
ANALİTİKİNFORMASİYAJURNALI SENTYABROKTYABR,2021|WWW.MECLIS.GOV.AZ

Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri 
Qarabağın “səma qapısı”nı 

birgə açdılar



Ayağımız toxunub
Nəfəsimiz dəyincə,
Torpağına gül-çiçək,
Göyünə quş qayıdan,
Kor olan bulağına
Dirilib su qayıdan
Canımın canı şəhər!

Mənim qədim ölkəmin
Hər şəhəri əzizdir.
Şəhərlər inciməsin,
ancaq bu söz elə bil,
Sənin üçün yaranıb,
sənin üçün biçilib:
Əziz Şuşa! Əziz Şuşa!
Demirəm, biz səni
ana kimi, bala kimi sevirik…
Çəmənində otlara,
göy üzündə buluda,
quşa kimi sevirik,
Əziz Şuşa, biz səni 
Şuşa kimi sevirik!

Hər yerdə ağ bulud var,
Göy üzünün quşları -
Quş varsa, qanadı var,
Su çoxdur, torpaq çoxdur,
Hər yerdə Şuşa yoxdur...

Əziz Şuşa,
keçmişdən sual vermirsən, sağ ol!
Əziz Şuşa, sən bizi qınamırsan,
çox sağ ol! -
Biz səni tərk etmişdik,
Sən bizi tərk etmədin,
Biz səndə olmasaq da,
Can Şuşa, sən bizdəydin!

Canımın canı şəhər,
insanlar bir şəhərə
necə aşiq olurlar? 
Necə tərif eyləyim.
Sevgi “niyə”siz olur,
Sevgi “necə”siz olur,
O “niyə”siz, “necə”siz sevgilər

 bir and oldu,
inama qanad oldu.
O and, o inam idi
Oldu - yolumuz oldu,
“Dərələrdən sel kimi,
təpələrdən yel kimi”
bizi sənə, bizi sənə gətirdi.

Sənə gələn yolumuz
Canımızdan başladı;
İlahi yazı varsa -
Alnımızdan başladı.
Yollar sənə gətirdi;
Yollar səndə qurtarmır -
Zəngəzurun,
Göyçənin,
İrəvanın yolları
səndən görünür, Şuşa!
əlini qəlbimə qoy,
gör bir necə döyünür...

ƏkbərQoşalı

ƏZİZŞUŞA
(Şuşauğrundadöyüşmüşvətənoğullarınınadınabağışlayıram)
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AKTUAL ZƏFƏR

Oktyabrın26-daFüzuliBeynəl-
xalqHavaLimanınınaçılışmərasimi
oldu.İşğaldanazadedilmişQarabağ
torpağındailkaeroportunaçılması
Azərbaycanüçünböyüktarixihadi-
sədir.
AçılışmərasimindəAzərbaycan

RespublikasınınPrezidentiİlham
ƏliyevvəTürkiyəRespublikasının
PrezidentiRəcəbTayyibƏrdoğan
iştiraketdilər.Hərikiqardaşölkənin
prezidentlərihavalimanınınrəmzi
açılışınıbildirən,əbədidostluğuvə
həmrəyliyiifadəedənlentibirlikdə
kəsdilər.
Qarabağınsəmaqapısısayılanbu

aeroportailkxaricisəfərinTürkiyə
tərəfindəngerçəkləşməsivəTür-
kiyəPrezidentininhavalimanının
açılışmərasimindəiştiraketməsi
ölkəmizüçünböyükəhəmiyyətda-

şıyırdı.ButarixihadisədəTürkiyə
PrezidentiRəcəbTayyibƏrdoğanın
iştirakıəslindəregiondövlətlərinə
birmesajidi.Busəfər,ilknövbədə,
AzərbaycanvəTürkiyədostluqvə
qardaşlığınınsarsılmazlığının,əbə-
diliyinin,qardaşölkəninişğaldan
azadedilmişərazilərimizinyenidən
canlanmasındaböyükroluolacağı-
nınnümayişi,Zəngəzurdəhlizinin
açılmasınayönələnilkaddımidi.
İşğaldanazadolunmuşərazi-

lərimizdəinfrastrukturunqurul-
masında,iqtisadikoordinasiyanın
yaranmasındaçoxböyükəhəmiyyət
daşıyanFüzuliBeynəlxalqHavaLi-
manınınrəmziaçarlarıAzərbaycan
vəTürkiyəprezidentlərinətəqdim
edildikdənsonradövlətbaşçıları
havalimanındayaradılanşəraitlə
tanışoldular.

SonraAzərbaycanvəTürkiyə
prezidentləribirlikdəƏhmədbəy-
li-Füzuli-Şuşaavtomobilyolunda
tikintiişləriningedişinəbaxdılar.
İlhamƏliyevvəRəcəbTayyib

ƏrdoğanZəngəzurdəhlizinin-Ho-
radiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd
avtomobilyolununtəməliniqoydu-
lar.TürkiyəPrezidentininQarabağa
səfəriçərçivəsindəregionuniqtisadi,
mədəni,mənəvihəyatındaböyük
roloynayacaqbutəməlinqoyulması
dünyayaünvanlananbirlikvəhəm-
rəylikdən,Azərbaycanınsülh,əmin-
amanlıqməkanınaçevrilməsindən,
ermənifaşizmininxarabalığadön-
dərdiyiyurdumuzuntəkrarcənnətə
çevriləcəyindənxəbərverirdi.
AzərbaycanvəTürkiyəprezi-

dentləriZəngilanınAğalıkəndində
“ağıllıkənd”layihəsiçərçivəsində

Qarabağın “səma qapısı” açıldı
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görülənişlərlədətanışoldular.Döv-
lətbaşçılarınalayihəninicrasıiləbağ-
lı110hektardançoxərazidəaparılan

tikintiprosesi-innovativinşaaatma-
teriallarındanistifadəedilməklətam
izolyasiyaolunmuş200fərdiekoloji

evin,ikimərtəbəli4qeyri-yaşayış
binasının,360şagirdyerlikməktəbin
və60yerlikuşaqbağçasınıninşası,
müasirşəhərsalmastandartlarının
tətbiqibarədəməlumatverildi.
SonraAzərbaycanvəTürkiyə

prezidentlərimətbuatqarşısında
birgəbəyanatlarlaçıxışetdilər.Hər
ikidövlətbaşçısıçıxışlarındaAzər-
baycanınişğaldanazadolunanbu
bölgələrininqısamüddətərzində
dirçələcəyinə,buərazilərinsürətlə
inkişafedəcəyinə,uzunillərdoğma
yurdlarındandidərginsalınaninsan-
larıntezlikləözevlərinəqayıdacaqla-
rınaəminlikləriniifadəetdilər.
İlhamƏliyevRəcəbTayyibƏr-

doğanıngərginişqrafikininolma-
sınabaxmayaraq,son4ayərzində
işğaldanazadedilmiştorpaqlarımıza
ikincisəfəriniyüksəkqiymətləndir-
di,bunuqardaşgəlişiadlandırdı.4
ayəvvəlkisəfərzamanıəlaqələrimizi
rəsmənmütəfiqliksəviyyəsinəyük-
səldənŞuşaBəyannaməsininönə-
mindəndanışdı.
TürkiyəPrezidentiRəcəbTayyib

ƏrdoğanFüzulinibirtərəfdənŞu-
şa,digərtərəfdəndəcənubsərhə-
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diboyuncaAğbənd,gələcəkdəisə
Naxçıvanlabirləşdirəcək,bölgədə
çoxtərəfidaşımalarınəsasınıtəşkil
edəcəkyollarıninşasını,bölgənin
bərpasıistiqamətindəhəyatakeçi-
rilənlayihələriqürurvericiadlan-
dırdı,görülənişlərdəAzərbaycan
Prezidentininxidmətləriniyüksək
qiymətləndirdi.RəcəbTayyibƏrdo-
ğanQarabağınbərpasıvəinkişafı
iləbağlıgedənprosesdəölkəmizə
bütünimkanlarıilədəstəkolmaqda
davamedəcəyinidiləgətirdi.
AzərbaycanPrezidentibildirdi

ki,görülənişlərtəkcəAzərbaycan
vəTürkiyəüçündeyil,bütünbölgə
ölkələriüçüniqtisadivəticarifürsət-
ləryaradacaq.GüngələcəkZəngə-
zurdançıxıbİğdıra,Qarsa,İstanbula
qədərgedəbiləcəyik.Bölgətranzit,
logistikamərkəzinəcevriləcək.
Qeydedildiki,prosesdəmeh-

ribanqonşuluqmünasibətlərinin
əsasınıtəşkiledənsərhədlərinmüəy-
yənləşdirilməsivəqarşılıqlıolaraq
tanınmasızəruridir.Buməsələdə
ErmənistanAzərbaycaniləprob-
lemlərinihəlletməkistiqamətində
səmimibiriradəgöstərməlidir.Əgər

ErmənistanAzərbaycaniləbağlısə-
mimiiradəortayaqoyarsa,Türkiyə-
nindəoölkəiləəlaqələrininnormal-
laşmasıüçünbirmaneəqalmayacaq.

RəcəbTayyibƏrdoğanqeydetdiki,
Azərbaycandasülhiçindəyaşana-
caqparlaqbirgələcəyinmüjdələrini
görürük.
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PaytaxtAfinadakeçirilənkonfran-
sınaçılışmərasimindəSahibəQa-
farova“COVID-19pandemiyasının
səhiyyədəyaratdığıböhranlaüz-
üzə:təcrübəmübadiləsivənövbəti
addımlar”mövzusundakeçirilən
müzakirələrdəçıxışedib.İkiiləyaxın
müddətdəbəşəriyyətintarixinən
təhlükəliviruslarındanbirinəqarşı
mübarizəşəraitindəyaşadığınıbil-
dirənspikerindidövlətlərarasında
əməkdaşlığahərzamankındandaha

çoxehtiyacolduğunuvurğulayıb.Sa-
hibəQafarovaqeydedibki,müalicə
üsullarınıninkişafındakıböyükelmi
nailiyyətlərə,təsirlipeyvəndləmə
proseslərinəbaxmayaraq,pandemi-
yadünyaüzrətəxminən5milyona
yaxıninsanınölümünəsəbəbolub;
itkilərbugündədavamedir.Bu
şəraitdünyadayoxsulluğudahada
dərinləşdiribvəcəmiyyətlərinhəssas
təbəqələrininvəziyyətidahadaağır-
laşıb.

Spikerböhranınsonrakıtəsirləri-
ninbirçoxölkələrdəciddiçətinlik-
lərəsəbəbolacağı,iqtisaditərəqqiyə
mənfitəsiredəcəyi,həmçininDaya-
nıqlıİnkişafMəqsədlərinəçatmaq
istiqamətindəirəliləməyəmaneola-
cağıiləbağlınarahatlığınıifadəedib.
SahibəQafarovaçıxışındaAzər-

baycandapandemiyailəmübarizə
sahəsindəhəyatakeçiriləntədbirlər
barədəiştirakçılaragenişməlumat
verib,ölkəmizinpandemiyayaqarşı

Milli Məclisin Sədri Parlament 
Sədrlərinin Avropa Konfransında 
MilliMəclisinSədriSahibəQafarovanınbaşçılıqetdiyiparlamentnümayəndə
heyətiParlamentSədrlərininAvropaKonfransındaiştiraketməküçün
oktyabrın20-dən22-dəkYunanıstandaişgüzarsəfərdəolub.
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qlobalmübarizəyəvəbeynəlxalqtə-
şəbbüslərədəstəyihaqqındadanışıb.
Spikerdiqqətəçatdırıbki,Azərbay-
canpandemiyailəmübarizəüçün
30-dançoxölkəyəhumanitarvə
maliyyəyardımıgöstərib.2020-ciilin
mayındaQoşulmamaHərəkatının
COVID-19-aqarşıTəmasQrupunun
ZirvəGörüşündəAzərbaycanPrezi-
dentiİlhamƏliyevqurumadından
BMTBaşAssambleyasınınpandemi-
yayaqarşımübarizəyəhəsrolunmuş
XüsusiSessiyasınınkeçirilməsini
təklifedib.Həmintəşəbbüs150-dən
çoxdövləttərəfindəndəstəklənib.
ÖtənilindekabrındaNyu-Yorkda
BMTBaşAssambleyasınınbuqlobal
səhiyyəböhranıiləmübarizəyəhəsr
edilmişXüsusiSessiyasıbaştutub.
MilliMəclisinSədriçıxışında

onudaqeydedibki,qlobalsəhiyyə
böhranızamanıbəziölkələrehti-
yaclarındanqat-qatartıqpeyvənd
tədarükedirlərki,bunundaqarşısı
alınmalıdır.Azərbaycanbuməsələ-
nigündəmdəsaxlamaqməqsədiilə
BMT-ninİnsanHüquqlarıŞurasında
QoşulmamaHərəkatıadındanbütün
ölkələrinpeyvəndlərəbərabərçıxışı-
nıntəminedilməsinədairqətnamə
layihəsiirəlisürübvəbusənədcari
ilinmartayındayekdillikləqəbul
olunub.Bizhərfürsətdənistifadə
edibpandemiyailəmübarizədəehti-
yacıolanölkələrəbeynəlxalqdonor
təşkilatlarıdadaxilolmaqlainkişaf
etmişölkələrindəstəkgöstərməsiilə
bağlıçağırışedirik.
MilliMəclisinSədrisöyləyibki,

Azərbaycandünyanınpandemi-
yadandahatezvədahaazitkilərlə
xilasolmasıüçünBMT-ninQlobal
BərpaüzrəYüksəkSəviyyəliPane-
lininyaradılmasınıməqsədəuyğun
hesabedir.
SəfərçərçivəsindəMilliMəclisin

SədriSahibəQafarovaİsveçrəKonfe-
derasiyasıFederalAssambleyasıMilli
ŞurasınınSədriAndreasAebi,ATƏT
ParlamentAssambleyasınınSədri
MarqaretaSederfelt,MoldovaRes-
publikasıparlamentininSədriİqor
Qrosu,AvstriyaRespublikasıParla-

mentiMilliŞurasınınSədriVolfqanq
SobotkavəMonteneqroparlamenti-
ninSədriAleksaBeciciləgörüşlərke-
çirib.Keçirdiyigörüşlərdəparlament
Sədridiqqətəçatdırıbki,Azərbaycan
44günlükVətənmüharibəsində
qazandığımöhtəşəmzəfərinbirinciil-
dönümüərəfəsindədir.Ermənistanın
30illikişğalınaözgücühesabınason
qoyanvəərazibütövlüyünübərpa
edənölkəmizBMTTəhlükəsizlik
Şurasınınuzunillərkağızüzərində
qalmış4qətnaməsininicrasınıtəmin
edib.2020-ciilnoyabrın10-daimza-
lanmışüçtərəfibəyanatdansonra
bölgədəyenireallıqlaryaranıb.Hazır-
daAzərbaycangələcəyəhədəfən-
mişlayihələricraedir,işğaldanazad
olunmuşərazilərimizdəsürətlibərpa
vəquruculuqişləriaparılır.
Ermənistantərəfindəntörədilən

təxribatlarregiondadavamlısülhün

təminolunmasınamaneətörədir.O
deyibki,10noyabrBəyanatındanbir
iləyaxınvaxtötməsinəbaxmayaraq,
Ermənistanhələdəminalanmışəra-
zilərinxəritələrinitəqdimetməyib.
Onlartərəfindənverilənbəzixəritə-
lərindəqiqliyiisəyalnız25faizdir.
SahibəQafarovaxüsusivurğulayıb
ki,bugünədəkErmənistantərəfin-
dənbasdırılanminalarınpartlaması
nəticəsində150mülkivətəndaşvə
hərbçimizhəlakolubvəyaağırya-
ralanıb.
Spikerdeyibki,Azərbaycan

regiondadaimisülhvəəmin-aman-
lığıntəminolunmasınıistəyir.O
xatırladıbki,PrezidentİlhamƏliyev
dəölkələrimizinərazibütövlüyü-
nünqarşılıqlıtanınmasışərtiilə
sərhədlərindelimitasiyasınavəsülh
sazişinədairdanışıqlarabaşlamağa
hazırdır.
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Azərbaycanınçoxmillətliölkə
olduğunu,burada90-danartıqetnik
qrupun,müxtəlifxalqlarınvəmil-
lətlərinnümayəndələrininyaşadığı-
nı,bütünxalqlarınadət-ənənəsinə
hörmətləyanaşıldığını,ölkəmizdə
ksenofobiyavədözümsüzlüyünol-
madığınıvurğulayanMilliMəclisin
SədriAzərbaycanındövlətsiya-
sətindəmillivədinitolerantlığın
prioritetistiqamətlərdənolduğunu
bildirib.
Bugörüşlərdərespublikamızın

regiondakıiribeynəlxalqenerjivə
infrastrukturlayihələrininhəya-
takeçirilməsindəkiaparıcırolu,
ölkəmizinAvropanınetibarlıenerji
tərəfdaşıqismindəçıxışetməsi,
ticarətəlaqələrininvəinvestisiya
yatırımlarınınartırılmasıüçünge-
nişpotensialamalikolmasıbarədə
danışılıb.Azərbaycanındostölkə-
lərləikitərəfiəlaqələrin,siyasivə
iqtisadimünasibətlərininkişafında,
həmçininbeynəlxalqvəregionaltəş-
kilatlarçərçivəsindəəməkdaşlığın
genişlənməsindəmaraqlıolduğu
barədəsöhbətaçılıb,ikitərəfisə-

fərlərinintensivləşməsininvacibliyi
qeydedilib.
MilliMəclisinSədrigörüşdüyü

rəsmişəxslərə“Qarabağişğaldan
əvvəlvəsonra”adlıkitabıtəqdim
edərək,Ermənistanın30ilərzində
işğalaltındasaxladığıAzərbaycanın
şəhərvərayonlarını,bütüninfrast-
rukturu,mədəniyyətvətarixiabidə-
ləri,diniabidələritamamilədağıtdı-
ğını,talanetdiyinibildirib.
Görüşlərdətərəfərimaraqlan-

dıranməsələlərətrafındaqarşılıqlı
fikirmübadiləsiaparılıb.
MilliMəclisinSədriSahibəQa-

farovaAfinadaoktyabrın22-də
keçirilənParlamentSədrlərininAv-
ropaKonfransında“BütünAvropa
vətəndaşlarınınümumigələcəyi”
mövzusundaçıxışedib.
Spikerçıxışındabildiribki,se-

çilmişmövzuAvropanınümumi
gələcəyiiləbağlıməsələləringeniş
kompleksinimüzakirəetməyə
imkanyaradır.72ilbundanəvvəl
AvropaxalqlarıAvropaŞurasının
simasındaümumiAvropaeviqur-
mağıqəraraaldılarvəAvropada

dahaböyükvəhdətənailolmağınən
səmərəlivasitələrininplüralistde-
mokratiya,qanununaliliyivəinsan
hüquqlarıolduğunubəyanetdilər.
Sevindiricihaldırki,ötəndövrdə
Avropaxalqlarınıümumidəyərlər
ətrafındabirləşdirənbuprinsiplər
dəyişməzqalıb.
MilliMəclisinSədriçıxışın-

daAvropanınəksərölkələrində
demokratiyanıninkişafıyolunda
qarşıyaçıxandaxiliçətinliklərdən,
terrorizm,transmillicinayətkarlıq,
qanunsuzmiqrasiyakimiproblem-
lərdənsözaçıb.Spikerdemokratik
idarəçilikməsələlərininhəllində
ayrı-seçkiliyiistisnaedənvahid
yanaşmanınformalaşdırılmasının,
demokratikdəyərlərsistemiüçün
təhdidlərdoğurantəhlükəsizlik
problemlərinin,dövlətlərinsuve-
renliyinə,ərazibütövlüyünəqəsd-
lərin,etnikseparatizmin,davakar
millətçiliyinaradanqaldırılmasının
vacibliyiniqeydedib.
SahibəQafarovabeynəlxalq

problemlərvəçağırışlarüçünbirgə
həllyolununişlənibhazırlanması
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məqsədiilədünyaparlamentlə-
rinibirarayagətirməyinmühüm
əhəmiyyətkəsbetdiyinəinamını
ifadəedib.Osöyləyibki,Avropa
ŞurasınınikiüzvüolanErmənis-
tanlaAzərbaycanarasındamövcud
olmuşvəartıqkeçmişdəqalmışmü-
naqişəninhəlliiləbağlıdanışıqların
uğursuzluqlanəticələnməsitimsa-
lındaortaqhəllyolununtapılma-
masıdövlətlərarasıuzunmüddətli
münaqişələrəsəbəbolur.Uzunillər
ərzindəmünaqişəninsülhyoluilə
nizamasalınmasıüçüngöstərilən
beynəlxalqsəylərinnəticəverməmə-
sininsəbəblərindənbiritəcavüzkar
dövlətinözadıiləçağırılmaması,bir
sırahallardaişğalçıdövlətləişğala
məruzqalandövlətineynitutulma-
sı,beynəlxalqbirliyintələblərinə
məhəlqoymayan,beynəlxalqqay-
dalarameydanoxuyanErmənistan
dövlətinəmünasibətdəlazımiqətiy-
yətingöstərilməməsiolub.
Spikerdeyibki,əgərmünaqişə-

ninhəllindəikilistandartlarayol
verilməsəidi,Azərbaycanişğal
edilmiştorpaqlarınınazadolunması
barədəBMTTəhlükəsizlikŞurasının
məlumqətnamələrini,digərbeynəl-
xalqtəşkilatlarınsənədləriniözgü-
cüiləicraetməyəməcburolmazdı.
SahibəQafarovaçıxışındaötən

ilin27sentyabrtarixindəErmənis-
tanındahabirtəxribatındansonra
AzərbaycanınBMT-ninNizam-
naməsiilənəzərdətutulmuşözü-
nümüdafiəhüququndanistifadə
etməsi,torpaqlarımızınişğalınason
qoymaqüçünəks-hücuməməliy-
yatlarınabaşlaması,xalqımızın44
günlükVətənmüharibəsinəticəsin-
dəbeynəlxalqədalətivəərazibü-
tövlüyümüzübərpaetməsibarədə
danışıb,CənubiQafqazbölgəsində
yaranmışyenigeosiyasireallıqdan
söhbətaçıb.Spikerqeydedibki,
bölgəninsülh,sabitlikvəinkişaf
məkanınaçevrilməsiAvropanın
gələcəyibaxımındandasondərəcə
əhəmiyyətlidir.
SahibəQafarovademokratiya,

insanhüquqları,genderbərabərliyi

vəqanununaliliyiprinsiplərinida-
yanıqlısülhvətərəqqiyənailolmaq
üçünənyaxşıvasitəhesabetdiyini
bildirib.Mədənimüxtəlifiyinvə
diskriminasiyanınolmadığı,inklü-

ziv,tolerant,ədalətlilikvəhəmrəy-
likkimiümumidəyərlərəsahibolan
vətəndaşcəmiyyətlərininformalaş-
masıüçünparlamentlərinqarşısın-
daduranvəzifələrdənsöhbətaçıb.
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MilliMəclisinSədriSahibəQa-
farovanınbaşçılığıiləparlament
nümayəndəheyətiIIIAvrasiya
QadınForumundaiştiraketmək
üçünoktyabrın12-14-dəRusiya
FederasiyasınınSankt-Peterburq
şəhərindəsəfərdəoldu.Nüma-
yəndəheyətinəparlamentinAilə,
qadınvəuşaqməsələlərikomi-
təsininsədriHicranHüseynova,
deputatlardanSevincFətəliyeva,
PərvinKərimzadə,ÜlviyyəHəm-
zəyeva,FatmaYıldırımvədigər
rəsmişəxslərdaxilidi.
SahibəQafarovaRusiyanınIII

AvrasiyaQadınForumununple-
nariclasındakıçıxışındaqadınların
müasirdünyaproseslərindərolu
iləbağlıgenişsöhbətaçdı.Spiker
qadınlarınbərabərliyini,ədaləti
vətərəqqinitəşviqetməksəylə-
rininözbəhrəsiniverdiyini,bu

gündünyanınbirçoxölkələrində
qadınlarıngələcəyədahaböyük
inamlabaxdıqlarınıvurğuladı.
MilliMəclisinSədribildirdiki,

müasirdünyadabaşverəndəyi-
şikliklər,sosial-iqtisadiinkişafın
sabitvədinamiktendensiyaları
cəmiyyətinsosialquruluşunda
qadınlarınstatusununyeniməz-
munqazanmasınasəbəbolur.Bu
günqadınlarqlobalproblemlərin
qarşısınınalınması,ocümlədən
COVID-19pandemiyasınınnəticə-
lərininaradanqaldırılması,eləcə
dəbütündünyadasülh,təhlükə-
sizlikvədavamlıinkişafuğrunda
mübarizədəbeynəlxalqsəylərə
əhəmiyyətlitöhfəverirlər.
Çıxışındaölkəmizdəhəyata

keçirilənqadınsiyasətinintarixi
vəuğurlarıbarədəməlumatverən
spikerqeydetdiki,tarixboyu

Azərbaycandaqadınlarhərzaman
xüsusidiqqətvəqayğıiləəhatə
olunublar.1918-ciildəAzərbaycan
XalqCümhuriyyətininyaradılması
azərbaycanlıqadınlarıncəmiyyə-
tinfəalüzvlərinəçevrilməsiüçün
genişimkanlaraçıb.
Müasirdövrdəölkəmizdə

qadınlarlabağlıhəyatakeçirilən
dövlətsiyasətininqayəsininonla-
rınsiyasi,sosial,iqtisadi,mədəni
hüquqlarınıvəgenderbərabərli-
yinitəminetmək,eləcədədövlət
idarəçiliyindəiştirakınıgenişlən-
dirməkolduğunubildirənSahibə
Qafarovavurğuladıki,busiya-
sətinəsasınıAzərbaycanxalqının
ÜmummillilideriHeydərƏliyevin
rəhbərliyiiləhazırlanmışvə1995-
ciildəqəbuledilmişAzərbaycan
RespublikasınınKonstitusiyası
müəyyənedir.MilliMəclisinSədri

Milli Məclisin Sədri III Avrasiya 
Qadın Forumunda iştirak etdi
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ölkəmizdəqadınsiyasətinişərtlən-
dirənsənədlərbarədəgenişməlu-
matverdi.Artıqtarixəqovuşmuş
Qarabağmünaqişəsininson30ildə
qadınlardadaxilolmaqlabirçox
Azərbaycanvətəndaşınınhəyatına
sonqoyduğunuxatırladanSahi-
bəQafarovaəlavəetdiki,mü-
naqişəninnəticələrininyaratdığı
problemlər,ocümlədənqaçqınvə
məcburiköçkünlərinüzləşdikləri
çətinliklərqadınlarındaçiyinləri-
nədüşür.
MilliMəclisinSədrivurğuladı

ki,44günlükVətənmüharibə-
sindəAzərbaycanınəldəetdiyi
qələbədənsonraCənubiQafqaz
regionundaqadınlarımızıncəmiy-
yətinbütünsahələrinədahafəal
cəlbedilməsiüçünperspektivlər
yaradanyenireallıqlarortayaçı-
xıb.SpikerAzərbaycanPrezidenti
cənabİlhamƏliyevinrəhbərliyi
iləgörülənişlərinqadınlarlabağlı
dövlətsiyasətininbütünsahələ-
rindəəhəmiyyətliirəliləyişəsəbəb
olduğunadiqqətçəkdi.Sahibə
QafarovaçıxışındaAzərbaycanın

Birincivitse-prezidentiMehriban
xanımƏliyevanınqadınhüquq-
larınınqorunması,onlarındöv-
lətvəictimaihəyatdarolunun
artırılmasıistiqamətindədaha
böyükuğurlarınəldəolunmasına
xüsusitöhfələrverdiyinivurğula-
dı.Qeydedildiki,Azərbaycanın
Birincixanımıçoxşaxəlivəuğur-
lufəaliyyətiiləqadınlarımızıöz
potensiallarınıdahaböyükəzmlə
reallaşdırmağaruhlandırır.Çünki
qadınlarınpotensiallarınınbü-
tünlükləüzəçıxarılması,onların
hüquqvəimkanlarınıngenişlən-
dirilməsidahasağlamvəfiravan
cəmiyyətlərinqurulmasınınzəruri
şərtidir.
SəfərçərçivəsindəMilliMəcli-

sinSədriSahibəQafarovaRusiya
FederasiyasıFederalMəclisiFede-
rasiyaŞurasınınSədriValentina
Matviyenkoiləgörüşdü.
Görüşdəbelətədbirlərdəmüx-

təlifölkələritəmsiledənqadın
deputatlarınbirarayagəlməsinin
parlamentlərarasıəlaqələrinvə
parlamentdiplomatiyasınıninkişa-

fıbaxımındanmühüməhəmiyyət
daşıdığıvurğulandı.Valentina
MatviyenkoAzərbaycanlaRusiya
arasındamünasibətlərininkişafın-
danməmnunluğunuifadəedərək,
əlaqələrimizinhazırkısəviyyəyə
çatmasındaqanunvericiorqanlar
arasındamünasibətlərinrolunu
qeydetdi.
SahibəQafarovaIIIAvrasiya

QadınForumununyüksəksəviy-
yədətəşkilolunduğunubildirərək,
belətədbirlərigenderməsələlərini,
həmçininparlamentlərarasıəmək-
daşlığınperspektivlərinimüzakirə
etməkbaxımındanyaxşıfürsət
kimidəyərləndirdi.Söhbətzamanı
MilliMəclisinSədriAzərbaycan-
laRusiyaarasındastratejitərəf-
daşlığaəsaslananmünasibətlərin
müxtəlifsahələrdəinkişafetdiyini,
əlaqələrimizindərinləşməsindəiki
ölkənindövlətbaşçılarınınrolu-
nuxüsusivurğuladı.Ölkələrimiz
arasındaparlamentlərarasımüna-
sibətlərətoxunanspikerMilliMəc-
lisdəvəFederalMəclisdəfəaliyyət
göstərəndostluqqruplarının,həm
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dəikitərəfiparlamentlərarası
komissiyalarınişinitəqdirəlayiq
saydı.
GörüşdəAzərbaycanın44gün-

lükVətənmüharibəsivətorpaq-
larınıişğaldanazadetməsibarədə
genişməlumatverənMilliMəcli-
sinSədriAliBaşKomandanİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləmüzəfər
ordumuzunşücaətisayəsindəəra-
zilərimizinErmənistantərəfindən
30illikişğalınasonqoyulduğunu
diqqətəçatdırdı,müharibədən
sonrayaranmışvəziyyətbarədə
danışdı.Spikerqeydetdiki,cari
iliniyulundaPrezidentİlhamƏli-
yevinimzaladığıfərmanaəsasən,
Azərbaycandaiqtisadirayonların
yenibölgüsümüəyyənləşdirilib,
ikiyenirayon-QarabağvəŞərqi
Zəngəzuriqtisadirayonlarıyara-
dılıb.SahibəQafarovaZəngəzur
dəhlizininxüsusiləçoxböyükəhə-

miyyətəmalikolduğunu,budəh-
lizinregionuninkişafına,regional
kommunikasiyalarınbərpasına,
sülhvətəhlükəsizliyintəminedil-
məsinəmühümtöhfəolacağına
əminliyiniifadəetdi.
Görüşdətərəfərimaraqlandı-

randigərməsələlərbarədədəfikir
mübadiləsiaparıldı.
IIIAvrasiyaQadınForumunda

iştirakıçərçivəsindəSahibəQa-
farovaBMT-ninQadınlarTəşki-
latınınAvropavəMərkəziAsiya
üzrədirektoruAliyaEl-Yassirilə
görüşdü.
Azərbaycanınnüfuzlubey-

nəlxalqtəşkilatlar,ocümlədən
BirləşmişMillətlərTəşkilatıilə
əlaqələrininkişafınaböyükönəm
verdiyinibildirənspikerxatırlatdı
ki,Azərbaycan2012-2013-cüillər
üçünBMTTəhlükəsizlikŞurasının
qeyri-daimiüzvüseçilmişdir.

Müasirdövrdədünyadabaş
verəndəyişikliklərfonundaqadın-
larınbirçoxsahələrdəartanrolu
haqqındadanışanSahibəQafaro-
vaqadınlarınqlobalproblemlərin
qarşısınınalınmasında,ocümlə-
dənCOVID-19pandemiyasının
nəticələrininaradanqaldırılmasın-
da,dünyadasülh,təhlükəsizlikvə
davamlıinkişafuğrundamübari-
zədəbeynəlxalqsəylərəəhəmiy-
yətlitöhfəverdiklərinivurğuladı.
GörüşdəMilliMəclisinSədri

ölkəmizdəqadınlarlabağlıdöv-
lətsiyasətinintarixibarədəgeniş
məlumatverdi.SahibəQafarova
1991-ciildəAzərbaycanınmüstə-
qilliyinibərpaetdikdənsonrabu
sahədədövlətsiyasətininhəyata
keçirilməsindəyeniuğurlarqaza-
nıldığını,atılanaddımlarınqadın-
larıncəmiyyəthəyatınınbütün
sahələrindəfəaliştiraketməsinə,

onlarınölkəmizininkişafınatöh-
fələrininəsaslışəkildəartmasına
imkanverdiyiniqeydetdi.Milli
MəclisinSədriAzərbaycanRes-
publikasınınBirincivitse-prezi-
dentiMehribanxanımƏliyevanın
müasirdövlətçiliyimizdəböyük
xidmətlərinixüsusivurğulayaraq,
onunçoxşaxəlifəaliyyətininhər
birAzərbaycanqadınıüçünörnək
olduğunusöylədi.
SpikerAzərbaycanın44günlük

Vətənmüharibəsivətorpaqlarını
işğaldanazadetməsibarədəgeniş
məlumatverdi.
ÖznövbəsindəBMT-ninQadın-

larTəşkilatınınAvropavəMər-
kəziAsiyaüzrədirektoruAliya
El-Yassirmüasirdövrdəgender
məsələləri,qadınlarıncəmiyyətdə
artanrolu,birsıraölkələrdəcinsi
ayrı-seçkilikləbağlıproblemlərvə
digərməsələlərdənsözaçdı.O,iki

ilöncəAzərbaycanasəfərizama-
nıgendersahəsindəkivəziyyətlə
tanışolduğunubildirdi,ölkəmizin
buprosesdəkiuğurlarındanbəhs
etdi.
GörüşdəMilliMəclisinAilə,qa-

dınvəuşaqməsələlərikomitəsinin
sədriHicranHüseynovaAzərbay-
candagenderbərabərliyi,qadın
hüquqlarınınqorunmasısahəsində
görülənişlər,qadınlarıncəmiyyət-
dərolubarədəfikirlərinibölüşdü.
AçılışmərasimindəRusiyaFe-

derasiyasınınPrezidentiVladimir
Putindəiştiraketdi.
Mərasimdənsonraforum

müxtəlifmövzulardasessiyalar-
daözişinidavametdirdi.Burada

MilliMəclisinkomitəsədriHicran
Hüseynova“Sosialdəyişikliklər -
2030.İnklüzivdavamlıinkişa-
fanailolunmasındaqadınların
missiyası”,millətvəkilləriPərvin
Kərimzadə“Qadınalimlərmüasir
dövrünqlobalçağırışlarıqarşısın-
da”,SevincFətəliyeva“Qadınla-
rınmissiyası:sağlambugünümüz
vəgələcəyimizuğrunda”,Ülviyyə
Həmzəyeva“Dünyapandemiya
dövründəvəondansonra.Buna
hazırlığımız”,FatmaYıldırımisə
“Qadınlarınsülhdiplomatiyasının
vəetimadıninkişafındakımissi-
yası”mövzularındaməruzələrlə
çıxışetdilər.
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dəikitərəfiparlamentlərarası
komissiyalarınişinitəqdirəlayiq
saydı.
GörüşdəAzərbaycanın44gün-

lükVətənmüharibəsivətorpaq-
larınıişğaldanazadetməsibarədə
genişməlumatverənMilliMəcli-
sinSədriAliBaşKomandanİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləmüzəfər
ordumuzunşücaətisayəsindəəra-
zilərimizinErmənistantərəfindən
30illikişğalınasonqoyulduğunu
diqqətəçatdırdı,müharibədən
sonrayaranmışvəziyyətbarədə
danışdı.Spikerqeydetdiki,cari
iliniyulundaPrezidentİlhamƏli-
yevinimzaladığıfərmanaəsasən,
Azərbaycandaiqtisadirayonların
yenibölgüsümüəyyənləşdirilib,
ikiyenirayon-QarabağvəŞərqi
Zəngəzuriqtisadirayonlarıyara-
dılıb.SahibəQafarovaZəngəzur
dəhlizininxüsusiləçoxböyükəhə-

miyyətəmalikolduğunu,budəh-
lizinregionuninkişafına,regional
kommunikasiyalarınbərpasına,
sülhvətəhlükəsizliyintəminedil-
məsinəmühümtöhfəolacağına
əminliyiniifadəetdi.
Görüşdətərəfərimaraqlandı-

randigərməsələlərbarədədəfikir
mübadiləsiaparıldı.
IIIAvrasiyaQadınForumunda

iştirakıçərçivəsindəSahibəQa-
farovaBMT-ninQadınlarTəşki-
latınınAvropavəMərkəziAsiya
üzrədirektoruAliyaEl-Yassirilə
görüşdü.
Azərbaycanınnüfuzlubey-

nəlxalqtəşkilatlar,ocümlədən
BirləşmişMillətlərTəşkilatıilə
əlaqələrininkişafınaböyükönəm
verdiyinibildirənspikerxatırlatdı
ki,Azərbaycan2012-2013-cüillər
üçünBMTTəhlükəsizlikŞurasının
qeyri-daimiüzvüseçilmişdir.

