümlədən Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan,
Qubadlırayonları,HadrutvəSuqovuşanqəsəbələri,ümu
mən300əyaxınyaşayışməntəqəsiazadedilmişdir.Vətən
müharibəsininənşərəflisəhifələrindənbirinoyabrayının
8dəQarabağınincisivətacı,Azərbaycanmədəniyyətinin
beşiyiolanŞuşanınəsarətdənxilasedildiyigünolmuşdur.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qarşısında duruş gətirə
bilməyəcəyini,məhvəməhkumolduğunuanlayanErmə
nistanməğlubiyyətinietirafetmişdir.AzərbaycanSilahlı
QüvvələrininəldəetdiyihərbiZəfərsiyasimüstəvidəqa
zanılan qələbə ilə tamamlanmışdır. 2020ci il noyabrın
10daAzərbaycan,RusiyaprezidentlərininvəErmənistan
başnazirininimzaladıqlarıüçtərəflibəyanat30ildənartıq
davamedənmünaqişəyəsonqoymuşdur.

PrezidentİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləAzərbaycanRes
publikasındahəyatınbütünsahələrindəböyüknailiyyət
lər əldə edilmişdir. Müasir dövrün tələbləri səviyyəsində
qurulmuş sosialiqtisadi inkişaf strategiyası Azərbayca
nıdünyanınəndinamikinkişafedənölkələrindənbirinə
və Cənubi Qafqaz bölgəsinin lider dövlətinə çevirmişdir.
1993cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə qa
yıtdıqdansonrabaşlanmış,son18ildəuğurladavamet
dirilmişhərbisiyasətAzərbaycanSilahlıQüvvələriniyük
səkstandartlarəsasındainkişafetdirərəkdünyanın50ən
güclüordususırasınaçıxarmağaimkanvermişdir.
Bütünbuamillər,eləcədəiqtidarlaxalqarasındamöv
cud olan sarsılmaz birlik Ermənistan–Azərbaycan mü
naqişəsinin həllini təmin etmişdir. Erməni şovinistlərinin
Azərbaycanxalqınavədövlətinəqarşıuzundövrərzində
həyatakeçirdiklərietniktəmizləmə,işğalçılıqvəekspan
sionizmsiyasətininqarşısınınalınmasıiləbağlıtariximis
siya uğurla yerinə yetirilmiş və tarixi ədalətbərpaolun
muşdur.
8NoyabrZəfərimüzəﬀərAliBaşKomandanınyenil
məz iradəsinin və  böyük sərkərdəlik məharətinin, Azər
baycan Silahlı Qüvvələrinin döyüş əzminin, rəşadətinin,
yüksəkhərbitexniki,mənəvipsixolojihazırlığınınvəpe
şəkarlığının təntənəsi olmuşdur. Azərbaycanın əzəli tari
xitorpağıolanQarabağınvəŞərqiZəngəzurunişğaldan
azadedilməsixalqımızıuzunillərdavamedənməğlu
biyyətacısındanqurtarmışvəonuqalibxalqaçevirmişdir.
Qüdrətli Azərbaycan yerləşdiyi bölgənin siyasi, iqtisadi,
hərbi,humanitarmənzərəsinidəyişməyəqadirolduğunu,
bundansonraheçkəsinonunlagücvətəzyiqdiliilədanı
şabilməyəcəyiniqətiyyətlənümayişetdirmişdir.
AzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisiəminolduğu
nubildirirki,44günlükVətənmüharibəsindəAzərbaycan
SilahlıQüvvələrininmöhtəşəmZəfəritəkcəbizimölkəmi
zindeyil,həmdəbütünCənubiQafqazbölgəsininəmin
amanlığı və inkişafı üçün yeni imkanlar yaratmışdır. Bu
imkanlarınreallaşmasıüçünAzərbaycanRespublikasıEr
mənistanRespublikasıiləbeynəlxalqhüquqprinsiplərinə
və normalarına uyğun olaraq, birbirinin suverenliyinin,
ərazibütövlüyününvəbeynəlxalqsərhədlərinintoxunul
mazlığının qarşılıqlı tanınması və bunlara hörmət edil
məsi əsasında normal qonşuluq münasibətləri qurmağa
hazırdır. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bəyan
edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanı Azərbaycan
Respublikasınınsuverenliyinivəərazibütövlüyünühədəf
alanqisasçıritorikayavəhərəkətlərəsonverərək,yuxarı
dagöstərilənəsasdaAzərbaycanlaikitərəflimünasibətlər
qurmaqistiqamətindəkonstruktivaddımlaratmağasövq
etməküçüntəsirlitədbirlərgörməlidir.
(Bəyanat Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin 2021ci il 5 noyabr tarixli
iclasında qəbul edilmişdir)
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Dekabrın 22-də Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə
səfərdə olan İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Hüseyn
Əmir Abdullahian ilə görüşdü.
Spiker ümidvar olduğunu
bildirdi ki, qonağın ölkəmizə ilk
səfəri münasibətlərimizin daha da
möhkəmləndirilməsinə yeni təkan verəcək. Ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi
üçün yaxşı şərait mövcuddur. Münasibətlərimizin inkişafında dövlət
başçılarının qarşılıqlı səfərləri və
görüşləri, onların siyasi iradəsi mühüm rol oynayır. Yüksək səviyyəli
görüşlər zamanı aparılan danışıqlar
və ölkələrimiz arasında imzalanmış
sənədlər əlaqələrimizin hüquqi bazasını təşkil edir.
Milli Məclisin Sədri 44 günlük
Vətən müharibəsində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycanın Ermənistanın
30 illik işğalına son qoyaraq, öz
torpaqlarını qəsbkarlardan azad
etməsi və hazırda işğaldan azad
olunmuş ərazilərimizdə həyata
keçirilən genişmiqyaslı bərpa və
quruculuq işləri haqqında qonağa
ətrafı məlumat verdi.
Spiker parlamentlərarası əlaqələrin dövlətlərarası münasibətlər
sistemində rolundan danışaraq, hər

iki ölkənin qanunvericilik orqanında dostluq qruplarının fəaliyyət
göstərməsini, deputatlarımızın
nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda
qarşılıqlı əməkdaşlığını təqdir etdi.
Bildirildi ki, bu yaxınlarda Madriddə Azərbaycan Prezidentinin
təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatının Parlamentlər Şəbəkəsi yaradılıb. Qurumun bu parlament ölçüsü
təşkilata üzv ölkələri düşündürən
məsələlərin müzakirəsi zamanı vahid mövqedən çıxış etmək baxımından əhəmiyyətlidir. Milli Məclisin
Sədri parlamentlərin bundan sonra
da münasibətlərimizin inkişafına öz
layiqli töhfəsini verəcəyinə inamını
ifadə etdi.
İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahian ölkəmizə səfərindən, burada
keçirdiyi görüşlərdən məmnun
qaldığını bildirdi və Vətən müharibəsində qazanılmış zəfərə görə
Azərbaycan xalqını təbrik etdi.
Qonaq vurğuladı ki, onun ölkəsi
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
hər zaman dəstəkləyib və dövlət
başçılarının siyasi iradəsi sayəsində
münasibətlərimizdə keyfiyyətcə
yeni mərhələ başlayıb.
Söhbətdə tərəfəri maraqlandıran digər məsələlər barədə fikir
mübadiləsi aparıldı.
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Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova dekabrın 17-də Rumıniyanın ölkəmizdəki səfiri Vasili Soare
ilə görüşdü.
Spiker Rumıniyanın Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan Avropa
İtifaqının üzv ölkələri arasında
birinci, dünyada isə ikinci ölkə
olduğunu qeyd edərək ötən illər
ərzində ölkələrimiz arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini vurğuladı. Sədr
Azərbaycan və Rumıniya arasında
mövcud olan yüksək səviyyəli
münasibətlərin parlamentlərarası
əməkdaşlığa da müsbət təsir etdiyini, hər iki ölkənin qanunverici
orqanlarında dostluq qruplarının
uğurla fəaliyyət göstərdiyini dedi.
Parlamentarilərimizin beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində səmərəli
əməkdaşlığından söhbət açdı.
Sahibə Qafarova Azərbaycanın müzəfər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən
müharibəsində əldə etdiyi parlaq
qələbədən sonra regionda yeni
yaranmış vəziyyət barədə səfiri
məlumatlandırdı.
Sədr dedi ki, Azərbaycan çoxkonfessiyalı, multikultural bir
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ölkədir. Biz sülhpərvər ölkə kimi,
regionda və dünyada daimi sülhün təmin olunmasını istəyirik.
Görüşdə səfir Vasili Soare ölkəmizdə fəaliyyət göstərməkdən
məmnunluğunu dilə gətirdi. O,
Azərbaycanın Şərqi Qərblə birləşdirən ölkə olduğunu, Rumıniyanın
ölkəmizlə münasibətlərin inkişafına böyük əhəmiyyət verdiyini bildirdi. Diplomat səfir kimi
fəaliyyətində ölkələrimiz arasında
münasibətlərin müxtəlif istiqamətlərdə daha da inkişafı üçün səy
göstərəcəyini söylədi.

Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova dekabrın 6-da Müstəqil
Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası
Assambleyası Şurası Katibliyinin
rəhbəri Dmitriy Kobitskinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşdü. Azərbaycanın beynəlxalq
qurumlarla əməkdaşlığından söz
açan spiker MDB PA ilə münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu bildirdi.
Görüşdə 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycanın qazandığı qələbədən danışan Sahibə
Qafarova qeyd etdi ki, ötən il
noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfi sazişin müddəalarına birmənalı şəkildə əməl olunması region
dövlətlərinin ümumi mənafelərinə
xidmət edir. Söhbətdə parlamentin

Sədri MDB PA-nın Demokratiyanın, parlamentarizmin inkişafının
və vətəndaşların seçki hüquqlarına
riayət olunmasının monitorinqi
beynəlxalq institutunun (DİMBİ) fəaliyyətini və institutun Bakı
filialının gördüyü işləri müsbət
dəyərləndirdi.
Öz növbəsində MDB PA Şurası Katibliyinin rəhbəri Dmitriy
Kobitski vurğuladı ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin MDB
PA-nın tədbirlərində fəal iştirakı,
azərbaycanlı deputatların model
qanun yaradıcılığına verdikləri
töhfə qurumla Milli Məclis arasında mövcud olan yüksək səviyyəli
əməkdaşlıqdan xəbər verir.
Dmitriy Kobitski ölkəmizə səfər
çərçivəsində MDB PA-nın DİMBİ-nin Bakı filialının yeni ofisində
yaradılmış şəraitlə yaxından tanış
olduqlarını, görülən işlərlə maraqlandıqlarını, institutun mərkəzi
ofisi ilə Bakı filialı arasında yaranan sıx əməkdaşlıqdan məmnunluqlarını diqqətə çatdırdı.
Görüşdə MDB PA-nın DİMBİnin direktoru İvan Muşket çıxış
edərək başçılıq etdiyi institutun
Bakı filialı ilə birlikdə gələcəkdə
görüləcək işlər barədə fikirlərini
bölüşdü.

Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova noyabrın 19-da TÜRK-

PA-nın baş katibi Mehmet Süreyya Er ilə görüşdü. Görüşdə
spiker Azərbaycanın beynəlxalq
təşkilatlarla, xüsusilə də TÜRKPA ilə əlaqələrin inkişafına böyük
önəm verdiyini, qurumda qəbul
olunmuş qərarların bütün türk
dünyası üçün əhəmiyyətini qeyd
etdi. Azərbaycanın TÜRKPA-ya
sədrliyi dönəmində həyata keçirilmiş tədbirlərdən, qarşıda duran
hədəfərə çatmaq üçün görüləcək
işlərdən danışdı, bu təşkilatın türk
birliyinə verdiyi dəstəyi yüksək
qiymətləndirdi.
Sədr vurğuladı ki, ölkə ictimaiyyəti Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının VIII Zirvə
Görüşü çərçivəsində Azərbaycan
Prezidentinə “Türk Dünyasının
Ali Ordeninin” təqdim edilməsini
müzəfər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin xidmətlərinin birlik tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsi,
həm də Azərbaycana verilən böyük dəyər kimi qəbul edir.
TÜRKPA-nın baş katibi Mehmet Süreyya Er Azərbaycanın
Vətən müharibəsində qazandığı
zəfərin bütün türk dünyasını sevindirdiyini bildirdi. O, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bu qurumda
qəbul olunmuş qərarların türk
birliyi üçün əhəmiyyətini vurğuladı. Mehmet Süreyya Er yeni vəzifəsində ümumi məqsədlərə çatmaq
üçün səylərini əsirgəməyəcəyini
diqqətə çatdırdı.
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Noyabrın 11-də Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Böyük
Britaniya-Azərbaycan parlamentlərarası əlaqələr üzrə dostluq qrupunun rəhbəri, Böyük Britaniya
parlamentinin İcmalar Palatasının
üzvü Bob Bləkmənin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdü.
Spiker qeyd etdi ki, Böyük Britaniya Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biridir
və gələn il dövlətlərimiz arasında
diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümü tamam
olacaq. İki ölkə arasında müxtəlif
sahələrdə, xüsusilə iqtisadiyyat və
enerji sahələrində əlaqələr uğurla
həyata keçirilir.
Sahibə Qafarova Böyük Britaniya-Azərbaycan münasibətlərinin
inkişafında parlamentlərin rolunu
qeyd edərək vurğuladı ki, Britaniya
parlamentinin İcmalar Palatasının
üzvü Bob Bləkmənin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətinin Zəfər günündən dərhal sonra ölkəmizə səfər
etməsi bu qrupun 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə ölkəmizin
haqlı mövqeyinə verdiyi dəstəyin
davamı kimi qiymətləndirilə bilər.
Böyük Britaniya-Azərbaycan
parlamentlərarası əlaqələr üzrə
dostluq qrupunun rəhbəri Bob
Bləkmən Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi ilə Cənubi
Qafqazda yeni geosiyasi reallıq yarandığını bildirdi. Qonaq öz ölkəsinin regionda daimi sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsində maraqlı
olduğunu dedi. O, ölkəmizə səfəri
çərçivəsində nümayəndə heyətinin
üzvləri ilə birlikdə işğaldan azad
olunmuş Şuşa şəhərinə və Füzuli
rayonuna səfər etdiklərini, həmin
ərazilərdə törədilmiş dağıntıları öz
gözləri ilə gördüklərini xatırlatdı.
Görüşdə çıxış edən Böyük Britaniya parlamentinin İcmalar Palatasının üzvləri Lord Con Kilkluney
və Devid Duquid ölkələrimiz və

parlamentlərimiz arasında münasibətlərin inkişafından danışdılar.
Qeyd etdilər ki, ölkələrimiz arasında enerji sahəsində mövcud olan
əməkdaşlıq iqtisadi sahədə əlaqələrin inkişafına əsaslı töfhələr verib.
1994-cü ilin sentyabrında “Əsrin
müqavilə”si imzalanan vaxtdan
Britaniyanın “BP” şirkəti Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda
həyata keçirilən mühüm neft-qaz
layihələrinin əsas operatorlarından
biri olmaqda davam edir.
Qonaqlar humanitar sahədə və
təhsildə əməkdaşlığın uğurlu nəticələrindən də söhbət açdılar.

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova noyabrın 10-da ölkəmizdə
səfərdə olan Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin Azərbaycanla dostluq
qrupunun rəhbəri Şamil Ayrımın
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
ilə görüşdü.
Sədr bildirdi ki, bu səfər Azərbaycanın 8 noyabr - Zəfər Gününün qeyd olunduğu bayram
günlərinə təsadüf edir. Bu müharibədə Azərbaycan başda Türkiyə
Prezidenti hörmətli Rəcəb Tayyib
Ərdoğan olmaqla Türkiyə parlamentinin və bütün türk xalqının
böyük dəstəyini gördü. Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və TBMM-in Sədri
Mustafa Şentopun Milli Məclisdəki
çıxışlarını və verdikləri siyasi dəstəyi heç zaman unutmayacağıq.
Sahibə Qafarova vurğuladı ki,
əsası Ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş iki ölkənin
dostluq və qardaşlıq münasibətləri dövlət başçılarımız cənab İlham
Əliyevin və cənab Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın şəxsi dostluq münasibətləri əsasında özünün ən yüksək
zirvəsinə çatıb.
Görüşdə Türkiyə-Azərbaycan
parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım Zəfər
günü və Bayraq günü münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı, Vətən
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müharibəsində torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda canlarından
keçmiş şəhidlərimizə Allahdan
rəhmət dilədi. O, qeyd etdi ki, Türkiyə və Azərbaycan bu gün bütün
sahələrdə yaxından əməkdaşlıq
edən iki dost və qardaş ölkədir.
Hər iki ölkə bir-birinin iqtisadiyyatına böyük investisiyalar yatırıb.
Şamil Ayrım Türkiyə-Azərbaycan
münasibətlərinin gələcəyinin daha
da parlaq olacağına inamını ifadə
etdi.

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova noyabrın 4-də VIII Qlobal
Bakı Forumunda iştirak etmək
üçün ölkəmizdə səfərdə olan BMT
Baş Assambleyasının sabiq prezidenti Volkan Bozkırla görüşdü.
Spiker Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
təşəbbüsü və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
“COVID-19-dan sonrakı dünya”
mövzusunda keçirilən forumun
əhəmiyyətindən danışdı.
Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə
münasibətlərinə də toxunan Sədr
qeyd etdi ki, dövlət başçılarımızın
şəxsi dostluq münasibətləri ölkələrimiz arasındakı birliyin hazırkı
yüksək səviyyəyə çatmasında mühüm rol oynayır.
Sahibə Qafarova qonağa Ermənistanla Azərbaycan arasında
mövcud olmuş və 2020-ci ilin payızında son qoyulmuş münaqişədən sonra bölgədə yaranmış yeni
reallıqlar barədə də məlumat verdi. Görüşdə BMT Baş Assambleyasının prezidenti olduğu dövrdə
Azərbaycanın bu təşkilatla uğurlu
əməkdaşlığının bu gün də davam
etməsindən razılıq ifadə edildi.
Öz növbəsində BMT Baş Assambleyasının sabiq prezidenti Volkan Bozkır Azərbaycanın regiondakı aparıcı rolundan məmnunluğunu
bildirdi, torpaqlarımız işğaldan
azad edildikdən sonra regionda ye-
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ni reallıqların yarandığını dedi. O,
Türkiyənin işğaldan azad edilmiş
Azərbaycan ərazilərinin bərpası,
bölgənin yenidən dirçəldilməsi, rifahın yüksəldilməsi, əmin-amanlığın
kök salması üçün üzərinə düşən
köməkliyi göstərməyə hər zaman
hazır olduğunu dilə gətirdi.

Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova noyabrın 4-də ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin qadın deputatları - TBMM-in Qadınlara qarşı
zorakılıqla mübarizədə araşdırma
və monitorinq komissiyasının sədri
Öznur Çalık və komissiya sədrinin müavini Tuba Vural Çokal ilə
görüşdü. Sədr qeyd etdi ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq
və qardaşlıq münasibətlərinin kökü
xalqlarımız arasında mövcud olan
ruh bağlılığına söykənir.
Spiker qonaqlara Azərbaycanda həyata keçirilən qadın siyasəti,
qadınların parlamentdə təmsilçiliyi, gender bərabərliyinin təmin
olunması və qadın hüquqlarının
qorunması istiqamətindəki işlər
barədə ətrafı məlumat verdi. Sahibə Qafarova Azərbaycanın bir çox
Avropa ölkələrindən daha əvvəl
qadınlara seçki hüququ verdiyini

və bunun XX əsrin əvvəllərində
Şərqdə ilk hadisə olduğunu qürurla dilə gətirdi. Sədr qeyd etdi
ki, bu gün Azərbaycanda qadınlar
dövlət idarəçiliyində və ölkə həyatının müxtəlif sahələrində aparıcı
mövqe tuturlar. Ölkəmizin Birinci
vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın fəaliyyəti, Azərbaycanda və respublikadan kənarda həyata keçirdiyi nəhəng işlər hər bir
qadın üçün böyük nümunədir.
Görüşdə çıxış edən TBMM-in
Qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizədə araşdırma və monitorinq
komissiyasının sədri Öznur Çalık
Türkiyədə səhiyyə, qadın siyasəti,
qadınların hüquqlarının qorunması, gender bərabərliyi, qadınların
cəmiyyətdə rolu, parlamentdə
təmsilçiliyi, bu məsələlərlə bağlı
Türkiyə dövlətinin həyata keçirdiyi siyasət barədə danışdı.

Noyabrın 2-də Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Braziliya Milli
Konqresi Senatının Azərbaycanla
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupunun rəhbəri, senator Antonio Anastasia ilə görüşdü. Sədr bildirdi ki, Azərbaycan BMT və digər
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində

Braziliya ilə əməkdaşlığın davam
etdirilməsində maraqlıdır. Diplomatik əlaqələrimizin yaradıldığı 30
ilə yaxın müddət ərzində iki ölkə
arasında münasibətlərin hüquqi
bazası formalaşdırılıb.
İki ölkənin parlamentlərarası əlaqələrindən danışan Sahibə Qafarova
bildirdi ki, həm Milli Məclisdə, həm
də Braziliya Milli Konqresinin Senatında və Deputatlar Palatasında
dostluq qruplarının fəaliyyət göstərməsi təqdirəlayiqdir.
Azərbaycanın çoxmillətli və
tolerant ölkə olduğunu vurğulayan Milli Məclisin Sədri braziliyalı
senatora 44 günlük Vətən müharibəsi haqqında da ətrafı məlumat
verdi.
Braziliya Milli Konqresi Senatının Azərbaycanla parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun
rəhbəri, senator Antonio Anastasia
ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrdə ikitərəfi münasibətlərin
perspektivləri haqqında fikirlərini
bölüşdü. O, işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfər etdiyini
və orada baş vermiş dağıntıları öz
gözləri ilə gördüyünü dedi.
Söhbətdə parlamentlərarası
əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi üçün qarşılıqlı səfərlərin,
təcrübə mübadiləsinin verə biləcəyi töhfələrdən danışıldı.
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Parlamentdə Ulu öndərin xatirəsi yad edilib
Dekabrın 12-də Azərbaycan dövlətçiliyinin me
marı və qurucusu, Ümummilli lider Heydər Əliyevin
Milli Məclisin inzibati binasının foyesində ucaldılmış
abidəsi qarşısında anım tədbiri keçirilib. Milli Məcli
sin Sədri Sahibə Qafarova, Sədrin birinci müavini Əli
Hüseynli və Sədr müavini Adil Əliyev Ulu öndərin

abidəsi önünə əklil qoyaraq Ümummilli liderə dərin
ehtiramlarını ifadə ediblər. Sonra parlamentin komitə
sədrləri, Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzə
yev, İşlər İdarəsinin müdiri Firudin Hacıyev və digər
rəsmi şəxslər abidənin qarşısına qızıl güllər düzüb,
dahi şəxsiyyətin xatirəsini yad ediblər.
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Milli Məclis Sədrinin müavini Qazaxıstanda
beynəlxalq konfransda iştirak edib
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədr müavini Adil Əliyev Qaza
xıstanın Birinci Prezidenti Gününə həsr olunmuş “Elbası. Müstəqillik. Parla
ment” adlı beynəlxalq parlament konfransında iştirak etmək üçün noyabrın
20-dən 23-dək Qazaxıstanın Nursultan şəhərində səfərdə olub.
Vitse-spiker Elbası - Nursultan
Nazarbayevin ümumxalq seçkisi
ilə Qazaxıstanın Birinci Preziden
ti seçilməsinin 30 illiyi ərəfəsində
təşkil olunmuş beynəlxalq tədbir
də çıxış edərək ölkələrimiz ara
sındakı dostluq münasibətlərinin
tarixi kökləri və bu günü barədə
danışıb. Sədr müavini Azərbay
can xalqının Ümummilli lideri
Heydər Əliyev və Qazaxıstanın
Birinci Prezidenti - Elbası Nursul
tan Nazarbayev tərəfindən əsası

qoyulmuş mehriban dostluq, qar
şılıqlı etimad və strateji tərəfdaş
lıq münasibətlərinin inkişafı üzrə
uzunmüddətli strategiyanın bu
gün Prezident İlham Əliyev tərə
findən uğurla davam etdirilməsini
bildirib. O, Türk Dövlətləri Təşki
latı və Türkdilli Ölkələrin Parla
ment Assambleyasında qarşılıqlı
əməkdaşlığın genişləndirilməsinin
vacibliyini diqqətə çatdırıb.
Adil Əliyev çıxışında Nursultan
Nazarbayevin ölkələrimiz arasın
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dakı münasibətlərin inkişafında və
türkdilli ölkələrin yaxınlaşmasında
xüsusi rolunu qeyd edib. Vitse-spi
ker bildirib ki, Türkdilli Dövlətlə
rin Əməkdaşlıq Şurasının 2019-cu
ildə Bakıda keçirilən sammiti za
manı Şuranın adının dəyişdirilərək
Türk Dövlətləri Təşkilatı adlandı
rılması təklifi məhz Nursultan Na
zarbayevə məxsusdur. Sevindirici
haldır ki, Şuranın bu il İstanbulda
keçirilmiş növbəti sammitində
həmin təklif qəbul edilmiş və Şura
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rəsmən Türk Dövlətləri Təşkilatı
adlandırılmışdır. Bu ad təşkilatın
yeni inkişaf mərhələsində, beynəl
xalq təşkilatlarla səmərəli əmək
daşlığında körpü rolu oynayacaq.
Milli Məclis Sədrinin müavini
çıxışı zamanı 2015-ci ildən Azər
baycan-Qazaxıstan parlamentlərarası dostluq qrupuna rəhbərlik
etməsini söyləyib, parlamentlərdə
dostluq qrupu çərcivəsində forma
laşmış münasibətlərdən, qarşılıqlı
təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyə
tindən söz açıb.
Adil Əliyev həmçinin 2020-ci
ilin Azərbaycan üçün şanlı qələ
bə ili olaraq yadda qalmasından,
Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə
qüdrətli ordumuzun 30 il Ermə
nistanın işğalı altında olan torpaq
larımızı azad etməsindən danışıb,
bu zəfərin, tariximizdə mühüm yer
tutan böyük bir hadisənin müasir
dünyada ən diqqətçəkən qələbə ki
mi qiymətləndirildiyini fəxrlə dilə
gətirib. O, işğaldan azad olunmuş
Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda
həyata keçirilən böyük bərpa və
yenidənqurma işləri haqqında top

lantı iştirakçılarına məlumat verib
və Qazaxıstanın böyük şirkətləri
ni bu layihələrdə iştirak etməyə
çağırıb.
Parlament Sədrinin müavini
çıxışında Prezident İlham Əliye
vin bu il böyük qazax yazıçısı,
Azərbaycan xalqının səmimi dostu
Oljas Süleymanovu “Şöhrət” orde
ni ilə təltif etməsini yada salaraq

bunu xalqlarımız arasında həqiqi
dostluğun gözəl bir nümunəsi ki
mi dəyərləndirib.
Adil Əliyev səfər çərçivəsində
Qazaxıstan Parlamenti Məclisi
nin Sədri Nurlan Niqmatulinlə də
görüşüb. Söhbətdə parlamentlərarası əməkdaşlıq münasibətlərinin
inkişafı barədə fikir mübadiləsi
aparılıb.
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Azərbaycan hökuməti qiymət artımlarının
təsirlərini minimuma endirmək
üçün bütün müvafiq addımları atır
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri Mikayıl
Cabbarov “Milli Məclis“ jurnalının suallarını cavablandırır.
olunmuş böyük zəfər təkcə dövlətimizin ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi deyil, həm də Azərbaycanın regionda və beynəlxalq arenada
bir dövlət olaraq nüfuzunun artması deməkdir.
Bu gün ölkədə uğurla həyata keçirilən fundamental islahatlar milli
iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafını,
sürətli tərəqqini və əhalinin maddi
rifahının davamlı şəkildə yaxşılaşmasını təmin etməkdədir. Azərbaycan bölgənin ən güclü iqtisadiyyatına sahibdir.

- Mikayıl müəllim, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini
bərpa etməsinin 30 ili tamam olub. Bu dövrü qısaca
necə xarakterizə edərdiniz?
- Müstəqil dövlətin qurulması hər bir xalq üçün ən önəmli
hadisədir. 30 il öncə Azərbaycan
xalqı öz müstəqilliyini mürəkkəb
beynəlxalq şəraitdə bərpa etdi və
bu dövrün ilk illəri ölkəmiz üçün
siyasi çalxalanmalar, hakimiyyət
mübarizəsi və ərazilərin itirilməsi
ilə nəticələndi.
Müasir Azərbaycanın qüdrətli
bir ölkəyə çevrilməsi üçün keçdiyimiz yol heç də hamar olmadı.
Yalnız Ümummilli lider Heydər

Əliyevin ölkədə hakimiyyət sükanı
arxasına keçməsi ilə müstəqilliyin
möhkəmlənməsi, dövlət quruculuğunun güclənməsi, hər bir sahədə
dirçəliş və inkişafın şahidi olduq.
Ölkəmiz dövlət müstəqilliyimizin bərpasının 30-cu ildönümünə
böyük siyasi-iqtisadi dəyişikliklərlə qədəm qoyub və Azərbaycan
dövləti hazırda öz tarixi inkişafının
növbəti dönüş astanasındadır. Xalqımız 1991-ci ildən sonra ilk dəfə
bu bayramı tam fərqli şəkildə - öz
ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş qalib xalq kimi qeyd edir. Azərbaycan
Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44
günlük Vətən müharibəsində əldə
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- Ölkəmiz postkonfikt və
postpandemiya dövründədir. Milli iqtisadiyyatda
bərpa prosesləri necə gedir?
- Son 2 il bütün dünya iqtisadiyyatı üçün çətin bir dövr olub.
2020-ci ildə dünyanı bürümüş koronavirus pandemiyasının ölkələrdə
iqtisadiyyata vurduğu zərbə olduqca böyükdür. Bu, təkcə beynəlxalq
iqtisadi əlaqələrin, ticarət dövriyyələrinin zəifəməsi deyil, həm də
ölkələrin daxilində məhdudlaşdırıcı tədbirlərə gedilməsi səbəbindən
yaranmış iqtisadi geriləmələrin
yaratdığı böyük problemlərdir. İqtisadiyyatların inkişafında yaranmış
ləngimələr asanlıqla, ya da qısa
müddətə aradan qalxmır. Bunun
üçün dövlətin iqtisadi tənzimləmədə geniş və gərəkli müdaxilələrinə
zərurət yaranır.
Azərbaycan hökuməti pandemiyanın ölkə iqtisadiyyatına mənfi
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təsirlərinin minimuma endirilməsi
üçün istər ilkin dövrlərdə, istərsə
də postpandemiya dövründə çox
vacib qərarlar qəbul edib. Dövləti
miz maliyyə imkanlarından istifadə
etməklə yanaşı, iqtisadi idarəet
mədə qəbul olunan çevik qərarları
uğurla həyata keçirməklə bu təsir
ləri minimallaşdırmağa nail olub.
Bu məhdudlaşmaların təsirinə
məruz qalmış sahibkarlara maliyyə
dəstəyinin verilməsi, ucuz dövlət
kreditlərinə çıxış imkanının yaradıl
ması, müddətli vergi güzəştlərinin
təqdim edilməsi, ipoteka və kredit
zəmanət mexanizminə maliyyə
dəstəyi kimi çoxpilləli proqramlar
həyata keçirilib. Bu mexanizmlərin
tətbiqi pandemiya dövründə sahib
karları maliyyə iflasından qoruma
ğa, onların ödəmə qabiliyyətlərinin,
həmçinin iş yerlərinin saxlanılma
sına imkan verib. Nəzərə almaq la
zımdır ki, Azərbaycan hökuməti bir
çox ölkələrdən fərqli olaraq, biznes
üzərində məhdudlaşdırıcı qərar
ları ən qısa zaman ərzində aradan
qaldırıb və biznesə fəaliyyət üçün

münbit şərait yaradıb. Bütövlükdə
atılan zəruri addımlar 2021-ci ildə
iqtisadiyyatda bərpa proseslərinin
başlanmasına gətirib. İstər iqtisadi
göstəricilərdə, istərsə də ümumi
proseslərin gedişində görürük ki,
bu proses gözlənildiyindən daha
sürətlə gedir.
Hazırda iqtisadi artım bərpa
edilib ki, bu da olduqca önəmli
dir. ÜDM-in artım dinamikasında
müsbət trendlər güclənməkdədir.
Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında
ÜDM-in həcmində 4,9 faiz, o cüm
lədən qeyri-neft sektorunda 5,9 faiz
artım müşahidə olunur. Tikinti sek
toru istisna olmaqla, iqtisadiyyatın
bütün sahələrində artım templə
rinin sürətlənməsi nəzərə çarpır.
Qiymətləndirmələrə əsasən 2021-ci
il üzrə iqtisadi artım tempinin 5
faizdən yuxarı olmasını gözləyirik.
Bu, həm beynəlxalq təşkilatların,
həm də bizim ilkin proqnozlarımız
la müqayisədə əhəmiyyətli dərəcə
də yüksəkdir.
İqtisadi artımın sürətlənməsinin
əsas amillərindən biri də qeyri-neft

sənayesidir. 2017-2020-ci illərdə
qeyri-neft sənayesində əlavə dəyə
rin orta illik artım tempi 9 faiz civa
rında olub, cari ilin 10 ayında isə bu
göstərici 20 faizdən çoxdur. Bu sek
torda artımın əsas səbəblərindən bi
ri sənaye zonalarının fəaliyyətidir.
Azərbaycan hökumətinin xüsusi
önəm verdiyi sənaye zonaları yaxın
gələcəkdə qeyri-neft sənayesinin
əsas təməl və hərəkətverici qüvvə
si rolunda çıxış edəcək. Bu zona
larda istehsalın ölkə üzrə xüsusi
çəkisi 2017-ci ildə mövcud olan 3,2
faizdən cari ilin cəmi 9 ayında 14,2
faizə yüksəlib. Sənaye zonalarına
yatırılmış investisiyaların həcmi
6,2 mlrd. manat həcmindədir və
burada istehsal olunan məhsulların
ixracda payı sürətlə artır. Bu ilin 9
ayında sənaye zonalarından ixrac
olunmuş məhsulların dəyəri 320
mln. ABŞ dollarını ötüb ki, bu da
ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
2 dəfə çoxdur.
Ümumilikdə qeyri-neft sekto
runun ixrac potensialında müsbət
tendensiya müşahidə olunur. Cari

Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının iclası
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ilin 10 ayında qeyri-neft ixracının
həcmində 42 faizlik artım qeydə
alınıb. Bu, müstəqillik tariximizdə
ən yüksək göstəricidir. Qiymət
ləndirmələrə əsasən 2021-ci il üzrə
qeyri-neft ixracının həcmi 2,6 mlrd.
ABŞ dolları ətrafında olacaq.
Tikinti sektoru istisna olmaqla,
iqtisadiyyatın bir çox sektorlarının
göstəriciləri müsbət zonaya ke
çib. Hesab edirik ki, iqtisadiyyatın
pandemiyadan əvvəlki vəziyyəti
bərpa olunmaq üzrədir. Ümumiy
yətlə, pandemiya mənfi təsirləri
ilə yanaşı, iqtisadiyyat üçün sınaq
dövrü idi. Təcrübə göstərir ki, belə
kataklizmlərdən maksimum fayda
lanmaq, iqtisadiyyatın dirçəlişi və
sürətlənməsi üçün istifadə etmək
lazımdır.
Bundan başqa Vətən mühari
bəsindən sonra bölgə üçün yeni
geosiyasi və geoiqtisadi şərait
yaranıb. Ərazilərimizin işğaldan
azad edilməsi milli iqtisadiyyatımız
üçün əlavə imkanlara yol açıb. Bu,
yaxın gələcək üçün bizim bütün
iqtisadi planlarımıza yenidən baxıl
masını tələb edir. Məhz bu səbəb
dən Azərbaycan postpandemiya
və postkonflikt dövründə iqtisadi
artımın yeni strategiyası üzərində
fokuslanıb.
- Hökumət 2022-2026-cı illər
üzrə iqtisadi artımın yeni
strategiyası üzərində işləyir.
Yeni strategiya qarşıdakı
dövr üçün hansı hədəfləri
nəzərdə tutur?
- Yeni dövrdə Azərbaycanda
müəyyən edilmiş strateji inkişaf
hədəflərinə nail olmaq, uyğun siya
sət və islahatlar çərçivəsini forma
laşdırmaq məqsədi ilə Prezident
İlham Əliyev tərəfindən konseptual
dövlət sənədi - “Azərbaycan 2030:
sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli
Prioritetlər” təsdiq edilib. 5 əsas
istiqaməti özündə ehtiva edən, on
illik dövr üçün nəzərdə tutulmuş
milli prioritetlər Azərbaycanda so
sial-iqtisadi inkişafın yeni çağırışla

ra, tələblərə və standartlara uyğun
şəkildə davam etdirilməsini, eyni
zamanda, innovativ iqtisadiyyatın
daha da genişləndirilməsini nəzər
də tutur. Bu sənəd praktiki olaraq,
yeni bir strateji inkişaf mərhələsini
əhatə edir və bu dövrdə qarşımız
da iqtisadi artımın daha dayanıqlı
drayverlərinin hərəkətə gətirilməsi,
milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliy
yətinin, innovasiya yönümlülüyü
nün və maliyyə dayanıqlığının da
ha da gücləndirilməsi, azad edilmiş
ərazilərin reinteqrasiyası kimi yeni
vəzifələr qoyur.
Bu gün iqtisadi siyasətin qarşı
sında duran vəzifə ondan ibarətdir
ki, bir tərəfdən mövcud iqtisadi
potensialı artırmalı, qarşıya qoy
duğumuz hədəflərə çatmaq üçün
zəruri resurs təminatını formalaş
dırmalı, digər tərəfdən isə işğaldan
azad olunmuş ərazilərin bərpasını
həyata keçirməli və bunun maliy
yələşdirmə mənbələrini formalaş
dırmalıyıq. Sonuncu məsələ böyük
maliyyə tutumu tələb edən bir
vəzifədir. Bu prosesi paralel şəkildə
idarə etmək hər bir hökumət üçün
çətinliklər yarada bilir.
Hazırda Baş nazirin rəhbərli
yi ilə yaradılmış 10 alt işçi qrupu
tərəfindən milli prioritetlər əsasın
da 2022-2026-cı illəri əhatə edən
strategiyanın layihəsi hazırlanaraq
təqdim olunub. Strategiyanın fəlsə
fəsi haqqında danışmazdan əvvəl
qeyd edim ki, ölkəmizin gələcəyi
üçün başlıca çağırış – ölkə iqtisa
diyyatını dərindən şaxələndirməklə
və onun beynəlxalq rəqabət qabiliy
yətini daim artırmaqla neftdən ası
lılığı minimuma endirmək, iqtisadi
artımın sürətini və dayanıqlılığını
gücləndirmək və bu şərtlər daxi
lində daha yuxarı gəlirli dövlətlər
qrupuna doğru irəliləməkdir.
Bu mənada, təqdim olunmuş ye
ni inkişaf strategiyası layihəsi ölkə
iqtisadiyyatında 4 başlıca təməl də
yişikliklərin baş verməsini nəzərdə
tutur. Bunlardan birincisi, dövlət
sektorunun, dövlət şirkətlərinin,
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dövlət maliyyəsinin və iqtisadi
idarəetmənin yeni keyfiyyətə trans
formasiyası və onun iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsinə səmərəli dəstə
yini və töhfəsini təmin etməkdir.
İkinci istiqamət üzrə iqtisadiyyatın
bütün sahələrində dövlət-özəl tərəf
daşlığını genişləndirmək və dövlət
layihələrinin icra olunmasına özəl
sektoru fəal şəkildə cəlb etmək
nəzərdə tutulur. Üçüncü, mühüm
dəyişiklik iqtisadiyyatda fəaliyyət
mühitinin - ekosistemin keyfiyyə
tini yaxşılaşdırmaq, özəl sektorun
inkişaf stimulunu və sürətini ar
tırmaqla bağlı olacaqdır. Nəhayət,
dördüncü əsas istiqamət insan ka
pitalının davamlı inkişafı, rəqəmsal
iqtisadiyyatın və innovasiyaların
geniş tətbiqi üçün münbit şərait
yaratmaqdır. Əsas ideya ondan iba
rətdir ki, dövlətin iqtisadi inkişafda
və investisiyalarda aparıcı rolunun
mərhələlərlə özəl sektor tərəfindən
əvəzlənməsi üçün iqtisadiyyatda
adekvat mühit formalaşdırılacaq
dır.
Məhz bu yanaşmalar strategi
yanın başlıca istiqamətlərini təşkil
edir. Demək olar ki, bütün dövlət
qurumlarının fəal şəkildə cəlb olun
duğu bu prosesdə ölkə iqtisadiy
yatının bütün sahələrində strateji
hədəflər, bu hədəflərə çatmaq üçün
həyata keçiriləcək başlıca islahatlar
və tədbirlər müəyyən olunub.
- Bəs bu strategiyanın həyata
keçirilməsi ilə nə əldə edə
cəyik?
- Strategiya çərçivəsində dərin
şaxələnmə və ixrac potensialının
tam reallaşdırılması üçün yeni “hə
rəkətverici qüvvələr”in tapılması,
özəl və xarici investisiyaların payı
nın artırılması, regionların iş qüv
vəsi və bütün resurslarının iqtisadi
dövriyyəyə cəlb edilməsi vasitəsilə
iqtisadi aktivliyin daha da artırıl
masına nail olunacaq. Həmçinin iq
tisadi artım sürətinin yüksəldilməsi
üçün neft gəlirlərindən asılılığın
əhəmiyyətli dərəcədə azaldılma
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sına yönəlmiş yüksək əlavə dəyər
yaradan artım modelinin formalaş
dırılması nəzərdə tutulur.
Yeni strategiya layihəsi uğurla
həyata keçirildiyi təqdirdə, 20222026-cı illərdə ölkədə ÜDM-in
orta illik artım tempinin 3,9 faiz,
o cümlədən qeyri-neft sektorun
da 5 faiz səviyyəsində formalaş
ması, adambaşına düşən nominal
ÜDM-in həcminin hazırkı dövrlə
müqayisədə 1,3 dəfə artırılması tə
min olunacaqdır. Bu hədəflər ölkə
iqtisadiyyatının sürətli artımı üzrə
göstəricilərinə uyğundur.
Qeyd etməliyəm ki, növbəti
ilin makroiqtisadi proqnozları və
dövlət büdcəsinin parametrləri,
faktiki olaraq, yeni strateji döv
rün ilk ilinə uyğun qaydada tərtib
edilib. 2022-ci ildə ÜDM-in 3,9 faiz,
qeyri-neft məhsulları üzrə 4 faiz
artımını proqnozlaşdırırıq. Həm
çinin ayrı-ayrı sektorlarda iqtisadi
artım gözləntilərimiz vardır. Kənd
təsərrüfatında 4 faiz, qeyri-neft
sənayesində 8,7 faiz, turizm sek
torunda 48,2 faiz, nəqliyyatda 4,5
faiz, informasiya və rabitədə 9,5
faiz kimi bir artım göstəricilərindən
söhbət gedir.
- Mikayıl müəllim, siz dövlət
şirkətlərinin fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi məsələsi
nə toxundunuz. Ölkədə bir
sıra aparıcı dövlət şirkət
ləri Azərbaycan İnvestisiya
Holdinqinin idarəetməsinə
verilib. Holdinqin yaradıl
masından bəlli bir müddət
keçir. Bu şirkətlərin fəaliy
yətində nə kimi dəyişikliklər
mövcuddur?
- Azərbaycan İnvestisiya Hol
dinqinin idarəetməsinə verilmiş
dövlət şirkətləri ölkə iqtisadiy
yatının təməl müəssisələridir. Bu
şirkətlərdə idarəetmə sisteminin
təkmilləşdirilməsi, şəffaflığın və
iqtisadi səmərənin yüksəldilməsi,
rəqabət qabiliyyətinin artırılması,
maliyyə durumu və dayanıqlılığın

yaxşılaşdırılması əsas vəzifə olaraq
müəyyənləşdirilib.
Ötən müddət ərzində Azər
baycan İnvestisiya Holdinqinin
fəaliyyəti çərçivəsində dövlət şir
kətlərində korporativ idarəetmə
islahatlarına start verilib. Hazırda
bu şirkətlərin fəaliyyətinin maliyyə
nəticələrinin yaxşılaşdırılmasına və
şəffaflığın artırılmasına yönəlmiş
kompleks fəaliyyət planı həyata ke
çirilməkdədir.
Bu günədək 9 şirkətdə Müşahi
də Şurası yaradılıb, birinin tərkibi
dəyişdirilib. Holdinqin idarəetmə
sinə verilmiş 8 dövlət müəssisəsi
nə beynəlxalq məsləhətçilər cəlb
edilməklə hüquq, maliyyə, vergi və
kommersiya sahələrində fəaliyyət

nəticələrinin diaqnostikası aparı
lıb. Hazırda 3 şirkətdə bu proses
tamamlanmaqdadır. Diaqnostika
əsasında təkmilləşdiriləcək sahələr
və həll ediləcək məsələlər üzrə təd
birlər planı hazırlanır.
Portfel şirkətlər üzrə korporativ
strategiyaların hazırlanması, illik və
ortamüddətli səmərəlilik göstərici
ləri və maliyyə dayanıqlılığının ar
tırılması üzrə hədəflərin müəyyən
olunması, habelə dividend siyasəti
nin hazırlanması tədbirlər planının
mühüm istiqamətlərini təşkil edir.
Qeyd etməliyəm ki, görülən
tədbirlər öz bəhrəsini verməkdədir.
SOCAR da daxil olmaqla, artıq 4 iri
dövlət şirkətində maliyyə nəticələ
rinin əhəmiyyətli dərəcədə yax
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şılaşması müşahidə olunur və bu
meyil güclənməkdədir.
- Son aylarda ölkənin daxili
bazarında müəyyən qiymət
artımları müşahidə olunur.
Hökumət bununla bağlı
hansı addımları atmağı nə
zərdə tutur?
- Azərbaycan dünya iqtisadiyya
tının bir parçasıdır və təbii olaraq,
dünya bazarlarında müşahidə
olunan proseslərin təsirlərini hiss
edir. Son illərdə dünyada istisna
sız olaraq bütün ərzaq məhsulları
nın qiymətlərində kəskin artımlar
qeydə alınır. Bunun üçün BMT-nin
Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşki
latının qlobal əmtəə, o cümlədən
ərzaq qiymətlərinin qalxması ilə
bağlı yaydığı məlumatlara diqqət
yetirmək kifayətdir. Müşahidə olu
nan qiymət artımları son 30 ilin ən
yüksək göstəricisidir. Qiymətlərin
artımına səbəb olacaq bir çox pro
seslər mövcuddur və bu proseslə
rin dinamikası, təəssüf ki, getdikcə
daha da artır.
Ölkəmizin daxili bazarında qiy
mət artımlarının əsas səbəblərindən
biri məhz idxal olunan məhsulların
idxal bazarlarında qiymətinin art
masıdır. Əsas idxal bazarları olan
bir sıra ölkələrin öz daxili bazarın
da qiymət sabitliyini təmin etmək,
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eyni zamanda, ərzaq ehtiyatlarını
yaratmaq istiqamətində reallaş
dırdıqları intervensiyalar da bu
prosesə əlavə yük yaradır. Son bir
ildə baş verən bu artımlar daxili
bazarda idxal olunan bütün məh
sulların satış qiymətlərində özü
nü göstərir. Eyni zamanda, idxal
olunan xammal komponentlərinin
qiymət artımı səbəbindən daxildə
istehsal olunan yerli məhsulların da
satış qiymətləri yüksəlməyə başla
yıb. Təəssüf ki, bizim də bu sahədə
idxaldan asılı komponentlərimiz
mövcuddur. Bir çox məhsulların
daxili dəyər zənciri hələlik tam
şəkildə formalaşmayıb. Məhsu
lun maya dəyərini formalaşdıran
bir sıra xərclərin - daşınma, enerji,
xammal və s. artması da nəzərə
alınmalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, cari ilin
9 ayı üzrə idxal qiymətləri indeksi
ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqa
yisədə 21,5 faiz artıb. Hazır qida
məhsulları, alkoqollu və alkoqolsuz
içkilər, sirkə, tütün məmulatları
və onun əvəzediciləri üzrə idxal
qiymətləri indeksi isə 25,1 faiz yük
səlib. Qiymətləndirmələrə əsasən
cari ilin yanvar-oktyabr aylarında
inflyasiya ötən ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə 5,7 faiz təşkil edib
ki, bu da əsasən ərzaq məhsulları
üzrə istehlak qiymətləri indeksinin

6,7 faiz təşkil etməsi hesabına for
malaşıb.
Beləliklə, daxili bazarda isteh
lak qiymətləri indeksinə obyektiv
təzyiq mövcuddur. Bu, sərbəst
qiymətlərlə formalaşan bir bazar
dır və bu prosesə dövlətin inzibati
müdaxilə imkanları məhduddur.
Dövlət tənzimlənən qiymətlərin də
yişməsi zamanı rəqabət mühitinin
pozulması hallarını aşkar edir və
qarşısını ala bilir. Bu məqsədlə İqti
sadiyyat Nazirliyi yanında Antiin
hisar və İstehlak Bazarına Nəzarət
Dövlət Xidməti tərəfindən bazarda
müxtəlif məhsulların qiymətinin
mütəmadi monitorinqi aparılır və
bazar araşdırmaları həyata keçirilir.
Əmtəə qiymətlərinin yüksəlmə
si təkcə bizim ölkədə deyil, digər
dövlətlərdə də gedir. Xüsusilə də
daxili bazarımız üçün əhəmiyyət
li rol oynayan Azərbaycanın əsas
ticarət tərəfdaşlarında bu proses
sürətlənməkdədir. Qiymətlən
dirmələrə görə, yaxın dövrlərdə
Rusiya, Türkiyə, Qazaxıstan, Gür
cüstan, Ukrayna və İran kimi əsas
tərəfdaşlarımızda Azərbaycan ilə
müqayisədə daha yüksək inflyasiya
proqnozlaşdırılır.
Ərzaq təhlükəsizliyi bundan
sonra da dünya üçün qlobal priori
tet olacaq. Əlbəttə, ölkənin ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

NAZİR
bir nömrəli vəzifədir. Bu məqsədlə
Azərbaycan hökuməti qiymət artım
larının təsirlərini minimuma endir
mək üçün bütün müvafiq addımları
atır. Bildiyiniz kimi, gələn ilin dövlət
büdcəsi əhalinin gəlirlərinin artırıl
ması komponentini nəzərə almaqla
formalaşdırılıb. Hesab edirik ki, bu,
qiymət artımlarını qarşılamaq üçün
müəyyən dəstək olacaqdır.
Müsbət məqam ondan ibarətdir
ki, beynəlxalq təşkilatların 2022-ci
il üzrə əmtəə və ərzaq qiymətlə
ri indeksinə dair proqnozlarında
2021-ci illə müqayisədə nisbətən
azalma, əsas ticarət tərəfdaşı olan
ölkələrdə istehlak qiymətləri in
deksinin 2021-ci illə müqayisədə
qismən aşağı proqnozları mövcud
dur. Gələcəkdə qiymət artımlarının
təsirinin minimallaşdırılmasının
yeganə yolu ölkə daxilində ərzaq
məhsullarının istehsalının tam də
yər zəncirini formalaşdırmaq, 100
faizlik lokalizasiyaya nail olmaqdır.
İdxal komponentlərindən asılı olan
məhsullar üzrə idxalı əvəz edəcək
istehsal sahələrinin yaradılması
üçün əlverişli imkanlar mövcud
dur. Bu istiqamətdə kiçik və orta
biznesin inkişafına dövlət dəstəyi
mexanizminin səmərəsinin artırıl
ması bu cür sahibkarlıq subyektlə
rinin, xüsusilə gənc sahibkarların
məşğulluqda iştirak payının daha
da yüksəldilməsinə gətirəcək.
Hökumətin qarşıdakı dövrdə
də əsas hədəflərindən biri yüksək
əlavə dəyər yaradan emal sənayesi
nin sürətli inkişafıdır. Regionların
spesifikası nəzərə alınmaqla, məh
sul istehsalı və emalı üzrə ixtisas
laşmanın dərinləşdirilməsi hədəf
lənib. Regionlarda işləməyən və ya
zərərlə işləyən istehsal müəssisələ
rinin yenidən qurulması, sağlam
laşdırılması və özəlləşdirilməsinin
sürətləndirilməsi nəzərdə tutulur.
Bütövlükdə, yüksək əlavə dəyər
yaradan məhsul istehsalı və xidmət
sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün
investisiya təşviqi mexanizmlərin
dən geniş istifadə ediləcəkdir.