Müasirdövrdədünyadabaş
verəndəyişikliklərfonundaqadın-
larınbirçoxsahələrdəartanrolu
haqqındadanışanSahibəQafaro-
vaqadınlarınqlobalproblemlərin
qarşısınınalınmasında,ocümlə-
dənCOVID-19pandemiyasının
nəticələrininaradanqaldırılmasın-
da,dünyadasülh,təhlükəsizlikvə
davamlıinkişafuğrundamübari-
zədəbeynəlxalqsəylərəəhəmiy-
yətlitöhfəverdiklərinivurğuladı.
GörüşdəMilliMəclisinSədri

ölkəmizdəqadınlarlabağlıdöv-
lətsiyasətinintarixibarədəgeniş
məlumatverdi.SahibəQafarova
1991-ciildəAzərbaycanınmüstə-
qilliyinibərpaetdikdənsonrabu
sahədədövlətsiyasətininhəyata
keçirilməsindəyeniuğurlarqaza-
nıldığını,atılanaddımlarınqadın-
larıncəmiyyəthəyatınınbütün
sahələrindəfəaliştiraketməsinə,

onlarınölkəmizininkişafınatöh-
fələrininəsaslışəkildəartmasına
imkanverdiyiniqeydetdi.Milli
MəclisinSədriAzərbaycanRes-
publikasınınBirincivitse-prezi-
dentiMehribanxanımƏliyevanın
müasirdövlətçiliyimizdəböyük
xidmətlərinixüsusivurğulayaraq,
onunçoxşaxəlifəaliyyətininhər
birAzərbaycanqadınıüçünörnək
olduğunusöylədi.
SpikerAzərbaycanın44günlük

Vətənmüharibəsivətorpaqlarını
işğaldanazadetməsibarədəgeniş
məlumatverdi.
ÖznövbəsindəBMT-ninQadın-

larTəşkilatınınAvropavəMər-
kəziAsiyaüzrədirektoruAliya
El-Yassirmüasirdövrdəgender
məsələləri,qadınlarıncəmiyyətdə
artanrolu,birsıraölkələrdəcinsi
ayrı-seçkilikləbağlıproblemlərvə
digərməsələlərdənsözaçdı.O,iki

ilöncəAzərbaycanasəfərizama-
nıgendersahəsindəkivəziyyətlə
tanışolduğunubildirdi,ölkəmizin
buprosesdəkiuğurlarındanbəhs
etdi.
GörüşdəMilliMəclisinAilə,qa-

dınvəuşaqməsələlərikomitəsinin
sədriHicranHüseynovaAzərbay-
candagenderbərabərliyi,qadın
hüquqlarınınqorunmasısahəsində
görülənişlər,qadınlarıncəmiyyət-
dərolubarədəfikirlərinibölüşdü.
AçılışmərasimindəRusiyaFe-

derasiyasınınPrezidentiVladimir
Putindəiştiraketdi.
Mərasimdənsonraforum

müxtəlifmövzulardasessiyalar-
daözişinidavametdirdi.Burada

MilliMəclisinkomitəsədriHicran
Hüseynova“Sosialdəyişikliklər -
2030.İnklüzivdavamlıinkişa-
fanailolunmasındaqadınların
missiyası”,millətvəkilləriPərvin
Kərimzadə“Qadınalimlərmüasir
dövrünqlobalçağırışlarıqarşısın-
da”,SevincFətəliyeva“Qadınla-
rınmissiyası:sağlambugünümüz
vəgələcəyimizuğrunda”,Ülviyyə
Həmzəyeva“Dünyapandemiya
dövründəvəondansonra.Buna
hazırlığımız”,FatmaYıldırımisə
“Qadınlarınsülhdiplomatiyasının
vəetimadıninkişafındakımissi-
yası”mövzularındaməruzələrlə
çıxışetdilər.
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MilliMəclisinSədriSahibəQa-
farovanınbaşçılığıiləparlament
nümayəndəheyətioktyabrın7-dən
9-dəkSlovakiyadarəsmisəfərdəoldu.
NümayəndəheyətinintərkibinəMilli
MəclisinkomitəsədrləriSadiqQurba-
nov,MusaQuliyev,ZahidOruc,Slo-
vakiyailəparlamentlərarasıəlaqələr
üzrəişçiqrupununbaşçısıAnarMəm-
mədov,deputatlardanSədaqətVəliye-
va,parlamentAparatınınrəhbəriSəfa
Mirzəyevvədigərrəsmişəxslərdaxil
idi.Səfəryüksəksəviyyəligörüşlərvə
səmərəlidanışıqlarlayaddaqaldı.
MilliMəclisinSədrisəfərdəkiilk

görüşünüSlovakiyanınBaşnaziri
EduardHegeriləkeçirdi.Ölkəsinin
Azərbaycaniləmüxtəlifistiqamətlər-
dəəlaqələrinindahadainkişafetdi-
rilməsindəmaraqlıolduğunudeyən
Başnaziriqtisadisahədəəməkdaşlı-
ğındərinləşdirilməsininvacibliyini

xüsusiiləqeydetdi.O,COVID-19
pandemiyasınaqarşımübarizəisti-
qamətindəSlovakiyadagörülənişlər
vəpandemiyailəbağlıcarivəziyyət
barədəparlamentSədrinəməlumat
verdi,Azərbaycandabusahədəatılan
addımlarlamaraqlandı.
ÖznövbəsindəSahibəQafarova

qanunvericiorqanlararasındaəmək-
daşlığıngücləndirilməsininölkələrimiz
arasındamünasibətlərininkişafına
xidmətetdiyinidiqqətəçatdırdı.Spiker
AzərbaycandaCOVID-19pandemi-
yasınaqarşımübarizədəgörülənişlər,
PrezidentİlhamƏliyevintəşəbbüsü
iləbusahədəreallaşanbeynəlxalqtəd-
birlərbarədəməlumatverdi.Görüşün
sonundaSahibəQafarovaBaşnazir
EduardHegerə“Qarabağişğaldanəv-
vəlvəsonra”adlıkitabhədiyyəetdi.
MilliMəclisSədrininnövbətigö-

rüşüSlovakiyaMilliŞurasınınSədri

BorisKollariləoldu.SlovakiyaMilli
ŞurasınınSədribusəfərinölkələrimiz
vəparlamentlərarasındamünasibət-
lərindərinləşməsinətöhfəverəcəyinə
inamınıbildirdi,parlamentlərarasıəla-
qələrindahadainkişafınınhərikitərəf
üçünəhəmiyyətindəndanışdı.
SahibəQafarovabusəfərinparla-

mentSədrisəviyyəsindəSlovakiya-
yailksəfərolduğunuqeydetdi.O,
buradakeçiriləngörüşlərinvəaparılan
müzakirələrinölkələrimizarasındaiki-
tərəfiəlaqələrin,həmçininparlament-
lərarasımünasibətlərininkişafınayeni
impulsverəcəyinəinamınıbildirdi.
Azərbaycanınenerjisiyasətihaqqında
danışaraq,ölkəmizinAvropanınenerji
təhlükəsizliyiarxitekturasındaoynadı-
ğıroluxüsusivurğuladı.
MilliMəclisinSədrisöhbətzamanı

ötənil44günlükVətənmüharibəsində
ölkəmizinəldəetdiyimöhtəşəmzəfər

haqqındadanışaraqdediki,buqələbə
nəticəsindəAzərbaycan30iləyaxın
Ermənistanınişğalıaltındaolantor-
paqlarınıazadedib.BununladaBMT
TəhlükəsizlikŞurasının4qətnaməsini
özgücüiləreallaşdırıbvəözərazibü-
tövlüyünübərpaedib.
SahibəQafarovabildirdiki,Ermə-

nistantərəfindəntörədiləntəxribat-
larregiondadavamlısülhüntəmin
olunmasınamaneçiliktörədir.10
noyabrbəyanatındanbiriləyaxınvaxt
ötməsinəbaxmayaraq,Ermənistanhə-
lədəminalanmışərazilərinxəritələrini
təqdimetməyib.Spikerxüsusivurğu-
ladıki,bugünədəkErmənistantərə-
findənbasdırılanminalarınpartlaması
nəticəsində150nəfərmülkivətəndaş
vəhərbçilərimizhəlakolubvəyaağır
yaralanıb.
Parlamentlərarasımünasibətlərin

hazırkıvəziyyətihaqqındadadanışan
MilliMəclisinSədriqeydetdiki,ikiöl-
kəninparlamentləribirsırabeynəlxalq
təşkilatlarçərçivəsindəəməkdaşlıq
edirlər.Lakinbəzənparlamentarilər
tərəfindənqəbulolunanqərəzliqə-
rarlarvəsəsləndirilənqeyri-obyektiv
bəyanatlarikitərəfiəlaqələrəkölgə
salabilər.SahibəQafarovaxüsusilə
ötənilinnoyabrındaSlovakiyapar-
lamentindəqəbulolunanErmənis-
tan-Azərbaycanmünaqişəsiiləbağlı
qətnaməninvə2021-ciilaprelin1-də
qəbuledilən“DağlıqQarabağhaqqın-
da”adlıqərarıntəəssüfdoğurduğunu
vurğuladı.
GələnilAzərbaycandaXocalısoy-

qırımının30-cuildönümününolaca-
ğınıdiqqətəçatdıranMilliMəclisin
Sədrixatırlatdıki,oradakıinsanlar
yalnızetnikmənsubiyyətinəgörəqətlə
yetiriliblər,işgəncələrəməruzqalıblar.
Spikerartıqbirsıraölkələrinparla-
mentlərivəbəzibeynəlxalqtəşkilatlar
tərəfindəninsanlığaqarşıtörədilmiş
busoyqırımlabağlımüvafiqqərarların
qəbuledildiyinixatırladaraq,ümidvar
olduğunubildirdiki,slovakiyalıpar-
lamentarilərdəbuqətliamıtanımaq
üçünprosesəbaşlayacaqlar.
GörüşdəMilliMəclisinkomitəsəd-

riZahidOrucvəSlovakiyailəparla-

mentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupun
rəhbəriAnarMəmmədovçıxışedərək
ikiölkəarasındamünasibətlərininki-
şafındaparlamentlərinrolu,qanun-
vericiorqanlararasındaəməkdaşlığın
inkişafınınəhəmiyyətibarədəfikirləri-
niifadəetdilər.
Görüşdənsonraspikerlərbirgə

brifinqkeçirərəkjurnalistlərimaraq-
landıransuallaraaydınlıqgətirdilər.
SahibəQafarovakeçiriləngörüşlərdə
ölkələrimizarasındakımünasibətlərin
parlamentlərmüstəvisindəmüza-
kirəolunduğunusöylədi.Bildirildi
ki,parlamentlərarasımünasibətlərin
inkişafıxalqlarımızındahadayaxın-
laşmasında,Azərbaycanhəqiqətlərinin
Slovakiyaictimaiyyətinə,Slovakiya-
dabaşverənproseslərinAzərbaycan
cəmiyyətinəobyektivçatdırılmasında
əhəmiyyətliroloynayabilər.
SpikerSlovakiyamətbuatınaAzər-

baycanın44günlükVətənmüharibəsi
barədəətrafıməlumatverdi.Keçirdiyi
görüşlərdəErmənistanınAzərbaycana
qarşıhəyatakeçirdiyiXocalısoyqı-
rımının30illiyiərəfəsindəinsanlığa
qarşıtörədilmişbucinayətəSlovakiya
parlamentinindəmünasibətbildir-
məsibarədəistəklərinibölüşdüyünü
vurğuladı.
Oktyabrın9-daMilliMəclisin

SədriSlovakiyanınxariciişlərnaziri
İvanKorçoklagörüşdü.Azərbaycanla
əlaqələrindərinləşməsindəparlament
diplomatiyasınınrolunuqeydedən
slovakiyalınazircariilinmartayın-
daAzərbaycanasəfərinivəkeçirdiyi
görüşlərixatırlatdı.Beləsəfərləriniki
ölkəarasındakımünasibətlərəmüsbət
töhfəverdiyinidiqqətəçatdırdı.
GörüşdəSahibəQafarovaAzər-

baycanvəSlovakiyaarasındauğurlu
siyasimünasibətlərinbütünsahələrdə
əlaqələrininkişafınaimkanverdiyini
söylədi.Sədrqeydetdiki,Azərbaycan
Avropaİtifaqınaüzvölkələrləəmək-
daşlığındahadagenişləndirilməsində,
inteqrasiyaproseslərininsürətləndiril-
məsindəmaraqlıdır.ÖlkəmizAvropa
İtifaqınaüzvolanölkələrdənbirikimi
Slovakiyailəmünasibətlərininkişafına
önəmverir.Sivilizasiyalarınqovuşdu-

ğuAzərbaycanbugünmultikultural
ölkəkimitanınıb.Buradamövcud
olantolerantlıqdigərölkələrüçünbir
nümunədir.
MilliMəclisinSədriSlovakiya

rəsmiləriiləkeçirilənbütüngörüşlə-
rindəAzərbaycanın44günlükVətən
müharibəsivətorpaqlarınıişğaldan
azadetməsibarədəətrafıməlumat
verdi.SahibəQafarovadiqqətəçat-
dırdıki,Ermənistanişğaldövründə
şəhərlərimizi,kəndlərimizitamamilə
dağıdıb,talanedib.Spikerişğalçıölkə-
ninregiondasülhünvətəhlükəsizliyin
təminolunmasınaqarşıtörətdiyitəxri-
batlar,xüsusiləminalanmışərazilərin
xəritələrinitəqdimetməkdənimtina
etməsihaqqındagenişməlumatverdi.
MilliMəclisinSədridiqqətəçatdır-

dıki,cariiliniyulayındaPrezident
İlhamƏliyevinimzaladığıfərmana
əsasən,AzərbaycanRespublikasın-
daiqtisadirayonlarınyenibölgüsü
müəyyənləşdirilib.Bufərmanagörə,
ikiyenirayon-Qarabağiqtisadirayo-
nuvəŞərqiZəngəzuriqtisadirayonu
yaradılıb.
Zəngəzurdəhlizininyaradılması-

nınəhəmiyyətindəndanışanspiker
budəhlizinregionalkommunikasi-
yalarınbərpasına,inkişafına,bölgədə
sülhvətəhlükəsizliyintəminedilmə-
sinəcidditöhfəolacağınıbildirdi.O
vurğuladıki,Ermənistanyenireallıq-
larıqəbuletməlivəbunauyğundav-
ranmalıdır.Azərbaycanhərzaman
əməkdaşlığaaçıqolanvəəməkdaşlığı
təşviqedənölkədir.Ölkəmizinbugü-
nədəktəşəbbüskarıvəiştirakçısıol-
duğubütünenerji,nəqliyyatvədigər
əməkdaşlıqplatformalarıbütövlükdə
regionuninkişafınaxidmətedib.
Söhbətzamanıikiölkəarasında

iqtisadimünasibətlərindahadage-
nişləndirilməsi,ticarətdövriyyəsinin
artırılmasıüçünmüvafiqtədbirlərin
görülməsi,COVID-19pandemiyası-
naqarşımübarizədəatılanaddımlar,
postpandemiyadövründəəməkdaş-
lığındahadadərinləşdirilməsivə
qarşılıqlımaraqdoğurandigərməsə-
lələrətrafındagenişfikirmübadiləsi
aparıldı.

Sahibə Qafarova: “Qanunverici orqanlar arasında  
əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycan-Slovakiya 
münasibətlərinin möhkəmlənməsinə xidmət edir”
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MilliMəclisinSədriSahibəQa-
farovanınbaşçılığıiləparlament
nümayəndəheyətioktyabrın7-dən
9-dəkSlovakiyadarəsmisəfərdəoldu.
NümayəndəheyətinintərkibinəMilli
MəclisinkomitəsədrləriSadiqQurba-
nov,MusaQuliyev,ZahidOruc,Slo-
vakiyailəparlamentlərarasıəlaqələr
üzrəişçiqrupununbaşçısıAnarMəm-
mədov,deputatlardanSədaqətVəliye-
va,parlamentAparatınınrəhbəriSəfa
Mirzəyevvədigərrəsmişəxslərdaxil
idi.Səfəryüksəksəviyyəligörüşlərvə
səmərəlidanışıqlarlayaddaqaldı.
MilliMəclisinSədrisəfərdəkiilk

görüşünüSlovakiyanınBaşnaziri
EduardHegeriləkeçirdi.Ölkəsinin
Azərbaycaniləmüxtəlifistiqamətlər-
dəəlaqələrinindahadainkişafetdi-
rilməsindəmaraqlıolduğunudeyən
Başnaziriqtisadisahədəəməkdaşlı-
ğındərinləşdirilməsininvacibliyini

xüsusiiləqeydetdi.O,COVID-19
pandemiyasınaqarşımübarizəisti-
qamətindəSlovakiyadagörülənişlər
vəpandemiyailəbağlıcarivəziyyət
barədəparlamentSədrinəməlumat
verdi,Azərbaycandabusahədəatılan
addımlarlamaraqlandı.
ÖznövbəsindəSahibəQafarova

qanunvericiorqanlararasındaəmək-
daşlığıngücləndirilməsininölkələrimiz
arasındamünasibətlərininkişafına
xidmətetdiyinidiqqətəçatdırdı.Spiker
AzərbaycandaCOVID-19pandemi-
yasınaqarşımübarizədəgörülənişlər,
PrezidentİlhamƏliyevintəşəbbüsü
iləbusahədəreallaşanbeynəlxalqtəd-
birlərbarədəməlumatverdi.Görüşün
sonundaSahibəQafarovaBaşnazir
EduardHegerə“Qarabağişğaldanəv-
vəlvəsonra”adlıkitabhədiyyəetdi.
MilliMəclisSədrininnövbətigö-

rüşüSlovakiyaMilliŞurasınınSədri

BorisKollariləoldu.SlovakiyaMilli
ŞurasınınSədribusəfərinölkələrimiz
vəparlamentlərarasındamünasibət-
lərindərinləşməsinətöhfəverəcəyinə
inamınıbildirdi,parlamentlərarasıəla-
qələrindahadainkişafınınhərikitərəf
üçünəhəmiyyətindəndanışdı.
SahibəQafarovabusəfərinparla-

mentSədrisəviyyəsindəSlovakiya-
yailksəfərolduğunuqeydetdi.O,
buradakeçiriləngörüşlərinvəaparılan
müzakirələrinölkələrimizarasındaiki-
tərəfiəlaqələrin,həmçininparlament-
lərarasımünasibətlərininkişafınayeni
impulsverəcəyinəinamınıbildirdi.
Azərbaycanınenerjisiyasətihaqqında
danışaraq,ölkəmizinAvropanınenerji
təhlükəsizliyiarxitekturasındaoynadı-
ğıroluxüsusivurğuladı.
MilliMəclisinSədrisöhbətzamanı

ötənil44günlükVətənmüharibəsində
ölkəmizinəldəetdiyimöhtəşəmzəfər

haqqındadanışaraqdediki,buqələbə
nəticəsindəAzərbaycan30iləyaxın
Ermənistanınişğalıaltındaolantor-
paqlarınıazadedib.BununladaBMT
TəhlükəsizlikŞurasının4qətnaməsini
özgücüiləreallaşdırıbvəözərazibü-
tövlüyünübərpaedib.
SahibəQafarovabildirdiki,Ermə-

nistantərəfindəntörədiləntəxribat-
larregiondadavamlısülhüntəmin
olunmasınamaneçiliktörədir.10
noyabrbəyanatındanbiriləyaxınvaxt
ötməsinəbaxmayaraq,Ermənistanhə-
lədəminalanmışərazilərinxəritələrini
təqdimetməyib.Spikerxüsusivurğu-
ladıki,bugünədəkErmənistantərə-
findənbasdırılanminalarınpartlaması
nəticəsində150nəfərmülkivətəndaş
vəhərbçilərimizhəlakolubvəyaağır
yaralanıb.
Parlamentlərarasımünasibətlərin

hazırkıvəziyyətihaqqındadadanışan
MilliMəclisinSədriqeydetdiki,ikiöl-
kəninparlamentləribirsırabeynəlxalq
təşkilatlarçərçivəsindəəməkdaşlıq
edirlər.Lakinbəzənparlamentarilər
tərəfindənqəbulolunanqərəzliqə-
rarlarvəsəsləndirilənqeyri-obyektiv
bəyanatlarikitərəfiəlaqələrəkölgə
salabilər.SahibəQafarovaxüsusilə
ötənilinnoyabrındaSlovakiyapar-
lamentindəqəbulolunanErmənis-
tan-Azərbaycanmünaqişəsiiləbağlı
qətnaməninvə2021-ciilaprelin1-də
qəbuledilən“DağlıqQarabağhaqqın-
da”adlıqərarıntəəssüfdoğurduğunu
vurğuladı.
GələnilAzərbaycandaXocalısoy-

qırımının30-cuildönümününolaca-
ğınıdiqqətəçatdıranMilliMəclisin
Sədrixatırlatdıki,oradakıinsanlar
yalnızetnikmənsubiyyətinəgörəqətlə
yetiriliblər,işgəncələrəməruzqalıblar.
Spikerartıqbirsıraölkələrinparla-
mentlərivəbəzibeynəlxalqtəşkilatlar
tərəfindəninsanlığaqarşıtörədilmiş
busoyqırımlabağlımüvafiqqərarların
qəbuledildiyinixatırladaraq,ümidvar
olduğunubildirdiki,slovakiyalıpar-
lamentarilərdəbuqətliamıtanımaq
üçünprosesəbaşlayacaqlar.
GörüşdəMilliMəclisinkomitəsəd-

riZahidOrucvəSlovakiyailəparla-

mentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupun
rəhbəriAnarMəmmədovçıxışedərək
ikiölkəarasındamünasibətlərininki-
şafındaparlamentlərinrolu,qanun-
vericiorqanlararasındaəməkdaşlığın
inkişafınınəhəmiyyətibarədəfikirləri-
niifadəetdilər.
Görüşdənsonraspikerlərbirgə

brifinqkeçirərəkjurnalistlərimaraq-
landıransuallaraaydınlıqgətirdilər.
SahibəQafarovakeçiriləngörüşlərdə
ölkələrimizarasındakımünasibətlərin
parlamentlərmüstəvisindəmüza-
kirəolunduğunusöylədi.Bildirildi
ki,parlamentlərarasımünasibətlərin
inkişafıxalqlarımızındahadayaxın-
laşmasında,Azərbaycanhəqiqətlərinin
Slovakiyaictimaiyyətinə,Slovakiya-
dabaşverənproseslərinAzərbaycan
cəmiyyətinəobyektivçatdırılmasında
əhəmiyyətliroloynayabilər.
SpikerSlovakiyamətbuatınaAzər-

baycanın44günlükVətənmüharibəsi
barədəətrafıməlumatverdi.Keçirdiyi
görüşlərdəErmənistanınAzərbaycana
qarşıhəyatakeçirdiyiXocalısoyqı-
rımının30illiyiərəfəsindəinsanlığa
qarşıtörədilmişbucinayətəSlovakiya
parlamentinindəmünasibətbildir-
məsibarədəistəklərinibölüşdüyünü
vurğuladı.
Oktyabrın9-daMilliMəclisin

SədriSlovakiyanınxariciişlərnaziri
İvanKorçoklagörüşdü.Azərbaycanla
əlaqələrindərinləşməsindəparlament
diplomatiyasınınrolunuqeydedən
slovakiyalınazircariilinmartayın-
daAzərbaycanasəfərinivəkeçirdiyi
görüşlərixatırlatdı.Beləsəfərləriniki
ölkəarasındakımünasibətlərəmüsbət
töhfəverdiyinidiqqətəçatdırdı.
GörüşdəSahibəQafarovaAzər-

baycanvəSlovakiyaarasındauğurlu
siyasimünasibətlərinbütünsahələrdə
əlaqələrininkişafınaimkanverdiyini
söylədi.Sədrqeydetdiki,Azərbaycan
Avropaİtifaqınaüzvölkələrləəmək-
daşlığındahadagenişləndirilməsində,
inteqrasiyaproseslərininsürətləndiril-
məsindəmaraqlıdır.ÖlkəmizAvropa
İtifaqınaüzvolanölkələrdənbirikimi
Slovakiyailəmünasibətlərininkişafına
önəmverir.Sivilizasiyalarınqovuşdu-

ğuAzərbaycanbugünmultikultural
ölkəkimitanınıb.Buradamövcud
olantolerantlıqdigərölkələrüçünbir
nümunədir.
MilliMəclisinSədriSlovakiya

rəsmiləriiləkeçirilənbütüngörüşlə-
rindəAzərbaycanın44günlükVətən
müharibəsivətorpaqlarınıişğaldan
azadetməsibarədəətrafıməlumat
verdi.SahibəQafarovadiqqətəçat-
dırdıki,Ermənistanişğaldövründə
şəhərlərimizi,kəndlərimizitamamilə
dağıdıb,talanedib.Spikerişğalçıölkə-
ninregiondasülhünvətəhlükəsizliyin
təminolunmasınaqarşıtörətdiyitəxri-
batlar,xüsusiləminalanmışərazilərin
xəritələrinitəqdimetməkdənimtina
etməsihaqqındagenişməlumatverdi.
MilliMəclisinSədridiqqətəçatdır-

dıki,cariiliniyulayındaPrezident
İlhamƏliyevinimzaladığıfərmana
əsasən,AzərbaycanRespublikasın-
daiqtisadirayonlarınyenibölgüsü
müəyyənləşdirilib.Bufərmanagörə,
ikiyenirayon-Qarabağiqtisadirayo-
nuvəŞərqiZəngəzuriqtisadirayonu
yaradılıb.
Zəngəzurdəhlizininyaradılması-

nınəhəmiyyətindəndanışanspiker
budəhlizinregionalkommunikasi-
yalarınbərpasına,inkişafına,bölgədə
sülhvətəhlükəsizliyintəminedilmə-
sinəcidditöhfəolacağınıbildirdi.O
vurğuladıki,Ermənistanyenireallıq-
larıqəbuletməlivəbunauyğundav-
ranmalıdır.Azərbaycanhərzaman
əməkdaşlığaaçıqolanvəəməkdaşlığı
təşviqedənölkədir.Ölkəmizinbugü-
nədəktəşəbbüskarıvəiştirakçısıol-
duğubütünenerji,nəqliyyatvədigər
əməkdaşlıqplatformalarıbütövlükdə
regionuninkişafınaxidmətedib.
Söhbətzamanıikiölkəarasında

iqtisadimünasibətlərindahadage-
nişləndirilməsi,ticarətdövriyyəsinin
artırılmasıüçünmüvafiqtədbirlərin
görülməsi,COVID-19pandemiyası-
naqarşımübarizədəatılanaddımlar,
postpandemiyadövründəəməkdaş-
lığındahadadərinləşdirilməsivə
qarşılıqlımaraqdoğurandigərməsə-
lələrətrafındagenişfikirmübadiləsi
aparıldı.

Sahibə Qafarova: “Qanunverici orqanlar arasında  
əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycan-Slovakiya 
münasibətlərinin möhkəmlənməsinə xidmət edir”
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Sentyabrın27-29-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovanınbaşçılığıilə
parlamentnümayəndəheyətiQazaxıs-
tanRespublikasındaişgüzarvərəsmi
səfərdəolub.
Səfərinilkgünüparlamentnüma-

yəndəheyətiTürküstanşəhərinin 
“FarabLibrary”kitabxanasında27sent-
yabr-Anımgününəhəsrolunmuştəd-
birdəiştirakedib.TədbirAzərbaycanın
44günlükVətənmüharibəsişəhidləri-
ninxatirəsininbirdəqiqəliksükutlayad
edilməsiiləbaşlayıb.SahibəQafarova
sentyabrın27-dəbaşlayanVətənmü-
haribəsininnəticələribarədəqonaqlara
ətrafıməlumatverib,Prezident,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
AzərbaycanOrdusunundüşmənəsar-

sıdıcızərbələrendirməsini,Ermənistanı
kapitulyasiyaaktınıimzalamağaməcbur
etməsinivurğulayıb.
MilliMəclisinSədriBeynəlxalqTürk

Akademiyasıtərəfindənhazırlanmış
NizamiGəncəvinin“Yeddigözəl”və
“LeylivəMəcnun”əsərlərininqazaxdi-
linətərcüməedilərəkkitabşəklindəçap
edilməsinəgörəakademiyanınrəhbərli-
yinətəşəkkürünübildirib.
AkademiyanınPrezidentiDarxan

KıdıraliAzərbaycanınöztorpaqlarını
işğaldanazadetməsimünasibətiiləxal-
qımızıtəbrikedib.

TÜRK  PA-nın Şu  ra ic  la  sın  da 
SəfərinikincigünüMilliMəcli-

sinnümayəndəheyətiTÜRKPA-nın

Şuraiclasındaiştirakedib.İclasda
təşkilataüzvölkələrin-Azərbaycan,
Qazaxıstan,Qırğızıstan,Türkiyə,o
cümlədənqonaqqismindəÖzbəkistan
vəmüşahidəçiqismindəMacarıstanın
parlamentnümayəndəheyətləri,türk
əməkdaşlıqtəşkilatları,müşahidəçivə
digərqurumlarıntəmsilçiləriiştirak
ediblər.
Tədbirdəaçılışnitqisöyləyən

TÜRKPA-nınfəaliyyətdəolansədri
SahibəQafarovaxatırladıbki,qurumun
2019-cuildəBakıdakeçirilən9-cuplenar
iclasındatəşkilatasədrlikTürkiyəpar-
lamentindənAzərbaycanparlamentinə
keçmişdir.BugünisəQazaxıstantərəfi
TÜRKPA-yasədrlikmissiyasınıözüzə-
rinəgötürür.

SədrliyiQazaxıstanParlamentiMəc-
lisininSədriNurlanNiqmatulinətəhvil
verənAzərbaycanparlamentininrəhbəri
SahibəQafarovahəmkarınauğurlar
arzulayıb.MilliMəclisinSədriTÜRK-
PA-nınŞuraiclasındaAzərbaycanınbu
qurumasədrliketdiyidövrdəgörülmüş
işlərədairməlumatverib.Qeydolunub
ki,AzərbaycanparlamentiTÜRKPA-
nıninstitusionalinkişafınahərzaman
xüsusidiqqətayırıb.Təşkilatasədrlik
dövründəqurumunhüquqibazası-
nıncarivəziyyəti,hüquqisənədlərinin
təkmilləşdirilməsiyollarımüzakirə
edilib.QadınParlamentarilərQrupu,
GəncParlamentarilərQrupuvəModel
qanunhaqqındaəsasnamələrhazırlana-
raqkomissiyalardabaxılıb,plenariclasa
təqdimolunub,beynəlxalqəməkdaşlıq
əlaqələrixeyligenişlənib.
Azərbaycanparlamentininrəhbəri

VətənmüharibəsidövründəTÜRKPA-
nınErmənistantərəfindənmülkişəxs-
lərəqarşıtörədilənterroraktlarınınvə
hərbicinayətlərinşiddətləqınanıldığını,
qurumunmüvafiqbəyanatlarverdiyini,

Azərbaycanınərazibütövlüyüvəsu-
verenliyiəsasındamünaqişəninhəllini
dəstəklədiyiniqətiyyətləbəyanedib,
təşkilatıngöstərdiyifəaliyyətiyüksək
qiymətləndirib.
SonraspikerCOVID-19pandemiya-

sısəbəbindənonlaynformatdakeçirilən
tədbirlərbarədəməlumatlarıçatdırıb,
“Türkdünyasınındünəni,bugünüvə
gələcəyi”mövzusundasimpoziumbarə-
dədanışıb.İclasdatürkəməkdaşlıqtəş-
kilatlarıçərçivəsindəgələcəkişbirliyinin
perspektivlərimüzakirəolunub.
SahibəQafarovayaxıngələcəkdəqu-

rumdatamhüquqluüzvlərinartacağına
inamınıifadəedib. 

TÜRK  PA-nın 
10-cu ple  nar ic  la  sın  da
Sentyabrın28-dəkeçirilənTÜRK-

PA-nın10-cuplenariclasındaquru-
munfəaliyyətdəolansədri-Qazaxıstan
ParlamentiMəclisininSədriNurlan
Niqmatulinaçılışnitqisöyləyib.O,
Vətənmüharibəsindəqazanılmışzəfər
münasibətiiləAzərbaycanxalqınıtəbrik

edib,TÜRKPA-nınfəaliyyətihaqqında
fikirlərinibölüşüb.NurlanNiqmatuli-
nintəklifiilətədbiriştirakçıları44gün-
lükVətənmüharibəsindəcanlarından
keçmişvətənövladlarınınxatirəsinibir
dəqiqəliksükutlayadediblər.
MilliMəclisinSədriSahibəQafaro-

vaiclasdaçıxışedərəktürkxalqlarının
parlamentlərarasıəməkdaşlığınınbu
günüvəgələcəkperspektivləri,türk
əməkdaşlıqtəşkilatlarıarasındaözyeri
olanTÜRKPA-nınuğurlufəaliyyəti
barədəsöhbətaçıb.SpikerAzərbaycan,
Qazaxıstan,Qırğızıstan,Özbəkistanvə
Türkmənistanınyerləşdikləribölgələrdə
həyatakeçirilənikitərəfivəçoxtərəfi
iqtisadilayihələrdən,qarşılıqlısərmayə
qoyuluşlarından,vahidnəqliyyat-kom-
munikasiyasistemininqurulmasından,
energetika,maliyyə,kredit-bankinfrast-
rukturununyaradılmasındandanışıb.
Bildirilibki,regionaləməkdaşlığınbu
kiminümunələrixalqlarımızıntərəqqisi-
nə,türkdilliölkələrinbir-birinədahada
yaxınlaşmasınaxidmətedir.
Çıxışında44günlükVətənmüha-

Türküstan şəhərində Azərbaycan şəhidlərinin xatirəsi yad olunub

Milli Məclisin Sədri Sahibə 
Qafarovanın Qazaxıstana rəsmi səfəri 
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Sentyabrın27-29-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovanınbaşçılığıilə
parlamentnümayəndəheyətiQazaxıs-
tanRespublikasındaişgüzarvərəsmi
səfərdəolub.
Səfərinilkgünüparlamentnüma-

yəndəheyətiTürküstanşəhərinin 
“FarabLibrary”kitabxanasında27sent-
yabr-Anımgününəhəsrolunmuştəd-
birdəiştirakedib.TədbirAzərbaycanın
44günlükVətənmüharibəsişəhidləri-
ninxatirəsininbirdəqiqəliksükutlayad
edilməsiiləbaşlayıb.SahibəQafarova
sentyabrın27-dəbaşlayanVətənmü-
haribəsininnəticələribarədəqonaqlara
ətrafıməlumatverib,Prezident,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
AzərbaycanOrdusunundüşmənəsar-

sıdıcızərbələrendirməsini,Ermənistanı
kapitulyasiyaaktınıimzalamağaməcbur
etməsinivurğulayıb.
MilliMəclisinSədriBeynəlxalqTürk

Akademiyasıtərəfindənhazırlanmış
NizamiGəncəvinin“Yeddigözəl”və
“LeylivəMəcnun”əsərlərininqazaxdi-
linətərcüməedilərəkkitabşəklindəçap
edilməsinəgörəakademiyanınrəhbərli-
yinətəşəkkürünübildirib.
AkademiyanınPrezidentiDarxan

KıdıraliAzərbaycanınöztorpaqlarını
işğaldanazadetməsimünasibətiiləxal-
qımızıtəbrikedib.

TÜRK  PA-nın Şu  ra ic  la  sın  da 
SəfərinikincigünüMilliMəcli-

sinnümayəndəheyətiTÜRKPA-nın

Şuraiclasındaiştirakedib.İclasda
təşkilataüzvölkələrin-Azərbaycan,
Qazaxıstan,Qırğızıstan,Türkiyə,o
cümlədənqonaqqismindəÖzbəkistan
vəmüşahidəçiqismindəMacarıstanın
parlamentnümayəndəheyətləri,türk
əməkdaşlıqtəşkilatları,müşahidəçivə
digərqurumlarıntəmsilçiləriiştirak
ediblər.
Tədbirdəaçılışnitqisöyləyən

TÜRKPA-nınfəaliyyətdəolansədri
SahibəQafarovaxatırladıbki,qurumun
2019-cuildəBakıdakeçirilən9-cuplenar
iclasındatəşkilatasədrlikTürkiyəpar-
lamentindənAzərbaycanparlamentinə
keçmişdir.BugünisəQazaxıstantərəfi
TÜRKPA-yasədrlikmissiyasınıözüzə-
rinəgötürür.

SədrliyiQazaxıstanParlamentiMəc-
lisininSədriNurlanNiqmatulinətəhvil
verənAzərbaycanparlamentininrəhbəri
SahibəQafarovahəmkarınauğurlar
arzulayıb.MilliMəclisinSədriTÜRK-
PA-nınŞuraiclasındaAzərbaycanınbu
qurumasədrliketdiyidövrdəgörülmüş
işlərədairməlumatverib.Qeydolunub
ki,AzərbaycanparlamentiTÜRKPA-
nıninstitusionalinkişafınahərzaman
xüsusidiqqətayırıb.Təşkilatasədrlik
dövründəqurumunhüquqibazası-
nıncarivəziyyəti,hüquqisənədlərinin
təkmilləşdirilməsiyollarımüzakirə
edilib.QadınParlamentarilərQrupu,
GəncParlamentarilərQrupuvəModel
qanunhaqqındaəsasnamələrhazırlana-
raqkomissiyalardabaxılıb,plenariclasa
təqdimolunub,beynəlxalqəməkdaşlıq
əlaqələrixeyligenişlənib.
Azərbaycanparlamentininrəhbəri

VətənmüharibəsidövründəTÜRKPA-
nınErmənistantərəfindənmülkişəxs-
lərəqarşıtörədilənterroraktlarınınvə
hərbicinayətlərinşiddətləqınanıldığını,
qurumunmüvafiqbəyanatlarverdiyini,

Azərbaycanınərazibütövlüyüvəsu-
verenliyiəsasındamünaqişəninhəllini
dəstəklədiyiniqətiyyətləbəyanedib,
təşkilatıngöstərdiyifəaliyyətiyüksək
qiymətləndirib.
SonraspikerCOVID-19pandemiya-

sısəbəbindənonlaynformatdakeçirilən
tədbirlərbarədəməlumatlarıçatdırıb,
“Türkdünyasınındünəni,bugünüvə
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SahibəQafarovayaxıngələcəkdəqu-

rumdatamhüquqluüzvlərinartacağına
inamınıifadəedib. 

TÜRK  PA-nın 
10-cu ple  nar ic  la  sın  da
Sentyabrın28-dəkeçirilənTÜRK-

PA-nın10-cuplenariclasındaquru-
munfəaliyyətdəolansədri-Qazaxıstan
ParlamentiMəclisininSədriNurlan
Niqmatulinaçılışnitqisöyləyib.O,
Vətənmüharibəsindəqazanılmışzəfər
münasibətiiləAzərbaycanxalqınıtəbrik

edib,TÜRKPA-nınfəaliyyətihaqqında
fikirlərinibölüşüb.NurlanNiqmatuli-
nintəklifiilətədbiriştirakçıları44gün-
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dəqiqəliksükutlayadediblər.
MilliMəclisinSədriSahibəQafaro-

vaiclasdaçıxışedərəktürkxalqlarının
parlamentlərarasıəməkdaşlığınınbu
günüvəgələcəkperspektivləri,türk
əməkdaşlıqtəşkilatlarıarasındaözyeri
olanTÜRKPA-nınuğurlufəaliyyəti
barədəsöhbətaçıb.SpikerAzərbaycan,
Qazaxıstan,Qırğızıstan,Özbəkistanvə
Türkmənistanınyerləşdikləribölgələrdə
həyatakeçirilənikitərəfivəçoxtərəfi
iqtisadilayihələrdən,qarşılıqlısərmayə
qoyuluşlarından,vahidnəqliyyat-kom-
munikasiyasistemininqurulmasından,
energetika,maliyyə,kredit-bankinfrast-
rukturununyaradılmasındandanışıb.
Bildirilibki,regionaləməkdaşlığınbu
kiminümunələrixalqlarımızıntərəqqisi-
nə,türkdilliölkələrinbir-birinədahada
yaxınlaşmasınaxidmətedir.
Çıxışında44günlükVətənmüha-

Türküstan şəhərində Azərbaycan şəhidlərinin xatirəsi yad olunub

Milli Məclisin Sədri Sahibə 
Qafarovanın Qazaxıstana rəsmi səfəri 
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ribəsindəxalqımızınqazandığızəfəri
xüsusivurğulayanMilliMəclisinSədri
SahibəQafarova30ildənbəriişğalaltın-
daolantorpaqlarımızınazadedildiyini,
ölkəmizinərazibütövlüyününtəmin
olunduğunu,regiondayenigeosiyasi
reallığınformalaşdığınıbildirib.Qeyd
edibki,Azərbaycanınqələbəsininönəm-
linəticələrindənbiriZəngəzurdəhlizi-
nininşasıməsələsidir.Çünkibudəhliz
türkdilliölkələrarasındabirbaşaəlaqə,
əməkdaşlığıngüclənməsiüçünyeni
perspektivləryaradacaq.
Spikerdiqqətəçatdırıbki,TÜRKPA

ölkəmizinbeynəlxalqmiqyasdatanın-
mışərazisinin20faizininErmənistan
tərəfindənişğaledilməsinivə1milyon
azərbaycanlınınata-babayurdlarından
didərginsalınmasınıdaimdiqqətdə
saxlayıb,Azərbaycanınhaqlımövqeyini
dəstəkləyənvətorpaqlarımızınişğalını
pisləyənsənədlərqəbuledib.SahibəQa-
farovahazırdaişğaldanazadolunmuş
Azərbaycantorpaqlarındagenişmiq-
yaslıabadlıq-quruculuqişləribarədədə
həmkarlarınaməlumatverib.
Müasirdövrdədünyaiqtisadiyyatın-

davəsiyasətindətürkdillidövlətlərinro-

lununsürətləartdığınıqeydedənSahibə
Qafarovaqarşıyaçıxanyeniçağırışlara
vəproblemlərətoxunaraqvurğulayıbki,
türkdillixalqlarınbirliknümayişetdir-
məsivəbirgəhərəkətetməsizamanın
tələbidir.
İclasdaçıxışedənTBMM-inSədri

MustafaŞentopvəbeynəlxalqtəşkilat-
larınnümayəndələriVətənmüharibə-
sindəqazandığıqələbəmünasibətiilə
Azərbaycanxalqınıtəbrikedərək,ölkə-
mizinuğurlarınasevindiklərinidiqqətə
çatdırıblar.
Sonraiclasdabirsıraqanunlayihə-

lərinəbaxılıb,təşkilatiməsələlərmüza-
kirəolunub.
TÜRKPA-nınƏtrafmühit,təbii

ehtiyatlarvəsağlamlığınqorunmasıko-
missiyasınınsədri,MilliMəclisinkomitə
sədriƏhlimanƏmiraslanov,qurumun
Sosial,mədənivəhumanitarməsələ-
lərkomissiyasınınsədrmüavini,Milli
MəclisindeputatıNizamiCəfərovtəmsil
etdiklərikomissiyalarınhesabatməruzə-
ləriiləçıxışediblər.MilliMəclisApa-
ratınınSosialqanunvericilikşöbəsinin
müdiriAdilVəliyev“Kinematoqrafiya
vəaudiovizualəsərlərinçəkilişinəxarici

investisiyalarıncəlbedilməsihaqqında”
qanunlayihəsinitəqdimedib.Azər-
baycantərəfininhazırladığıbumodel
qanunlayihəsisəsəqoyularaqqəbul
olunub.
PlenariclasınsonundaTürküstan

Bəyannaməsiqəbuledilib.
TÜRKPA-nın10-cuplenariclasının

yekunlarınadairmətbuatkonfransıke-
çirilib.Mətbuatkonfransındakıçıxışın-
daSahibəQafarovatəşkilatqarşısında
dayananvəzifələrinicrasıbaxımın-
dan10-cuplenariclasınəhəmiyyətini
vurğulayıb,qəbuledilənTürküstan
BəyannaməsindəTürkdünyasınaaid
birçoxönəmliməsələlərin,ocümlə-
dənAzərbaycanərazilərininişğaldan
azadolunmasıvəərazibütövlüyünü
bərpaetməsikimimühümməsələlərin
əksinitapdığınıdiqqətəçatdırıb.Azər-
baycaniləTürkiyəarasındaçoxşaxəli
əməkdaşlığındahadagenişlənməsinə
vəbölgədədayanıqlısabitliyintəmin
edilməsinəyönəlmişŞuşaBəyannaməsi
təqdirləqeydolunub.Azərbaycanpar-
lamentininrəhbəriəminlikləifadəedib
ki,toplantıdaqəbulolunanqərarlar
türkdilliölkələrinrifahınaxidmətedə-

cək,dövlətlərarasımünasibətləridaha
damöhkəmləndirəcək.

Nü  ma  yən  də he  yə  ti 
Nur-Sul  tan  şə  hə  rin  də olub
MilliMəclisinSədriSahibəQafaro-

vanınbaşçılığıiləparlamentnümayəndə
heyətiQazaxıstanarəsmisəfəriçərçi-
vəsindəölkəninpaytaxtıNur-Sultan
şəhərinəgəlib.AzərbaycanınQazaxıstan
Respublikasındakısəfirliyiziyarətedi-
lib,ÜmummilliliderHeydərƏliyevin
büstüönünəgüldəstələridüzülüb,27
sentyabr-Anımgününəhəsrolunmuş
banerinqarşısındaşəhidlərimizinəziz
xatirəsiyadedilib.SahibəQafarovasə-
firlikdəkiHeydərƏliyevMuzeyiilədə
tanışolub,Xatirəkitabınaürəksözlərini
yazıb.
Səfərzamanınümayəndəheyətimiz

QazaxıstanınMilliMuzeyindəkiekspo-
natlarlatanışolduqdansonraNazarba-
yevadınaUniversitetdəprofessor-müəl-
limkollektiviüçünyaradılmışşəraitə
baxıblar,butəhsilocağınınfəaliyyətiilə
maraqlanıblar.

Par  la  men  tin Səd  ri 
Qa  za  xıs  tan  da bir  
sı  ra  rəs  mi gö  rüş  lər ke  çi  rib
Qazaxıstanarəsmisəfəriçərçivəsin-

dəMilliMəclisinSədriSahibəQafa-
rovaölkəninPrezidentiKasım-Jomart
Tokayev,ParlamentMəclisininSədri
NurlanNiqmatulin,ParlamentSenatının
SədriMaulenAşımbayeviləgörüşüb.
Görüşlərdədostvəqardaşölkələrolan
QazaxıstanvəAzərbaycanarasında
münasibətlərinyüksəksəviyyəsindən
razılıqifadəolunub.Qazaxıstanrəsmi-
ləriAzərbaycanı44günlükVətənmü-
haribəsindəəldəetdiyizəfərmünasibəti
ilətəbrikedib,UluöndərHeydərƏliyev
vəQazaxıstanınbirinciPrezidenti
NursultanNazarbayevtərəfindənəsası
qoyulan,hazırdadövlətbaşçılarıtərə-
findənuğurladavametdirilənmünasi-
bətlərimizdəndanışıblar.Azərbaycanın
TÜRKPA-yasədrliyidövründəgörülən
işləryüksəkqiymətləndirilib,Qazaxısta-
nınsədrliyidövründəikiölkəarasında
əməkdaşlığındahadamöhkəmlənəcəyi-
nəinamifadəolunub.
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işləryüksəkqiymətləndirilib,Qazaxısta-
nınsədrliyidövründəikiölkəarasında
əməkdaşlığındahadamöhkəmlənəcəyi-
nəinamifadəolunub.
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KeçirdiyibütüngörüşlərdəMilli
MəclisinSədriAzərbaycanvəQazaxıs-
tanarasındakımünasibətlərinçoxəsr-
liktarixindən,xalqlarımızıbirləşdirən
ortaqdəyərlərdən,əməkdaşlığımızın
inkişafındadövlətbaşçılarımızınro-
lundansözaçıb,yaxınvaxtlardaölkə-
lərimizarasındadiplomatikmünasi-
bətlərinqurulmasının30iliolacağını
sevindiricihalkimiqiymətləndirib.
SahibəQafarovaQazaxıstanlaqanun-
vericilikorqanlarısəviyyəsindəəlaqə-
lərdən,hərikiölkəparlamentlərində
mövcudolandostluqqruplarının
fəaliyyətindən,deputatlarımızınqarşı-
lıqlısəfərlərindən,nüfuzlubeynəlxalq
parlamenttəşkilatlarındamütəmadi
keçiriləngörüşlərdənsöhbətaçıb,xü-
susiləTÜRKPAçərçivəsindəəməkdaş-
lığınəhəmiyyətinivurğulayıb.
SpikerAzərbaycanınötənil44gün-

lükVətənmüharibəsindəəldəetdiyi
zəfərvəregiondayeniyaranmışşərait
haqqındagenişməlumatverib.Bildirilib
ki,Azərbaycanın44günlükVətənmü-
haribəsindəqazandığımöhtəşəmqələbə
xalqımızasonsuzqüruryaşatdı.Prezi-
dent,AliBaşKomandanİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləmüzəfərordumuztorpaq-
larımızıErmənistanın30illikişğalından
azadetdivəölkəmizinərazibütövlüyü
bərpaolundu.Artıqmünaqişətarixə
qovuşub,Qarabağınstatusuməsələsi
birdəfəlikaradanqalxıbvəAzərbaycan
azadolunmuşərazilərininbərpavəye-
nidənqurmaişlərinəstartverib.
SədrQazaxıstannümayəndəheyə-

tininAzərbaycanasəfərizamanıŞuşa
vəFüzulirayonlarınasəfəretdiyini,
Ermənistantərəfindəntörədilənvan-
dalizmiözgözləriiləgördüklərini
bildirib.SahibəQafarovaErmənistanın
işğalındanazadolunmuşbuəraziləri
“QafqazınXirosiması”adlandırmağın
heçdətəsadüfiolmadığınıxüsusidiq-
qətəçatdırıb.
AzərbaycanparlamentininSədri

Ermənistanınregiondadavamlısülhün
təminolunmasınaqarşıyönəlmiştəxri-
batçıhərəkətləri,30illikişğaldövründə
şəhərvəkəndlərimizi,xalqımızaməx-
sustarixi,mədəniabidələri,məscidləri
tamamilədağıdıbtalanetməsi,erməni

vandallarınıntörətdiyiekolojiterrorba-
rədədədostölkəninrəsmilərinəgeniş
məlumatverib.
SonraErmənistanınAzərbaycana

qarşıhəyatakeçirdiyisoyqırımsiyasəti
haqqındadanışanMilliMəclisinSədri
Xocalısoyqırımının30illiyiərəfəsində
Qazaxıstanınbuməsələyəmünasibət
bildirməsiistəyiniifadəedib.
HəmQazaxıstanındövlətbaşçısı,

həmdəparlamentinhərikipalatasının
sədrləriiləkeçiriləngörüşlərdəölkələ-
rimizarasındamünasibətlərininkişaf
perspektivlərimüzakirəolunub,ikitərəf-
lisiyasi,iqtisadi,mədəniəməkdaşlığın
genişləndirilməsininvacibliyivurğu-
lanıb.ÖlkələrimizinTürkdilliÖlkələ-
rinƏməkdaşlıqŞurasındakıfəaliyyəti
yüksəkqiymətləndirilib.
BuradaMilliMəclisinSədriSahibə

Qafarovavənümayəndəheyətininüzv-
ləriNur-Sultandakı“Astana-Bayterek”
abidəsinidəziyarətediblər.

L.Qu  mil  yov adı  na 
Av  ra  si  ya Mil  li Uni  ver  si  te  ti  nin 
yu  bi  ley mə  ra  si  min  də
MilliMəclisinSədriSahibəQafarova

paytaxtNur-SultanşəhərindəLevQu-
milyovadınaAvrasiyaMilliUniversite-
tinin25illikyubileymərasimindəiştirak
edib.AvrasiyaMilliUniversitetinin
rektoru,tarixelmləridoktoru,akade-
mikErlanSıdıkovSahibəQafarovanın
elmi-pedaqojivəictimai-siyasifəaliyyəti
barədətədbiriştirakçılarınaətrafıməlu-
matverib.
MilliMəclisinSədriAzərbaycan

PrezidentiİlhamƏliyevinFəxripro-
fessoruolduğuuniversitetinyubiley
mərasimindəmühazirəoxuyub,XX
əsringörkəmlialimi,türksivilizasiyası
haqqındahəqiqətləridünyayaçatdıran,
Avrasiyaxalqlarınınetnogenezinə,etnik
tarixinəvəmədəniyyətinəişıqsalan
LevQumilyovunelmiirsindənsözaçıb.
Ötən25ildəuniversitetinbeynəlxalq
təhsilməkanındalayiqliyertutduğunu,
tədrisvəfundamentalelmi-tədqiqatlar
sayəsindənüfuzqazandığınıbildirib,
yubileymünasibətiiləuniversitetinpro-
fessor-müəllimheyətinəvətələbələrə
təbrikləriniçatdırıb.

SahibəQafarovaməruzəsində
Azərbaycanxalqınınçoxəsrlikdövlət-
çilikənənələri,1918-ciildəyaranmış
AzərbaycanDemokratikRespublikası
haqqındadanışıb,qadınlaraseçməkvə
seçilməkhüquqununŞərqdəilkdəfə
olaraqməhzAzərbaycandaverildiyin-
dənbəhsedib.
Spikertədbiriştirakçılarına

AzərbaycantarixininHeydərƏliyev
mərhələsindənətrafısöhbətaçıb.
Qeydedibki,Azərbaycan1991-ciildə
müstəqillikqazandıqdansonraən
çətindövrdəyenidənhakimiyyətəqa-
yıdanHeydərƏliyevölkəningələcək
taleyiüçünməsuliyyətiözçiyinlərinə
götürdü.HəminillərdəAzərbaycan
bütüninkişafsahələrindəgörünməmiş
uğurlarəldəetdi.Ümummilliliderin
ölkəmizininkişafıiləbağlıstrategiya-
sınıhazırdaAzərbaycanRespublika-
sınınPrezidenticənabİlhamƏliyev
uğurlahəyatakeçirir.
Sədrqeydedibki,müstəqillikdöv-

ründəhəyatakeçirilənBakı-Tbilisi-Cey-
han,CənubQazDəhlizi,TANAP,TAP,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum,Bakı-Tbilisi-Qars
vədigərbukimienerjivənəqliyyatlayi-
hələritəkcəAzərbaycanındeyil,bütün
bölgənininkişafıüçünmühüməhəmiy-
yətəmalikdir.
SahibəQafarovamühazirəsindəEr-

mənistanınəraziiddialarıucbatından
Qarabağda30iləyaxındavamedən
silahlımünaqişəninhəllininPrezi-
dentİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləəldə
etdiyimizənböyüknailiyyətolduğu-
nudiqqətəçatdırıb,Azərbaycanın44
günlükVətənmüharibəsindəərazi
bütövlüyünübərpaetməyənailoldu-
ğunuqürurhissiiləsöyləyib.Vətən
müharibəsindəkiqələbədəqardaşTür-
kiyəninmənəvi-siyasidəstəyinixüsusi
vurğulayanSahibəQafarovaAzər-
baycanınərazibütövlüyününbərpası
məsələsindəQazaxıstanınprinsipial
mövqeyini,dostdəstəyinidəbildirib.
Budostluğungündən-günəmöhkəm-
lənəcəyinə,yeniməzmunkəsbedərək
ikiqardaşölkəninçiçəklənməsinəxid-
mətgöstərəcəyinəinamınıifadəedib.
SahibəQafarovanınmühazirəsi

böyükmaraqlaqarşılanıb,onaL.Qumil-

yovadınaAvrasiyaMilliUniversitetinin
Fəxriprofessoruadıverilib.
SonraSədruniversitetdəfəaliyyət

göstərən“HeydərƏliyevauditori-
yası”natoplaşmışmüəllimvətələbə
kollektiviiləgörüşüb,təhsilədairfikir-
lərinibölüşərəkgənclərətövsiyələrini
verib.“HeydərƏliyevauditoriyası”na
MilliMəclisinxatirəhədiyyələritəq-
dimolunub.
SahibəQafarovayerliKİVnümayən-

dələrinəmüsahibəverib,Qazaxıstana
səfəriiləbağlıtəəssüratlarınıbölüşüb.
Səfərçərçivəsindənümayəndəhe-

yətimizQazaxıstanınbirinciPreziden-
ti-ElbasıMuzeyinidəziyarətedib.
Kitabxana-muzeykimifəaliyyətgös-
tərənElbasıMuzeyindəNursultan
Nazarbayevinhəyatvəfəaliyyətiniəks
etdirəneksponatlarnümayişolunur.
Ziyarətzamanınümayəndəheyətinə
muzeyineksponatlarıiləbağlıməlu-
matverilib.Bueksponatlararasında
ÜmummilliliderHeydərƏliyevinvə
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevin
vaxtiləNursultanNazarbayevəbağış-
ladıqlarıhədiyyələrdəvar.
MilliMəclisinSədriSahibəQafa-

rovaAzərbaycanvəqazaxxalqla-
rınınyetişdirdiyiikidahişəxsiyyə-
tin-HeydərƏliyevvəNursultan
Nazarbayevinqoşaşəklinivəölkəmiz
haqqındasanballıməlumatlarıntop-
landığıkitablarıElbasıMuzeyinə
hədiyyəedib.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Qa  za  xıs  tan 
Res  pub  li  ka  sı  nın bi  rin  ci 
Pre  zi  den  ti El  ba  sı - Nur  sul  tan 
Na  zar  ba  yev ilə gö  rü  şüb
RəsmisəfərinsonuncugünüMilli

MəclisinSədriSahibəQafarovanın
QazaxıstanRespublikasınınbirinci
PrezidentiElbası-NursultanNazar-
bayevləgörüşübaştutub.Görüşdə
NursultanNazarbayevAzərbaycanda
gedənprosesləridiqqətləizlədiyi-
ni,xalqımızınVətənmüharibəsində
qazandığızəfərinbütünbölgəüçün,
Türkdünyasıüçünmühüməhəmiyyət
daşıdığınıbildirib,xalqımızatəbriklə-
riniçatdırıb.O,müstəqilAzərbaycan
dövlətininmemarıHeydərƏliyevilə

bağlıxoşxatirələriniyadasalıb.Son30
ildəölkəmizdəaparılanabadlıq-quru-
culuqişlərini,iqtisaditərəqqini,dövlət
quruculuğununmüxtəlifsahələrində
uğurlahəyatakeçirilənislahatlarıyük-
səkdəyərləndirib.
GörüşzamanıAzərbaycanPrezi-

dentiİlhamƏliyevinsalamlarınıvə
xoşarzularınıElbasıNursultanNazar-
bayevəçatdıranMilliMəclisinSədri
qazaxxalqınınyetirdiyibuböyük
şəxsiyyətləAzərbaycanınÜmummilli
lideriHeydərƏliyevarasındakıdost-
luqdansözaçıb.Xalqlarımızarasında
qardaşlıqmünasibətlərininvəqar-
şılıqlıetimadınmöhkəmlənməsində
onlarındanılmazxidmətləriolduğunu
vurğulayıb.
SahibəQafarovabugörkəmlidövlət

xadiminin2017-ciildəölkəmizərəsmi
səfərizamanıAzərbaycanPrezidenti 

İlhamƏliyevtərəfindən“HeydərƏli-
yev”ordeniilətəltifedilməsiniməm-
nunluqlayadasalıb.SpikerNursultan
Nazarbayevintürkxalqlarınıbiraraya
gətirməktəşəbbüslərininölkəmizdə
yüksəkdəyərləndirildiyinivurğulayıb.
SonraSahibəQafarovaAzərbaycan

tarixininşanlısəhifəsiolan44günlük
Vətənmüharibəsindən,AliBaşKoman-
danİlhamƏliyevinrəhbərliyiilərəşa-
dətliordumuzunErmənistanalayiqli
cavabverməsindən,ölkəmizinərazi
bütövlüyünübərpaetməsindəndanışıb,
işğalillərindəxarabazarlığaçevrilmiş
ərazilərimizinyenidənqurulmasısahə-
sindəgörülənişlərbarədəNursultan
Nazarbayevəətrafıməlumatverib.
Azərbaycanparlamentnümayəndə

heyətininQazaxıstanaişgüzarvərəs-
misəfəriuğurlabaşacatıb.

“MilliMəclis”jurnalı
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SƏFƏR SƏFƏR

ParlamentSədrlərininVÜmum-
dünyaKonfransındaspikerlərpan-
demiyailəmübarizə,post-COVID
dövründəgözləntilər,iqlimdəyişik-
liyiiləbağlıtəxirəsalınmaztədbir-
lər,dezinformasiyanınqarşısının
alınması,gənclərinsiyasətdəiştira-
kı,genderbərabərliyimövzularında
fikirmübadiləsiaparıblar.
MilliMəclisinSədrikonfransda

AzərbaycanınCOVID-19pandemi-
yasınaqarşımübarizəyədairqlobal
təşəbbüsləribarədə“COVID-19
pandemiyasınaqlobalcavabmulti-
lateralizmininsanlarayardımınıçə-
tinləşdirir”mövzusundaçıxışedib.
Pandemiyailəmübarizəsahə-

sindəbeynəlxalqictimaiyyətinsəy-
lərininartırılmasınaböyükehtiyac

olduğunubildirənspikerSahibə
Qafarovasöyləyibki,Azərbaycan
COVID-19pandemiyasınınfəsadla-
rınınaradanqaldırılmasıistiqamə-
tindəqlobalsəylərətöhfəvermək
məqsədiiləQoşulmamaHərəkatı-
nınsədriqismində2020-ciilinma-
yındahərəkatınCOVID-19-aqarşı
TəmasQrupununvideokonfrans
formatındaZirvəgörüşünütəşkil
etmişdir.AzərbaycanPrezidenti
cənabİlhamƏliyevQoşulmama
HərəkatıadındanBMTBaşAs-
sambleyasınındövlətvəhökumət
başçılarısəviyyəsindəCOVID-19
pandemiyasıiləmübarizəyəhəsr
olunmuşXüsusiSessiyanınkeçi-
rilməsinitəklifetmişdir.Həmin
təşəbbüsümumilikdəBMT-yəüzv

olan150-dənçoxdövləttərəfin-
dəndəstəklənmişvə2020-ciilin
dekabrındaNyu-YorkdaBMTBaş
AssambleyasınınCOVID-19ilə
mübarizəyəhəsrolunmuşXüsusi
Sessiyasıbaştutmuşdur.
Spikerbildiribki,Azərbaycan

bəziölkələrinehtiyaclarındanqat-
qatartıqpeyvəndtədarüketməsini
açıqşəkildəqınamışdır.Ölkəmiz
buməsələnigündəmdəsaxlamaq
məqsədiiləBMT-ninİnsanHü-
quqlarıŞurasındaQoşulmama
Hərəkatıadındanbütünölkələrin
peyvəndlərəbərabərçıxışınıntəmin
edilməsinədairqətnaməlayihəsi
irəlisürmüşvəhəminqətnaməcari
ilinmartayındayekdillikləqəbul
edilmişdir.

MilliMəclisinSədriAzərbayca-
nınpandemiyailəmübarizəsahə-
sində30-dançoxölkəyəhumanitar
vəmaliyyəyardımıetdiyinidə
diqqətəçatdırıb.Azərbaycanın
postpandemiyadövrüüçüngüclü,
məqsədyönlüvəəlaqələndirilmiş
addımlarınatılmasıistiqamətin-
dəbirsıratəklifərirəlisürdüyünü
xatırladanparlamentSədrideyib
ki,QoşulmamaHərəkatınınpan-
demiyadansonrakıbərpadövrünə
dairmövqeyininformalaşdırılması
məqsədiiləHərəkataüzvdöv-
lətlərinyüksəksəviyyəliiclası-
nınkeçirilməsibunlardanbiridir.
AzərbaycanhəmçininQoşulmama
HərəkatıtərəfindənCOVID-19-dan
sonraqlobalbərpayadairBMT-nin
YüksəkSəviyyəliPanelininyaradıl-
masıtəşəbbüsüiləçıxışedilməsini
dəməqsədəmüvafiqhesabedir.

Spi  ker dün  ya 
ic  ti  maiy  yə  ti  ni bir  liyə çağırdı

Sentyabrın8-dəMilliMəclisin
SədriVyanadakeçirilənParlament
SədrlərininVÜmumdünyaKonf-
ransındaümumimüzakirələrdə
çıxışedib.SpikerSahibəQafarova

bildiribki,müasirdövrünçağırışla-
rıqarşısındadünyaictimaiyyətinin
bütünimkanvəsəylərininbirləş-
dirilməsibeynəlxalqmünasibətlər
sistemininiştirakçılarıarasında
davamlıdialoqdançoxasılıdır.
Parlamentlərarasıəməkdaşlığınvə
parlamentdiplomatiyasınınsülhvə
təhlükəsizliyintəminolunmasında
oynadığımühümrolunuqeydedən
MilliMəclisinSədrideyibki,bu,
ilknövbədə,dövlətlərinsuverenli-
yi,ərazibütövlüyüvəbeynəlxalq
səviyyədətanınmışsərhədlərinto-
xunulmazlığıkimiəsasprinsiplərə
hörmətintəşviqedilməsivasitəsilə
həyatakeçirilməlidir.
Spikervurğulayıbki,parla-

mentlərin,eləcədəparlamentlər-
arasıəməkdaşlıqplatformalarının
həmmilli,həmdəbeynəlxalqsə-
viyyədəqərarqəbuletməprosesinə
təsiriüçünxüsusimexanizmlərə
vəəsasvasitələrəmalikolması
qanunvericiorqanlarınbeynəl-
xalqmünasibətlərdəəhəmiyyətli
roloynamasınışərtləndirir.Bu,
parlamentlərinqlobalidarəetmə-
ninəhəmiyyətlibirkomponentinə
çevrilməsininyolunuaçır.Bumə-

nadahesabedirəmki,parlament
spikerlərinin2000-ciildəkeçirilən
ÜmumdünyaKonfransınınardın-
caBMTiləişləməküçünparla-
mentölçüsününyaradılmasıtarixi
vəstratejibiraddımidi.
Yenitəsirmexanizmlərindən

danışarkənParlamentlərarasıİti-
faqıntəşkilativəvasitəçilikroluna
diqqətçəkənSahibəQafarovadeyib
ki,BMT-dəmüzakirəolunanqlobal
miqyaslıməsələlər,qəbuledilənqə-
rarlarbarəsindəməlumatlarınmilli
parlamentlərə,milliparlamentlərin
mövqelərininisəBMT-yəçatdı-
rılmasıParlamentlərarasıİtifaqın
fəaliyyətininyeni,mühümbiristi-
qamətinitəşkiledəbilər.
MilliMəclisinSədriçıxışında

Ermənistanspikerininsəsləndirdiyi
əsassıziddialaracavabverərəkde-
yibki,Ermənistanyalaniddialarını
təkraretməkdənəlçəkməli,yeni
reallıqlarıqəbuletməlivəonlarla
barışmalı,bölgədəsülhünvətəh-
lükəsizliyintəminolunmasıüçün
əsasyaradan2020-ciilinnoyabrvə
2021-ciilinyanvaraylarındaqəbul
olunmuşüçtərəfibəyanatlarıntə-
ləbləriniyerinəyetirməlidir.

Parlamentin Sədri Sahibə Qafarovanın  
Avstriyaya işgüzar səfəri uğurlu oldu

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Par  la  ment Sədr  lə  ri  nin V Ümum  dün  ya Konf  ran  sın  da iş  ti  rak 
et  mək üçün sent  yab  rın 5-dən 9-dək Avst  ri  ya  nın pay  tax  tı Vya  na şə  hə  rin  də iş  gü  zar sə  fər  də olub. 
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et  mək üçün sent  yab  rın 5-dən 9-dək Avst  ri  ya  nın pay  tax  tı Vya  na şə  hə  rin  də iş  gü  zar sə  fər  də olub. 
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Spiker pan  de  mi  ya  da 
qa  dın  la  rın sə  la  hiy  yət  lə  ri  nin 
ar  tı  rıl  ma  sına çağırdı

Sentyabrın6-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaVyanada
Parlamentlərarasıİtifaqıntəşkilat-
çılığıiləkeçirilənQadınParlament
Sədrlərinin13-cüSammitindəçıxış
edib.Spikerbildiribki,pandemiya
vəpostpandemiyadövründəqadın-
laradiqqətyetirməyimizonlarında-
hayaxşıvədahatəhlükəsizdünya-
yaverdikləriəhəmiyyətlitöhfənin
tanınmasıanlamınagəlir.Bugün
cəmiyyətimizinəsashissəsinitəşkil
edənqadınlarqlobalpandemiyaya
qarşımübarizədədəəhəmiyyətlirol
oynayırlar.Bugünnailiyyətlərimizi
qoruyubsaxlamaqvəpostpandemi-
yadövründəinkişafetdirməküçün
qadınlarınsəlahiyyətlərininartırıl-

masıçoxvacibdir.
MilliMəclisinSədriAzərbaycan-

daqadınlarlabağlıhəyatakeçirilən
dövlətsiyasətininuğurlarıbarədə
iştirakçılaraətrafıməlumatverib.
Spikerçıxışındaqaçqınvəməcburi
köçkünolanqadınlarınüzləşdiyi
problemlərdəndədanışıb.O,bu
sammitinnəticələrininqadınların
vəqızlarınrifahınatöhfəverəcəyinə
inandığınıvurğulayıb.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  ter  ror 
qur  ban  la  rı  nın hü  quq  la  rı  nın 
qorunmasının diqqətdə 
saxlanmasını vurğuladı

MilliMəclisinSədriSahibə
QafarovasəfərçərçivəsindəVya-
naşəhərindəkeçirilənTerrorizmlə
MübarizəüzrəIQlobalParlament
Sammitindədəçıxışedib.

Spikerçıxışında11sentyabr
hadisələrindənsonraterrorizmin
qarşısınınalınmasınınvəonunla
mübarizənindövlətləringündə-
liyindədayananənvacibməsələ-
lərdənbirinəçevrildiyinidiqqətə
çatdırıb.Bildiribki,beynəlxalq
ictimaiyyətterrorizmləmübarizəyə
paralelolaraq,beynəlxalqsənədlər-
dəqəbuledilmişefektivantiterror
tədbirlərininəsaselementlərdənbiri
kimiterrorqurbanlarınınhüquqla-
rınıtamnəzərəalmalıdır.
MilliMəclisinSədriheçbiröl-

kəninterrortəhlükəsindənsığorta-
lanmadığınınəzərəalaraq,bütün
dövlətlərtərəfindənterrorqurban-
larınadəstəküçünmüvafiqhüquqi
vəinstitusionaltədbirlərgörülmə-
sininvacibliyinivurğulayıb.Sahibə
Qafarovaqeydedibki,Azərbaycan
terrorizminmaliyyələşdirilməsi,
zorakılıq,separatizm,ekstremizm
dədaxilolmaqla,bütünformalarda
vətəzahürlərdəterrorçuluğaqarşı
mübarizədəardıcıldəstəkgöstərir.

Mil  li Məc  lis Səd  ri konf  rans   
çərçivəsində vacib 
gö  rüş  lər ke  çi  rdi

SəfərçərçivəsindəMilliMəclis
SədriSahibəQafarovakonfransda
iştirakedənnümayəndəheyət-
lərininrəhbərlərivədigərrəsmi
şəxslərləbirsırasəmərəligörüşlər
keçirib.
Avstriyayaişgüzarsəfəriçər-

çivəsindəspikerLatviyaparla-
mentininSədriİnaraMurniyetse,
Parlamentlərarasıİtifaqın(PAİ)Baş
katibiMartinÇunqonq,Qazaxıstan
ParlamentMəclisininSədriNurlan
Niqmatulin,PolşaSenatınınSədri
TomasQrodzki,YaponiyaParla-
mentininMüşavirlərPalatasının
SədriAkikoSanto,Gürcüstanparla-
mentininSədriKaxaKuçavailəke-
çiriləngörüşlərdəölkəmizinözdöv-
lətmüstəqilliyinibərpaetdikdən
sonradostvətərəfdaşdövlətlərlə,
nüfuzlubeynəlxalqqurumlarla
ikitərəfimünasibətlərininkişafında
yenimərhələbaşladığınıbildirib.

SədrötəndövrdəAzərbaycanınbuöl-
kələrləAvropastrukturları,Şərqtərəfdaş-
lığıvədigərbeynəlxalqplatformalardada
sıxəməkdaşlığından,beynəlxalqtəşkilat-
larçərçivəsindəqurulanəlaqələrdənsöz
açıb.Azərbaycanparlamentininrəhbəri
beynəlxalqparlamentqurumlarıiləikitə-
rəfivəçoxtərəfiəsasdaəməkdaşlıqedən
MilliMəclisindünyamiqyasındaparla-
mentlərarasıəlaqələrinqurulmasındavə
möhkəmlənməsindəmühümroloynadı-
ğınısoyləyib.
SahibəQafarovakeçirdiyibütün

görüşlərdəAzərbaycanın2020-ciildə44
günlükVətənmüharibəsindəqazandığı
zəfərhaqqındaməlumatverərəkdeyibki,
Prezident,AliBaşKomandanİlhamƏli-
yevinrəhbərliyiiləmüzəfərordumuzun
şücaətisayəsindəErmənistanıntorpaq-
larımızüzərindəki30illikişğalınason
qoyulub.Dövlətimizinsiyasiiradəsivəor-
dumuzunrəşadətisayəsindəBMTTəhlü-
kəsizlikŞurasınınQarabağmünaqişəsiilə
bağlı1993-cüildənkağızüzərindəqalan4
qətnaməsiicraolunub.AzərbaycanCənu-
biQafqazdadavamlısülhün,sabitliyinvə
təhlükəsizliyinyaranmasıistiqamətində
mühümişlərgörür.
SpikerQarabağmünaqişəsininartıq

tarixəqovuşduğunuvurğulayaraq,hazır-
daişğaldanazadolunanərazilərimizdə
bərpavəquruculuqişlərinəbaşlandığını
bildirib.O,həmçininqeydedibki,Ermə-
nistan30ilişğalaltındasaxladığışəhərvə
kəndlərimizi,tariximizə,mədəniyyətimizə
aidabidələridağıdıb,millisərvətlərimizi
talanedib,diniabidələrimiz,məscidləri-
miztəhqirolunub,həminərazilərininf-
rastrukturutamamiləməhvedilib.Sahibə
QafarovaErmənistanınregiondadavamlı
sülhüntəminolunmasınamaneolantəxri-
batçıhərəkətləribarədədəətrafıdanışıb.
GörüşlərdəMilliMəclisinSədriAzər-

baycanındostvəqardaşölkələrləmü-
nasibətlərininqurulmasında,beynəlxalq
təşkilatlardauğurlufəaliyyətindəUlu
öndərHeydərƏliyevinxidmətlərindən
söhbətaçıb,ölkələrimizvəxalqlarımız
arasındamünasibətlərindərinləşməsin-
dədövlətbaşçılarıvəhökumətrəsmiləri-
ninqarşılıqlısəfərlərinin,tərəfərarasın-
daimzalanansənədlərinəhəmiyyətini
vurğulayıb.
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Spiker pan  de  mi  ya  da 
qa  dın  la  rın sə  la  hiy  yət  lə  ri  nin 
ar  tı  rıl  ma  sına çağırdı
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Parlamentlərarasıİtifaqıntəşkilat-
çılığıiləkeçirilənQadınParlament
Sədrlərinin13-cüSammitindəçıxış
edib.Spikerbildiribki,pandemiya
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qarşımübarizədədəəhəmiyyətlirol
oynayırlar.Bugünnailiyyətlərimizi
qoruyubsaxlamaqvəpostpandemi-
yadövründəinkişafetdirməküçün
qadınlarınsəlahiyyətlərininartırıl-

masıçoxvacibdir.
MilliMəclisinSədriAzərbaycan-

daqadınlarlabağlıhəyatakeçirilən
dövlətsiyasətininuğurlarıbarədə
iştirakçılaraətrafıməlumatverib.
Spikerçıxışındaqaçqınvəməcburi
köçkünolanqadınlarınüzləşdiyi
problemlərdəndədanışıb.O,bu
sammitinnəticələrininqadınların
vəqızlarınrifahınatöhfəverəcəyinə
inandığınıvurğulayıb.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  ter  ror 
qur  ban  la  rı  nın hü  quq  la  rı  nın 
qorunmasının diqqətdə 
saxlanmasını vurğuladı

MilliMəclisinSədriSahibə
QafarovasəfərçərçivəsindəVya-
naşəhərindəkeçirilənTerrorizmlə
MübarizəüzrəIQlobalParlament
Sammitindədəçıxışedib.

Spikerçıxışında11sentyabr
hadisələrindənsonraterrorizmin
qarşısınınalınmasınınvəonunla
mübarizənindövlətləringündə-
liyindədayananənvacibməsələ-
lərdənbirinəçevrildiyinidiqqətə
çatdırıb.Bildiribki,beynəlxalq
ictimaiyyətterrorizmləmübarizəyə
paralelolaraq,beynəlxalqsənədlər-
dəqəbuledilmişefektivantiterror
tədbirlərininəsaselementlərdənbiri
kimiterrorqurbanlarınınhüquqla-
rınıtamnəzərəalmalıdır.
MilliMəclisinSədriheçbiröl-

kəninterrortəhlükəsindənsığorta-
lanmadığınınəzərəalaraq,bütün
dövlətlərtərəfindənterrorqurban-
larınadəstəküçünmüvafiqhüquqi
vəinstitusionaltədbirlərgörülmə-
sininvacibliyinivurğulayıb.Sahibə
Qafarovaqeydedibki,Azərbaycan
terrorizminmaliyyələşdirilməsi,
zorakılıq,separatizm,ekstremizm
dədaxilolmaqla,bütünformalarda
vətəzahürlərdəterrorçuluğaqarşı
mübarizədəardıcıldəstəkgöstərir.

Mil  li Məc  lis Səd  ri konf  rans   
çərçivəsində vacib 
gö  rüş  lər ke  çi  rdi

SəfərçərçivəsindəMilliMəclis
SədriSahibəQafarovakonfransda
iştirakedənnümayəndəheyət-
lərininrəhbərlərivədigərrəsmi
şəxslərləbirsırasəmərəligörüşlər
keçirib.
Avstriyayaişgüzarsəfəriçər-

çivəsindəspikerLatviyaparla-
mentininSədriİnaraMurniyetse,
Parlamentlərarasıİtifaqın(PAİ)Baş
katibiMartinÇunqonq,Qazaxıstan
ParlamentMəclisininSədriNurlan
Niqmatulin,PolşaSenatınınSədri
TomasQrodzki,YaponiyaParla-
mentininMüşavirlərPalatasının
SədriAkikoSanto,Gürcüstanparla-
mentininSədriKaxaKuçavailəke-
çiriləngörüşlərdəölkəmizinözdöv-
lətmüstəqilliyinibərpaetdikdən
sonradostvətərəfdaşdövlətlərlə,
nüfuzlubeynəlxalqqurumlarla
ikitərəfimünasibətlərininkişafında
yenimərhələbaşladığınıbildirib.

SədrötəndövrdəAzərbaycanınbuöl-
kələrləAvropastrukturları,Şərqtərəfdaş-
lığıvədigərbeynəlxalqplatformalardada
sıxəməkdaşlığından,beynəlxalqtəşkilat-
larçərçivəsindəqurulanəlaqələrdənsöz
açıb.Azərbaycanparlamentininrəhbəri
beynəlxalqparlamentqurumlarıiləikitə-
rəfivəçoxtərəfiəsasdaəməkdaşlıqedən
MilliMəclisindünyamiqyasındaparla-
mentlərarasıəlaqələrinqurulmasındavə
möhkəmlənməsindəmühümroloynadı-
ğınısoyləyib.
SahibəQafarovakeçirdiyibütün

görüşlərdəAzərbaycanın2020-ciildə44
günlükVətənmüharibəsindəqazandığı
zəfərhaqqındaməlumatverərəkdeyibki,
Prezident,AliBaşKomandanİlhamƏli-
yevinrəhbərliyiiləmüzəfərordumuzun
şücaətisayəsindəErmənistanıntorpaq-
larımızüzərindəki30illikişğalınason
qoyulub.Dövlətimizinsiyasiiradəsivəor-
dumuzunrəşadətisayəsindəBMTTəhlü-
kəsizlikŞurasınınQarabağmünaqişəsiilə
bağlı1993-cüildənkağızüzərindəqalan4
qətnaməsiicraolunub.AzərbaycanCənu-
biQafqazdadavamlısülhün,sabitliyinvə
təhlükəsizliyinyaranmasıistiqamətində
mühümişlərgörür.
SpikerQarabağmünaqişəsininartıq

tarixəqovuşduğunuvurğulayaraq,hazır-
daişğaldanazadolunanərazilərimizdə
bərpavəquruculuqişlərinəbaşlandığını
bildirib.O,həmçininqeydedibki,Ermə-
nistan30ilişğalaltındasaxladığışəhərvə
kəndlərimizi,tariximizə,mədəniyyətimizə
aidabidələridağıdıb,millisərvətlərimizi
talanedib,diniabidələrimiz,məscidləri-
miztəhqirolunub,həminərazilərininf-
rastrukturutamamiləməhvedilib.Sahibə
QafarovaErmənistanınregiondadavamlı
sülhüntəminolunmasınamaneolantəxri-
batçıhərəkətləribarədədəətrafıdanışıb.
GörüşlərdəMilliMəclisinSədriAzər-

baycanındostvəqardaşölkələrləmü-
nasibətlərininqurulmasında,beynəlxalq
təşkilatlardauğurlufəaliyyətindəUlu
öndərHeydərƏliyevinxidmətlərindən
söhbətaçıb,ölkələrimizvəxalqlarımız
arasındamünasibətlərindərinləşməsin-
dədövlətbaşçılarıvəhökumətrəsmiləri-
ninqarşılıqlısəfərlərinin,tərəfərarasın-
daimzalanansənədlərinəhəmiyyətini
vurğulayıb.
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MilliMəclisinSədriSahibəQa-
farovaavqustayının5-6-sıİranİs-
lamRespublikasındasəfərdəolub.
SpikerİranİslamRespublika-

sındaiyunun18-dəkeçirilənnöv-
bətiprezidentseçkilərinəticəsində
ölkəninyeniPrezidentiseçilmiş
SeyidİbrahimRəisininandiçmə
mərasimindəiştirakedib.
SəfərçərçivəsindəSahibəQafa-

rovaİranİslamŞurasıMəclisinin
SədriMəhəmmədbaqerQalibafilə
görüşüb.GörüşdəİranlaAzərbay-
canıncoğrafi,tarixi,mədənivə
diniortaqdəyərlərəmalikoldu-
ğuvurğulanıb,ikiölkəarasında
yüksəksəviyyəlimünasibətlərin
bərqərarolmasındadövlətbaşçıla-
rınınqarşılıqlısəfərlərininmühüm
əhəmiyyətkəsbetdiyibildirilib.