- Mikayıl müəllim, yaxın
perspektivdə Azərbaycanın
regional müstəvidə, xü
susən Cənubi Qafqaz re
gionunda mövqeləri necə
görünür?
- Azərbaycan Cənubi Qafqazın
aparıcı iqtisadiyyatı olan ölkəsidir.
Sürətli inkişafa, logistik imkanlara,
biznes üçün əlverişli platformaya
nail olmaq yolunda dayanmadan
irəliləyir. Ölkəmizin artan sosialiqtisadi gücü regionun ümumi
inkişafı üçün də əlverişli zəmin ya
radır. İnnovativ islahatlar, iqtisadi
idarəetmə modelinin dövrün tələb
lərinə uyğun yenilənməsi sayəsində
artmaqda olan sosial-iqtisadi qüd
rət Azərbaycana Cənubi Qafqazın

və ətraf regionların iqtisadiyyatları
na da müsbət təsir göstərən qlobal
layihələrin təşəbbüskarı və təşkilat
çısı olmağa imkan yaradır.
Möhtərəm Prezident İlham Əliye
vin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ye
ni iqtisadi inkişaf strategiyasının real
laşması ölkə iqtisadiyyatının ümumi
mənzərəsində və fəaliyyət mühitində
böyük dəyişikliklərə səbəb olacaq,
iqtisadi artım tamamilə yeni keyfiy
yət təməlləri üzərində formalaşacaq.
Növbəti 5 il həm də işğaldan azad
edilmiş ərazilərin bərpası və ölkəyə
reinteqrasiyasında tarixi bir dövr ola
caqdır. Bu nöqteyi-nəzərdən demək
olar ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan
regional müstəvidə öz lider mövqe
yini qoruyub saxlayacaqdır.
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2022-ci ilin dövlət büdcəsi ölkənin
strateji inkişaf hədəfərinin
reallaşmasına mühüm töhfə verəcək
Bu günlərdə Milli Məclisdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən təqdim olunan Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında
qanun layihəsi və büdcə zərfinə daxil olan digər sənədlərin geniş müzakirəsi keçirildi.
Tahir Mirkişili
Milli Məclisin İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin sədri

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye
və sahibkarlıq komitəsinin iclasında
hökumət üzvlərinin və müvafiq dövlət
orqanlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə qanun layihələri geniş müzakirə
olundu. Parlament Sədri Sahibə Qafarovanın göstərişi ilə ilk dəfə olaraq iclasa
Milli Məclisdə təmsil edilən bütün siyasi
partiyaların, o cümlədən müxalifət partiyalarının sədrləri və nümayəndələri dəvət olundu, onlara peşəkar müzakirələr
üçün geniş imkanlar yaradıldı. Belə bir
imkan büdcə zərfinə daxil olan layihələrin ətrafı müzakirəsinin inklüzivliyini
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təmin etməklə yanaşı, dövlət başçısı
tərəfindən ölkədə aparılan siyasi islahatların ali qanunverici orqanda reallaşmasının növbəti bir göstəricisi idi.
2020-ci il noyabrın 8-də müzəfər
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman Azərbaycan
Ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad
edəndən sonra keçən müddətdə azad
olunmuş ərazilərin geniş təhlili aparılmışdır. Təhlillər ölkəmizin bu ərazilərdə 3 böyük faciə ilə üz-üzə qaldığını
müəyyən etmişdir. Urbisid - şəhər və
kəndlərimizin məhv edilməsi, kultosid -

BÜDCƏ
mədəniyyət abidələrinin məhv edilməsi,
ekosid - təbiətin və ekologiyanın məhv
edilməsi. Bunların hər üçü hazırda dün
yanın ən böyük fəlakətləri hesab olunur.
2021-ci ildə Azərbaycan dövləti bu fa
ciələrin aradan qaldırılması üçün geniş
miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsinə
start verdi və qısa müddət ərzində xeyli
işlərin görülməsinə nail olundu.
Ərazilərin minalardan təmizlən
məsi, bərpa və yenidənqurma prosesi
nin aparılması, lazımi infrastrukturun
yaradılması, öz doğma yurdlarına
qayıdacaq vətəndaşlarımızın yaşayışı və
işgüzar fəaliyyəti üçün lazımi şəraitin
yaradılması istiqamətində miqyaslı
işlər davam etməkdədir. Qısa müddət
ərzində Şuşada mədəniyyət abidələrinin
bərpası, Füzuli Beynəlxalq Hava Lima
nının, yol infrastrukturunun işə düşmə
si qurucu niyyətimizin, iradəmizin və
gücümüzün yenidən bütün dünyaya
nümayişi oldu.
Cari ildə əksər ölkələr tərəfindən
COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar
geniş vaksinasiya tədbirlərinin həya
ta keçirilməsi, karantin rejiminin çevik
şəkildə idarə olunması, fiskal dəstək
paketlərinin davam etdirilməsi, dünya
bazarlarında tələbin bir qədər genişlən
məsi ilə əmtəə qiymətlərinin artması
dünya iqtisadiyyatının tənəzzüldən
çıxaraq bərpa dövrünə keçməsinə imkan
yaratmışdır. Belə ki, 2020-ci ildə 3 faiz
dən çox azalan qlobal ÜDM-in 2021-ci
ildə 5,9 faiz artacağı proqnozlaşdırılır.
Bununla belə, yeni infeksiya dalğalarının
mövcudluğu, vaksinlərin əldə olunma
sına qeyri-bərabər çıxış, qlobal təhcizat
zəncirində qırılmalar və gecikmələr,
yüksələn borc və inflyasiya göstəriciləri
iqtisadi inkişafın qarşısında əsas təhlü
kələr kimi qalmaqdadır.
Dünyanın aparıcı maliyyə təşkilat
larının proqnozlarına əsasən müxtəlif
ölkələr üzrə bərpa prosesinin sürəti
peyvəndləmə səviyyəsindən, səhiyyə
sisteminin durumundan, iqtisadiyyatın
strukturundan, diversifikasiya səviy
yəsindən və fiskal dəstək tədbirlərinin
səmərəlilik dərəcəsindən asılı olacaqdır.
Bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən birgə təsdiq olunan plana

əsasən pandemiya ilə effektiv mübarizə
nin davam etdirilməsi üçün hər bir ölkə
üzrə əhalinin 2021-ci ilin sonunadək mi
nimum 40 faizi tam vaksinasiya olunma
lıdır. (Azərbaycan üzrə bu göstərici artıq
44 faizdən çoxdur).
Təhlillərə görə, pandemiya döv
ründə dünya ölkələrində səhiyyə və
təhsil sisteminin müasir tələblərə uyğun
inkişaf etdirilməsi, investisiyaların rə
qəmsal texnologiyalar və yaşıl iqtisadiy
yata yönəldilməsi, inklüziv cəmiyyətin

İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq
komitəsində aparılan müzakirələr zama
nı biz əsasən aşağıdakı 5 sualın cavabını
tapmağa çalışdıq:

1. Təqdim edilmiş büdcə layihəsi
ölkəmizin cari və strateji inkişaf
hədəflərinə çatmağa, qarşısın
da duran çağırışlara nail olmağa
xidmət edirmi?
- Təhlillər və müzakirələr göstərdi
ki, təqdim edilən layihədə “Azərbaycan
2030: sosial iqtisadi inkişa
fa dair Milli Prioritetlər”in
2021-ci ildə dövlət büdcəsinin icrası və
ümumi istiqamətləri nəzərə
aparılan uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsin
alınmış, bu istiqamətlərin
də ölkəmizin cari ilin sonuna kimi ÜDM-in
dəstəklənməsi üçün maliy
yə imkanları yaradılmışdır.
real artımının neftin bir barelinin orta illik
Eyni zamanda, növbəti ildə
qiymətinin 50 dollar təşkil edəcəyi təqdir
neftin bir barelinin orta illik
də 5,1 faiz, qeyri-neft sektorunun real artım
qiymətinin 50 dollar, ÜDMtempinin 6 faiz olacağı proqnozlaşdırılır.
in real artım tempinin 3,9
faiz, qeyri-neft sektorunun
ÜDM-də payının 70 faiz, inflyasiyanın
və iqtisadiyyatın təkmilləşdirilməsi
orta illik səviyyəsinin 4 faiz, orta aylıq
mühüm roy oynayacaqdır. Bu mənada
əmək haqqı artımının 8,7 faiz olacağı ilə
Azərbaycanda rəqəmsal transformasi
bağlı göstərilən hədəflər real hesab olun
yanın, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
muş və büdcə layihəsinin bu hədəflərə
yaşıl iqtisadiyyatın inkişaf prioriteti kimi
xidmət edəcəyi müəyyənləşdirilmişdir.
seçilməsi ölkəmizə xeyli üstünlük qa
Milli Prioritetlərə uyğun olaraq yaradı
zandıracaqdır.
lacaq “2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi
2021-ci ildə dövlət büdcəsinin icrası
inkişaf Strategiyası”nın dövlət büdcəsi
və aparılan uğurlu iqtisadi siyasət nəti
nə təsiri sənəd qəbul olunduqdan sonra
cəsində ölkəmizin cari ilin sonuna kimi
qiymətləndiriləcəkdir.
ÜDM-in real artımının neftin bir bareli
Eyni zamanda, dövlət başçısı tərə
nin orta illik qiymətinin 50 dollar təşkil
findən aparılan islahatların və onun tə
edəcəyi təqdirdə 5,1 faiz, qeyri-neft
rəfindən yaradılan geosiyasi reallıqların
sektorunun real artım tempinin 6 faiz
nəticəsində inkişaf potensialının daha
olacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd etmək
böyük olacağı, bu potensialın isə büdcə
istərdim ki, bu ilin 10 ayının göstərici
gəlirlərinin artımına müsbət təsirinin
lərinə görə, neftin bir barelinin orta illik
güclənəcəyi qənaətindəyik.
qiyməti 68 dollar təşkil etmişdir. Ümu
Yekun olaraq, 26.8 milyard manat
miyyətlə, 2021-ci il üzrə dinamik artım
gəlir və 29.9 milyard manat xərclə təq
tempinin, həmçinin büdcə gəlirlərinin
dim olunmuş dövlət büdcəsi layihəsi
və xərclərinin icrasında qarşılıqlı nisbə
ilə ölkəmizin cari və strateji inkişaf
tin qorunub saxlanılması, büdcə kəsiri
hədəflərinin, qarşıda duran çağırışların
nin proqnozlaşdırılan səviyyədən xeyli
öhdəsindən gəlmək iqtidarında olacağı
aşağı olması, tədiyyə balansı hesabla
qənaətindəyik.
rında müsbət dinamikanın qorunması,
qeyri-neft ixracının və qeyri-neft vergi
2. Büdcə layihəsi ilə birlikdə təqdim
daxilolmalarının əhəmiyyətli dərəcədə
edilmiş iqtisadi və sosial inkişaf
artması, makroiqtisadi sabitlik 2022-ci
proq
nozları real imkanlara və
ilin dövlət büdcəsinin planlaşdırılma
fürsətlərə əsaslanırmı?
sında mühüm baza rolunu oynamışdır.
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- Təqdim edilmiş büdcə zərfində
ÜDM-in növbəti il və sonrakı 3 il ərzin
də orta hesabla hər il 4 faiz, qeyri-neft
sektorunun 5,1 faiz, qeyri-neft səna
yesinin 8,2 faiz, kənd təsərrüfatının 4
faiz, turizm və ictimai iaşənin 32 faiz,
informasiya və rabitə sektorunun 11,3
faiz, qeyri-neft sektoru üzrə əsas kapita
la qoyulan investisiyaların 7 faiz artması
proqnozlaşdırılmışdır. Eyni zamanda,
bu dövr ərzində əhalinin gəlirlərinin 4
faiz orta illik real artması, xarici dövlət
borcunun isə azalması proqnozlaşdırı
lır. İndiki dövrdə proqnozlaşdırmada
qeyri-müəyyənlik ehtimalının yüksək
olduğunu qəbul edərək təqdim olun
muş rəqəmləri qənaətbəxş hesab edirik.
Həmçinin kənd təsərrüfatı, özəlləşdir
mə, xarici investisiyaların və xüsusilə də
özəl investisiyaların cəlb edilməsi istiqa
mətləri üzrə əlavə potensialın olacağını
da düşünürük.
3. Büdcə gəlirlərinin formalaşma
sında mövcud və gələcək imkan
lar nə dərəcədə nəzərə alınıb?
- Cari ildə iqtisadiyyatın proqnoz
laşdırıldığından xeyli artıq tempdə və
həcmdə artması, dövlət büdcəsi gəlirlə
rinin, xüsusilə də vergi və gömrük rüsu
mu gəlirlərinin proqnozdan xeyli artıq
daxil olması 2022-ci il dövlət büdcəsi
gəlirlərinin planlaşdırılması üçün əsas
baza rolunu oynamışdır. Buna görə də
hesab edirik ki, dövlət büdcəsi gəlirləri
nin 2021-ci ilin təsdiq olunmuş göstə
ricilərinə nisbətən 1.389 milyon manat
artıq, o cümlədən vergi gəlirlərinin 1.570
milyon manat, gömrük gəlirlərinin 360
milyon manat artıq proqnozlaşdırılması
real imkanlara uyğundur. Eyni zaman
da, neftin bir barelinin 2022-ci ildə orta
illik qiymətinin 65-75 dollar olacağı
proqnozlarını da nəzərə alsaq, büdcə
gəlirlərinin icra edilməsində münbit şə
raitin olacağına inanırıq.
Qeyd etmək istərdim ki, təqdim
olunmuş sənədlərdə fiziki və hüquqi
şəxslərin 2022-ci ildə büdcəyə daxil ola
caq vergi və rüsumlardan azad olma
larının həcminin 5.5 milyard manata
çatacağı göstərilir ki, bu da büdcənin
qeyri-neft gəlirlərinin 43 faizinə bərabər

- Son bir ildə dünyada ərzaq mə
mulatlarının qiymətinin 30 faizdən çox
qalxması, pandemiya dövründə dövlət
xərclərinin artması və bazar təklifləri
nin ləngiməsi fonunda inflyasiyanın
güclənməsini bu sahədə ciddi çağırış
4. Büdcə xərclərinin planlaşmasın
kimi qəbul edirik. Azərbaycan manatı
da sosial siyasət, təhlükəsizlik,
nın məzənnəsi sabit qalsa da, cari ildə
iqtisadi inkişaf kimi dövlət siya
inflyasiyanın sürətlənməsini müşahidə
sətinin əsas xətləri nə dərəcədə
edir və bu məsələdə xarici faktorların
dəstəklənir?
təsirini görürük. Bu istiqamətdə aparılan
- Hesab edirik ki, dövlət büdcəsi
pul-kredit siyasətinin ümumi kontur
xərclərinin 2021-ci ilin təsdiq edilmiş
larını dəstəkləyir, hədəflərin düzgün
göstəricisi ilə müqayisədə 1.336 mil
seçildiyinə inanırıq. Eyni zamanda, infl
yon manat artırılması ölkədə aparılan
yasiyanın hədəflənməsi siyasətinin daha
sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına
da zənginləşməsinin, bütün alətlər üzrə
uyğundur. Sosial xərclərin ilk dəfə
daha çevik qərarların qəbul olunmasının
olaraq dövlət büdcəsi xərclərinin 46,4
vacibliyini qeyd edir, qiymət, yoxsa qıt
faizini təşkil etməsi, təhsil, səhiyyə,
lıq dilemması qarşısında qalarkən
qıtlığın aradan qaldırılmasını daha
2022-ci ildə dövlət büdcəsi kəsirinin
doğru hesab edirik. Bu mənada
yuxarı həddi 3 milyard 63 milyon manat
Azərbaycan Prezidentinin dövlət
məbləğində nəzərdə tutulur. Kəsirin həc
ehtiyatlarının yaradılması ilə bağlı
sərəncamının sürətlə icra edilmə
mi 2021-ci ilin təsdiq olunmuş göstəricisi
sini vacib sayır və bunun üçün
ilə müqayisədə 53 mln. manat azdır.
dövlət büdcəsində maliyyə imkan
larının yaradıldığını düşünürük.
2022-ci ildə dövlət büdcəsi kəsiri
sosial müdafiə, müdafiə və təhlükə
nin yuxarı həddi 3 milyard 63 milyon
sizlik kimi prioritet xərc istiqamətləri
manat məbləğində nəzərdə tutulur.
üzrə xərclərin artırılması bu sahələrdə
Kəsirin həcmi 2021-ci ilin təsdiq olun
aparılan dövlət siyasətinin maliyyə tə
muş göstəricisi ilə müqayisədə 53 mln.
minatının yaradılmasına xidmət edir.
manat azdır. Dövlət büdcəsinin kəsirinin
Eyni zamanda, Azərbaycan Prezidenti
maliyyələşməsində dövlət əmlakının
nin sosial ödənişlərin artırılması məq
özəlləşməsindən daxil olan, daxili ba
sədi ilə imzaladığı sərəncamın maliyyə
zarda yerləşdiriləcək dövlət istiqrazları
təminatı üçün büdcədə 1.441 milyon
hesabına cəlb ediləcək vəsaitdən istifadə
vəsaitin nəzərdə tutulması 1.6 mil
edilməsinin planlaşdırılması tərəfimiz
yona yaxın vətəndaşın sosial rifahına
dən də müsbət qəbul edilmişdir. Eyni
birbaşa təsir edəcəkdir. Müharibədən
zamanda, ölkədə qiymətli kağızlar
çıxan bir ölkə kimi, Azərbaycanın bir
bazarının inkişaf etdirilməsi üçün yeni
tərəfdən bərpa, quruculuq, təhlükəsiz
addımlara və alətlərə ehiyacın olduğuna
lik məqsədləri üçün xərcləri artırması
da inanırıq.
qanunauyğun olsa da, əhalinin maddi
Nəticə əsaslı büdcə tərtibi mexaniz
rifah halını yaxşılaşdırmaq məqsədi
minə keçid prosesinin davam etdiril
ilə sosial xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə
məsinin yekunu kimi büdcə xərcləri
artırması dövlət başçısının ali sosial
nin funksional təsnifatının “Təhsil”,
siyasətinin ən bariz inikasıdır.
“Kənd təsərrüfatı” və “Ətraf mühitin
mühafizəsi” pilot bölmələrinin strateji
5. İnflyasiyanın hədəflənməsi kimi
planları, həmin planlara uyğun olaraq
pul siyasətinin həyata keçirilməsi
Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi hazır
və antiinflyasiya tədbirləri im
lanması və bu çərçivədə daha çox büd
kanları nə dərəcədə genişdir və
cə xərclərinin planlaşdırılması təqdirə
bu, bizə nə vəd edir?
olacaqdır. Bu rəqəm dövlətin dolayı yol
la iqtisadi subyektlərə və vətəndaşlara
etdiyi böyük dəstəyin mühüm göstəri
cisidir.
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layiq haldır. Ümumiyyətlə, düşünürük
ki, nəticə əsaslı büdcə mexanizmləri
nin inkişaf etdirilməsi, pilot sahələrin
maliyyə və planlama davranışlarının
təkmilləşdirilməsi dövlət büdcəsinin
dayanıqlılığını möhkəmləndirəcək
mühüm amillərdəndir.
Qanun layihəsinə dair izahatda fiskal
risklər barədə məlumatların verilməsini
mühüm və təqdirəlayiq hal hesab edirik.
Eyni zamanda, hesab edirik ki, qeyristandard vəziyyətin hakim kəsildiyi bir
dövrdə doğru və çevik qərarların qəbulu
mexanizmi məlumat bolluğu, çox sse
narilik və geniş təhlillərin aparılmasını
tələb edir. Bu mənada qabaqcıl dünya
təcrübəsini öyrənməklə fiskal risklərin
səmərəli idarə olunması üçün Ortamüd
dətli Xərclər Çərçivəsinin və nəticə əsaslı
büdcənin tətbiqinin genişləndirilməsi,
həyata keçirilən fəaliyyətlərin perfor
mans auditi vasitəsilə qiymətləndirilmə
si, fiskal risklərin davamlı monitorinqi
nin aparılması və ciddi maliyyə-fiskal
intizamının təmin edilməsi qarşımızda
duran əsas vəzifələrdəndir. Bunun üçün
ən effektiv vasitə olan rəqəmsal transfor
masiyadan, elektron büdcə mexanizm
lərindən daha geniş istifadə olunmasını
vacib hesab edirik.
Büdcə müzakirələri zamanı de
putatların çıxışları əsasında dövlət
büdcəsi xərclərinin məbləği dəyişməsə

də, bir sıra maddələrdə dəyişikliklə
rin edilməsi qərara alınmışdır. Belə ki,
əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər
bölməsindən 172 mln. 887,6 min manat
azaldılaraq aşağıdakı xərc bölmələ
ri üzrə məbləğlərin artırılması təklif
olunur:
- 76 milyon 800 min manat sosial
müdafiə və sosial təminat xərclərinin
artırılması üçün; bundan sosial müda
fiə xərclərinin artımı 76 mln. 462 min
manat, uşaq və ailə dəstək mərkəzinin
saxlanılması xərci 337 min manat təş
kil edəcək;
- 70 milyon 527 min manat Hüquq
Mühafizə bölməsi üzrə hüquq-mühafi
zə orqanlarında əmək haqqı, saxlanma,
ştatların komplektləşdirilməsi ilə bağlı
xərclərə yönəldilir;
- 15 milyon 363 min manat rabitə və
nəqliyyat bölməsi üzrə dövlət infor
masiya sistemlərinin və ehtiyatlarının
formalaşdırılması, saxlanılması və
mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə edilməsi
üçün Hökümət Buludun fəaliyyəti və
nəqliyyat sahəsində tədbirlərin maliy
yələşdirilməsinə yönəldilir;
- 5 milyon 369 min manat mənzil-kom
munal təsərrüfatı bölməsi üzrə Bakı
şəhərində, digər rayon və şəhərlərdə
mənzil-kommunal təsərrüfatı üzrə
əsaslı təmir xərclərinin artırılmasına;

- 2 milyon 642 min manat ümumi dövlət
xidməti xərcləri bölməsi üzrə; bundan 1
milyon 500 min manatı yeni rəsmiləş
dirilmiş üzvlük haqları üzrə öhdəliklərə
(yeni yaradılmış “Türk Mədəniyyəti
və İrsi Fondu”na, “Türk Akademiya
sı”na), 942 min manatı əmək haqqı
xərclərinin artırılmasına, 200 min ma
natı qeyri-maddi aktivlərin alınmasına
yönəldiləcəkdir;
- 1 milyon 750 min manat mədəniyyət,
incəsənət, informasiya, bədən tərbiyə
si, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan
fəaliyyət bölməsi üzrə artıma yönəl
diləcəkdir və mədəniyyət-informasiya
sahəsində subsidiya həcminin artırıl
ması ilə bağlıdır;
- 437 min manat ətraf mühitin müha
fizəsi bölməsinin artımına yönəlir, bu
da Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun
fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi ilə
əlaqəlidir.
Yekun olaraq deyə bilərəm ki, büd
cə zərfinə daxil olan qanun layihələri
ilə bağlı aparılan müzakirələr əhatəli
və məhsuldar olmuşdur. İnanırıq ki,
dövlət büdcəsi layihəsi 2022-ci il üçün
ölkəmizin qarşısında yaranacaq çağı
rışlara layiqli cavab vermək və bütün
istiqamətlərdə dövlət siyasətini həyata
keçirmək məqsədi ilə mühüm maliyyə
bazası yaradacaqdır.
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Qoşulmama Hərəkatının Parlamentlər
Şəbəkəsinin təsis edilməsi Azərbaycanın
daha bir diplomatik uğurudur

Elnur Allahverdiyev
Milli Məclisin deputatı

2021-ci il noyabrın 28-də İspa
niyanın paytaxtı Madriddə Milli
Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın
rəhbərliyi ilə Qoşulmama Hərə
katının Parlamentlər Şəbəkəsinin
təsis iclası keçirildi. Bu tədbirdə
50-yə yaxın ölkədən 200-ə qədər
nümayəndə 60 illik tarixi olan,
dünyanın ikinci böyük beynəlxalq
təşkilatının parlamentlərarası əla
qələndirici qurumunun yaradılma
sına şahidlik etdi. Bu tarixi hadisə
prinsip etibarilə Qoşulmama Hə
rəkatının hər bir üzvü üçün eyni
dərəcədə siyasi əhəmiyyət daşısa
da, Azərbaycan üçün daha üstün
mahiyyət kəsb edirdi. Çünki müs
təqillik tariximizdə ilk dəfə idi ki,
Azərbaycan Prezidentinin təşəb
büsü ilə iri və çoxüzvlü beynəlxalq
təsisatın parlamentlərini birləşdi
rəcək qurumun əsası qoyulurdu.
2019-cu il oktyabrın 25-26-da
Qoşulmama Hərəkatının Bakıda
keçirilən zirvə toplantısında Azər

baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev belə bir təşəb
büslə çıxış etdi və üzv dövlətlərin
rəhbərlərinin dəstəyini qazandı.
Spiker Sahibə Qafarovanın dediyi
kimi: “Biz bu gün 60 il ərzində araş
dırılmamış qalan bir ölçünün üzv ölkələr arasında əməkdaşlığın
parlament ölçüsünün əsasını qoyu
ruq. 60 il əvvəl bu forumu yaradan
Qoşulmama Hərəkatının təsisçiləri
nin məqsədi Bandunq prinsiplərinə
tam uyğun olaraq, bütün xalqların
dinc yanaşı yaşamasına və davamlı
inkişafına töhfə vermək idi. Onların
uzaqgörənliyi və məqsədyönlülüyü
beynəlxalq ictimaiyyətin həmfi
kir üzvlərinin birləşməsinə və üzv
dövlətlərin sayına görə dünyada
ikinci ən böyük beynəlxalq təsisatın
yaranmasına səbəb olub”.
Azərbaycan Prezidentinin bu
təşəbbüsü hələ 2019-cu ildə aktual
idi. Belə ki, həm yeni yaradılacaq
qurum üzv dövlətləri daha yaxın
edəcəkdi, həm də uzaqgörən
lik nümunəsi idi. Çünki cəmi 1 il
sonra dünya reallığını dəyişən və
gələcək tarixinə korrektələr edən
COVID-19 pandemiyası ilə üz-üzə
qaldı. Yeni gerçəklik dünya birliyi
ni ümumi bəlaya qarşı birləşməyə,
yardımlaşmağa məcbur etdi.
Azərbaycan lideri təşkilata rəh
bərlik statusundan istifadə edərək
tarixi çağırışını etdi: yeni növ viru
sa qarşı vaksinlər dünya dövlətləri
arasında ədalətli şəkildə bölün
məlidir! Prezident İlham Əliyevin
bu qlobal təşəbbüsü beynəlxalq
aləmdə dərhal rəğbət qazandı və
rezonansa səbəb oldu. Pandemiya
ilə mübarizədə Qoşulmama Hərə
katı üzv ölkələrin əsas humanitar
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və tibbi ehtiyaclarına dair vahid
məlumat bazasının yaradılması,
COVID-19-un müzakirəsi üçün
BMT Baş Assambleyasının xüsusi
sessiyasının çağırılması, həmçinin
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası
tərəfindən bütün ölkələr üçün ko
ronavirus infeksiyası əleyhinə pey
vəndlərə bərabər, məqbul qiymətə,
vaxtında və universal əlçatanlığın
təmin edilməsi haqqında qətnamə
nin qəbul edilməsi görülən tədbir
lərdən yalnız bir neçə nümunədir.
Bu tədbirlərin nəticəsi kimi bu il
noyabrın 17-də Qoşulmama Hə
rəkatının təşəbbüsü ilə BMT Baş
Assambleyasının üçüncü komitəsi
səs çoxluğu ilə COVID-19-a qarşı
vaksinlərin ədalətsiz paylanmasına
dair qətnamə qəbul etdi.
Azərbaycan Prezidenti hələ
pandemiyanın ən çətin dövründə virusa qarşı peyvəndin istifadə
edilməyə başlanıldığı ilk çağında
vaksinlərin əlçatanlığına dair tarixi
çağırışını həm də əməli fəaliyyətlə
sübuta yetirmişdi. Dövlətimiz öz
imkanlarından istifadə edib üzv
dövlətlərlə peyvəndi paylaşmaqla
təşkilat tarixində nəcib aksiyanın
təşəbbüskarı kimi çıxış etmişdi.
Azərbaycan Prezidentinin göstərişi
ilə dövlətimiz tərəfindən imkanla
rı məhdud olan qurum üzvlərinə
edilən yardımları hər birimiz xatır
layırıq.
Azərbaycan Qoşulmama Hərə
katına rəhbərliyi dövründə yüksək
beynəlxalq imicini daha da möh
kəmləndirməyə müvəffəq olub.
Bunu ən azı iki amil təsdiqləyir:
- ötən il 44 günlük Vətən mü
haribəsi günlərində dövlətimiz
təşkilat üzvlərinin yekdil siyasi

dəstəyini gördü. Bu dəstəyin BMT
müstəvisində nümayiş etdirilməsi
Azərbaycanın müstəqillik tarixinin
ən miqyaslı diplomatik uğurların
dan biridir;
- təşkilat üzvləri tərəfindən
Azərbaycanın quruma rəhbərliyi
nin daha 1 il uzadılması dövlətimi
zin həm təsisat daxilində, həm də
beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun
göstəricisi idi. Dövlətimiz dünya
birliyində ciddi siyasi və iqtisadi
tərəfdaş imicinə malikdir. Bu döv
lətin mənafeləri ilə hesablaşmaq
da bir reallıqdır, onunla əməkdaş
lığa hər bir dövlət təbii olaraq
maraq göstərir.
Qoşulmama Hərəkatının Parla
mentlər Şəbəkəsinin təsis edilməsi
müasir siyasi tariximiz baxımın
dan bir neçə parametrlərə əsasən
əlamətdardır:
1. 60 illik tarixi olan beynəlxalq
təsisatın parlamentlərarası əlaqə
ləndirici qurumunun məhz bizim
təşəbbüsümüzlə yaradılması ciddi
diplomatik uğurdur;
2. Parlamentlər Şəbəkəsinin
Azərbaycanın təşkilata rəhbər
lik etdiyi dövrdə təsis edilməsi
ölkəmizin beynəlxalq mövqelərini
gücləndirəcək;

liklə deyə bilərəm ki, dövlətimizin
qurum daxilində və daha geniş
arealda nüfuzu ölçüyəgəlməz də
rəcədə böyükdür. Tədbirə maraq,
iştirakçıların öz dövlətlərindəki
statusu bunun əyani sübutu idi.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafaro
vanın açılış nitqi və iclasa sədrli
yinə göstərilən dəstək Prezident
İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi
dövlətimizə bəslənən
rəğbət və hörmətin daha
bir təzahürü idi.
2019-cu il oktyabrın 25-26-da Qoşulmama Hərəkatı
Qarşıda bizi Parla
nın Bakıda keçirilən zirvə toplantısında Azərbaycan
mentlər Şəbəkəsinin
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Parla
fəaliyyəti ilə bağlı ciddi
mentlər Şəbəkəsinin yaradılması  təşəbbüsü ilə çıxış
işlər gözləyir. İlk öncə
etdi və üzv dövlətlərin rəhbərlərinin dəstəyini qazandı.
ona görə ki, yeni yara
dılmış təsisatın gələn
ilki iclası Azərbaycanda
keçiriləcək. Ölkəmiz belə nüfuzlu
5. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə
beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi
yaranan və Azərbaycan parlamen
etmək üçün əlverişli humanitar
tinin rəhbərinin moderatorluğu ilə
və siyasi meydana çevrilib. Qoşul
təsis edilən Qoşulmama Hərəkatı
mama Hərəkatının Parlamentlər
nın Parlamentlər Şəbəkəsi təşkila
Şəbəkəsinin daimi nümayəndəli
tın işini intensivləşdirəcək, daxili
yinin Bakıda yerləşməsi də istisna
müzakirələri və qərarların qəbu
deyil. Biz təşkilata üzv dövlətlər
lunu sürətləndirəcək. Bu, bizim də
tərəfindən belə bir qərarın qəbul
maraqlarımızı əks etdirir.
edilməsinə ümidliyik. Çünki döv
Azərbaycan parlamentinin de
lətimizin beynəlxalq nüfuzu buna
putatı olaraq Madriddə keçirilən
imkan verir.
təsis iclasının iştirakçısı kimi əmin
3. Azərbaycan bu hadisə ilə
nümayiş etdirdi ki, o, beynəlxalq
siyasətin sadə subyekti deyil, həm
də geosiyasi oyunçudur;
4. Azərbaycan Qoşulmama
Hərəkatı qismində təsirli geosiya
si rıçaq və diskussiya müstəvisi
qazanıb ki, bunu Vətən müharibəsi
ərzində əldə etdiyimiz diplomatik
dəstək göstərdi;
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Dəyişən dünyada qadınların
dayanıqlı inkişafa verdiyi töhfələr
Müasir dövrdə ictimai həyatın bütün sahələrində qadınların iştirakı olmadan
güclü və sabit bir dövlət təsəvvür etmək mümkün deyil. Qadınların bütün sahə
lərdə iqtisadi fəallığının artırılması, onların idarəetməyə və ciddi qərarların qə
bulu proseslərinə cəlb edilməsi, özünü realizə etməsi üçün şəraitin yaradılması,
iş və ailə həyatı arasında balansın qorunması kimi məsələlər sabit cəmiyyəti və
davamlı iqtisadi artımı təmin edən təməl prinsiplərdir.

Hicran Hüseynova
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq
məsələləri komitəsinin sədri,
professor

Qadınlarla bağlı dünyanın bir
çox ölkələrində həm yerli, həm
beynəlxalq səviyyədə keçirilən
konfrans, forum və zirvə görüşləri
qlobal təşəbbüsləri daha da artırır.
Oktyabrın 13-də Rusiyanın SanktPeterburq şəhərində keçirilən III
Avrasiya Qadın Forumu da bu
qəbildəndir. Milli Məclisin spike
ri Sahibə Qafarovanın rəhbərlik

etdiyi nümayəndə heyəti plenar
iclasda və ayrı-ayrı sessiyalarda
iştirak edərək Azərbaycan qadın
larının əldə etdiyi uğurlar, dünya
qadın hərəkatına verdiyi töhfələr
və bu sahədə Azərbaycanın real
təcrübəsi haqqında ətraflı məruzə
və təqdimatlar etdilər. Parlamentin
Sədri çıxışında xüsusilə vurğuladı
ki, ötən ilin noyabrında Azərbay
can, Rusiya və Ermənistan rəhbər
ləri tərəfindən imzalanmış üçtərəfli
bəyanat keçmiş Qarabağ münaqi
şəsinə son nöqtəni qoydu. 44 gün
lük Vətən müharibəsində Azər
baycanın əldə etdiyi qələbədən
sonra Cənubi Qafqaz regionunda
qadınlarımızın cəmiyyətin bütün
sahələrinə daha fəal cəlb edilməsi
üçün yeni perspektivlər və reallıq
lar yaranmışdır.
Dünya ölkələrinin ümumi ya
naşması belədir:
-	 qadınların iqtisadiyyatda rolu
nun artırılması davamlı iqtisadi
artımın və sənaye inkişafının
açarıdır;
-	 qadınların siyasətdə iştirakı döv
ləti daha sosialyönümlü edir.
Bir neçə il əvvəl McKinsey
Qlobal İnstitutu tərəfindən dünya
əhalisinin 93 faizinin yaşadığı 96
ölkədə araşdırma aparılıb. Tədqi

58 | MİLLİ MƏCLİS NOYABR-DEKABR, 2021

qatçılar 2014-cü ildən 2025-ci ilə
qədər (onillik) üç inkişaf ssenarisi
hesablayıblar. Birincisi, bu günün
bütün tendensiyalarının dəyişməz
qaldığı əsas ssenaridir. İkincisi,
idealizmə hesablanan və gender
boşluqlarının tamamilə aradan
qaldırılmış olduğu, üçüncüsü isə
optimist, yəni gender fərqinin
daraldığı, inkişaf etmiş ölkələrdə
daha sürətlə gedən gender proses
lərinə həsr olunan ssenaridir. İkin
ci ssenaridə gender fərqlərinin tam
aradan qaldırılması qlobal ÜDMin 2025-ci ilə qədər 26 faiz artma
sına imkan verəcək ki, bu da 28
trilyon dollara bərabərdir. Üçün
cüyə görə, ÜDM-in 11 faiz artımı
mümkündür. Baza ssenarisi deyir
ki, əlavə səylər olmadan iqtisadiy
yatda gender bərabərliyi yalnız 260
ildən sonra mümkün olacaq.
Müasir dünyada qadınların
vəziyyətini əks etdirən önəmli
amillər sırasında aşağıdakıları
göstərmək olar:
 1.3 mlrd. insan yoxsulluq
şəraitində yaşayır, onlardan
təxminən 70 faizini qadınlar və
uşaqlar təşkil edir.
 79,5 mln. qaçqınların 70-80
faizini qadınlar və uşaqlar təşkil
edir.