MilliMəclisinSədriAzərbayca-
nınöztorpaqlarınıişğaldanazad
etdikdənsonraİranladövlətsər-
hədimizintamnəzarətəgötürül-
məsinisevindiricihalkimiqiymət-
ləndirib.
İkiölkəarasındaparlamentlər-

arasıəlaqələrdəndanışanSahibə
Qafarovaqarşılıqlımünasibətlərin
inkişafındaparlamentlərimizin
mühümroloynamasından,depu-
tatlarınmüntəzəmolaraqqarşılıqlı
səfərlərininəhəmiyyətindənsöh-
bətaçıb,hərikiölkəninqanunve-
ricilikorqanlarındamövcudolan
işçiqruplarınınfəaliyyətiniyüksək
qiymətləndirib.Bildirilibki,artıq
DağlıqQarabağmünaqişəsitarixə
qovuşub.İndiAzərbaycanınermə-
niişğalındanazadedilmişərazilə-

rindəgenişmiqyaslıyenidənqurma
vəbərpadövrübaşlayıb.Ermənis-
tanişğaletdiyiərazilərimizdəki
məscidlərimizi,mədəniabidə-
lərimizivəbütündigərtikililəri
dağıdıb,infrastrukturutamamilə
məhvedib.Düşmənhətamüqəd-
dəsziyarətgahlarımızıvəməscid-
lərimizitəhqiretməkkimivandal-
lıqdandaçəkinməyib.Münaqişə
başaçatsada,birsıraproblemlər
hələdəqalmaqdadır.
MilliMəclisinSədridiqqətəçat-

dırıbki,gələnil-2022-ciilinfevral
ayının26-daXocalısoyqırımının
30-cuildönümütamamolacaq.Bu
cürinsanlıqəleyhinətörədilmiş
cinayətlərəhüquqi-siyasiqiymətin
beynəlxalqsəviyyədədəverilməsi
çoxvacibdir.Spikerxatırladıbki,

Milli Məclisin Sədri  İranın yeni seçilmiş  
Prezidentinin andiçmə mərasimində iştirak edib
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bugünəqədərbirçoxdövlətlərvə
beynəlxalqtəşkilatlarXocalısoyqı-
rımınıtanıyıb.Bununəzərəalaraq,
İranparlamentininXocalısoyqı-
rımıiləbağlısənədqəbuletməsi
bəşəriyyətigələcəkdəbunabənzər
hadisələrləüzləşməkdənqoruya
bilər.
SahibəQafarovaavqustun

6-daİranınyeniPrezidentiSeyid
İbrahimRəisiiləgörüşüb.Seyid
İbrahimRəisiVətənmüharibəsin-
dəəldəetdiyiqələbəmünasibəti
iləAzərbaycandövlətinivəxalqını
təbrikedib.SahibəQafarovaAzər-
baycanPrezidentiİlhamƏliyevin
salamlarınıvətəbrikləriniİranPre-
zidentinəçatdırıb.Spikerbildirib
ki,Azərbaycanİranlaəlaqələrin
inkişafınahəmişəböyükdiqqət
yetirirvəgələcəkdədəbuəlaqələri
dərinləşdirməkniyyətindədir.Par-
lamentlərsəviyyəsindəəməkdaş-
lığımızdövlətlərarasımünasibət-
lərindahadamöhkəmlənməsində
önəmliroloynayır.İqtisadi,ticarət

vəhumanitarmünasibətlərimizin
inkişafındaAzərbaycaniləİran
arasındamövcudolanDövlətlər-
arasıMüştərəkKomissiyauğurla
fəaliyyətgöstərir.
İranPrezidentiSeyidİbrahim

RəisiPrezidentİlhamƏliyevin
təbriklərinəgörəminnətdarlığı-

nıbildiribvəonundasalamlarını
Azərbaycanındövlətbaşçısınaçat-
dırmağıxahişedib.
Sonragörüşdəregionaləmək-

daşlığınperspektivlərivətərəfəri
maraqlandırandigərməsələlər
barədəgenişfikirmübadiləsiapa-
rılıb.
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İyulun27-dəAzərbaycanRespub-
likasıMilliMəclisininSədriSahibə
Qafarova,TürkiyəBöyükMillət
MəclisininSədriMustafaŞentopvə
PakistanİslamRespublikasıMilliAs-
sambleyasınınSədriƏsədQeysərin
BirinciÜçtərəfiGörüşüoldu.
GörüşdəAzərbaycanRespublika-

sıMilliMəclisininSədriSahibəQafa-
rovagirişnitqiiləçıxışetdi.Azərbay-
canparlamentnümayəndəheyətinin
İslamabadşəhərindəİqtisadiƏmək-
daşlıqTəşkilatınınİkinciÜmumi
Konfransındaiştirakınıxatırladaraq
ölkəmiztərəfindənirəlisürülmüş
Azərbaycan,PakistanvəTürkiyəpar-
lamentlərarasıəməkdaşlıqformatının
təsisedilməsitəşəbbüsünüdiqqətə
çatdırdı.SahibəQafarovabildirdiki,
ölkələrimizartıqbirneçəsahədəüç-
tərəfiformatdaəməkdaşlıqedir.Belə
ki,Azərbaycan,PakistanvəTürkiyə
xariciişlərnazirləri,habeləmüdafiə
nazirlikləriarasındasıxəməkdaşlıq
mövcuddur.
MilliMəclisinSədrixüsusiola-

raqqeydetdiki,hökumətlərimiz
vəxalqlarımızarasındaqardaşlıq
münasibətlərialiqanunvericilikor-
qanlarımızıntimsalındadaözəksini
tapır.Məhzbumünasibətlərindaha
dagenişləndirilməsiməqsədiilə
AzərbaycanRespublikasınınMilli

Məclisiparlamentlərarasıüçtərəfi
əməkdaşlıqformatınıntəsisedilməsi
təşəbbüsünüirəlisürübvəbutəşəb-
büsPakistanvəTürkiyətərəfindən
müsbətqəbulolunub.
Gündəlikdəduranməsələlərin

müzakirəsindənsonraBakıBəyan-
naməsininmətnimüzakirəolundu
vətəsdiqedildi,gələcəkkoordinasi-
yaüçünəlaqələndiricişəxslərtəyin
edildi.HəmçininAzərbaycan,Türki-
yəvəPakistanparlamentsədrlərinin
İkinciÜçtərəfiGörüşünün2022-ci
ildəPakistanınİslamabadşəhərində
keçirilməsiqəraraalındı.Sonrapar-
lamentsədrlərininBirinciÜçtərəfi
GörüşününyekunlarınadairBakı
Bəyannaməsiimzalandı.
MilliMəclisinSədriSahibəQafa-

rovaözçıxışındaAzərbaycanparla-
mentindəbeləbirtədbirinkeçirilmə-
sinitarixihadisəkimidəyərləndirdi.
Spikerbildirdiki,Azərbaycanöz

ərazibütövlüyünüvətarixiədalə-
tibərpaedərək,BMTTəhlükəsizlik
Şurasınınuzunillərkağızüzərində
qalanqətnamələrininicrasınıözgücü
ilətəminetdi.Osöylədiki,haqlımü-
barizəmizdəqardaşölkələrTürkiyə
vəPakistanınsiyasivəmənəvidəstək
göstərmələridövlətlərimizarasında
mütəfiqliyinyüksəksəviyyədəoldu-
ğunungöstəricisidir.

SahibəQafarovaqeydetdiki,
parlamentsədrlərininüçtərəfi
əməkdaşlıqplatformasınınsəmərə-
lifəaliyyətgöstərməsiortaqmilli
maraqlarımızınbeynəlxalqplatfor-
malarda,xüsusənbeynəlxalqparla-
menttəşkilatlarıçərçivəsindəbirgə
müdafiəsinitəminedəcəkdir.
Sədrüçqardaşölkəninparla-

mentsədrlərininyeniformatdailk
görüşününyekunundaqəbulolunan
BakıBəyannaməsindəəksinitapan
məsələlərindövlətlərimizarasında
münasibətlərininkişafınınparla-
mentölçüsünümöhkəmləndirmə-
yəköməkgöstərəcəyinəəminliyini
ifadəetdi.
TədbirdəçıxışedənPakistan

parlamentininSədriƏsədQeysər
vəTürkiyəBöyükMillətMəclisinin
SədriMustafaŞentopüçqardaşöl-
kəninparlamentsədrlərininilkdəfə
Bakıdakeçirilənüçtərəfiformatda
görüşünüyüksəkqiymətləndirdilər.
SonraBakıBəyannaməsininim-

zalanmamərasimikeçirildi.
MilliMəclisinSədriSahibəQafa-

rovabusənədinölkələrimizarasın-
dastratejiəlaqələrinmöhkəmlənmə-
sinəöztöhfəsiniverəcəyinibildirdi.
BununladaAzərbaycan,Türkiyə,

PakistanparlamentsədrlərininBi-
rinciÜçtərəfiGörüşübaşaçatdı.

Üç qar daş öl kə nin par la ment sədr lə ri 
Ba kı Bə yan na mə si ni im za la dı lar
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Sentyabrın21-də“Vətənmühari-
bəsininbirinciildönümü:postmüha-
ribədövründəicravəqanunvericilik
hakimiyyətiarasındaəməkdaşlığın
prioritetləri”mövzusundavideokonf-
ranskeçirildi.TədbirdəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarova,PrezidentAd-
ministrasiyasınınSiyasipartiyalarvə
qanunvericilikhakimiyyətiiləəlaqələr
şöbəsininmüdiriƏdalətVəliyev,Milli
Məclisinrəhbərliyi,komitəvəkomis-
siyasədrlərivəmüavinləri,həmçinin
PrezidentAdministrasiyasınınvəMilli
MəclisAparatınınəməkdaşlarıiştirak
etdilər.
MilliMəclisinSədriSahibəQafaro-

vatədbiriaçaraqAzərbaycanınçoxəsr-
likdövlətçiliktarixininənşanlısəhifə-
sinitəşkiledənVətənmüharibəsinin
birinciildönümününtamamolduğu-
nuxatırlatdı.Bildirdiki,buşanlıqələ-
bəAzərbaycanındövlətçiliktarixində
yenibirmərhələdirvəPrezidentİlham
Əliyevinqeydetdiyikimi,budövr
inkişaf,təhlükəsizlik,tərəqqidövrü-
dür.MilliMəclisSədriErmənistanın
30ilərzindəişğalaltındasaxladığı
ərazilərimizdətörətdiklərivandalizm
aktlarındansözaçdıvəqeydetdiki,
qarşıdaduranəsasprioritetErmənista-
nıntörətdiyibuvəhşilikləribeynəlxalq
ictimaiyyətəçatdırmaqdır.
Videokonfransdamüzakirəolu-

nanmövzununaktuallığınatoxunan
spikerxatırlatdıki,VIçağırışMilli
Məclisfəaliyyətəbaşlayandansonra
busahədəbirsıramühümaddımlar
atılıb.Postmüharibədövründədə
buistiqamətdəuğurluəməkdaşlıq
davametdirilir.MilliMəclisinSədri
söylədiki,hakimiyyətinmüxtəlif
qollarıarasındasəmərəliəməkdaş-
lıqölkəmizinstratejiinkişafxətinin
uğurlahəyatakeçməsinitəminedir.
SpikerMilliMəclisdeputatları-

nınseçicilərləişinindüzgünəsasda

qurulması,seçicimüraciətlərinin
dövlətqurumlarıtərəfindəncavab-
landırılması,onlarınqaldırdıqları
məsələlərinhəlliiləbağlımüvafiq
tədbirləringörülməsi,şəhidailələ-
ri,müharibəveteranları,döyüşlərdə
sağlamlıqlarınıitirmişqəhrəman
övladlarımızadiqqətvəqayğıyaəsas-
lanandövlətsiyasətinindəstəklənmə-
si,MilliMəclisintəşəbbüsü,müvafiq
nazirliklərinvədövlətkomitələrinin
rəhbərheyətininvəəməkdaşlarının
iştirakıiləparlamentdəcəmiyyətina-
rahatedənbirsıraməsələlərinictimai
müzakirələrininkeçirilməsi,ölkə-
mizdəyenisiyasikonfiqurasiyada
dialoqmühitininmöhkəmlənməsinə,
siyasisisteminsubyektləriarasında
əməkdaşlığıngücləndirilməsinətöhfə
verilməsi,parlamentinbeynəlxalq
fəaliyyətinindahaefektivhəyata
keçirilməsivəAzərbaycanınmilli
maraqvəmənafelərinindahayaxşı
qorunmasıkimiprioritetməsələlər
haqqındafikirləriniifadəetdi.
SonraçıxışedənPrezidentAdmi-

nistrasiyasınınşöbəmüdiriƏdalət
VəliyevmüzəfərAliBaşKomandan
İlhamƏliyevinrəhbərliyiiləqalib
dövlətvəqalibxalqolmağımızla
Azərbaycandövlətçiliktarixindəma-
hiyyətetibarilətamamiləyeniinkişaf
mərhələsininbaşlandığınıdiqqətə
çatdırdı.O,müxtəlifdövlətorqanla-
rıvəqurumlarıiləyanaşı,Mehriban
xanımƏliyevanınrəhbərliyiiləHey-
dərƏliyevFondutərəfindənhəyata
keçiriləngenişmiqyaslılayihələrində
göstərilənfəaliyyətəəsaslıtəkanver-
diyinivurğuladı.
Şöbəmüdiribildirdiki,inditarixi

qələbəmizinmöhkəmləndirilməsi,
şəhidailələrivəmüharibəiştirakçı-
larınaqayğınındavametdirilməsi,
düşməntapdağındanazadolunmuş
ərazilərimizindirçəldilməsi,erməni

təcavüzkarlığınınyenidənbaşqaldır-
mamasıvətəqsirkarlarınməsuliyyətə
cəlbedilməsiüçünhaqqişimizləbağ-
lıbeynəlxalqmüstəvidəməqsədyön-
lüfəaliyyətgöstərilməsibütünlükdə
Azərbaycancəmiyyətininqarşısında
duranənəsasvəzifələrdəndir.
ƏdalətVəliyevPrezidentİlham

Əliyevinapardığısistemlivəçoxşaxəli
inzibati-siyasiislahatlarınnəticələ-
rindəndanışaraqölkədəiqtidar-mü-
xalifətdialoqunun,yenisiyasikon-
fiqurasiyanınqurulduğunu,siyasi
partiyalarlaişinyenidəntəşkiledildi-
yinidedi.Dövlətrəsmisiölkəbaşçı-
sınıntapşırığınaəsasən,busahədə
görülənişlərbarədəməlumatverdi.
Buqəbildənolansonuncu-sentyab-
rın9-da45siyasipartiyanıniştirakı
iləkeçirilmişgörüşünəhəmiyyətini
vurğulayanƏdalətVəliyevmüzaki-
rəedilənməsələlərhaqqındageniş
məlumatverdi.O,müxtəlifsiyasiqüv-
vələrinadekvattəmsilolunduğuVI
çağırışMilliMəclisdəyenidemokratik
mühitınformalaşdığını,müxalifətnü-
mayəndələrininparlamentdərəhbər
vəzifələrtutduğunudedi.Bildirildi
ki,MilliMəclisinfəaliyyətinindövlət
başçısınındaxilivəxaricisiyasətinə,
eləcədətövsiyələrinəuyğunyüksək
səviyyədəqurulmasıüçünzəruriad-
dımlarınatılması,ocümlədəndeputat
fəallığınınartırılmasıiləbağlıvətən-
daşməmnunluğuyüksəldilib.
ƏdalətVəliyevçıxışındahəmçinin

icravəqanunvericilikhakimiyyətləri
arasındaəməkdaşlığındahadatək-
milləşdirilməsiperspektivlərinədə
toxundu,işindahayüksəksəviyyədə
qurulmasınaxidmətedənmüvafiq
təklifərsəsləndirdi.
MüzakirələrdəMilliMəclisinko-

mitəsədrlərivədeputatlarmüzakirə
olunanməsələlərədairfikirvətəklif-
lərinibildirdilər.

Mil li Məc lis də post mü ha ri bə döv rün də ic ra 
və qa nun ve ri ci lik ha ki miy yə ti ara sın da 
əmək daş lı ğın priori tet lə ri mü za ki rə olun du
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Sentyabrın30-daMilliMəclisin
2021-ciilinpayızsessiyasınınilk
plenariclasıkeçirilib.MilliMəc-
lisinSədriSahibəQafarovapayız
sessiyasınıaçıqelanetdikdənson-
raAzərbaycanRespublikasının
Dövləthimnisəsləndirilib.
İclasdaspikerdeputatlarıpa-

yızsessiyasınınbaşlamasımüna-
sibətiilətəbrikedibvəsessiyada
fəaliyyətlərininsəmərəliolmasını
arzulayıb.
SonraSahibəQafarovabildirib

ki,sentyabrın27-dəölkəmizdə
Anımgünüqeydedildi.Azərbay-
canınərazibütövlüyüuğrunda
döyüşlərdəhəlakolmuşəsgərvə
zabitlərimizə,qətləyetirilənmül-
kivətəndaşlaravəitkindüşmüş

soydaşlarımızaehtiraməlaməti
olaraqBakışəhərindəkeçirilmiş
yürüşdəAzərbaycanRespublika-
sınınPrezidenti,müzəfərAliBaş
KomandanİlhamƏliyev,Azər-
baycanRespublikasınınBirinci
vitse-prezidentiMehribanxanım
Əliyevaiştirakediblər.Vətən
MüharibəsiMemorialKomplek-
sininvəZəfərMuzeyinintəməli
qoyulub.
MilliMəclisinSədriSahibəQa-

farovaözadındanvədeputatlar
adındanbumöhtəşəmqələbəni
xalqımızabəxşetmişmüzəfər
sərkərdəmizİlhamƏliyevə,Azər-
baycanıncəsurəsgərvəzabitlə-
rinəbirdahasonsuzminnətdar-
lığınıbildirib.O,qazilərimizə

möhkəmcansağlığı,döyüşlərdə
xəsarətalmışhərbçilərimizəşəfa
diləyib.
Deputatlarbirincivəikinci

Qarabağmüharibələrində,digər
döyüşəməliyyatlarındavətənvə
xalqyolundacanlarındankeçmiş
şəhidlərimizinxatirəsini1dəqiqə-
liksükutlayadediblər.
SonraparlamentinSədribuilin

yazvənövbədənkənarsessiyala-
rınınyekunlarıbarədədeputatla-
raməlumatverib.Spikerqısaca
olaraqqeydedibki,sessiyalarda
22iclaskeçirilmiş,120qanunvə
qərarqəbuledilmişdir.Ölkənin
ictimai-siyasivəiqtisadihəyatının
mühümməsələlərinəmünasibət
bildirilmişdir.

Parlamentin payız sessiyası 
öz işinə başladı
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SahibəQafarovaonudadiqqətə
çatdırıbki,MilliMəclisinbeynəl-
xalqfəaliyyətisessiyadansonrakı
dövrdədəuğurladavametdiril-
mişdir.Birsıraölkələrəsəfərlər
həyatakeçirilmiş,xaricidövlətlərin
təmsilçiləriMilliMəclisdəqəbul
edilmişdir.Nümayəndəheyət-
lərimizüzvolduğumuzbeynəl-
xalqtəşkilatlarınfəaliyyətində
yaxındaniştiraketmişdir.Eyni
zamanda,pandemiyadövrünün
şəraitinəzərəalınmaqla,xaricdəki
həmkarlarımıziləvideokonfrans
formatındabirsıragörüşlərkeçi-
rilmiş,danışıqlaraparılmışdır.
Spikerbildiribki,MilliMəcli-

sinbeynəlxalqəlaqələriiləbağlı
ənmühümhadisələrdənbiriiyul
ayınınsonlarındaTürkiyəBö-
yükMillətMəclisininSədricənab
MustafaŞentopunvəPakistan
MilliAssambleyasınınSədricənab
ƏsədQeysərinAzərbaycanasəfəri
vəiyulun27-dəBakıdaAzərbay-
can,TürkiyəvəPakistanparla-
mentsədrlərininBirinciÜçtərəfi
Görüşününkeçirilməsiolmuşdur.
Parlamentsədrlərininbirincigö-
rüşününyekunundaBakıBəyan-
naməsiqəbuledilmişdir.
SahibəQafarovaiyul-avqust

aylarındaMilliMəclisdəKoreya
MilliAssambleyasınınSədriPark
Byonq-Soq,FransaMilliAssamb-
leyasınınnümayəndəheyəti,
QırğızıstanRespublikasınınxarici
işlərnaziriRuslanKazakbayev,
Qazaxıstanınölkəmizdəkisəfiri
SerjanAbdıkarimoviləgörüşlər
keçirdiyini,bugörüşlərdəikitə-
rəfiəməkdaşlıqməsələlərinin
müzakirəedildiyinideyib.
Diqqətəçatdırılıbki,budövr-

dəTürkiyəninƏdalətvəİnkişaf
Partiyasısədrininbirincimüavi-
niNumanKurtulmuşunbaşçı-
lıqetdiyinümayəndəheyətidə
MilliMəclisinqonağıolmuşdur.
Sədrbildiribki,sadaladığıbü-
tüngörüşlərdə44günlükVətən
müharibəsininnəticələrihaqqında
məlumatverilmişdir.

Spikerbudövrdəkeçirilmiş
görüşlərarasındaAvropaŞura-
sıParlamentAssambleyasının
Miqrasiya,qaçqınlarvəməcbu-
riköçkünlərkomitəsininüzvü,
məruzəçiPolQavaniləgörüşünü
ayrıcaqeydedərək,deyibki,çox
tez-tezbutəşkilatdaölkəmizə
qarşıqeyri-obyektivvəədalətsiz
münasibətin,yalaniddialaraəsas-
lananqərəzliyanaşmanınşahidi
olmuşuq.Bumənadahesabedi-
rəmki,Azərbaycanhəqiqətlərini
Avropadakıhəmkarlarımızaan-
ladıbqəbuletdirməküçünhərbir
imkandanistifadəedilməlidir.
SahibəQafarovabudövrdə

MilliMəclisdəkeçirilmişmühüm
görüşlərarasındaAzərbaycanın
birsıraxariciölkələrdəki-Türki-
yə,Pakistan,Polşa,Avstriya,Belçi-
ka,Latviya,Estoniya,Moldovavə
Koreyadakısəfirləri,AvropaŞurası
yanındakıdaiminümayəndəliyi-
ninrəhbəri,ABŞ-ınLos-Anceles
şəhərindəkibaşkonsuluiləgörüş-
ləriniqeydedib.ÖzçıxışındaMilli
MəclisinSədribildiribki,avqustun
6-dao,İranİslamRespublikası-

nınyeniseçilmişPrezidentiSeyid
İbrahimRəisininandiçməməra-
simindəiştiraketməküçünbu
ölkədərəsmisəfərdə,sentyabrın
əvvəllərindəisəonunrəhbərliyi
ilənümayəndəheyətiParlament
SədrlərininVÜmumdünyaKonf-
ransındaiştiraketməküçünAvst-
riyadaişgüzarsəfərdəolub.
Spikersəfərçərçivəsindəkeçi-

riləntədbirlərdəetdiyiçıxışlarda
Azərbaycandaqadınlarlabağlı
həyatakeçiriləndövlətsiyasəti-
ninuğurları,qaçqınvəməcburi
köçkünolanqadınlarınüzləşdiyi
problemlər,qlobalpandemiyaya
qarşımübarizədəqadınlarınrolu
barədədanışdığını,pandemiyanın
qarşısınınalınmasıiləbağlıölkə-
mizinirəlisürdüyübeynəlxalq
təşəbbüslərvəhəyatakeçirdiyi
tədbirlərbarədəməlumatverdi-
yini,eləcədəAzərbaycanınbütün
formalardavətəzahürlərdəterror-
çuluğaqarşımübarizəyəardıcıl
dəstəkgöstərdiyiniqeydedib.
SəfərçərçivəsindəParlament-

lərarasıİtifaqınBaşkatibiMartin
Çunqonq,YaponiyaParlamentinin
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MüşavirlərPalatasınınSədriAkiko
Santo,BelçikaFederalAssamb-
leyasıNümayəndələrPalatasının
SədriElianTilyövəSenatınSədri
Stefanid’Oz,PolşaSenatınınSədri
TomasQrodzki,Estoniyaparla-
mentininSədriYuriRatas,Latviya
parlamentininSədriİnaraMur-
niyetse,Gürcüstanparlamentinin
SədriKaxaKuçava,Qazaxıstan
ParlamentiMəclisininSədriNur-
lanNiqmatuliniləikitərəfigörüş-
lərkeçirilib,səmərəlidanışıqlar
aparılıb.
Spikerdiqqətəçatdırıbki,sent-

yabrın13-dəo,ölkəmizdəsəfərdə
olanQazaxıstanParlamentiMəcli-
sininBeynəlxalqəlaqələr,müdafiə
vətəhlükəsizlikkomitəsininsədri
AygulKuspanınbaşçılıqetdiyi
nümayəndəheyətiiləgörüşüb.
Görüşdəxalqlarımızarasındaçox
qədimtarixəmalikmünasibətlərin
uğurlainkişafetdiyivurğulanıb.
ÖznitqindəSahibəQafarova

sentyabrın15-dəİslamƏməkdaşlı-
ğıTəşkilatınınOmbudsmanlarAs-
sosiasiyasınınnümayəndəheyəti
iləgörüşdüyünüdeyib.Qeydedib
ki,Assosiasiyanınsədri,Türkiyə
RespublikasınınBaşOmbudsmanı
ŞərəfMalkoç,TürkiyəRespublika-
sınınOmbudsmanıCelileÖzlem
TuncakvəPakistanOmbudsma-
nınınmüşaviriMəhəmmədCavid
QaniAzərbaycanaçoxgərəklibir
missiyailəgəlmişdilər.Onların
məqsədiişğaldanazadolunmuş
Azərbaycanərazilərindəinsanhü-
quqlarının,beynəlxalqhumanitar
hüquqnormalarınınvəprinsip-
lərininpozulmasıfaktlarınıaraş-
dırmaqidi.Görüşdəsəmərəlifikir
mübadiləsiaparıldı.
MilliMəclisinSədribildiribki,

sentyabrın27-dən29-dəkonun
rəhbərliyiiləparlamentnümayən-
dəheyətiQazaxıstanRespublika-
sındaişgüzarvərəsmisəfərlərdə
olmuşdur.
Spikerdeyibki,Qazaxıstana

işgüzarsəfərinməqsədiTürküstan
şəhərindəTÜRKPA-nınXple-

narsessiyasındaiştiraketməkidi.
Bildiyinizkimi,türkdilliölkələrin
əməkdaşlıqtəşkilatlarıarasında
özyeriolanTürkdilliÖlkələrin
ParlamentAssambleyası12ildirki,
uğurlafəaliyyətgöstərir.Məm-
nunluqlaqeydetməkistəyirəmki,
ortaqparlamentməclisiçərçivəsin-
dəişbirliyiölkələrimizarasında
siyasi,ticarət-iqtisadivəmədəni-
humanitarəlaqələrininkişafında
parlamentdiplomatiyasınınzən-
ginpotensialındanistifadəedil-
məsinəyolaçır.AzərbaycanMilli
Məclisi2019-cuilindekabrayında
TÜRKPA-yasədrliyiqardaşTürki-
yəBöyükMillətMəclisindəntəhvil
almışdır.

SahibəQafarovaAssambleya
ŞurasınıniclasındaAzərbaycan
tərəfininqurumasədrliketdiyi
dövrdəgörülmüşişlərhaqqında
genişməlumatverdiyinideyib.
TÜRKPA-yasədrlikqardaşQa-
zaxıstanParlamentininMəclisinə
təhvilverilib.
SahibəQafarovabildiribki,

sessiyalararasındakıdövrdəMilli
Məclisdəmühümbirtədbirdəbaş
tutmuşdur.“Vətənmüharibəsinin
birinciildönümü:postmüharibə
dövründəicravəqanunvericilik
hakimiyyətləriarasındaəmək-
daşlığınprioritetləri”mövzusun-
davideokonfranskeçirilmişdir.
KonfransdaPrezidentAdminist-

rasiyasınınSiyasipartiyalarvə
qanunvericilikhakimiyyətiilə
əlaqələrşöbəsininmüdiriƏdalət
Vəliyev,MilliMəclisin,komitəvə
komissiyalarınrəhbərliyi,həmçi-
ninPrezidentAdministrasiyasının
vəMilliMəclisAparatınınəmək-
daşlarıiştiraketmişlər.
Sonraplenariclasıngündəliyi

təsdiqolunubvəgündəlikdəkimə-
sələlərinmüzakirəsinəbaşlanılıb.
MilliMəclisinSədribildiribki,

gündəliyə15məsələdaxiledilib.
Gündəliyinilk2məsələsiMilli
Məclisinqərarlayihələriolmuş-
dur.Əvvəlcəgündəliyinbirinci
məsələsi-12bənddənibarətMil-
liMəclisin2021-ciilpayızsessi-

yasınınqanunvericilik
işləriplanımüzakirə
edilib.Müzakirələrin
yekunundaMilliMəc-
lisin2021-ciilpayız
sessiyasınınqanun-
vericilikişləriplanı
səsəqoyularaqqəbul
edilib.
SonraSahibəQafa-

rovagündəliyinikinci
məsələsi-Azərbaycan
xalqınınVətənmü-
haribəsininbaşlan-
masınınildönümüilə
əlaqədarAzərbaycan
RespublikasıMilli

MəclisininBəyanatıiləbağlımə-
lumatverib.ParlamentSədrinin
fikirlərialqışlarlaqarşılanıb.Hü-
quqsiyasətivədövlətquruculuğu
komitəsininüzvüNizamiSəfərov
MilliMəclisinBəyanatlayihəsinin
mətninioxuyub.Azərbaycanxal-
qınınVətənmüharibəsininbaş-
lanmasınınildönümüiləəlaqədar
AzərbaycanRespublikasıMilli
MəclisininBəyanatıdinlənildikdən
sonrasəsəqoyularaqqəbuledilib.
Dahasonraiclasıngündəliyin-

dəkidigərməsələlərdəmüzaki-
rəyəçıxarılıb,müvafiqsəsvermə-
lərdənkeçib.

Oktyabrın20-dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaXorvatiya
Respublikasınınölkəmizdəsəfərdə
olanXaricivəAvropaİşlərinaziri
QordanQrliçinbaşçılıqetdiyinü-
mayəndəheyətiiləgörüşdü.
ParlamentinSədriölkələrimiz

arasındamünasibətlərinhazırkı
yüksəksəviyyəyəqalxmasında
dövlətbaşçılarımızınqarşılıqlısə-
fərlərininvəgörüşlərininəhəmiy-
yətiniqeydetdi.Spikerölkələrimiz
arasındamövcudolaniqtisa-
di-siyasiəlaqələrdənsözaçaraq,
bölgədəhəyatakeçirilənnəqliyyat
layihələrininölkəmizinbuinfrast-
rukturundanvətranzitimkanla-
rındanistifadəüçünyeniimkanlar
açdığınıvurğuladı.SahibəQafaro-
vahərikiölkəninqanunvericilik
orqanlarındadostluqqruplarının
fəaliyyətgöstərməsinitəqdiredə-
rək,deputatlarınqarşılıqlısəfərlə-
rininəhəmiyyətindəndanışdı.
SöhbətzamanıMilliMəclisin

SədriVətənmüharibəsindəAzər-
baycanınəldəetdiyizəfərbarədə
qonaqlaraətrafıməlumatverdi.
SahibəQafarovarəşadətliAzər-
baycanOrdusununAliBaşKo-
mandanİlhamƏliyevinrəhbərliyi
ilə30ilErmənistanınişğalıaltında
olantorpaqlarınıazadetdiyini,
ərazibütövlüyününbərpasına
nailolduğunusöylədi.Spiker30il
erməniişğalıaltındaolantorpaqla-
rımızınmisilsizvandalizməməruz

qaldığınıqeydetdi.Ərazilərdə
aparılanbərpa-quruculuqişlərin-
dəndanışanSədrErmənistanın
təxribatəməllərindənhələdəəl
çəkmədiyinidiqqətəçatdırdı.
ÖznövbəsindəXorvatiyaRes-

publikasınınXaricivəAvropa
İşlərinaziriQordanQrliçbildirdi
ki,Xorvatiyaölkəmizləmünasi-
bətlərinmöhkəmlənməsinəböyük
maraqgöstərir.Siyasi,iqtisadi,
mədəni,humanitarsahələrdə
əlaqələrimizgetdikcəgenişlənir.
Parlamentlərsəviyyəsindəəmək-
daşlığımızındahadadərinləşməsi,
deputatlarımızınmütəmadiqarşı-
lıqlısəfərlərivəgörüşləriümumi
məqsədlərəxidmətedir.
GörüşdəMilliMəclisinXorva-

tiyailəparlamentlərarasıəlaqələr
üzrəişçiqrupununbaşçısıKönül
Nurullayeva,MilliMəclisinkomitə
sədriTahirMirkişiliçıxışedərək
ölkələrimizarasındaəməkdaşlıq
barədəözfikirlərinibölüşdülər.

Oktyabrın19-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaYunanısta-
nınAzərbaycanRespublikasındakı
fövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiriNi-
kolaosPiperiqkosiləgörüşdü.
Spikerölkələrimizarasındasi-

yasi,iqtisadi,humanitarsahələrdə
mövcudolanmünasibətlərhaqqın-
dafikirlərinibildirdi.O,əlaqələrin

inkişafındaqanunvericiorqanların
rolunuvurğuladı.
GörüşdəSahibəQafarovasəfirə

Azərbaycanınötənil44günlük
Vətənmüharibəsindəəldəetdiyi
zəfərvəregiondayeniyaranmış
şəraithaqqındagenişməlumat
verdi.Ovurğuladıki,Azərbaycan
regiondasülhvətəhlükəsizliyin
təminolunmasınıistəyirvəəmək-
daşlığaaçıq,multikulturalölkədir.
YunanıstanınAzərbaycandakı

səfiriNikolaosPiperiqkosAzər-
baycanınmüstəqilliyininbərpası-
nın30-cuildönümümünasibətiilə
təbrikləriniçatdırdı.O,ölkəsinin
Azərbaycanlaəməkdaşlığıninkişa-
fınaböyükəhəmiyyətverdiyinivə
parlamentlərinbuprosesdəiştira-
kınınmühüməhəmiyyətdaşıdığı-
nıqeydetdi.
Görüşdəqarşılıqlımaraqdoğu-

randigərməsələlərhaqqındada
fikirmübadiləsiaparıldı.

Oktyabrın18-dəMilliMəcli-
sinSədriSahibəQafarovaNATO
Başkatibininsiyasivətəhlükəsiz-
likməsələləriüzrəköməkçisinin
müavini,QafqazvəMərkəziAsiya
üzrəxüsusinümayəndəsiXavyer
Kolominanınbaşçılıqetdiyinüma-
yəndəheyətiiləgörüşdü.
MilliMəclisinSədriAzərbay-

canınNATO-nunSülhNaminə

MilliMəclisinSədriSahibəQa
farovaözadındanvədeputatlar
adındanbumöhtəşəmqələbəni
xalqımızabəxşetmişmüzəfərsər
kərdəmizİlhamƏliyevə,Azərbay
canıncəsurəsgərvəzabitlərinəbir
dahasonsuzminnətdarlığınıbil
dirib.O,qazilərimizəmöhkəmcan
sağlığı,döyüşlərdəxəsarətalmış
hərbçilərimizəşəfadiləyib.

RƏSMİ QƏBULLAR
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

MüşavirlərPalatasınınSədriAkiko
Santo,BelçikaFederalAssamb-
leyasıNümayəndələrPalatasının
SədriElianTilyövəSenatınSədri
Stefanid’Oz,PolşaSenatınınSədri
TomasQrodzki,Estoniyaparla-
mentininSədriYuriRatas,Latviya
parlamentininSədriİnaraMur-
niyetse,Gürcüstanparlamentinin
SədriKaxaKuçava,Qazaxıstan
ParlamentiMəclisininSədriNur-
lanNiqmatuliniləikitərəfigörüş-
lərkeçirilib,səmərəlidanışıqlar
aparılıb.
Spikerdiqqətəçatdırıbki,sent-

yabrın13-dəo,ölkəmizdəsəfərdə
olanQazaxıstanParlamentiMəcli-
sininBeynəlxalqəlaqələr,müdafiə
vətəhlükəsizlikkomitəsininsədri
AygulKuspanınbaşçılıqetdiyi
nümayəndəheyətiiləgörüşüb.
Görüşdəxalqlarımızarasındaçox
qədimtarixəmalikmünasibətlərin
uğurlainkişafetdiyivurğulanıb.
ÖznitqindəSahibəQafarova

sentyabrın15-dəİslamƏməkdaşlı-
ğıTəşkilatınınOmbudsmanlarAs-
sosiasiyasınınnümayəndəheyəti
iləgörüşdüyünüdeyib.Qeydedib
ki,Assosiasiyanınsədri,Türkiyə
RespublikasınınBaşOmbudsmanı
ŞərəfMalkoç,TürkiyəRespublika-
sınınOmbudsmanıCelileÖzlem
TuncakvəPakistanOmbudsma-
nınınmüşaviriMəhəmmədCavid
QaniAzərbaycanaçoxgərəklibir
missiyailəgəlmişdilər.Onların
məqsədiişğaldanazadolunmuş
Azərbaycanərazilərindəinsanhü-
quqlarının,beynəlxalqhumanitar
hüquqnormalarınınvəprinsip-
lərininpozulmasıfaktlarınıaraş-
dırmaqidi.Görüşdəsəmərəlifikir
mübadiləsiaparıldı.
MilliMəclisinSədribildiribki,

sentyabrın27-dən29-dəkonun
rəhbərliyiiləparlamentnümayən-
dəheyətiQazaxıstanRespublika-
sındaişgüzarvərəsmisəfərlərdə
olmuşdur.
Spikerdeyibki,Qazaxıstana

işgüzarsəfərinməqsədiTürküstan
şəhərindəTÜRKPA-nınXple-

narsessiyasındaiştiraketməkidi.
Bildiyinizkimi,türkdilliölkələrin
əməkdaşlıqtəşkilatlarıarasında
özyeriolanTürkdilliÖlkələrin
ParlamentAssambleyası12ildirki,
uğurlafəaliyyətgöstərir.Məm-
nunluqlaqeydetməkistəyirəmki,
ortaqparlamentməclisiçərçivəsin-
dəişbirliyiölkələrimizarasında
siyasi,ticarət-iqtisadivəmədəni-
humanitarəlaqələrininkişafında
parlamentdiplomatiyasınınzən-
ginpotensialındanistifadəedil-
məsinəyolaçır.AzərbaycanMilli
Məclisi2019-cuilindekabrayında
TÜRKPA-yasədrliyiqardaşTürki-
yəBöyükMillətMəclisindəntəhvil
almışdır.

SahibəQafarovaAssambleya
ŞurasınıniclasındaAzərbaycan
tərəfininqurumasədrliketdiyi
dövrdəgörülmüşişlərhaqqında
genişməlumatverdiyinideyib.
TÜRKPA-yasədrlikqardaşQa-
zaxıstanParlamentininMəclisinə
təhvilverilib.
SahibəQafarovabildiribki,

sessiyalararasındakıdövrdəMilli
Məclisdəmühümbirtədbirdəbaş
tutmuşdur.“Vətənmüharibəsinin
birinciildönümü:postmüharibə
dövründəicravəqanunvericilik
hakimiyyətləriarasındaəmək-
daşlığınprioritetləri”mövzusun-
davideokonfranskeçirilmişdir.
KonfransdaPrezidentAdminist-

rasiyasınınSiyasipartiyalarvə
qanunvericilikhakimiyyətiilə
əlaqələrşöbəsininmüdiriƏdalət
Vəliyev,MilliMəclisin,komitəvə
komissiyalarınrəhbərliyi,həmçi-
ninPrezidentAdministrasiyasının
vəMilliMəclisAparatınınəmək-
daşlarıiştiraketmişlər.
Sonraplenariclasıngündəliyi

təsdiqolunubvəgündəlikdəkimə-
sələlərinmüzakirəsinəbaşlanılıb.
MilliMəclisinSədribildiribki,

gündəliyə15məsələdaxiledilib.
Gündəliyinilk2məsələsiMilli
Məclisinqərarlayihələriolmuş-
dur.Əvvəlcəgündəliyinbirinci
məsələsi-12bənddənibarətMil-
liMəclisin2021-ciilpayızsessi-

yasınınqanunvericilik
işləriplanımüzakirə
edilib.Müzakirələrin
yekunundaMilliMəc-
lisin2021-ciilpayız
sessiyasınınqanun-
vericilikişləriplanı
səsəqoyularaqqəbul
edilib.
SonraSahibəQafa-

rovagündəliyinikinci
məsələsi-Azərbaycan
xalqınınVətənmü-
haribəsininbaşlan-
masınınildönümüilə
əlaqədarAzərbaycan
RespublikasıMilli

MəclisininBəyanatıiləbağlımə-
lumatverib.ParlamentSədrinin
fikirlərialqışlarlaqarşılanıb.Hü-
quqsiyasətivədövlətquruculuğu
komitəsininüzvüNizamiSəfərov
MilliMəclisinBəyanatlayihəsinin
mətninioxuyub.Azərbaycanxal-
qınınVətənmüharibəsininbaş-
lanmasınınildönümüiləəlaqədar
AzərbaycanRespublikasıMilli
MəclisininBəyanatıdinlənildikdən
sonrasəsəqoyularaqqəbuledilib.
Dahasonraiclasıngündəliyin-

dəkidigərməsələlərdəmüzaki-
rəyəçıxarılıb,müvafiqsəsvermə-
lərdənkeçib.

Oktyabrın20-dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaXorvatiya
Respublikasınınölkəmizdəsəfərdə
olanXaricivəAvropaİşlərinaziri
QordanQrliçinbaşçılıqetdiyinü-
mayəndəheyətiiləgörüşdü.
ParlamentinSədriölkələrimiz

arasındamünasibətlərinhazırkı
yüksəksəviyyəyəqalxmasında
dövlətbaşçılarımızınqarşılıqlısə-
fərlərininvəgörüşlərininəhəmiy-
yətiniqeydetdi.Spikerölkələrimiz
arasındamövcudolaniqtisa-
di-siyasiəlaqələrdənsözaçaraq,
bölgədəhəyatakeçirilənnəqliyyat
layihələrininölkəmizinbuinfrast-
rukturundanvətranzitimkanla-
rındanistifadəüçünyeniimkanlar
açdığınıvurğuladı.SahibəQafaro-
vahərikiölkəninqanunvericilik
orqanlarındadostluqqruplarının
fəaliyyətgöstərməsinitəqdiredə-
rək,deputatlarınqarşılıqlısəfərlə-
rininəhəmiyyətindəndanışdı.
SöhbətzamanıMilliMəclisin

SədriVətənmüharibəsindəAzər-
baycanınəldəetdiyizəfərbarədə
qonaqlaraətrafıməlumatverdi.
SahibəQafarovarəşadətliAzər-
baycanOrdusununAliBaşKo-
mandanİlhamƏliyevinrəhbərliyi
ilə30ilErmənistanınişğalıaltında
olantorpaqlarınıazadetdiyini,
ərazibütövlüyününbərpasına
nailolduğunusöylədi.Spiker30il
erməniişğalıaltındaolantorpaqla-
rımızınmisilsizvandalizməməruz

qaldığınıqeydetdi.Ərazilərdə
aparılanbərpa-quruculuqişlərin-
dəndanışanSədrErmənistanın
təxribatəməllərindənhələdəəl
çəkmədiyinidiqqətəçatdırdı.
ÖznövbəsindəXorvatiyaRes-

publikasınınXaricivəAvropa
İşlərinaziriQordanQrliçbildirdi
ki,Xorvatiyaölkəmizləmünasi-
bətlərinmöhkəmlənməsinəböyük
maraqgöstərir.Siyasi,iqtisadi,
mədəni,humanitarsahələrdə
əlaqələrimizgetdikcəgenişlənir.
Parlamentlərsəviyyəsindəəmək-
daşlığımızındahadadərinləşməsi,
deputatlarımızınmütəmadiqarşı-
lıqlısəfərlərivəgörüşləriümumi
məqsədlərəxidmətedir.
GörüşdəMilliMəclisinXorva-

tiyailəparlamentlərarasıəlaqələr
üzrəişçiqrupununbaşçısıKönül
Nurullayeva,MilliMəclisinkomitə
sədriTahirMirkişiliçıxışedərək
ölkələrimizarasındaəməkdaşlıq
barədəözfikirlərinibölüşdülər.

Oktyabrın19-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaYunanısta-
nınAzərbaycanRespublikasındakı
fövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiriNi-
kolaosPiperiqkosiləgörüşdü.
Spikerölkələrimizarasındasi-

yasi,iqtisadi,humanitarsahələrdə
mövcudolanmünasibətlərhaqqın-
dafikirlərinibildirdi.O,əlaqələrin

inkişafındaqanunvericiorqanların
rolunuvurğuladı.
GörüşdəSahibəQafarovasəfirə

Azərbaycanınötənil44günlük
Vətənmüharibəsindəəldəetdiyi
zəfərvəregiondayeniyaranmış
şəraithaqqındagenişməlumat
verdi.Ovurğuladıki,Azərbaycan
regiondasülhvətəhlükəsizliyin
təminolunmasınıistəyirvəəmək-
daşlığaaçıq,multikulturalölkədir.
YunanıstanınAzərbaycandakı

səfiriNikolaosPiperiqkosAzər-
baycanınmüstəqilliyininbərpası-
nın30-cuildönümümünasibətiilə
təbrikləriniçatdırdı.O,ölkəsinin
Azərbaycanlaəməkdaşlığıninkişa-
fınaböyükəhəmiyyətverdiyinivə
parlamentlərinbuprosesdəiştira-
kınınmühüməhəmiyyətdaşıdığı-
nıqeydetdi.
Görüşdəqarşılıqlımaraqdoğu-

randigərməsələlərhaqqındada
fikirmübadiləsiaparıldı.

Oktyabrın18-dəMilliMəcli-
sinSədriSahibəQafarovaNATO
Başkatibininsiyasivətəhlükəsiz-
likməsələləriüzrəköməkçisinin
müavini,QafqazvəMərkəziAsiya
üzrəxüsusinümayəndəsiXavyer
Kolominanınbaşçılıqetdiyinüma-
yəndəheyətiiləgörüşdü.
MilliMəclisinSədriAzərbay-

canınNATO-nunSülhNaminə

MilliMəclisinSədriSahibəQa
farovaözadındanvədeputatlar
adındanbumöhtəşəmqələbəni
xalqımızabəxşetmişmüzəfərsər
kərdəmizİlhamƏliyevə,Azərbay
canıncəsurəsgərvəzabitlərinəbir
dahasonsuzminnətdarlığınıbil
dirib.O,qazilərimizəmöhkəmcan
sağlığı,döyüşlərdəxəsarətalmış
hərbçilərimizəşəfadiləyib.

RƏSMİ QƏBULLAR
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TərəfdaşlıqProqramındafəalişti-
rakınıvurğulayaraq,ötənmüddət
ərzindəəməkdaşlığımızınuğurla
inkişafetdiyinidiqqətəçatdırdı.
Qeydolunduki,Azərbaycanbey-
nəlxalqsülhünqorunmasınaöz
töhfəsiniverir,təşkilataassosiativ
üzvkimiNATO-nunsülhyaratma
missiyalarındafəaliştirakedir.
AzərbaycanPrezidentininvur-
ğuladığıkimi,NATO-nunsülh-
məramlıəməliyyatlarındaiştirak
əməkdaşlığımızınmühümtərkib
hissəsidir.BubaxımdanNATO
əsgərləriiləçiyin-çiyinəƏfqa-
nıstandaazərbaycanlıəsgərlərin
songünədəkxidmətixüsusiqeyd
edilməlidir.AzərbaycanNATO-
nunQadınlar,sülhvətəhlükə-
sizlikproqramıçərçivəsindədə
fəaldır.
AzərbaycanMilliMəclisiilə

NATOParlamentAssambleya-
sıarasındasıxəməkdaşlığıqeyd
edənspikerparlamentnümayəndə
heyətinintəşkilatınsessiyalarında
vəseminarlarındafəaliştiraketdi-
yinidiqqətəçatdırdı.
SahibəQafarovaNATOrəsmi-

sinəVətənmüharibəsindəAzər-
baycanınəldəetdiyitarixizəfər
barədəətrafıməlumatverdi.Ali
BaşKomandanİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləAzərbaycanOrdusu-
nunözgücüilətorpaqlarınıişğal-
danazadedərək,BMTTəhlükə-
sizlikŞurasınınbuməsələiləbağlı
qətnamələrinihəyatakeçirdiyini
söylədi.ParlamentSədri10noyabr
bəyanatındanbiriləyaxınvaxt
ötməsinəbaxmayaraq,Ermənista-
nınbeynəlxalqhumanitarhüququ
kobudşəkildəpozaraqminalan-
mışərazilərinxəritələrinihələdə
təqdimetmədiyinibildirdi.
ÖznövbəsindəNATOrəsmi-

siqeydetdiki,pandemiyasəbə-
bindənsəfərlərinhəyatakeçiril-
məsindəçətinlikləryaransada,
onunregionabusəfəriNATOBaş
katibinintapşırığıiləhəyatake-
çirilir.ÖlkəmizinƏfqanıstandakı
sülhməramlımissiyanıntərkibin-

dəiştirakınagörətəşəkküredən
qonaqtəşkilataassosiativüzvolan
Azərbaycanlaəməkdaşlığaböyük
önəmverildiyinidiqqətəçatdırdı.
O,respublikamızilətəmsiletdi-
yiqurumarasındamünasibətləri
yüksəkdəyərləndirdi.

Oktyabrın5-dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaPolşaRes-
publikasınınAzərbaycandakıföv-
qəladəvəsəlahiyyətlisəfiriRafal
Poborskiniqəbuletdi.
ParlamentinspikeriPolşanın

Azərbaycanüçündostölkəoldu-
ğunubildirərək,ikiölkəarasında
siyasisahədəolduğukimi,iqtisadi
vəhumanitarsahələrdədəgeniş
əməkdaşlıqəlaqələrininquruldu-
ğunusöylədi.Sədrölkələrimizvə
xalqlarımızarasındamünasibətlə-
rindərinləşməsindədövlətbaşçıla-
rıvəhökumətrəsmilərininqarşı-
lıqlısəfərlərinin,tərəfərarasında
imzalanansənədlərinəhəmiyyəti-
nivurğuladı.
SahibəQafarovaötənayPolşa

SenatınınSədriTomasQrodzki
iləAvstriyanınpaytaxtıVyanada
keçirdiyigörüşüxatırlatdı.Qanun-
vericiorqanlararasındamünasi-
bətlərinmövcudsəviyyəsindən
danışanMilliMəclisinSədridost-
luqqruplarınınuğurlufəaliyyəti-
nin,qarşılıqlısəfərlərinvətəmasla-
rınəhəmiyyətiniqeydetdi.Spiker
44günlükVətənmüharibəsindən
vəötənilin10noyabrındaimza-
lanmışüçtərəfiBəyanatdansonra
bölgədəyaranmışyenireallıqlar-
danxaricidiplomataətrafıməlu-
matverdi.
PolşanınölkəmizdəkisəfiriRa-

falPoborskiöznövbəsindəölkəsi-
ninAzərbaycanlamünasibətlərin
inkişafınaböyükəhəmiyyətverdi-
yininəzərəçatdırdı.Siyasisahədə
mövcudolanmüsbətdialoqun
iqtisadi,humanitarsahələrdədə
əməkdaşlıqüçünyaxşıimkanlar
yaratdığınısöylədi.Səfirqanunve-

riciorqanlararasındaəməkdaşlı-
ğındövlətlərarasımünasibətlərin
inkişafındamühümroloynadığını
qeydedərək,buəlaqələrinuğur-
luinkişafyolukeçdiyinidiqqətə
çatdırdı.
Görüşdəqarşılıqlımaraqdoğu-

randigərməsələlərətrafındada
fikirmübadiləsiaparıldı.

Sentyabrın15-dəMilliMəcli-
sinSədriSahibəQafarovaİslam
ƏməkdaşlıqTəşkilatınınOmbuds-
manlarAssosiasiyasınınnümayən-
dəheyətiiləgörüşdü.
Sədrgörüşünxalqımızüçün

çoxəlamətdarbirgündəbaştut-
duğunubildirdi.O,103iləvvəl
sentyabrın15-dəBakışəhərinin
bolşevik-daşnakqüvvələrindən
azadedildiyinixatırlatdı.Spiker
ölkələrimizinhərzamanbir-birinə
dəstəkolduqlarınıqeydedərək,
bugündəmünasibətlərimizinən
yüksəksəviyyəyəyüksəldiyini
diqqətəçatdırdı.
SahibəQafarovabuiliyulun

27-dəMilliMəclisdəkeçirilmiş
Azərbaycan,TürkiyəvəPakistan
parlamentnümayəndəheyət-
lərininüçtərəfiformatdabirgə
görüşündəndanışaraq,tədbirin
yekunundaimzalananBakıBəyan-
naməsininölkələrimizarasında
stratejiəlaqələrinmöhkəmlənməsi-
nətöhfəverəcəyinibildirdi.
Spiker44günlükVətənmüha-

ribəsihaqqındaqonaqlaraətraf-
lıməlumatverdi.Qeydetdiki,
işğaldanazadolunmuşşəhərvə
rayonlarımızasəfərlərizamanı
ermənivəhşilikləriniözgözləriilə
görəcəklər.Buərazilər,sözünhə-
qiqimənasında,Xirosimanıxatır-
ladır.MilliMəclisinSədribildirdi
ki,hazırdaişğaldanazadolunmuş
ərazilərimizdəquruculuqvəbərpa
işlərihəyatakeçirilir.
İslamƏməkdaşlıqTəşkilatının

OmbudsmanlarAssosiasiyasının
prezidenti,TürkiyəRespubli-

kasınınBaşOmbudsmanıŞərəf
Malkoçgöstərilənyüksəkqonaq-
pərvərliyəgörəminnətdarlığını
ifadəetdi.Qonaqvurğuladıki,44
günlükVətənmüharibəsidövrün-
dəAzərbaycandasəfərdəolublar
vəhəmindövrdəhazırladıqları
hesabatıTürkiyəvəAzərbaycan-
damüvafiqqurumlaratəqdim
ediblər.O,həmçininErmənistan
tərəfindənminalanmışərazilərin
xəritələrinintəqdimolunmaması-
nıdabeynəlxalqhüququnkobud
pozuntusukimidəyərləndirərək,
bununlabağlımüvafiqhesabatha-
zırlanaraqBMT-yəvəbeynəlxalq
insanhüquqlarıiləməşğulolan
qurumlaragöndəriləcəyinivurğu-
ladı.
GörüşdəçıxışedənPakistanİs-

lamRespublikasıOmbudsmanının
müşaviriMəhəmmədCavidQani
PakistanınhərzamanAzərbayca-
nınyanındaolduğunubildirərək,
ölkəsininAzərbaycanlaəmək-
daşlığınındərinləşməsinəböyük
əhəmiyyətverdiyinidedi.
GörüşdəhəmçininAzərbaycan

RespublikasınınİnsanHüquqla-
rıüzrəMüvəkkili(Ombudsman)
SəbinəƏliyeva,TürkiyəRespubli-
kasınınOmbudsmanıCelileÖzlem
Tunçak,TürkiyəninAzərbaycan-
dakıfövqəladəvəsəlahiyyətli
səfiriCahitBağçıvədigərrəsmi
şəxsləriştiraketdilər.

Sentyabrın13-dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanQazaxıstanParlamen-
tiMəclisininBeynəlxalqəlaqələr,
müdafiəvətəhlükəsizlikkomitə-
sininsədriAygulKuspanınbaş-
çılıqetdiyinümayəndəheyətiilə
görüşdü.Xalqlarımızarasındaçox
qədimtarixəmalikmünasibətlərin
dövlətlərimizmüstəqillikqazandıq-
dansonraUluöndərHeydərƏliyev
vəQazaxıstanınbirinciPrezidenti
NursultanNazarbayevtərəfindən
uğurlainkişafetdirildiyinivurğu-
layanSahibəQafarovabusiyasə-
tinAzərbaycanınvəQazaxıstanın
dövlətbaşçılarıtərəfindəndavam
etdirildiyinibildirdi.Qanunverici
orqanlarımızarasındaəlaqələrhaq-
qındaməlumatverənMilliMəclisin
Sədrivurğuladıki,ikitərəfimüna-
sibətlərimizparlamentlərsəviyyə-
sindədəyüksələnxətləinkişafedir.
SpikerxüsusiolaraqTÜRKPAçərçi-
vəsindəəməkdaşlığıqeydetdi.
DahasonraSahibəQafarova

qonaqlaraAzərbaycanınötənil
44günlükVətənmüharibəsində
əldəetdiyizəfərvəregiondayeni
yaranmışşəraithaqqındageniş
məlumatverdi.
ÖznövbəsindəQazaxıstan

ParlamentiMəclisininBeynəlxalq
əlaqələr,müdafiəvətəhlükəsizlik

komitəsininsədriAygulKuspan
xalqlarımızarasındakıəlaqələrin
hazırdaikiölkənindövlətbaşçıları
tərəfindənuğurladavametdirildi-
yinidiqqətəçatdırdı.Qazaxıstan
ParlamentiMəclisininkomitəsədri
qanunvericilikorqanlarıarasın-
damünasibətlərədətoxunaraq,
dostluqqruplarınınuğurlufəaliy-
yətinitəqdiretdi.AygulKuspan
AzərbaycanınVətənmüharibəsin-
dəəldəetdiyizəfərmünasibətiilə
təbrikləriniçatdıraraq,işğaldan
azadolunmuşŞuşavəFüzuliyəsə-
fərlərivəoradagördüklərihaqqın-
datəəssüratlarınısöylədi.
Görüşdətərəfərimaraqlandı-

randigərməsələlərbarədədəfikir
mübadiləsiaparıldı.

Sentyabrın9-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovavideokonf-
ransformatındaseçicilərinnövbə-
tiqəbulunukeçirdi.Videoqəbulda
spikerseçicilərinmüxtəlifmə-
sələlərləəlaqədarmüraciətlərini
dinlədi.Qəbuldaiştirakedənbəzi
seçicilərisəəvvəlkiqəbullarda
vəmüraciətlərdəqaldırılanbir
sıraməsələlərinhəllinəgörəölkə
rəhbərliyinəminnətdarlıqlarını
bildirdilər.VideoqəbuldaSahibə
QafarovaölkəmizdəcənabPrezi-
dentİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
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TərəfdaşlıqProqramındafəalişti-
rakınıvurğulayaraq,ötənmüddət
ərzindəəməkdaşlığımızınuğurla
inkişafetdiyinidiqqətəçatdırdı.
Qeydolunduki,Azərbaycanbey-
nəlxalqsülhünqorunmasınaöz
töhfəsiniverir,təşkilataassosiativ
üzvkimiNATO-nunsülhyaratma
missiyalarındafəaliştirakedir.
AzərbaycanPrezidentininvur-
ğuladığıkimi,NATO-nunsülh-
məramlıəməliyyatlarındaiştirak
əməkdaşlığımızınmühümtərkib
hissəsidir.BubaxımdanNATO
əsgərləriiləçiyin-çiyinəƏfqa-
nıstandaazərbaycanlıəsgərlərin
songünədəkxidmətixüsusiqeyd
edilməlidir.AzərbaycanNATO-
nunQadınlar,sülhvətəhlükə-
sizlikproqramıçərçivəsindədə
fəaldır.
AzərbaycanMilliMəclisiilə

NATOParlamentAssambleya-
sıarasındasıxəməkdaşlığıqeyd
edənspikerparlamentnümayəndə
heyətinintəşkilatınsessiyalarında
vəseminarlarındafəaliştiraketdi-
yinidiqqətəçatdırdı.
SahibəQafarovaNATOrəsmi-

sinəVətənmüharibəsindəAzər-
baycanınəldəetdiyitarixizəfər
barədəətrafıməlumatverdi.Ali
BaşKomandanİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləAzərbaycanOrdusu-
nunözgücüilətorpaqlarınıişğal-
danazadedərək,BMTTəhlükə-
sizlikŞurasınınbuməsələiləbağlı
qətnamələrinihəyatakeçirdiyini
söylədi.ParlamentSədri10noyabr
bəyanatındanbiriləyaxınvaxt
ötməsinəbaxmayaraq,Ermənista-
nınbeynəlxalqhumanitarhüququ
kobudşəkildəpozaraqminalan-
mışərazilərinxəritələrinihələdə
təqdimetmədiyinibildirdi.
ÖznövbəsindəNATOrəsmi-

siqeydetdiki,pandemiyasəbə-
bindənsəfərlərinhəyatakeçiril-
məsindəçətinlikləryaransada,
onunregionabusəfəriNATOBaş
katibinintapşırığıiləhəyatake-
çirilir.ÖlkəmizinƏfqanıstandakı
sülhməramlımissiyanıntərkibin-

dəiştirakınagörətəşəkküredən
qonaqtəşkilataassosiativüzvolan
Azərbaycanlaəməkdaşlığaböyük
önəmverildiyinidiqqətəçatdırdı.
O,respublikamızilətəmsiletdi-
yiqurumarasındamünasibətləri
yüksəkdəyərləndirdi.

Oktyabrın5-dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaPolşaRes-
publikasınınAzərbaycandakıföv-
qəladəvəsəlahiyyətlisəfiriRafal
Poborskiniqəbuletdi.
ParlamentinspikeriPolşanın

Azərbaycanüçündostölkəoldu-
ğunubildirərək,ikiölkəarasında
siyasisahədəolduğukimi,iqtisadi
vəhumanitarsahələrdədəgeniş
əməkdaşlıqəlaqələrininquruldu-
ğunusöylədi.Sədrölkələrimizvə
xalqlarımızarasındamünasibətlə-
rindərinləşməsindədövlətbaşçıla-
rıvəhökumətrəsmilərininqarşı-
lıqlısəfərlərinin,tərəfərarasında
imzalanansənədlərinəhəmiyyəti-
nivurğuladı.
SahibəQafarovaötənayPolşa

SenatınınSədriTomasQrodzki
iləAvstriyanınpaytaxtıVyanada
keçirdiyigörüşüxatırlatdı.Qanun-
vericiorqanlararasındamünasi-
bətlərinmövcudsəviyyəsindən
danışanMilliMəclisinSədridost-
luqqruplarınınuğurlufəaliyyəti-
nin,qarşılıqlısəfərlərinvətəmasla-
rınəhəmiyyətiniqeydetdi.Spiker
44günlükVətənmüharibəsindən
vəötənilin10noyabrındaimza-
lanmışüçtərəfiBəyanatdansonra
bölgədəyaranmışyenireallıqlar-
danxaricidiplomataətrafıməlu-
matverdi.
PolşanınölkəmizdəkisəfiriRa-

falPoborskiöznövbəsindəölkəsi-
ninAzərbaycanlamünasibətlərin
inkişafınaböyükəhəmiyyətverdi-
yininəzərəçatdırdı.Siyasisahədə
mövcudolanmüsbətdialoqun
iqtisadi,humanitarsahələrdədə
əməkdaşlıqüçünyaxşıimkanlar
yaratdığınısöylədi.Səfirqanunve-

riciorqanlararasındaəməkdaşlı-
ğındövlətlərarasımünasibətlərin
inkişafındamühümroloynadığını
qeydedərək,buəlaqələrinuğur-
luinkişafyolukeçdiyinidiqqətə
çatdırdı.
Görüşdəqarşılıqlımaraqdoğu-

randigərməsələlərətrafındada
fikirmübadiləsiaparıldı.

Sentyabrın15-dəMilliMəcli-
sinSədriSahibəQafarovaİslam
ƏməkdaşlıqTəşkilatınınOmbuds-
manlarAssosiasiyasınınnümayən-
dəheyətiiləgörüşdü.
Sədrgörüşünxalqımızüçün

çoxəlamətdarbirgündəbaştut-
duğunubildirdi.O,103iləvvəl
sentyabrın15-dəBakışəhərinin
bolşevik-daşnakqüvvələrindən
azadedildiyinixatırlatdı.Spiker
ölkələrimizinhərzamanbir-birinə
dəstəkolduqlarınıqeydedərək,
bugündəmünasibətlərimizinən
yüksəksəviyyəyəyüksəldiyini
diqqətəçatdırdı.
SahibəQafarovabuiliyulun

27-dəMilliMəclisdəkeçirilmiş
Azərbaycan,TürkiyəvəPakistan
parlamentnümayəndəheyət-
lərininüçtərəfiformatdabirgə
görüşündəndanışaraq,tədbirin
yekunundaimzalananBakıBəyan-
naməsininölkələrimizarasında
stratejiəlaqələrinmöhkəmlənməsi-
nətöhfəverəcəyinibildirdi.
Spiker44günlükVətənmüha-

ribəsihaqqındaqonaqlaraətraf-
lıməlumatverdi.Qeydetdiki,
işğaldanazadolunmuşşəhərvə
rayonlarımızasəfərlərizamanı
ermənivəhşilikləriniözgözləriilə
görəcəklər.Buərazilər,sözünhə-
qiqimənasında,Xirosimanıxatır-
ladır.MilliMəclisinSədribildirdi
ki,hazırdaişğaldanazadolunmuş
ərazilərimizdəquruculuqvəbərpa
işlərihəyatakeçirilir.
İslamƏməkdaşlıqTəşkilatının

OmbudsmanlarAssosiasiyasının
prezidenti,TürkiyəRespubli-

kasınınBaşOmbudsmanıŞərəf
Malkoçgöstərilənyüksəkqonaq-
pərvərliyəgörəminnətdarlığını
ifadəetdi.Qonaqvurğuladıki,44
günlükVətənmüharibəsidövrün-
dəAzərbaycandasəfərdəolublar
vəhəmindövrdəhazırladıqları
hesabatıTürkiyəvəAzərbaycan-
damüvafiqqurumlaratəqdim
ediblər.O,həmçininErmənistan
tərəfindənminalanmışərazilərin
xəritələrinintəqdimolunmaması-
nıdabeynəlxalqhüququnkobud
pozuntusukimidəyərləndirərək,
bununlabağlımüvafiqhesabatha-
zırlanaraqBMT-yəvəbeynəlxalq
insanhüquqlarıiləməşğulolan
qurumlaragöndəriləcəyinivurğu-
ladı.
GörüşdəçıxışedənPakistanİs-

lamRespublikasıOmbudsmanının
müşaviriMəhəmmədCavidQani
PakistanınhərzamanAzərbayca-
nınyanındaolduğunubildirərək,
ölkəsininAzərbaycanlaəmək-
daşlığınındərinləşməsinəböyük
əhəmiyyətverdiyinidedi.
GörüşdəhəmçininAzərbaycan

RespublikasınınİnsanHüquqla-
rıüzrəMüvəkkili(Ombudsman)
SəbinəƏliyeva,TürkiyəRespubli-
kasınınOmbudsmanıCelileÖzlem
Tunçak,TürkiyəninAzərbaycan-
dakıfövqəladəvəsəlahiyyətli
səfiriCahitBağçıvədigərrəsmi
şəxsləriştiraketdilər.

Sentyabrın13-dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanQazaxıstanParlamen-
tiMəclisininBeynəlxalqəlaqələr,
müdafiəvətəhlükəsizlikkomitə-
sininsədriAygulKuspanınbaş-
çılıqetdiyinümayəndəheyətiilə
görüşdü.Xalqlarımızarasındaçox
qədimtarixəmalikmünasibətlərin
dövlətlərimizmüstəqillikqazandıq-
dansonraUluöndərHeydərƏliyev
vəQazaxıstanınbirinciPrezidenti
NursultanNazarbayevtərəfindən
uğurlainkişafetdirildiyinivurğu-
layanSahibəQafarovabusiyasə-
tinAzərbaycanınvəQazaxıstanın
dövlətbaşçılarıtərəfindəndavam
etdirildiyinibildirdi.Qanunverici
orqanlarımızarasındaəlaqələrhaq-
qındaməlumatverənMilliMəclisin
Sədrivurğuladıki,ikitərəfimüna-
sibətlərimizparlamentlərsəviyyə-
sindədəyüksələnxətləinkişafedir.
SpikerxüsusiolaraqTÜRKPAçərçi-
vəsindəəməkdaşlığıqeydetdi.
DahasonraSahibəQafarova

qonaqlaraAzərbaycanınötənil
44günlükVətənmüharibəsində
əldəetdiyizəfərvəregiondayeni
yaranmışşəraithaqqındageniş
məlumatverdi.
ÖznövbəsindəQazaxıstan

ParlamentiMəclisininBeynəlxalq
əlaqələr,müdafiəvətəhlükəsizlik

komitəsininsədriAygulKuspan
xalqlarımızarasındakıəlaqələrin
hazırdaikiölkənindövlətbaşçıları
tərəfindənuğurladavametdirildi-
yinidiqqətəçatdırdı.Qazaxıstan
ParlamentiMəclisininkomitəsədri
qanunvericilikorqanlarıarasın-
damünasibətlərədətoxunaraq,
dostluqqruplarınınuğurlufəaliy-
yətinitəqdiretdi.AygulKuspan
AzərbaycanınVətənmüharibəsin-
dəəldəetdiyizəfərmünasibətiilə
təbrikləriniçatdıraraq,işğaldan
azadolunmuşŞuşavəFüzuliyəsə-
fərlərivəoradagördüklərihaqqın-
datəəssüratlarınısöylədi.
Görüşdətərəfərimaraqlandı-

randigərməsələlərbarədədəfikir
mübadiləsiaparıldı.

Sentyabrın9-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovavideokonf-
ransformatındaseçicilərinnövbə-
tiqəbulunukeçirdi.Videoqəbulda
spikerseçicilərinmüxtəlifmə-
sələlərləəlaqədarmüraciətlərini
dinlədi.Qəbuldaiştirakedənbəzi
seçicilərisəəvvəlkiqəbullarda
vəmüraciətlərdəqaldırılanbir
sıraməsələlərinhəllinəgörəölkə
rəhbərliyinəminnətdarlıqlarını
bildirdilər.VideoqəbuldaSahibə
QafarovaölkəmizdəcənabPrezi-
dentİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
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vətəndaşlarınsosialmüdafiəsinin
vəhəyatşəraitlərininyaxşılaşdı-
rılması,regionlardainfrastruktur
təminatınındahadagücləndiril-
məsiistiqamətindəgörülənişlər
barədəməlumatverərəkqeyd
etdiki,Azərbaycansosialdöv-
lətdirvəhəyatakeçirilənsiyasə-
tinmərkəzindəinsanamili,ölkə
vətəndaşlarınınmənafeyidayanır.
O,xüsusiolaraqbildirdiki,həta
pandemiyaşəraitindəbeləsosial
layihələrinicrasıdavametdiri-
lir.SahibəQafarovavurğuladıki,
dövlətinbusahədəgördüyüişlərə
Birincivitse-prezidentMehriban
xanımƏliyevanınrəhbərliketdiyi
HeydərƏliyevFondudamühüm
töhfələrverir.MilliMəclisinSədri
ölkəmizdəkoronavirusinfeksi-
yasınınyayılmasınınqarşısının
alınmasıvəəhalininsosialmüda-
fiəsinindahadagücləndirilməsi
istiqamətindəgörüləntədbirlər
haqqındaməlumatverərək,Na-
zirlərKabinetiyanındaOpera-
tivQərargahıntövsiyələrinəhər
kəsinəməletməsininvacibliyini
vurğuladı.

Avqustun24-dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaQazaxıstan
RespublikasınınAzərbaycandakı
fövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiriSer-
janAbdıkarimoviləgörüşdü.
Görüşdəqardaşölkələrimiz

arasındadostluqmünasibətlərinin
əsasınınUluöndərHeydərƏliyev
vəQazaxıstanınbirinciPrezidenti
ElbasıNursultanNazarbayevtə-
rəfindənqoyulduğuqeydolundu,
hazırdabusiyasətinAzərbaycanın
vəQazaxıstanındövlətbaşçıları
tərəfindənuğurladavametdirildi-
yidiqqətəçatdırıldı.SpikerSahibə
Qafarovavurğuladıki,ikitərəfi
münasibətlərimizparlamentlərsə-
viyyəsindədəyüksələnxətləinkişaf
edir.O,hərikiölkəninqanunverici-
likorqanlarındadostluqqruplarının
əməkdaşlığınıtəqdiretdi.

Qazaxıstanınölkəmizdəki
səfiriSerjanAbdıkarimovxalq-
larımızarasındamünasibətlərin
qədimtarixiolduğunudedi.Səfir
Azərbaycanınşanlıqələbəsinin
regiondasülhünvətəhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsiişinəxidmət
etdiyinibildirdi.
Görüşdəpandemiya,regionda

başverənhadisələrvətərəfərima-
raqlandırandigərməsələlərbarədə
fikirmübadiləsiaparıldı.

Avqustun19-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
rəsmisəfərdəolanKoreyaRespub-
likasıMilliAssambleyasınınSədri
ParkByonq-Soqiləgörüşdü.
Spikerlərintəkbətəkgörüşün-

dənsonranümayəndəheyətləri
üzvlərininiştirakıiləgeniştər-
kibligörüşkeçirildi.Parlamentin
SədriSahibəQafarovaölkələri-
mizarasındadostluqəlaqələrinin
olduğunu,müstəqillikdövründə
Koreya-Azərbaycanmünasibətləri-
ninuğurlainkişafetdiyinibildirdi.
Görüşdəvurğulandıki,növbətiil
AzərbaycaniləKoreyaarasında

diplomatikmünasibətlərinqurul-
masının30ilitamamolur.Spiker
ikitərəfiəlaqələrininkişafında
parlamentlərinrolunuvurğulaya-
raqqeydetdiki,ikidostölkənin
qanunvericilikorqanlarıarasında
möhkəməməkdaşlıqqurulub.
GörüşdəSahibəQafarova2020-

ciildəAzərbaycanın44gündavam
edənVətənmüharibəsindətor-
paqlarınıerməniişğalındanazad
etdiyini,uzunmüddətkağızüzə-
rindəqalmışBMTTəhlükəsizlik
Şurasının4qətnaməsiniözgücü
hesabınahəyatakeçirdiyinivurğu-
ladı.MilliMəclisinSədriqeydetdi
ki,bugünQarabağdaartıqbərpa
vəquruculuqişlərinəstartverilib.
Azərbaycanabuprosesdədostöl-
kələriniştirakıtəqdirəlayiqdir.
KoreyaRespublikasıMilliAs-

sambleyasınınSədriParkByonq-
Soqöznövbəsindənəzərəçatdırdı
ki,ölkəsiAzərbaycanlaiqtisadi,
yüksəktexnologiyalar,elm,təhsil
sahələrindəəlaqələrimizidərin-
ləşdirməkniyyətindədir.Qonaq
parlamentlərsəviyyəsindəmüna-
sibətlərimizininkişafınınümumi
məqsədlərəxidmətetdiyinisöylə-
yərək,gələcəkdədeputatlararasın-

daəlaqələrinmütəmadixarakter
almasının,hərikiölkəparlamen-
tindəkidostluqqruplarıarasında
əlaqələrindahadadərinləşməsi-
ninəhəmiyyətinivurğuladı.Park
Byonq-SoqMilliMəclisinSədrini
özölkəsinərəsmisəfərədəvətetdi.

İyulun30-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
rəsmisəfərdəolanPakistanİslam
RespublikasıMilliAssambleyasının
SədriƏsədQeysərinbaşçılıqetdiyi
nümayəndəheyətiiləgörüşdü.
Təkbətəkgörüşdənsonranü-

mayəndəheyətləriningeniştərkib-
dəgörüşükeçirildi.MilliMəclisin
SədriPakistanMilliAssambleyası
Sədrininölkəmizəilkrəsmisəfəri-
ninolduğunubildirdi.Qeydedildi
ki,səfərzamanıAzərbaycan,Pakis-
tan,Türkiyəparlamentsədrlərinin
BirinciÜçtərəfiGörüşününkeçiril-
məsitarixiəhəmiyyətkəsbedir.
MilliMəclisinSədribildirdiki,

ölkələrimizarasındakıdostluqvə
qardaşlıqəlaqələrininmöhkəm-
ləndirilməsindədövlətbaşçıları-
nınxüsusiroluvar.Ölkələrimiz
arasındaimzalanmış36sənəd
əməkdaşlığımızınhüquqibazası-
nıtəşkiledir.2015-ciildəBakıda
imzalanmış“AzərbaycanRespub-
likasıiləPakistanİslamRespub-
likasıarasındastratejitərəfdaşlıq
haqqında”BirgəBəyannaməisə
əlaqələrimizinyüksəksəviyyəsinin
göstəricisidir.
SahibəQafarovaAzərbaycanın

Birincivitse-prezidentiMehriban
xanımƏliyevanınrəhbərliketdiyi
HeydərƏliyevFondutərəfindən
Pakistandamühümsosial-huma-
nitarlayihələrhəyatakeçirildiyini
xatırladaraq,qeydetdiki,buxe-
yirxahəməllərinəgörəMehriban
xanımƏliyeva2015-ciildəPakista-
nınaliordeniolan“Hilal-ePakis-
tan”ilətəltifolunub.
GörüşdəspikerAzərbaycan,

TürkiyəvəPakistanparlament

sədrlərininŞuşayavəFüzuliyəsə-
fərləriniqeydedərəkAzərbaycanın
haqlımübarizəsindəPakistanhöku-
mətininvəparlamentininölkəmizə
göstərdiyisiyasivəmənəvidəstəyin
yüksəkqiymətləndirildiyinivur-
ğuladı.SahibəQafarovaPakistan
MilliAssambleyasındaAzərbaycan
Respublikasınınərazisinəerməni
təcavüzünüpisləyənqətnamənin,
həmçininXocalışəhərindəmülki
əhaliyəqarşıErmənistantərəfindən
törədilmişsoyqırımhaqqındaqət-
naməninqəbuledilməsiniyüksək
qiymətləndirərək,bunundostluğu-
muzundahabirnümunəsiolduğu-
nuvurğuladı.MilliMəclisinSədri
AzərbaycanvəPakistanınqanunve-
riciorqanlarıarasındaəməkdaşlığı
yüksəkqiymətləndirdi.
PakistanİslamRespublikası

MilliAssambleyasınınSədriƏsəd
Qeysərölkəmizərəsmisəfəriçər-
çivəsindəparlamentsədrlərinin
BirinciÜçtərəfiGörüşü,BakıBə-
yannaməsininimzalanmasıbarədə
danışaraq,Azərbaycanınrəsmi
şəxsləriiləkeçirdiyigörüşlərdən
məmnunqaldığınısöylədi.Qonaq
Vətənmüharibəsindəölkəmizin

özərazibütövlüyünübərpaetməsi
münasibətiiləSahibəQafarovanı
vəAzərbaycanxalqınıtəbriketdi.
O,ümidvarolduğunubildirdiki,
yüksəksəviyyəlisiyasidialoqiqti-
sadi,mədəni,humanitarsahələrə
dəöztəsirinigöstərəcək.
GörüşünsonundaMilliMəc-

lisinSədriSahibəQafarovavə
PakistanİslamRespublikasıMilli
AssambleyasınınSədriƏsəd
Qeysərtərəfindənhərikiölkənin
parlamentləriarasındaAnlaşma
Memorandumuimzalandı.
MilliMəclisinSədribusənədin

parlamentlərarasımünasibətləri-
mizdəyenisəhifəaçacağınaəmin-
liyiniifadəetdi.

İyulun26-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanTürkiyəninƏdalətvə
İnkişafPartiyasısədrininbirin-
cimüaviniNumanKurtulmuşun
başçılıqetdiyinümayəndəheyəti
iləgörüşdü.
ParlamentinSədrivurğuladıki,

tarixidostluq,stratejitərəfdaşlıq
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vətəndaşlarınsosialmüdafiəsinin
vəhəyatşəraitlərininyaxşılaşdı-
rılması,regionlardainfrastruktur
təminatınındahadagücləndiril-
məsiistiqamətindəgörülənişlər
barədəməlumatverərəkqeyd
etdiki,Azərbaycansosialdöv-
lətdirvəhəyatakeçirilənsiyasə-
tinmərkəzindəinsanamili,ölkə
vətəndaşlarınınmənafeyidayanır.
O,xüsusiolaraqbildirdiki,həta
pandemiyaşəraitindəbeləsosial
layihələrinicrasıdavametdiri-
lir.SahibəQafarovavurğuladıki,
dövlətinbusahədəgördüyüişlərə
Birincivitse-prezidentMehriban
xanımƏliyevanınrəhbərliketdiyi
HeydərƏliyevFondudamühüm
töhfələrverir.MilliMəclisinSədri
ölkəmizdəkoronavirusinfeksi-
yasınınyayılmasınınqarşısının
alınmasıvəəhalininsosialmüda-
fiəsinindahadagücləndirilməsi
istiqamətindəgörüləntədbirlər
haqqındaməlumatverərək,Na-
zirlərKabinetiyanındaOpera-
tivQərargahıntövsiyələrinəhər
kəsinəməletməsininvacibliyini
vurğuladı.

Avqustun24-dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaQazaxıstan
RespublikasınınAzərbaycandakı
fövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiriSer-
janAbdıkarimoviləgörüşdü.
Görüşdəqardaşölkələrimiz

arasındadostluqmünasibətlərinin
əsasınınUluöndərHeydərƏliyev
vəQazaxıstanınbirinciPrezidenti
ElbasıNursultanNazarbayevtə-
rəfindənqoyulduğuqeydolundu,
hazırdabusiyasətinAzərbaycanın
vəQazaxıstanındövlətbaşçıları
tərəfindənuğurladavametdirildi-
yidiqqətəçatdırıldı.SpikerSahibə
Qafarovavurğuladıki,ikitərəfi
münasibətlərimizparlamentlərsə-
viyyəsindədəyüksələnxətləinkişaf
edir.O,hərikiölkəninqanunverici-
likorqanlarındadostluqqruplarının
əməkdaşlığınıtəqdiretdi.

Qazaxıstanınölkəmizdəki
səfiriSerjanAbdıkarimovxalq-
larımızarasındamünasibətlərin
qədimtarixiolduğunudedi.Səfir
Azərbaycanınşanlıqələbəsinin
regiondasülhünvətəhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsiişinəxidmət
etdiyinibildirdi.
Görüşdəpandemiya,regionda

başverənhadisələrvətərəfərima-
raqlandırandigərməsələlərbarədə
fikirmübadiləsiaparıldı.