AKTUAL
 Keçən əsrdə dövlət və hökumət
başçısı vəzifələrinə yalnız 24 qa
dın seçilmişdir.
 Bir çox dövlətlərdə qadınlar haq
qı ödənilməyən əməyə kişilərə
nisbətən iki dəfə çox vaxt sərf
edirlər.
 İnkişaf etmiş dövlətlərdə qadınlar
rəsmi işçi qüvvəsinin 31 faizini,
dünyada isə 46,7 faizini təşkil
edirlər.
 İnkişaf etməkdə olan dövlətlərdə
məhsulun 55 faizini kənd qadın
ları istehsal edir.
 Qadınların ödənişsiz ev və ic
timai əməyinin həcmi dünya

beynəlxalq səviyyədə həllini göz
ləyən məsələləri dəqiqləşdirməli,
düzgün inkişaf xətti seçməlidir.
Ədalətli, keyfiyyətli və hamını
əhatə edən iqtisadi resurslara, ma
liyyə xidmətlərinə, məşğulluğa,
təhsil üçün imkanlara təhlükəsiz
və bərabər çıxış imkanları yaradıl
malıdır.
Azərbaycanda dövlət qadın
siyasətinin həyata keçirilməsi
və gender bərabərliyinin təmin
olunması istiqamətində mühüm
nailiyyətlər əldə olunmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən “Azərbaycanda qadın

qaldırılmasına hüquqi zəmin yara
dan bu sənədə əsasən Azərbaycan
qadınları çox geniş təminatlar əldə
etdilər. Dövlət başçımız 2010-cu
ildə isə daha cəsarətli bir addım
ataraq “Qadınlara qarşı məişət
zorakılığının aradan qaldırılması”
haqqında Qanunu təsdiqləmək

ÜMM-in (Ümumi Milli Məhsu
lun)10%-dən 35%-dək qiymət
ləndirilir.
2030-cu ilədək Dayanıqlı İnki
şaf Məqsədlərində nəzərdə tutulan
hədəflərə nail olmaq üçün bütün
ölkələr öhdəlik qəbul edib. Lakin
qarşımızda zaman çox azdır. Hər
bir ölkə çalışır ki, 17 məqsədin
hamısını reallaşdırsın. Lakin bu,
həmin ölkələrin inkişaf tempin
dən, iqtisadi, təbii və insan resurs
larından asılıdır. Bu baxımdan
hər bir dövlət həm lokal, həm də

ların rolunun artırılması”, “Azər
baycan Respublikasında dövlət
qadın siyasətinin həyata keçirilmə
si haqqında” imzalanmış sərən
camlar qadınların istənilən sahədə
fəaliyyət göstərməsi üçün effektiv
şərait yaratmışdır. 2006-cı ildə
isə Prezident İlham Əliyev “Gen
der - kişi və qadınların bərabərliyi
təminatları haqqında” çox mühüm
bir Qanun imzaladı. Kişi və qadın
ların dövlətin idarə olunmasında
bərabər təmsilçiliyinə, ayrı-seçki
liyin bütün formalarının aradan

lə qadın hüquqlarının müdafiəsi
sahəsində mühüm mərhələnin
əsasını qoydu. Bu qanunun qəbul
olunmasında Azərbaycanın birin
ci xanımı, Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın danıl
maz rolunu da qeyd etmək yerinə
düşər.
Azərbaycanda qadınların iqti
sadi təşəbbüskarlığının artması,
onların kiçik və orta sahibkarlıqda
geniş təmsilçiliyi sosial-iqtisadi
inkişafın, o cümlədən məşğullu
ğun təmin olunması baxımından
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mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qa
dınların əmək bazarında kişilərlə
bərabərhüquqlu iştirakına imkan
yaradılması onların idarəetmə,
biznes və hakimiyyət strukturla
rında daha geniş təmsil olunması
ilə nəticələnir. Əsas məqsəd qadın
larda özünəinam hissini artırmaq,
cəmiyyətə daha çox töhfə verə
bilməsinə imkan yaratmaqdır.
Bu gün Azərbaycanda qadınlar
iqtisadi fəal əhalinin 48,9 faizi
ni təşkil edir. Respublikamızda
Qadın Sahibkarlar Assosiasiyası
fəaliyyət göstərir. Hazırda ölkədə
sahibkar qadınların xüsusi çəkisi
23 faizdir. İqtisadiyyat Nazirliyi
nin tabeliyində olan Sahibkarlığın
İnkişafı Fondu tərəfindən son 17
ildə 4421-dən çox qadın sahibkara
84,3 milyon manat kredit verilmiş,
o cümlədən qadın sahibkarlara
verilmiş güzəştli kreditlər hesabı
na 7094 yeni iş yerləri açılmışdır.
Qeyd edim ki, ölkə əhalisinin tibbi
maskalara olan tələbatı yerli isteh
sal hesabına ödənilir ki, burada da
qadın sahibkarlar aktiv fəaliyyət
göstərirlər.
Ölkə başçısı tərəfindən müxtə
lif illərdə “Gələcəyə baxış - 2020:
İnkişaf Konsepsiyası”, “Milli iqti
sadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sek
torları üzrə strateji yol xəritələri”,
“2019-2030-cu illər üzrə Məşğulluq
Strategiyası” və onun həyata keçi
rilməsi üzrə Tədbirlər Planı, “Azər
baycan 2030: sosial-iqtisadi inkişa
fa dair Milli Prioritetlər” proqramı
təsdiq edilmişdir ki, bu sənədlərdə
qadın məşğulluğunun artırılma
sı, qadınlar arasında sahibkarlıq
fəaliyyətinin dəstəklənməsi, kənd
yerlərində qadınların peşə ha
zırlığının gücləndirilməsi, uşaq
bağçalarının sayının artırılması
üzrə tədbirlər nəzərdə tutulmuş
dur. Qadınların aktiv sahibkarlıq
və əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola
bilməməsinin əsas səbəblərindən
biri məktəbəqədər təhsil müəssisə
lərinin sayının azlığıdır. Bu gün öl
kədə 1-5 yaşlı uşaqların cəmi 20,1

70 faizini kişi alimlər təşkil edirlər.
Eyni zamanda, müəyyən olunub
ki, qadın alimlərin əsərlərinə kişi
alimlərinin əsərlərindən daha az
istinad olunur.
Bəs nə üçün qadınlar dünyada
innovasiyalar və patent sistemin
də, ümumiyyətlə, belə zəif təmsil
olunub? Burada bir neçə yanaşma
mövcuddur. Bəzi alimlər qeyd
edirlər ki, ilk növbədə qadının
bioloji funksiyası onun innovativ
fəaliyyətinə təsir göstərir. Qadın
dünyaya uşaq gətirir, onu tərbiyə
edir və buna görə də onun kar
yerasında müəyyən
fasilələr yaranır, xü
susilə kişi dominant
Gender bərabərliyinin inkişafında qlo
lığının yüksək olduğu
ailələrdə qadınlar
bal irəliləyişlər təhlükə altındadır. Qeyd
başladıqları işi davam
etməliyəm ki, koronavirus pandemiya
etdirə bilmirlər. Digər
sının yaratdığı böhran qadınların kar
bir məqam isə gender
yerasına ağır zərbə oldu. Onlar dün
stereotiplərinin möv
yada bu epidemiyanın əsas qurbanına
cudluğudur. Qadın
lara ailə dəstəyinin
çevrildilər. İqtisadiyyatın ən çox zərər
olmaması, onlarda
çəkən sahələrində: turizm, sosial iaşə
özünəinam hissinin
və məişət xidməti sahələrində kişilər
azalması, maneələ
dən çox qadınlar çalışırdılar. Məktəblər
rə görə həvəsdən
bağlanan zaman uşaqlarının yanında
düşməsi, motivasiya
çatışmazlığı da qadın
olmaq üçün bəzən işlərini tərk etməyə
ları elmi fəaliyyətdən
məcbur qalan da qadınlar oldu.
çəkindirən amillər
dəndir.
Bu gün bütün dün
yada və eləcə də ölkəmizdə əsas
Ümumdünya Əqli Mülkiyyət
məsələlərdən biri “qadın bütün
Təşkilatının məlumatına görə,
ixtisaslara yiyələnə bilər” trendi
2016-cı ildə patent kooperasiya
ni yaratmaqdır. Təşviqat işlərinin
sı (PCT) haqqında müqavilə üzrə
nəticəsi olaraq artıq İKT-yə aid
təqdim olunmuş beynəlxalq patent
ixtisas seçən qızların sayı artmaq
ərizələrinin üçdə biri qadınlar tə
dadır. Bizim çox gözəl nümunələ
rəfindən yazılır. Statistik məlumat
rimiz var. Onlar bilikləri, bacarıq
lara görə, dünyada qadın ixtiraçı
ları, yüksək professionallıqları ilə
ların sayı 2007-ci ildən 2016-cı ilə
hər kəsi heyrətləndirirlər. 2005-ci
qədər, demək olar ki, iki dəfə artıb.
ildə 432 qadın maliyyə və sığor
Əgər bu temp belə davam edərsə,
ta fəaliyyəti ilə məşğul olurdusa,
60 ildən sonra, yəni 2076-cı ildə pa
2020-ci ildə bu say 10226 nəfərə
tent sisteminin istifadəsi sahəsində
çatmışdır. 2005-ci ildə peşə, elmi
gender bərabərliyinə nail olmaq
və texniki fəaliyyət ilə 14811 qadın
mümkün olacaq. Aparılan tədqi
məşğul olurdusa, 2020-ci ildə on
qatlara görə, dünyada elmi işlərin
ların sayı 25503 olmuşdur. Ölkədə
ümumi payının 30 faizini qadın,

faizi uşaq bağçası ilə əhatə olunur.
Hazırda bu göstərici əvvəlki illərlə
müqayisədə artsa da, bəzi prob
lemlər hələ də qalmaqdadır.
Sürətlə dəyişən dünyamızda
qızların təhsili və onların elm sahə
sində iştirakı yeni çağırışlara mü
vafiq olmalıdır. Elm və gender bə
rabərliyi “Dayanıqlı inkişaf - 2030”
Gündəliyində müəyyən edilmiş
inkişaf məqsədlərinə nail olmağın
tərkib elementləridir. Son 15 ildə
dünyada qadınların və qızların
elmə cəlb edilməsində də mühüm
irəliləyişlər əldə olunub.
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2019/2020-ci tədris ilində texniki
və texnoloji ixtisaslar qrupu üzrə
bakalavr səviyyəsində təhsil alan
qızların sayı 10 mini ötmüşdür.
Dünyada elm, texnologiya, mü
həndislik və riyaziyyat fənləri üzrə
təhsil alanların 35 faizi qızlardır.
Bizim ölkədə bu rəqəm orta dünya
göstəricisindən artıqdır, yəni onlar
ümumi təhsil alanların 40 faizini
təşkil edirlər.

Pandemiyanın gətirdiyi fəsad
lardan biri də işsizliyin artması idi.
Hazırda Azərbaycanda işsizliyin
səviyyəsi 7,2 faizdir ki, bu bölgüdə
də qadınlar arasında işsizliyin nis
bəti daha çoxdur.
Buna baxmayaraq, həm yer
li, həm də beynəlxalq hesabatlar
növbəti illərdə vəziyyətin müsbə
tə doğru dəyişəcəyini bildirirlər.
Əlbəttə, Azərbaycanda iqtisadi im

Gender bərabərliyinin inkişa
fında qlobal irəliləyişlər təhlükə
altındadır. Qeyd etməliyəm ki, ko
ronavirus pandemiyasının yarat
dığı böhran qadınların karyerasına
ağır zərbə oldu. Onlar dünyada bu
epidemiyanın əsas qurbanına çev
rildilər. İqtisadiyyatın ən çox zərər
çəkən sahələrində: turizm, sosial
iaşə və məişət xidməti sahələrində
kişilərdən çox qadınlar çalışırdılar.
Məktəblər bağlanan zaman uşaq
larının yanında olmaq üçün bəzən
işlərini tərk etməyə məcbur qalan
da qadınlar oldu.

kanların artması sahəsində atılan
addımlar, ilk növbədə Qarabağ və
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları
nın yenidən bərpası və qurulması,
bölgədə açılacaq kommunikasiya
və loqistika layihələri, eləcə də
kiçik və orta biznesin inkişafı, ye
ni müəssisələrin açılması işsizlik
səviyyəsini getdikcə azaldacaqdır.
Eyni zamanda, bu günə qədər öl
kədə koronavirus infeksiyasından
əziyyət çəkən insanlara və biznes
subyektlərinə təqribən 3 milyard
ABŞ dolları həcmində sosial-iqtisa
di dəstək paketi təqdim edilmişdir.

2022-ci ildə bu məqsədlə dövlət
büdcəsindən 1,6 milyard ABŞ
dolları həcmində maliyyə dəstəyi
ayrılması da nəzərdə tutulur.
Hazırda Azərbaycan davam
lı inkişafın bir qolu olaraq yaşıl
iqtisadiyyatın qurulması istiqa
mətində uğurlu siyasət yürüdür.
Azərbaycanda ekoloji sivilizasiya
nın əsas komponenti olaraq yaşıl
əmək fəaliyyəti, yaşıl təfəkkür və
yaşıl həyat tərzi təşviq olunur.
Bildiyiniz kimi, yaşıl iqtisadiyyat
multiplikator rolunu oynayaraq
kənd təsərrüfatı, balıqçılıq, meşə
təsərrüfatı, yüngül sənaye, yeyinti
sənayesi, bərpa olunan enerji təsər
rüfatı və turizmin inkişafını əhatə
edir ki, bu da yeni iş yerlərinin
açılması üçün səmərəli imkanlar
yaradır.
Coğrafi mövqe baxımından
ölkəmizdə turizmin inkişafı üçün
böyük potensial vardır. Qaraba
ğın və Şərqi Zəngəzurun erməni
işğalından azad olunmasından
sonra bu imkanlar daha da art
mışdır. Kənd təsərrüfatı Azərbay
canda əsas məşğulluq mənbəyidir
və iqtisadi diversifikasiya üçün
vacibdir. Kənd təsərrüfatı həm
də ona görə dəyərlidir ki, bu sahə
ərzaq təhlükəsizliyi və bölgələrdə
yoxsulluğun azaldılması baxımın
dan mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycanda ekoloji təmiz əkinçi
liyi inkişaf etdirmək, onun məh
sullarının dünya, xüsusilə Avropa
bazarına ixracını genişləndirmək
üçün imkanlar böyükdür. Kənd
yerlərində məşğul əhalinin 49,9
faizini qadınlar təşkil edirlər.
Davamlı inkişaf insan kapitalı
nın inkişafından və onların cinsi,
dini, siyasi mənsubiyyəti, gəlir
səviyyəsi nəzərə alınmayaraq,
hər kəs üçün bərabər yaradılan
imkanlardan asılıdır. Bu prosesə
qadınların verə biləcəkləri töhfə
isə təşəbbüsü ələ almaq, təsirləri
sürətləndirmək, mövcud bərabər
sizliklərin həlli yollarını tapmaq
olacaq.
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İqlİm dəyİşmələrİ

ekoloji mədəniyyət kontekstində

Sadiq Qurbanov
Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar,
energetika və ekologiya
komitəsinin sədri

Günümüzdə qlobal ekoloji təhlü
kəsizlik sisteminə real təhdid qismində
iqlim dəyişmələri problemi bəşəriyyəti
ən çox narahat edən məsələlərdəndir.
Son onilliklərdə dünyanın müxtəlif
bölgələrində qeyri-sabit hava şəraiti
ölkələrin iqtisadiyyatı və əhalisi üçün
ciddi problemlər, ağır məhrumiyyətlər
yaratmaqdadır. Qlobal ekoloji təhlükə
sizlik baxımından istilik effekti yaradan
qazların (İEYQ) iqlim dəyişmələrinə
təsiri məsələləri ilk dəfə XX əsrin 50-ci
illərindən başlayaraq dünyanın aparıcı
alimlərinin diqqətini cəlb etməyə baş
lamışdır. Həmin dövrdə elmi araşdır
malar və hidrometeoroloji instrumental
ölçmələr göstərmişdir ki, atmosferdə
orta illik temperatur göstəricisi ar
tım trendinə keçmişdir, yağıntılarda
müəyyən dizbalans yaranmışdır və
bu hadisələr bütünlükdə iqtisadiyyata

iqtisadiyyatına, xüsusən kənd təsərrü
fatına, ətraf mühitə, biomüxtəlifliyə,
qlobal qida təhlükəsizliyinə və digər sa
hələrə zərər yetirmir, eləcə də regional
təhlükəsizlik sisteminə də neqativ təsir
göstərir. Belə ki, getdikcə intensivliyi
artıran fırtına və sellər, burulğanlar yerli
infrastrukturu, evləri məhv edir, dəniz
səviyyəsinin yüksəlməsi isə nəticədə
tamamilə su altında qala biləcək kiçik
ada dövlətlərinin, bir sıra sahilboyu
ölkələrin həyatını təhlükəyə məruz qo
yur. Bu da iqlim dəyişmələrinin qlobal
təhlükəsizlik sisteminə, insan haqlarına,
beynəlxalq hüquq sisteminə aid olan
məsələlərə də öz təsirini göstərmiş ol
ması anlamına gəlir. Bu mənfi təsirlərin
ölkələrarası münasibətlərin gərginləş
məsi, münaqişələrin meydana gəlməsi
ilə müşayiət olunma ehtimalı da var.
Belə ki, həmsərhəd qonşu ölkələrdə su,
meşə, qida, balıq ehtiyat
larının müştərək istifadəsi
İnsanlarda mədəniyyətin, sivilizasiyanın yeni
məsələlərində gərginlik
növü - ekoloji mədəniyyət formalaşmalıdır. Əks
meydana gələ bilər. Gələcək
təqdirdə, insanların təbiətə, onun sərvətlərinə
nəsillərin bunlardan əziyyət
mənfi münasibəti dəyişilməyəcək, əksinə, daha
çəkməməsi üçün ekoloji təh
da dərinləşəcəkdir. Bu gün insanlarda ekoloji
lükəsizlik sisteminin təmini
üzrə istər siyasi, istərsə də
mədəniyyətin, sivilizasiyanın, təfəkkürün, şüurun,
beynəlxalq hüquq baxımın
tərbiyənin və təhsilin formalaşması artıq günün
dan yeni vəzifələr düşünül
və dövrün tələbinə çevrilmişdir.
məlidir.
İqlim dəyişmələrinin
ümumi siyasi və qida təhlükəsizliyi sis
etibarilə həm də qlobal qida təhlükə
teminə neqativ təsir riskləri qabaqcadan
sizliyi sisteminə də real risk formalaş
araşdırılmalı, proqnozlaşdırılmalı, bu
dırmışdır. Nəzərə alsaq ki, qlobal qida
təhlükələrin qarşısı alınmalı və onunla
təhlükəsizliyi problemləri müvafiq
mübarizədə beynəlxalq ictimaiyyət sə
resurs çatışmazlığı və digər siyasi-iqtisa
fərbər olunmalıdır.
di amillərlə formalaşan çağırışlarla bağlı
Nəzərə alınmalıdır ki, son iki əsrdə
yaxın perspektivdə özünü daha kəskin
insanın antropogen və texnogen fəaliy
formada büruzə verəcəkdir, bu mənada
yətinin təsiri nəticəsində ətraf mühitin,
iqlim dəyişmələrinin problemi kəskin
onun amillərinin, təbii sərvətlərin, bios
ləşdirən amil kimi diqqətdən kənar
ferin, ekosistemlərin, flora və faunanın
qalmaması çox önəmlidir.
normal ahəngi tamamilə pozulmuş və
İqlim dəyişmələri təkcə ölkələrin

tədricən neqativ təsir etməyə başlamış
dır. Məsələn, bununla bağlı orta illik
temperaturun artımının dünya iqtisa
diyyatına təsiri ilə bağlı bir fakta nəzər
salaq. Hesablamalar göstərmişdir ki,
temperaturun hər 1°C artması dün
yada taxıl istehsalı məhsuldarlığının
təxminən 5 faiz azalmasına səbəb olur.
Belə ki, məhz 1981-2002-ci illər ərzində
isti iqlim şəraiti səbəbindən qarğıdalı,
buğda və bir sıra digər dənli bitkilərin
məhsuldarlığında qlobal səviyyədə hər
il 40 milyon tonadək azalma müşahidə
olunmuşdur. Qeyd edilən amillər qlo
bal ekoloji təhlükəsizlik sisteminə real
risk kimi iqlim dəyişmələrini meydana
gətirən səbəblərin elmi əsasda öyrənil
məsi və onun təsirlərinin yumşaldılması
(mitigation) yollarının işlənib hazırlan
ması problemini gündəmə gətirmişdir.
Faktiki olaraq, iqlim dəyişmələri nəticə
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çox ciddi ekoloji disbalans yaranmışdır. Müharibələr, etnik münaqişələr,
terrorizm, kosmik tədqiqatlar, sənaye və
nəqliyyat tullantıları, kənd təsərrüfatında işlədilən zəhərli kimyəvi maddələr
atmosferi, hidrosferi və litosferi çirkləndirməklə ekoloji tarazlığın ritmini
tamamilə öz məhvərindən çıxarmış,
onu kollaps və aqoniya vəziyyətinə
salmışdır. Bu sahə üzrə ekspertlərin
məlumatlarına görə, son 100 ildə antropogen amillərin təsiri ilə Yer kürəsində
orta temperatur 0,8 dərəcə artmışdır.
Artmaya səbəb isə istilik efekti yaradan qazlardır (karbon, metan qazı, azot
oksidi və.s).
Elmi araşdırmalar göstərir ki, əgər
insanlar təbii fəlakətlərin (tufan, sel,
qasırğa, isti külək, daşqınlar, yanğınlar
və. s) yaranmasına səbəb olan qaz emissiyalarının azaldılması ilə bağlı lazımi
və efektiv tədbirlər görməsələr, XXI yüzillikdə dünyanın illik orta temperaturu
ən azı 3 dərəcə yüksələ bilər. Bunun ağır
nəticələrini təsəvvür etmək isə o qədər
də çətin deyil. Bu gün Çin dövləti emissiya üzrə dünya lideridir. İstərdim ki,
sizi bu sahə üzrə bir statistika ilə tanış
edim. Belə ki, 2019-cu ilin məlumatlarına görə, karbon dioksid ekvivalentində
qlobal istixana emissiyalarında ilk 5 ölkə
liderdir: Çin 28 faiz, ABŞ 15 faiz, Hindistan 7 faiz, Rusiya 5 faiz, Yaponiya 3 faiz.
Bu hesablamalarda Azərbaycanın payı
0,15 faizdir.
Bəs nə etməli? Bu prosesi necə tənzimləməli?

Dünyanın sabahının necə olacağı
yalnız bizdən asılıdır və bunu hər kəs
dərk etməlidir. Vikipediya mənbəsində
ekoloji mədəniyyətin tərifi və mahiyyəti
çox yaxşı əks etdirilir: “Ekoloji mədəniyyət ümumbəşəri insan mədəniyyətinin
bir hissəsi, ictimai münasibətlər sistemi,
insan və təbiət arasındakı əlaqəyə dair
sosial, fərdi əxlaqi və etik normalar,
baxışlar, münasibət və dəyərlər, insan
cəmiyyəti ilə təbii mühitin birlikdə
yaşamasının harmoniyası, insan cəmiyyətinin təbii mühitə və ümumiyyətlə, ekoloji problemlərə münasibəti
ilə həyata keçirilən insan və təbiətin
ayrılmaz birləşmə mexanizmidir”. Eyni
zamanda, ekoloji mədəniyyət insanların
təbiəti, ətraf aləmi və onların kainatdakı
mövqeyini, bir insanın dünyaya münasibətini qiymətləndirmə səviyyəsidir.
Fərdlərin ekoloji mədəniyyəti isə
təbii sərvətlərdən rasional istifadə, ətraf
mühitin qorunması üçün fərdi ekoloji
qaydaların və tələblərin şüurlu şəkildə yerinə yetirilməsi mənasını verən
mürəkkəb və uzun bir prosesdir. Bu
prosesin əvvəli tərbiyəyə, sonrası isə
elmi biliklərə və elmi yaradıcılığa söykənməlidir.
Müasir dövrdə ekologiyanın təbliği,
inkişafı, onun əsas müddəalarının yerinə yetirilməsi, ekoloji təmiz, saf ərzaq
məhsullarının istehsalı, ekoloji kənd
təsərrüfatına geniş yer verilməsi, bəşəriyyətin sivilizasiya yolu ilə inkişafının
ən vacib problemi hesab olunur. Bütün
bəşəriyyət ekologiyanın qorunması

üçün səfərbərliyə cəlb edilməli, təbiətə,
torpağa, havaya, suya, heyvanlara, bitkilərə, balıqlara, quşlara qəddar münasibət göstərənlərə beynəlxalq, ekoloji və
bioloji terrorizmə qarşı müharibə elan
olunmalıdır. Akademik Həsən Əliyevin
təbirincə desək, təbiətin keşiyini çəkmək
üçün geniş kütlə ayağa qalxmalıdır.
Müasir dövrdə elmi-texniki tərəqqinin
sürətli və dinamik inkişafı, İKT, internet, robot, nanotexnologiyanın insan
həyatının bütün sahələrinə inteqrasiyası cəmiyyətin şüurunda təbiətə, onun
sərvətlərinə, foraya, faunaya yaradıcı
münasibətin formalaşmasını tələb edir.
Hazırda beynəlxalq aləmdə hamı
belə bir fikirlə razılaşır ki, insanlarda
mədəniyyətin, sivilizasiyanın yeni
növü - ekoloji mədəniyyət formalaşmalıdır. Əks təqdirdə, insanların təbiətə,
onun sərvətlərinə mənfi münasibəti
dəyişilməyəcək, əksinə, daha da dərinləşəcəkdir. Bu gün insanlarda ekoloji
mədəniyyətin, sivilizasiyanın, təfəkkürün, şüurun, tərbiyənin və təhsilin
formalaşması artıq günün və dövrün
tələbinə çevrilmişdir.
Ekoloji mədəniyyət həm də konkret
insan fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Bunun
üçün gənc nəslin ekoloji tərbiyəsi və
bu sahədə bilikləri önəmlidir. İnsanlar üçün ekoloji təhsilin strategiyası,
konsepsiyası, proqramı hazırlanmalı və
həyata keçirilməlidir. Ekoloji təhsilin
ardıcıl və sistemli olması üçün prosesə
şəxsiyyətin formalaşmasının ilk anlarından, yəni uşaqlıqdan başlamaq lazımdır
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ki, onun da təməli məhz ailədə, mək
təbəqədər tərbiyə ocaqlarında, ibtidai
siniflərdə qoyulmalı, orta, orta ixtisas və
ali məktəblərdə isə genişləndirilməlidir.
Hər bir vətəndaş kiçik yaşlarından tor
pağın, havanın və suyun çirklənməsinin
insan həyatı üçün təhlükə yaradan eko
loji fəlakətə səbəb ola biləcəyini anla
malıdır. Dərk etməlidir ki, ətraf mühitin
mühafizəsi hər kəsdən eyni dərəcədə
asılıdır. Alimlər ekoloji təhsili uşaqlar
da ətraf mühitin qorunmasına və bu
sahədə mənəvi məsuliyyətin formalaş
dırılmasına yönəlmiş sistemli pedaqoji
fəaliyyət hesab edirlər. Ekoloji təhsil
sistemi insan mədəniyyətinin ayrılmaz
hissəsidir.
Təbii ki, arzu etdiklərimizin həya
ta keçməsi uzun bir prosesdir. Ekoloji
maarifləndirmə və mədəniyyətin for
malaşması, proseslərin uğurlu nəticələr
verməsi üçün hər bir dövlətin qanun
vericilik bazasında mütərəqqi addımlar
atılmalıdır, yerli idarəetmə orqanlarının
fəaliyyətində əməli işlər görülməlidir.
Hazırkı dövrdə bir çox ölkələrdə,
həmçinin Azərbaycanda baş verən təbii
fəlakətlər, meşə yanğınları və bəzi hal
larda qəsdən törədilən yanğınlar onu
göstərir ki, əhali və ictimaiyyət arasında
ekoloji təbliğatın artırılmasına böyük
ehtiyac var. Əgər əhali bilsə ki, meşə
lərin, ağacların qırılması, yaşıllıqların
məhv edilməsi hansı neqativ ekoloji
böhranlarla nəticələnir, onda bir kimsə
əlinə balta, mişar alıb meşələrə qənim
kəsilməz. Həmin ekoloji “terrorçu
lar” mərhum akademik Həsən Əliye
vin “meşə sərvətimiz, var-dövlətimiz,
məişətimizin bir hissəsidir. Meşə olan
yerdə məhsulu yığmaqla qurtarmaz,
xəstəlik olmaz. Yer kürəsinin bu yaşıl
kəmərini bircə an təsəvvür etməsək,
demək, bəşər də yoxdur” kəlamını
qulaqlarında sırğa etməlidirlər. Meşə
atmosferin oksigen “fabrik”idir, onun
qırılması havada oksigen aclığı - hi
poksiya törədir, nəticədə ozon təbəqəsi
zədələnir, torpaq eroziyaya, deflyasi
yaya, deqradasiyaya uğrayır, nəmliyini
itirir, sürüşmələr, uçqunlar, kəskin iqlim
dəyişkənlikləri, güclü küləklər, qasırğa
lar, tufanlar, quraqlıq, səhralaşma, təbii

və ekoloji fəlakətlər baş verir. Bir hektar
meşə, kol və yaşıllıq sahəsi ildə 4,6-6,5
ton karbon qazı udur, 3,5-5,0 ton oksi
gen ixrac edir. Bitkilər havanı oksigenlə
zənginləşdirir və karbon qazını udur.
Ağaclar əkilən sahənin hər hektarından
bir ildə atmosferə insan həyatı üçün
çox faydalı olan 30 kiloqrama qədər
efir yağı buraxır. Antropogen fəaliyyət
nəticəsində bir hektar sahədən bir saat
ərzində havaya buraxılan 200 kiloqram
karbon qazını ağac və kollar udur. Yaşıl
massivlərdə hər ağac orta miqdarla bir
il ərzində 30-40 kiloqram, böyük çətiri
olan ağaclar isə 68 kiloqrama qədər toz
və digər hissəcikləri udur. Orta ölçülü
bir ağac gün ərzində üç adamın tənəf
füsü üçün lazım olan miqdarda sərbəst
oksigen sintez edir. Ağac və kol bitkiləri
havanı tullantı qazlardan təmizləyir,
həm də səs-küy udma xüsusiyyətinə
malik olduğundan insan üçün ziyanlı
səsləri tənzimləyir.
İqlim Dəyişmələri üzrə Hökumət
lərarası Panel (İPCC) tərəfindən 6-cı
Qiymətləndirmə Hesabatına əsasən
dünyada ötən əsrin 80-ci illərindən
başlayaraq yağıntıların miqdarı xeyli
artmış, buzların əriməsinin sürətlənmə
si isə okeanlara trilyonlarla ton su gəl
məsinə, nəticədə orada oksigen səviy
yəsinin azalmasına, yəni faktiki olaraq,
dənizlərin “boğulmasına”, turşuluğun
artmasına səbəb olmuşdur. Hazırda
dünyada dəniz səviyyəsi 20 sm-ə qədər
yüksəlib və bu proses intensiv olaraq
davam edir. Əsrin sonuna qədər dəniz
səviyyəsinin ehtimal olunan bu artım
diapazonunun 28-100 sm arasında də
yişəcəyi proqnozlaşdırılır. Hesabatda
təsvir olunan başqa proqnozlara görə,
2150-ci ilə qədər bu rəqəm 500 sm-ə qə
dər arta bilər. Yaxın keçmişə qədər hər
əsrdə cəmi bir dəfə baş vermiş olan sahil
daşqınlarının 2100-cü ilə qədər müm
kün baş vermə yerlərinin 60 faizində
ildə ən azı bir dəfə baş verəcəyi proq
nozlaşdırılır.
Hesabatda o da göstərilir ki, fayda
lı qazıntı (fossil) yanacağının yandı
rılması, meşələrin məhv edilməsi və
insanın başqa fəaliyyəti nəticəsində
istixana qazlarının emissiyaları sivi
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lizasiyamızın yaranıb inkişaf etdiyi
ümumi iqlim sabitliyini tamam poza
bilər. Belə ki, hazırda havada karbon
dioksid səviyyəsi ən azı son 2 mil
yon ilin ən yüksək səviyyəsindədir.
Beləliklə, sözügedən hesabatda Yer
kürəsi sistemində çox ağır nəticələrə
səbəb ola biləcək və elm adamlarını
daha çox narahat edən ən əhəmiyyət
li kəskin və geridönməz dəyişiklik
lər proqnozlaşdırılır. Sənəddə fiziki
araşdırmalar baxımından, antropogen
təsirlər nəticəsində yaranan qlobal
istiləşməni müəyyən bir səviyyədə
dayandırmaq üçün CO2 emissiyalarını
və digər istixana qazları emissiyaları
nı effektiv surətdə azaltmaqla, yaxın
perspektivdə onları tamamilə sıfıra
endirmək tövsiyə olunur.
Belə bir mürəkkəb problem qarşı
sında - dünya ictimaiyyətinin qlobal
qida və ekoloji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi üçün hansı prioritet tədbirlər
həyata keçirilməlidir?
İPPC-nin son hesabatında göstərilir
ki, 1850-ci ildən indiyədək antropogen
fəaliyyətlər nəticəsində dünyada 2400
milyard ton CO2 ekvivalentində istixa
na qazlarının emissiyası baş vermişdir.
Onlar uzun illər atmosferdə toplanır,
stoklanaraq istiləşmə effekti yaradırlar.
Alimlər hesablayıblar ki, yalnız əlavə
400 milyard ton CO2 ekvivalentində
istixana qazları atmosferə buraxılarsa,
onda orta illik temperaturun artımını
1,5°C səviyyəsində saxlanma ehtima
lı cəmi 66 faiz olacaqdır. Nəzərə alsaq
ki, dünyada ildə təxminən 50 milyard
ton CO2 ekvivalentində istixana qazları
atmosferə buraxılır, o zaman qeyd olu
nan hədəfə çatmağın necə ağır olduğu
və bəşəriyyətin qlobal istiləşməsi ilə
mübarizə üçün təcili səfərbər olunma
sının vacibliyi tam aydın olur. 1990-cı
ildə illik emissiyalar təxminən 35 mil
yard ton CO2 ekvivalentində olmuş,
indiyədək də stabil olaraq yüksələn
xətlə ilbəil artmışdır.
Heç şübhəsiz ki, insanlara bu
barədə vaxtaşırı məlumatlar verilsə,
güman ki, düşüncəsizliklə ekoloji ci
nayət törədənlər bundan əl çəkərlər.
Dövlətlər ekoloji dünyamızı qorumaq,

EKOLOGİYA
daha təmiz və sağlam dünyada yaşa
maq istiqamətində iqtisadi imkanları
artırmalı, qanunvericilik bazasını yeni
tələblərə uyğunlaşdırmalıdırlar. Bu
ekoloji mədəniyyətin inkişafına öz
töhfələrini verəcəkdir.
Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə nü
fuzlu qlobal təşkilatlardan olan “The
Nature Conservancy” qurumunun
baş elmi işçisi, ətraf mühitin tədqiqi

təsir edən fəaliyyətlərdən imtina edil
məsinin və yaşıl iqtisadiyyata keçidi
təmin etmək üçün maliyyə axınlarının
səfərbər edilməsinin vacibliyini vur
ğulamışdır.
Bu məsələlər iqlim dəyişmələri
probleminin qarşısının alınması məq
sədini daşıyan önəmli platforma kimi
cari ilin noyabrında BMT-nin İqlim
Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensi

bal istiləşməni 1,5°C artımla məhdud
laşdırmaq mümkün olmayacaqdır. O
vurğulayıb: “Biz heç bir ölkəyə heç
bir siyasəti diktə etmirik. Qərarlar
hökumətlər tərəfindən verilməlidir.
Göründüyü kimi, beynəlxalq elmi
ictimaiyyət bu problemin aktuallığını,
ağırlıq dərəcəsini bütün dünya icti
maiyyətinin diqqətinə təqdim etmiş
və bütün ölkələri bu istiqamətdə sıx

üzrə tanınmış alim professor Kate
rin Heihonun İPCC-nin son hesabatı
haqqında bildirmişdir: “Biz daha əmin
deyilik ki, Kanada, Almaniya, Yaponi
ya və ABŞ kimi daha zəngin və təhlü
kəsiz ölkələrin vətəndaşları gələcəkdə
sürətlə pisləşən iqlim şəraitinin ekst
remal nəticələri ilə mübarizə apara
biləcək imkanda olacaqlar. Hamımı
zın eyni gəmidə olduğumuz aydın
dır - həyatımız boyunca hər birimizə
təsir edəcək bir problemlə üz-üzəyik.”
Alim həmçinin hər bir yerdə alternativ
və bərpa olunan enerjiyə keçidin sü
rətləndirilməsinin, ən çox ətraf mühitə

yasının Böyük Britaniyanın Qlazqo
şəhərində keçirilən Tərəflər Konfransı
nın 26-cı Sessiyasının və Dünya Lider
ləri Sammitinin müzakirə mövzuları
olmuşdur. Bu mötəbər tədbirin əsas
hədəfləri istixana qazlarının emissiya
larının azaldılması, iqlim dəyişmələri
nə uyğunlaşma, iqlim məqsədli maliy
yələşmənin səfərbər edilməsi və digər
məsələlər idi. İPPC-nin baş katibi
Abdalah Mokssitin qurumun hesabatı
ilə bağlı fikirlərində deyilir ki, istixana
qazları emissiyalarında dərhal, sürətli
və genişmiqyaslı azaltma tədbirləri
(mitiqasiya) həyata keçirilməzsə, qlo

əməkdaşlığa dəvət etmişdir. Beləliklə,
bütün ölkələr öz inkişaf səviyyəsindən
asılı olmayaraq, təcili surətdə effektiv
və genişmiqyaslı mitiqasiya və adap
tasiya tədbirlərini həyata keçirməli,
bu məqsədlə beynəlxalq əməkdaşlıq
və dəstək mexanizmlərini genişləndir
məklə istixana qazlarının emissiyaları
nı məhdudlaşdırmalıdırlar.
Sonda hər kəsi - bütün insanları və
dövlətləri sağlam dünyamız naminə
ekoloji mədəniyyətin formalaşması
prosesində aktiv iştirak etməyə çağı
rıram!
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MUSA QULİYEV – 60
Hörmətli Musa müəllim!
Sizi–MilliMəclisinkomitəsədrinivətanınmışictimaixadimi60illikyubileyiniz
münasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
Sizhələortaməktəbdəoxuyarkəndərsəlaçısıkimifərqlənmiş,məktəbiqızılmedalla
bitirərəkAzərbaycanDövlətTibbİnstitutunaqəbulolunmusunuz.Tələbəlikillərindədə
yüksəktəhsilgöstəricilərinizləhəmişəfərqlənmiş,müəllimvətələbəkollektivinindərin
rəğbətiniqazanmısınız.Siztəhsilinizimüvəﬀəqiyyətləbaşavurduqdansonrahəkimkimi
əməkfəaliyyətinəbaşlamış,müxtəlifvaxtlardahəkimnevropatoloq,ekspertnevropatoloq,
ƏməkvəƏhalininSosialMüdafiəsiNazirliyindəşöbəmüdiri,idarərəisivəzifələrində
çalışmısınız.
DövlətidarəçiliyinəolanmarağınızSiziAzərbaycanRespublikasıPrezidentiyanın
daDövlətİdarəçilikAkademiyasındatəhsilalmağasövqetmiş,buakademiyanıbitirərək
dövlətvəbələdiyyəidarəetməsiixtisasınadayiyələnmisiniz.Tibbelminəolansonsuzhə
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vəsinizsayəsindəbusahədədissertasiyamüdafiəedərəktibbüzrəfəlsəfədoktoruelmi
dərəcəsinialmısınız.SizhəmdəbədiipublisistikyaradıcılıqlaməşğulolaraqMusa
Urudimzasıiləoxucularındərinrəğbətiniqazanmısınız.Bufəaliyyətiniznəticəsində
1994cüildənAzərbaycanYazıçılarBirliyinin,1998ciildənisəbuədəbiqurumun
İdarəHeyətininüzvüsünüz.
Siz20yəyaxınbədiivəelmikitabın,2000dənçoxməqaləninmüəllifikimitanı
nırsınız.Kitablarınıztürk,rus,ingilis,gürcüvəfransızdillərinətərcüməolunmuş,
ədəbipublisistfəaliyyətinizəgörəbirsıramükafatlaravəPrezidenttəqaüdünəlayiq
görülmüsünüz.
ÇoxşaxəlifəaliyyətinizləseçicilərinetimadınıqazanaraqAzərbaycanRespublikası
nınII,III,IVvəVçağırışMilliMəclisinindeputatıolmusunuz.BugünSiz
VIçağırışMilliMəclisinƏməkvəsosialsiyasətkomitəsininsədrikimiparlamentin
qanunyaradıcılığıişində,qanunvericilikbazasınıntəkmilləşdirilməsindəyaxından
iştirakedirsiniz.
SizQaraDənizİqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatınınParlamentMəclisindəAzərbay
cannümayəndəheyətininüzvü,AzərbaycanQırğızıstanparlamentlərarasıəməkdaş
lıqüzrəişçiqrupununrəhbəri,Türkiyə,Pakistan,Çexiya,Rumıniya,Qazaxıstan,
Özbəkistan,LitvavəEstoniyailəişçiqruplarınınüzvüolaraqMilliMəclisinbeynəl
xalqəlaqələrinininkişafınaöztöhfəniziverirsiniz.
SizhəmdəCənubiQafqazınənböyüksiyasipartiyasıolanYeniAzərbaycanParti
yasınınüzvükimiölkədəgedənsiyasiproseslərdəyaxındaniştirakedirsiniz.
HörmətliMusamüəllim!
Siziyaşınızınbukamillikçağındayubileyinizmünasibətiiləbirdahaürəkdən
təbrikedir,Sizəuzunömür,möhkəmcansağlığı,çoxşaxəlifəaliyyətinizdəyeniyeni
uğurlararzulayıram.
Hörmətlə,
SAHİBƏ QAFAROVA
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 25 noyabr 2021-ci il
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“Mən dünyada bəlkə yeganə insanam ki, bütövlükdə
yaşadığım kəndin “məzarını” görmüşəm...”
Rubrikamızın budəfəki yubilyar qonağı Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət
komitəsinin sədri Musa Quliyevdir. Peşəkar həkim və gözəl şair kimi tanınan
Musa müəllimlə söhbətimiz kifayət qədər səmimi alındı.

- Musa müəllim, sizi yubileyiniz
münasibəti ilə bir daha jurnalımız
adından təbrik edirik, möhkəm
can sağlığı, həyatınızda və işinizdə yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq.
- Təşəkkür edirəm. Mən də Azərbaycan parlamentinin güzgüsü olan
“Milli Məclis” jurnalına uğurlar və
uzunömürlülük arzulayıram.
- 20 ildən artıqdır ki, parlamentdə
təmsil olunursunuz. Əmək və sosial siyasət komitəsinin üzvü, sədr
müavini, son illər isə sədri kimi
fəaliyyət göstərirsiniz. Əhalinin
sosial müdafiəsinin, rifah halının
möhkəmlənməsində komitədə
görülən mühüm işlər barədə fi-

kirlərinizi bilmək maraqlı olardı.
- Doğru söylədiniz ki, mən Əmək
və sosial siyasət komitəsində yeni
adam deyiləm. Parlamentə gəldiyim
gündən də, bura gələnə qədər də
fəaliyyətim hər zaman sosial siyasət ilə
bağlı olub. Uzun illər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində
bu sahə üzrə - əlillərin, təqaüdçülərin
sosial müdafiəsi məsələlərinin icrası ilə
bağlı çalışmışam.
Milli Məclisə deputat seçildiyim
gündən bu təbəqəni əhatə edən insanların problemlərinin araşdırılması,
dövlətin bu sahədə qarşıya qoyduğu
məsələlərin həlli yolları, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi,
vətəndaşlar tərəfindən bizə edilən
müraciətlərin araşdırılması, müvafiq
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qurumların cəlb edilməsi, yönləndirilmələr və sair istiqamətlərdə fəaliyyət
göstərmişəm.
Sosial siyasət hər bir dövlətdə daxili siyasətin güzgüsüdür. Azərbaycan
dövlətinin daxili siyasətində də bu
məsələ Ulu öndər Heydər Əliyevin
müəyyən etdiyi əsaslarla prioritet təşkil
edir. Dövlətimiz də hər zaman bütün
mexanizmlərdən istifadə edərək vətəndaşlarımızın aktiv sosial müdafiəsini
gücləndirməyə çalışır. Bütün vətəndaşlara işləmələri, sərbəst şəkildə qazanc
əldə etmələri, ailəsinin sosial təminatını
həyata keçirmələri üçün imkanlar yaradılır. Məşğulluq siyasətinin inkişafı həm
özəl sektorda, həm də dövlət sektorunda özünü göstərir. Həssas təbəqədən
olan ailələr üçün dövlət dəstəyi və aktiv
şəkildə ünvanlı sosial yardımlar həyata
keçirilir.
- Musa müəllim, siz həm də ölkədə
bacarıqlı bir həkim və səhiyyə
təşkilatçısı kimi tanınırsınız. Milli
Məclisdəki fəaliyyətinizlə əlaqədar insanların sağlamlığına birbaşa xidmət etməkdən kənarda
qaldığınız üçün təəssüfəndiyiniz
vaxtlar olurmu?
- Bu sual mənə bir neçə dəfə verilib.
Mən yaradıcılıqla da məşğul olduğum
üçün bəzən soruşurlar ki, daha çox sizə
həkimlik doğmadır, siyasət, yoxsa şairlik. Əlbətə, hər biri doğmadır. İnsan
övladlarını bir-birindən ayıra bilməz.
Mənim həyatım və fəaliyyətim bunlarla yoğrulub. Amma bəzən darıxdığım

HƏMSÖHBƏT
anlar olur. Həkim xəstəni müalicə edir,
sağalır, evinə dönən anda sevincdən
yaşarmış gözləri ilə üzünə baxır, hər
iki əlini sıxaraq deyir: “Çox sağ olun,
doktor!” Hərdən, bax, o söz üçün darı
xıram.
Həyatda hər birimiz bir məqsəd
uğrunda mübarizə yolundayıq. Amma
tale bizdən daha güclüdür, o, biz do
ğulmamışdan doğulur. Orta məktəbin
son siniflərində xəyalım müalicə həkimi
olmaq idi və düşünürdüm ki, ən yaxşı
halda şəhər klinikalarından birində şöbə
müdiri ola biləcəyəm. Hətta baş həkim
olacağımı belə hədəfləmirdim. Tale elə
gətirdi ki, 33 yaşımda nəinki baş həkim,
respublikanın baş tibbi-sosial eksperti,
böyük bir idarənin rəhbəri oldum. 39
yaşımda Milli Məclisin deputatı seçil
dim. Təbii ki, bunu bir tale yazısı saysaq
da, arxasında gərgin zəhmət, istedad,
yuxusuz gecələr, etibarlılıq, daxili saflıq,
insanlara münasibət durur.
Təvazökarlıqdan kənar olsa da,
deməliyəm ki, məhz bu potensial Ulu
öndər Heydər Əliyevin mənə etimad
göstərməsinin əsasını təşkil etmişdir.
YAP-ın I qurultayında partiya sədri
Heydər Əliyevin tövsiyəsi ilə mənə
etimad göstərildi, Siyasi Şuranın üzvü
seçildim. Bu günədək də bütün fəaliy
yət istiqamətlərimdə bu məsuliyyəti öz
üzərimdə hiss edirəm, hər zaman Ulu
öndərin göstərdiyi etimadı doğrultma
ğa çalışıram.
- Siyasətdə gərgin fəaliyyət göstər
məyinizə baxmayaraq, qələmə də
vaxt ayırırsınız. Yaradıcılığınızda
yeni nələr var?
- Yaradıcı insanların həyat fəlsəfəsi
fərqlidir. İnsanın yaşına uyğun olaraq
həyata baxışı və ruhu da dəyişə bilir.
Şeir yazmaq ovqat məsələsidir. Mən
deyə bilmərəm ki, siyasətlə məşğul
olmasa idim, böyük bir şair olacaq
dım. Amma mənə elə gəlir ki, siyasi
fəaliyyət, bəzən işlə əlaqədar yaranan
depressiv əhval-ruhiyyə, gərgin iş reji
mi mənim şairliyimi oğurlayır, şeirdən
uzaqlaşdırır. Buna baxmayaraq, hər
zaman bir damla göz yaşı da, bir əlçim
bulud da, insanların üzündə müşahidə

etdiyim bir gülüş izi də, bir kənd-kə
sək, çəmən-çöl , dağ-meşə subyekti də
mənim üçün bir model təşkil edir və
şeir yazmaq üçün qələmi əlimə alma
ğa sövq edə bilir. Yazıçılıq isə bir qədər
fərqlidir, orada reallıq əsas təşkil edir.
Amma qəribədir ki, mənim publisistik
yazılarımda da bəzən poetik düşüncə
tərzi, şairlik ruhu önə çıxır.
Yaradıcılıq yeniliklərinə gəldikdə isə
bildirim ki, 60 illik yubileyim ərəfəsin
də iki yeni şeirlər kitabım çapdan çıxıb “Payız küləyi” və “Alma ağacı”. “Payız
küləyi”ndə son illərdə yazılan şeir
lərlə yanaşı, gənclik illərimdə qələmə
aldığım bəzi nümunələr “Sandıqda
qalmış şeirlər” başlığı ilə toplanıb.
Uzun illərdir ki, mən Milli Məclisin
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşki
latı Parlament Assambleyasında nüma
yəndə heyətinin üzvüyəm. 12 dövlətin
təmsil olunduğu bu təşkilat xoş niyyət

- Müəllifi olduğunuz poeziya nü
munələrində və əsərlərdə doğul
duğunuz, böyüdüyünüz yurddan,
qızındığınız ocaqdan, varlığınızla
bağlandığınız yuvadan zorla çıxa
rılmaq, köçkünlük taleyi ilə bağlı
travma və ağrılar özünü aydın
göstərir:
Yurd itirdim, el itirdim bu yaşda,
Körpü saldım, yol itirdim bu yaşda.
Çəmən tapdım, gül itirdim bu yaşda,
Mən bilirəm, kim bilməsə, haqq bilir!
- Doğrudur, yazdığım şeirlərdə də,
publisistik yazılarda da öz taleyim əks
olunur. Əslində taleyi olmayan şairin
yaradıcılığı da olmur. Mənim taleyimin
böyük ağrısı yurd itkisi ilə bağlıdır. Ək
sər şeirlərim 27 yaşımda rastlaşdığım
vətən həsrətini, el-obamın və doğmala
rımın məzarlarının yetimləşdiyini əks
etdirir.

- Sizin “Uruda iki səfər”
əsəriniz böyük maraqla
Geriyə baxanda qüdrətli və müstə
qarşılandı. Artıq müzəffər
Ali Baş Komandanın rəh
qil bir dövlətin vətəndaşı olduğumu,
bərliyi, şücaətli Azərbaycan
onun inkişafını görürəm. Bu ölkənin
Ordusunun xidmətləri sa
vətəndaşlığı, parlamentin qanunverici
yəsində 30 il xain düşmən
lik bazasının formalaşmasında türkiyəli
tapdağı altında olan tor
qardaşlarımız demişkən: “Bu qazanda
paqlarımız işğaldan azad
mənim də bir çimdik duzum”un olma
edildi. Əminik ki, doğma
sı ilə qürur duyuram.
kəndinizə üçüncü səfəriniz
tamamilə fərqli olacaq...
- İnşallah! O kitabda əks
lə yaradılıb, dostluğa və sülhə xidmət
olunan birinci səfər Gəncədə həkim iş
edir. Xoşbəxtəm ki, təşkilata üzv ölkələr
lədiyim dövrə təsadüf edir. 1988-ci ilin
arasında mədəni, sosial, humanitar əla
sonu idi. Artıq münaqişə başlamışdı.
qələrin möhkəmlənməsində mənim də
Doğulub-böyüdüyüm, orta məktəbi bi
azacıq payım var. “Alma ağacı” şeirlər
tirdiyim, bütün məzuniyyət və istirahət
kitabımı da bu qurumda birgə fəaliyyət
günlərimi keçirdiyim Uruda bu dəfə
göstərdiyim, əməkdaşlıq etdiyim in
başqa məqsədlə gedirdim - anamı, bacı
sanlara ithaf etmişəm. Alma sağlamlıq,
mı, bəzi ev əşyalarımızı gətirmək üçün.
sevgi, həyat enerjisi, firavanlıq rəmzi
Laçından keçə bilmədik, ermənilər Go
dir. Bu məqsədlə kitabımın qeyri-rəs
rus yolunu bağlamışdılar. Çox təhlükəli
mi bir təmsilçi rolunda ola biləcəyini
“Sarı yol” deyilən dağ uçurumları ilə
düşündüm. Kitab 5 dildə - Azərbaycan,
zülmlə gedib çıxdım. Neçə dəfə ölümlə
gürcü, türk, rus və ingilis dillərində çap
burun-buruna gəldim, sanki Allah xilas
edilib. İstəyirəm ki, bu kitab 12 döv
elədi.
lətin hər birinin dilində çap olunsun.
İkinci səfərim isə 2006-cı ilin iyu
Qurumun yayda Moskvada keçiriləcək
nunda QDİƏT-in İrəvanda keçirilən
sessiyasında kitabı oradakı həmkarları
iclasında iştirakım zamanı baş tutdu.
ma hədiyyə etməyi düşünürəm.
Qurumun 2005-ci ildə Buxarestdə keçi
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rilən sessiyasında erməni nümayəndə
heyətinin üzvləri ilə danışıb, kəndimizə
getmək istədiyimi demişdim. Bunu indi
də dilimə gətirəndə kövrəlirəm. 18 il idi
ki, mən hər gecə kəndimizi, evimizi yu
xuda görürdüm. İrəvanda müraciətimə
müsbət cavab verildi. Bildirdilər ki, sa
bah bir erməni deputatın müşayiəti ilə
kəndinizə gedə biləcəksən. Urudda ilk
növbədə qəbiristanlığı, doğmalarımın
məzarlarını, dayımgilin evini, Seyid
Miriş ağa ziyarətgahı deyilən müqəd
dəs ocağı, məşhur kəhrizləri, Zor-zor
bulağı, kəndin 3 müxtəlif yerində olan
böyük bağlarımızı və təbii ki, evimizi
ziyarət edəcəkdim.
Əvvəlcə qəbiristanlığı görmək
istədim. Atamın, babamın, nənəmin,
əmimin, dayılarımın uyuduğu Urud
qəbiristanlığı yüksək bir təpənin dö
şündə yerləşirdi. Ora çatanda şok
keçirdim. Ümumiyyətlə, qəbiristanlıq
yox idi. Buldozeri salıb darmadağın,
yerlə-yeksan etmişdilər. Yerində sadəcə
kol-kos basmış böyük bir sahə vardı. İlk
gəldiyim qənaət bu oldu ki, mən dün

yada bütövlükdə doğulduğu kəndin
“məzarını” görən ilk insanam.
Kənddə hər tərəf miskin görkəmdə
idi, xarabazara bənzəyirdi. Havadan
köhnəlik, yazıqlıq, yalnızlıq yağırdı,
qaynar türk ruhu yox idi. Bütün yadda
şım itdi sanki. Evimizə getdim. Həyətbacada səliqəsiz şəkildə ora-bura atılan
bütün əşyalar - ləyən, vedrə, qazan
anamın işlətdikləri idi. 18 il müddətin
də bu evlərdə yaşayanlar özlərinə sanki
bir çöp də almamışdılar.
İrəvanda hotelə qayıdıb, kənddə
kameraya köçürdüklərimə baxdım,
yuxulu kimi idim. Uzun müddət səfər
təəssüratlarımı yazmaq üçün qələmi
əlimə ala bilmədim. Hörmətli ziyalımız,
görkəmli şair-publisist və siyasi xadim
Hidayət Orucovun təklifi ilə qeydlərimi
bir yerə topladım və 3 il sonra o kitab
ərsəyə gəldi.
Başqa bir maraqlı məqam ondan
ibarətdir ki, 2012-ci ildə İrəvana növbəti
dəfə səfərə gedərkən artıq bu kitab çap
dan çıxmış, fransız, ingilis dillərinə tər
cümə olunmuş, internet resurslarında

yerləşdirilmişdi. Təbii ki, ermənilər də
oxumuşdular. O zaman ermənilər məni
heç hoteldən kənara çıxmağa qoymur
dılar. İki nəfər cangüdənin müşayiəti ilə
sadəcə sessiyanın keçirildiyi parlament
binasına gedib-gəlirdim.
QDİƏT-in 2013-cü ildə Tiflisdə ke
çirilən sessiyası zamanı gürcü deputat
larla salonun foyesində oturmuşduq.
Uruda getməyimə kömək edən, Robert
Köçəryanın partiyasını təmsil edən
erməni deputat Qaqik Minasyan mənə
yaxınlaşaraq dedi ki, növbəti dəfə İrəva
na gələndə yenə sizin Uruda getməyi
nizə kömək edərik. Mən də yarızarafat
dedim ki, “siz narahat olmayın, mən
növbəti dəfə ora tankın üstündə gələcə
yəm”. Hamı gülüşdü. O, isə pərt oldu.
Şükür Allaha ki, Azərbaycan, Rusiya
və Ermənistan rəhbərlərinin Soçi və
Aşqabad görüşlərində bu ilin sonuna
qədər artıq Zəngəzur dəhlizi vasitəsi
ilə bütün kommunikasiya sistemlərinin
bərpa ediləcəyi təsdiqləndi. Bundan
sonra kəndimizə istədiyim nəqliyyat va
sitəsi ilə təkrar getmək imkanım olacaq.
Mənim əvəzimə isə 44 günlük Və
tən müharibəsi zamanı qanları, canları
ilə işğaldan azad edilən torpaqlarımıza
tankın üstündə igid Azərbaycan oğulla
rı daxil oldu...
- Musa müəllim, hər yubiley təqvi
mi insanın özü ilə hesabat vədə
sidir. Arxada qoyduğunuz ömrə
nəzər salarkən yəqin ki, qaneedici
və narazı qaldığınız məqamlar
olur?
- Ümumiyyətlə, tək yubiley yox,
hər yeni yaş insan üçün bir hesabatdır.
İnsan həyatının mənası onun cəmiyyətə
və başqalarına gərəkliliyi ilə bağlıdır.
Məhəmməd Peyğəmbərin hədislərin
dən birində deyilir ki, insan həyatda
bir iz qoymaq üçün ev tikməlidir, ağac
əkməlidir, övlad böyütməlidir. Bunların
hər üçünü etmişəm. Geridə qoyduğum
illərimdə peşmançılıq deyə bir şey ol
mayıb. Mən mərd yaşamışam, ədalətli
və zəhmətkeş olmuşam. Heç kimin
dalınca danışmamışam, lazımsız tərif,
yersiz tənqid söyləməmişəm, yaltaq
lıq, məddahlıq etməmişəm. Hətta Yeni
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Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şura
sında təmsil olunan bir siyasətçi olaraq
radikal müxalifət düşərgəsindən olan,
bizə düşmən gözü ilə baxan insanları
tənqid edərkən belə ədəb çərçivəsindən
kənara çıxmamağa diqqət etmişəm. Bu
siyasi mübarizə mədəniyyətini bizə Ulu
öndər Heydər Əliyev öyrədib.
Geriyə baxanda qüdrətli və müstə
qil bir dövlətin vətəndaşı olduğumu,
onun inkişafını görürəm. Bu ölkənin
vətəndaşlığı, parlamentin qanunverici
lik bazasının formalaşmasında türkiyəli
qardaşlarımız demişkən: “Bu qazanda
mənim də bir çimdik duzum”un olması
ilə qürur duyuram. 15-ə yaxın qanu
nun hazırlanmasında yaxından iştirakı
olan bir deputat olmağım mənə bunları
deməyə əsas verir. Müəllifi olduğum
HİV haqqında qanun layihəsi BMTnin model qanunu kimi qəbul olundu
və dünyaya tövsiyə edildi. Bu qanuna
görə Avstriyada BMT-nin I dərəcəli
“Hippokrat” ordeni ilə təltif olundum.
“Körpələrin və azyaşlı uşaqların qida
lanması”, “Tütün məmulatlarından is
tifadənin məhdudlaşdırılması” haqqın
da qanun layihələri MDB məkanında
model qanunlar kimi qəbul edilib.

- Əslində sərt adam deyiləm, hətta
deyərdim, bir az yumşaq xarakterli
yəm. Sadəcə, çərçivələrim var. Məsələn,
mən heç bir vaxt özümdən yaşca kiçik
bir insanın mənimlə zarafatını qəbul
etməmişəm, özüm də belə bir hala yol
vermərəm. Subardinasiya gözləyənəm.
Sərt insan təsiri bağışlamağım parla
mentdə də, mətbuatda da, cəmiyyətdə
də fikirlərimi konkret bir şəkildə ifadə
etməyimlə bağlıdır.
Az sayda olan, əsl dost deyə bildi
yim insanlar xasiyyətimi yaxşı bilir
lər. Onlar gənclik illərindən, həkimlik
etdiyim zamanlardan olan dostlardır.
Mənim aləmimdə əsl dost odur ki, ən
çətin məqamında yadına ilk o düşür,
kimin səni darda qoymayacağını, uzaq
da olduğun zaman ailənin hər hansı bir
probleminin həllini kimə etibar edəcə
yini bilirsən. Şükür ki, belə dostlarım
var.
Bir dəfə məndən soruşdular ki, par
lamentdə kimlərlə dostluq edirsiniz?
Dedim ki, siyasətçinin dostu olmur.
Amma istər partiyadaşlarım, istərsə də
bitərəf və müxalifət partiyasını təmsil
edən millət vəkilləri arasında yaxşı mü
nasibətim olanlar çoxdur.

- Kənardan baxanda sərt adam təsiri
bağışlayırsız. Bu xarakterin sizə
mane olduğu anlar olurmu? Dost
luq sizin üçün nə anlam kəsb edir?

- Musa müəllim, insanın cəmiyyət
dəki mövqeyi bir az da onun arxa
cəbhəsindən - ailəsindən asılı olur.
Hesab edirik ki, siz də belə uğurlu

ailə modelinə sahib olan şanslı
insanlardansınız. Övladlarınızdan
peşənizi davam etdirən varmı?
- Ailədə bir qədər konservativ ada
mam. Ulularımız ailəni boş yerə qalaya
bənzətməyiblər ki. Qalanın bir giriş
qapısı olur, onun da açarları o qalanın
bəyinə, yəni ailə başçısına məxsusdur.
Ailədaxili məsələlərin ictimailəşməsi
nin, paylaşılmasının qəti əleyhinəyəm,
amma ailədə kimsənin hüquqlarının
pozulmasına da yol vermərəm.
3 övladım var - iki qız, bir oğlan.
Hər iki qızım Azərbaycanda ali təhsil
alıb, xarici dövlətlərdə magistratu
ra pilləsini başa vurublar. Bir qızım
iqtisadçıdır, bank sektorunda çalışır,
digəri hüquqşünasdır. Oğlum memar
olmağı seçdi, universitetdə oxuyur. Elə
kiçik yaşlarından bu sahə ilə maraqla
nırdı.
Mən peşə seçimi sahəsində övladla
rıma azadlıq vermişəm. Təəssüf ki, heç
biri həkim olmaq istəmədi. Baxmayaraq
ki, mən onlara həkimliyi seçsələr, çox
dəstək göstərə biləcəyimi hər zaman
söyləmişdim. Ən azından bu sahədə
çox qiymətli kitablarım, böyük kitab
xanam var. Amma istəmədilər. Mən də
anlayışla qarşıladım. Bu, onların həya
tıdır. Şükür ki, üçü də ağıllı, tərbiyəli və
çalışqandırlar. Hər biri öz seçdiyi sahə
üzrə perspektivli olmağa çalışır.
Qərənfil Mansurova
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Böyük
Azərbaycan
şairi

NİzAMİ GƏNCƏvİ
2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan
olmasının 880 illiyi qeyd olunur. Qüdrətli söz və fikir ustadının
insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi
keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin
nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq 2021-ci il
Azərbaycan Respublikasında “Nizami Gəncəvi İli” elan edilib.

İsa Həbibbəyli
Milli Məclisin deputatı,
akademik, AMEA-nın
vitse-prezidenti

Azərbaycan xalqının bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə bəxş etdiyi böyük ədəbi şəxsiyyətlərdən biri olan
görkəmli şair və mütəfəkkir Nizami
Gəncəvi (1147-1209) ölməz əsərləri
ilə dünya şöhrəti qazanmışdır.
Nizami Gəncəvinin adı dünya
ədəbiyyatının ən görkəmli klassikləri sırasında çəkilir. Şərqdən
doğan ədəbiyyat günəşi - dahi
Nizami Gəncəvi özünün böyük və
əbədiyaşar sənəti ilə bəşəriyyətə
məxsus Aligyeri Dante, Migel de
Servantes, Uilyam Şekspir, Əmir
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Xosrov Dəhləvi, Əbdürrəhman
Cami, Əlişir Nəvai, Məhəmməd
Füzuli, Onore de Balzak, Viktor
Hüqo, Lev Tolstoy kimi mənsub
olduqları xalqın milli iftixarı olan
sənətkarlar ilə eyni səviyyədə olan
qüdrətli Azərbaycan şairidir.
Nizami Gəncəvi Azərbaycan
ədəbiyyatının əzəmət zirvəsidir. Onun “Xəmsə”si Azərbaycan
ədəbiyyatının Qobustan qayaüstü
rəsmləri kimi əbədiyaşar, pozulmaz poetik naxışlarıdır. Ölməz
sənətinin milli və bəşəri mahiyyəti

Nİzamİ Gəncəvİ-880
etibarı ilə Nizami Gəncəvi Azər
baycan yazılı ədəbiyyatının Dədə
Qorqududur. Onun “Xəmsə”si və
xalqımızın “Kitabi-Dədə Qorqud”
eposu yazılı və şifahi xalq ədəbiy
yatının qoşa zirvələridir.
Dahi mütəfəkkur XII əsrdə
Azərbaycanın mühüm inzibati və
mədəni mərkəzlərindən biri olan
Gəncə şəhərində doğulmuş və
burada yaşayıb-yaratmışdır. O,
doğulduğu Gəncə şəhərində ömrü
boyu ədəbi fəaliyyətlə məşğul ol
muşdur. Buna baxmayaraq, onun
“Xəmsə” adı altında cəmləşdirilən
poemaları şairin öz sağlığından
etibarən türk-müsəlman dünyasın
da oxunub öyrənilmiş, ona böyük
şöhrət qazandırmışdır.
l “Sirlər xəzinəsi” Nizami Gən
cəvinin böyük söz və hikmət
xəzinəsidir.
l “Xosrov və Şirin”  insanlığın
və eşqin hakimiyyətinin ibrətamiz
dastanıdır.
l “Leyli və Məcnun” dünya
ədəbiyyatında “Romeo və Cülyet
ta”dan əvvəl doğulmuş romantik
məhəbbət poemasıdır.
l “Yeddi gözəl”  Azərbaycan ədə
biyyatının seçmə gözəli, dünya
ədəbiyyatının yeddi möcüzəsin
dən biridir.

ədalətli hökm
dar və ideal cəmiyyət haqqında
möhtəşəm mənzum epopeyadır.
Nizami Gəncəvi Şərq mədə
niyyətinin yaradıcılarından biri,
Azərbaycan intibah ədəbiyyatının
banisidir, daim şeir-sənət səmasın
da günəş kimi parlamışdır.
Bütövlükdə dünya ədəbi alə
mi Nizami Gəncəvini dahi şair,
qüdrətli sənətkar, bəşəri təfəkkürə
malik böyük mütəfəkkir kimi qəbul
edir. Bu mənada Nizami Gəncəvi
söz sənətinin möhtəşəm bahadırı
dır. Onun əsərləri dünyanın bir çox
ölkələrinin və xalqlarının həya
tından alınmış ibrətamiz süjetlər,
işıqlı, düşündürücü və yaddaqalan
obrazlarla zəngindir. Ölməz sənət
karın “Xəmsə”si sanki həm Şərqin,
həm də Qərbin ədəbiyyat ensiklo
pediyasıdır. Nizami Gəncəvi böyük
məharətlə Yunanıstandan Hin
distana, Ərəbistandan Rusiyaya,
İrandan Balkanlara, Afrikaya qədər
geniş coğrafi məkanın hadisələrini
və şəxsiyyətlərini ədəbiyyata həkk
etmişdir. Böyük fateh Makedoniyalı
İskəndərin az qala planetin yarısını
əhatə edən yürüşlərini dünya ədə
biyyatında heç bir sənətkar Nizami
Gəncəvi miqyasında yüksək bədii
səviyyədə işıqlandıra bilməmişdir.
l “İskəndərnamə”

Nizami Gəncəvinin bir sənətkar ki
mi şöhrətini və qüdrətini Makedo
niyalı İskəndərlə müqayisə etmək
olar. İskəndərin qılıncla fəth etdiyi
ölkələri Nizami Gəncəvi qələmi ilə
ram etməyi bacarmışdır.
Azərbaycan ədəbiyyatında
Nizami Gəncəvi qədər cəmiyyət
həyatında elm faktorunun zəruri
liyinə xüsusi önəm verən başqa bir
şair göstərmək çətindir. O, antik
yunan elminin görkəmli nümayən
dələri Platon, Aristotel və Sokratın
təlimini dərindən öyrənmiş, onların
bəşəriyyətin inkişafındakı xidmət
lərinə yüksək qiymət vermişdir.
Dahi sənətkarın tarix, coğrafiya,
fəlsəfə, riyaziyyat, astronomiya,
tibb haqqındakı fikirləri təkcə öz
dövrü üçün deyil, bu gün üçün
də əhəmiyyətlidir. Onun təbiət və
cəmiyyət elmlərinə, kainat hadisə
lərinə dair qənaətlərində ciddi elmi
mətləblər öz əksini tapmışdır. Niza
mi Gəncəvi uzaqgörən elmi ideya
ları ilə Şərqin və Qərbin tanınmış
alimlərini qabaqlamışdır. Bu mə
nada Nizami Gəncəvi Azərbaycan
ədəbiyyatında ən universal zəkaya
malik olan dahi şairdir. Geniş elmi
baxışlarına görə Nizami Gəncəvini
yalnız böyük yunan alimi Aristotel
lə müqayisə etmək olar.

“Nizami Gəncəvi irsi XXI əsrdə” simpoziumunun loqosunun təqdimat mərasimi
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Nİzamİ Gəncəvİ-880
Nizami Gəncəvi dünya ədə
biyyatında Azərbaycanın qüdrətli
təmsilçisi, böyük elçisidir.
Azərbaycan KP MK-nın “Böyük
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi
nin anadan olmasının 800 illiyinin
bayram edilməsi haqqında” 25
iyun 1938-ci il tarixli qərarı mühüm
əhəmiyyətə malik olmuşdur. İkinci
Dünya müharibəsinin başlanması
ilə əlaqədar olaraq, Nizami Gən
cəvinin anadan olmasının 800 illik
yubileyi 1941-ci ildən 1947-ci ilə
keçirilmişdir. Bu tarixi yubiley ilin
də Nizami Gəncəvinin şeirləri və
“Xəmsə” adı altında cəmləşdirilmiş
5 poeması, ilk dəfə Azərbaycanın
görkəmli ziyalıları Səməd Vur
ğun, Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm,
Məmməd Rahim, Abdulla Şaiq, Mi
kayıl Rzaquluzadə tərəfindən şairin
doğma ana dilinə edilmiş poetik
tərcümələri kitab halında çap olun
muşdur. Nizamişünaslığın elmi
istiqamət kimi təməlləri Yevgeni
Bertels, Həmid Araslı, Mikayıl Rəfi
li və başqalarının onun yaradıcılığı
na həsr edilmiş monoqrafiyaları ilə
atılmışdır.
Görkəmli dövlət xadimi Hey
dər Əliyevin təşəbbüsü ilə 6 yanvar
1979-cu il tarixində “Böyük Azər
baycan şairi Nizami Gəncəvinin
əsərlərinin tədqiqi, nəşri və tərcü

Əliyev, Azadə Rüstəmova, Arif
Hacıyev, Nüşabə Araslı, Qasım
Cahani və başqalarının monoqra
fik tədqiqatları ilə Azərbaycanda
nizamişünaslıq elmi səviyyəyə
yüksəldilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin böyük
şair-mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin
anadan olmasının 870 və 880 illik
yubileylərinin keçirilməsi, 2021-ci
ilin “Nizami Gəncəvi
İli” kimi qeyd olunması
haqqında dövlət səviyyə
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin təşəb
sində imzaladığı mühüm
büsü ilə 6 yanvar 1979-cu il tarixində “Böyük
tarixi əhəmiyyətə ma
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərinin
lik olan sərəncamları ilə
tədqiqi, nəşri və tərcüməsini daha da genişlən
görkəmli sənətkarların
dirmək tədbirləri haqqında” qəbul edilmiş qərara
həyatı və yaradıcılığı
nın həm tədqiqi, həm də
əsasən ilk dəfə olaraq dahi şairin “Xəmsə”sinin
təbliği sahəsində yeni
səthi tərcümələri hazırlanıb nəşr edilmişdir.
tarixi mərhələ yaranmış
dır. 2011-ci ildə Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mər
kəzinin yaradılması ilə dahi şairin
ması, “Nizami” metrostansiyasının
adının, əsərlərinin və ideyalarının
inşası, “Nizami” filminin çəkilməsi
dünya miqyasında təbliği sahə
bu qəbildən olan hadisələrdir. Bakı
sində böyük addımlar atılmışdır.
şəhərində Nizami Gəncəvinin hey
“Nizami Gəncəvi” adına medalın
kəli ucaldılmışdır. Ölkəmizdə Ni
təsis edilməsi, dünyanın görkəmli
zami Gəncəvi adına elmi-tədqiqat
elm, dövlət və incəsənət xadimləri
institutları, məktəblər, muzeylər,
nin bu medalla təltifi onun beynəl
küçələr vardır.
xalq aləmdə daha geniş miqyasda
Tanınmış elm xadimləri Məm
tanıdılmasına mühüm töhfələr
məd Cəfər Cəfərov, Rüstəm

məsini daha da genişləndirmək
tədbirləri haqqında” qəbul edilmiş
qərara əsasən ilk dəfə olaraq dahi
şairin “Xəmsə”sinin səthi tərcü
mələri hazırlanıb nəşr edilmişdir.
Nizami Gəncəvinin adı Azərbay
canda geniş əbədiləşdirilmişdir.
Dahi şairin 840 illik yubileyinin
geniş qeyd edilməsi istiqamətində
mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş
dir. Nizami rayonunun yaradıl

Milli Kitabxanada “Müasir dövrdə Nizami mədəni irsinin təfsiri” kitabının təqdimatı

74 | MİLLİ MƏCLİS NOYABR-DEKABR, 2021

Nİzamİ Gəncəvİ-880
vermişdir. Şairin doğulduğu Gən
cə şəhərində əsərlərinin motivləri
əsasında Nizami Gəncəvi Momerial
Kompleksinin yaradılması Azər
baycan memarlığında böyük sənət
hadisəsidir. Azərbaycan Milli Elm
lər Akademiyası Nizami Gəncəvi
adına Ədəbiyyat İnstitutunda “Ni
zamişünaslıq” şöbəsinin yenidən
bərpa edilməsi, Məhəmməd Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutunda
“Nizami Gəncəvi əlyazmalarının
tədqiqi” şöbəsinin yaradılması,
“Nizami Gəncəvi ensiklopediya
sı”nın və şairin əsərlərinin elmi-tən
qidi mətnlərinin hazırlanmasına
başlanılması, haqqında 40-dan çox
monoqrafik tədqiqatların, çoxsaylı
məqalələrin çap olunması “Nizami
Gəncəvi İli”nin mühüm töhfələri
dir. Bu hadisə dahi sənətkarın müs
təqil dövlətçilik və azərbaycançılıq
ideyalarının obyektiv elmi meyar
larla öyrəniləcəyinə, doğma xalqına
və dünyaya yenidən tanıdılmasına
geniş meydan açdı.
Məmməd Səid Ordubadinin
“Qılınc və qələm” romanında Ni
zami Gəncəvinin həyatı, mühiti
və ideallarından geniş bəhs edilir.
Böyük bəstəkar Qara Qarayevin
“Yeddi gözəl” baleti, xalq şairi Sə
məd Vurğunun “Fərhad və Şirin”,
xalq yazıçısı Mehdi Hüseynin “Ni
zami” dramları, Maestro Niyazinin
“Xosrov və Şirin” operası, bəstəkar
Fikrət Əmirovun “Nizami” baleti,
xalq artisti Əfrasiyab Bədəlbəylinin
“Nizami” operası, xalq şairi Nə
riman Həsənzadənin “Atabəylər”
pyesi, Tofiq Bakıxanovun “Xeyir və
şər” baleti Azərbaycan teatrlarında
uğurla tamaşaya qoyulmuşdur. İsa
Hüseynovun ssenarisi əsasında çə
kilmiş “Nizami” filmi böyük rəğbət
qazanmışdır. Nizami Gəncəvinin
əsərləri Azərbaycan dilində dəfə
lərlə nəşr edilmişdir. Şairin əsərləri
dünya dillərində - türk, ingilis, rus,
çin, alman, fransız, italyan, ərəb,
hind, polyak, bolqar, gürcü, qazax,
qırğız, türkmən və başqa dillərdə
səslənir.

Sumqayıt Dövlət Universitetində “Nizami Gəncəvi İli” çərçivəsində kitab sərgisi

Bakı Gənclər Mərkəzinin “Nizami Gəncəvi-880”
promo videosu ilə “Nizami Gəncəvi irsinin təbliği” başlıqlı tədbiri

Dünyanın müxtəlif şəhərlərində - Moskvada, Sankt-Peterburq
da, Pekində, Romada, Daşkənd
də, Kişinyovda, Lüksemburqda,
Çeboksarıda Nizami Gəncəvinin
möhtəşəm heykəlləri ucaldılmış
dır.
Hazırda Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti İlham Əliyevin
5 yanvar 2021-ci il tarixli Sərənca
mı ilə 2021-ci il ölkəmizdə və dün
yada “Nizami Gəncəvi İli” kimi
geniş qeyd edilir.
Dahi sənətkar Nizami Gəncəvi

nin ölməz əsərləri və idealları hə
mişəyaşardır, aktualdır, bəşəridir,
müasirdir. Nizami bütün zamanlar
üçün humanizmin, ədalətin, bəra
bərliyin, elmin və zəkanın böyük
carçısıdır. O, bütün zamanların və
gələcəyin qüdrətli şairi və böyük
mütəfəkkiri kimi əbədiyyət qazan
mışdır.
Nizami Gəncəvinin böyük
idealları mənsub olduğu Azərbay
can xalqının və bütövlükdə dün
yanın gələcək inkişaf yollarına gur
işıq salır.
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Qarabağ regionu turizm üçün
zəngin və unikal potensiala malikdir
Müsahibimiz Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin rəhbəri Fuad Nağıyevdir.
insanların peyvəndlənməsini tamlığı ilə
həyata keçirmək, təhlükəsizliyə zəmanət
vermək məqsədi daşıyır. Əminliklə demək olar ki, Azərbaycan postpandemiya
dövrü üçün turistlərin tələbat və gözləntilərini qarşılamağa hazırdır.
Ümumilikdə isə beynəlxalq təşkilatların da qiymətləndirmələrinə əsasən
pandemiyadan əvvəlki vəziyyəti ciddi
şəkildə ancaq 2023-cü ildən bərpa etmək
mümkün olacaq. Ümid edirik ki, Azərbaycanda da 2019-cu ilin göstəricilərinə
2023-cü ildə çata biləcəyik və növbəti
illərdə daha çox artıma nail olacağıq.

- Fuad müəllim, pandemiya dövründə ölkə üzrə turizm sektoru
ən çox zərər çəkən sahələrdən biri oldu. Artıq dünyada bu istiqamətdə mövcud məhdudiyyətlər
qismən də olsa, aradan qaldırılır.
Azərbaycanın turizm məkanları
öz qapılarını qonaqların üzünə
açmağa hazırdırmı?
- Məlumdur ki, pandemiya başlayan andan Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin qətiyyəti nəticəsində ölkəmiz
virusa qarşı mübarizədə örnək duruş
nümayiş etdirdi. Təəssüf ki, beynəlxalq
sərhədlərin bağlanmasının əksər sahələr kimi turizm üçün də fəsadları ağır
oldu. Dövlət Turizm Agentliyi olaraq,
pandemiya dövründə fəaliyyət istiqamətlərimizdən ən önəmlisi təhlükəsiz
beynəlxalq səfərlərin bərpa edilməsinə
nail olmaq idi. Sevindirici haldır ki, bir
sıra qabaqcıl ölkələrdə olduğu kimi,
respublikamızda da vaksinləşmənin sürətlə getməsi ciddi mənada epidemioloji

stabilliyin əldə olunmasına imkan yaradıb. Təsadüfi deyil ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə epidemioloji vəziyyətdə
müsbət dinamikanın müşahidə edildiyi
65 ölkənin vətəndaşları və rezidentləri
müəyyən olunmuş şərtlərlə hava yolu
ilə Azərbaycana səfər edə bilərlər.
Təbii ki, hazırda əsas məqsəd ölkəmizə gələn xarici qonaqların və yerli
əhalinin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Buna görə də Nazirlər Kabineti və
əlaqəli qurumlar pandemiya dövründə
mehmanxanaların fəaliyyətinin təşkili
qaydalarında nəzərdə tutulmuş tələblərin icrası, epidemioloji təhlükəsizliyin
təmin edilməsi üçün müvafiq qaydalara
və məhdudiyyətlərə əməl olunmasına
nəzarət etmək məqsədi ilə mehmanxanalarda monitorinqlər keçirir. Bütün bu
tədbirlər də öz növbəsində turistlərin və
işçi heyətin təhlükəsizliyini qorumaq,
yoluxmaların sayını minimuma endirmək, hotelçilik sənayesinin fəaliyyətində
stabilliyə nail olmaq, bu sahədə çalışan
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- Son günlər Azərbaycanın turizm
potensialı bir-birinin ardınca
fərqli beynəlxalq sərgilərdə nümayiş olunur. Turistlərə təqdim
edəcəyimiz hansı yeniliklər var,
əcnəbi ziyarətçilərin diqqətini
Azərbaycana çəkmək üçün hansı
layihələr təqdim olunur?
- Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın turizm potensialı çox geniş və zəngindir.
Qədimlik, müasirlik, zəngin mədəniyyət, yeni turizm infrastrukturları,
xalqımıza xas olan milli kolorit, gözəl
adət-ənənələr, ləziz mətbəx, əsrarəngiz
təbiət və digər bu kimi amillərin vəhdəti
Azərbaycanı turistlər üçün maraqlı ölkələr sırasına daxil edir. Ancaq burada
əsas məqam bu potensialın geniş auditoriyalara çatdırılması, düzgün təqdimatın
aparılmasıdır. Bu məqsədlə indiyədək
çoxsaylı beynəlxalq sərgi və tədbirlərdə
iştirak edilib. Təəssüf ki, pandemiya ilə
əlaqədar bu növ tədbirlər ötən il onlayn
formatda keçirilməli oldu. Mövcud
vəziyyət, yeni dövr və turizm trendləri rəqəmsal platformaların önəmini bir
daha qabartdı. Bu səbəbdən 2020-ci il

SƏYAHƏT
ərzində ölkənin təbliğatı onlayn platfor
malar üzərindən hədəf bazarlara uyğun
yeni marketinq kampaniyaları ilə davam
etdirildi.
Sevindirici haldır ki, artıq 2021-ci
ildən dünya üzrə epidemioloji stabillik
müşahidə edildiyindən bir sıra tədbir
lərin keçirilməsi bərpa olunub. Bu isə
bizə Türkiyədə, Rusiyada, Ukraynada,
BƏƏ-də, Qətər kimi ölkələrdə keçirilən
sərgilərdə iştirak etmək və Azərbayca
nın təqdim etdiyi müxtəlif turizm məh
sullarını və potensialını təbliğ etmək
imkanı verdi.
Postpandemiya dövründə turizm
sahəsində dövlətlər arasında rəqabətin
artacağı qaçılmazdır və buna görə də
belə tədbirlərdə iştirak və təbliğatın apa
rılması əhəmiyyətlidir.
Bildiyiniz kimi, pandemiya bir sıra
sahələr kimi turistlərin gözləntiləri və
səyahət etdikləri ölkəyə dair tələblərin
də də dəyişikliyə səbəb olmuşdur. Bu
baxımdan digər amillərlə yanaşı, artıq
ölkəmizin virus baxımından təhlükəsiz
olması da xüsusi vurğulanmalıdır.
Fəxr hissi ilə qeyd etməliyəm ki,
məhz həmin sərgilərdə biz ilk dəfə işğal
dan azad olunmuş torpaqlarımızın -

Qarabağın, xüsusən Şuşanın turizm po
tensialını tanıtdıq. Yeni turizm destina
siyası kimi gözəl Qarabağın beynəlxalq
auditoriyaya tanıdılması bizim üçün çox
sevindirici və qürurvericidir.
Onu da qeyd edim ki, beynəlxalq
sərgilərdə paytaxt Bakı, müxtəlif region
larımızla yanaşı, Naxçıvanın da turizm
imkanlarına xüsusi maraq göstərilir.
Beynəlxalq auditoriyalarda geniş və
fərqli turizm potensialına malik olan
Naxçıvanın təbliğatının aparılmasının
strateji önəmi var.
- Bir müddət öncə Dövlət Turizm
Agentliyi hotellərdə ulduz dərə
cələri təqdim etdi. Bəzi hotellə
rə bu sertifikatın verilməsindən
imtina olunduğu da bildirildi.
Hotellərdə xidmət səviyyəsi ilə
bağlı vəziyyəti necə qiymətləndi
rirsiniz?
- Məlumdur ki, dövlət səviyyəsin
də hotelçiliyin inkişafına xüsusi diqqət
ayrılır. Məhz ölkədə aparılan məqsəd
yönlü siyasət nəticəsində yeni hotellərin
açılması stimullaşdırılır, mühüm sosialiqtisadi infrastruktur layihələrinin icrası
uğurla davam etdirilir.

Əlbəttə, turizmin inkişafını ancaq
infrastrukturlarla bağlamaq olmaz.
Turizm kompleks bir sahə olduğundan,
bu sahənin inkişafı üçün də kompleks
yanaşma mütləqdir. Başqa sözlə, infrast
rukturla təklif edilən xidmətlər üst-üs
tə düşməlidir. Xidmət səviyyəsinin
keyfiyyəti hotellərin ulduz dərəcələri ilə
birbaşa əlaqəlidir.
Pandemiya dövründə hotelçilik də
ağır bir sınaqdan keçdi. Doğru de
yirsiniz, hazırda hotelçilik sahəsində,
xüsusilə də xidmət sferasında müəyyən
çatışmazlıqlar var. Ancaq hotellərdə
xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi
istiqamətində kifayət qədər irəliləyiş və
inkişaf da müşahidə olunur.
Ulduz dərəcələrinin hotellərin real
olaraq təklif etdikləri xidmətlərə uyğun
laşdırılması məqsədi ilə Dövlət Turizm
Agentliyi tərəfindən müəyyən təşəb
büslər həyata keçirilib. Burada hotelçi
lik sahəsində fəaliyyət göstərən ictimai
birlik və assosiasiyaların da xidmətləri
böyükdür. Belə ki, Azərbaycan Akkre
ditasiya Mərkəzi tərəfindən Azərbaycan
Turizm Bürosuna uyğunluğun qiymət
ləndirilməsi üzrə akkreditasiya attestatı
verildikdən sonra Azərbaycan Turizm
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Bürosu Azərbaycan Hotel Assosiasi
yası ilə birlikdə Milli Ulduz Təsnifatını
işləyib hazırladı. Beləliklə, beynəlxalq
standartlar və meyarlar əsas götürülə
rək, eləcə də yerli şərait nəzərə alınaraq
hazırlanan milli ulduz sistemi əsasında
hotellərin ilkin qiymətləndirilməsi apa
rıldı. Artıq ölkədə fəaliyyətdə olan 17
hotel bu sistemə uyğun qiymətləndirilə
rək ulduz dərəcəsini əldə edib.
Bu prosesdə əsas məqam şəffaflığın
təmin edilməsi idi. Ulduzlaşma prose
sinin uzun çəkməsinin əsas səbəblərin
dən biri də bununla bağlı idi. Məqsəd
ölkənin turizm imicinin qorunması ol
duğu üçün bu sahədə dürüst yanaşma
mütləqdir. Təəssüflə qeyd etməliyəm
ki, ilkin qiymətləndirmələrə əsasən bir
sıra hotellər hazırda malik olduqları
şərait və təklif etdikləri xidmətlərin sa
yı və keyfiyyətinə görə iddia etdikləri
ulduz dərəcəsini ala bilmədilər. Bunu
nəzərə alaraq, Dövlət Turizm Agentliyi
Azərbaycan Turizm Bürosu və Azər
baycan Hotel Assosiasiyasının iştirakı
ilə hotellərə konsultativ dəstəyin gös
tərilməsini təmin edəcək.
- Hazırda Azərbaycanda, xüsu
silə də bölgələrimizdə turiz
min inkişafına mane olan hansı
problemlər var? Sizcə, bahalı
aviabiletlər, bələdçi problemlə
ri, restoranlarda kasad menyu,

mədəni irs abidələrinin lazımın
ca təbliğ edilə bilməməsi, bəzi
bölgələrdə müvafiq yol infrast
rukturunun olmaması kimi ça
tışmazlıqlar bu inkişafı ləngidən
səbəb sayıla bilərmi?
- Azərbaycanın bölgələrinin turizm
potensialı çox zəngin və unikaldır. Bu
potensialın ən səmərəli yollarla isti
fadəsi qarşıda duran əsas məqsədlər
dəndir. Təəssüf ki, pandemiya zamanı
daxili turizmdən istifadə də azaldı və
ötən illərlə müqayisədə 2020-ci il üzrə
3 milyona yaxın daxili turizm səfə
ri təxirə salındı. Cari ilin əvvəlindən
Nazirlər Kabinetinin şəhərlərarası və
rayonlararası hərəkətin bərpa olun
ması ilə bağlı qərarından sonra daxili
turizm xidmətlərindən istifadə bir
qədər çoxalıb.
Postpandemiya dövründə daxili
turizm bütün dünyada olduğu kimi,
Azərbaycanda da prioritet istiqamət
olacaq, bölgələrimizin turizm baxımın
dan inkişafı üçün daha çox əhəmiyyət
kəsb edəcək.
Pandemiya ölkəmizə ayaq açan
vaxtlarda tərəfimizdən daxili turiz
mi təbliğ etmək, yerli əhalini ölkənin
turizm imkanlarından yararlanmağa
təşviq etmək üçün bu sahədə inkişafa
və vətəndaşların fəallaşmasına hədəf
lənən “Macəra yaxındadır” kampani
yasına start verildi.
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Son dövrlər dünyada aqroturizm və
kənd turizmi daha çox əhəmiyyət kəsb
etməyə başlayıb. Bu turizm növləri tu
ristlərin regionlara cəlb edilməsi ilə məş
ğulluğun artması, vətəndaşların rifah
halının yaxşılaşdırılması, kənd əhalisi
nin gəlirlərində davamlılığa nail olmaq,
kəndlərdən miqrasiyanın azaldılması,
mədəni irsin və yerli qastronomiyanın
təbliği üçün mühüm amillərdəndir. Öl
kəmizdə, xüsusən bölgələrimizdə bu sa
hənin inkişafı turizmin mövsümiliyinin
aradan qaldırılmasına və dayanıqlılığa
nail olunmasına şərait yaradacaqdır.
- İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə
turizm potensialını necə qiymət
ləndirmək olar? Bildiyimiz qədər
artıq DTA-nın işğaldan azad edil
miş ərazilərlə bağlı layihələri var.
Bu planları bizimlə də bölüşməyi
nizi istərdik.
- 44 günlük Vətən müharibəsində Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbər
liyi altında əldə etdiyimiz şanlı qələbə
tarixi ədalətin bərpası ilə yanaşı, bizim
üçün Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun
turizm potensialından faydalanmaq
imkanlarını açdı. Bu ərazilər tarixən öz
turizm potensialı ilə daim diqqət mər
kəzində olub. Təəssüf ki, 30 illik işğal
müddətində bölgənin turizm imkanları,
infrastrukturu, mədəni irsi tamami
lə məhv edilib, dağıdılıb. Hazırda biz

SƏYAHƏT
digər dövlət qurumları ilə birlikdə azad
edilmiş ərazilərdə turizmin bərpası və
inkişaf etdirilməsi, bölgənin yeni tu
rizm destinasiyasına çevrilməsi planları
üzərində işləyirik. Qarabağın milli və
təhlükəsiz turizm zonası kimi tanıdıl
masına nail olmaq üçün uzunmüddətli
strategiyanın hazırlanması və mərhələli
şəkildə icrası zəruridir. Bütövlükdə Qa
rabağ regionu, xüsusilə də Şuşa, Hadrut,
Füzuli, Suqovuşan, Şərqi Zəngəzur böl
gələri turizmin müxtəlif növlərinin - eko,
sağlamlıq, mədəni, təbiət, dağ və qış
turizminin inkişafı üzrə zəngin resursla
ra, geniş imkanlara malikdir.
Bu mənada Ağdamı qeyd etmə
yə xüsusi ehtiyac var. Urbisidə məruz
qalmış bu şəhərin tamamilə yenidən
qurulması, işgüzar turizm mərkəzinə
çevrilməsi planı var. Alban məbədləri,
Qarabağ xanlığının irsi, İpək yolu kimi
mədəni turizm məhsulları buranın zən
gin mədəni turizm potensialından xəbər
verir. Məhz bu qeyd olunan resurslara
əsasən müvafiq turizm məhsullarının
və “Zəfər marşrutları” konsepsiyası
çərçivəsində layihələrin hazırlanması
nəzərdə tutulur.
Ümumilikdə qeyd edə bilərik ki,
azad edilmiş ərazilərə 2025-ci ilə qədər
1 milyona yaxın yerli və xarici turistin
səfər edəcəyi planlaşdırılır.
- Turizm sahəsində daha böyük
inkişafa nail olmaq üçün qanun
vericilikdə hər hansı dəyişikliklərə
ehtiyac varmı? Agentlik özü son
illərdə hansısa normativ sənədlə
rin qəbulu ilə bağlı təkliflər irəli
sürübmü?
- Bildiyiniz kimi, hazırda “Turizm
haqqında” qüvvədə olan Qanun 1999-cu
ildə qəbul olunub. Ötən müddət ərzində
dövlət səviyyəsində ölkəmizdə turizmin
inkişafı istiqamətində genişmiqyaslı işlər
həyata keçirilib. Turizmin ölkə iqtisa
diyyatının aparıcı sahəsinə çevrilməsi
prioritet məqsəd kimi qarşıya qoyulub.
Bununla yanaşı, bütün dünyada
olduğu kimi, ölkəmizdə də turizm
üzrə yeni inkişaf istiqamətləri forma
laşıb. Həmçinin Azərbaycanda son
illərdə beynəlxalq standartlara cavab

verən turizm infrastrukturu və turizm
xidmətləri yaradılıb. Dinamik dəyişən
inkişaf tendensiyaları, yeni qlobal ça
ğırışlar, müasir beynəlxalq standartlar,
ölkəmizin turizm potensialının istifadə
imkanlarının genişləndirilməsi kimi
amillər bu sahədə qanunvericilik bazası
və dövlət tənzimlənməsi üzrə yeni ya
naşma tələb edirdi. Qeyd etdiyimiz yeni
yanaşma yeni turizm münasibətlərini və
formalaşmaqda olan turizm sənayesinin
tənzimləmə mexanizmlərini, turizm eh
tiyatlarının səmərəli istifadə qaydalarını
və digər məsələləri müəyyən edən yeni
qanun layihəsinin hazırlanmasını zəruri
etdi.
Turizm haqqında qanun layihəsi ca
ri ilin dekabrın 14-də artıq Milli Məclisin
plenar iclasında birinci oxunuşda təsdiq