Avqustun19-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
rəsmisəfərdəolanKoreyaRespub-
likasıMilliAssambleyasınınSədri
ParkByonq-Soqiləgörüşdü.
Spikerlərintəkbətəkgörüşün-

dənsonranümayəndəheyətləri
üzvlərininiştirakıiləgeniştər-
kibligörüşkeçirildi.Parlamentin
SədriSahibəQafarovaölkələri-
mizarasındadostluqəlaqələrinin
olduğunu,müstəqillikdövründə
Koreya-Azərbaycanmünasibətləri-
ninuğurlainkişafetdiyinibildirdi.
Görüşdəvurğulandıki,növbətiil
AzərbaycaniləKoreyaarasında

diplomatikmünasibətlərinqurul-
masının30ilitamamolur.Spiker
ikitərəfiəlaqələrininkişafında
parlamentlərinrolunuvurğulaya-
raqqeydetdiki,ikidostölkənin
qanunvericilikorqanlarıarasında
möhkəməməkdaşlıqqurulub.
GörüşdəSahibəQafarova2020-

ciildəAzərbaycanın44gündavam
edənVətənmüharibəsindətor-
paqlarınıerməniişğalındanazad
etdiyini,uzunmüddətkağızüzə-
rindəqalmışBMTTəhlükəsizlik
Şurasının4qətnaməsiniözgücü
hesabınahəyatakeçirdiyinivurğu-
ladı.MilliMəclisinSədriqeydetdi
ki,bugünQarabağdaartıqbərpa
vəquruculuqişlərinəstartverilib.
Azərbaycanabuprosesdədostöl-
kələriniştirakıtəqdirəlayiqdir.
KoreyaRespublikasıMilliAs-

sambleyasınınSədriParkByonq-
Soqöznövbəsindənəzərəçatdırdı
ki,ölkəsiAzərbaycanlaiqtisadi,
yüksəktexnologiyalar,elm,təhsil
sahələrindəəlaqələrimizidərin-
ləşdirməkniyyətindədir.Qonaq
parlamentlərsəviyyəsindəmüna-
sibətlərimizininkişafınınümumi
məqsədlərəxidmətetdiyinisöylə-
yərək,gələcəkdədeputatlararasın-

daəlaqələrinmütəmadixarakter
almasının,hərikiölkəparlamen-
tindəkidostluqqruplarıarasında
əlaqələrindahadadərinləşməsi-
ninəhəmiyyətinivurğuladı.Park
Byonq-SoqMilliMəclisinSədrini
özölkəsinərəsmisəfərədəvətetdi.

İyulun30-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
rəsmisəfərdəolanPakistanİslam
RespublikasıMilliAssambleyasının
SədriƏsədQeysərinbaşçılıqetdiyi
nümayəndəheyətiiləgörüşdü.
Təkbətəkgörüşdənsonranü-

mayəndəheyətləriningeniştərkib-
dəgörüşükeçirildi.MilliMəclisin
SədriPakistanMilliAssambleyası
Sədrininölkəmizəilkrəsmisəfəri-
ninolduğunubildirdi.Qeydedildi
ki,səfərzamanıAzərbaycan,Pakis-
tan,Türkiyəparlamentsədrlərinin
BirinciÜçtərəfiGörüşününkeçiril-
məsitarixiəhəmiyyətkəsbedir.
MilliMəclisinSədribildirdiki,

ölkələrimizarasındakıdostluqvə
qardaşlıqəlaqələrininmöhkəm-
ləndirilməsindədövlətbaşçıları-
nınxüsusiroluvar.Ölkələrimiz
arasındaimzalanmış36sənəd
əməkdaşlığımızınhüquqibazası-
nıtəşkiledir.2015-ciildəBakıda
imzalanmış“AzərbaycanRespub-
likasıiləPakistanİslamRespub-
likasıarasındastratejitərəfdaşlıq
haqqında”BirgəBəyannaməisə
əlaqələrimizinyüksəksəviyyəsinin
göstəricisidir.
SahibəQafarovaAzərbaycanın

Birincivitse-prezidentiMehriban
xanımƏliyevanınrəhbərliketdiyi
HeydərƏliyevFondutərəfindən
Pakistandamühümsosial-huma-
nitarlayihələrhəyatakeçirildiyini
xatırladaraq,qeydetdiki,buxe-
yirxahəməllərinəgörəMehriban
xanımƏliyeva2015-ciildəPakista-
nınaliordeniolan“Hilal-ePakis-
tan”ilətəltifolunub.
GörüşdəspikerAzərbaycan,

TürkiyəvəPakistanparlament

sədrlərininŞuşayavəFüzuliyəsə-
fərləriniqeydedərəkAzərbaycanın
haqlımübarizəsindəPakistanhöku-
mətininvəparlamentininölkəmizə
göstərdiyisiyasivəmənəvidəstəyin
yüksəkqiymətləndirildiyinivur-
ğuladı.SahibəQafarovaPakistan
MilliAssambleyasındaAzərbaycan
Respublikasınınərazisinəerməni
təcavüzünüpisləyənqətnamənin,
həmçininXocalışəhərindəmülki
əhaliyəqarşıErmənistantərəfindən
törədilmişsoyqırımhaqqındaqət-
naməninqəbuledilməsiniyüksək
qiymətləndirərək,bunundostluğu-
muzundahabirnümunəsiolduğu-
nuvurğuladı.MilliMəclisinSədri
AzərbaycanvəPakistanınqanunve-
riciorqanlarıarasındaəməkdaşlığı
yüksəkqiymətləndirdi.
PakistanİslamRespublikası

MilliAssambleyasınınSədriƏsəd
Qeysərölkəmizərəsmisəfəriçər-
çivəsindəparlamentsədrlərinin
BirinciÜçtərəfiGörüşü,BakıBə-
yannaməsininimzalanmasıbarədə
danışaraq,Azərbaycanınrəsmi
şəxsləriiləkeçirdiyigörüşlərdən
məmnunqaldığınısöylədi.Qonaq
Vətənmüharibəsindəölkəmizin

özərazibütövlüyünübərpaetməsi
münasibətiiləSahibəQafarovanı
vəAzərbaycanxalqınıtəbriketdi.
O,ümidvarolduğunubildirdiki,
yüksəksəviyyəlisiyasidialoqiqti-
sadi,mədəni,humanitarsahələrə
dəöztəsirinigöstərəcək.
GörüşünsonundaMilliMəc-

lisinSədriSahibəQafarovavə
PakistanİslamRespublikasıMilli
AssambleyasınınSədriƏsəd
Qeysərtərəfindənhərikiölkənin
parlamentləriarasındaAnlaşma
Memorandumuimzalandı.
MilliMəclisinSədribusənədin

parlamentlərarasımünasibətləri-
mizdəyenisəhifəaçacağınaəmin-
liyiniifadəetdi.

İyulun26-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanTürkiyəninƏdalətvə
İnkişafPartiyasısədrininbirin-
cimüaviniNumanKurtulmuşun
başçılıqetdiyinümayəndəheyəti
iləgörüşdü.
ParlamentinSədrivurğuladıki,

tarixidostluq,stratejitərəfdaşlıq
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əsasındaqurulanəlaqələrimizbu
günyüksələnxətləinkişafetmək-
dədir.Dövlətbaşçılarıarasında
mövcudolanyüksəksəviyyəli
münasibətlər,mütəmaditəmaslar
əlaqələrimizindahadagenişlən-
məsinəvəinkişafınaxidmətedir.
AzərbaycanPrezidentininmüxtə-
lifbeynəlxalqtədbirlərdəqardaş
ölkəyəhəmişəbirmənalıdəstək
verməsi,Vətənmüharibəsidönə-
mindəTürkiyədövlətininvəonun
Prezidentininrespublikamızagös-
tərdiyimənəvivəsiyasidəstəkbu-
nunbarizsübutudur.SpikerYAP
vəAKParasındamünasibətlərəto-
xunaraqdediki,YeniAzərbaycan
PartiyasıiləƏdalətvəİnkişafPar-
tiyasıarasındaəlaqələrölkələrimiz
arasındamünasibətlərininkişafına
daəsaslıtöhfələrverir.
SahibəQafarovaAzərbaycanvə

Türkiyəninqanunvericilikorqan-
larıarasındadaəlaqələrindaim
inkişafetdiyinivurğulayaraq,Milli
Məclisinfəaliyyəti,ölkəmizdəyeni
siyasikonfiqurasiyadaparlamentdə
həyatakeçirilənislahatlarbarədə
qonaqlaraətrafıməlumatverdi.
TürkiyəninƏdalətvəİnkişaf

Partiyasısədrininbirincimüavini
NumanKurtulmuş44günlükVə-
tənmüharibəsidönəmindəAzər-
baycanınqazandığıtarixizəfər
münasibətiilətəbrikləriniçatdırdı.
Qeydetdiki,30ilərzindəerməni
işğalınagözyumanbeynəlxalqqu-
rumlarprobleminhəlliistiqamə-
tindəkonkretaddımlaratmayıb.
Azərbaycanözgücüilətorpaqla-
rınıErmənistanınişğalındanazad
edib.Buzəfərtəkcəazərbaycanlı-
larıdeyil,onlarıntürkiyəlidostla-
rınıdaqəlbənsevindirib.
Qonaqtəmsiletdiyipartiyanın

YAP-laəlaqələrindənsözaçaraq,
tərəfərinbirgəhəyatakeçirdikləri
layihələrdəndanışdı.

İyulun26-daMilliMəclisinSəd-
riSahibəQafarovaAvropaŞurası

ParlamentAssambleyasının(AŞ-
PA)Miqrasiya,qaçqınlarvəməc-
buriköçkünlərkomitəsininüzvü,
məruzəçiPolQavaniləgörüşdü.
MilliMəclisinSədribirsırahallar-
datəşkilatdaölkəmizəqarşıqeyri-
obyektivvəədalətsizmünasibətin,
yalaniddialaraəsaslananqərəzli
yanaşmanınolduğunubildirərək,
bukimihallarısərttənqidetdi.
SahibəQafarovaməruzəçiPol

Qavantərəfindənhazırlanan“Er-
mənistanvəAzərbaycanarasında
münaqişəninhumanitarnəticələri”
adlıhesabathaqqındadanışaraq,
ümidetdiyinibildirdiki,sənədob-
yektivvəədalətliolacaq.
DahasonraSahibəQafarova

diqqəti44günlükVətənmühari-
bəsindəAzərbaycanınəldəetdiyi
tarixiqələbəvəsonrakımərhələdə
Ermənistantərəfindəntörədilən
təxribatlarayönəltdi.O,bildirdiki,
30ilərzindəmünaqişəninhəllinə
vasitəçilikedənATƏT-inMinsk
qrupununfəaliyyətiheçbirnəticə
vermədi.Nəhayət,ötənilAzər-
baycanAliBaşKomandanİlham
ƏliyevinrəhbərliyiiləErmənista-
nın30illikişğalınasonqoyaraqöz
ərazibütövlüyünübərpaetdivəöz
gücühesabınaBMTTəhlükəsizlik
Şurasınınqətnamələrininicrasını
təminetdi.
MilliMəclisinSədriPolQa-

vanındincsakinlərininerməni
terrorununqurbanıolanGəncə
şəhərinəsəfəretməyəcəyindən
təəssüfəndiyinibildirdi.Məru-
zəçininAğdamşəhərinəsəfəri
zamanıErmənistantərəfindəntö-
rədiləndağıntılaraşahidolacağını
bildirənSahibəQafarovavurğula-
dıki,Ağdambugün,sözünhəqiqi
mənasında,Xirosimanıxatırladır.
Ermənistan30ilərzindəişğal
altındasaxladığışəhərlərimizi,
kəndlərimizi,xalqımızaməxsus
tarixi,mədəniabidələri,məscidləri
vəhşicəsinədağıdıb.
GörüşdəspikerErmənistanın

təxribatçıəməllərindənsözaça-
raqqeydetdiki,sondövrlərdə

140-dançoxşəxsişğalçıtərəfindən
basdırılanminalarınpartlaması
nəticəsindəhəlakolubvəyarala-
nıb.Onagörədəbeynəlxalqicti-
maiyyətErmənistanaminalanmış
ərazilərinxəritəsinitəqdimetməsi
üçüntəzyiqgöstərməli,ondanmü-
haribəcinayətlərinəsonqoymasını
tələbetməlidir.
PolQavanhazırlayacağıhesa-

batınobyektivvəədalətliolmasına
çalışacağınıbildirdi.O,Azərbay-
canınAŞiləəməkdaşlığınıyüksək
qiymətləndirərəkvurğuladıki,öl-
kəmizinözöhdəliklərinəmünasi-
bətivəicrasıtəqdirəlayiqdir.O,bu
görüşdəqaldırılanbirçoxməsələ-
lərinhesabatdaəksinitapacağını
dadediklərinəəlavəetdi.
GörüşdəhəmçininMilliMəc-

lisləAŞPAarasındamünasibətlərə
dairfikirmübadiləsidəaparıldı.

İyulun22-dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanFransaMilliAssamb-
leyasınınnümayəndəheyətiilə
görüşdü.
SpikerAzərbaycan-Fransa

əlaqələrininqədimtarixikökləri
olduğunubildirdi.Qeydetdiki,
ölkələrimizarasındakıdostluqvə
tərəfdaşlıqəlaqələrininmüasir
dövrdətəməliAzərbaycanxalqının
ÜmummillilideriHeydərƏliye-
vinrəhbərliyidövründəqoyulub.
BugünPrezidentİlhamƏliyev
əməkdaşlığımızındahadadərin-
ləşməsinəböyükönəmverir.Heç
dətəsadüfideyildirki,busahədə-
kixidmətlərinəgörəAzərbaycanın
BirincixanımıMehribanƏliyeva
2011-ciildəFransaRespublikasının
“ŞərəfLegionununZabiti”dövlət
ordeniilətəltifedilib.
Spikerəsasdiqqəti44günlük

VətənmüharibəsindəAzərbayca-
nınəldəetdiyitarixiqələbəvəson-
rakımərhələdəErmənistantərəfin-
dəntörədiləntəxribatlarayönəltdi.
Vurğulandıkı,təəssüfərolsunki,

Ermənistanyenədəöztəxribatçı
əməllərindənəlçəkmir.Sərhəd-
dətəxribatlartörədir,minalanmış
ərazilərintamxəritəsinitəqdim
etmir,hərbiəsirlərbarədəhəqiqətə
uyğunolmayanməlumatlaryayır.
SahibəQafarovavurğuladıki,
bütünbunlarQarabağdabaşlamış
sülhprosesinə,quruculuq,abad-
lıqişlərinəmaneçiliktörədir.Sədr
ümidetdiyinibildirdiki,Dostluq
Qrupununüzvləriözölkələrinə
qayıtdıqdansonraişğaldanazad
olunmuşərazilərimizdəErmənis-
tantərəfindəntörədilmişdağın-
tılarbarədəhəmMilliAssamble-
yanınüzvlərinə,həmdəFransa
ictimaiyyətinəobyektivməlumat-
larverəcəklər.Spikertəəssüfhissi
iləsöylədiki,bəziQərbölkələrin-
dəermənilobbisinintəsirialtında
fəaliyyətgöstərənsiyasiqüvvələr
Azərbaycanaqarşıqərəzlibəya-
natlarqəbuledirlər.Əlbətə,bütün
bunlarAzərbaycanictimaiyyəti-
ninarahatedir.Bizbuməsələdə
beynəlxalqbirliyindahaədalətli
davranacağına,Ermənistanıntö-
rətdiyitəxribatlaravəvəhşiliklərə
obyektivmünasibətbildirəcəyinə
ümidedirik.
ÖznövbəsindəFransaMilliAs-

sambleyasınınnümayəndəheyəti-
ninüzvüJeromLamberbildirdiki,

bucürgörüşlərbölgəhəqiqətləri
iləyaxındantanışolmaq,qarşılıqlı
maraqdoğuranməsələlərətrafın-
dafikirmübadiləsiaparmaqbaxı-
mındançoxönəmlidir.
GörüşdəFransaMilliAssamb-

leyasınınüzvləriFrederikDumas,
KarolBuroBonnar,JanLükReit-
zel,SandrinMorş,Fransailəparla-
mentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqru-
pununbaşçısıSoltanMəmmədov,
qrupunüzvüCavanşirFeyziyev
çıxışedərəktərəfərimaraqlandı-
ranməsələlərətrafındafikirlərini
bölüşdülər.

İyulun17-dəMilliMəclisinSəd-
riSahibəQafarovabirinciQarabağ
müharibəsi,ApreldöyüşlərivəVə-
tənmüharibəsindəsağlamlıqlarını
itirmişqazilərdənibarət“Qarabağ
AmputeFutbolKlubu”nunüzv-
ləriiləgörüşdü.Spikerqaziləri
salamlayaraqbunlarıdedi:“Siz
döyüşmeydanlarındagöstərdiyi-
nizhünəribugünidmanmeydan-
çalarındadavametdirərəkdoğ-
maQarabağımızınadınıdaşıyan
futbolkomandasıkimibeynəlxalq
yarışlardauğurlarqazanırsınız.
Bu,sizinhərbirinizinböyükiradə
sahibiolduğunuzunsübutu,xalqı-

mızınmübarizruhununyenilməz-
liyinintəsdiqidir”.
SahibəQafarovabildirdiki,

44günlükVətənmüharibəsində
xalqımızAliBaşKomandanİlham
Əliyevinətrafındadəmiryumruq
kimibirləşərək30illikerməniiş-
ğalınasonqoydu,ölkəmizinərazi
bütövlüyünübərpaetdi.Qalib
Azərbaycanəsgərlərininşücaəti
sayəsindəDağlıqQarabağprob-
lemiartıqtarixəqovuşdu.Təəssüf
ki,müharibəitkisizolmur.Müha-
ribədəigidövladlarımızıitirdik,
hərbçilərimizarasındaxeyliyara-
lananlarvar.Şəhidlərimizinxatirə-
siniehtiramlaanırıq.Yaralananlara
Allahdanşəfa,qazilərimizəmöh-
kəmcansağlığıdiləyirik.
GörüşdəMilliMəclisinSədri

xüsusivurğuladıki,heçbirxəsa-
rət,ağrı-acıinsanlarımızıruhdan
salabilməyib.“QarabağAmpute
FutbolKlubu”üzvləriningöstərdi-
yinümunəbunaparlaqmisaldır.
Tədbirdəçıxışedən“Qarabağ

AmputeFutbolKlubu”nunicraçı
direktoruAbbasYusifov,koman-
danınkapitanıÇingizMəmmədov,
başməşqçiRamilHəbibov,təsisçi
CəmiləAbdullayevaklubunfəaliy-
yəti,gələcəkplanları,futbolçula-
rınəldəetdiyinailiyyətlərbarədə
ətrafıməlumatverdilər.
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əsasındaqurulanəlaqələrimizbu
günyüksələnxətləinkişafetmək-
dədir.Dövlətbaşçılarıarasında
mövcudolanyüksəksəviyyəli
münasibətlər,mütəmaditəmaslar
əlaqələrimizindahadagenişlən-
məsinəvəinkişafınaxidmətedir.
AzərbaycanPrezidentininmüxtə-
lifbeynəlxalqtədbirlərdəqardaş
ölkəyəhəmişəbirmənalıdəstək
verməsi,Vətənmüharibəsidönə-
mindəTürkiyədövlətininvəonun
Prezidentininrespublikamızagös-
tərdiyimənəvivəsiyasidəstəkbu-
nunbarizsübutudur.SpikerYAP
vəAKParasındamünasibətlərəto-
xunaraqdediki,YeniAzərbaycan
PartiyasıiləƏdalətvəİnkişafPar-
tiyasıarasındaəlaqələrölkələrimiz
arasındamünasibətlərininkişafına
daəsaslıtöhfələrverir.
SahibəQafarovaAzərbaycanvə

Türkiyəninqanunvericilikorqan-
larıarasındadaəlaqələrindaim
inkişafetdiyinivurğulayaraq,Milli
Məclisinfəaliyyəti,ölkəmizdəyeni
siyasikonfiqurasiyadaparlamentdə
həyatakeçirilənislahatlarbarədə
qonaqlaraətrafıməlumatverdi.
TürkiyəninƏdalətvəİnkişaf

Partiyasısədrininbirincimüavini
NumanKurtulmuş44günlükVə-
tənmüharibəsidönəmindəAzər-
baycanınqazandığıtarixizəfər
münasibətiilətəbrikləriniçatdırdı.
Qeydetdiki,30ilərzindəerməni
işğalınagözyumanbeynəlxalqqu-
rumlarprobleminhəlliistiqamə-
tindəkonkretaddımlaratmayıb.
Azərbaycanözgücüilətorpaqla-
rınıErmənistanınişğalındanazad
edib.Buzəfərtəkcəazərbaycanlı-
larıdeyil,onlarıntürkiyəlidostla-
rınıdaqəlbənsevindirib.
Qonaqtəmsiletdiyipartiyanın

YAP-laəlaqələrindənsözaçaraq,
tərəfərinbirgəhəyatakeçirdikləri
layihələrdəndanışdı.

İyulun26-daMilliMəclisinSəd-
riSahibəQafarovaAvropaŞurası

ParlamentAssambleyasının(AŞ-
PA)Miqrasiya,qaçqınlarvəməc-
buriköçkünlərkomitəsininüzvü,
məruzəçiPolQavaniləgörüşdü.
MilliMəclisinSədribirsırahallar-
datəşkilatdaölkəmizəqarşıqeyri-
obyektivvəədalətsizmünasibətin,
yalaniddialaraəsaslananqərəzli
yanaşmanınolduğunubildirərək,
bukimihallarısərttənqidetdi.
SahibəQafarovaməruzəçiPol

Qavantərəfindənhazırlanan“Er-
mənistanvəAzərbaycanarasında
münaqişəninhumanitarnəticələri”
adlıhesabathaqqındadanışaraq,
ümidetdiyinibildirdiki,sənədob-
yektivvəədalətliolacaq.
DahasonraSahibəQafarova

diqqəti44günlükVətənmühari-
bəsindəAzərbaycanınəldəetdiyi
tarixiqələbəvəsonrakımərhələdə
Ermənistantərəfindəntörədilən
təxribatlarayönəltdi.O,bildirdiki,
30ilərzindəmünaqişəninhəllinə
vasitəçilikedənATƏT-inMinsk
qrupununfəaliyyətiheçbirnəticə
vermədi.Nəhayət,ötənilAzər-
baycanAliBaşKomandanİlham
ƏliyevinrəhbərliyiiləErmənista-
nın30illikişğalınasonqoyaraqöz
ərazibütövlüyünübərpaetdivəöz
gücühesabınaBMTTəhlükəsizlik
Şurasınınqətnamələrininicrasını
təminetdi.
MilliMəclisinSədriPolQa-

vanındincsakinlərininerməni
terrorununqurbanıolanGəncə
şəhərinəsəfəretməyəcəyindən
təəssüfəndiyinibildirdi.Məru-
zəçininAğdamşəhərinəsəfəri
zamanıErmənistantərəfindəntö-
rədiləndağıntılaraşahidolacağını
bildirənSahibəQafarovavurğula-
dıki,Ağdambugün,sözünhəqiqi
mənasında,Xirosimanıxatırladır.
Ermənistan30ilərzindəişğal
altındasaxladığışəhərlərimizi,
kəndlərimizi,xalqımızaməxsus
tarixi,mədəniabidələri,məscidləri
vəhşicəsinədağıdıb.
GörüşdəspikerErmənistanın

təxribatçıəməllərindənsözaça-
raqqeydetdiki,sondövrlərdə

140-dançoxşəxsişğalçıtərəfindən
basdırılanminalarınpartlaması
nəticəsindəhəlakolubvəyarala-
nıb.Onagörədəbeynəlxalqicti-
maiyyətErmənistanaminalanmış
ərazilərinxəritəsinitəqdimetməsi
üçüntəzyiqgöstərməli,ondanmü-
haribəcinayətlərinəsonqoymasını
tələbetməlidir.
PolQavanhazırlayacağıhesa-

batınobyektivvəədalətliolmasına
çalışacağınıbildirdi.O,Azərbay-
canınAŞiləəməkdaşlığınıyüksək
qiymətləndirərəkvurğuladıki,öl-
kəmizinözöhdəliklərinəmünasi-
bətivəicrasıtəqdirəlayiqdir.O,bu
görüşdəqaldırılanbirçoxməsələ-
lərinhesabatdaəksinitapacağını
dadediklərinəəlavəetdi.
GörüşdəhəmçininMilliMəc-

lisləAŞPAarasındamünasibətlərə
dairfikirmübadiləsidəaparıldı.

İyulun22-dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanFransaMilliAssamb-
leyasınınnümayəndəheyətiilə
görüşdü.
SpikerAzərbaycan-Fransa

əlaqələrininqədimtarixikökləri
olduğunubildirdi.Qeydetdiki,
ölkələrimizarasındakıdostluqvə
tərəfdaşlıqəlaqələrininmüasir
dövrdətəməliAzərbaycanxalqının
ÜmummillilideriHeydərƏliye-
vinrəhbərliyidövründəqoyulub.
BugünPrezidentİlhamƏliyev
əməkdaşlığımızındahadadərin-
ləşməsinəböyükönəmverir.Heç
dətəsadüfideyildirki,busahədə-
kixidmətlərinəgörəAzərbaycanın
BirincixanımıMehribanƏliyeva
2011-ciildəFransaRespublikasının
“ŞərəfLegionununZabiti”dövlət
ordeniilətəltifedilib.
Spikerəsasdiqqəti44günlük

VətənmüharibəsindəAzərbayca-
nınəldəetdiyitarixiqələbəvəson-
rakımərhələdəErmənistantərəfin-
dəntörədiləntəxribatlarayönəltdi.
Vurğulandıkı,təəssüfərolsunki,

Ermənistanyenədəöztəxribatçı
əməllərindənəlçəkmir.Sərhəd-
dətəxribatlartörədir,minalanmış
ərazilərintamxəritəsinitəqdim
etmir,hərbiəsirlərbarədəhəqiqətə
uyğunolmayanməlumatlaryayır.
SahibəQafarovavurğuladıki,
bütünbunlarQarabağdabaşlamış
sülhprosesinə,quruculuq,abad-
lıqişlərinəmaneçiliktörədir.Sədr
ümidetdiyinibildirdiki,Dostluq
Qrupununüzvləriözölkələrinə
qayıtdıqdansonraişğaldanazad
olunmuşərazilərimizdəErmənis-
tantərəfindəntörədilmişdağın-
tılarbarədəhəmMilliAssamble-
yanınüzvlərinə,həmdəFransa
ictimaiyyətinəobyektivməlumat-
larverəcəklər.Spikertəəssüfhissi
iləsöylədiki,bəziQərbölkələrin-
dəermənilobbisinintəsirialtında
fəaliyyətgöstərənsiyasiqüvvələr
Azərbaycanaqarşıqərəzlibəya-
natlarqəbuledirlər.Əlbətə,bütün
bunlarAzərbaycanictimaiyyəti-
ninarahatedir.Bizbuməsələdə
beynəlxalqbirliyindahaədalətli
davranacağına,Ermənistanıntö-
rətdiyitəxribatlaravəvəhşiliklərə
obyektivmünasibətbildirəcəyinə
ümidedirik.
ÖznövbəsindəFransaMilliAs-

sambleyasınınnümayəndəheyəti-
ninüzvüJeromLamberbildirdiki,

bucürgörüşlərbölgəhəqiqətləri
iləyaxındantanışolmaq,qarşılıqlı
maraqdoğuranməsələlərətrafın-
dafikirmübadiləsiaparmaqbaxı-
mındançoxönəmlidir.
GörüşdəFransaMilliAssamb-

leyasınınüzvləriFrederikDumas,
KarolBuroBonnar,JanLükReit-
zel,SandrinMorş,Fransailəparla-
mentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqru-
pununbaşçısıSoltanMəmmədov,
qrupunüzvüCavanşirFeyziyev
çıxışedərəktərəfərimaraqlandı-
ranməsələlərətrafındafikirlərini
bölüşdülər.

İyulun17-dəMilliMəclisinSəd-
riSahibəQafarovabirinciQarabağ
müharibəsi,ApreldöyüşlərivəVə-
tənmüharibəsindəsağlamlıqlarını
itirmişqazilərdənibarət“Qarabağ
AmputeFutbolKlubu”nunüzv-
ləriiləgörüşdü.Spikerqaziləri
salamlayaraqbunlarıdedi:“Siz
döyüşmeydanlarındagöstərdiyi-
nizhünəribugünidmanmeydan-
çalarındadavametdirərəkdoğ-
maQarabağımızınadınıdaşıyan
futbolkomandasıkimibeynəlxalq
yarışlardauğurlarqazanırsınız.
Bu,sizinhərbirinizinböyükiradə
sahibiolduğunuzunsübutu,xalqı-

mızınmübarizruhununyenilməz-
liyinintəsdiqidir”.
SahibəQafarovabildirdiki,

44günlükVətənmüharibəsində
xalqımızAliBaşKomandanİlham
Əliyevinətrafındadəmiryumruq
kimibirləşərək30illikerməniiş-
ğalınasonqoydu,ölkəmizinərazi
bütövlüyünübərpaetdi.Qalib
Azərbaycanəsgərlərininşücaəti
sayəsindəDağlıqQarabağprob-
lemiartıqtarixəqovuşdu.Təəssüf
ki,müharibəitkisizolmur.Müha-
ribədəigidövladlarımızıitirdik,
hərbçilərimizarasındaxeyliyara-
lananlarvar.Şəhidlərimizinxatirə-
siniehtiramlaanırıq.Yaralananlara
Allahdanşəfa,qazilərimizəmöh-
kəmcansağlığıdiləyirik.
GörüşdəMilliMəclisinSədri

xüsusivurğuladıki,heçbirxəsa-
rət,ağrı-acıinsanlarımızıruhdan
salabilməyib.“QarabağAmpute
FutbolKlubu”üzvləriningöstərdi-
yinümunəbunaparlaqmisaldır.
Tədbirdəçıxışedən“Qarabağ

AmputeFutbolKlubu”nunicraçı
direktoruAbbasYusifov,koman-
danınkapitanıÇingizMəmmədov,
başməşqçiRamilHəbibov,təsisçi
CəmiləAbdullayevaklubunfəaliy-
yəti,gələcəkplanları,futbolçula-
rınəldəetdiyinailiyyətlərbarədə
ətrafıməlumatverdilər.
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Azərbaycanındövlətmüstə-
qilliyininbərpaedilməsinin30-cu
ildönümüxalqımızüçünçox
əlamətdarvaxtda,yenitarixibir
şəraitdəqeydolunur.MüzəfərAli
BaşKomandan,Prezidentİlham
Əliyevinmüdrikvəqətiyyətlirəh-
bərliyiilərəşadətliordumuzun
44günlükVətənmüharibəsində
ermənifaşizmiüzərindəparlaq
qələbəqazanaraq,torpaqlarımızın
işğalınasonqoyması,ölkəmizin
ərazibütövlüyününbərpaolun-
masıbizəmüstəqillikdövründə
ilkdəfəbugünüböyükqürurvə
fərəhhissiiləqarşılamaqsəadəti
nəsibetdi.

Ta  ri  xi  mi  zin şə  rəf  i sə  hi  fə  lə  ri

AzərbaycanRespublikasıPre-
zidentininqanunvericiliktəşəb-
büsüəsasındabugünlərdəMilli
Məclisinqəbuletdiyi“Müstəqillik

Günühaqqında”Qanundaqeyd
edildiyikimi:“Azərbaycanxal-
qı1991-ciildənsonrailkdəfəbu
bayramıtamfərqliolaraq,özərazi
bütövlüyünübərpaetmişqalib
xalqkimiqeydedir.Bubaxımdan
dövlətçiliktariximizdəmüstəsna
əhəmiyyətlimərhələlərin,xüsu-
sənmüstəqilliyinəldəedilməsivə
bərpasıkimitarixigünlərinonların
mahiyyətivəməzmununauyğun
dahadəqiqifadəolunmasıböyük
önəmkəsbedir”.
Ötənəsrinəvvəllərindəmilli

ruhluvətənpərvərziyalılarımızbö-
yükfədakarlıqgöstərib,xalqımızın
dövlətçilikənənələriniŞərqdəilk
demokratikrespublikayaratmaqla
zənginləşdirdilər.1918-ciilma-
yın28-dəAzərbaycanMilliŞurası
İstiqlalBəyannaməsiqəbuledərək,
müstəqildövlətformasıkimiXalq
Cümhuriyyətininyaradıldığını
bütündünyayabildirdi.Mövcudol-
duğu23ayərzindəmillidövlətçilik
ənənələrimizininkişafınamühüm
töhfələrverənXalqCümhuriyyəti
özündənsonrakıdövrdədəAzər-
baycanıntaleyininmüəyyənləşdiril-
məsindəmisilsizroloynadı.Sovet
hakimiyyətininvəitifaqdövlətinin
süqutauğramasıərəfəsində-1991-
ciiloktyabrın18-dəAzərbaycan
yenidənözmüstəqilliyininbərpa-
sınanailolduvəmillidövlətçilik
ənənələrinidirçəltməyəbaşladı.
“Azərbaycanındövlətmüstəqilliyi
haqqında”KonstitusiyaAktında
AzərbaycanRespublikasınıAXC-
ninhüquqivarisielanedilməkləya-
naşı,sovetdövrününnailiyyətlərinə
sahiblikdəözəksinitapdı.
Azərbaycanınyenidənözmüs-

təqilliyinəqovuşması,ilknövbədə,
SSRİ-ninsüqutunəticəsindəyaran-

mıştarixişəraitləbağlıidi.Azər-
baycanRespublikasınınPrezidenti
İlhamƏliyevbutariximərhələyə
münasibətbildirərkənSovetİtifa-
qınınməhzmillisiyasətdəyolveri-
lənyanlışlıqlarfonundadağıldı-
ğınısöyləyib:“SSRİböyükdövlət
qismindədüzgünaparılanmillisi-
yasəthesabınamövcudoldu.Am-
ma1985-ciildənSSRİ-yərəhbərlik
edənşəxsləryaözməsuliyyətlərini
başadüşmürdülər,yadabilərək-
dənzərərliaddımlaratırdılarki,
bunlarınarasındaseparatçıların
vaxtlı-vaxtındacəzalandırılmaması
davaridi”.
Lakintəbiidirki,buproseslər

ictimai-siyasişəraitdən,mental
xüsusiyyətlərdənasılıolaraqvə
proseslərətəsirgöstərəbiləntarixi
şəxsiyyətlərinmövqeyibaxımın-
danhərbirölkədəfərqlicəhətləri
iləseçilirlər.OcümlədənAzər-
baycandadamüstəqilliyəaparan
yolunkonkrettariximərhələləri
vəözünəməxsusxüsusiyyətləri
vardır.
Əsltarixihəqiqətodurki,Ulu

öndərHeydərƏliyev1987-ciildə
SSRİkiminəhəngbirdövlətinali
hakimiyyətorqanlarındatutduğu
yüksəkvəzifələrdənuzaqlaşdırıl-
dıqdansonraonaqarşıədalətsiz
münasibətdənməyusolmuşAzər-
baycanxalqınınsovetquruluşuna
inamısarsıldı.Buhadisəxalqımı-
zınmüstəqillikdüşüncələrinəilk
təkanoldu...

Müs  tə  qil  li  yin bərpasının
əsas  la  rı ya  ra  dıl  mış  dı...

1969-cuiləqədərSSRİ-ninaqrar
əyalətikimitanınanAzərbaycan
məhzHeydərƏliyevinfədakarlığı

Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyinin 
bərpasının 30 illiyini qalib xalq kimi qeyd edir

ƏliHüseynli
MilliMəclisSədrinin
birincimüavini
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sayəsindəsonrakıillərdəelmi-tex-
nikitərəqqiningenişşəkildətətbiq
olunduğurespublikaya,yüksək
mədəniyyətiiləbütündünyada
tanınandiyaraçevrilmişdi.
Uluöndərintəşəbbüsüvə

rəhbərliyiilə1978-ciildəqəbul
olunmuşKonstitusiyadaAzərbay-
candilinindövlətdilikimitəsbit
olunması,azərbaycançılıqideya-
sınınformalaşmasıistiqamətində
atılanaddımlar,peşəkarhərbçi-
lərinhazırlanmasıişinəxüsusi
diqqətyetirilməsivəbirçoxdigər
məsələlərmilliazadlıqideyasının
gerçəkləşməsinəistiqamətlənmiş-
di.Bubaxımdaninamlademək
olarki,həmindövr,eynizamanda,
milliözünüdərkinmöhkəmlənmə-
simərhələsidir.
Xalqımızaqarşıtörədilən1990-

cıilinqanlı20Yanvarhadisələrin-
dədəUluöndərözqətiyyətlimöv-
qeyinibildirdi,bunubəşəriyyətə
qarşıcinayətkimisəciyyələndirdi,

buqırğınıtörədənlərinhamısının
layiqincəcəzalandırılmasınıtələb
etdi.Həminhadisələrdənbirneçə
aysonragizliyollarlaNaxçıvana
gedənHeydərƏliyevnoyabrın
17-dəMuxtarRespublikanınAli
MəclisininSədriseçildivəsiyasi
fəaliyyətinioradadavametdirmə-
yə,faktikiolaraqblokadavəziyyə-
tinədüşmüşNaxçıvanınağırprob-
lemləriiləməşğulolmağabaşladı.
AzərbaycanRespublikasının
suverenliyininhələrəsmibəyan
olunmadığıbirvaxtdaSSRİ-nin
saxlanmasıiləbağlıreferendumun
Naxçıvanərazisindəkeçirilməsinə
imkanverməyənUluöndərNax-
çıvandasovetrejimininləğvinə
nailolduvəüçrənglibayrağımızı
qaldırmaqlaAzərbaycanındövlət
müstəqilliyininbərpasınagedən
yoluntəməliniqoydu.Azərbaycan
Respublikasımüstəqilliyini1991-
ciiloktyabrın18-dəbərpaetdi.
Müstəqilölkəmizindünyaölkələri,

müxtəlifbeynəlxalqtəşkilatlarvə
BMTtərəfindəntanınmasıbeynəl-
xalqhüquqnormalarınınqanuni
təzahürüidi.

Döv  lət  çi  li  yi  mi  zə 
qar  şı təh  lü  kə  lər

Yenidənmüstəqillikyoluna
qədəmqoymuşAzərbaycanRes-
publikasınınqarşısındabutarixi
inkişafmərhələsindədövlətmüs-
təqilliyininmöhkəmləndirilməsi,
demokratik,hüquqi,dünyəvidöv-
lətqurulması,ölkəninərazibütöv-
lüyününbərpaedilməsi,Dağlıq
Qarabağproblemininmillimaraq-
larauyğunhəlli,əhalinintəhlükə-
sizliyininvərifahınıntəminedil-
məsikimitaleyüklü,mühümtarixi
vəzifələrdururdu.Bütünbunlar
ardıcıl,məqsədyönlü,düşünülmüş
daxilivəxaricisiyasətkursunun
hazırlanıbhəyatakeçirilməsinivə
buməqsədləölkəninintellektual

“Müs  tə  qil  li  yin əl  də olun  ma  sı 
nə qə  dər çə  tin  dir  sə, onun 
sax  la  nıl  ma  sı, daimi, əbə  di 
ol  ma  sı bun  dan da çə  tin  dir”

Heydər Əliyev
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vəsosial-iqtisadipotensialından,
ictimai-siyasiqüvvələrindənsə-
mərəliistifadəolunmasınıtələb
edirdi.
Təəssüfki,1991-1993-cüillərdə

buistiqamətdəheçbirişaparıl-
madı.Odövrdəölkədaxilindəki
vətəndaşmüharibəsihəddinə
çatanqarşıdurmalarnəinkidöv-
lətmüstəqilliyimizi,hətamilli
varlığımızıbelətəhlükəaltında
qoymuşdu.Digərtərəfdən,təca-
vüzkarErmənistanınölkəmizə
qarşıəraziiddialarınəticəsində
yaranankeçmişDağlıqQarabağ
problemiağıryükkimiAzərbay-
canınbaşıüzərindədururdu.Hər
kəsinvargücüiləxaricidüşmənə
qarşıhəmrəyliknümayişetdirmə-
liolduğubeləbirşəraitdəayrı-
ayrımafiozqruplardabirləşmiş
hakimiyyəthərisləriözlərinin
şəxsimaraqlarınaxidmətedən
fəaliyyətləməşğulidilər.

1992-ciilinyazaylarındanbaş-
lanandaxilihərc-mərclik,siyasi
qüvvələrinçəkişməsicəbhəbölgə-
lərininnəzarətdənkənarqalma-
sınavəQarabağsavaşındaermə-
nilərinüstünlüyüələalmasına
gətiribçıxardı.Stratejicəhətdən
ənəhəmiyyətliərazilərinbir-bi-
rininardıncaitirilməsidahaçox
AXC-Müsavatcütlüyününxalqı-
mızavəmüstəqildövlətçiliyimi-
zəqarşıxəyanətkarmövqeyiilə
əlaqəliidi.AzərbaycanRespubli-
kasınınPrezidentiİlhamƏliyev
həminhadisələrəsiyasiqiymət
verərkənbunuhakimiyyətuğrun-
dagedənçirkinmübarizəninnəti-
cəsikimidəyərləndirmişdir:“Kəl-
bəcərin,ŞuşanınvəLaçınınişğal
altınadüşməsindəAXC-Müsavat
tandemininçoxböyükmənfirolu
olmuşdur…Ovaxtonlarınəsas
məqsədinəyinbahasınaolursa-
olsunhakimiyyətəgəlməkidi…

Özdoğmatorpaqlarınıermənilərə
təhvilverərəkAXC-Müsavatsat-
qıncütlüyü1992-ciildəŞuşanın
vəLaçınınişğalındansonrahaki-
miyyətəgəldi”.
AXC-Müsavatcütlüyününəsl

simasıbuantimilliqrupunhaki-
miyyətdəolduğubirilərzindətam
şəkildəüzəçıxdı.Beləliklə,1991-
1993-cüillərAzərbaycanınmüstə-
qilliktarixindənəinkiitirilmişillər,
hətamüstəqilliyimizüçüntəhlükə
törədənbirçoxtəzahürlərinəmələ
gəldiyibirdövrkimisəciyyələn-
diriləbilər.YAP-ınVIIqurulta-
yındakıçıxışındaPrezidentİlham
Əliyevoillərixarakterizəedərkən
ölkənintamamiləidarəolunmaz
vəziyyətdəolduğunuxatırladıb:
“Köhnəpartnomenklaturademək
olarki,tamamiləificvəziyyətə
düşmüşdü,hakimiyyətəqanunsuz
yollarlagəlmişAXC-Müsavatcüt-
lüyüölkənitalayırdı,dağıdırdı...”