Qanun layihəsi haqqında isə qeyd
edə bilərəm ki, layihə “mehmanxa
na” kateqoriyasına aid olan yerləşmə
vasitələri üçün ulduzlaşmanın məc
buri olması, ölkədə fəaliyyət göstərən
turoperator və turagentlər üçün mülki
məsuliyyət sığortasının müəyyən edil
məsi, turizm bələdçiliyi üzrə sertifi
katlaşdırma, turizm assosiasiyalarının
yaradılması, rekreasiya zonaları, turist
lərə yardım mərkəzlərinin formalaşdı
rılması və s. bu kimi vacib məsələləri
əhatə edəcək. Eyni zamanda, bütün bu
mexanizmlər dayanıqlı və məsuliyyət
li turizmin inkişafına xidmət edərək
turizm sənayesi subyektləri üzərində
ağır öhdəliklər yaratmadan turizm
sənayesində bazar qiymətlərinin for
malaşmasına, xidmət keyfiyyətinin ar

edilib. Fürsətdən istifadə edib, hörmətli
spiker Sahibə Qafarovaya və hörmətli
millət vəkillərimizə turizm məsələsini
daim diqqət mərkəzində saxladıqlarına,
qanun layihəsinin müzakirəsində aktiv
iştirak etdiklərinə, eləcə də ilk oxunuş
dan qanun layihəsinin lehinə səs verdik
lərinə görə təşəkkür edirəm.
Ümumiyyətlə, Milli Məclisin üzv
lərinin bizə dəstəyi çox vacibdir. Onlar
yalnız qanunvericilik sahəsində deyil,
hər zaman turizmin aktual məsələlərini
səsləndirərək ictimaiyyəti məlumatlan
dırırlar. İstər beynəlxalq tədbirlərdə, is
tərsə də seçicilərlə görüşlərdə bu sahəyə
toxunurlar. Bu səbəbdən faktiki olaraq
millət vəkillərini turizm səfirləri də ad
landırmaq olar.

tırılmasına və istehlakçı hüquqlarının
qorunmasına öz təsirini göstərəcək.
İnanırıq ki, yeni qanun turizm sekto
runda davamlı iqtisadi fəallığı dəstəklə
yərək sənayenin, dövlət orqanlarının və
turistlərin məsuliyyətli davranışı üçün
əsaslar yaradacaq.
Qanun layihəsində qeyd olunan va
cib məqamlardan biri də ölkənin turizm
ehtiyatları və sənayesi barədə məlumat
ları özündə ehtiva edən vahid turizm
informasiya bazası rolunu oynayacaq
Turizm Reyestrinin yaradılmasıdır.
Əminik ki, turizm üzrə yeni qanun
layihəsi ölkəmizdə dayanıqlı turizmin
inkişafına nail olmaq istiqamətində mü
hüm addım olacaq və bu sahədə möh
kəm hüquqi baza rolunu oynayacaq.
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AKTUAL

Daxili və xarici siyasətimiz
Azərbaycan xalqının rifahına hesablanıb
Azərbaycan hakimiyyətinin,
Prezident İlham Əliyevin, ölkənin
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın apardığı
daxili və xarici siyasətdə dövlətin
təhlükəsizliyi, suverenliyinin
qorunması, insanların rifahı
mühüm əhəmiyyət kəsb edən
istiqamət kimi daim nəzarətdədir.
Bu prinsipləri həyata keçirmək
üçün regional təhlükəsizliyə təhdi
din qarşısını almaq həm də beynəl
xalq təhlükəsizlik deməkdir. Məhz
bu baxımdan keçirilən görüşlər,
verilən bəyanatlar dünya ictimaiy
yəti tərəfindən anlayışla qarşılanır
və Azərbaycanın haqq səsi mötəbər
kürsülərdə dəstəklənir.
Azərbaycan ərazi bütövlüyünün
bərpası ilə bağlı 44 günlük mühari
bədə zəfər çaldı. Artıq müharibənin
genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlar
fazası başa çatıb, lakin biz şahidi
oluruq ki, informasiya və diploma
tik diasporlar səviyyəsində mühari
bə davam edir. Təqdirəlayiq haldır

Arzu Nağıyev
Milli Məclisin deputatı

ki, cənab İlham Əliyevin qətiyyətlə
apardığı bu mübarizədə həm də
parlamentin - Milli Məclisin spi
keri Sahibə xanım Qafarovanın,
onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyətlərinin, parlamentlərarası işçi
qruplarının rolu danılmazdır. Buna
noyabrın 28-də Madriddə Qoşul
mama Hərəkatının Parlamentlər
Şəbəkəsinin təsis iclasını misal
göstərmək olar, yəni parlament də
bu gün informasiya müharibəsinin
önündə gedən qurumların ən mü
hümlərindəndir.
Artıq bütün beynəlxalq görüş
lərdə Azərbaycanın haqq səsi dəs
təklənir və biz daim irəliyə doğru
addımlar atırıq. Lakin təəssüflə
qeyd etmək lazımdır ki, Ermənis
tan məğlub tərəf olsa da, öz neqativ
fəaliyyətini yenə də davam etdir
məkdədir
Paşinyan son çıxışlarında tə
rəfdaşı adlandırdığı Rusiyanın bu
məsələnin həllinə birmənalı ya
naşmadığını göstərməyə çalışır və
bunu dolayı yollarla müxalifətin
siyasi gedişi kimi göstərərək iki
ölkə arasındakı məsələlərin həllinə
Qərbi cəlb etmək istiqamətində hə
rəkətlər edir.
Erməni rəhbərliyinin əsas istəyi
odur ki, görüşlər Qərbin patronajlı
ğı altında keçirilsin və əsas məqam
kimi insan haqları, qondarma quru
mun “statusu” gündəmdə olsun və
buna da insan haqları donu geydi
rilsin. Lakin Rusiya Ermənistanın
baş naziri Paşinyanın hansı siyasi
oyunlar qurduğunu təhlil edir və
prosesləri nəzarətdə saxlamağa
çalışır.
Rusiya da öz növbəsində ATƏTin Minsk qrupunun həmsədr ölkə
lərindən biri kimi regionda gedən
proseslərdən kənarda qalmaq
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istəmir və hətta ən vacib açar fiqur
kimi çıxış edir.
Bütün bunlara baxmayaraq,
Azərbaycan qalib ölkədir və şərtləri
diktə edən tərəfdir. Ona görə də
ölkəmiz təmkinli şəkildə öz siyasə
tini sərgiləyir. Məlumdur ki, Soçi
görüşündə də Azərbaycan olaraq
əsas məqsədimiz sərhədlərin müəy
yən edilməsi, təklif olunmuş “3+3”
formatının reallaşması, 10 noyabr
sazişinin müddəalarının yerinə
yetirilmə mexanizminin dəqiqləşdi
rilməsidir. Regionda baş verən pro
seslərdə Qərbin də, Rusiyanın da öz
strateji maraqları mövcuddur. Kim
lərəsə xoş gəlməsə də, Azərbaycan
müstəqil siyasət aparan bir ölkədir.
Buna görə də bütün tərəflərlə bəra
bərhüquqlu müstəvidə danışıqlar
aparır. Ölkəmizin xarici siyasətinin
əsasında ərazi bütövlüyümüzün ta
nınmasını qəbul etdirmək dayanır.
Ermənistan baş nazirinin çıxışla
rı ancaq daxili auditoriyaya hesab
lanıb və bu fikirlər spekulyasiya
xarakteri daşıyır. Çünki Ermənistan
məğlub ölkədir. Paşinyan məğlub
ölkənin başçısı kimi öz nüfuzunu
qaldırmaq, hakimiyyətini qorumaq
üçün çıxışlar edir, apardığı daxili
və xarici siyasətdəki yanlışlıqları
vətəndaşlarına sırımaq istəyir, buna
isə müxalif qüvvələrin maneçi
lik törətdiklərini göstərir. Amma
əsl reallıq danışıqlar masasındakı
mövzulardır. Ermənistan tərəfi
bu reallıqları qəbul etməyə məc
burdur, çünki əks halda regional
təhdidlər böyük qlobal təhdidlərə
çevrilə bilər.
Türkiyə Prezidenti cənab Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın təklifi ilə 6-lıq
platformanın yaradılması ideyası
regional və qlobal təhlükəsizliyə
təhdidin qarşısını ala biləcək mü

ZƏFƏR

hüm amildir. Bu, ilk növbədə Er
mənistanın xeyrinə olmaqla yanaşı,
6 dövlətin hər biri üçün labüddür.
Dəhlizlərin açılması, sərhədlərin
delimitasiya və demarkasiya mə
sələləri, hətta sərhədlərin açılması
ehtimalı da burada öz həllini tapa
bilər. Məlumdur ki, 44 günlük
müharibədə Türkiyə Azərbaycanı
mənəvi-psixoloji cəhətdən dəstək
ləməklə, eyni zamanda, Prezident
İlham Əliyevin apardığı informasi
ya müharibəsində də bizimlə oldu.
Qardaş ölkə NATO blokuna daxil
olan dövlət kimi istər türk və müsəl
man dünyasında, istərsə də nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlarda mənəvi-si
yasi dəstək nümayiş etdirdi.
Türkiyə-Azərbaycan münasi
bətlərində hər iki dövlətin liderləri
nin şəxsi münasibətlərinin də rolu
mühümdür: “Nə qədər desələr də
ki, xarici siyasətdə dostluq ümumi
maraqlardan başlayır, bizim timsa
lımızda göstərə bildik ki, dostluq
və qardaşlıq münasibəti də müm
kündür və “iki dövlət, bir millət”
olmaq da mümkündür. Azərbayca
nın qələbəsi bunu bir daha möh
kəmlətdi, Bakı və Ankara arasın

dakı münasibəti artıq beynəlxalq
meqalayihələrin icrasına, logistika,
turizm, birgə platformaların yara
dılmasına yönəltdi. Artıq bunun
gerçəkləşməsinin şahidi oluruq və
yaxın zamanlarda da olacağıq”.
Türkmənistanın paytaxtı Aşqa
badda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşki
latının (İƏT) 15-ci Zirvə Görüşün
də qəbul edilən yekun sənəddə
Azərbaycanın maraqlarına uyğun
müddəalar öz əksini tapıb. Bə
yannamədə Azərbaycan xalqı və
hökuməti işğal olunmuş ərazilərin
azad edilməsi və ərazi bütövlüyü
nün bərpa olunması münasibəti ilə
təbrik edilir. Kollektiv Təhlükəsiz
lik Müqaviləsi Təşkilatına (KTMT)
üzv ölkələrin məhz Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər gü
nü münasibəti ilə təbrik etməsi də
mühüm bir məsələdir.
Əsas məqam ondan ibarətdir ki,
Ermənistan da KTMT-nin üzvüdür.
Məhz Qırğızıstan, Qazaxıstan, Ta
cikistan və Özbəkistanın bu təbrikə
qoşulması təqdirəlayiq haldır. Bu,
onu göstərir ki, KTMT-yə üzv olan
dövlətlər Azərbaycana dəyər verir,
türk dünyasında, ümumiyyətlə,

Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB)
məkanında da Azərbaycan cid
di, öz sözünü deyə bilən, qalib bir
dövlət kimi qəbul edilir və tanınır.
Bu, həm də Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin şəxsiyyəti, lider
lik xüsusiyyətləri və qətiyyəti ilə
bağlıdır, türk dünyasında Azərbay
can Prezidentinin lider kimi qəbul
olunmasının ifadəsidir.
Onlar İslam Əməkdaşlıq Təşki
latının (İƏT) üzvü olmaqla yanaşı,
eyni zamanda, Ermənistanın üzv
olduğu KTMT-nin də üzvləridirlər.
İƏT çərçivəsində qəbul edilmiş
hesabatlarda “Azərbaycan, Rusiya
və Ermənistan liderlərinin imzala
dıqları sənədlərdə yer almış dəh
liz” ifadəsinin öz əksini tapması
Zəngəzur dəhlizi məsələsinin İƏT
regionunda uğurla təşviq edilmə
sinin və qəbul olunmasının bariz
nümunəsidir.
Bütün bu proseslər bir daha
göstərir ki, Azərbaycanın apardığı
daxili və xarici siyasət hər bir ölkə
vətəndaşının rifahına, suveren döv
lət prinsipinə, regional və beynəl
xalq təhlükəsizliyin təmin olunma
sına hesablanıb.
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PRESEDENT

Siyasi partiyaların auditi
istiqamətində beynəlxalq təcrübə
Siyasi partiyaların maliyyə hərəkəti üzərində nəzarət bu fəaliyyətin qanunvericiliyin
tələblərinə uyğun şəkildə həyata keçirilib-keçirilmədiyini müəyyən edən tədbirlər sistemidir.

Vüqar Gülməmmədov
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədri

Siyasi partiyaların kənar dövlət
maliyyə nəzarəti orqanları tərəfindən audit edilməsi iki istiqamət üzrə
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir:
• dövlətbüdcəsixərclərinənəzarət
mexanizminintamlığınıntəmin
edilməsi;
• partiyalarınmaliyyələşməsi
üçünayrılanvəsaitlərin,xüsu
silədövlətbüdcəsindənayırma
larınqanunauyğunxərclənməsi
iləbağlıəminliyinmüəyyənləş
dirilməsi.
Təhlillər göstərir ki, bir sıra ölkələrdə ali audit orqanlarının (AAO),

bu istiqamətdə vəzifəsi, ümumiyyətlə, qanunvericilikdə təsbit edilməmiş, digər ölkələrdə AAO-ların
vəzifəsi kimi siyasi partiyalar üzrə
maliyyələşmənin, maliyyə menecmentinin, maliyyə hesabatlarının,
əmlakın idarəetməsinin auditləri
kimi vəzifələr müəyyənləşdirilməmişdir.
Bir sıra ölkələrin təcrübəsinə
əsaslanaraq qeyd edək ki, siyasi partiyaların dövlət büdcəsindən əlavə
digər mənbələrdən əldə etdikləri
maliyyə vəsaitlərinin xərclənməsinə
də AAO nəzarəti təmin olunur və
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bu, korrupsiyaya qarşı mübarizə,
çirkli pulların yuyulması, həmçinin
maliyyə fırıldaqçılığı ilə mübarizə
istiqamətində bir alət olaraq müəyyən edilir.
Araşdırmalar göstərir ki, bir sıra
ölkələrdə ali audit orqanının auditi
həmin ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların hamısını əhatə edir,
bəzi ölkələrdə isə müxtəlif meyarlar
tətbiq olunur. Belə ki, yalnız seçkidə iştirak edən partiyaların audit
olunması təcrübəsinə də rast gəlinir.
Həmçinin siyasi partiyaların maliyyə fəaliyyətlərinin auditinə də müxtəlif yanaşmalar tətbiq edilir.
Bir çox ölkələrdə siyasi partiyalara dövlət tərəfindən ayrılmış
vəsaitlərin (pul, əmlak və s.) auditi
həyata keçirilirsə də, bəzi ölkələrdə
bütün mənbələr üzrə ayrılmış və
əldə edilmiş vəsaitlər əhatə olunur.
Bəzi ölkələrdə isə büdcədən müəyyən məbləğdən aşağı yardım alan
partiyalar audit edilmir. Siyasi partiyaların müstəqil auditor və ya seçki
komissiyasının yaratdığı qrup tərəfindən audit edilməsi təcrübəsinə də
rast gəlinir. Eyni zamanda, təcrübələrin araşdırılması vəsaitin ayrıldığı
məqsədə nail olunma səviyyəsinin
(nəticəliliyin) qiymətləndirilməsini
nəzərdə tutan auditlərin də həyata
keçirildiyini göstərir.
Avropa Birliyinin beynəlxalq
təşkilatı olan Korrupsiya Əleyhinə
Ölkələr Qrupu (GRECO) bir çox
ölkələrə siyasi partiyaların maliyyə
fəaliyyətinə müstəqil kənar auditor
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tərəfindən nəzarət olunmasını tövsi
yə edir.
Gürcüstan Respublikasında
ali audit orqanı tərəfindən siyasi
partiyaların maliyyə fəaliyyəti
nin auditini aparmaq səlahiyyəti
vətəndaşların siyasi birliyi ilə bağlı
qanunda müəyyən edilmişdir. Bu
qanuna əsasən Dövlət Audit Ofisi
ildə bir dəfədən çox olmayaraq,
partiyaların maliyyə fəaliyyətinin
auditlərini aparmaq səlahiyyətinə
malikdir.
Siyasi partiyaların auditi Gürcüs
tanın kənar dövlət maliyyə nəzarəti
orqanının fəaliyyətini tənzimləyən
qanunla idarə olunur. Belə ki, həmin
qanuna əsasən AAO vətəndaşların
siyasi ittifaqlarının maliyyə fəaliyyə
tinə nəzarət edir.
Qanunvericiliyə əsasən seçki
gününün təyin olunduğu vaxtdan
üç həftə ərzində bir dəfə seçkilərdə
müstəqil və ya seçki bloku tərki
bində iştirak edən bütün partiyalar
AAO tərəfindən müəyyən edilmiş
formada quruma maliyyə hesaba
tını təqdim edirlər. Gürcüstanda
AAO tərəfindən partiyanın xərcləri
ilə bağlı ətraflı təhlil təqdim olu

nan bəyanatlar və bank tərəfindən
təmin olunan məlumat əsasında
həyata keçirilir. Həmçinin siyasi
partiyalar hər il fevralın 1-ə qədər
ötən il üzrə maliyyə hesabatını
müstəqil auditorun (audit şirkəti)
rəyi ilə birlikdə təqdim edir. İllik
maliyyə dövriyyəsi 10000 GELdən
çox olmayan partiya audit hesabatı
olmadan illik maliyyə hesabatını
təqdim etmək hüququna malikdir.
Qeyd edək ki, AAO seçki və qey
ri-seçki dövrlərində siyasi partiya
ların monitorinqini həyata keçirir.
Qonşu ölkədə siyasi partiyaların
monitorinqi üzrə hesabatda 1
siyasi partiya tərəfindən AAOya nağd ödəniş barədə məlumat
verilmədiyi, “Vətəndaşların siyasi
birliyi haqqında” Qanunla qa
dağan edildiyi halda, Gürcüstan
xaricində qeydiyyatdan keçmiş
hüquqi şəxs tərəfindən bir ictimai
birliyə 50 min GEL bağışlandığı
aşkar edilmişdir. Həmçinin bir
fiziki şəxs tərəfindən partiyaya
60000 GEL bağışlanmışdır ki, bu
da qanunla müəyyən edilmiş həd
dən 3 dəfə çoxdur. Bir partiyanın
seçki kampaniyası fondu haqqında

məlumatı təqdim etmədiyi, digər
bir partiyaya edilən ianədə nağdsız
ödənişlərlə bağlı qanunun tələblə
rinin pozulduğu, başqa bir parti
ya tərəfindən hesabat dövründə
maliyyə hesabatının audit hesabatı
olmadan təqdim olunduğu aşkar
edilmişdir.
Macarıstanda AAO partiyalar
üzərində ictimai nəzarətin həyata
keçirilməsinə cavabdehdir. 2019-cu
ildə ölkənin 2018-ci il parlament
seçkilərində təşviqat kampaniyasına
ayrılmış vəsaitlər üzrə audit hesa
batı göstərir ki, dövlət büdcəsindən
siyasi partiyalara ayrılmış vəsaitlər
dən başqa bəzi siyasi partiyaların
təşviqat kampaniyasında düzgün
olmayan vəsaitlərdən də istifadə
edilmişdir. Eyni zamanda, AAO
ayrı-ayrı individual namizədlərə də
ayrılmış vəsaitlərin auditini keçir
mək səlahiyyətinə malikdir.
Macar AAO-nun siyasi partiya
ların auditi təcrübəsində 3 əsas sahə
mövcuddur:
1. Siyasi partiyaların maliyyə ida
rəetməsi;
2. Təşviqat kampaniyasının auditi;
3. Parlament üzvlərinin auditi.
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Bolqarıstanda siyasi partiyaların
fəaliyyətinə və əmlakın istifadəsinə
maliyyə nəzarəti “Siyasi partiyalar
haqqında” Qanuna əsasən AAO
tərəfindən həyata keçirilir. Qurum
maliyyə hesabatlarını qəbul etdik
dən sonrakı 6 ay ərzində qanunauy
ğunluğu, həmçinin “Mühasibat
uçotu haqqında” Qanuna əsasən
siyasi partiyaların ötən ilki maliyyə
fəaliyyətinin auditini aşağıdakılar
nəzərə alınmaqla həyata keçirir:
1. Siyasi partiyalara dövlət subsidi
yaları ayrılmasını;
2. Onlara verilmiş dövlət və ya bələ
diyyə mülkiyyətindən istifadəni;
3. Seçkilərdə iştirakı.
“Siyasi partiyalar haqqında”
Qanuna görə, siyasi partiyalar istəni
lən bank hesabının açılması barədə
hesab açıldıqdan 14 gün ərzində
AAO-ya məlumat verməlidirlər. He
sabat dövrü ərzində partiya 50000
BGN-dən çox vəsait əldə etmiş və ya
xərcləmişdirsə, bu halda partiyanın
maliyyə hesabatları AAO-ya göndə
rilməzdən əvvəl müstəqil auditora
təqdim edilməlidir.
Qanuna görə, məlumatlar kağız

və elektron formada AAO-ya hər
il martın 31-dən gec olmayaraq,
təqdim edilməli, AAO isə aprelin
15-dən gec olmayaraq, saytında bu
məlumatları dərc etməlidir.
Ölkədə siyasi partiyaların maliy
yə əməliyyatları və əmlak idarəet
məsinin auditi üzrə araşdırmalarda
partiyalardan birinin seçki kampa
niyası ilə əlaqədar çəkilən xərcləri
açıqlamadığı, başqa bir partiyanın
üzvlük haqlarından əldə edilmiş gə
lirləri səhv göstərdiyi, icarə haqları
nın düzgün açıqlanmadığı müəyyən
olunmuşdur. Çap edilmiş hesabatda
7 siyasi partiyanın seçkilərdən sonra
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş
hüquqları olmadığı halda, dövlət
və bələdiyyə mülkiyyətindən artıq
istifadə etdiyi göstərilmişdir. 6 siyasi
partiyaya dövlət və bələdiyyə orqan
ları tərəfindən verilən binalara görə
üç aydan artıq kirayə haqqı ödən
mədiyi, ictimai reyestrin aparılması
və yenilənməsinin qüvvədə olan
hüquqi çərçivəyə uyğun gəlmə
diyi, seçki kampaniyası üçün elan
olunmuş xərclə yoxlama zamanı
müəyyən edilən xərclər arasında
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uyğunsuzluq olduğu, fiziki şəxslər
tərəfindən siyasi partiyalara verilmiş
əmlak və mülkiyyət bəyannamə
ləri ilə bağlı vahid reyestrdə dərc
olunmaq üçün məlumatların açıq
lanması zamanı Seçki Məcəlləsinin
tələblərinə əməl edilmədiyi aşkara
çıxarılmışdır.
Finlandiyada “Siyasi partiyalar
haqqında” Qanuna əsasən AAO
siyasi partiyalara dövlət subsidiyası
kimi verilən vəsaitlərin istifadəsini
yoxlamaq hüququna malikdir. Bu
məqsədlə AAO subsidiyanın nəzər
də tutulmuş məqsəd üçün qanu
nauyğun olaraq istifadə edildiyini
müəyyən etmək məqsədi ilə siyasi
partiyanın mühasibatlığını yoxlayır.
Audit Ofisi “Siyasi partiyalar
haqqında” Qanuna uyğun olaraq,
siyasi partiyaların maliyyələşdiril
məsinin uyğunluq monitorinqinə
dair illik hesabat hazırlayır. Qanuna
əsasən partiya bir təqvim ilində eyni
donordan maksimum 30000 avro
məbləğində vəsait ala bilər. Siyasi
partiyaların donorlardan aldığı və
sait ən azı 1500 avro olduqda, bu ba
rədə AAO-ya məlumat verilməlidir.
Bununla yanaşı, seçki kampaniyası
zamanı xərclər və gəlirlər barədə
donor vəsaiti alındığı aydan sonra
kı ayın 15-nə qədər Audit Ofisinə
məlumat təqdim olunur. Ofisdə isə
bu məlumatların elektron qeydiyya
tı aparılır.
Sloveniyada müvafiq məsələ “Si
yasi partiyalar haqqında” Qanunun
müvafiq maddəsi ilə tənzimlənir.
Ötən il ərzində dövlət və yerli büd
cələrdən 10000 avrodan çox vəsait
alan siyasi partiyaların auditi Slove
niya Audit Məhkəməsi tərəfindən
aparılır. 4 illik dövr ərzində bu mad
dədə qeyd edilən tələblərə uyğun
olan partiyaların ən azı üçdə birində
audit həyata keçirilməlidir.
Audit Məhkəməsi həmçinin Kor
rupsiya ilə Mübarizə Komissiyasının
və digər nəzarət orqanlarının təklifi
ilə siyasi partiyaların fəaliyyətinin
səmərəliliyini, illik hesabatında
kı məlumatların düzgünlüyünü
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yoxlayır. Audit obyektləri bütün
bank hesabları, əməliyyatları barədə
məlumatları və digər zəruri sənəd
ləri təqdim etməlidir. Audit hesabatı
sonda parlamentə təqdim edilir.
Monteneqroda “Siyasi təşkilat
lar və seçki kampaniyalarının ma
liyyələşdirilməsi haqqında” Qanuna
əsasən siyasi təşkilatlar dedikdə,
siyasi partiyalar, koalisiyalar, Mon
teneqro Prezidenti olmağa namizəd
və seçici qrupları nəzərdə tutulur.
Həmin qanunla siyasi partiyanın
əvvəlki il üzrə mühasibat hesabatla
rını və konsolidə olunmuş maliyyə

yasi partiyaların auditi qaydaları”
qəbul edilmişdir.
“Siyasi partiyaların maliyyə
ləşdirilməsi haqqında” Qanuna
əsasən siyasi partiyalar əvvəlki
il üzrə illik maliyyə hesabatları
barədə məlumatı hər il martın 31dək AAO-ya təqdim etməlidirlər.
Audit Ofisi bu məlumatları öz veb
saytında dərc etməlidir.
Siyasi partiyaların maliyyə
əməliyyatlarına nəzarət qanuna
müvafiq olaraq AAO tərəfindən
həyata keçirilir. Qanunla maliyyə
hesabatlarında əks etdirilməli olan

siyasi partiyaların auditini həyata
keçirirlər.
Beynəlxalq təcrübənin araşdı
rılması siyasi partiyaların auditi
zamanı aşkar edilən tapıntıların
AAO-nun bu istiqamətdə man
datı ilə birbaşa əlaqəli olduğunu
deməyə əsas verir. AAO-ların
bu istiqamətdə audit tapıntıları
Xorvatiyada aşağıdakı kimidir:
ölkədə 2018-ci ildə siyasi parti
yaların auditi zamanı illik iş və
maliyyə planının vaxtında qəbul
edilmədiyi, gəlir və xərclərin real
əks olunmadığı, əhəmiyyətli fərq

hesabatlarını cari il martın 31-dək
AAO-ya təqdim etməsi təsbit olun
muşdur. Həmçinin AAO tərəfindən
cəmi gəlirləri 10000 avronu keçən
siyasi təşkilatların konsolidə edil
miş maliyyə hesabatlarının auditi
keçirilir.
Makedoniyada “Dövlət auditi
haqqında” Qanuna əsasən AAO
siyasi partiyaların auditini həya
ta keçirir. Həmin maddəyə görə,
dövlət auditi büdcədən maliy
yələşən siyasi partiyaları əhatə
edir. Eyni zamanda, 2016-cı ildə
“Korrupsiyanın qarşısının alınma
sına dəstək” Tvinninq layihəsində
Avropa İttifaqının dəstəyi ilə “Si

məlumatlara da tələblər müəyyən
olunmuşdur.
Xorvatiya və Serbiyanın
“Dövlət auditi haqqında” Qanu
na əsasən siyasi partiyalar dövlət
audinin obyekti hesab edilirlər.
Eyni zamanda, Serbiyada “Siya
si fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi
haqqında” Qanunun 34-cü maddə
si ilə Korrupsiyaya Qarşı Agentlik
lazım bildiyi təqdirdə siyasi təşki
latın maliyyə hesabatlarını audit
olunması məqsədi ilə Dövlət Audit
İnstitutuna göndərə bilər.
Polşa, Rumıniya və Litva AAOları müvafiq qanunvericiliyə əsa
sən büdcədən ayırmalar daxilində

lərin olduğu halda, plana heç bir
dəyişikliklər həyata keçirilmədiyi
müəyyən olunmuşdur. Həmçinin
audit hesabatında xərclərin reallaş
masının iş planında müəyyənləşdi
rilmiş fəaliyyətlə idarə edilmədiyi,
maliyyə hesabatlarında məlumat
ların dəqiq və düzgün əks olunma
dığı aşkarlanmışdır. Xərclənən pul
vəsaitlərinə dair bəzi sənədlərin
yoxluğu səbəbindən xərclərin iş
planına uyğunluğunu müəyyən
ləşdirmək mümkün olmamış,
üzvlük haqlarının yığılması barədə
qeydləri əks etdirən sənədlərin ol
madığı da göstərilmişdir.
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TƏHLİL

Azərbaycanın diplomatik uğurları:
reallıqlar, səbəblər və nəticələr

Ramin Məmmədov
Milli Məclisin deputatı

2020-ci ilin noyabrında Azərbaycan,
Rusiya və Ermənistan dövlət başçıları
arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanat
ölkəmizin tarixi zəfərinin təsdiqi olmaq
la yanaşı, həm də regionda yaranmış
yeni təhlükəsizlik konfiqurasiyasının il
kin konturlarını müəyyənləşdirdi. 30 ilə
yaxın bir müddət ərzində torpaqlarının
20 faizi işğal altında qalmış Azərbaycan
dövləti 2021-ci ilə tamamilə fərqli bir
statusda qədəm qoydu. Beynəlxalq güc
lərin onilliklər ərzində həll edə bilmə
diyi məsələni müzəffər Ali Baş Koman
danın rəhbərliyi altında Azərbaycan
Ordusu 44 gündə həll etdi.
Bu tarixi zəfərə gedən yol o qədər də
hamar olmamışdır. Çox çətin, mürək
kəb sınaqlardan çıxmağımızın funda
mental səbəblərindən biri Ümummilli
lider Heydər Əliyevin yaratdığı milli
dövlət modeli idi. Daha konkret ifadə
etməyə çalışsaq, Ulu öndər Azərbaycan
dövlətçiliyini məhv olmaqdan xilas edə
rək rəvan bir inkişaf yoluna çıxarmağa
müvəffəq oldu. XX əsrin sonlarında
Azərbaycanda yaradılan modern milli
dövlət modeli istisnasız olaraq böyük
siyasi xadim Heydər Əliyevin əsəri idi.

Prezident İlham Əliyev Heydər Əli
yevin siyasi kursunu davam etdirərək,
Azərbaycan dövlətini yeni bir inkişaf
mərhələsinə çıxardı və güclü Azərbay
can dövləti modelini yaratdı. 44 günlük
müharibədə ölkəmizin şanlı qələbəsini
şərtləndirən məhz bu iki mühüm amilin
yaratdığı yeni reallıqlar oldu.
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti İlham Əliyev, Ermənistan Res
publikasının baş naziri Nikol Paşinyan
və Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Vladimir Putinin regionda bütün iqti
sadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası
haqqında 2021-ci il 11 yanvar tarixli
bəyanatı mahiyyət etibarilə 10 noyabr
da imzalanmış birgə sənədin icrasının
nə qədər zəruri olduğunu bir daha
təsdiq etdi. Azərbaycan Moskva görü
şünə məhz müharibənin başa çatdığını
elan edən üçtərəfli bəyanatda nəzərdə
tutulmuş öhdəliklərin dəqiqliklə icra
olunması tələbi ilə qatılmışdı. Görüşün
yekununa dair açıqlamalar və imza
lanmış yeni sənəd bu tələbin yerinə
yetirildiyini təsdiq etməklə Azərbay
canın növbəti diplomatik uğuru kimi
tarixə düşdü. Ermənistanın bu görüşdə
10 noyabr bəyanatından sonra saxlanı
lan şəxslərin qaytarılmasına nail olmaq
istəyi də reallaşmadı.
Üç ölkənin baş nazir müavinlərinin
keçirdiyi görüşlərdə də əsas müzakirə
mövzularından biri məhz kommuni
kasiyaların açılması idi. Ermənistanın
qeyri-konstruktiv mövqeyi bu formatda
görüşlərdə müəyyən dövr üçün fasilə
yaratsa da, proseslərin gedişi rəsmi İrə
vanı geri çəkilməyə məcbur etdi.
Azərbaycanın ardıcıl və məqsəd
yönlü diplomatik səyləri münaqişədən
sonrakı dövrün əsas məsələlərindən biri
olan işğaldan azad olunmuş ərazilərin
minalardan təmizlənməsi məsələsində
də irəliləyiş əldə etməyə imkan yarat
dı. İyunun 12-də Ermənistanın Ağdam
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rayonu üzrə 97 min tank və piyada
əleyhinə minanı, iyulun 3-də isə Füzuli
və Zəngilan rayonlarında basdırılan
təqribən 92 min tank və piyada əleyhi
nə minanı özündə əks etdirən xəritələri
Azərbaycan tərəfinə təqdim etməsi
müqabilində saxlanılan 15 nəfər erməni
Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində
Gürcüstan nümayəndələrinin iştirakı
ilə işğalçı ölkəyə təhvil verildi. Mina
xəritələrinin əldə edilməsi on minlərlə
vətəndaşımızın, o cümlədən minatə
mizləyənlərin həyatını və sağlamlığını
təhlükədən xilas etmək, yenidənqurma
layihələrini və məcburi köçkünlərin
qayıdış prosesini daha da tezləşdirmək
baxımından son dərəcə mühüm əhə
miyyətə malik idi. İlin sonunda - dekabr
ayında isə Ermənistan tərəfi Azərbayca
nın işğaldan azad olunan digər ərazilə
rinin mina xəritələrini təqdim etməyə
məcbur oldu.
2021-ci il iyunun 15-də Şuşa şəhərin
də Azərbaycan Respublikası ilə Türki
yə Respublikası arasında müttəfiqlik
münasibətləri haqqında bəyannamənin
imzalanması bu ilin ən böyük tarixi
əhəmiyyətə malik siyasi hadisəsi kimi
qiymətləndirilə bilər. Şuşa Bəyannaməsi
Cənubi Qafqazda dünyanın barışmalı
olduğu yeni bir təhlükəsizlik forma
tının yarandığını bir daha nümayiş
etdirdi. Bu formatın həlledici elementi
isə Azərbaycan və Türkiyə arasında
möhkəmlənən müttəfiqlik münasibət
ləridir. Bəyannamə iki ölkənin ümumi
maraqlarının qorunmasında imkanların
birləşdirilməsi, ortaq maraq kəsb edən
regional və beynəlxalq strateji məsələ
lərdə fəaliyyətlərin qarşılıqlı şəkildə əla
qələndirilməsi kimi mühüm məsələləri
ehtiva etməklə yanaşı, tərəflərdən biri
nin müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi
bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlı
ğına və ya təhlükəsizliyinə qarşı təhdid

TƏHLİL

Azərbaycan, Türkiyə, İran, Ermənistan və Rusiyanın iştirakı ilə “3+3” formatında regional platformanın ilk toplantısı

yarandığı halda, qarşılıqlı zəruri yardım
göstərilməsini nəzərdə tutur. Bu, faktiki
olaraq, bölgədə yüzillikləri əhatə edən
bir dövrdə mövcud olmuş təhlükəsizlik
konfiqurasiyasının sonunun çatdığının,
tamamilə fərqli bir regional reallığın for
malaşdığının elanı idi.
İlin sonuna yaxın - noyabr ayının
26-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənis
tan liderləri arasında keçirilən növbəti
görüş bir çox suallara aydınlıq gətirdi.
Bu görüşdə də Azərbaycan öz şərtlərini
diktə etməyə müvəffəq oldu. Görüşdən
bir qədər əvvəl Ermənistanın iki ölkənin
dövlət sərhədində təxribatlar törətməklə
Azərbaycana təzyiq etmək cəhdləri isə
tamamilə əks nəticə doğurdu. Azərbay
can Silahlı Qüvvələrinin yüksək peşə
karlığı və hazırlığı Ermənistan baş na
zirinin növbəti üçtərəfli sammitə daha
çətin şərtlərlə qatılmasına səbəb oldu.
Görüşdə əldə edilmiş əsas razılaşmalar
postmünaqişə dövründə regional nəq
liyyat və kommunikasiya əlaqələrinin
açılmasını, Ermənistan-Azərbaycan sər
hədinin delimitasiyası və demarkasiyası
ilə bağlı konkret tədbirlərin həyata keçi
rilməsini nəzərdə tutur. Hər iki məsələ
məhz Azərbaycanın müharibədən sonra
üzərində israrla dayandığı mövzular ki
mi nəzərdən keçirilirdi. Prezident İlham
Əliyevin qətiyyəti Azərbaycana növbəti
diplomatik uğuru gətirdi.

Müharibədən sonra rəsmi Bakı
nın elan etdiyi diplomatik hədəflərin
sırasında regionda davamlı sülh və
sabitliyin bərqərar olunması, əməkdaş
lıq üçün bütün imkanların nəzərdən ke
çirilməsi kimi vacib məsələlər dayanır.
Dekabrın 10-da Azərbaycan, Türkiyə,
İran, Ermənistan və Rusiyanın iştirakı
ilə “3+3” formatında regional platfor
manın Moskvada keçirilən ilk toplantısı
əslində Cənubi Qafqazda yeni siyasi
reallıqların mövcud mənzərəsi barədə
çox söz deyir. Bilavasitə Azərbaycan və
Türkiyənin təşəbbüsü olan bu format
bütün regionun həyatında yeni dövrün
başladığını göstərir. Toplantıdan sonra
verilən açıqlamanın məzmunu da bu
mülahizənin sadəcə ehtimallara əsaslan
madığını nümayiş etdirir. Tədbirdən
dərhal sonra platformanın işinin onun
bütün iştirakçılarının maraqlarına cavab
verən praktiki məsələlərə - ticarət-iqti
sadi, nəqliyyat, mədəni və humanitar
sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətə, ümumi
təhdidlərə qarşı mübarizəyə yönəldil
məsinin razılaşdırıldığı elan olundu.
Qeyd edilən bütün məsələlər isə Azər
baycan diplomatiyasının postmünaqişə
dövrü ilə bağlı göstərdiyi əsas prinsiplə
ri özündə ehtiva edir.
2021-ci ilin siyasi yekunlarını nə
zərdən keçirərkən heç şübhəsiz ki,
Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər

sistemində artan nüfuzunu, Cənu
bi Qafqazla bağlı bütün məsələlərdə
həlledici söz sahibi olması faktını xüsusi
qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan Av
ropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunması, COVID-19 pandemiyası
ilə mübarizə müstəvisində də kifayət
qədər düşünülmüş, ardıcıl və sabit
mövqe nümayiş etdirməkdədir. Dövlət
başçısının da dəfələrlə yüksək tribuna
lardan bəyan etdiyi kimi, bizim ölkəmiz
beynəlxalq birliyin məsuliyyətli üzvü
olaraq davranır. Dünyanı narahat edən
problemlər Azərbaycanı da təbii olaraq
narahat edir. Azərbaycan bütün platfor
malarda özünü etibarlı, dayanıqlı tərəf
daş kimi sübut etməyə müvəffəq olur.
Prezident İlham Əliyevin müəyyən
etdiyi xarici siyasət strategiyasının ən
vacib sütunlarından biri də elə bundan
ibarətdir: beynəlxalq münasibətlərdə
qarşılıqlı etibara və etimada əsaslanan
əlaqələr qurmaq.
Azərbaycan bu siyasətini dünyada
son dərəcə gərgin və mürəkkəb, bir çox
hallarda həm də ziddiyyətli proseslərin
getdiyi, bütün ölkələrin etimada həmişə
olduğundan daha çox ehtiyac duyduğu
bir vaxtda reallaşdırır. Əldə olunmuş
nəticələr və mövcud reallıqların təhlili
göstərir ki, Azərbaycan diplomatiyası
nın bütün uğurlarının əsasında da elə
qeyd olunan amil dayanır.
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Azərbaycan beynəlxalq platformalardakı
öhdəliklərini layiqincə yerinə yetirir
Müstəqilliyini əldə etdikdən sonra
Azərbaycan bütün sahələrdə olduğu ki
mi, iqtisadi sahədə də mühüm nailiyyət
lər əldə etmişdir. İqtisadi müstəqilliyin
tam təmin edilməsi məqsədi ilə çoxvek
torlu iqtisadi siyasət, uzun və ortamüd
dətli kompleks tədbirləri özündə əks et
dirən geniş iqtisadi və sosial proqramlar
həyata keçirilməklə düzgün və mükəm
məl idarəetmə modeli tətbiq edildi. Eyni
zamanda, şəffaflığın gücləndirilməsinə
xidmət edən və fiskal gəlirlərə birba
şa təsir göstərən proqram və layihələr
iqtisadiyyatın davamlı inkişafı ilə bağlı
prioritet oldu.
Son 18 ildə Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə milli iqtisadiyyatın şaxələn
dirilməsi, ardıcıl və davamlı inkişafın,
makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması
istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb
edən görülmüş əməli işlər çərçivəsin
də ÜDM üç dəfədən çox artmış, habelə
beynəlxalq və regional təşkilatlarla, eyni
zamanda, Azərbaycanda akkreditə olun
muş bir sıra beynəlxalq maliyyə institut
ları ilə hökumətimiz arasında qarşılıqlı
etimada və hörmətə əsaslanan iş münasi
bəti formalaşmışdır.

Məzahir Əfəndiyev
Milli Məclisin deputatı

Ölkəmiz sadəcə öz sərhədləri daxilin
də iqtisadi islahatlar həyata keçirməklə
kifayətlənmir, eyni zamanda, beynəlxalq
platformalarda, o cümlədən İslam Əmək
daşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı
çərçivəsində İqtisadi Əməkdaşlıq Təş
kilatına üzv dövlətlərlə səmərəli əmək
daşlıq edir, öz üzərinə düşən öhdəlikləri
layiqincə yerinə yetirir.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı region
ölkələrini özündə birləşdirən, çox böyük
resus və potensiala malik qurumlardan
biridir. 1964-cü ildə İran, Pakistan və
Türkiyə tərəfindən İnkişaf üçün Regional
Əməkdaşlıq (İRƏ) adı altında iqtisadi,
texniki və mədəni əməkdaşlığı möhkəm
ləndirmək məqsədi ilə yaradılmış təşkilat
1985-ci ildən etibarən İqtisadi Əməkdaş
lıq Təşkilatı (İƏT) adlandırılmışdır. 1992ci ildə daha 7 dövlət təşkilata qoşulmuş
dur (hazırda Azərbaycan, Əfqanıstan,
İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Pakistan,
Tacikistan, Türkiyə, Türkmənistan, Özbə
kistan təşkilata üzv dövlətlərdir). İƏT-in
yaradılmasında əsas məqsəd üzv ölkə
lərin və bütövlükdə bölgənin davamlı
inkişafına töhfə verməkdən ibarətdir.
İƏT Nazirlər Şurasının 1992-ci il
noyabrın 28-də İslamabadda keçirilmiş
növbədənkənar iclası zamanı Azər
baycan təşkilata üzv qəbul edilmişdir.
Azərbaycan İƏT daxilində iqtisadiy
yatın liberallaşdırılması proseslərində
fəal iştirak edir. Üzv dövlətlər arasında
iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilmə
si və regiondaxili ticarətin artırılması
məqsədi ilə Azərbaycan tərəfindən 10
müxtəlif saziş, o cümlədən “İƏT-ə üzv
dövlətlər arasında Ticarət Əməkdaşlığı
na dair Çərçivə Saziş”i, “İƏT regionunda
Tranzit Nəqliyyat haqqında Saziş”, “İƏT
regionunda investisiyaların təşviqi və
qorunması haqqında Saziş” kimi mühüm
sənədlər imzalanmışdır. İƏT-in 9 və 12-ci
zirvə toplantıları müvafiq olaraq 2006 və
2012-ci illərdə Bakıda keçirilmiş, Bakı Bə
yannamələri qəbul edilmişdir.
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2013-cü il noyabrın 26-da İran İslam
Respublikasının Tehran şəhərində Na
zirlər Şurasının XXI iclası keçirilmişdir.
İclasda İƏT-in Bakıda Tədqiqat Mər
kəzinin yaradılması haqqında yekun
qərar qəbul edilmiş və əsasnamə təsdiq
olunmuşdur.
Həmçinin 2008-ci ildə İƏT-in Ticarət
və İnkişaf Bankı fəaliyyətə başlamışdır.
Bankın yaradılmasının əsas məqsədi İƏT
ölkələrinin daxili regional ticarətini geniş
ləndirmək, iqtisadi inkişafını sürətləndir
mək üçün maliyyə vəsaitlərini təşkil və
təmin etmək, infrastruktur, istehsal, daşı
malar, telekommunikasiya və energetika
sahələrində layihələr həyata keçirməkdir.
Bildiyimiz kimi, cari il noyabrın
28-də Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad
şəhərində İƏT-in XV Zirvə Toplantısı
keçirildi. Toplantıda Azərbaycan ilə ya
naşı, Türkmənistan, Türkiyə, Qazaxıstan,
İran, Qırğızıstan, Pakistan, Tacikistan və
Özbəkistanın dövlət başçıları və nüma
yəndə heyətləri iştirak etdilər. Tədbirdə
digər dövlətlərin başçılarının Prezident
İlham Əliyevi torpaqlarımızın işğaldan
azad edilməsi və ərazi bütövlüyümüzün
bərpası münasibəti ilə təbrik etmələri,
Azərbaycan liderinin dərin və məzmun
lu çıxışının iştirakçılar tərəfindən böyük
rəğbətlə qarşılanması, Azərbaycanın
maraqlarına uyğun bir sıra müddəaları
özündə əks etdirən Aşqabad Bəyanna
məsinin imzalanması qürurverici mə
qamlar oldu.
Zirvə toplantısından sonra İlham
Əliyevin İranın yeni seçilmiş Prezi
denti, həmçinin Türkiyə və Türkmə
nistan prezidentləri ilə İƏT-in gələcək
fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən edən
ikitərəfli görüşlər keçirməsi, ölkələrimiz
arasındakı münasibətlərin və iqtisadi
əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilmə
sinə dair geniş fikir mübadiləsi aparma
sı ölkəmizin təşkilat üçün əhəmiyyətini,
habelə enerji təhlükəsizliyi, regional
inteqrasiya və sosial-iqtisadi inkişaf

ZƏFƏR

sahələrinə böyük töhfələr verdiyini bir
daha nümayiş etdirdi.
Prezident İlham Əliyev zirvə top
lantısındakı nitqində ölkəmizin malik
olduğu iqtisadi potensialdan, regional
inkişafa, həmçinin təşkilata üzv ölkələr
arasında əlaqələrin daha da möhkəm
lənməsinə verilən töhfələrdən bəhs
edərək COVID-19 ilə mübarizə tədbir
lərinin gücləndirilməsi istiqamətində
görülən işlər kontekstində iqtisadi
inkişafın dayanıqlılığının qorunmasını
statistik rəqəmlərlə diqqətə çatdırdı:
2020-ci ildən ölkədə pandemiyadan
əziyyət çəkmiş insanlara və sahibkar
lıq subyektlərinə təqribən 3 mlrd. ABŞ
dolları həcmində sosial-iqtisadi dəstək
paketi təqdim edildi və 2022-ci ilin
dövlət büdcəsindən həmin məqsədlərə
1,6 mlrd. ABŞ dolları həcmində maliyyə
dəstəyi paketi əlavə olaraq ayrılacaq.
Azərbaycan pandemiya ilə müba
rizə sahəsində qlobal səylərin səfərbər
edilməsi üçün də mühüm addımlar atır.
Dövlət başçımızın təşəbbüsü ilə bir sıra
mötəbər beynəlxalq platformalarda keçi
rilən zirvə görüşləri və xüsusi sessiyalar
buna əyani sübutdur. Ölkəmiz korona
virusla mübarizəni dəstəkləmək məqsə
di ilə 80-ə yaxın ölkəyə ÜST-ün xətti ilə
birbaşa maliyyə və humanitar yardımlar
etmişdir.
Prezident İlham Əliyevin çıxışında
bəhs etdiyi digər əsas məsələ 2020-ci
ildə 44 gün ərzində müzəffər ordumu

zun Vətən müharibəsində erməni faşizmi
üzərində əldə etdiyi tarixi qələbəmiz
barədə oldu. Bildirildi ki, müharibədən
sonra Azərbaycan yalnız özünün maliyyə
resurslarına arxalanaraq, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə sıfırdan yeni şəhər və
kəndlər salır. 2021-ci il ərzində bu məq
sədlərlə dövlət büdcəsindən 1,3 milyard
ABŞ dolları həcmində maliyyə vəsaiti
ayrılmış, 2022-ci ildə də ən azı bu miq
darda vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur
ki, bu da xalqımızın tezliklə öz dədə-baba
yurdlarına qayıtmasını sürətləndirəcək
dir.
Qeyd olunanların fonunda Azərbay
canın iqtisadi və maliyyə imkanlarının
dayanıqlılığı göz qabağındadır. Bu da son
18 ildə tətbiq edilən düzgün və mükəm
məl idarəçilik modelinə əsaslanır.
Görülən işlərin nəticəsi olaraq bu gün
Azərbaycanın xarici borcu ÜDM-in 17,3
faizini təşkil edir. Baxmayaraq ki, bir sıra
inkişaf etmiş ölkələrdə bu borc o ölkələ
rin ÜDM-dən daha çoxdur. 2030-cu ilin
sonuna qədər bu rəqəmin 10 faizə enməsi
planlaşdırılır. Həmçinin diqqətəlayiq mə
qamdır ki, ölkəmizin valyuta ehtiyatları
xarici borcumuzu 6 dəfə üstələyir. Eyni
zamanda, 2003-cü ildən etibarən Azər
baycanda yoxsulluq səviyyəsi 49 faizdən
təqribən 6 faizə qədər enib. Genişmiq
yaslı islahatlar nəticəsində Azərbaycan
da münbit sərmayə iqlimi yaradılması,
bunun təsdiqi olaraq Dünya Bankının
“Doing Business” hesabatında Azərbay

canın 190 ölkə arasında 28-ci yerdə qərar
laşması və ölkə iqtisadiyyatına yatırılan
280 milyard ABŞ dolları həcmində sər
mayənin yarısının xarici sərmayə olması
bir daha ötən 18 il ərzində ölkəmizdə
iqtisadiyyatın sürətlə inkişaf etməsinin
əyani sübutudur.
Ümumilikdə Azərbaycan son illərdə
Avrasiyanın əsas, etibarlı nəqliyyat və
logistika mərkəzlərindən biri kimi özünü
təsdiq etmişdir. Yalnız iki ölkəyə de
yil, eyni zamanda, regiona sülh və rifah
gətirərək beynəlxalq birliyin sabitlik,
və maraqlarına xidmət edəcəyi vurğu
lanan Zəngəzur dəhlizinin reallaşması
isə regionun nəqliyyat sektorunda yeni
imkanlar yaradacaqdır.
Cənab Prezidentin də vurğuladığı ki
mi, tezliklə Bakıda fəaliyyətə başlayacaq
İƏT-in Tədqiqat Mərkəzinin əsas məqsə
di iqtisadi tədqiqatlara əsaslanan regional
əməkdaşlığın qurulması üçün İƏT-ə və
üzv ölkələrə yardım etməkdir.
Bu gün Azərbaycanda istər ölkə
səviyyəsində, istərsə də beynəlxalq sə
viyyədə əldə edilən bütün uğurlar yeni
çağırışlara cavab verən mükəmməl və
dayanıqlı idarəetmə modelinin tətbiqinin
bariz nümunəsidir. İşğaldan azad edilən
torpaqlarımızda gedən sürətli bərpa işləri
Azərbaycan dövləti və xalqının dünya
da, xüsusilə Cənubi Qafqazda sülhün,
əmin-amanlığın, davamlı inkişafın carçısı
olduğunu bir daha bütün dünyaya nü
mayiş etdirməkdədir.
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COVID-19

Pandemiya ilə mübarizədə
Azərbaycan nümunəsi
Bəşər tarixində dəfələrlə çoxsaylı insan itkisinə səbəb olan epidemiyalar, pandemiyalar baş
verib. Elə çağdaş dövrümüzdə də planetin ayrı-ayrı yerlərində lokal epidemiyalar meydana
çıxır. Lakin heç kim təsəvvürünə gətirə bilməzdi ki, tibb elminin inkişaf etdiyi indiki dövrdə
bütün dünya koronavirus (COVID-19) adlı xəstəliklə üzləşəcək və bu infeksiya bütün ölkələ
ri təhdid edəcək. Artıq iki ilə yaxındır ki, bəşəriyyət pandemiyadan əziyyət çəkir. Statistikaya
əsasən indiyədək dünyada 268 milyondan artıq insan COVID-19 infeksiyasına, onun mutasi
yaya uğrayan növlərinə və meydana çıxan ştamlarına yoluxub. Bu müddətdə dünyada təx
minən 5,3 milyon insan pandemiyanın qurbanı olub.

Müşfiq Məmmədli
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycanda COVID-19-un
ağır fəsadlar yaratmasına
imkan verilmədi
Koronavirus infeksiyasının dün
yada ilk dəfə qeydə alındığı 2019-cu
ilin dekabr ayının sonundan ötən
bir il bütün bəşəriyyət üçün xüsusi
lə çətin və ağır dövr oldu. Çünki vi
rusun xüsusiyyətləri elə idi ki, onun
yayılmasının qarşısını tibbə məlum
olan mövcud mübarizə üsulları

ilə almaq mümkün deyildi. Buna
görə 2020-ci il COVID-19-un bütün
ölkələrə yayılması, daha çox yolux
ma və insan ölümünə səbəb olması
ilə yadda qaldı. Müxtəlif ölkələrdə
virusa qarşı peyvəndin yaradılması
üzrə işlər də məhz bu dövrə təsadüf
etdi.
Bu müddətdə demək olar ki,
bütün dünya koronavirusla müba
rizəyə kökləndi. Bu dövrün reallıq
larından biri ondan ibarət oldu ki,
problemə laqeyd yanaşan, virusun
təhlükəli olmadığını düşünən ölkə
lərdə daha ciddi fəsadlar baş verdi.
İtaliya, İspaniya, Böyük Britaniya,
ABŞ kimi dövlətlərdə pandemi
yanın fəsadları ilə bağlı göstərici
lər bunu bir daha təsdiq edir. Bu
ölkələrdə xüsusən ötən ilin birinci
yarısında virusa yoluxanların yüz
minlərlə, vəfat edənlərin isə on min
lərlə olması vaxtında qabaqlayıcı
tədbirlərin həyata keçirilməməsinin
və ən əsası insanların xəstəliyə qarşı
laqeyd münasibətinin nəticəsi idi.
Xəstəlik Azərbaycandan da
yan keçmədi. Lakin infeksiyanın
aşkarlandığı ilk gündən təxirəsa
lınmaz addımlar atıldı. Nazirlər
Kabineti yanında Operativ Qərar
gah fəaliyyətə başladı, “Azərbaycan
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Respublikasında yeni koronavirus
xəstəliyinin yayılmasının qarşısının
alınmasına dair Fəaliyyət Planı” və
geniş əhatəli Tədbirlər Planı təsdiq
edildi. Azərbaycan Prezidentinin
2020-ci il 19 mart tarixli Fərmanı ilə
Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək
Fondu yaradıldı.
Qabaqlayıcı tədbirlər göstərirdi
ki, respublikamızda koronavirusun
ağır fəsadlar yaratmasına imkan ve
rilməyəcək. Belə də oldu və 2020-ci
ilin fevral ayının sonundan başla
yaraq koronavirusa qarşı ardıcıl
tədbirlərin həyata keçirilməsi, xüsu
si karantin rejiminin tətbiqi nəticə
sində ilk vaxtlardan epidemioloji
vəziyyət ciddi nəzarətə alındı.
Azərbaycandakı vəziyyət bey
nəlxalq təşkilatların da diqqətindən
yayınmadı və xəstəliklə mübarizədə
ölkələrlə yaxından əməkdaşlıq edən
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı res
publikamızda görülən işləri təqdir
etdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Tibb Mərkəzinin koronaviruslu
xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə
tutulan modul tipli növbəti hospita
lının açılışında videoformatda işti
rak edən möhtərəm Prezident İlham
Əliyev çıxışında bu barədə demiş
di: “Bildiyiniz kimi, Ümumdünya
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Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda bu
sahədə görülən işlərə çox yüksək
qiymət vermişdir və Azərbaycanı
nümunəvi ölkə adlandırmışdır. Bu,
həqiqətən də, belədir. Yəni görül
müş işlər, bu sahəyə ayrılan dövlət
vəsaiti, səfərbərlik işləri, xəstəxana
ların, laboratoriyaların inşası, sosial
proqramların həyata keçirilməsi bütün bunlar, əminəm ki, bizim
mübarizədə əsas rol oynamışdır.
Ona görə bu gün də bu təmaslar
davam edir və əminəm ki, biz birgə
səylərlə bu məsələnin - COVID-in
nəzarətdə saxlanmasını təmin edə
cəyik”.
Bütövlükdə koronavirusla mü
barizə məsələləri, xüsusən vətən
daşlarımızın sağlamlığının təmin
olunması daim cənab Prezident
İlham Əliyevin diqqət mərkəzində
oldu. Həmçinin xalqımız Birinci
vitse-prezident Mehriban Əliye
vanın problemə həssas münasibə
tinə şahidlik etdi. Koronavirusla
mübarizədə tibbi baxımdan əsas
məsələlər tez bir zamanda öz həl
lini tapdı. Ölkə üzrə 46 xəstəxana

koronavirus xəstələrinin müalicəsi
üçün ayrıldı. Hansı ki, bu xəstəxa
naların 41-i son 18 ildə inşa olu
nub. Zaman göstərdi ki, Prezident
İlham Əliyevin regional inkişaf
siyasətinin əsas tərkib hissələrin
dən biri kimi bu xəstəxanaların
tikilməsi nə qədər uzaqgörən ad
dımdır. Dövlət başçısının özünün
qeyd etdiyi kimi: “Əgər vaxtında
bu xəstəxanalar tikilməsəydi, bu
gün biz çox ağır vəziyyətə düşə
bilərdik”. Bunlarla yanaşı, koro
navirusla daha effektiv mübarizə
nin təşkili üçün Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsləri ilə 11 modul
tipli xəstəxana da inşa edildi, bu
da virusa yoluxanların səmərəli
müalicə olunmasında böyük rol
oynadı. Daha bir neçə modul tipli
xəstəxananın tikintisi nəzərdə tu
tulsa da, virusun yayılmasına qarşı
keçirilən mübarizə tədbirlərinin
nəticəsində onlara ehtiyac olma
dı. Sonrakı mərhələdə isə nəzərdə
tutulmuş xəstəxanaların bir qismi
koronavirus xəstələri üçün ayrılan
siyahıdan çıxarıldı.

Azərbaycanda koronavirusla
mübarizənin başqa önəmli addım
larından biri isə laboratoriyaların
sayının artırılması idi. Belə ki, pan
demiya yeni başlayanda Azərbay
canda cəmi 6 laboratoriya var idi,
az bir zamanda onların sayı 45-ə
çatdırıldı.
Azərbaycanda koronavirus in
feksiyasına yoluxma səviyyəsi əha
linin sayına nisbətdə götürüldükdə
əksər ölkələrlə müqayisədə olduqca
aşağıdır. Dekabr ayının birinci on
günlüyünə olan statistikaya əsasən
Azərbaycanda təxminən 600 min
nəfər virusa yoluxub və onlardan
570 mini sağalıb. Çox təəssüf ki, 8
min nəfər bu xəstəlikdən həyatını
itirib.
Pandemiya nəticəsində xüsusən
bir sıra iqtisadi fəaliyyət növlərinin
müvəqqəti dayanması ilk dövrlər
də vətəndaşların sosial rifahına da
təsirsiz ötüşmədi. Fərəhli haldır ki,
Azərbaycan dövləti bunu da nəzərə
aldı. Prezident İlham Əliyevin fər
man və sərəncamlarına, tapşırıq və
göstərişlərinə uyğun olaraq bütün
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dünyada nadir nümunələrdən biri
kimi respublikamızda pandemiya
dövründə geniş sosial proqramlar
həyata keçirildi. Beş milyona yaxın
insan geniş sosial paketlə əhatə
olundu. Həm dövlət sektorunda,
həm də özəl sektorda işləyənlər,
eyni zamanda, işsizlər, aztəminatlı
təbəqəyə aid olan insanlar dövlət
tərəfindən maddi dəstəklə təmin
edildilər. Bu, bir daha onu göstərdi
ki, insanların sağlamlığı ilə yana
şı, həm də onların sosial rifahının
təmin olunması əsas vəzifələrdən
biridir.
Azərbaycan Prezidentinin
təşəbbüsləri koronavirusla
mübarizədə qlobal həmrəyliyə
böyük töhfələr verir
Hələ ötən ilin aprel ayında Azər
baycan Prezidentinin təşəbbüsü
ilə Türk Şurasının koronavirusla
mübarizəyə həsr olunmuş zirvə gö
rüşü keçirildi. İlham Əliyev ortaya
qoyduğu məqsədyönlü mövqeyini,
prinsipial yanaşmasını daha sonra
növbəti qlobal təşəbbüslə davam
etdirdi. Belə ki, Türk Şurasının zirvə

Pandemiya başlayan vaxtdan
ölkəmiz ÜST ilə sıx təmasda
olub. Təşkilat Azərbaycanı
pandemiya ilə mübarizədə
nümunəvi ölkə adlandırıb.
Respublikamız iki dəfə qu
ruma 10 milyon ABŞ dolları
həcmində könüllü maliyyə
töhfəsi edib. Bundan baş
qa Azərbaycan 30-dan artıq
ölkəyə humanitar və maliyyə
yardımı göstərib, 4 ölkəyə
təmənnasız olaraq 150 min
doza vaksin verib.
görüşündən sonra Azərbaycanın
təşkilatçılığı ilə koronavirusla mü
barizə üzrə beynəlxalq həmrəylik
niyyətli növbəti beynəlxalq tədbir
baş tutdu. 2020-ci ilin may ayında
Qoşulmama Hərəkatının Təmas
Qrupu çərçivəsində videokonfrans
formatında “COVID-19-a qarşı
birlikdəyik” mövzusunda zirvə gö
rüşü keçirildi.
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Bu tədbir Prezident İlham Əliye
vin daha bir qlobal təşəbbüsünün
beynəlxalq səviyyədə böyük dəstək
qazanmasına vəsilə oldu. Zirvə gö
rüşündəki çıxışı zamanı Prezident
İlham Əliyev qlobal həmrəyliyin
nümunəsi kimi pandemiya ilə mü
barizə məqsədilə BMT Baş As
sambleyasının dövlət və hökumət
başçıları səviyyəsində videokonf
rans vasitəsilə xüsusi sessiyasının
keçirilməsi təklifini irəli sürdü. Bu
təklif Qoşulmama Hərəkatına üzv
120 ölkə arasında yekdilliklə razı
laşdırıldı. Bunun ardınca Hərəkatın
sədri kimi Prezident İlham Əliyev
üzv ölkələr adından BMT Baş As
sambleyasının dövlət və hökumət
başçıları səviyyəsində videokonf
rans vasitəsilə xüsusi sessiyanın
keçirilməsi təklifi ilə BMT baş katibi
Antonio Quterreşə müraciət ün
vanladı və ötən ilin iyul ayında
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü
əsasında BMT Baş Assambleyasının
31-ci xüsusi sessiyası çağırıldı.
Ötən il noyabrın 5-də isə BMT
Baş Assambleyası öz plenar icla
sında “Koronavirus (COVID-19)

COVID-19
pandemiyasına cavab olaraq Baş
Assambleyanın xüsusi sessiyası” ilə
bağlı qətnaməni qəbul etdi. Qətna
məyə əsasən Azərbaycan Prezidenti
tərəfindən Qoşulmama Hərəkatına
üzv ölkələr adından irəli sürülən tə
şəbbüs əsasında 2020-ci ilin dekabr
ayında BMT Baş Assambleyasının
COVID-19-a qarşı mübarizəyə həsr
olunan dövlət və hökumət başçı
ları səviyyəsində xüsusi sessiyası
keçirildi.
Daha sonra Prezident İlham
Əliyevin tapşırığı ilə Azərbayca
nın Qoşulmama Hərəkatı adından
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasın
da irəli sürdüyü “Bütün ölkələrin
peyvəndlərə bərabər və universal
çıxışın təmin edilməsi” adlı qətna
mə bu ilin mart ayında yekdilliklə
qəbul olundu.
Pandemiya başlayan vaxtdan
ölkəmiz ÜST ilə sıx təmasda olub.
Təşkilat Azərbaycanı pandemi
ya ilə mübarizədə nümunəvi ölkə
adlandırıb. Respublikamız iki dəfə

quruma 10 milyon ABŞ dolları həc
mində könüllü maliyyə töhfəsi edib.
Bundan başqa Azərbaycan 30-dan
artıq ölkəyə humanitar və maliyyə
yardımı göstərib, 4 ölkəyə təmən
nasız olaraq 150 min doza vaksin
verib. Pandemiya ilə mübarizədə
Azərbaycanın fəal rolu və ehtiya
cı olan ölkələrə dəstək nümunəsi
kimi dəyərləndirilən bu humanist
addımı xalqımızın yardımsevərlik
ənənələrinin dövlət başçısı tərəfin
dən yürüdülən davamı oldu.
COVID-19-la mübarizədə bey
nəlxalq həmrəyliyi təmin etmək,
varlı və kasıb ölkələr arasında
peyvəndlərə çıxışla bağlı getdikcə
dərinləşən qeyri-bərabərliyə qarşı
mübarizə aparmaq daim Prezi
dent İlham Əliyevin gündəliyində
dir. Bu ilin sentyabrında BMT Baş
Assambleyasının 76-cı sessiyasının
illik ümumi müzakirələrində video
müraciət vasitəsilə çıxış edən ölkə
başçımız dünyada mövcud olan
peyvənd millətçiliyini qınamış və

Azərbaycan tərəfindən Qoşulma
ma Hərəkatı adından peyvəndlərə
bərabər və universal çıxışın təmin
edilməsi ilə bağlı BMT Baş Assamb
leyasında da qətnamənin irəli sürü
ləcəyini elan etmişdi. Bu il noyabrın
18-də qurumun üçüncü komitəsin
də sözügedən qətnamənin layihəsi
müzakirə olundu və səsvermə ilə
qəbul edildi. Heç bir ölkə qətnamə
nin əleyhinə səs vermədi. Qətna
məyə bitərəf münasibət göstərən 7
ölkədən biri regionda ən az pey
vəndləmə səviyyəsinə malik Ermə
nistandır. Bu, işğalçı ölkənin hətta
humanitar məsələlərdə də Azərbay
canın nailiyyətlərini qısqanclıqla
qarşılamasının göstəricisidir.
Həkimlərimiz ilk gündən
koronavirusa qarşı əzmlə
və yorulmadan mübarizə
aparırlar
Təbii ki, respublikamızda koro
navirusla mübarizədə əsas ağırlıq
həkimlərin üzərinə düşdü. Viru
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sun ölkəmizdə qeydə alındığı ilk
gündən bütün diqqətlər onlara
yönəldi. Vəziyyətin ciddiliyi hə
kimlərdən böyük cəsarət, hünər və
məsuliyyət tələb edirdi. Onlar ilk
günlərdən öz peşələrinə sədaqət
və vətənpərvərlik nümayiş etdirə
rək respublikamızda koronavirusa
qarşı cəsarətlə mübarizə apardılar,
gözəgörünməz düşmənlə mü
haribədə çox böyük məsuliyyət,
yüksək peşə hazırlığı və insanpər
vərlik göstərdilər.
Prezident İlham Əliyev çıxışla
rında dəfələrlə həkimlərin fəda
karlığını yüksək qiymətləndirib.
Koronavirusla mübarizədə iştirak
edək həkimlərin aylıq məvaciblə
ri artırıldı. Ötən il “Yeni klinika”
tibb müəssisəsinin açılışında cənab
Prezident həkimlərə təşəkkürünü
bildirərək dedi: “Mən fürsətdən
istifadə edərək Azərbaycan hə
kimlərinə təşəkkürümü bildir
mək istəyirəm. Biz onların maddi
təminatının yaxşılaşdırılması üçün

əlavə tədbirlər görmüşük. Bildiyi
niz kimi, koronavirus xəstələrinə
xidmət göstərən həkimlərin maaşı
3, 4, 5 misli məbləğində artırılıb.
Bu, dövlət tərəfindən həkimlərə
göstərilən diqqətin təzahürüdür.
Ancaq mən bilirəm və tam əmi
nəm ki, həkimlərin əsas motivasi
yası bu deyil. Əsas odur ki, onlar
öz vəzifə borclarını yerinə yetir
mək istəyirlər. Onlar Hippokrat
andına sadiqliklərini göstərmək
istəyirlər. Onlar xalqımıza xas olan
ən yüksək xüsusiyyətləri nümayiş
etdirirlər və öz həyatlarını risk altı
na ataraq xəstələrə xidmət göstə
rirlər. Ona görə hər bir Azərbaycan
vətəndaşı həkimlərə dəstək olmalı
dır. O cümlədən koronavirusa yo
luxmuş xəstələr başa düşməlidirlər
ki, həkimlər belə ağır şəraitdə,
sadəcə olaraq, yeriməyə çətinlik
yaradan geyimlərdə, maskalar
da onlara xidmət göstərirlər. Ona
görə həkimlər ən yüksək qiymətə
layiqdirlər”.
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Prezident İlham Əliyevin “Ye
ni növ koronavirus (COVID-19)
infeksiyası ilə mübarizə tədbirlə
rində iştirak edən tibb işçilərinin
sosial müdafiəsinin gücləndiril
məsi haqqında” 18 mart 2020-ci il
tarixli Sərəncamına əsasən dövlət
tibb müəssisələrində çalışan işçi
lərin əmək haqlarına aylıq vəzifə
maaşlarının 3-5 misli miqdarında
müddətli əlavə müəyyən edilib.
Birinci vitse-prezident Mehri
ban Əliyeva da həkimlərin rəsmi
“İnstagram” səhifəsində etdiyi
paylaşımda tibb işçilərinin fəaliy
yətinə yüksək qiymət verib: “Ən
vacib və mürəkkəb vəzifəni bu gün
bizim tibb işçilərimiz - həkimləri
miz, tibb bacılarımız, texniki heyət,
alim və laborantlarımız yerinə
yetirirlər. Epidemiya ilə mübarizə
də ön cəbhədə olan məhz onlar
dır. Onların hər an qəbul etdikləri
qərarlar, peşəkar bilik və bacarıq
ları, fədakarlıq və şəfqəti bizim
əsas silahımız və ümidimizdir. Bu

COVID-19
günlərdə biz həkim peşəsinin niyə
müqəddəs missiya adlandırıldığını
yenidən dərk edirik. Bu peşə, hə
qiqətən də, həmişə dərin zəka və
yüksək bacarıq tələb edib. Amma
bu gün bizim tibb işçilərimizdən
həm də böyük şəxsi cəsarət tələb
olunur. Onlar bu çətin sınaqdan
şərəflə çıxırlar”.
Yalnız peyvənd olunaraq
özümüzü, yaxınlarımızı və
cəmiyyətimizi qoruya bilərik

rini izləyir və yeni ştama yoluxma
hallarını nəzarətdə saxlayırlar.
“Azərbaycan Respublikasın
da COVID-19 xəstəliyi əleyhinə
2021-2022-ci illər üçün Vaksinasiya
Strategiyası”na uyğun olaraq hazır
da ölkə üzrə peyvəndlənmə prosesi
mərhələli şəkildə davam etdirilir.
Prosesdə əhalinin aktiv iştirakı
sayəsində ölkəmizdə epidemiolo
ji vəziyyətin sabit qalmasına nail
olunub. Dekabrın ilk ongünlüyü
nün statistikasına əsasən indiyədək

Bu, bir həqiqətdir ki, peyvənd
olunmaq insanı virusa yoluxmaq
dan xilas etmir, amma xəstəliyi
daha yüngül keçirməyə səbəb olur.
Vətəndaşlarımız tövsiyələrə və
qaydalara əməl etməli, virusdan
qorunmaq üçün vaxt itirmədən
peyvənd olunmalıdırlar. Peyvənd
vurulandan sonra maksimum sə
viyyəyə çatan qoruma müəyyən
vaxtdan sonra yenə zəifləyir. Ona
görə ilk vaksinasiyalardan 5-6 ay
sonra vətəndaşların “buster” doza

vurulan vaksinlərin ümumi sayı
təxminən 10 milyon 800 min nəfər
təşkil edib. Pandemiya ilə mübari
zədə əhalinin vaksinasiyası üçün bu
günədək 433 milyon manat vəsait
ayrılıb. Növbəti ildə də pandemi
yanın nəzarətdə saxlanılması, onun
qarşısının alınması üçün preventiv
və profilaktik tədbirlər davam etdi
riləcək, vaksinasiya prosesinin daha
effektiv aparılması, zəruri təmina
tın yaradılması məqsədi ilə tədbir
lər həyata keçiriləcək. Bu məqsədlə
növbəti ilin dövlət büdcəsində 350
mln. manat vəsait nəzərdə tutul
muşdur. Ümumilikdə isə indiyədək
COVID-19 infeksiyası ilə mübarizə
çərçivəsində səhiyyə sisteminə 1,6
milyard manatdan çox vəsait yönəl
dilmişdir.

ilə peyvəndlənməsi vacibdir. Bu,
gücləndirici və möhkəmləndirici
funksiya daşıyır, ilk iki dozanın
davamı olaraq immuniteti güclən
dirməyə xidmət edir.
Əhali arasında vaksinasiya ilə
yanaşı, xüsusi qorunma qayda
larına da riayət olunmalı, sosial
məsafə gözlənilməli, tibbi maska
lardan istifadə gücləndirilməlidir.
Bu qlobal təhlükənin öz əhalisinə
təsirini minimuma endirmək üçün
dövlətimiz üzərinə nə düşürsə,
onu edib və çox səmərəli tədbir
lər həyata keçirib. Vətəndaşların
üzərinə düşən öhdəlik isə gərgin
zəhmət bahasına müsbətə doğru
gedən bu tendensiyanı qorumaq,
daha yaxşı nəticələrə nail olunma
sına dəstək verməkdir.

Dekabrın ilk ongünlüyünün
statistikasına əsasən indi
yədək vurulan vaksinlərin
ümumi sayı təxminən 10
milyon 800 min nəfər təşkil
edib. Pandemiya ilə müba
rizədə əhalinin vaksinasiyası
üçün bu günədək 433 mil
yon manat vəsait ayrılıb.

Koronavirusun mutasiyaları
nəticəsində son zamanlar meyda
na çıxan yeni “omikron” varian
tı bütün dünyada olduğu kimi,
Azərbaycanda da ciddi narahatlıq
doğurur. Bu, dünyada yeni ştam
olduğundan hələlik onun barəsin
də tam, dolğun məlumat yoxdur.
Lakin ÜST ilk dəfə bu il noyabrın
24-də rast gəlinən bu variantda
təkrar yoluxma nisbətinin əvvəlki
mutasiyalarla müqayisədə daha
yüksək olduğunu bildirib. Bu, çox
qorxulu və təhlükəli siqnaldır. Ye
ni mutasiyanın inkişaf gedişatı və
yoluxduruculuğu ilə bağlı məlu
matların yaxın vaxtlarda bəlli ola
cağı gözlənilir. Respublikamızın
səhiyyə qurumları dünya ölkələri
nin mutasiyalarla bağlı təcrübələ
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Azərbaycan və qazax xalqlarını ortaq
tarixi, dini və mədəni dəyərlər birləşdirir
Müsahibimiz Azərbaycanla ortaq dəyərləri paylaşan qardaş Qazaxıstan Respublikasının
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Serjan Abdıkarimovdur.

- Cənab səfir, bu günlərdə
təntənəli şəkildə qeyd edilən
Qazaxıstan Respublikasının
Birinci Prezidenti Günü və
ölkənin müstəqilliyinin 30
illiyi münasibəti ilə sizi təbrik
edirik. Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətinizə yeni
başlamısınız. Ölkəmizlə bağlı
ilkin təəssüratlarınız necədir?
- Təbrik üçün çox sağ olun,
minnətdaram. Müasir Qazaxıstanın tarixinin ayrılmaz və mühüm
hissəsi olan bu təntənəli tarix hər
bir qazax üçün əlamətdar hadisədir.
Ölkəmizin Prezidenti KasımJomart Tokayev 16 dekabr Qa-

zaxıstanın Müstəqillik Gününü
dövlətçiliyin dirçəlişi, azadlığı və
əcdadlarımızın arzularının reallaşdığı əlamətdar tarix kimi xarakterizə edir. Ola bilsin ki, 30 il tarixi
ölçüyə görə qısa bir dövrdür, lakin
bu müddət qazax xalqı üçün müstəqil dövlətin formalaşmasında
mühüm mərhələdir.
Hər il dekabrın 1-də biz Qazaxıstanın Birinci Prezidenti Gününü
qeyd edir, Elbasımız Nursultan
Nazarbayevin yeni müstəqil dövlətin qurucusu kimi ölkə qarşısındakı müstəsna xidmətlərini minnətdarlıqla yada salırıq. Onun ölkədə
həyata keçirdiyi genişmiqyaslı
iqtisadi və siyasi islahatlar Qa-
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zaxıstanı davamlı inkişaf trayektoriyasına gətirən müdrik dövlət
siyasətinin simvoluna çevrilib. Son
30 il ərzində Qazaxıstan böyük
uğurlar qazanıb. Hökm sürən daxili siyasi sabitlik sayəsində ölkəyə
370 milyard dollardan çox xarici
investisiya cəlb edilib, dünyanın
180 ölkəsi ilə uğurlu ticarət əməkdaşlığı qurulub. Bu gün ölkəmiz
inamla yaşıl, innovativ və çoxşaxəli iqtisadi modelə doğru addımlayır. Qazaxıstanda ingilis hüququ
əsasında fəaliyyət göstərən, Orta
Asiyada yeganə müstəqil məhkəmə olan “Astana” Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzi mövcuddur.
Elbasın təşəbbüsü ilə Avrasiyanın mərkəzində rəsmi olaraq onun
adını daşıyan yeni paytaxt tikilib.
Qazaxıstan tolerant bir ölkədir,
burada 130 etnik qrup və 17 dini
konfessiya yaşayır. Onların arasında Azərbaycan əsilli qardaş və
bacılarımız da var ki, onlar vahid
qazax xalqının layiqli və ayrılmaz
bir hissəsidirlər. Qazaxıstanın
müstəqilliyinin bərqərar olmasında və inkişafında bu azərbaycanlıların xidmətləri çox böyükdür.
Nursultan Nazarbayev tərəfindən
hazırlanmış sülh və ictimai sabitlik
modeli cəmiyyətin ahəngdar inkişafı üçün etalon kimi beynəlxalq
səviyyədə tanınıb.
Qazaxıstanın sülhsevər və çoxvektorlu xarici siyasətinin əsasları
da Elbası tərəfindən qoyulmuşdur. Onun bilavasitə rəhbərliyi ilə
ölkədə peşəkar diplomatik xidmət
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formalaşmış, irimiqyaslı xarici
siyasi məsələlər həll edilmişdir.
Qazaxıstanın dövlət sərhədinin
hüquqi cəhətdən tam möhkəmlən
dirilməsi, üzərində 20 ildən çox iş
aparılan Xəzər dənizinin hüquqi
statusu haqqında Konvensiyanın
imzalanması xalqımız üçün böyük
tarixi nailiyyətlər oldu, dövlətimi
zin təhlükəsizliyini əhəmiyyətli
dərəcədə gücləndirdi.
Nursultan Nazarbayev 30 il əv
vəl verdiyi fərmanla dünyanın ən
böyük Semipalatinsk nüvə poliqo
nunu bağladı, dünyanın dördüncü
nüvə potensialından imtina etdi
və bu sahədə ardıcıl olaraq siyasi
iradə göstərdi. Bunun sayəsində
ölkəmiz tərksilah üçün qlobal hə
rəkatın lideri kimi dünya səviy
yəsində tanındı. Respublikamız
dəfələrlə sülhməramlı təşəbbüslər
də çıxış edərək dövlətlərarası və
vətəndaş münaqişələrinin həllinə
yönəlmiş vasitəçilik səyləri göstə
rib.

Nursultan Nazarbayev bütün
dünyada Avrasiya, Mərkəzi Asiya
və türk inteqrasiyasının sadiq tə
rəfdarı, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliy
yət və Etimad Tədbirləri üzrə Mü
şavirənin yaradıcısı kimi tanınır.
Onun təşəbbüsü ilə bu yaxınlarda
İstanbulda keçirilən sammitdə
Türk Şurası Türk Dövlətləri
Təşkilatına çevrildi və “Türk
baxışı - 2040” proqramı qəbul
edildi. Bu hadisə qardaş ölkələr və
xalqlar arasında əməkdaşlığın yeni
mərhələsinin başlanğıcı oldu.
Sualınıza gəldikdə isə bildirim
ki, burada işlədiyim iki ildən artıq
müddətdə məndə yalnız müsbət
təəssüratlar yaranıb. Azərbaycan
qədim tarixə və zəngin mədəniy
yətə, rəngarəng adət-ənənələrə,
əsrarəngiz təbiətə, ən gözəl milli
mətbəxə malik, mehriban və sə
mimi insanları olan qeyri-adi bir
ölkədir. Xalqlarımızı mehriban
dostluq, qardaşlıq münasibət
ləri, oxşar dillər və ortaq tarixi,

dini, mədəni dəyərlər birləşdirir.
Burada olarkən də, işləyərkən də
həmişə hiss etmişəm ki, doğma və
qardaş ölkədəyəm. Bu müddət ər
zində bir çox məmurlarla, müxtəlif
peşə adamları, biznes və incəsənət
nümayəndələri, yaradıcı insan
lar və elm xadimləri ilə tanışam,
onlardan çoxusu ilə həmsöhbət və
dost olmuşam.
Ölkədə gedən prosesləri müşa
hidə edərkən görürəm ki, möhtə
rəm Prezident İlham Heydər oğlu
Əliyev başda olmaqla Azərbaycan
struktur və institusional islahatların
həyata keçirilməsində, sosial-iqti
sadi inkişafda, biznes və investisi
yalar üçün əlverişli şəraitin yaradıl
masında, həqiqətən də, çox böyük
uğurlar əldə edib. Bu gün Azər
baycan dünyada ən böyük enerji,
nəqliyyat və logistika layihələrinin
mərkəzi, beynəlxalq enerji təhlükə
sizliyinin mühüm iştirakçısıdır.
İkinci Qarabağ müharibəsində
ki parlaq hərbi-siyasi və diploma

NOYABR-DEKABR, 2021 MİLLİ MƏCLİS | 97

SƏFİR

tik zəfər isə Azərbaycana yüksək
beynəlxalq nüfuz qazanmağa
imkan verdi və Prezident İlham
Əliyevin dünya siyasətinin nüfuz
lu liderlərindən biri kimi yüksəl
məsinə şərait yaratdı.
Sizi əmin edə bilərəm ki, Qa
zaxıstan qardaş Azərbaycanın
dinamik inkişafını, həyata keçiri
lən islahatları və modernləşməni
uğurla davam etdirməsinə ürək
dən sevinir.
- Ölkələrimiz arasında əmək
daşlığın qurulmasında və
inkişafında Ümummilli lider
Heydər Əliyev və Qazaxısta
nın Elbası Nursultan Nazar
bayevin müstəsna xidmətləri
olub. Ulu öndərin siyasi kur
su bu gün Azərbaycan Pre
zidenti İlham Əliyev tərəfin
dən uğurla davam etdirilir.
Ölkələrimiz arasında mövcud
əlaqələrin hazırkı durumu
barədə nə demək istərdiniz?
- Doğrudur, ölkələrimiz ara
sında mehriban münasibətlərin,
qarşılıqlı etimadın və strateji tərəf
daşlıq əlaqələrinin əsası Nursultan

Nazarbayev və Heydər Əliyev tə
rəfindən qoyulub. Onlar uzun illər
yaxın dost olublar və bu, dövlətlərarası münasibətlərə də köklü təsir
göstərib. Bu gün ikitərəfli əmək
daşlığın səviyyəsi hər iki ölkənin
prezidentləri İlham Əliyev və
Kasım-Jomart Tokayev tərəfindən
uğurla davam və inkişaf etdirilir.
Dövlətlərimiz arasında heç vaxt
həll olunmayan məsələ olmayıb.
Bu, onunla əlaqədardır ki, Qaza
xıstan-Azərbaycan münasibətləri
möhkəm təməllər üzərində quru
lub. Bu gün ölkələrimiz arasında
siyasət, iqtisadiyyat, biznes və
mədəniyyətin müxtəlif sahələrində
olan əməkdaşlıq sistemli və çoxşa
xəli xarakter daşıyır.
Pandemiya və karantin tədbir
lərinə baxmayaraq, əlaqələr ardıcıl
və hərtərəfli inkişaf etməkdə da
vam edir. Dövlətlərimizin liderləri,
parlamentləri, xarici işlər orqan
larının rəhbərləri arasında siyasi
münasibətlər sabit şəkildə davam
etdirilir, qarşılıqlı ticarət və mə
dəni-humanitar layihələr karantin
məhdudiyyətləri nəzərə alınmaqla
həyata keçirilir.
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2022-ci ildə Qazaxıstanla Azər
baycan arasında diplomatik mü
nasibətlərin 30 ili tamam olur. Ona
görə gələn ilin qardaş ölkələrimiz
üçün ikitərəfli qarşılıqlı fəaliyyətin
bütün sahələrində nümunəvi bir il
olacağına ümidvarıq.
- Məlum olduğu kimi, ikitə
rəfli münasibətlərimiz par
lamentlər səviyyəsində də
yüksələn xətlə inkişaf edir.
Hər iki ölkənin qanunvericilik
orqanlarında dostluq qrupları
mövcuddur. Parlament əmək
daşlığının inkişaf perspektiv
lərini necə görürsünüz?
- Son iki ildə ölkələrimiz
də keçirilən parlament seçkiləri
və onların qarşılıqlı müşahidəsi
parlamentlərarası əməkdaşlıq
da yeni mərhələyə qədəm qoyub.
Dostluq-işçi qrupları yenidən
yaradılıb. Cari ilin iyun ayında isə
videokonfrans formatında birgə
görüş keçirildi ki, bu da qarşılıqlı
fəaliyyətlə bağlı aktual məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparma
ğa və yaxın gələcək üçün iş planla
rını müəyyən etməyə imkan verdi.

SƏFİR
Bu il Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarovanın başçılıq etdiyi Azər
baycan parlament nümayəndə he
yəti ölkəmizdə səfərdə oldu. Səfər
çərçivəsində Qazaxıstan rəhbərliyi
ilə mühüm görüşlər keçirildi. Gö
rüşlər zamanı Qazaxıstan-Azər
baycan ikitərəfli əməkdaşlığının
perspektivləri, parlamentlərarası
qarşılıqlı fəaliyyətin inkişafı müza
kirə olundu, Qazaxıstan və Azər
baycan dövlət başçılarının verdiklə
ri qərarların qanunvericiliklə təmin
olunma imkanları qeyd edildi.
Həmçinin cari ildə Qazaxıstan
Respublikası Parlamenti Məclisi
nin Beynəlxalq məsələlər, müdafiə
və təhlükəsizlik komitəsinin sədri
Ayqul Kuspanın rəhbərlik etdiyi
bir qrup deputatın Azərbaycana
səfəri baş tutdu. Səfər çərçivəsin
də keçirilən mühüm görüşlərlə
bərabər Qazaxıstan nümayəndə
heyəti Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı Şuşa şəhərində də oldu
lar. Qazaxıstanın Türküstan şəhəri
ilə Şuşa arasında qardaşlaşmış
şəhər münasibətləri yaratmaq is
təklərini bildirdilər. Onlar erməni
qəsbkarları tərəfindən dağıdılıb
viran edilən Qarabağın dinamik
dirçəlişini öz gözləri ilə gördülər.
Bundan başqa gələn il Qazaxıs
tan Respublikası Parlamenti Məc
lisinin Sədri Nurlan Niqmatulinin
Azərbaycana rəsmi səfəri nəzərdə
tutulur.
Bütün qarşılıqlı səfərlər əla
qələrimizin genişləndirilməsində
böyük potensial olduğunu göstə
rir. Praktik olaraq yaxın gələcək
üçün planlar, bir sıra layihələr
hazırlanıb və artıq bu layihələrin
icrasına başlanılıb. Bununla yanaşı,
beynəlxalq qurumlarda, çoxtərəfli
platformalarda parlamentlərimiz
fəal əməkdaşlıq edir, AŞPA-da,
ATƏT PA-da, TÜRKPA-da, MDB
PA-da bir-birinə qarşılıqlı dəstək
nümayiş etdirirlər. Hər iki dövləti
birləşdirən amilləri - türk dün
yasına mənsubluğu, ortaq tarixi,
mədəniyyəti, adət-ənənələri və dili

nəzərə alsaq, düşünürəm ki, başqa
cür ola da bilməz.
- Qazaxıstan Respublikasının
Birinci Prezidenti - Elba
sı Nursultan Nazarbayevin
təşəbbüsü ilə adı dəyişdirilə
rək Türk Dövlətləri Təşkilatı
adlandırılan qurumun türk
dünyası, eləcə də region
üçün əhəmiyyəti barədə nə
deyə bilərsiniz?

nı Nazarbayevin qəbul olunmuş
daha bir təşəbbüsünü qeyd etmək
istərdim. Söhbət təşkilatın uzun
müddətli hədəflərini müəyyən
edən “Türk baxışı - 2040” strateji
proqramından gedir. Sənəd təkcə
dəyərləri və ortaq türk kimliyi
məsələlərini deyil, həm də iqtisadi,
infrastruktur, nəqliyyat, turizmlə
bağlı məsələləri, səhiyyə, enerji və
elmi araşdırmaların geniş spektrini
əhatə edir. Burada ən son texnolo

Qazaxıstan parlament nümayəndə heyətinin Şuşaya səfəri

- Məlum olduğu kimi, Qaza
xıstan həmişə türk inteqrasiyası
nın inkişafına təşəbbüs və maraq
göstərib. Qazaxıstan Respublika
sının Birinci Prezidenti - Elbası
Nursultan Nazarbayevin Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
Türk Dövlətləri Təşkilatına çevril
məsi ideyasının həyata keçirilməsi
türk dünyasının dirçəlişində və
təşkilata üzv dövlətlərin xalqları
nın daha da yaxınlaşmasında yeni
mərhələnin başlanğıcını qoydu.
Türk Şurası liderlərinin İstanbul
sammitində çıxış edən Nursultan
Nazarbayev deyib: “Bu sammi
tin köməyi ilə mesaj verə bilərik
ki, türk sivilizasiyası dirçəlməyə
başladı, türk dövlətləri birləşdi və
yeni ideologiya yaratdı”.
Mən İstanbulda keçirilən Türk
Şurası liderlərinin sammiti zama

giyaların, xüsusən də süni intellek
tin, Big Data-nın inkişafı sahəsində
əməkdaşlığın zəruriliyi ayrıca
qeyd olunub, rəqəmsal, yaşıl və
ağıllı iqtisadiyyata keçid, ağıllı şə
hərlərin inkişafı nəzərdə tutulub.
Bu kontekstdə vurğulamaq
istəyirəm ki, Türk Dövlətləri Təş
kilatı ölkələri arasında qarşılıqlı
fəaliyyət potensialı çox yüksəkdir.
Bu gün TDƏŞ-in əvvəlki sammit
lərində qarşıya qoyulmuş vəzifə
lərin reallaşması mexanizmlərini
təkmilləşdirmək məsələsini həll
etmək lazımdır. Əslində mahiyyə
tinə görə yol xəritəsi adlandırıla
bilən “Türk baxışı - 2040” stra
teji sənədinin həyata keçirilməsi
isə nəticədə qardaş türk ölkələri
arasında daha sıx əməkdaşlığa və
inteqrasiyaya gətirib çıxarmalıdır.
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Milli Məclisin deputatı Tahir Rzayev qələmə aldığı “Xilaskar atanın
xilaskar oğlu” poemasını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevə və düşmən üzərində qələbəmizi
təmin edən igid oğullarımıza ithaf etmişdir.
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XİLASKAR ATANIN
XİLASKAR OĞLU
(poemadan bir parça)
Tarixindərslərinəhərvaxtmöhtacdırbəşər,
Heçdəntarixədönmürgünlər,saatlar,anlar.
Əbədiömüredibqəlblərdətarixləşər
Xalqınıntarixiniyazanlar,yaradanlar.