Ye  ni döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu

Beləağırşəraitdəcəmiyyətin
bütüntəbəqələriəminidiki,yenicə
müstəqilliyinibərpaetmişölkə-
niağırvədözülməzvəziyyətdən
çıxarmağaqadiryeganəşəxsiyyət
məhzHeydərƏliyevdir.1993-cü
iliniyunundaxalqıntəkidlitələ-
biiləonunhakimiyyətəqayıtması
iləmövcudhakimiyyətboşluğu
aradangötürüldü,başqaldırmış
separatçıqüvvələr,Azərbaycan
dövlətçiliyinə,müstəqilliyə,ərazi
bütövlüyünəqəsdlərtörədəncina-
yətkarünsürlərzərərsizləşdirildi,
dövlətiləxalqınbirliyi,yekdilliyi
təminedildi.
Azərbaycanınmüstəqilliyi-

ni,ərazibütövlüyünüqorumaq,
ölkədəictimai-siyasisabitliyənail
olmaqüçüntəxirəsalınmazvəzi-
fələrdənbiridavametməkdəolan
Ermənistan-Azərbaycanmüharibə-
siiləbağlıqətiaddımlarınatılma-
sındanibarətidi.Milliordumuzun
formalaşdırılması,onundöyüş

qabiliyyətininyüksəldilməsi,tor-
paqlarımızınmüdafiəolunması
üçüngenişmiqyaslıtədbirlərin
həyatakeçirilməsinəticəsindəhər-
biqarşıdurmadatarazlıqyarandı.
Cəbhəbölgələrindəkiyenivəziyyət,
uğurluHoradizəməliyyatından
sonratəşəbbüsünələalınmasıer-
mənitərəfiniatəşindayandırılması
barədəciddidüşünməyəvadar
etdi.1994-cüilinmayındaatəşkəs
haqqındarazılaşmaəldəolundu,
münaqişənindincyollaaradanqal-
dırılmasıüçünilkinşəraityarandı.
Müharibənindayandırılması,

ölkədaxilivəziyyətinnizamlanma-
sı,ictimai-siyasisabitliyinbərqərar
edilməsi,regiondaqonşudövlətlər-
ləyaranmışgərginliyinaradanqal-
dırılmasıvəmünasibətlərinnormal
məcrayasalınmasıAzərbaycanın
müstəqildövlətkimiyaşamasınıvə
sonrakıinkişafınışərtləndirənamil-
lərdənoldu.
Ölkədaxilindəyaranmışnisbi

sabitlikdənvəbeynəlxalqaləmdə
onamünasibətdəartaninamvə

maraqdanistifadəedərək1994-cü
ilinsentyabrındadünyanınirineft
şirkətləriilə“Əsrinmüqaviləsi”
adlandırılanilkneftkontraktları
imzalandı.Ölkəninçoxsaylısosial-
iqtisadiproblemlərininhəlliisti-
qamətindəməqsədyönlütədbirlər
həyatakeçirilməyəbaşladı.
Azərbaycandabaşlanmışbu

işlərdövlətçiliyimizinəleyhinəolan
daxilivəxariciqüvvələrinciddi
müqavimətiiləüzləşdi.1994-cüilin
oktyabrındavə1995-ciilinmartın-
dadövlətçevrilişinəsilahlıcəhdlər
göstərildi.Azərbaycandövləti-
ninqətiyyəti,bütünxalqınqızğın
dəstəyiiləbutəhlükəlicəhdlərin
qarşısıalındı.
1995-ciilnoyabrın12-dəmüstə-

qilrespublikamızınilkKonstitusiya-
sıqəbulolunduvəyenimüstəqillik
tariximizdəilkparlamentseçkiləri
keçirildi.MüstəqilAzərbaycan
Konstitusiyasıölkəmizdəyenidöv-
lətquruculuğuüçün,dövlətçilik
fəaliyyətininvəcəmiyyətininkişa-
fınıngələcəkmodeliüçünhüquqi



42  |  MİLLİ MƏCLİS   SENTYABR-OKTYABR, 2021     SENTYABR-OKTYABR, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  43

DÖVLƏTÇİLİK DÖVLƏTÇİLİK

vəsosial-iqtisadipotensialından,
ictimai-siyasiqüvvələrindənsə-
mərəliistifadəolunmasınıtələb
edirdi.
Təəssüfki,1991-1993-cüillərdə

buistiqamətdəheçbirişaparıl-
madı.Odövrdəölkədaxilindəki
vətəndaşmüharibəsihəddinə
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1992-ciilinyazaylarındanbaş-
lanandaxilihərc-mərclik,siyasi
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gətiribçıxardı.Stratejicəhətdən
ənəhəmiyyətliərazilərinbir-bi-
rininardıncaitirilməsidahaçox
AXC-Müsavatcütlüyününxalqı-
mızavəmüstəqildövlətçiliyimi-
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sonrakıinkişafınışərtləndirənamil-
lərdənoldu.
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həyatakeçirilməyəbaşladı.
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fınıngələcəkmodeliüçünhüquqi



44  |  MİLLİ MƏCLİS   SENTYABR-OKTYABR, 2021

DÖVLƏTÇİLİK

əsasyaratdı.Azərbaycanınsuve-
renliyininmöhkəmləndirilməsi,
onunəbədi,dönməzxarakteralması
baxımındantariximizinənməhsul-
dardövrününtəməliqoyuldu.
Ölkədədemokratikislahatlar

kursumüəyyənedildivəbuistiqa-
mətdəardıcılişhəyatakeçirilməyə
başlandı.Milliqanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsiistiqamətində
mühümaddımlaratıldı.Azərbay-
candademokratikdövlətyaradıl-
masıüçünyeniiqtisadisistemin
formalaşması,iqtisadiyyatsa-
həsindədemokratikislahatların
həyatakeçirilməsizərurətiön
planaçəkildi.Bazariqtisadiyya-
tınınformalaşmasıüçünmüvafiq
hüquqibazanınyaradılması,neft
strategiyasınınardıcılsurətdəhə-
yatakeçirilməsiyolundaböyükiş
aparıldı.
Müstəqilliyingerçəkəlamət-

ləriniisəAzərbaycandövlətivə
xalqı1991-ciilinoktyabrından
yox,1993-cüiliniyunundansonra
dadmağabaşladı.Butarixiyollara
nəzərsaldıqcabirdahaəminolur-
sanki,HeydərƏliyevindediyi:
“Müstəqilliyinəldəolunmasınə
qədərçətindirsə,onunsaxlanılma-
sı,daimi,əbədiolmasıbundanda
çətindir”tezisihərbirdövrüçün
aktuallığınıqoruyubsaxlayır.Real
müstəqilliyinməhzhəmindövr-
dənbaşlandığınınəzərəalaraq,
tarixiədalətnaminə“Müstəqil-
likGünühaqqında”Azərbaycan
RespublikasınınQanununaəsasən
mayın28-iMüstəqillikGünü,okt-
yabrın18-iisəMüstəqilliyinBərpa-
sıGünüelanedilmişdir.

Müs  tə  qil  li  yi  mi  zi 
möh  kəm  lən  di  rən zə  fər

2003-cüildənetibarəndövlət
müstəqilliyininmöhkəmləndi-
rilməsivədönməzliyinintəmin
edilməsiistiqamətindəhəyatakeçi-
rilənsiyasikursyeni,dahayüksək
mərhələyəqədəmqoydu.Heydər
Əliyevideyalarınınənetibarlıvə

sədaqətlidavamçısı,Azərbaycan
RespublikasınınPrezidentiseçildiyi
ilkgündəncənabİlhamƏliyevisla-
hatçıliderkimiölkəninyeniinkişaf
konsepsiyasınıortayaqoydu.
MüstəqilölkəolaraqAzərbayca-

nındünyaölkələrisırasındalayiqli
yertutması,sözsahibiolması,daim
artannüfuzuilknövbədəməhz
onunbənzərsizfəaliyyətininnəti-

cəsidir.BugünAzərbaycanyeni
nəsilmüasirvəsivildövlətmode-
linidünyayatəqdimedir.Ölkəmiz
120dövlətinbirləşdiyiQoşulmama
Hərəkatınasədrlikedir.Beynəlxalq
tədbirlərinkeçirildiyitolerantmə-
kanaçevrilmişAzərbaycanRespub-
likasıİslamƏməkdaşlıqTəşkilatı
çərçivəsindəənnüfuzlumövqelər-
dənbirinəsahibdir.Bütünsahələr
üzrəhəyatakeçirilənvəilknövbə-
dəinsanamilinəsöykənəntarixi
islahatlarvəgenişmiqyaslıdövlət
proqramlarıəhalininyüksəksosial
rifahını,hüquqvəazadlıqlarını
təminetmişdir.Müstəqilsiyasətin
təminolunmasınaxidmətedənmilli
qanunvericiliyinənyüksəkstan-
dartlarəsasındatəkmilləşdirilməsi
vədövlətquruculuğununyenimü-
tərəqqiideyalarəsasındaqurulması
prioritetistiqamətlərsırasındadır.
ƏnəsasıisəmüzəfərAliBaş

Komandan,PrezidentİlhamƏli-
yevingüclüsiyasiiradəsi,sərkərdə
qətiyyəti,hərbi-siyasivədiploma-
tikməharətisayəsində44günlük
VətənmüharibəsindəErmənista-
nınağırməğlubiyyətəuğradılaraq,

30iləyaxınişğalaltındasaxladığı
torpaqlardanqovulmasıilədövlət
müstəqilliyininənvacibelement-
lərindənbiriolanərazibütövlü-
yütəminedilmişdir.Tarixizəfər
nəticəsindəyarananyenireallıqlar
ölkəmizindövlətmüstəqilliyinin
toxunulmazlığınavəəbədiliyinə
dahagüclüzəminyaradır.
AzərbaycanRespublikasının

PrezidentiİlhamƏliyev
birneçəgünöncəİtaliya-
nın“LaRepubblica”qə-
zetinəverdiyimüsahibə-
dədövlətmüstəqilliyinin
ölkəmizüçünənböyük
dəyərolduğunubildirə-
rək,müzəfərsərkərdə
kimisiyasiiradəsinibir
dahanümayişetdirmiş-
dir.DövlətbaşçısıAzər-
baycanımümküntəhlü-
kələrdənqoruyacağını
birdahabəyanedərək

demişdir:“Azərbaycanınxarici
siyasətininbaşlıcaprinsipimüstə-
qillikdir.Xaricisiyasətimiztamami-
ləhərhansıxaricihökmranlıqdan
azaddır.İkincisiisəpraqmatiklik-
dir.Bizmövqeyimiziməhzbunun
əsasındaformalaşdırırıq...Heçkəs
öziradəsinibizimüzərimizəqoya
bilməz.Bizbütünölkələrləvəilk
növbədə,qonşularımızladostmü-
nasibətlərəmalikolmaqistəyirik...
BizAzərbaycandaçoxişlərgörü-
rük.Əlbətə,bunlarQərbdəbəziin-
sanlarınxoşunagəlmir.Onlarbizi
itihametməkistəyirlər.İstəyirlər
ki,bizonlaratabeolaq.Biziiradə-
lərinətabeetdirməkistəyirlər.Mən
isədeyirəm:Yox!MənAzərbaycanı,
onunsuverenliyini,müstəqilliyini,
seçiminiömrümünsonunaqədər
müdafiəedəcəyəm!”
Müstəqilsiyasət,qətiyyətli

siyasiiradəAzərbaycanındövlət-
çilikənənələrininəbədiyaşarlığını
təminedəcəkənmühümamillər-
dir.Düzgünsiyasətvəxalqımızın
qalibiyyətruhumüstəqildövlət-
çiliyimizindavamlıinkişafıüçün
sarsılmazzəmindir.

“Azərbaycanınxaricisiyasətininbaşlıcaprinsi
pimüstəqillikdir.Xaricisiyasətimiztamamilə
hərhansıxaricihökmranlıqdanazaddır.İkin
cisiisəpraqmatiklikdir.Bizmövqeyimiziməhz
bununəsasındaformalaşdırırıq...Heçkəsöz
iradəsinibizimüzərimizəqoyabilməz.Biz
bütünölkələrləvəilknövbədə,qonşularımızla
dostmünasibətlərəmalikolmaqistəyirik...“

İlham Əlı̇yev
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XIIIKonventinəsassessiya-
sında“DavamlıinkişafvəESG
transformasiyalar”mövzusunda
çıxışedənAdilƏliyevbildiribki,
butədbirdəiqlimdəyişmələrivə
energetiktransformasiyalarsahə-
sindəmüzakirəedilənmövzular
Azərbaycanüçünxüsusiləaktual-
dır.
Vitse-spikerErmənistanın30

iləyaxıntorpaqlarımızıişğalal-
tındasaxlamasını,ötənilinsent-
yabrındabaşlananəks-hücum
əməliyyatlarızamanıAzərbayca-
nındüşmənədöyüşmeydanında

güclüzərbəvurmasınıiştirakçıla-
rındiqqətinəçatdırıb.Prezident,
müzəfərAliBaşKomandanİlham
Əliyevinrəhbərliyiilərəşadətli
ordumuzunErmənistanıməğlub
etməsinisöyləyənSədrmüavini
30ilmüddətindəBMT-ninqəbul
etdiyi4qətnaməninErmənistan
tərəfindənicraolunmadığınıvur-
ğulayıb,bununlahumanitarhü-
ququntələblərininkobudşəkildə
pozulduğunubildirib.
O,dövlətimizinekolojiprob-

lemlərinhəllinəböyükdiqqət
yetirdiyini,işğaldanazadolunmuş

ərazilərdəsosial-iqtisadivəziy-
yətinbərpasıüçüngenişmiqyaslı
işləringörüldüyünüqeydedib.
AzərbaycanEkologiyavəTəbii
SərvətlərNazirliyiyanındaicti-
maiekolojişurayaradılmasını,
ətrafmühitinmühafizəsinaminə
beynəlxalqdialoqictimaibirliyinin
fəaliyyətini,İDEAbirliyinintə-
sisçisiLeylaƏliyevanıntəşəbbüsü
iləAzərbaycanındavamlıinkişafı
naminəMilliAlyansıntəsisedil-
məsinidiqqətəçatdırıb.Tədbirdə
müasirreallıqlardasosialsiyasə-
tintransformasiyası,dövlətlərlə

münasibətlərinxüsusiyyətlərivə
dinamikasıməsələlərimüzakirə
olunub.
Konventçərçivəsində“Şərq

iləQərbarasındahüquq”mövzu-
sundavədialoqtərəfdaşlığının25
illiyinə,eləcədəRusiyailəASEAN
arasındaəlaqələryaradılmasının
30illiyinəhəsredilmişbeynəlxalq
elmi-praktikkonfranslardakeçi-
rilib.
AdilƏliyevRusiyayasəfəri

zamanıMoskvaDövlətBeynəlxalq
Münasibətlərİnstitutundatəhsil
alanazərbaycanlıtələbələrvəRu-
siyadafəaliyyətgöstərənAzər-
baycandiasporununfəallarıilədə
görüşüb.SədrmüavinionlaraXo-
calısoyqırımıkimitarixihəqiqət-
lərimizindünyayaçatdırılmasında
fəalolmalarınıtövsiyəedib.
GörüşdəAdilƏliyevdiaspor

nümayəndələrinəVətənmühari-
bəsizamanıgöstərdikləridəstəyə
görətəşəkkürünübildirib,gənc
tələbələrimaraqlandıransuallara
aydınlıqgətirib,tövsiyələrinisəs-
ləndirib.

Vitse-spiker Rusiya Beynəlxalq Tədqiqatlar 
Assosiasiyasının XIII Konventində iştirak edib

MilliMəclisSədrininmüavini,GənclərvəidmankomitəsininsədriAdilƏliyevoktyabrın 
14-16-daMoskvaDövlətBeynəlxalqMünasibətlərİnstitutununtəşkilatçılığıiləkeçirilən 
RusiyaBeynəlxalqAraşdırmalarBirliyininXIIIKonventindəiştirakedib.
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tındasaxlamasını,ötənilinsent-
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Münasibətlərİnstitutundatəhsil
alanazərbaycanlıtələbələrvəRu-
siyadafəaliyyətgöstərənAzər-
baycandiasporununfəallarıilədə
görüşüb.SədrmüavinionlaraXo-
calısoyqırımıkimitarixihəqiqət-
lərimizindünyayaçatdırılmasında
fəalolmalarınıtövsiyəedib.
GörüşdəAdilƏliyevdiaspor

nümayəndələrinəVətənmühari-
bəsizamanıgöstərdikləridəstəyə
görətəşəkkürünübildirib,gənc
tələbələrimaraqlandıransuallara
aydınlıqgətirib,tövsiyələrinisəs-
ləndirib.
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27sentyabrbütünşəhidlərimizin
Anımgünüdür.Vətənmüharibəsində
qəhrəmancasınadöyüşmüş,Azərbaycan
bayrağınıişğaldanazadedilənmüqəd-
dəstorpaqlarımızdadalğalandırmış,
ölkəmizinərazibütövlüyüyolunda
canlarınıfədaetmişəsgərvəzabitlərimi-
zə-bütünşəhidlərimizədərinehtiram
əlamətiolaraqPrezidentimizcənab
İlhamƏliyev27sentyabrın-Vətənmü-
haribəsininbaşladığıgününAzərbaycan
RespublikasındaAnımgünükimiqeyd
olunmasıiləbağlısərəncamimzalamış-
dır.Buaddımşəhidruhlarına,şəhidlə-
rindoğmalarınaaliehtiramıngöstərici-
sidir.ÜmummilliliderHeydərƏliyevin
müstəsnaxidmətlərisayəsindəforma-
laşanvəinkişafyolunaqədəmqoyan
AzərbaycanSilahlıQüvvələribugün
müzəfərAliBaşKomandanİlhamƏli-
yevinrəhbərliyialtındaözşərəfimis-
siyasınıuğurladavametdirir.Məhzbu

uğurlusiyasətnəticəsindəAzərbaycan
Ordusudünyanınəngüclüordularısı-
rasındadır.Ordumuzunmüasirtexnika
ilətəchizatı,döyüşpotensialınıngüclən-
dirilməsi,müntəzəmolaraqkeçirilmiş
təlimlər,hərbisənayeninyaradılmasıvə
idxaldanmüəyyəndərəcədəasılılığın
azaldılması-bütünbunlarməqsədyönlü
şəkildəaparılansiyasətintərkibhissəsi-
dir.AzərbaycanOrdusudöyüşhazırlı-
ğınagörəMDBməkanındaönsıralarda
gedir.Ötən17ildəölkəmizinmüdafiə
sistemininmöhkəmləndirilməsi,silahlı
qüvvələrdəaparılanislahatlarvəbunun
nəticəsiolaraqbaşverənkeyfiyyətdə-
yişikliklərimüzəfərAliBaşKomandan
İlhamƏliyevinorduquruculuğundakı
davamlıişininnəticəsidir.Bəziaparıcı
Qərbmətbuorqanlarında,habelə 
ABŞ-ınMilliMüharibəKollecinin
(NationalWarCollege)vəSetonHall
UniversitetininDiplomatiyavəBeynəl-
xalqMünasibətlərMəktəbininanalitik
nəşrlərindəAzərbaycanOrdusunun
hərbitaktikasıöyrənilərkənbeləqənaətə
gəlinibki,bizimqarşımızdahətadün-
yanınaparıcıölkəsiolsaidibelə,onun
daheçbirşansıolmayacaqdı.
AzərbaycanOrdusuistənilənvəzi-

fəniicraetməyəqadirdir.İkinciQara-
bağmüharibəsizamanıistifadəolunan
döyüştaktikasıdünyahərbtarixində
yenilikhesabedilirvəmüvafiqalihərbi
məktəblərindərsliklərinəsalınaraqöyrə-
nilir.ABŞHərbiAkademiyasıvəPenta-
qonunrəsmiləridəAzərbaycanOrdusu-
nunhərbiəməliyyatlarınınöyrənilməsi
zərurətiniqeydedirlər.
MəhzAzərbaycanOrdusununşü-

caəti,silahlıqüvvələrinmüzəfərAli
BaşKomandanıcənabİlhamƏliyevin
sərkərdəlikməharətiilətorpaqlarımızın
qısamüddətdə-44günərzindəmini-
mumitkilərlədüşmənişğalındanazad

edilməsixalqımızaböyüksevincvə
qürurhissiyaşatdı.Hərbiquruculuqişi
PrezidentİlhamƏliyevindövlətsiyasəti-
ninstratejiprioritetlərindəndir.
İlhamƏliyevdemişdir:“Əminəmki,

Azərbaycangücləndikcə,ordumuzda
güclənəcəkvəordumuzistənilənvəzifə-
nihəlletməyəhazırdır,bunaqadirdir”.
ArtıqAzərbaycanınərazibütövlüyübər-
paedilib.Vətənmüharibəsinəticəsində
Ermənistanınişğalçılıqsiyasətinəson
qoyulub.Qəhrəmanhərbçilərimizinşü-
caəti,rəşadətisayəsində,şəhidlərimizin
canı-qanıbahasınabütündünyaAzər-
baycanınşanlıqələbəsininşahidioldu.
Müxtəlifdairələrdənolanmüntəzəm
təzyiqvətəhdidlərərəğmənAzərbaycan
özhaqqsavaşındazəfərçaldı.Buzəfər
sayəsində“Ermənistanıngüclüordusu
var”,“ermənixalqıdöyüşkənxalqdır”,
“Azərbaycanxalqıdöyüşəbilmir”kimi
mifərəbirdəfəliksonqoyuldu.
“Mənhərzamanqazilərinyanında

olacağam”deyənPrezidentİlhamƏli-
yevəslindəcəmiyyətimizdəbütünmü-
haribəiştirakçılarınaolanmünasibətini
bildirmişoldu.Yaralanmışmüharibə
iştirakçılarınınreabilitasiyasıvəonların
sosialməsələlərininhəlliistiqamətində
görülmüşişlərsübutedirki,dövləthər
zamanözəsgərininyanındadır.Azər-
baycanxalqımübarizoğulvəqızlarının
şücaətiniyüksəkqiymətləndirir,bütün
şəhidlərimizinruhunaehtiramgöstə-
rir,xatirəsiniucatutur.Vətənmüha-
ribəsindəqəhrəmancasınadöyüşmüş,
ölkəmizinərazibütövlüyüuğrunda
canlarınıfədaetmiş,üçrənglibayrağı-
mızıişğaldanazadolunantorpaqlarımı-
zasancmışəsgərvəzabitlərimizəhəsr
edilmişsilsilətədbirlərhəyatakeçirilir.
AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin
tapşırığınauyğunolaraqMərkəziBank
vəAzərbaycanBanklarAssosiasiyası

“Dəmir yumruq”la 
yazılan zəfər salnaməsi

ƏhlimanƏmiraslanov
MilliMəclisinSəhiyyə 
komitəsininsədri,akademik
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tərəfindənMüdafiəNazirliyininrəsmi
siyahısındaolanşəhidlərinbanklar
qarşısındakreditöhdəliklərisilinmişdir.
Şəhidvəqaziailələrinədəstəkgöstəril-
məsindəAzərbaycandamillihəmrəylik
yaşanırvəbuməqsədləbütünaidiyyəti
dövlətqurumlarınınpotensialısəfərbər
olunmuşdur.AzərbaycanRespublika-
sıərazilərininişğaldanazadedilməsi
zamanıhərbiəməliyyatlardaşücaət
göstərmiş,vəzifəborcunuləyaqətvə
vicdanla,döyüştapşırıqlarınıuğurla
yerinəyetirmişsilahlıqüvvələrinhərbi
qulluqçularıPrezident,müzəfərAli
BaşKomandanİlhamƏliyevinsərən-
camlarıiləmüxtəlifordenvəmedallarla
təltifolunmuşlar-“VətənMüharibəsi
Qəhrəmanı”adı,“Zəfər”,“Qarabağ”,
“Vətənəxidmətəgörə”1-ci,2-civə3-cü
dərəcəli,“Rəşadət”,“AzərbaycanBayra-
ğı”ordenləri,habelə“Vətənuğrunda”,
“İgidliyəgörə”,“Döyüşdəfərqlənməyə
görə”,“Cəsurdöyüşçü”,“Cəbrayılın

azadolunmasınagörə”,“Füzulinin
azadolunmasınagörə”,“Xocavəndin
azadolunmasınagörə”,“Zəngilanın
azadolunmasınagörə”,“Suqovuşanın
azadolunmasınagörə”,“Qubadlının
azadolunmasınagörə”,“Şuşanınazad
olunmasınagörə”,“Kəlbəcərinazad
olunmasınagörə”,“Ağdamınazad
olunmasınagörə”,“Laçınınazadolun-
masınagörə”,“Hərbixidmətlərəgörə”
kimimedallarVətənmüharibəsiiştirak-
çılarınavəyaölümündənsonraonların
yaxınlarınatəqdimolunmuşdur.Mü-
haribədövründəəlini,qolunuitirmiş
qazilərimizüçünənmüasirprotezlər
sifarişedilmişdir.Ehtiyacıolanbütün
qazilərə,şəhidailələrinədövləttərəfin-
dənlazımiköməkgöstərilməkdədir.
İndiyədək9200-əyaxınşəhidailəsi,mü-
haribəəlilidövləttərəfindənmənzillərlə
təminedilmişdir.Həmbirinci,həmdə
ikinciQarabağmüharibəsişəhidlərinin
ailələrinəBakıda,Sumqayıtda,Abşeron

rayonundabuilinsonunaqədərmənzil-
lərveriləcəkdir.Əlavəolaraq,müharibə
əlillərinə7200-əyaxınminikavtomaşını
verilmişdir.AzərbaycanRespublikası
Prezidentitərəfindənşəhidailələrinin
vəhərbiəməliyyatlarnəticəsindəəlil-
liyimüəyyənolunmuşşəxslərinsosial
müdafiəsisahəsindədövləttərəfindən
həyatakeçiriləntədbirlərəəlavədəstək
verilməsiistiqamətindəvətəndaşcə-
miyyətitəşəbbüslərininreallaşdırılması
üçünmüvafiqplatformanınyaradılma-
sı,busahədəşəfafığın,hesabatlılığın
vəictimainəzarətintəminedilməsi
məqsədiilə“YAŞAT”Fonduyaradıl-
mışdır.İndiyədəkfondda62milyon
manatdançoxvəsaittoplanmışdır.
Azərbaycanxalqışəhidlərimizininti-

qamınıdüşməndəndöyüşmeydanında
aldıvəonlarınqanıyerdəqalmadı.Bu
günAzərbaycan“dəmiryumruq”laya-
zılanzəfərsalnaməsiilədünyamiqya-
sındanümunəsayılabilər.
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BİRLİK ZƏFƏR

Vətənmüharibəsininilksaat-
larındanTürkiyəPrezidenticənab
RəcəbTayyibƏrdoğanAzərbay-
canatəkolmadığını,Türkiyənin
sonadəkbizimləolacağınıbildir-
di.PakistanXariciİşlərNazirliyi
isəsentyabrın27-dədərhalbəya-
natlaçıxışedərəkErmənistanın
təcavüzünüqınadı,Pakistanın
qardaşAzərbaycanxalqınınyanın-
daolduğunuvəölkəmizinözünü-
müdafiəhüququnudəstəklədiyini
bildirdi.
Təbiiki,budostluqvəqar-

daşlığıntəməlidahadərindədir.
Azərbaycanınmüstəqilliyinitanı-
yanilkikidövlətməhzTürkiyəvə
Pakistanolmuşdur.Buikiqardaş

ölkəQarabağmünaqişəsindədaim
beynəlxalqsəviyyədəAzərbayca-
nınhaqlımövqeyinidəstəkləyərək
beynəlxalqtəşkilatlardaölkəmizin
hüquqlarınınmüdafiəsinigün-
dəmdəsaxlamışvərespublika-
mızınxeyrinəçıxarılanqərarların
lehinəsəsvermişdir.
1993-cüilaprelin30-daBMT

TəhlükəsizlikŞurasındaErmənis-
tan-AzərbaycanDağlıqQarabağ
münaqişəsiiləəlaqədar822saylı
ilkqətnamədəməhzPakistanın
sədrliyiiləqəbuledilmişdir.Ermə-
nistantorpaqlarımızıişğaletdiyi
üçünPakistanrəsmənbuölkənita-
nımamışvəonunlaindiyədəkheç
birdiplomatikəlaqəqurmamışdır.

Vətənmüharibəsibaşaçatdıq-
dansonramöhtəşəmzəfəriyaşadı-
ğımızməqamdailkolaraqse-
vincimizibölüşənlər,xalqımızıvə
müzəfərAliBaşKomandanımızı
ilktəbrikedənlər,işğaldanazad
olunmuşərazilərəilksəfəredənlər
dəyenəbuikiqardaşölkəninnü-
mayəndələrioldu.
AzərbaycanxalqıvəPrezi-

dentimizbudəstəyivəhəmrəy-
liyiyüksəkqiymətləndirir.Tarixi
qələbəniqeydedənxalqımızın
Azərbaycanbayraqlarıiləyanaşı,
TürkiyəvəPakistanbayraqlarına
böyükhörmətnümayişetdirməsi
dəbununbariztəsdiqiidi.Əslin-
də,qardaşölkələrolanTürkiyəvə

Pakistanlastratejiəməkdaşlığın
vacibliyiuzaqgörənvəmüdriksi-
yasətçi,UluöndərHeydərƏliyev
vəonunlayiqlidavamçısıcənab
PrezidentİlhamƏliyevtərəfin-
dəndaimyüksəkqiymətləndirilib.
Bununnəticəsidirki,artıqillər
öncədənbizimhərikiqardaşölkə
iləstratejitərəfdaşlıqhaqqında
müqavilələrimizmövcuddur.İlk
növbədəqeydedəkki,hələ1996-
cıiliyunun10-da“Azərbaycan
RespublikasıHökumətiiləTürkiyə
RespublikasıHökumətiarasında
hərbitəlim,texnikivəelmisahədə
əməkdaşlıqhaqqında”Saziş,həm-
çinin2002-ciilsentyabrın17-də
“AzərbaycanRespublikasıHöku-
mətivəPakistanİslamRespublika-
sıHökumətiarasındamüdafiəvə
hərbisahədəəməkdaşlıqhaqqın-
da”Sazişimzalanmışdır.2010-cu
ilavqustun16-daisə“Azərbaycan
RespublikasıvəTürkiyəRespub-
likasıarasındastratejitərəfdaşlıq
vəqarşılıqlıyardımhaqqında”
Müqaviləimzalanmışdır.Bumü-
qavilədətərəfərinhərbi-siyasi
vətəhlükəsizlikməsələlərində,
eləcədəqonşuvəqardaşdövlətlər

olaraqmüstəqilliyinin,suverenli-
yinin,ərazibütövlüyünün,sərhəd-
lərinintoxunulmazlığınıntəmin
olunmasındavəqorunmasındasıx
əməkdaşlıqedəcəyiözəksinitap-
mışdır.2015-ciilmartın11-dəisə
“AzərbaycanRespublikasıiləPa-
kistanİslamRespublikasıarasında
stratejitərəfdaşlıqhaqqında”Birgə
Bəyannaməimzalanmışdır.Bə-
yannamədəikiölkəarasındadigər
sahələrləyanaşı,müdafiəvətəhlü-
kəsizliksahəsindədəəməkdaşlığı
dərinləşdirməkvəgenişləndirmək
qarşıyaməqsədqoyulmuşdur,
Ermənistan-AzərbaycanDağlıq
QarabağmünaqişəsininAzərbay-
canRespublikasınınsuverenliyi,
ərazibütövlüyüvəsərhədlərinin
toxunulmazlığı,həmçininBMT
TəhlükəsizlikŞurasınınmüva-
fiqqətnamələriəsasındahəllinin,
AzərbaycanRespublikasınınsuve-
renliyininqısabirzamandabərpa
olunmasınınəhəmiyyətivurğulan-
mışdır.
Bumüqavilələrintəsdiqedil-

məsindəAzərbaycanRespublikası
MilliMəclisinindəböyükxidməti
vardır.MilliMəclishərbirmüqa-

vilənidərindənöyrənmiş,təhlil
vəmüzakirəetmişvəsonnəticədə
onlarısəsçoxluğuiləqəbuletmiş-
dir.
Vətənmüharibəsibaşaçatdıq-

dansonradahadamöhkəmlənən
Azərbaycan-Türkiyə-Pakistanqar-
daşlığınınənböyüktəzahürübuil
sentyabrın12-dən20-dəkBakıda
ilkdəfəolaraqkeçirilənAzər-
baycan,Türkiyə,Pakistanxüsusi
təyinatlıqüvvələrinin“Üçqar-
daş-2021”birgəbeynəlxalqtəlimi
oldu.“Yaşasın,Azərbaycan-Pakis-
tan-Türkiyəqardaşlığı!”şüarıilə
keçirilənbirgətəliminəsasməqsə-
didostvəqardaşölkələrinxüsusi
təyinatlıbölmələrininqarşılıqlı
fəaliyyətinintəkmilləşdirilməsi,
hərbihazırlığınınyüksəldilməsi,
sülhvəmüharibədövründəəmə-
liyyatlarahazırlanması,bilikvə
təcrübəmübadiləsininaparılması
olmuşdur.
Hərüçölkəninxüsusitəyinat-

lıbölmələrimüxtəlifşəraitlərdə
qarşıyaqoyulandöyüştapşırıqla-
rınımüvəfəqiyyətləicraediblər.
Təliminsonuncugünü-sentyabrın
20-dəisə“Yüksəksəviyyəlimü-

“Üç qardaş-2021”  beynəlxalq təlimi - 
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan  
hərbi əməkdaşlığının yeni mərhələsi

ZiyafətƏsgərov
MilliMəclisinMüdafiə,təhlükəsizlik
vəkorrupsiyailəmübarizəkomitəsininsədri

Ölkəmizintarixinəənşan-
lısəhifələrdənbirikimidaxil
olan44günlükVətənmüha-
ribəsibizizəfərəqovuşdurub
torpaqlarımızıdüşmənişğa-
lındanazadetməkləyanaşı,
həmdədostvəqardaşlarımı-
zıtanımaqdamühümsınaq
meydanınaçevrildi.Bugün
fəxarətlədeyəbilərikki,bu
sınaqAzərbaycanaikiənbö-
yükdostunu,qardaşını-Tür-
kiyəvəPakistanıdahayaxın-
dantanıtdı.
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di.PakistanXariciİşlərNazirliyi
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PrezidentİlhamƏliyevtərəfin-
dəndaimyüksəkqiymətləndirilib.
Bununnəticəsidirki,artıqillər
öncədənbizimhərikiqardaşölkə
iləstratejitərəfdaşlıqhaqqında
müqavilələrimizmövcuddur.İlk
növbədəqeydedəkki,hələ1996-
cıiliyunun10-da“Azərbaycan
RespublikasıHökumətiiləTürkiyə
RespublikasıHökumətiarasında
hərbitəlim,texnikivəelmisahədə
əməkdaşlıqhaqqında”Saziş,həm-
çinin2002-ciilsentyabrın17-də
“AzərbaycanRespublikasıHöku-
mətivəPakistanİslamRespublika-
sıHökumətiarasındamüdafiəvə
hərbisahədəəməkdaşlıqhaqqın-
da”Sazişimzalanmışdır.2010-cu
ilavqustun16-daisə“Azərbaycan
RespublikasıvəTürkiyəRespub-
likasıarasındastratejitərəfdaşlıq
vəqarşılıqlıyardımhaqqında”
Müqaviləimzalanmışdır.Bumü-
qavilədətərəfərinhərbi-siyasi
vətəhlükəsizlikməsələlərində,
eləcədəqonşuvəqardaşdövlətlər

olaraqmüstəqilliyinin,suverenli-
yinin,ərazibütövlüyünün,sərhəd-
lərinintoxunulmazlığınıntəmin
olunmasındavəqorunmasındasıx
əməkdaşlıqedəcəyiözəksinitap-
mışdır.2015-ciilmartın11-dəisə
“AzərbaycanRespublikasıiləPa-
kistanİslamRespublikasıarasında
stratejitərəfdaşlıqhaqqında”Birgə
Bəyannaməimzalanmışdır.Bə-
yannamədəikiölkəarasındadigər
sahələrləyanaşı,müdafiəvətəhlü-
kəsizliksahəsindədəəməkdaşlığı
dərinləşdirməkvəgenişləndirmək
qarşıyaməqsədqoyulmuşdur,
Ermənistan-AzərbaycanDağlıq
QarabağmünaqişəsininAzərbay-
canRespublikasınınsuverenliyi,
ərazibütövlüyüvəsərhədlərinin
toxunulmazlığı,həmçininBMT
TəhlükəsizlikŞurasınınmüva-
fiqqətnamələriəsasındahəllinin,
AzərbaycanRespublikasınınsuve-
renliyininqısabirzamandabərpa
olunmasınınəhəmiyyətivurğulan-
mışdır.
Bumüqavilələrintəsdiqedil-

məsindəAzərbaycanRespublikası
MilliMəclisinindəböyükxidməti
vardır.MilliMəclishərbirmüqa-

vilənidərindənöyrənmiş,təhlil
vəmüzakirəetmişvəsonnəticədə
onlarısəsçoxluğuiləqəbuletmiş-
dir.
Vətənmüharibəsibaşaçatdıq-

dansonradahadamöhkəmlənən
Azərbaycan-Türkiyə-Pakistanqar-
daşlığınınənböyüktəzahürübuil
sentyabrın12-dən20-dəkBakıda
ilkdəfəolaraqkeçirilənAzər-
baycan,Türkiyə,Pakistanxüsusi
təyinatlıqüvvələrinin“Üçqar-
daş-2021”birgəbeynəlxalqtəlimi
oldu.“Yaşasın,Azərbaycan-Pakis-
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təyinatlıbölmələrininqarşılıqlı
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hərbihazırlığınınyüksəldilməsi,
sülhvəmüharibədövründəəmə-
liyyatlarahazırlanması,bilikvə
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şahidəçigünü”keçirilib,üçqardaş
ölkəninhərbiqulluqçularınınyük-
səkpeşəkarlıqvəbacarıqnümayiş
etdirməsibütündünyanındiqqəti-
nəçatdırılıb.
“Üçqardaş-2021”birgəbeynəl-

xalqtəlimiAzərbaycan,Türkiyə
vəPakistanhərbiəməkdaşlığı-
nıyenimərhələyəyüksəldib.Bir
tərəfdəntəlimlərqoşunlarımızın
imkanvəqabiliyyətlərinininkişaf
etdirilməsinə,döyüşqabiliyyəti-
ninartırılmasına,hərbçilərimizin
ənsonhərbitexnikibacarıqlara
yiyələnməsinə,bilikvətəcrübə
mübadiləsininaparılmasınaböyük
töhfəverib;xüsusitəyinatlılarımı-
zınbilikvəbacarıqlarıdahada
artıb,peşəkarlıqsəviyyəsixeyli
yüksəlib.Digərtərəfdənbutəlim
xalqlarımızarasındadostluğuvə
ölkələrimizarasındaəməkdaşlı-
ğıdahadamöhkəmləndirib.Üç

qardaşölkəninhərbçilərininhərbi
tapşırıqlarıbirgəhəyatakeçirməsi,
veriləntapşırıqlarınöhdəsindən
birlikdəgücbirliyiiləgəlmələ-
riölkələrimizarasındamövcud
olansıxbağlaraözmüsbəttəsirini
göstərəcəkvəbubağlarıdahada
qırılmazedəcəkdir.
Butəlimləqədəmqoyduğu-

muzyenimərhələninənmühüm
məqamlarındanbiriisəodurki,
təlimlərAzərbaycan,Türkiyəvə
Pakistanqardaşlığınıngücünü
başdaErmənistanolmaqlabütün
dünyayagöstərmişdir.Məlum-
durki,hazırdadünyadageosiyasi
vəziyyətolduqcaqarışıqvəgərgin-
dir.ÖlkəmizinyerləşdiyiCənubi
Qafqazregionudadaimdünya
dövlətlərinindiqqətmərkəzindədir.
HazırdaCənubiQafqazregionun-
dayerləşəndigərikidövləthərbi
təhlükəsizlikbaxımındanitifaqse-