Yaratmağa,yazmağasevənürəkgərəkdir,
Yanmasan,düşünməsən,duymasan,yaratmazsan.
Yaşadıbucaltmağaarzu,istəkgərəkdir,
ÜrəyiniVətənçünqoymasan,yaratmazsan.

Torpağınhəsrətininadan,cahilanlamaz,
Haqq,ədalətyolundasusar,ucalmazsəsin.
Səntorpağınbağrınabirşəhidadınıyaz,
Ordanqeyrət,cəsarət,xalqasevgigöyərsin...

Ağıllacəsarətinvəhdətinur,səadət,
Azadlıqqurtuluşdur,həqiqətdir,zəfərdir.
Həyatınıxalqınabəxşedənkəsin,əlbət,
Ömrüdətarixinin,xalqınömrüqədərdir.

Ədalətə,hikmətəgüvənənunudulmaz,
Torpağınısevənləradalıb,ucalırlar.
Haqsıztökülənqanlarheçzamanyerdəqalmaz,
Birgünbağlananyolunbirgünaçılmağıvar.






Rəhbərhaqqyoluseçdi,haqqolduqibləgahı,
Xalqınınkeçmişiylə,qüdrətiyləöyündü.
Sonsuzdüşüncələrləaçdıyenisabahı,
Ürəyitorpaqeşqi,yurddərdiylədöyündü...






Düşündüaxşamsəhər,düşündüaramaram,
Vətənindərdlərinigözlərinəçəkdio.
Təmkinlə,siyasətlə,inamla,qramqram,
Zəfərəgedənyolunözülünütökdüo.
Zəhmətəgüvəndilərvətənpərvəroğullar,
Azərbaycanadındabirdünyayaratdılar.
Dəyişdigörkəminikəndlər,şəhərlər,yollar,
Arzularaqovuşub,məqsədlərəçatdılar.
Uğurlarsıralandı,artdı,sürətləartdı,
Rəhbərhərçətinliyədözərək,sinəgərdi;
Xalqgücüyləmöhtəşəmxarüqələryaratdı,
Ancaqki,azalmadıürəkdənVətəndərdi...

***
Dərinxəyallaradalıbdırəhbər,
Keçmişəyolsalıbdüşüncələri.
Qəlbindəgəzdirirhəran,sərasər,
Xalqınındərdiniillərdənbəri.
FikrindəcanlanırUluÖndərin
söylədiyisözlər,müdrikkəlamlar:
“Oğlum,tarixiniöyrənənlərin,
Ürəyitəpərli,işiqlıolar.
Tarixindərsləriömrüuzunu
mayakdıröyrənibdüşünənlərə.
Ənböyükmüəllimtarixdirbunu,
deməyibmüdriklərbiləbəsyerə.
Dilinə,dininə,öztarixinə,
Xorbaxanxalqınaacıyabilməz.
Nəslinisevməyənqalarpisgünə,
Ömrübadagedər,taleyigülməz.
Başımızagələnmüsibətlərin,
Kökünü,sirrinianlamalıyıq.
Tarixidərkedib,dərindəndərin,
Çoxvaxtözümüzüdanlamalıyıq.
Qılıncçalmışıqsabirliyimizə,
Düşmənəyollarıaçmışıq,demək.
Dönükolmuşuqsabirliyimizə
Vətənsevgisindənqaçmışıq,demək.
Haqdan,ədalətdəndüşdükcəuzaq,
Aləməyüksəlibnaləahımız.
Keçmişiunutsaq,xatırlamasaq,
Artargündəngünəgünahlarımız.
Yadonsuzdayaddır,yadanəvarki,
Vətənodayanarelyadlaşanda.
Torpaq,yurdbölünərinsanlarbilki,
vardövlətuğrundahəddiaşanda.
Xəyanətboyatar,həqiqətölər,
Millətbirliyinəsahibolmasa.
Zalımlarsevinməz,ədalətgülər,
Ayoğul,insanlıqxırdalanmasa”.
Atadərsöyrədir,oğuldinləyir,
Hərkəlməincidir,nurdur,mayakdır.
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Atanın köksündə bir səs inləyir
Əvvəli və sonu ədalət, haqdır.
***
Ali Baş Komandan cəsarətiylə
Yatan vicdanları bir-bir oyatdı.
Xalqına, yurduna sədaqətiylə
Möhtəşəm bir tarix yazdı, yaratdı.
Həsrətli torpaqlar, kəndlər, şəhərlər,
Güldü üzümüzə ilk bahar kimi.
Ali Baş Komandan - cürətli rəhbər,
Səs saldı dünyaya xilaskar kimi.
Dağların gözünə işıq saçıldı,
Qayalar səsləndi zəfər dilində
Fərəhdən payızda güllər açıldı,
Kədərli Arazın sahillərində...
Yerlərdə qalmadı şəhid qanları
Ruhlar sevindilər, qanadlandılar.
Vətənin qəhrəman, mərd oğulları
Ölümü öldürüb ad qazandılar.
Odur, rəhbərinin bir əmri ilə,
Ordumuz sədləri dəf etdi, keçdi.
İnamla, vüqarla, sədaqət ilə,
Xalqımız qurtuluş yolunu seçdi.
Xalq rəhbərə, rəhbər xalqa güvəndi,
Çin etdi xalqının saf niyyətini.
“Xöşbəxtəm yerinə yetirdim” - dedi,		
“Atamın əhdini, vəsiyyətini”...
Vətənin yolunda qanlar-qadalar
Qırmadı rəhbərin iradəsini.
Harada millətin, xalqın haqqı var,
Ucaltdi o yerdə məğrur səsini.
Ən çətin məqamda, ən əziz gündə,
Seçdi bir-birindən doğmanı, yadı.
Görüşlər, fikirlər çözələnsə də,
Qarabağ heç zaman unudulmadı.
Dedi ki, “Qarabağ Azərbaycandır!”
Dedi ki, “Qarabağ ürəkdir, candır”.
Dedi ki, “Qarabağ cəlladlara yox,
Mərdlərə yurd olan cənnət məkandır.”
Tahir Rzayev
Millət vəkili

***
Qoymadıq Şər Xeyrin belini əyə,
Mərdlik canımızda, qanımızdadır.
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Qardaşlıq yolunda mətinik - deyə,
Türkiyə, Pakistan yanımızdadır.
Birlik nidaları göyə ucalsın
Sevinsin atalar, gülsün analar.
Aləm anlasın ki, Türk Dünyasının
Ərdoğan, İlham tək oğulları var.
Qonşumuz namərdsə, düşünək gərək
Xalqımıza bir gün ağlamalıyıq.
Xalqları yumruq tək birləşdirərək,
Özümüzə ümid bağlamalıyıq.
Millət mənliyiylə öyünər, gülər,
Söyüd bar gətirməz, yoxdan var olmaz.
Nəsli pak olanlar cəngavərləşər,
Nadandan sərkərdə, xilaskar olmaz.
Səbrlə, ağılla, siyasət ilə,
Tarixi dərsləri anlatdı bizə.
Faktlarla, sübutla, cəsarət ilə,
Düzəliş eylədi səhvlərimizə.
Xalqın qüdrətini sözlə, təriflə,
Dünyaya göstərdi, hər yana yazdı.
Ədalət sözünü böyük bir hərflə
Haqqa dönüklərin alnına yazdı.
Andıyla, sözüylə sübut etdi ki,
Torpaq - ürəyidir, Vətən - canıdır.
Nahaqqın üstunə elə getdi ki,
Dedilər, zamanın qəhrəmanıdır.
Keçdi, zəmanənin sınaqlarından,
Ədalətə arxa, haqqa yar oldu.
Vüqarlı sərkərdə, məğrur Komandan,
Tarixdə iz qoyan xilaskar oldu.
Dünya unudulmaz ad verdi ona,
Üzü ağ, andı pak, sözü qətidir.
Güc verən Rəhbərə, Baş Komandana
Xalqının tükənməz məhəbbətidir.
Ədalət üzülməz, şər ayaq tutmaz,
Qış əvəz eləməz heç vaxt baharı.
Nəsillər ucaldar, tarix unutmaz,
Məğrur rəhbərləri, xilaskarları.
Verdi qiymətini dövri-zamanın
Azadlıq amalı, ədalət yolu.
Aldı öz haqqını Azərbaycanın
Xilaskar atanın xilaskar oğlu!

ZƏFƏR
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Azad yurdum –

İmamverdi İsmayılov
Milli Məclisin deputatı

zƏNGİLANIM
Birqruprayonsakiniilə,möhtərəmPrezidentlə
Zəngilanınişğaldanazadedilməsininbirilliyinəhəsredilən
görüşəgedirdik...
“İşğaldanazadolunmuşərazilərədaxilolursunuz”
lövhəsiiləbiziqarşılayırQarabağvəŞərqiZəngəzur
torpaqları...
“Zəfəryolu”iləirəliləyirik...
BütünyollarVətənyoludur...
Ətrafmənzərələrermənivəhşiliyinin,vandallığınınqanlı
nümunələrini,dağıntılarını,fəlakətləriniaydıngöstərir...
HəmdəquruculuğuntəkAzərbaycanınyox,Qafqazın
ənböyüktikintimeydanınaçevrilənbuərazilərdəki
dirçəlişinqürurvericimənzərələrinifəxrləseyredirik...
ArtıqZəngilandayıq...
28iləvvəltərketməyəməcburolduğumuz,27ilnisgilini
qəlbimizdəənböyükdərd,ələmkimisaxladığımız,1ilöncə
isəmüzəﬀərAliBaşKomandanın“dəmiryumruğ”unun
qətiyyətisayəsindəbizimolanZəngilanımızdayıq...
Keçirdiyim,keçirdiyimizduyğularıifadəetməyəsözmü
var?!..
Ağrıiləsevinc,kədərləqürur,dağıntılarınqüssəsiilə
qayıdışınqürurueynianda,eyniməqamdaikitəzadı
yaşayırıq...
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Məlumolduki,artıqdövlətbaşçısıİlhamƏliyevvə
birincixanımMehribanƏliyevadaZəngilanadaxilolublar.
RayonictimaiyyətiiləgörüşdənöncəonlarAğalıkəndində
həyatakeçirilən“ağıllıkənd”layihəsiçərçivəsindəgörülən
işlərlətanışolublar.SonraZəngilanınyenimöhtəşəm
ünvanlarındanbiriolacaqBeynəlxalqHavaLimanının
tikintisinəbaxıblar.DövlətSərhədXidmətininZəngilan
rayonundayerləşənhərbihissəkompleksindəyaradılan
şəraitləmaraqlanıblar.“Azərişıq”ASCninZəngilan
RəqəmsalYarımstansiyasınıntəməlqoymamərasimində
və“Azərenerji”ASCnin“Zəngilan”yarımstansiyasının
açılışındaiştirakediblər.
PrezidentintarixifərmanıiləŞərqiZəngəzuriqtisadi
rayonuyaradılıb.Zəngilandabuiqtisadirayonunbirhissəsi
kimiözününyenidövrünə,əminamanlıqvəquruculuq
həyatınabaşlayır.
Butorpaqlarbaşdanbaşabolluqdur,bərəkətdir.
Zəngintəbiisərvətlərqaynağıdır.Nadirfloravəfauna
incilərininmünbitməkanıdır.Zəngilanıngurçaylarını,şəfalı
bulaqlarını,dünyadaikinci,Avropadabirinciolantəbiiçinar
meşələrinivəbaşqatəbiigözəlliklərinisaydıqcabitəndeyil.
Ötəniləqədərbizburadədəbabatorpağımıza
ayaqbasabilmirdik.ƏvvəlcəHoradizdən,sonraCocuq

ZƏFƏR
Mərcanlıdanqəribyurdlarımızahəsrətləboylanırdıq.
Buralarınbirudumhavasınıduymaqistəyirdik.Doğma
ocaqyerlərimizbizimüçünxəyalaçevrilmişdi.Butor
paqlarlabağlıxatirələrimizdəntəsəllitapıbbirgünyenidən
buralaradönməkümidiiləyaşayırdıq.
İndi isə o xəyallardan Qarabağdakı, Zəngilandakı
reallığa gəlmişik. Biz qayıtmışıq. Yenidən əcdadlarımızın
uyuduğu torpaqlardayıq.
Məhz Prezident İlham Əliyevin sayəsində!
Çoxumuzillərəvvələhdeləmişdikki,təkitorpaqlarımız
azadolunsun,heçyolirizdəistəmərik.Eləcə
yaddaşımızdakıizləritutub,qəribyurdlarındoğmaiyini
alıb,piyadagələrik!Ayağımızla,həttamaşınımızlagələ
bilmədiyimizbuyerlərəindimüasirhavalimanınaeniş
edəntəyyarələrləgələbilirik.Buəzmə,budəyanətəgörədə
bütünelobacənabPrezidentəminnətdardır!
Qarabağda,Zəngilandaindigördüklərimiz
düşündüklərimiziçoxgeridəqoydu!
* * *
Vənəhayət,möhtərəmPrezidentimizvəhörmətliMeh
ribanxanımtəşrifgətirirlər...
Özləriiləböyüksəmimiyyət,bəsirət,ülviyyətdə
gətirirlər...
Butorpaqlaraazadlıq,zəfərbəxşedənqüdrətliLiderindi
dəbizəmisilsizsevincbəxşedir...
Əlveribhərkəslətəktəkgörüşür...
Şəhidatasınınboynunuqucaqlayır,kövrəlir...
HələMehribanxanım...
Bütünanalarıbağrınabasır...
Azərbaycanqadınınınbütünnəcibliyi,alicənablığı,
müqəddəsliyiməhzMehribanxanımınsimasında,əməlində,
şəxsiyyətindətəcəssümedib...
Vəbugörüştimsalındabizbunlarıbirdahaaydın
görürük...
Ayağımızyurdtorpağındadırdeyə,çoxduyğulu,çox
həyəcanlıyıq.Hamıəzizxilaskarımızaminnətdarlığını,
sevgisinibildirməkistəyir...
Tələsirik,ürəyimizsevgisözləriilədoludur...
Sözçoxdur,ancaqvaxtyoxdur...
Uzunillərdirparlamentdətəmsiletdiyimhəmvətənlərim
adındansözalıram:“QədimqayımZəngəzurundilbər
guşələrindənolanZəngilanımızaxoşgəlmisiniz!”deyirəm...
“Düzdür,bizibuqəribyurdlarasizgətirmisiniz.İndibiz
dəevyiyəsikimiürəkləSizə“rayonumuzaxoşgəlmisiniz!”
deyəbilərik.Bugünümüzəşükürlərolsun!”sözləriməhamı
qoşulur.
XilaskarımızisəTƏVAZÖKARLIQLAgülümsəyir..
Hamımızçoxhəyəcanlıyıq.Sevincimizyerəgöyəsığmır.
OgünböyükHeydərƏliyevinböyükruhudaşad
idi.ZəngilancamaatıUluöndərinxilaskarlığınıhəmişə
minnətdarlıqduyğusuiləxatırlayırvəxatırlayacaq.Əgər
1993cüildəoBöyüktarixişəxsiyyətolmasaydı,həryerdən

yolubağlanmışvəözünüArazaqərqedənzəngilanlılarında
aqibətiXocalısakinlərininfaciəlitaleyikimiolacaqdı.
“HeydərƏliyevzəngilanlılarınxilaskarıoldu.Siz
isəcənabPrezident,Zəngilanınxilaskarıoldunuz!”
minnətdarlıqduyğularıiləqəlbimdənsüzülənbusözlər,
əslində,bütünelimizintəşəkkürü,şükranlıqduasıidi...
* * *
Zəngilanişğalolunandaanasınınkürəyindəkişəlləkdə
doğmayurdlardançıxankörpələrinindi30yaşıvar.Onları
vətənpərvər,məsuliyyətligəncnəsilkimiPrezidentin
vətənpərvərliksiyasətiyetişdirdi,formalaşdırdı.
OnlarınhərbiriAzərbaycanınigidəsgəri,zabitikimi
böyüdü.BuhərbçilərqüdrətliSərkərdəmizinəmriiləhaqq
ədalətuğrundavuruşubtorpaqlarımızıazadetdilər,ölüm
dirimsavaşınaatıldılarvəqalibgəldilər!
Bəli, Suqovuşandan Şuşayadək zəfər yürüşündə məhz
İlham Əliyevin mübarək adı əsgərlərimizi coşdurdu,
qələbəyə köklədi!
AzərbaycanOrdusudağlarda,buyüksəkliklərdəüçrəngli
bayrağımızıucaltdı.Kəndlərimiz,qəsəbələrimiz,şəhərlərimiz
birbirininardıncaazadedildi.Ruhumuzunşəhəri,
mədəniyyətpaytaxtımızŞuşamızaZəfərbayrağısancıldı.
Qəhrəmanşəhidoğullarımızınruhuqarşısındabaş
əyirik.Ruhlarışadolsun!
İlhamƏliyevAzərbaycantarixindəçoxmöcüzələr
yaradıb.Çoxəlçatmazarzularıreallığaçevirib.
Torpaqlarımızınazadlığıbunlarınənmisilsizidir.
İndiyədəkdünyaAzərbaycanıniqtisadimodelini,milli
inkişafmodelini,dövlətquruculuğumodeliniöyrənirvə
əxzedir.İndiisədünyanınəngüclühərbimərkəzləri,xarici
dövlətlərİlhamƏliyevinhərbimodeliniöyrənir.
Prezident möhtəşəm bir tarix yazdı  Zəfər tariximizi.
MüzəﬀərAliBaşKomandan,eynizamanda,Azərbaycan
dövlətini,AzərbaycanxalqınımüzəﬀəredənŞəxsiyyətkimi
tariximöcüzəyaratdı.XXIəsringörünməmişmöhtəşəm
qələbəsinivəmöcüzəsini!
İndiDövlətmillətordugenetikformuluyaranıbvə
möhkəmtəməllərüstündəqurulub.
Millətləşmə,dövlətləşməhisslərigüclənib.Misli
görünməyənyekdillikformalaşıb.
Bütün bunları yaradan isə, əlbəttə ki, Xilaskarımızdır!..
* * *
Təlatümlüdünyamızınbuvaxtında,müxtəlifsi
yasimaraqlarıntoqquşduğuzamandaİlhamƏliyevin
uzaqgörən,cəsarətlisiyasəti,mahirdiplomatiyasıilənə
qədərçətinbirmissiyanıyerinəyetirdiyinihərkəsbilir,
görür.
44gününhəyəcanlı,intizarlı,biroqədərdəsevincli
fərəhlianlarıhəmişəbizimlədir.İndiadamfikirləşirki,bu
tarixi,şərəflimissiyanıhəyatakeçirəndəPrezidentneçə44
minhəyəcanlı,narahatanlaryaşayıb.
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Qətiyyətli Sərkərdə kimi ordumuzun azadlıq
mücadiləsinə rəhbərlik etməklə yanaşı, informasiya
müharibəsində də fədakarcasına döyüşüb. Azərbaycanın
haqq səsini müxtəlif kommunikasiya kanalları vasitəsilə
dünyaya çatdırıb. Erməniləri və havadarlarını informasi
ya savaşında da məğlub edib.
Keçirdiyidiplomatikgörüşlər,telefondanışıqları,bildiyi
mizvəbilmədiyimiz,təsəvvüretmədiyimiztəzyiqlərindəf
edilməsibütünbunlarısinxron,paralelşəkildəvənecə
ustalıqlayerinəyetirməyionunliderlikəzmindənirəligəlir.
Bunlarınhamısınınöhdəsindənləyaqətlə,əslqəhrəman
kimigəldi!
Camaatımız“Kişioğlukişi!”deməkdəçoxhaqlıdır!
BütünbunlarınhamısıZəfərtariximizinqızıl
səhifələridir!
İlhamƏliyevbütünçətinliklərəbaxmayaraq,bunu
bacardı.Qələbətariximiziyazdı.Adınıbutarixəəbədiyazdı.
Milliqürurumuzuözümüzəqaytardı.
Buqürurun,butarixinmüəllifi,buQələbəninSərkərdəsi
Odur...
Həyatgöstərdiki,nəyi,necə,nəvaxtetdiyiniO,daha
dəqiqbilir.Obaxımdanhələindidədemədiklərivar...
Ammabizbilirikki,O,sabahımızüçündə,eləQərbi
Zəngəzurumuzüçündənəyinecəedəcəyiniindidəndəqiq
bilir...
Vəedirdə...
Müstəqil Azərbaycanımızın müzəﬀər Ali Baş
Komandanı!
Qarabağın, Şərqi Zəngəzurun tarixi xilaskarı!
* * *
Coğrafiyabirtaledir.Nəetməli,bizimdətaleyimizə
beləbirqonşuluqqismətiyazılıb.Dünyanınkoronavirus
pandemiyasıiləmübarizəapardığızamandaondandabetər
virusa,xəstəliyə,saxtatarixxəstəliyinə,faşizmmərəzinə
yoluxmuşməxluqlarladöyüşməkdəbizimtaleyimizimiş.
Ammabilirikki,bunadanlarAfrikacəngəlliklərində,
yaxudAvstraliyaucqarlarındayaşasaydılarbelə,yenə
mənfurvərdişlərindən,iddialarındanəlçəkməzdilər.Oraları
daməkrlisavaşmeydanınaçevirərdilər.
Bax, onda onlar da görərdilər ki, bu erməni xəstəliyi
necə bir bəladır.
Həyat göstərdi ki, sən demə, bu məxluqların əlacı
və ilacı İlham Əliyevin “dəmir yumruğ”unda imiş.
Əzəmətli“dəmiryumruq”laermənifaşizmininbaşıəzildi,
regionbubəladanxilasedildi.
İstəksiz,könülsüz,dişsizATƏTinillərdiruzatdığıməsələ
cəmi44güniçindəyolunaqoyuldu.BMTnin30iləyaxın
havadaqalmış4qətnaməsininicrasına44güniçindənail
olundu.
CənabPrezidentbölgədəyenibirtarixireallıqyaratdı.
AzərbaycanındəmirqollarınıQarabağa,Zəngəzuravəbura
dandabütündünyayaaçdı.Bizzəngəzurlularindiyəqədərbu
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dəmiryollarınınnostalgiyasıiləyaşayırdıq.Buralardankeçən
qatarlarodövrünənişləksərnişinvəyükdaşımavasitəsiidi.
Xatırlamasamgünaholar.BakıNoraşen,BakıQafan,
Bakıİrəvan,BakıMincivan...Kiminyadındançıxar?!
Bu qatarlar arzularımızın qatarı idi.
Qurucu Prezident kimi bu dəmir qolları doğma
yurdlarımıza açır, Azərbaycanın polad qollarını, əyilməz,
bükülməz qollarını dünyaya qovuşdurur...
Bir zamanlar hərəkət qraﬁki bölgə sakinlərinin za
manvaxt ölçüsü idi. İndi yeni salınacaq möhtəşəm dəmir
yolları ilə gələn bu qatarlar Zəngəzura yeni zaman, yeni
ritm və yeni ruh gətirəcək.
AzadetdiyimizbuyurdlarıPrezidentimizhörmətliMeh
ribanxanımladəfələrləqarışqarışgəzir.Kəndləri,onların
adlarını,qədimtoponimləriəzbərbilən,mənasınıizahedən,
ənəsasüzəçıxaranvətarixiədalətibərpaedənmilliLider
kimi,təkcəbuyurdlarıyox,buyurdlarınitirilənillərinidə
geriqaytarırPrezident...
Əminik ki, Prezidentimiz qoşa qanad kimi, çox
hörmətli Mehriban xanımla azad yurdlarımızı tezliklə
cənnətməkana çevirəcək...
Azadedilmişyurdlarımızdahəyatakeçirilənböyük
bərpaquruculuqişləri,“ağıllıkənd”,“ağıllışəhər”layihələri
tezlikləreallığaçevriləcək...
* * *
Yekunda bir deyəcəyim, yazacağım qaldı. Bu ﬁkirlər
mənim qəlbimdə çoxdan nisgil bağlamışdı...
Bunların bir qismini Xilaskarımıza  Prezidentimizə də
bütün zəngilanlıların diləyi kimi çatdırdım...
Dinlədi, məmnunluqla, daha doğrusu, əminliklə
gülümsədi...
Və qarşıya  uca dağlara baxdı...
İnamla baxdı...
Qalib Komandan kimi baxdı...
Millətini və dövlətini aydın sabaha düzgün yolla
aparan Müdrik Şəxsiyyət kimi baxdı...
Bu baxışlarda nələr yoxdu, İlahi?!.
...Uşaqvaxtıteztezbudağlaraçıxardıq.Çiyinçiyinə
durmuştəpələrəçaydaşları,çınqıllardaşıyıbirihərflərlə
sözlər,şüarlaryazardıq.Busözlərintarixkimiqalmasını
istərdik.İndibudəmiryollarıboyunca,azadolunmuşbu
torpaqlarınköksündə,İlhamƏliyevinyaratdığıabadlıq
inkişafmənzərələriiləyenibirtarixyazılır...
Buyenitarixinsözlərini,zamanındiktəelədiyişüarlarını
Zəfərtarixininşahidləriolanxoşbəxtgənclərəzəmətli
qələbəbayrağınındalğalandığıbuyurdlardamüstəqil
Azərbaycanınbütövləşmişxəritəsinidağlara,təpələrə
hörəcəklər:
Qarabağ Azərbaycandır!
Zəngəzur Azərbaycandır!
Bu yurdların xilaskarına eşq olsun!
Böyük qayıdışımız mübarək, cənab Prezident!

ZƏFƏR
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Əhməd vəliyev:

“Parlament böyük məktəbdir”
“Sabiq deputat” rubrikamızın budəfəki qonağı tanınmış pedaqoq, iki çağırış Milli
Məclisin deputatı olmuş, “Odlar Yurdu” Universitetinin rektoru, fizika-riyaziyyat
elmləri doktoru, professor, “Şöhrət” ordenli elm xadimi Əhməd vəliyevdir.
işlədiyim zaman o, mənim tələbəm
olub.
Millət vəkili, akademik Ziyad
Səmədzadənin də çıxışı mənim
üçün çox xoş oldu. Onunla artıq
50 ildən artıqdır ki, bir-birimizi
tanıyırıq. Təbrik üçün deputat Etibar Əliyev də gəlmişdi. O, hazırda
Milli Məclisdə mənim əvvəl seçildiyim Suraxanı rayonunu təmsil
edir. Seçki kampaniyası zamanı
vəkilim olmuşdu. Sonra həmin
ərazidən namizədliyini verəndə
artıq seçicilər onu yaxından tanıyırdılar və bu da ona çox kömək
etdi.

- Əhməd müəllim, xoş gördük sizi. Bu günlərdə 75 illik
yubiley yaşınızı qeyd etdiniz.
Bu münasibətlə jurnalımız
adından biz də sizi təbrik
edirik. Yubileyinizi hansı şəraitdə qeyd etdiniz?
- Təşəkkür edirəm. Çox xoşdur
ki, bu əlamətdar gündə məni yada
salmısınız. Təsadüfən öyrəndim ki,
tələbələrim yubileyim münasibəti
ilə həyatımı əks etdirən film hazırlayıblar. Həmin gün universitetin
akt zalına daxil olanda gördüklərim məni həm təəccübləndirdi,
həm də duyğulandırdı. Zalda
tələbə və müəllim heyəti, keçmiş deputat həmkarlarım, Təhsil

- 10 il Azərbaycan parlamentinin deputatı olmusunuz.
Elm və təhsil komitəsi kimi
mühüm bir sahədə qanunvericilik bazasının formalaşma-

Nazirliyinin əməkdaşları və digər
rəsmi şəxslər toplaşmışdılar. Mərasimdə
iştirak edən təhsil
Ammaetirafedimki,parlamentüçündədarıxı
nazirinin müavini
ram.MilliMəclisdəkibütünçıxışlarımınvideoya
Firudin Qurbanov
zılarınıxatirəolaraqözümləgötürmüşəm.İstər
cənab nazirin mənə
ünvanlandığı məkQazaxrayonundan,istərsədəSuraxanırayonun
tubu oxudu və özü
dandeputatseçildiyimvaxtdaimseçicilərimin
də təhsildə keçdibütünproblemləriniMilliMəclisdəqaldırmışam.
yim yol barədə ətrafQazaxrayonunundeputatıolduğummüddətdə
lı çıxış etdi. Əslində
cənabPrezidentoraüçdəfəsəfəretdi.Çoxsə
Firudin müəllim
mənim fəaliyyətimlə
mimisöhbətlərimizoldu.MilliMəclisdəçoxyaxşı
yaxından tanışdır.
insanlarlatanışoldum.ParlamentAparatındaba
Mən o vaxtkı Xalq
carıqlı,professionalinsanlarçalışırlar.
Təsərrüfatı İnstitutunda müəllim
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sında fəaliyyət göstərmisiniz.
Bu sahədəki qanunvericilik
bazasının hazırkı vəziyyəti
sizi qane edirmi və bu gün
nə kimi problemlərlə üzləşir
siniz?
- Ulu öndər daim deyirdi ki,
hər addımı milli-mənəvi dəyər
lərə söykənərək atmaq lazımdır.
Bu qanun tam yetərli olmasa da,
müəyyən bir bazadır. Mən Milli
Məclisdəki çıxışlarımda da daim
qeyd edirdim ki, gənclər işlə və ya
təhsillə əhatə olunmalıdırlar. Bi
zim məzunların ölkə üzrə 50 faizi
ali və peşə məktəblərinə, kolleclə
rə daxil olurlar. Digər 50 faizi isə
aşağı bal topladığına görə, təhsil
ocaqlarına vəsiqə qazana bilmir.
Bal toplaya bilməyən 17 yaşlı gənc
bəs harada işləsin? Mənim öz
hesablamalarıma görə, hər il 100
min gənc təhsildən və işdən kə
narda qalır.
Bəzən çıxış yolu tapa bilmə
yən bu gənclərin valideynləri pul
vəsaitini götürüb xaricdə saxta təh
silə yatızdırır və böyük pul itkisin
dən sonra saxta diplomlarla geri
dönürlər. Nəticədə ölkədən çoxlu
miqdarda maliyyə vəsaiti çıxır. Bi
zim problemimiz budur. Məsələni
həll etmək üçün təhsil ocaqlarının
qapılarını açıb oxuyanlara diplom,
imtahandan keçməyən tələbələrə
isə sertifikat vermək olar. Mənim
arzum bu ideyanı həyata keçir
məkdir.
Bu gün əsas problemlərimiz
dən biri də kadr potensialının
formalaşdırılmasıdır. İstəyirik
beynəlxalq səviyyəli kadrlar hazır
layaq. Bunun üçün yüksək səviy
yəli pedaqoq potensialına malik
olmalıyıq. Bu olmasa, gəncləri
yaxşı mütəxəssis kimi yetişdirmək
mümkünsüzdür. Bu gün vəziyyət
dəyişib və hazırkı təhsil sistemi
5-10 il bundan əvvəlkindən fərqli
dir, keçmişdə neqativ hallarla daha
çox üzləşirdik. İndi cəmiyyətimiz
də, təhsilimiz də tam formalaşıb,
bilik və bacarığı olanlar işlə təmin

olunurlar. Bütün strukturlara - is
tər dövlət, istərsə də özəl qurumla
ra imtahanla işə götürürlər.
Dövlətimizin təhsil sahəsində
ən fundamental addımlarından
biri də tələbələrə təhsil kreditinin
verilməsidir. Artıq istedadlı, amma
maddi cəhətdən problemləri olan
heç bir tələbə təhsildən kənarda
qalmayacaq və onlar arasında rə
qabət mühiti yaranacaq.
- Qurucusu və rəhbəri olduğu
nuz “Odlar Yurdu” Universi
teti Azərbaycan təhsil ocaq
ları arasında özəl sektorda

yaranmış ilk elm ocağıdır.
Hazırda universitetdə işlər
necə gedir?
- Həmişə demişəm ki, hər bir
insanın həyat modeli olmalıdır. Ri
yaziyyatçı olduğum üçün gənclərə
də mütləq şəkildə öz həyat model
lərini qurmalarını tövsiyə edirəm.
Mən daim belə bir təhsil ocağı
yaratmağa hədəflənmişdim. Bu işə
həyatımı həsr etmişəm. Qazax ra
yon Daş Salahlı kənd orta məktə
bində mənə dərs deyən riyaziyyat
müəllimimin ixtisas seçməyimə
böyük təsiri olmuşdu. O zaman
lar Bakı Dövlət Universitetinin
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Mexanika-riyaziyyat fakültəsinə
daxil oldum. Universiteti bitirdik
dən sonra Xalq Təsərrüfatı İnsti
tutunun riyaziyyat kafedrasında
laborant kimi işə başladım. Cəmi
beş gündən sonra kafedra müdi
rim mənə dərs deməyi təklif etdi.
Orada formalaşdım, dissertasiya
müdafiə etdim, müəllim, dosent
vəzifələrində çalışdım.
“Odlar Yurdu” Universitetini
1995-ci ildə sıfırdan qurmuşam. O
zaman mən Bakı Sənaye Pedaqoji
Texnikumunun direktoru vəzifə
sində çalışırdım. Bu universiteti
də onun bazasında formalaşdır
dım. O dövrlər artıq özəl müəssi
sələr yaranmağa başlamışdı. Hə
mişə düşünürdüm ki, Amerikanın
özündə yaranan ilk universitet
özəl olub. Bizdə niyə bu olmasın?
Rəhmətlik Fəraməz Maqsudov
Dövlət Maliyyə Ekspert Komissi
yasının sədri idi. Mən ondan belə
bir özəl təhsil ocağı yaratmaq is
tədiyimi ölkə Prezidenti, rəhmət
lik Heydər Əliyevə çatdırmasını

xahiş etdim. Ulu öndər Fəraməz
müəllimə bu məsələdə bizə kö
məklik göstərməsini tapşırmışdı.
Beləliklə, çətinliklə də olsa, “Od
lar Yurdu” Universiteti yarandı.
Əvvəl kirayə binalarda çalışdıq.
Şükür ki, artıq fundamental bina
ya sahibik. Bu universitetin hər

otağı, hər küncü mənə əzizdir.
Əziyyətlə ərsəyə gəlib, hər şe
yi zəhmətlə qurmuşam. “Odlar
Yurdu” yeganə universitetdir ki,
onun nəzdində həm kollec, həm
də orta məktəb fəaliyyət göstərir.
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Bu arzumun reallaşmasına gö
rə hər zaman Ulu öndərin ruhuna
duaçıyam. Çox keşməkeşli yollar
keçdik. Sovetlər birliyi dağılan
da biz proseslərin içində idik. O
vaxt Xalq Cəbhəsində olanların bir
qrupu universitetdən, tələbə yataq
xanasından mənim tanıdıqlarım
idi. Həmişə onlara deyirdim ki,
siz dövlət idarə edə bilməzsiniz...
Bir dəfə kəndə gedəndə rəhmət
lik atam (o, uzun illər hökumət
işində çalışmışdı) soruşdu ki, bala,
siz dövləti dağıtmaq istəyirsiniz?
Dedim ki, yox, ay ata, biz müstəqil
Azərbaycan dövləti qurmaq istə
yirik. Müdrikliklə mənə baxaraq
dedi: ”Siz uşaq oyunu oynayırsı
nız, bala. Dövlət yaratmaq istə
yirsinizsə, gedin, Heydər Əliyevi
gətirin...”
90-cı illərin əvvəllərində Xalq
Cəbhəsinin üzvləri dəfələrlə üstü
mə hücum çəksələr də, əqidəmdən
dönmədim. 1992-ci ilin noyabrında
Yeni Azərbaycan Partiyası yaradıl
dı. 1993-cü ildə mən də rəhbərlik
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etdiyim Bakı Sənaye Pedaqoji Tex
nikumunda YAP-ın dayaq nöqtəsi
ni yaratdım. 31 nəfər partiyaya üzv
yazıldı. Prezidentliyə namizədlərin
yaş senzinin götürülməsi ilə bağlı
Ali Sovetin qarşısında mitinqlər
keçirilirdi, mən də müəllim-tələ
bə heyətimlə bərabər orada iştirak
edirdim.
Heydər Əliyev hakimiyyətə
gəldi və Azərbaycan dövlətini ye
nidən qurdu...
Ulu öndər dünyasını dəyişəndə
universitetin foyesində büstünü
qoymaq istədim. Heydər Əliye
vin ruhu qarşısında özümü borclu
hiss edirdim. Heykəltəraş Fuad
Salayevə büstü sifariş etdim. Büst
hazır olanda 2004-cü il mayın 8-də
açılışda iştirak etmək üçün Pre
zident İlham Əliyevə teleqram
göndərdim, açılışa dəvət etdim. O,
həmin dövrdə Naxçıvanda tədbir
də olduğundan iştirakla bağlı o
vaxtkı parlamentin Sədri Murtuz
Ələsgərova tapşırıq verdi. Murtuz
Ələsgərovun rəhbərliyi ilə bütün
dövlət rəsmiləri dahi şəxsiyyətin
“Odlar yurdu” Unuversitetində
büstünün açılışında iştirak etdi
lər. Prezident hətta mənə təşəkkür
məktubu da yazdı. Yəni ki, Azər
baycanda Ulu öndərin büstünü ilk
dəfə mən qoymuşam.
- Əhməd müəllim, övladları
nızdan davamçılarınız varmı?
- Təbii ki... Ailəm böyükdür. İki
oğlum, bir qızım, doqquz nəvəm,
bir nəticəm var. Böyük oğlum hü
quq elmləri doktoru, professordur.
O dövr SSRİ miqyasında 32 ya
şında hüquq üzrə elmlər doktoru
olan ilk şəxs idi. Hazırda “Odlar
Yurdu” Universitetində çalışır. O,
eyni zamanda, siyasi fəaliyyət gös
tərir -YAP Nərimanov Rayon Təş
kilatının sədridir. İkinci oğlum da
iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru,
dosentdir. O da bu universitetdə
çalışır. Qızım həkim olsa da, peda
qoji fəaliyyəti də var. Nəvələrimin
beşi Britaniyada müxtəlif ixtisaslar

üzrə ali təhsil alıblar. Onlardan biri
hazırda “Odlar Yurdu” Universi
tetinin nəzdindəki orta məktəbə
rəhbərlik edir. Digərləri isə müxtə
lif sahələr üzrə çalışırlar.
- Parlamentdəki fəaliyyətiniz
üçün darıxırsınızmı? Yəqin
ki, Milli Məclislə bağlı xoş
xatirələriniz çoxdur...
- Parlament böyük məktəbdir.
Lakin düşünürəm ki, mən təhsil
də olmalıyam. 10 illik deputatlıq
fəaliyyətim qurub yaratdığım bu
universitetin, kollec və məktəbin
işinə mənfi təsir göstərdi. Milli
Məclisdən ayrıldıqdan sonra bu
təhsil ocaqlarımın işini yüksək
şəviyyəyə qaldırmışam. Amma
etiraf edim ki, parlament üçün də
darıxıram. Milli Məclisdəki bütün
çıxışlarımın videoyazılarını xatirə
olaraq özümlə götürmüşəm. İstər
Qazax rayonundan, istərsə də
Suraxanı rayonundan deputat se

çildiyim vaxt daim seçicilərimin
bütün problemlərini Milli Məclis
də qaldırmışam. Qazax rayonu
nun deputatı olduğum müddətdə
cənab Prezident ora üç dəfə səfər
etdi. Çox səmimi söhbətlərimiz
oldu. Milli Məclisdə çox yaxşı
insanlarla tanış oldum. Parlament
Aparatında bacarıqlı, professional
insanlar çalışırlar.
Həyatımdan çox razıyam. Çox
çətinliklərlə üzləşsəm də, ruh
dan düşməmişəm, Tanrı mənə yol
açıb. Tələbə vaxtı dostlarım daim
məndən 15-20 yaş böyük insan
lar olardı. Hətta onların arasında
müəllimlərim də var idi. Hazırda
dostlarımın övladları da, nəvələri
də mənim ətrafımdadırlar. Dostlu
ğa sadiq insanam...
Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis” jurnalının
baş redaktoru
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xxI ƏSRƏ DOĞRU

AzAD YOL
2005-ci ilin payız günlərinin
birində Bakının məşhur “Neftçilər” xəstəxanasının o qədər də
geniş olmayan, səliqəli bir otağında
XX əsr Azərbaycan elminin fenomen şəxsiyyətlərindən biri sayılan
akademik Azad Mirzəcanzadə ilə
sonuncu dəfə görüşüm oldu. Cazibəsi hər zamankı kimi yerində idi.
Xəstə insanı sıxmamaq üçün yorucu
mövzudan yayınmağa çalışsam da,
həmişəki kimi müəllimlik vəzifəsinə
sadiqliyinin əlaməti olaraq tövsiyələrini sıralayırdı. Ona acgözlüklə
qulaq asır, sadəcə dinləmək istəyir,
vaxt azlığından nələri isə öyrənmək
fürsətini itirəcəyimdən qorxurdum.
Yorucu olmamaq üçün yarım saatın
tamamında ayrılmaq məqsədi ilə
icazə istəyəndə yatağının yanındakı
şkafdan böyük alman eksiztensialist

filosofu Karl Yaspersin “Psixopatologiya üzrə” ikicildlik kitabını mənə
uzatdı və bunu hökmən oxumamı
söylədi. Məhz bu epizoda görə hər
dəfə Azad Mirzəcanzadə barədə
düşünərkən, onu müəllimlik missiyasını xəstə yatağında belə sonadək
yerinə yetirən üstün bir azərbaycanlı olaraq yad edirəm.
“Mənim ən böyük arzum odur
ki, Azərbaycan xarici bazara öz
intellekti ilə çıxsın”. Bu sözləri akademik Azad Mirzəcanzadə son müsahibələrinin birində demişdi. Əsl
həqiqətdə o, öz ömrünü bu arzunun
gerçəkləşməsinə həsr etmişdi. “Siz
özünüzü dahi hesab edirsinizmi?”
sualına isə təvazökarlıqla “mən
özümü peşəkar sayıram” cavabını
verərək öz obrazını sadələşdirməyə
çalışmışdı. “Mənim arzum özüm-
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dən sonra məndən çox bilən, öz
işini sevən peşəkarlar yetişdirməkdir” - demişdi.
Amma o, yalnız peşəkarlar
yetişdirməklə kifayətlənmədi.
Azərbaycanda elmin və sənətin
bütün sahələrində düşünən insan
obrazının bütöv sistemini yaratdı. Elmi-texniki bilgilərin hamının
anlayacağı populyar dillə və müqayisələrlə anladılması istiqamətində
Azad Mirzəcanzadənin çağırışlarına cavab verən insanların böyük
əksəriyyəti çalışma və tədqiqat sahəsində uğur qazanmanın kodunu
anlaya bildilər.
Bu böyük alimin elmi irsində
dünyanın nüfuzlu jurnallarında çap
olunmuş 500-ə yaxın elmi məqalə,
100-ə yaxın monoqrafiya, dərslik,
dərs vəsaiti, 50 ixtira və elmi-kütlə-
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Onun üçün tarazlığın qorunub
saxlanması - müvazinət ən prioritet həyati nəzəriyyə idi. Deyirdi:
“Həyatda heç bir şey nə düz xət, nə
də yüksələn xət üzrə gedə bilməz:
enişlər var, yoxuşlar var. İnsan yüksəlişdədir və özünü elə hazırlamalıdır ki, pik nöqtəyə çatanda oradan
sərt şəkildə enməsin. Elə etsin ki,
çox zərər çəkmədən özünə gələ
bilsin”. O, Azərbaycanın düşüncə
sisteminə məhz bu həyati nəzəriyyəni yerləşdirdi.
Təkcə insanlar deyil, xalqlar da
bu müvazinətlə ayaqda qala bilirlər
və gələcəyə doğru təlatümsüz və
birgəyaşam tərzini mənimsəyirlər.
Azad müəllim məhz bu nəzəriyyə
üzərindən Azərbaycan cəmiyyətinin geriliyə düçar olmuş halını
göstərməyə çalışmışdı və dirçəliş
imkanlarının elmi biliklərə intizamlı
yanaşma ilə başlayacağına diqqət
yönəltmişdi.
Onun titulları da, təltifəri də
çoxdur. Elmi dərəcələri
də piramidanın ayağınAzərbaycanda78illikAzadMirzəcanzadəepo
dan başınacan tamamlanmış səviyyədədir.
xası2006cıilin17iyulgünündəbaşaçatdı.
Tanıyanlar bilir ki, o,
Cəmiyyətinruhundabuitkiilkdövrlərdəhiss
fitri istedada malik bir
olunmasada,illərötdükcəelmimühitimizdə
şəxsiyyət olub. Bunun
birboşluqzonasıyarandığınınfərqindəolduq
ilk işarələrini də uşaqlıvəAzadMirzəcanzadəniaxtarmağabaşladıq.
ğından göstərib. 1928-ci
AncaqAzadMirzəcanzadəniməkanolaraqax
il sentyabrın 29-da Bakı
tarışaçıxanlaranidənanladılarki,buradaÇin
şəhərində anadan olan
Azad orta məktəbi 15 yafəlsəfəsindənyaddaşlarımızayerləşmişDaonu,
şında bitirməklə çevrəsinyəniYoluxatırlamaqlazımgəlir.BuYolAzad
dəkiləri heyrətləndirib.
Mirzəcanzadəninsonkitabıolaraqmirasqo
Ali təhsilini 1944-1949-cu
yubgetdiyi“XXIəsrəgedənyol”dur
illərdə, yəni 16 yaşından
başlayaraq Azərbaycan Sənaye İnstitutunun
Neft-mədən fakültəsində alıb və
dən anladılar ki, burada Çin fəlsədağ mühəndisi ixtisasına yiyələfəsindən yaddaşlarımıza yerləşmiş
nib. 1951-ci ildə 23 yaşında texnika
Daonu, yəni Yolu xatırlamaq lazım
elmləri üzrə namizədlik, 1957-ci
gəlir. Bu Yol Azad Mirzəcanzadəildə 29 yaşında doktorluq dissernin son kitabı olaraq miras qoyub
tasiyalarını müdafiə edib, 1959-cu
getdiyi “XXI əsrə gedən yol”dur.
ildə professor adını alıb, 1962-ci
Azərbaycan insanı üçün XXI əsrin
ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyolunu aydınladan bu mütəfəkkiyasının müxbir üzvü, 1968-ci ildə
rin dəyəri daha fərqli bir rakursdan
isə həqiqi üzvü seçilib.
anlaşılmağa başladı.
vi əsər yer alır. Lakin bu elmi irsin
içərisində bir qədər qeyri-elmi irs
sayıla biləcək “Təhsilin humanitarlaşması haqqında etüdlər” və “XXI
əsrə doğru yol” əsərləri istənilən
ixtisas sahibi üçün geniş dünyagörüşü və yaradıcı xarakteri aşılayan
təkrarolunmaz mənbəyə çevrildi.
Bu əsərlərin illər sonra Azərbaycan mühitində elmi bilgilərin daha
anlaşılan üslubda təbliğində əvəzsiz
rol oynaması ilə yanaşı, gələcəkdə
bir mənbə ədəbiyyatı kimi klassik
mətnlər olaraq daha çox əhəmiyyət
qazanacağı da şübhə doğurmur.
Azərbaycanda 78 illik Azad
Mirzəcanzadə epoxası 2006-cı ilin
17 iyul günündə başa çatdı. Cəmiyyətin ruhunda bu itki ilk dövrlərdə
hiss olunmasa da, illər ötdükcə elmi
mühitimizdə bir boşluq zonası yarandığının fərqində olduq və Azad
Mirzəcanzadəni axtarmağa başladıq. Ancaq Azad Mirzəcanzadəni
məkan olaraq axtarışa çıxanlar ani-

Fazil Mustafa
Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədr müavini,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Akademik Azad Mirzəcanzadənin Azərbaycan elminin inkişafında
müstəsna xidmətləri var. O, elm
xadimləri arasında tətbiqi mexanika və neft-mədən işləri sahəsindəki
qiymətli araşdırmaları ilə məşhurlaşmışdır. Neftin çıxarılmasında texnoloji proseslərin mexanikası, riyazi
fizika metodlarının neft sahəsində
tətbiqi ilə bağlı problemlər məhz
Azad Mirzəcanzadə tərəfindən fundamental elmin nəzəri məsələləri
səviyyəsində araşdırılırdı. Alimin
neft və qaz-kondensat yataqlarının
mənimsənilməsinin və istismarının
əsaslarına həsr olunmuş elmi tədqiqatlarında neft sənayesinin qazma,
istehsal və neft maşınqayırması
kimi sahələrinin aktual problemləri
öz həllini tapmışdır.
Azad Mirzəcanzadə 400-ə yaxın
elmi əsərin, 50-dən artıq ixtira və
patentin müəllifidir. O, özünün elmi
fəaliyyətində neft və qaz çıxarılması
proseslərinin qlobal optimallaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirirdi.
Dəniz neft yataqlarının işlənilməsi sahəsində dinamik metodların
hazırlanması və tətbiq edilməsi
Azad Mirzəcanzadənin başlıca elmi
nailiyyətlərindəndir.
Azad Mirzəcanzadə Kazan Dövlət Universitetində, Qubkin adına
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Neft-Kimya və Qaz İnstitutunda,
Novosibirskdə, Ufada elmi-tədqiqat
müəssisələrində işləyib və çalışdığı
hər yerdə böyük müəllim obrazını
təsdiqləməyi bacarıb. Elmi diskussiyalarda öz fərqli üslubu və cazibəsi
ilə çevrəsindəkilərin xüsusi rəğbətini qazanıb.
O, böyük alim olduğu qədər də
peşəkar təşkilatçı idi. Lisey ideyasını ilk dəfə Azərbaycana o, gətirib.
İki məktəb yaratmışdı - 2 nömrəli
texniki-humanitar lisey, Xətai rayonu 47 saylı lisey. Səbail rayonu 2
nömrəli məktəbin bazasında riya-

ziyyat təmayüllü lisey yarandıqdan
sonra burada müəllim və şagirdlər
üçün mühazirələr oxumuş, seminarlar təşkil etmişdi. Onun keçdiyi
dərslərdə riyaziyyat, ədəbiyyat,
tarix, coğrafiya, tibbin əsasları, musiqi harmoniyası vardı. O, auditoriyalarda X-XI sinif şagirdlərinə əlavə
dərslər keçər, onlara texniki, fiziki
təfəkkür düşüncəsi aşılayardı.
Azad Mirzəcanzadə heç bir elm
sahəsini riyaziyyatdan ayırmırdı.
Bildirirdi ki, ədəbiyyatın özündə də
riyaziyyat var. Yer üzündə elə bir
sahə yoxdur ki, orada riyaziyyat
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olmasın. Riyaziyyat bütün elmlərin
açarıdır. İnformatika riyaziyyatdır,
fizika riyaziyyatdır, ədəbiyyat, tarix,
kimya, coğrafiya, biologiya hamısı
riyaziyyatdır. Ona görə də şagirdə
birinci riyaziyyatı sevdirmək lazımdır. Onun ən böyük arzusu uşaqlara
dünyəvi təhsil vermək idi. Mühazirələrə görə ona ödənilən pulu
yaxşı oxuyan tələbələrə təqaüd kimi
verirdi.
Azad Mirzəcanzadə çox dərin
düşüncəyə, erudisiyaya, görmə
əhatəliliyinə, fikrini anlaşılanadək
yeritmək məharətinə, yüksək dinləmək qabiliyyətinə malik alim və
böyük pedaqoq idi. Yeni informasiyanı sürətlə qəbul etmə qabiliyyətinə, aldığı məlumatı tez bir zamanda
aşılayıb yeni keyfiyyətlərlə, elmi
yeniliklərlə ideyalar çoxluğuna çevirmə bacarığı vardı.
Azad Mirzəcanzadə adi adamın,
bəlkə də sıradan bir alimin görə
bilməyəcəyi problemləri görür və
duyur, hədəfəri müəyyənləşdirir,
prosesləri təhlil edərək onları riyazi üsullarla izah edirdi. Amma ən
başlıcası bu idi ki, o, ən mürəkkəb
fikirləri də adi insan düşüncəsinə
yaxın tərzdə şərh edə bilirdi. Həmçinin o, geniş elmi maraqları, zəngin
məntiqi təfəkkürü, fitri istedadı, iti
yaddaşı olan şəxsiyyət idi.
Azad Mirzəcanzadəni Azərbaycana qazandıran şəxsiyyətlərdən
biri onun doktorluq işinin elmi
məsləhətçisi akademik İlyuşin olmuşdur. Bakıda Azadın yaşadığı
mənzillə tanışlıqdan sonra akademik çox narahat olur və Bakı Şəhər
Sovetinin sədri ilə görüşüb deyir ki,
əgər bu gənc və çox perspektivli alimə normal mənzil verməsəniz, onu
özümlə Moskvaya aparacağam.
Bu müraciətdən sonra ona şəhərin
mərkəzində üçotaqlı mənzil verilir
və Azad müəllim ömrünün sonuna
qədər həmin mənzildə yaşayır. Jurnalistlər akademik İlyuşindən birgə
fəaliyyət dövründə Azadın ondan
nələr öyrəndiyini soruşanda onun
cavabı maraqlı olub: “Mən Azaddan
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daha çox öyrənmişəm, nəinki, Azad
məndən.” Bu, vicdanlı bir alimin
örnək davranışıdır.
Azad Mirzəcanzadə musiqi melodiyalarının strukturunda riyazi
məntiq elementlərinin olmasını göstərən maraqlı məqalələr toplusunun
müəllifi kimi oxucuların yaddaşında silinməz izlər buraxmışdır. O,
qanın kapilyarlarda və damarlarda
hərəkətinin neftin boru kəmərləri
ilə axını və məsamələrdə süzülməsi
ilə eyniliyini göstərərək, tibb sahəsində də bir çox məsələlərin həllini
vermişdi.
Akademik Azad Mirzəcanzadə
dünyanın yeganə alimlərindəndir
ki, 60 illik elmi fəaliyyəti ərzində
100-ə yaxın elmlər doktoru, 300-dən
çox elmlər namizədi yetişdirmişdir.
Onlar Azərbaycanın, Rusiyanın,
Özbəkistanın, Tatarıstanın, Türkmənistanın, Ukraynanın, Əfqanıstanın,
Almaniyanın, Bolqarıstanın, Suriyanın, Misirin, Əlcəzairin, Koreyanın,
Vyetnamın, İordaniyanın, Yəmənin,
Sudanın və digər ölkələrin elm və
təhsil müəssisələrində yüksək ixtisaslı kadrlar kimi müəllimlərinin
elmi irsini uğurla davam etdirirlər.
Şübhəsiz, onun tələbələrinin böyük
əksəriyyəti azərbaycanlılar olmuşdur. Azad müəllimin rəhbərliyi
ilə yalnız Başqırdstanda 34 nəfər
elmlər namizədi, 18 nəfər elmlər
doktoru hazırlanmışdır. Ondan soruşanda ki, bir rəhbərin 300-dən çox
alim yetişdirməsi nə qədər realdır?
- Cavabında belə deyərdi: “Mənim
yüzlərlə ideyalarım olmuşdur ki,
həm geologiya, həm qazma, həm
neft və qazın hasilatının, nəqlinin,
mədən mexanikasının və s. elm
sahələrinin əsaslarının formalaşmasına xidmət etmişdir. Beləliklə, bir
ideya bir neçə istiqamətin elmi bünövrəsini təşkil edərsə, onda burada
qeyri-adi bir şey yoxdur”.
Müstəqil Azərbaycanın Dövlət
Elm və Texnika Komitəsinin yaradılması və fəaliyyəti də onun ilk
sədri Azad Mirzəcanzadənin adı
ilə bağlıdır. 10 il ərzində rəhbər-

lik etdiyi Elm və Texnika Komitəsi
Azərbaycan elminin dünya elminə
inteqrasiyasını sürətləndirmiş, ölkəmizdə Patent Agentliyinin əsasını
qoymuşdur.
Müstəqilliyimizin ilk illərində akademik Azad Mirzəcanzadə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Atestasiya Komissiyasının sədri vəzifəsinə təyin
edilir. Məhz onun rəhbərliyi dövründə elmi müdafiə şuraları günün
tələbləri səviyyəsində formalaşdırılmış, dissertasiyaların keyfiyyətinin
yüksəldilməsi istiqamətində ciddi
işlər görülmüş, saxtakarlıq və proteksionizmə qarşı mübarizə aparılmışdır.
Azad Mirzəcanzadə təhsil və
intizam məsələlərinin prioritetliyi
mövzusunda müqayisədə maraqlı metodologiyanın da təqdimatını
vermişdir. Ondan soruşanda ki, tələbələrinizin təhsilinə çox üstünlük

verirsiniz, yoxsa intizamına? O, belə
deyərdi: “Nə oxumaq, nə də intizam
əsas deyildir, bunlar ancaq nəticədir.
Əsas isə insanın mənlik və istedadının olmasıdır. Bu iki amil olduqda
təhsil də, intizam da öz-özünə əmələ
gəlir”. Onun metodologiyasına görə,
insanın öz potensialını kəşf etməsinin mənlik şüuruna qovuşması
ilə ekvivalent olaraq ələ alınması
zəriridir. Elmin təəssübünü çəkən
məsuliyyətli insan həm də cəmiyyət
qarşısında borc duyğusunu daha
çox anlamış olur.
Azərbaycan elminin Azad
Mirzəcanzadə yolu öz yolçularını
gözləyir. Onun tükənməz irsini bu
yolçuların azad düşüncə sahibi olaraq anlamasından çox şey asılıdır.
Bu yolu addımlamaq üçün titullar,
təltifər bir işə yaramır. XXI əsrə
doğru yolu göstərən böyük alimin
arzuladığı elmdə peşəkarlıq borcunu dərk etmək ən vacib şərtdir.
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Müsahibimiz ABŞ-ın İndiana şta
tında yaşayan azərbaycanlı alim
Əminə Salamovadır. Bu zərif xa
nım uzun illərdir Qərbin ən güclü
dövlətində İndiana Universite
tində həm elmi işçi, həm də ABŞ
və Kanada birgə əməkdaşlığı ilə
yaradılan Ekoloji kimya laborato
riyasının Atmosferin monitorinqi
proqramının direktorudur. Master
of Science magistr dərəcəsinə və
PhD (Doktor of Philosophy) elmi
dərəcəsinə sahib olan Əminə
Salamova yeganə azərbaycanlı
qadındır ki, xarici təhsil ocağında
PhD elmi dərəcəsini qazanmışdır.

Vətən torpağının ətri başqadır
- Əminə xanım, uzun illər
dir Azərbaycandan kənarda
yaşayırsınız. Orada özünüzü
necə hiss edirsiniz? Azərbay
can üçün darıxırsınızmı?
- 2002-ci ildən ABŞ-ın İndiana
ştatında yaşayıram. Vətəndən
uzaqda yaşayan hər bir azərbay
canlı özünü necə hiss edərsə,
məndə də bu, fərqli deyil. Vətənin
ətri də, qoxusu da, ləzzəti də bir
başqadır. Bunu qürbətdə yaşama
yan insanlara izah etmək çox çə
tindir. Amerikada yaşamaq mənim
üçün çox rahat olsa da, Azərbay
can üçün həddindən artıq darıxı
ram. Ələlxüsus, 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə böyük qürur
hissi keçirməklə yanaşı, darıxma
duyğum hədsiz artmışdı. Sanki
çabalayırdım, quş olub uçmaq istə
yirdim. İnternet vasitəsilə gecəgündüz, anbaan müharibə epizod
larını, proseslər ilə bağlı yeni video

materialları izləyir, informasiyalar
oxuyurdum. Bir bacım Kanada
da yaşayır. Onunla hər saatbaşı
danışır, yeni məlumatları bir-biri
mizə ötürürdük. Hətta deyim ki, o
dönəmdə işimə də diqqət yönəldə
bilmirdim. Mən Bakıda doğulmu
şam, əslən də bakılıyam. Amma
həmin günlərdə o qədər həyəcan
keçirirdim ki, təmasda olduğum
insanlar, qürbətdə yaşayan soydaş
larımız mənim Qarabağdan oldu
ğumu zənn edirdilər. (Kövrəlir)
Sizin mənə verdiyiniz bu fürsət
dən istifadə edərək bu böyük zəfər
münasibəti ilə doğma vətənimi,
hörmətli Prezidentimizi, qüdrətli
ordumuzun bütün şəxsi heyətini
və hər bir Azərbaycan vətəndaşını
ürəkdən təbrik edirəm. Torpaq
larımızın işğaldan azad edilməsi
uğrunda canından keçən, bizə bu
qürur hissini yaşadan bütün şəhid
oğul və qızlarımıza Allahdan rəh
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mət diləyir, yaralanan insanlara tez
bir zamanda şəfa arzulayıram.
- Bir azərbaycanlı kimi mü
haribə dövründə proseslərə
dəstək verə bildinizmi?
- Bu müharibə həm də informa
siya müharibəsi idi. Buna dəstək
vermək üçün sosial şəbəkələrdə
aktivliyimi artırdım, Azərbay
candakı yaxınlarımdan və rəsmi
mətbuatdan aldığım, doğruluğuna
əmin olduğum məlumatları tez-tez
öz “Tvitter” akkauntumdan, “Fa
cebook” hesabımdan paylaşırdım,
müharibədə baş verənlərə dair
rəylər və statuslar yazırdım. İşğal
altında olan torpaqlarımız bir-bir
azad olunduqca sevincimi bölü
şürdüm.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan
barədə hələ də oralarda geniş mə
lumat yoxdur. Baxmayaraq ki, mən
yaşadığım İndiana ştatında erməni

ELM ADAMI
lər, ümumiyyətlə, azdırlar, onların
daha çox aktivliyi Nyu-York, LosAnceles şəhərlərində və Kaliforniya
ştatında müşahidə olunur. Amma
İndianada da mövcud informasiya
lar daha çox erməni diasporunun
üzvləri tərəfindən yanlış şəkildə
qaynaqlananlardır. Mən hər dəfə
yeni bir məlumat paylaşan kimi
oradakı dostlar, tanışlar və müxtəlif
ölkələrdən olan tələbə və müəllim
lər tərəfindən dərhal mesajlar və

zənglər gəlirdi, maraqlanırdılar.
Hamıya detallı bir şəkildə bildiklə
rimi izah etməyə, Azərbaycanın bu
müharibədə sonunacan haqlı oldu
ğunu faktlarla isbatlamağa çalışır
dım. Çox şükür ki, ölkəmizi tanı
mayan insanlarda da Azərbaycana
maraq və rəğbəti qismən də olsa
artırmağa nail ola bildim. Gücüm
ancaq buna çatdı.
- Dünyanın fövqəldövləti olan
Amerika kimi bir dövlətdə
yaşamaq və alim kimi tanın
maq asan məsələ deyil. Buna
necə nail oldunuz?
- Bakı Dövlət Universitetinin
Kimya fakültəsini həm bakalavr,
həm də magistratura üzrə qırmızı
diplomla bitirmişəm. Bir müddət

universitetin Kimya laboratoriya
sında elmi işçi kimi çalışdım. Elə
həmin vaxtdan xaricdə təhsilimi,
elmi araşdırmalarımı davam etdir
mək arzusu yarandı. Ekoloji kimya
sahəsinə dərin marağım vardı,
amma o zaman Azərbaycanda kim
yanın bu istiqaməti çox zəif inkişaf
etmişdi. Mən məhz kimya elminin
daha faydalı və az araşdırılmış bu
tətbiq sahəsi üzrə ya Amerikada, ya
da Avropanın hər hansı bir ölkə

“Ekoloji kimya və atmosferin moni
torinqi” dünyada ən uzunmüddətli
və böyük monitorinq proqramı
dır. 1990-cı ildən davam edən bu
proqramın məhz bizim laboratori
yaya etibar olunması çox təqdirə
layiq haldır. Proqram çərçivəsində
atmosferi çirkləndirən 150-dən
artıq toksik maddələrin müşahidəsi
aparılır və ABŞ-da böyük göllərin
lillənmə dərəcəsi ölçülür.

sində təhsilimi davam etdirmək
istəyirdim.
2002-ci ildə ABŞ-ın İndiana
Universitetində ikiillik magistra

tura proqramı uddum. Seçimlər
çox ağır, xüsusilə xaricdən gələn
iştirakçılar üçün qəbul qaydaları
həddindən artıq çətin idi. Amma
şükür ki, qazandım. Ailəmlə bir
likdə Amerikaya köçdük, oxuma
ğa başladım. Təhsil haqqımı ABŞ
Dövlət Departamentinin E.S.Mus
kie Freedom Support Ast Graduate
Fellowship proqramı qarşıladı. Uni
versitet İndiana ştatının Bluminq
ton şəhərində yerləşir. Bu, İndiana

nın ən böyük kampus şəhəridir.
Universitetdə 100 min tələbə təhsil
alır.
2004-cü ildə ikiillik magistratura
bölümünü uğurla bitirdim. Sonra
ekoloji kimya çərçivəsində Atmos
ferin toksik antropogen maddələrlə
çirklənməsi problemləri üzrə dok
toranturaya qəbul olundum. Qeyd
edim ki, Amerikada texniki sahədə
doktoranturaya qəbul edilən ilk
azərbaycanlı qadın mən olmuşam.
Doktoranturada təhsil alan zaman
da təhsil xərclərim İndiana Univer
siteti tərəfindən ödənilirdi.
2011-ci ildən həmin universitet
də işləməyə başladım. Hazırda da
orada çalışıram. Böyük bir labora
toriyanın müdiriyəm. İki Amerika
elmi dərəcəsinə malikəm - magistr
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dərəcəsi (Master of Science) və PhD
dərəcəsi (Doktor of Philosophy).
Bildiyim qədər mən indiyə kimi
yeganə azərbaycanlı qadınam ki,
xarici təhsil ocağında PhD elmi də
rəcəsini ala bilmişəm.

iştirak etməlidirlər. Hazırda ekoloji
kimyanın məşğul olduğum bu qolu
Azərbaycanda çox aktualdır. Bu sa
hədə ölkəmizin elmi ictimaiyyəti ilə
əlaqələrimizi genişləndirmək üzrə
müzakirələr aparırıq.

- Xaricdə yaşayan bir alim kimi
Azərbaycan elminin bugün
kü səviyyəsi barədə nə deyə
bilərsiniz?
- Azərbaycan elmi son 20 ildə
böyük yol keçib, elmi tərəqqi inki
şaf mərhələsindədir. Amma fikrim
cə, elm sahəsində çalışanlar bir az
da aktiv olmalı, gördükləri işi dün
ya səviyyəsinə çıxarmalı, beynəl
xalq simpozium və konfranslarda

- Amerika kimi bir dövlətdə
tanınmış bir elm ocağının
laboratoriya direktoru kimi
fəaliyyət göstərmək əslində
kiçik göstərici deyil. Buna ne
cə nail oldunuz?
- Doğrudur, həm İndiana Uni
versitetində elmi işçiyəm, həm də
Ekoloji kimya laboratoriyasının
Atmosferin monitorinqi proqramı
nın direktoruyam. Bu laboratoriya

ABŞ və Kanada birgə əməkdaşlığı
ilə yaradılıb və hər iki ölkənin ətraf
mühitin mühafizəsi nazirlikləri
tərəfindən maliyyələşir. Proqram
çərçivəsində doktorant kimi iş gö
türərək dissertasiya müdafiə etdim.
Bu sahədə onlarla elmi məqalələr
yazdım. Bundan sonra universitet
rəhbərliyi tərəfindən birgə əmək
daşlıq və laboratoriyaya rəhbərlik
etmək təkliflərini aldım və dəyər
ləndirdim.
Demək olar ki, “Ekoloji kimya və
atmosferin monitorinqi” dünyada
ən uzunmüddətli və böyük moni
torinq proqramıdır. 1990-cı ildən
davam edən bu proqramın məhz
bizim laboratoriyaya etibar olunma
sı çox təqdirəlayiq haldır. Proqram
çərçivəsində atmosferi çirkləndi
rən 150-dən artıq toksik maddələ
rin müşahidəsi aparılır və ABŞ-da
böyük göllərin lillənmə dərəcəsi
ölçülür. Şimali Amerikada göllərin
qorunması, su sistemlərinin inkişa
fına böyük diqqət yetirilir. Sevindi
rici haldır ki, dünyanın ən böyük el
mi-tədqiqat institutları məhz bizim
araşdırmalarımıza güvənir.
Bununla yanaşı, mənim tədqi
qatlarımda əsas məqsəd ekologiya
nın insan sağlamlığına, orqanizmdə
xroniki xəstəliklərin yaranmasına
təsirləridir. Tədqiqatlarım ABŞ-ın
Səhiyyə Nazirliyi və Ekologiya Na
zirliyi tərəfindən ayrılan qrantlar
hesabına maliyyələşir. Ümid edi
rəm ki, rəhbərlik etdiyim laborato
riyanın elmi komandası tərəfindən
aparılan araşdırmalar ekologiya sa
həsində elmi cəmiyyəti maraqlan
dıran qaranlıq məqamlara aydınlıq
gətirəcəkdir.
- Gələcək fəaliyyət planlarınız
da nə kimi yeniliklər olacaq?
- Gələn ildən karyeramda ikinci
bir dövr başlayır. İndiana Univer
sitetində keçirdiyim 20 ildən sonra
fəaliyyətimi Corciya ştatının Atlan
ta şəhərində yerləşən Emori Uni
versitetində davam etdirəcəyəm.
Bu universitet də ABŞ-ın ən qabaq
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cıl təhsil ocaqlarından sayılır. Emori
Universitetinin İctimai Sağlamlıq
Məktəbi yanında “Ekoloji sağlam
lıq” kafedrasının professoru kimi
pedaqoji fəaliyyət göstərəcəyəm və
bu təhsil ocağının elmi laboratori
yasına rəhbərlik edəcəyəm.
- Əminə xanım, azərbaycanlı
ailələr bir qədər mühafizə
kar olurlar. Xaricdə təhsili
nizi davam etdirmək, orada
yaşamaq və çalışmaq fikrinizi
öyrənəndə ailəniz buna necə
reaksiya verdi?
- Mən ziyalı ailədə doğulmu
şam. Atam Nəcəf Salamov tanınmış
heykəltəraş idi. Rəssamlar İttifaqı
nın üzvü olub. Həm Bakıda, həm
bölgələrimizdə müəllifi olduğu
onlarla əsərlər sərgilənib. Anam
da ali təhsilli qadındır. Əvvəllər
çalışmırdı, bizi böyüdüb tərbiyə
etdikdən sonra kitabxana sistemin
də işlədi. Hazırda təqaüddədir.
Valideynlərim savadlı və geniş
dünyagörüşünə malik insanlar ol
duğu üçün mənim təhsilimi Ame
rikada davam etdirmək qərarımı
hörmətlə qarşıladılar. Həm də artıq
həmin vaxt mən ailəli idim. Həyat
yoldaşım azərbaycanlıdır. O, hazır
da İndianada böyük bir əczaçılıq
şirkətində mühəndis vəzifəsində
çalışır. Mənim ən böyük dəstəkçim
elə həyat yoldaşım və valideynlə
rim olub. Qazandıqlarımda onların
danılmaz payı var.
İki qızımız var. Layan 18 yaşın
dadır, Məryəm 15. Hər ikisi məktə
bə gedir, oxumağı, öyrənməyi çox
sevirlər. Layan sonuncu sinifdədir.
İnformasiya texnologiyaları, kreativ
yazıçılıq və siyasətlə maraqlanır.
Təhsilini informasiya texnologiya
ları sahəsində beynəlxalq əlaqələr
üzrə davam etdirməyi planlaşdırır.
Məryəm tennislə məşğul olur və
volontyorluqla maraqlanır. Qızla
rım Azərbaycan, ingilis və rus dillə
rini çox yaxşı bilirlər. Ölkəmizə aid
olan hər şeyi, xüsusilə musiqimizi
çox sevirlər. Evdə daim Azərbaycan

Qızlarım Azərbaycan, ingilis
və rus dillərini çox yaxşı bilir
lər. Ölkəmizə aid olan hər şeyi,
xüsusilə musiqimizi çox sevirlər.
Evdə daim Azərbaycan dilində
danışırıq və ancaq öz milli mət
bəximizə aid olan yeməklər ha
zırlayırıq. Övladlarım Amerikada
doğulsalar da, kimsə soruşanda
ki, haralısınız, deyirlər Azərbay
candanıq. Ağılları kəsən vaxt
dan yaşadığımız evin damından
Azərbaycan bayrağı asıblar.
dilində danışırıq və ancaq öz milli
mətbəximizə aid olan yeməklər ha
zırlayırıq. Övladlarım Amerikada
doğulsalar da, kimsə soruşanda ki,
haralısınız, deyirlər Azərbaycanda
nıq. Ağılları kəsən vaxtdan yaşadı
ğımız evin damından Azərbaycan
bayrağı asıblar.
- Orada yaşayan azərbaycanlı
larla təmaslarınız varmı?

- Bluminqton kampus şəhəridir.
Ora gələnlər yalnız təhsil məqsədi
ilə müvəqqəti olaraq oxumağa və
ya hər hansı müddətli proqramda
çalışmağa gəlirlər. Daimi yaşayan
bir neçə ailə var ki, sıx əlaqədəyik.
Azərbaycandan ora kim gəlirsə,
mütləq bu ailələrdən biri tərəfindən
qarşılanır, əlimizdən gələn qədər
problemlərinin həllinə yardımçı
oluruq... Başqa ştatlarda yaşayan
azərbaycanlılarla isə ancaq sosial
şəbəkələr və telefon vasitəsilə əlaqə
saxlaya bilirik.
- Xaricdə yaşayan soydaşları
mıza nə arzu edərdiniz?
- Arzu edərdim ki, onlar nə ilə
məşğul olmalarından asılı olmaya
raq, öz azərbaycanlı köklərinə sadiq
olsunlar. Xüsusilə 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı müşahidə olu
nan həmrəyliyi və milli vəhdəti hər
zaman qorusunlar. Bir də heç bir
çətinlikdən qorxmasınlar. İşləmək
dən zövq alsınlar. Çünki zəhmət
heç vaxt itmir.
Vətənimin daim çiçəklənməsini
və tərəqqisini arzulayıram.
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Çörək haqqı
Tanrı haqqı
Bütün sivil mədəniyyət beşik
lərində olduğu kimi, Azərbaycan
xalqında da müqəddəs çörəyə hör
mət və ehtiram köklü bir ənənə, qan
yaddaşına hopmuş bir dəyərdir. Bu,
bütün dövrlərdə belə olub. “Çörəyin
bərəkəti haqqı” - bizə ilk and kimi
aşılanıb. Hər birimiz dil açmağa, ayaq
tutmağa başladığımız andan “çörəyi
yerə atmazlar, tapdalamazlar, çörək
müqəddəsdir, ona xəyanət etmək gü
nahdır” öyüd-nəsihətləri ilə böyümü
şük. Çörəyə qarşı hörmətsizlik edənin
aqibətinin heç vaxt yaxşı olmadığının
dəfələrlə şahidi olmuşuq. Xalqımızda
bu müqəddəs nemətə ehtiram olduqca
dərindir.
Çörəyin tarixi bəşəriyyətin yaran
dığı gündən başlayır. Bu gün dün
yanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada
aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı
çörəklə bağlı əlamətlərə rast gəlin
məsin. Bu qudsal neməti daha əziz

tutmaq, onun hikməti ilə bağlı ənənə
ləri sağlam bir şəkildə gələcək nəsil
lərə ötürmək və bu dəyəri daha geniş
və məzmunlu təbliğ etmək məqsədi
ilə ötən əsrdən etibarən bəzi ölkələr
də qiymətli muzeylər yaradılmağa
başladı. İlk rəsmi dövlət statusu alan
muzeylərdən biri də Qarabağın gözəl
incisi olan Ağdamda yaradıldı. Bu
Çörək Muzeyi dünyada sayca ikincisi,
keçmiş SSRİ məkanında isə bir ilk idi;
Şərq dünyasında isə hələ də yeganə
muzey olaraq qalmaqdadır. Muzeyin
yaradılmasında əsas məqsəd insanlar
da çörəyə və biçinçi əməyinə hörmət
və ehtiram hissini aşılamaq, qədim
ənənələri yaşatmaq olmuşdu.
Təəssüf ki, XX əsrin sonlarında
səs-sorağı bütün dünyaya yayılan,
ağdamlılar üçün doğma məkana, and
yerinə, bu yurdun simvoluna çevrilən
muzeyin taleyi də Qarabağın taleyi
kimi keşməkeşli oldu.
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Ağdam Çörək Muzeyi
Muzey 1980-ci ildə Agdam Rayon
Partiya Komitəsinin birinci katibi seçi
lən Sadıq Murtuzayevin təşəbbüsü ilə
yaradılmışdı. O, özü muzeyin yara
dılması ilə bağlı xatirələrinin birində
belə deyir: “Ağdamı maşınla gəzərkən
böyük bir xaraba binaya rast gəlib da
yandım. Bu, İkinci Dünya müharibəsi
illərində bütün rayona xidmət edən
köhnə “Od dəyirmanı”nın binası idi.
Sonralar istifadə olunmadığından da
ğılsa da, bir zamanlar bütün sakinləri
çörəklə təmin edən, aclıqdan qoruyan
bir obyekt olduğundan, müqəddəs
bilərək ona toxunmamışdılar. Bərpa
etdik, ətrafı abadlaşdırdıq və muzeydəyirmanı işə saldıq. Yanında xüsusi
“Sünbül” kafesi istifadəyə verildi. Bu
rada üyüdülmüş Ağdam buğdasının
unundan təndir çörəyi bişirilib kafedə
əhaliyə satılır, ziyarətçilərə həmin
çörəklə motal pendiri, şirin çay, kofe

İqamətgah
Agdam İstehlak Cəmiyyətinin, Agdam
Taxıl Məhsulları Kombinatının maliyyə
vəsaiti ilə həyata keçirilir. Hər bir ağ
damlı muzeyə öz töhfəsini vermək üçün
can-başla kömək göstərməyə çalışır. Nə
hayət, 1983-cü il noyabrın 25-də muzey
ilk ziyarətçilərini qəbul edir.
3 əsas bölmədən ibarət muzeyin
girişi birbaşa ekspozisiya sərgisi zalına
açılır, ümumilikdə 110 kv/m. həcmində
iki sərgi zalı mövcud olan muzeydəki
dəyirman isə 1987-ci ildə tam işlək və
ziyyətə gətirilir.
Muzey Azərbaycan dövləti tərə
findən yerli mədəniyyət abidəsi kimi
qorunmuşdur. Çörək Muzeyinin gə
ləcəkdə elmi mərkəzə çevrilməsi, əkin
sahəsinin ayrılması, burada yerli buğda
növlərinin əkilməsi, nümayişi və çörək
bişirilərək satışa çıxarılması üçün geniş
fəaliyyət proqramı nəzərdə tutulmuşdu.
verilirdi. Çörək Muzeyi az bir vaxtda
böyük şöhrət qazandı...”
Muzeyin yerləşdiyi, bütün Qara
bağda “Od dəyirmanı” adı ilə tanınan
bina XIX əsrin sonlarında Peterburqda
ali mühəndislik təhsili alan Ağdamın
Seyidli kəndindən tanınmış bir nəslin
nümayəndəsi olan Məhəmməd Qara
yev tərəfindən tikilmişdir. İkinci Dünya
müharibəsi zamanı bu dəyirman şəhər
sakinlərinin ümid yeri olmuşdu. Ma
zutla işləyən dəyirman bütün Ağdamı
nəinki unla, hətta enerji ilə də təmin
edirmiş. Dəyirmanı ilk işlədən Məhəm
məd adlı şəxs olub, sonralar bu ənənəni
Astan adlı yerli sakin davam etdirib.
Dəyirman bərpa edilib muzeyə çevri
ləndən sonra da muzeydə dəyirmançı
işini ilk olaraq Astan kişi yerinə yetirib.
1982-ci ildən dəyirmanda başlayan
təmir-bərpa işləri yerli mütəxəssislər
tərəfindən icra olunmuşdur. Muze
yin bütün tərtibat işləri Mədəniyyət
Nazirliyinin o vaxtkı əməkdaşı, yəhidi
əsilli E.G.Krupkinin rəhbərlik etdiyi 6
nəfərlik bədii tərtibat qrupu tərəfindən
yerinə yetirilir. Bərpa işlərində Ağdam
Dəzgahqayırma Zavodunda işləmiş
onlarca rayon sakini yaxından iştirak
edir, bütün vəsait yerli imkanlar hesa
bına - Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin,

NOYABR-DEKABR, 2021 MİLLİ MƏCLİS | 121

İqamətgah
Muzeyin ilk direktoru tanınmış tele
jurnalist Allahverdi Əsədov olmuşdur.
Sonra Ağdam 4 nömrəli orta məktəbin
müəllimi işləmiş Ofelya Zeynalova,
AzTV-nin şöbə redaktoru vəzifəsində
çalışmış Niyazi Quliyev, ən sonuncu isə
Hafiz Əliyev bu vəzifəni icra etmişlər.
Həmin illərdə Ağdamda keçirilən
“Natəvan” Qızlar Bayramı, “Xarıbül
bül” Beynəlxalq Musiqi Festivalı məhz
muzeyə baxışla başlayırdı. Çörək Mu
zeyinin fəaliyyəti sanki Ağdama ikinci
nəfəs, yeni ruh gətirmişdi. Muzeyin
fəaliyyəti 1991-ci ilin sonunadək davam
edib...
Eksponat Fondu
Ağdam Çörək Muzeyində 2800-dən
artıq müxtəlif növ milli və digər xalq
ların spesifik çörək-bulka məmulatları,
taxıl çeşidləri, əkinçilik alətləri, onların
tarixi haqqında məlumatlar və ekspo
natlar nümayiş etdirilmişdir. Sərgidə
keçmiş SSRİ-nin paytaxt şəhərlərində
və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində
bişirilən 300-dən artıq çörək numunəsi,
qədim küpələr, taxıl əkinində istifadə
olunan kotan və xış nümunələri, ərazi
dən arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış
çörək istehsalına aid əşyalar da sərgi
lənmişdir. Lakin mulyajı olmadığından
tez sıradan çıxan çörək növləri sərgidən
dərhal yığışdırılırmış. Zaqataladan
muzeyə hədiyyə olunan buğdadan ha
zırlanmış Azərbaycan xəritəsi muzeyin
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ən qiymətli eksponatlarından biri hesab
olunub.
Eksponat fondunun toplanmasında
da rayon əhalisinin böyük xidmətləri
vardı. Hətta Ağdamda keçirilən bütün
şənliklərdə öz faytonu ilə öndə gedən
Bəhmən kişi sevimli faytonunu eks
ponat kimi muzeyə bağışlayıb. Həmin
dövr muzeydə nümayiş olunan ekspo
natların 300-ə qədəri muzeyi ziyarətə
gələn əcnəbi qonaqlar tərəfindən hədiy
yə edilmişdi. Bu eksponatların arasında
ən məşhuru Sankt-Peterburq şəhərindən
olan Qalina Konayeva adlı bir qadının
muzeyə hədiyyə etdiyi “blokada çörəyi”
idi. İkinci Dünya müharibəsi zamanı
uzun müddət almanların mühasirəsində
qalan Leninqradın əhalisinə adamba
şı gündəlik çörək norması olaraq 125
qramlıq qara çörək verilirmiş. Konayeva
həmin günlərdə rəhmətə getmiş körpə
qızının çörək payını xüsusi yadigar
kimi qoruyub saxlayıbmış. Rusiyanın
Mərkəzi Televiziyasında Ağdam Çörək
Muzeyi ilə bağlı Allahverdi Əsədovun
hazırladığı süjet efirə getdikdən sonra
Qalina Konayeva Azərbaycana səfərə
gəlir. Ağdama gedərək Çörək Muzeyini
ziyarət edir və qızının son çörək tikəsini
muzeyə bağışlayır.
Muzeyin ilk direktoru Allahverdi
Əsədovun o vaxtkı SSRİ-nin müvafiq
qurumları ilə apardığı yazışmalar nəti
cəsində muzeyə o zamanlar üçün nadir
eksponat sayılan “kosmonavt çörəyi”

də hədiyyə olunmuşdu. Moskvanın
“Zvezdnıy qorodok” şəhərciyindən
göndərilən və kosmosu dolanıb gələn
bu çörək nümunələri muzeydə böyük
dəyərə malik idi və son günədək xüsusi
diqqətlə qorunub saxlanılmışdı.
Muzeydə nümayiş olunmaq üçün
respublikanın bütün bölgələrindən
çörək növləri toplanmışdı. Gədəbəy
rayonunun sakinləri qədim tarixə malik
16 əkinçilik avadanlığını muzeyin Eks
ponat Fonduna hədiyyə etmişdilər. Bu
rada ən çox diqqətçəkən eksponatlardan
biri də şəhər məktəblilərindən birinin
hazırlayaraq muzeyə hədiyyə etdiyi “Su
dəyirmanı” maketi olmuşdur.
Muzey eksponatları içərisində ən qə
dimi eramızdan əvvəl VII minniliyə aid
olan daşlaşmış buğda dənələri idi. Buğ
danı muzeyə akademik İmam Mustafa
yev təqdim etmişdi. Bu buğda dənələri
Ağdamın Əfətli kəndi ərazisində olan
Çalağan təpədəki arxeoloji qazıntılar
nəticəsində tapılmışdı.
Muzeyin yaradılmasında xüsusi xid
mətləri olan insanlardan biri də uzun
illər Agdam Mədəniyyət Şöbəsinin
müdiri işləmiş, “Əməkdar mədəniyyət
işçisi”, Milli Məclisin sabiq deputatı
Çimnaz Əliyeva idi. Bu müqəddəs mə
kanın yaranması ilə bağlı xatirələrində
Çimnaz xanım deyir: “Sadıq Murtuza
yev o vaxt “İzvestiya” qəzetində gedən
bir məlumatı oxuduqdan sonra məni
yanına çağıtdırdı. Məlumatda Almani
yanın Ulm şəhərində yaradılan Çörək
Muzeyi barəsində yazılırdı. Bu, Sadıq
müəllimin köhnə “Od dəyirmanı”nın
yerində belə bir Çörək Muzeyinin ya
radılması ideyasını ortaya çıxarmışdı.
Sadıq müəllimin fikri nəinki mən, hamı
tərəfindən dəstəkləndi. Çörək Muze
yinin təmir-bərpası ilə bağlı aparılan
işlərin hamısı yerli imkanlar hesabına
həyata keçirildi. Maliyyə ilə baglı mər
kəzə müraciət edilmədi.
O vaxt muzeyin ştat cədvəlinə də
yirmançı ştatı da salınmışdı. Bunun əsas
səbəbi məhz dəyirmanı işlək vəziyyətdə
saxlamaq və hazır məhsulları qonaqlara
təqdim etmək idi. Bu muzey mənə övla
dım kimi doğma idi. Ora hər bir ağdam
lı zəhmət çəkmiş, can qoymuşdu...

İqamətgah
Çörək Muzeyi mənfur ermənilə
rin 1992-ci il avqust ayının 12-də atdığı
“Qrad” mərmisindən alışıb yanarkən
yolun əks tərəfində durub göz yaşı axı
da-axıda bu yanğını izləyirdim...”
Erməni xainlərinin Agdam Çörək
Muzeyini hədəf aldığı mərmi düşən
zaman güclü yanğın baş verir. Dəyirma
nın tavanı taxta materialından hazırlan
dığından tez alışır və bir saat ərzində
muzey yanıb külə dönür.
1987-ci ildə SSRİ rəhbərliyinə gə
tirilən Mixail Qorbaçovun ideyası ilə
ölkədə geniş vüsət alan “perestroy
ka”nın ilkin nəticəsi olaraq ittifaqa daxil
olan respublikalarda çörək qıtlığı hiss
edilməyə başlayanda bu çətinliyin ara
dan qaldırılmasına öz töhfəsini vermək
məqsədi ilə məhz Çimnaz Əliyevanın
köməkliyi ilə Çörək Muzeyindəki dəyir
man işlək vəziyyətə gətirilir. Sonrakı il
yarım ərzində dəyirman həm Ağdamın,
həm də qonşu rayonların sakinlərinə
təmənnasız xidmət göstərir.
Məşhur mozaika
Ağdam rayonunun birinci katibi
Sadıq Murtuzayev muzeydə aparılan
təmir-bərpa işlərinə çox diqqətlə yana
şıb və bütün məqamları çoxsaylı mü
zakirələrdən sonra həyata keçirirmiş.
Muzeyin hər bir ekspozisiyası, divarlar
dakı ornamentlər, şüşədən və daşdan
hazırlanmış naxışlar, hətta çılçıraqlar
belə xüsusi həssaslıqla quraşdırılmışdı.
Çörək Muzeyinin fasadındakı məşhur
mozaikanın ideyasını da Sadıq müəllim
özü düşünübmüş.
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərli
yi, şücaətli Azərbaycan Ordusunun
səyləri nəticəsində ötən il işğal altında
olan torpaqlarımız azad edildi. Ağ
damın daşı daş üstündə qalmamışdı.
Ölkə başçımız Ağdama ilk səfərində
belə bir söz işlətdi: “Sanki buradan
vəhşi qəbilələr keçib.” Bu xarabalığa
təkcə bir əsrlik taleyi olan və onun 30
ilini öz doğmalarının üzünə həsrət
qalan dəyirman-muzeyin fasadı və
onun üzərindəki günəş şəfəqlərinin və
buğda dənələrinin rəngi ilə bəzənmiş
mozaikası rəng qatır. Möcüzə kimi

görünsə də, panno əvvəlki şuxluğunu
qoruyub saxlaya bilib. Mozaikanın da
ğılmaması sanki bir hikmətdir.
Bu gün Ağdamın ermənilər tərəfin
dən viran edilən xarabalıqları arasın
da doğma ev-eşiklərinin, küçələrinin,
dalanlarının, yurdlarının izini, səmtini
tapmağa çalışan yerli sakinlərin hər
biri etiraf edir ki, Çörək Muzeyinin od
dan-alovdan salamat çıxan bu pannomozaikası onlara bu prosesdə doğru
bir istiqamət göstərmiş olur.
Mozaikanın müəllifi Əzim Əzim
zadə adına Rəssamlıq Məktəbinin,
Muxina adına Leninqrad Ali Rəssam
lıq-Sənaye İnstitutunun məzunu olan
ağdamlı Zakir Rüstəmovdur. Rəssamdizayner xatirələrində altı yaşında
olarkən qardaşı ilə birlikdə “Od dəyir
man”ından üyüdülmüş un gətirməsini
hələ də unutmamış və bu muzeyin
ona hər zaman ən əziz yer olduğunu
bildirmişdir.
1982-ci ildə Rəssamlar İttifaqının
Bədii Fondunda çalışan Zakir müəllim
yay istirahəti üçün doğma Ağdama
gəlir. Ona bildirilir ki, köhnə “Od də
yirmanı”nın istifadəsiz qalan binasın
da Çörək Muzeyi yaradılacaq. Rəssamı
yaxından tanıyan insanlar Mədəniyyət
Şöbəsinin müdiri Çimnaz Əliyevaya
Zakir Rüstəmovun fitri istedada malik
olması barədə məlumat verirlər və
Çimnaz xanımın səyi nəticəsində ağ
damlı rəssam bu işə cəlb edilir.

Zakir Rüstəmovun xatirələri: “Də
yirmanın demək olar ki, quru divarları
qalmışdı. Çimnaz xanımla birlikdə
rayonun birinci katibi Sadıq Murtuza
yevlə görüşdüm və o, mənə tövsiyələ
rini verdi. Bir həftəyə bütün eskizləri
hazır elədim. Əminliklə deyə bilərəm
ki, Çörək Muzeyinin hər bir detalın
da mənim də əməyim vardı. Məşhur
panno-mozaika üzərində xeyli işlədik.
Onu xüsusi rəngli daşlardan istifadə
edərək yığdıq və daha çox buğda rən
ginə oxşar sarı-qızılı rəng çalarlarına
üstünlük verdik. Orada məhsul bay
ramı, Ağdamda yetişdirilən nemətlər,
saz-söz, musiqi elementləri, zəhmətkeş
insanların sevinci əks olunurdu. Mu
zeyin içərisində dəyirmanın ab-havası
na uyğun keramik lövhələr düzəltmiş
dim ki, hər birinin öz adı və mənası
var idi. Daxili dizayn işləri tam başa
çatdıqdan sonra ona bitişik “Sünbül”
kafesinin tərtibatını həyata keçirdik.
Kafe üçün şüşədən layihələndirdiyim
mozaikalar Bakıda hazırlandı.
Çörək Müzeyini yaradıcılığımın
şah əsəri hesab edirəm. Fəxr edirəm ki,
mənim də orada xidmətim var. Artıq
igid oğullarımızın şücaəti sayəsində Qa
rabağ torpağı - Ağdam xain düşmənlər
dən təmizlənib. Ən böyük arzum Çörək
Muzeyinin yenidən bərpa edilməsi və
mənim də bu prosesə qatılmağımdır.
Səbirsizliklə gözləyirəm...”
Qərənfil Mansurova
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