çimlərinimüəyyənediblər.Beləki,
ErmənistanKollektivTəhlükəsizlik
MüqaviləsiTəşkilatınınüzvüdür.
GürcüstanisəNATO-yaüzvlükis-
təyiniaçıqşəkildəbildirir.
Vətənmüharibəsindəkiqələ-

bəmizdənsonraisəregiondayeni
geosiyasireallıqlaryaranıb.Bizim
üçünbundansonrabaşlıcaməqsəd
hərbigücümüzüənyüksəksəviy-
yəyəçatdırmaqlaVətənmüharibə-
sindəqazanılmışqələbəninqoru-
nubsaxlanılmasıdır.Buməqsədə
çatmaqüçünTürkiyəvəPakistan
dövlətləriiləhərbiəməkdaşlıqda
daxilolmaqla,qarşılıqlımüna-
sibətləringücləndirilməsiAzər-
baycanüçünəndoğruaddımdır.
Çünkibuölkələrləəməkdaşlığımız
həmdəinama,etimada,dostluğa,
qardaşlığasöykənib.
Ermənistanınvəermənipərəst

qüvvələrinhələdəbəzitəxribatçı

MilliMəclisinSədriSahibəQafarova,TürkiyəBöyükMillətMəclisininSədriMustafaŞentop 
vəPakistanİslamRespublikasıMilliAssambleyasınınSədriƏsədQeysəriniştirakıiləBakıBəyannaməsiqəbuledildi
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çıxışları,hərəkətləribizəhaqqve-
rirki,qardaşTürkiyəvəPakistan
iləbirgəhərbitəlimlərkeçirərəköz
gücümüzüdahadaartıraqvəmilli
təhlükəsizliyimizəqarşıtəhdidləri
birgədəfedək.“Üçqardaş-2021”
təlimiqarşıyaqoyulanbuməq-
sədlərənailolmuşdur.Üçölkə-
ninhərbiəməkdaşlıqsahəsindəki
qarşılıqlıişbirliyibundansonrada
davametdiriləcəkdir.
Biz“Üçqardaş-2021”təliminin

nəqədərəhəmiyyətlivəfaydalı
olduğunutezliklətəlimindoğurdu-
ğumüsbətnəticələrdəgörəcəyik.
Həmdəbumüsbətnəticələrözünü
təkcəhərbisahədəgöstərməyəcək.
Şübhəsizki,təlimhərbçilərimizin
peşəkarlıqsəviyyəsininartırılması-
naöztöhfəsiniverəcək,ordularımız

arasındamövcudolanəlaqələrda-
hadagüclənəcək,müdafiəvədö-
yüşqabiliyyətimizinartırılmasına,
terrorlamübarizəüçünyeniüsul-
larınkəşfedilməsinəvəqarşılıqlı
təcrübə-bilikmübadiləsiyoluilə
bacarıqlarımızıninkişafetdirilmə-
sinəimkanyaradacaqdır.Təlimlər
bizəhərbisahədəhəmtəhsil,həm
dəistehsalüzrəbirgəmüəssisələrin
açılmasıimkanınıqiymətləndirmək
fürsətivermişdir.
Hərbisahədəkiəhəmiyyətin-

dənəlavəhəmdə“Üçqardaş-

2021”təlimininsiyasinəticələrini
dəmüşahidəedəcəyik.Çünki
başdaErmənistanolmaqlabütün
dünyaölkələri“Üçqardaş-2021”
təlimininkeçirilməsini,həmçinin
təlimlərinməhzAzərbaycandake-
çirilməsinidiqqətləizlədi.Təlim-
lərinölkəmizdəkeçirilməsiheç
dətəsadüfdeyildi.Bu,birtərəf-
dənAzərbaycanınbölgədəgüclü
dövlətolduğunu,beləbirhərbi
tədbirəuğurlaevsahibliyietmək
iqtidarındaolduğunugöstərdi.
DigərtərəfdənisəAzərbaycanın
təkolmadığını,bundansonrada
heçvaxttəkolmayacağını,dost
vəqardaşölkələrindaimköməyə
gələcəyinidünyayabəyanetdi.
TəlimləryalnızErmənistanüçün
yox,həmdəbuqardaşölkələrin

hərbirinəözünü
rəqibbilənqüvvə-
lərüçünsiyasibir
mesajvəxəbər-
darlıqdır.Çünki
həminqüvvələr
artıqbundanson-
rabuqardaşlığı
gözönünəalmaq
məcburiyyətində-
dirlər.
Bizimqar-

daşlığımız,birgə
həyatakeçirdiyi-
miztəlimlər,hərbi
gücümüzüdaha
daartırmağımız
üçüncüdövlətlərə
qarşıyönəlmə-

yib.Üçqardaşölkəolaraqbizim
məqsədimizmillimaraqlarımızı,
ərazibütövlüyümüzüvəsuve-
renliyimiziqorumaqdır.Dostvə
qardaşdövlətlərin,xalqlarınbirlik
nümayişetdirməsivəbirgəhərə-
kətetməsibugününmürəkkəb
geosiyasireallığındaartıqzamanın
tələbidir.Əslindəseparatizmləvə
terrorlamübarizədə,münaqişə
ocaqlarınınaradanqaldırılmasın-
dabuüçqardaşölkəarasındakı
birlikvəəzmkarlıqregiondasülh,
təhlükəsizlikvəsabitliküçünən

böyükzəmanətdir.Regionumuzun
təhlükəsizliyi,münaqişəocaqla-
rınınaradanqaldırılmasıisəöz
növbəsindəqlobalsəviyyədəsülhə
xidmətedir.
Birməqamıdaqeydetmək

lazımdırki,üçqardaşölkənin
hərbisahədəişbirliyinivətəlim-
ləriuğurladavametdirəbilməsi
üçünilknövbədəonlarınarasında
güclüsiyasibirlikvəəməkdaş-
lıqolmalıdır.Busiyasibirliyinən
böyüktəzahürüAzərbaycanüçün
çoxönəmlibirtarixdə-2021-ciil
iyunun15-də-MilliQurtuluşGü-
nündədostvəqardaşTürkiyəilə
mütəfiqlikmünasibətlərinədair
“ŞuşaBəyannaməsi”ninimzalan-
masıoldu.“ŞuşaBəyannaməsi”
müstəsnasiyasivətarixiəhəmiy-
yətəmalikdir,Azərbaycan-Türkiyə
münasibətləribuBəyannaməiləöz
dostluğununənyüksəkzirvəsinə
yüksəlmişdir.
Dostvəqardaşdövlətlərləsiya-

sibirlikbaxımındancariiliyulun
27-dəMilliMəclisdəAzərbaycan,
TürkiyəvəPakistanparlament
sədrlərininimzaladığıBakıBə-
yannaməsininroludaolduqca
vacibdir.TürkiyəvəPakistan
deputatlarınınparlamentsədrləri-
ninbaşçılığıiləBakıyagəlmələri,
MilliMəclisdəAzərbaycan,Pakis-
tan,Türkiyəparlamentsədrləri
səviyyəsindəüçtərəfidanışıqlar
aparılması,sondaBakıBəyanna-
məsininqəbuledilməsiAzərbay-
can,Pakistan,Türkiyədostluğunu
rəsmiolaraqbütündünyayabəyan
etmişdir.
Bizəminikki,hərbitəlimlərdə

çiyin-çiyinədayanaraqbütüntap-
şırıqlarınöhdəsindənuğurlagələn
hərbçilərimizkimi,dövlətlərimiz,
dövlətbaşçılarımızvəxalqlarımız
dabeləçiyin-çiyinədayanaraqmil-
limaraqlarımızıhərzamanmüda-
fiəedəcək,dostluğumuzudahada
möhkəmləndirəcəkvəbiziəbədi
qardaşlarkimibütündünyayata-
nıdacaqlar!

Bizimqardaşlığımız,birgəhəyata
keçirdiyimiztəlimlər,hərbigücümüzü
dahadaartırmağımızüçüncüdövlətlərə
qarşıyönəlməyib.Üçqardaşölkəolaraq
bizimməqsədimizmillimaraqlarımızı,
ərazibütövlüyümüzüvəsuverenliyimizi
qorumaqdır.Dostvəqardaşdövlətlərin,
xalqlarınbirliknümayişetdirməsi
vəbirgəhərəkətetməsibugünün
mürəkkəbgeosiyasireallığındaartıq
zamanıntələbidir.
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-Səmədmüəllim,AŞPA-da
insanhaqlarımövzusuüzrəmə-
ruzəçiseçilmisiniz.Azərbayca-
nınErmənistanüzərindəqazan-
dığımöhtəşəmzəfərdənsonra
Fransakimi,ermənilobbisinin
cidditəsirəmalikolduğubir
ölkədəbeləbirseçiminolma-
sıqürurvericidir.Bubarədənə
deməkistərdiniz?
-Çoxvacibbirməqamatoxun-

dunuz.Bizartıq20ildirki,Avropa

Şurasınınüzvüyük.Bumüddətdə
sizinqeydetdiyinizhəminölkə-
lərdənməruzəçilərtəyinolunur
vəonlarburegiondavəziyyəti
araşdırırlar.Ancaqbu,yenibirreal-
lıqdırki,artıqburegiondanolan
məruzəçigedibobölgədəkiinsan
haqlarıiləbağlıprosesləriaraşdı-
racaq.ÜzvüolduğumuzAvropa
KonservatorlarPartiyasınındəs-
təyiiləqurumunSiyasiməsələlər
vədemokratiyakomitəsindəbelə

birmövzununaraşdırılmasıqərara
alındı,səsverməkeçirildivəmən
yekdillikləməruzəçitəyinolun-
dum.Sözügedənməruzəbutəşki-
latdaçoxmürəkkəbhesabolunan
məruzələrdənbiridir.Artıqməruzə
üzərindəişləməyəbaşlamışıq.
Məruzəçitəyinolunmağım

barədəqərarverilənkimidigər
ölkələrdənolannümayəndələrdər-
halməndənsoruşdularki,işlərimi
hansıistiqamətdətəşkiledəcəyəm.

Cavabımondanibarətolduki,bu
məsələyəobyektivyanaşacağam,
buradaikilistandartlarolmaya-
caq...Söhbətondangedirki,bəzən
insanhaqlarıhaqqındadanışan
avropalılarbaşqaregionda,fərqli
coğrafiyadaolaninsanhaqlarından
sözaçırlar,özölkələrindəndanış-
mağaisəçəkinirlər.Lakinaydın
görürükki,bugünAvropanın
əninkişafedənölkələrindəinsan
haqlarıiləbağlı,xüsusiləultrasağçı
ideologiyabaşqaldırırvəbu,həm
demokratiyaya,həmqanununalili-
yinə,həmdəümumidəyərlərimizə
böyüktəhdiddir.Təbiiki,heçbir
ölkəmükəmməldeyil,həryerdə
insanhaqlarıiləbağlıproblemlər
mövcuddur.Lakinhərbirölkəyə
yanaşmaeyniolmalıdır.Ultrasağ-
çıideologiyadanhəmAvropanın
inkişafetmişölkələri,həmquruma
yenidaxilolmuşölkələr,ocümlə-
dənbizəziyyətçəkmişik,insanlar
itirmişik.Nəyəgörəindiyəqədər
buməsələlərqaldırılmayıb?Biz
özüzərimizdəultrasağçılarınikili
standartlarınıgörmüşük.Bizim
torpaqlarımızınişğalıda,ərazi
bütövlüyümüzünpozulmasıda
həminqüvvələrtərəfindənyaört-
basdıredilirdi,yadadəstəklənirdi.
Azərbaycanınərazibütövlüyünü
tanımayanlar,Ermənistanahaqq
qazandıranlar,bizəbarmaqarası-
aşağısəviyyəliinsanlarkimibaxan-
lar,qanununaliliyindən,demok-
ratiyadanalətkimiistifadəedənlər
ultrasağçıideologiyanındaşıyıcıları
deyilmi?
Məhzbubaxımdan,Avropa

qitəsindəultrasağçıideologiya,
irqçilik,ksenofobiya,insanhaq-
larınaziddolandigərproseslər
ciddiaraşdırılmalıdır.Çünkionlar
insanlararasındakıünsiyyətə,tole-
rantlığa,dinidözümlülüyə,mul-
tikulturalizmə,Avropanıntəməl
dəyərlərinəcidditəhdiddir.Bəs
üzvüolduğumuzAvropaŞurası
da,AvropaParlamentidə,ATƏTdə
məhzbutəməllərinüzərindəqurul-
mayıbmı?!

Onagörədəhesabedirəmki,
mənimbumövzuiləbağlıməruzə-
çitəyinedilməyimtəsadüfideyil.
Ətrafıaraşdırmalaraparmaqüçün
müxtəlifAvropaölkələrinəsəfərlə-
rimolacaq.Calışacağamki,Avropa
ŞurasınınSiyasikomitəsinəvəqu-
rumunParlamentAssambleyasına
obyektivbirməruzətəqdimedim.

-BuyaxınlardaAŞPA-da“Er-
mənistan-Azərbaycanarasında
münaqişəninhumanitarnəticə-
ləri”adlıməruzəninmüzakirəsi
zamanıərazilərimizinErmənis-
tantərəfindənminalanması,
işğalçıölkəninminaxəritələrini
təhvilverməməsi,münaqişə
zonasındanuzaqolanAzərbay-
canşəhərlərinin-Gəncə,Bərdə,
Tərtərərazilərininraketatə-
şinətutulması,dincəhalinin
hədəfalınmasıməsələlərinə
toxunuldu.Buzamanerməni
deputatlarınınreaksiyasınecə
oldu?
-Əvvəla,bumövzununadı

iləbağlıbirməsələnidiqqətinizə
çatdırmaqistəyirəm.Ermənista-
nınAŞPA-dakınümayəndəheyəti
düzbirilərzindəbumövzunun
adından,“Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi”ifadəsininçıxarıla-
raq,“DağlıqQarabağmünaqişəsi”
iləəvəzolunmasıiləbağlımü-
barizəapardı.ÇünkiErmənistan
nümayəndəheyətiözdövlətini
məsuliyyətdənkənartutmağaçalı-
şaraq,gündəməqondarmaDağlıq
Qarabağ,Artsaxdedikləriyalançı
“respublikanı”gətirməkistəyirdi.
Bizbucəhdinqarşısınıalmaqüçün
ciddiişapardıq.Ermənilərməruzə-
dənbusözünçıxmasıüçünbütün
səylərinigöstərdilər.Faktikiolaraq,
Azərbaycanaqarşıbiritihamsə-
nəditərtibedilməsiniistəyirdilər,
lakinnailolabilmədilər.Bizbu
məruzəyəAzərbaycanınmillima-
raqlarınıəhatəedənbütünbəndlə-
rindaxilolunmasınıtəminetməklə,
sənəddəAzərbaycanaqarşıolan
məsələlərizərərsizləşdirdik.

Düşünürəmki,Azərbaycan
üçünböyükəhəmiyyətkəsbedən
bumövzuiləbağlıməruzəçiPol
QavanınAğdamrayonunagetməsi,
ermənilərintörətdiyivandalizmi
gözləriiləgörməsidəməruzənin
balanslaşdırılmasınamüsbəttəsir
göstərdi.Azərbaycanhəmişəbil-
dirirdiki,Ermənistanıniddiaları
yalanüzərindəqurulub,onların
dedikləriheçbirfaktaəsaslanmır.
Artıqməruzəçidəbufikirləriqis-
mənqəbuletdi.QarabağAzərbay-
canərazisiolduğuüçünməruzədə
Ermənistanınməsuliyyətdaşıdığı
qeydedildi.Azərbaycantərəfinin
təklifetdiyidüzəlişlərinəksəriyyə-
tiqəbulolundu.Məruzəyəbirinci
Qarabağmüharibəsindədördminə
yaxınazərbaycanlınınitkindüşmə-
si,ermənilərintörətdiyicinayətlə-
rinaraşdırılması,Xocalısoyqırımı,
azadedilmişərazilərimizinmina-
lardantəmizlənməsi,Ermənistan
tərəfindənminalanmışərazilərin
xəritələrinintəhvilverilməməsi,44
günlükmüharibəzamanısərhəd
zonasındankənardayerləşən-
Gəncə,Bərdə,TərtərvəBakının
raketatəşinəməruzqalması,dinc
əhalininhədəfalınmasıkimiməsə-
lələrdaxiledildi.
ArtıqAŞPAvəbeynəlxalqtəşki-

latlarermənilobbisinintəzyiqlərinə
baxmayaraq,Azərbaycanınyarat-
dığıreallığıqəbuletməyəməh-
kumdurlar.BuyaxınlardaAŞPA
prezidentindənməktubalmışam.
Sevindiricihaldırki,qurumunpre-
zidenticənabRikDayemsmənim
fikirlərimidəstəkləyərək,bölgədə
dincyaşayışıvərifahıtəminetmək
üçünaddımlaratmağınvaxtıgəldi-
yini,ErmənistanvəAzərbaycanara-
sındabir-birlərininərazibütövlüklə-
rinə,beynəlxalqsəviyyədətanınmış
sərhədlərəsasındasuverenliklərinə
hörmətvəmehribanqonşuluqmü-
nasibətlərinitəşviqetmənibeynəl-
xalqtəşkilatlarınvəzifəsihesabedir.
Onunbuməktubuartıqbizim
doğruyolda,doğrumövqedəoldu-
ğumuzungöstəricisidir.

Səməd Seyidov AŞPA-nın insan  
haqları üzrə məruzəçisi seçilib

Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb  le  ya  sın  da  kı (AŞ  PA) nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin rəh  bə  ri, Mil  li 
Məc  li  sin Bey  nəl  xalq əla  qə  lər və par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər ko  mi  tə  si  nin səd  ri Sə  məd Se  yi  dov quru-
mun “Av  ro  pa  da ult  ra  sağ  çı ideolo  gi  ya  nın de  mok  ra  ti  ya  ya ça  ğı  rış  la  rı və in  san haq  la  rı” möv  zu  su üz  rə mə -
ru  zə  çi  si se  çi  lib. Sə  məd Se  yi  dov bu  nun  la  bağlı sual  la  rı  mı  zı ət  raf   ı ca  vab  lan  dır  dı. 
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-Səmədmüəllim,AŞPA-da
insanhaqlarımövzusuüzrəmə-
ruzəçiseçilmisiniz.Azərbayca-
nınErmənistanüzərindəqazan-
dığımöhtəşəmzəfərdənsonra
Fransakimi,ermənilobbisinin
cidditəsirəmalikolduğubir
ölkədəbeləbirseçiminolma-
sıqürurvericidir.Bubarədənə
deməkistərdiniz?
-Çoxvacibbirməqamatoxun-

dunuz.Bizartıq20ildirki,Avropa

Şurasınınüzvüyük.Bumüddətdə
sizinqeydetdiyinizhəminölkə-
lərdənməruzəçilərtəyinolunur
vəonlarburegiondavəziyyəti
araşdırırlar.Ancaqbu,yenibirreal-
lıqdırki,artıqburegiondanolan
məruzəçigedibobölgədəkiinsan
haqlarıiləbağlıprosesləriaraşdı-
racaq.ÜzvüolduğumuzAvropa
KonservatorlarPartiyasınındəs-
təyiiləqurumunSiyasiməsələlər
vədemokratiyakomitəsindəbelə

birmövzununaraşdırılmasıqərara
alındı,səsverməkeçirildivəmən
yekdillikləməruzəçitəyinolun-
dum.Sözügedənməruzəbutəşki-
latdaçoxmürəkkəbhesabolunan
məruzələrdənbiridir.Artıqməruzə
üzərindəişləməyəbaşlamışıq.
Məruzəçitəyinolunmağım

barədəqərarverilənkimidigər
ölkələrdənolannümayəndələrdər-
halməndənsoruşdularki,işlərimi
hansıistiqamətdətəşkiledəcəyəm.

Cavabımondanibarətolduki,bu
məsələyəobyektivyanaşacağam,
buradaikilistandartlarolmaya-
caq...Söhbətondangedirki,bəzən
insanhaqlarıhaqqındadanışan
avropalılarbaşqaregionda,fərqli
coğrafiyadaolaninsanhaqlarından
sözaçırlar,özölkələrindəndanış-
mağaisəçəkinirlər.Lakinaydın
görürükki,bugünAvropanın
əninkişafedənölkələrindəinsan
haqlarıiləbağlı,xüsusiləultrasağçı
ideologiyabaşqaldırırvəbu,həm
demokratiyaya,həmqanununalili-
yinə,həmdəümumidəyərlərimizə
böyüktəhdiddir.Təbiiki,heçbir
ölkəmükəmməldeyil,həryerdə
insanhaqlarıiləbağlıproblemlər
mövcuddur.Lakinhərbirölkəyə
yanaşmaeyniolmalıdır.Ultrasağ-
çıideologiyadanhəmAvropanın
inkişafetmişölkələri,həmquruma
yenidaxilolmuşölkələr,ocümlə-
dənbizəziyyətçəkmişik,insanlar
itirmişik.Nəyəgörəindiyəqədər
buməsələlərqaldırılmayıb?Biz
özüzərimizdəultrasağçılarınikili
standartlarınıgörmüşük.Bizim
torpaqlarımızınişğalıda,ərazi
bütövlüyümüzünpozulmasıda
həminqüvvələrtərəfindənyaört-
basdıredilirdi,yadadəstəklənirdi.
Azərbaycanınərazibütövlüyünü
tanımayanlar,Ermənistanahaqq
qazandıranlar,bizəbarmaqarası-
aşağısəviyyəliinsanlarkimibaxan-
lar,qanununaliliyindən,demok-
ratiyadanalətkimiistifadəedənlər
ultrasağçıideologiyanındaşıyıcıları
deyilmi?
Məhzbubaxımdan,Avropa

qitəsindəultrasağçıideologiya,
irqçilik,ksenofobiya,insanhaq-
larınaziddolandigərproseslər
ciddiaraşdırılmalıdır.Çünkionlar
insanlararasındakıünsiyyətə,tole-
rantlığa,dinidözümlülüyə,mul-
tikulturalizmə,Avropanıntəməl
dəyərlərinəcidditəhdiddir.Bəs
üzvüolduğumuzAvropaŞurası
da,AvropaParlamentidə,ATƏTdə
məhzbutəməllərinüzərindəqurul-
mayıbmı?!

Onagörədəhesabedirəmki,
mənimbumövzuiləbağlıməruzə-
çitəyinedilməyimtəsadüfideyil.
Ətrafıaraşdırmalaraparmaqüçün
müxtəlifAvropaölkələrinəsəfərlə-
rimolacaq.Calışacağamki,Avropa
ŞurasınınSiyasikomitəsinəvəqu-
rumunParlamentAssambleyasına
obyektivbirməruzətəqdimedim.

-BuyaxınlardaAŞPA-da“Er-
mənistan-Azərbaycanarasında
münaqişəninhumanitarnəticə-
ləri”adlıməruzəninmüzakirəsi
zamanıərazilərimizinErmənis-
tantərəfindənminalanması,
işğalçıölkəninminaxəritələrini
təhvilverməməsi,münaqişə
zonasındanuzaqolanAzərbay-
canşəhərlərinin-Gəncə,Bərdə,
Tərtərərazilərininraketatə-
şinətutulması,dincəhalinin
hədəfalınmasıməsələlərinə
toxunuldu.Buzamanerməni
deputatlarınınreaksiyasınecə
oldu?
-Əvvəla,bumövzununadı

iləbağlıbirməsələnidiqqətinizə
çatdırmaqistəyirəm.Ermənista-
nınAŞPA-dakınümayəndəheyəti
düzbirilərzindəbumövzunun
adından,“Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi”ifadəsininçıxarıla-
raq,“DağlıqQarabağmünaqişəsi”
iləəvəzolunmasıiləbağlımü-
barizəapardı.ÇünkiErmənistan
nümayəndəheyətiözdövlətini
məsuliyyətdənkənartutmağaçalı-
şaraq,gündəməqondarmaDağlıq
Qarabağ,Artsaxdedikləriyalançı
“respublikanı”gətirməkistəyirdi.
Bizbucəhdinqarşısınıalmaqüçün
ciddiişapardıq.Ermənilərməruzə-
dənbusözünçıxmasıüçünbütün
səylərinigöstərdilər.Faktikiolaraq,
Azərbaycanaqarşıbiritihamsə-
nəditərtibedilməsiniistəyirdilər,
lakinnailolabilmədilər.Bizbu
məruzəyəAzərbaycanınmillima-
raqlarınıəhatəedənbütünbəndlə-
rindaxilolunmasınıtəminetməklə,
sənəddəAzərbaycanaqarşıolan
məsələlərizərərsizləşdirdik.

Düşünürəmki,Azərbaycan
üçünböyükəhəmiyyətkəsbedən
bumövzuiləbağlıməruzəçiPol
QavanınAğdamrayonunagetməsi,
ermənilərintörətdiyivandalizmi
gözləriiləgörməsidəməruzənin
balanslaşdırılmasınamüsbəttəsir
göstərdi.Azərbaycanhəmişəbil-
dirirdiki,Ermənistanıniddiaları
yalanüzərindəqurulub,onların
dedikləriheçbirfaktaəsaslanmır.
Artıqməruzəçidəbufikirləriqis-
mənqəbuletdi.QarabağAzərbay-
canərazisiolduğuüçünməruzədə
Ermənistanınməsuliyyətdaşıdığı
qeydedildi.Azərbaycantərəfinin
təklifetdiyidüzəlişlərinəksəriyyə-
tiqəbulolundu.Məruzəyəbirinci
Qarabağmüharibəsindədördminə
yaxınazərbaycanlınınitkindüşmə-
si,ermənilərintörətdiyicinayətlə-
rinaraşdırılması,Xocalısoyqırımı,
azadedilmişərazilərimizinmina-
lardantəmizlənməsi,Ermənistan
tərəfindənminalanmışərazilərin
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Gəncə,Bərdə,TərtərvəBakının
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latlarermənilobbisinintəzyiqlərinə
baxmayaraq,Azərbaycanınyarat-
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kumdurlar.BuyaxınlardaAŞPA
prezidentindənməktubalmışam.
Sevindiricihaldırki,qurumunpre-
zidenticənabRikDayemsmənim
fikirlərimidəstəkləyərək,bölgədə
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Onunbuməktubuartıqbizim
doğruyolda,doğrumövqedəoldu-
ğumuzungöstəricisidir.

Səməd Seyidov AŞPA-nın insan  
haqları üzrə məruzəçisi seçilib

Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb  le  ya  sın  da  kı (AŞ  PA) nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin rəh  bə  ri, Mil  li 
Məc  li  sin Bey  nəl  xalq əla  qə  lər və par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər ko  mi  tə  si  nin səd  ri Sə  məd Se  yi  dov quru-
mun “Av  ro  pa  da ult  ra  sağ  çı ideolo  gi  ya  nın de  mok  ra  ti  ya  ya ça  ğı  rış  la  rı və in  san haq  la  rı” möv  zu  su üz  rə mə -
ru  zə  çi  si se  çi  lib. Sə  məd Se  yi  dov bu  nun  la  bağlı sual  la  rı  mı  zı ət  raf  ı ca  vab  lan  dır  dı. 
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Sentyabrın27-də44günlük
Vətənmüharibəsininbaşlanması-
nınildönümüiləəlaqədarBakının
başmeydanındanstartgötürən
yürüşdəPrezidentİlhamƏliyev
vəBirincivitse-prezident,hör-
mətliMehribanxanımƏliyeva
şəhidlərinrəsmlərihəkkolunmuş
plakatlarıhərbçiləriləbirlikdəbaş-
larıüzərinəqaldırdılar.Bununla

omüqəddəslərimizəAzərbaycan
durduqcadaimyüksəklərdəola-
caqlarınısübutetdilər.
2020-ciil27sentyabrtariximilli

səfərbərliyinənyüksəkzirvəsi,
xalqımızınçoxəsrlikarzularının
gerçəyəçevrildiyidönüşanıdır.
UluöndərHeydərƏliyevdeyirdi:
“Azadlığanailolmaqüçünmilliru-
huncanlanmasılazımdır”.1993-cü
ilinxilaskarlıqmissiyası27ildən
sonraölkəmizəyeniqələbələrgətir-
di.PrezidentİlhamƏliyevinAzər-
baycanarəhbərliketdiyison17ildə
Ermənistanınbaşıüzərindətutduğu
siyasi,iqtisadi,mədəni,diplomatik
“dəmirəl”27sentyabrda“silahlı
yumruğ”açevrilərəkdüşməniməğ-
lubetdivətəkcətorpaqlarımızıde-
yil,yaşadığımızregionudamillətçi
faşizmdənvəseparatizmdənxilas
etdi.Azərbaycanınvəazərbaycanlı-
larındünyadaformalaşanyeninü-
munəsi-ədalətsizlikləbarışmayan,
qalibxalqvədövlətobrazıxarici
işğallaraltındaqalanİslamölkələri,
ocümlədənseparatizmdənəziyyət
çəkəndövlətlərüçünbirsimvola,
birümidəçevrildi.Heçşübhəet-
mirikki,dünyanıvəregionumuzu
dəyişənbu44gününəks-sədası
hələuzunmüddətdillərdədolaşa-

caq.Çünkiənböyüknəticəhaqqın
təntənəsidir.
Azərbaycanınhərbizəfəridün-

yadaədalətistəyənhərbirxalqın
vədövlətinqələbəsidir.Onagörə
dəəminikki,AliBaşKomanda-
nın27sentyabrtarixindəverdiyi
döyüşəmri,müharibəgünlərin-
dədiplomatik,siyasi,informasiya
səngərindəcəsarətlisavaşı,həmin
dövrərzindəxalqilətəması,hərbir
məlumatışəxsənözününmillə-
təçatdırmasıdünyadamüharibə
liderliyiniöyrənənlərüçünqiymətli
mənbəolacaq.
Birdahavurğulamaqistərdim

ki,son30ildəŞəhidlərxiyabanı
millətimizintəkcəazadlıqsimvo-
lu,əbədiziyarətyerideyil,həmdə
düşmənəqarşımənəvisəfərbərlik
vəmillibirlikünvanıolmuşdur.
OnagörəŞəhidlərxiyabanıhəmdə
zəfərabidəsidir,müqəddəsamalla-
rınqalibliksimvoludur!
Bizdöyüşmeydanlarındaca-

nınıqurbanverənoğullarıanar-
kən,Gəncə,Bərdə,Tərtərvədigər
şəhərlərəvurulanzərbələrəsinə
gərənləridəeyniehtiramlaanırıq.
Minillərdirbirxalqa,mədəniyyətə,
diləvəməsləkəmalikolanlarınsı-
rasındanqurbangedənlərinhamısı

dəyərlidir,unudulmazdır,ehtirama
layiqdir.Qələbəmizinildönümü
iləbağlıhesabatverərkən,“Böyük
qayıdış”,“Böyükquruculuq”və
“BöyükAzərbaycan”idealınıfəxrlə
qeydedirik.Dahaotorpaqlardan
millətimiziheçbirqüvvəçıxarabil-
məyəcək!
İndiqətiyyənşübhəyoxdurki,

düşmənhansısapartiyanı,hakimiy-
yəti,siyasişəxsideyil,məhzdövlə-
timizinməhvini,millətimiziözünə
tabeetməyihədəfseçmişdi.Lakin
Azərbaycanxalqıdöyüşmeydan-
larındahəminqüvvəni-erməni
faşizminiməğlubetdi.
Biriləvvəlhərbirvətəndaşı-

mızintizarlaAliBaşKomandanın
hərqarışvətəntorpağıüçünelan
edəcəyixoşmüjdələrigözləyirdi.
SuqovuşandanXudafərinə,Ağ-
bənddənŞuşazirvəsinəqədərhər
yerdətorpağasancılanAzərbaycan
bayraqlarıigidvəcəngavəroğul-
larımızınqanlarınınnişanıdır!Bəli,
şəhidlərmillətinkimliyi,tanıtım
şəklidir!Əgərdövlətvədövlətçi-
likvarsa,bayrağımızdalğalanırsa,
demək,şəhidlərimizyaşayır.Ali
BaşKomandanınvəBirincixanımın
ordumuziləçiyin-çiyinəaddım-
laması,onlarınqürurvəitkisini
qəlbənyaşamaları,şəhidvəqazi
analarınıbağırlarınabasmalarıson-
suzmərhəməthissi,əsldövlət,ailə
vənəcibliknümunəsidir.
Canlarınıbutorpağafədaedən

onminlərlədöyüşçü,əsgərvəzabit
azadetdiklərişəhərvəkəndlərdə
birdəfədəolmamışdılar,oyer-
lərigörməmişdilər,o torpaqlara
ayaqlarıdəyməmişdi.Lakinvətə-
nəməhəbbət,düşmənənifrəthissi
onlarıbirləşdirmişdi.Onillərboyu
beynəlxalqidmanarenalarında
rəqiblərinəqalibgələn,istərtatami
üzərində,istərsədəsiyasimeydan-
lardadüşməniməğlubedən,eləcə
dəKosovada,İraqda,Əfqanıstanda
xilaskarlıqmissiyalarındaiştirak
edənoğullargüclüvəqalibbirordu
olduqlarınıbütündünyayasübut
etdilər.

Azərbaycan xalqının  
yeni millət və dövlət təqvimi

ZahidOruc
MilliMəclisinİnsanhüquqları
komitəsininsədri,Sosial
TədqiqatlarMərkəzininİdarə
Heyətininsədri

Xal  qı  mız çox mi  nil  lik  ta  ri  xin  də özü  nün ye  ni döv  lət və mil  lət təq  vi  mi  nin bi  rin -
ci ili  ni qeyd edir. Mi  lad və hic  ri təq  vi  mi ki  mi 44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si də bir 
mil  lə  tin ye  ni  dən ya  ra  dı  lış və di  ri  li  ş ta  ri  xi  dir. Qa  ra ha  şi  yə  yə alın  mış məğ  lu  biy  yət 
sə  hi  fə  lə  ri ar  tıq bağ  lan  dı, 27 sent  yabr Anım gü  nü ilə zə  fər möv  lu  du baş  lan  dı. Pol -
kov  nik  dən mü  kəl  lə  fiy  yət  li əs  gə  rə qə  dər 2907 şə  hid və it  kin dü  şən 7 nə  fə  rin sı  ra -
sın  da olan xal  qı  mı  zın se  çil  miş öv  lad  la  rı  nın  ad  la  rı, tə  vəl  lüd  lə  ri, ul  duz  la  rı fərq  li ol  sa 
da, ha  mı  sı bir bay  ra  ğın ul  du  zu  na çev  ri  lib, və  tən üçün ey  ni mər  tə  bə  yə yük  səl  di  lər. 
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vəBirincivitse-prezident,hör-
mətliMehribanxanımƏliyeva
şəhidlərinrəsmlərihəkkolunmuş
plakatlarıhərbçiləriləbirlikdəbaş-
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Xal  qı  mız çox mi  nil  lik  ta  ri  xin  də özü  nün ye  ni döv  lət və mil  lət təq  vi  mi  nin bi  rin -
ci ili  ni qeyd edir. Mi  lad və hic  ri təq  vi  mi ki  mi 44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si də bir 
mil  lə  tin ye  ni  dən ya  ra  dı  lış və di  ri  li  ş ta  ri  xi  dir. Qa  ra ha  şi  yə  yə alın  mış məğ  lu  biy  yət 
sə  hi  fə  lə  ri ar  tıq bağ  lan  dı, 27 sent  yabr Anım gü  nü ilə zə  fər möv  lu  du baş  lan  dı. Pol -
kov  nik  dən mü  kəl  lə  fi y  yət  li əs  gə  rə qə  dər 2907 şə  hid və it  kin dü  şən 7 nə  fə  rin sı  ra -
sın  da olan xal  qı  mı  zın se  çil  miş öv  lad  la  rı  nın  ad  la  rı, tə  vəl  lüd  lə  ri, ul  duz  la  rı fərq  li ol  sa 
da, ha  mı  sı bir bay  ra  ğın ul  du  zu  na çev  ri  lib, və  tən üçün ey  ni mər  tə  bə  yə yük  səl  di  lər. 
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Müharibədəsiyasi,sosial,etnik
vəmilliayrı-seçkilik,yaşfərqləri
olmadığıüçünşəhidlərmillətimizin
birliksimvoludur.Onlarıpartiya-
lara,regionlara,sosialstatuslarına
görədeyil,birməqsədə-vətən
amalınagörətanımalıvətəbliğ
etməliyik.Bəli,xalqımızınikinci
Qarabağmüharibəsindəkiqəhrə-
manlığınındərintarixiköklərivar.
İkidəfə“Fəxrilegionçu”adınıalmış
ƏliağaŞıxlinskidənikiqatSovetİti-
faqıQəhrəmanıHəziAslanovadək,
düşmənqarşısındaməğrurdayanan
ŞirinMirzəyevdənyenilməzPolad
Həşimovadək,məğrurƏliyarƏli-
yevdəngöylərqartalıZaurNudirə-
liyevəqədərhamısıvahidbirxalqın
ümumiləşmişobrazıdır.BirinciQa-
rabağmüharibəsininsimaları,2016-
cıilinApreldöyüşününabidəyə

çevrilənböyükadları,ənnəhayət,
8noyabrzəfəriniyaradanvətarixə
yazanoğullarbirmillətəvədövlə- 
tə-Azərbaycanamənsubdurlar.
Ötənilinsentyabrındaarxavə

öncəbhəbirləşdi.Millətindüşmənə
qarşısəngəribirlikdəoldu-tikəsini
əsgərləbölüşənhərbirinsan,yara-
lıyaqanınıverənistənilənsoydaşı-
mız,evininvəistiocağınınqapısını
əsgərinəaçanhərkəs,hərbirailə
ordumuzlaeynisıradadöyüşdü.

Müharibəbaşlayanda
onunnəqədərsürəcəyi
bəllideyildi.Onagörədə
savaştəkcəgənclərimizi
deyil,həmçininonların
quracağıyeniailələri,
doğulacaqsabahkıövlad-
larınıdaəlimizdənaldı.
Lakinqanlarıtorpağa
hopanoğullarınəvəzin-

dəAzərbaycandaazadlıq,sevincvə
bütövlükdoğuldu.Onagörədə8
noyabrhəmdəyenimüstəqillikgü-
nümüzdür.ÇünkiAzərbaycanxalqı
özazadlığınıtamərazibütövlüyü
çərçivəsindəelanedəbilməmişdi.
İndiişğalçıölkənin1990-cıillərdə

azərbaycanlılarıöldürdüyünəgörə
qəhrəmanaçevirdiyiminlərləəsgər
vəzabitiErmənistansiyasiliderlə-
rininavantüralarınaqurbangedən

şəxslərkimiəvvəlkiyüksəkstatus
vətitullarınıitiriblər.26sentyabra
qədərigidliklərindənbəhsedənlə-
ringerisayımıbaşlayıb.Prezident
İlhamƏliyevinoadamlara“çıxarın
ordenləri!”çağırışıməhzədalətsiz
qələbəiləöyünənlərəverdiyitarix
dərsidir.Erməniseparatçılarısülhə
deyil,savaşvəməğlubiyyətəaparan
siyasətinönündəgedirlər.
Dövlətbaşçımızıntarixiyaddaş

siyasətihaqdadedikləriniunutma-
yaq:“Bugünbizimyaşadığımız
günlər,əminəmki,hərbirazərbay-
canlınınyaddaşındaəbədiqala-
caq.Biztarixyazırıq.Xalqımızın,
ölkəmizinyenişanlıtarixiniyazırıq.
Bu,zəfərtarixidir”.Bəli,ötənmi-
nillikdənmirasqalanmüharibəni
XXIəsrdəqazanmaq,qalibdövlət
statusunuəldəetmək,işğalaməruz

qalanölkələrüçüninamsimvoluna
çevrilməkbuqələbənihədsizqüru-
ravəəvəzsizbirsərvətəçevirib.
Lakinhələdədavamedəner-

mənitəxribatları,qələbəmizəqəsd
planları,müstəqilliyimizin30və
zəfərimizinbiriliqarşısındamilli
ruhungörünməmişyüksəlişinivə
qurucuenerjisiniazaltmaqcəhdlə-
risəngiməkbilmir.Müharibədən
çıxanbirölkəninüzləşdiyibütün
problemlərisiyasiləşdirmək,bu
qələbəninmüqəddəsliyinəkölgə
salmaqvəonukiçiltməksəyləriqa-
raqüvvələrtərəfindəngenişvüsət
alır.Döyüşmeydanlarındaqazan-
dığımızqələbənimənəvi,siyasi,
informativvədigərplatformalarda
oğurlamağacəhdedirlər.
Qalibiyyəttarixiyaddaşlarda

qorunubhifzolunacaq.Çünkita-

rixiyaddaşınəksiunutqanlıqdır.
Onagörədəmüharibələrinxalqın
mənəvi-siyasikimliyinəgöstərdiyi
misilsiztəsirgücününəzərəalan
dövlətlərtarix,anım,hərbiqələbə-
lərinəbədiləşdirilməsinivəgələcək
nəsillərəötürülməsinibirnömrəli
məsələyəçevirir.
Fikrimcə,zəfərtariximizinyüz

illərsonrakıgələcəyimizüçünyad-
daşlarayazılmasıiləbağlıPreziden-
tinçağırışınacavabolaraq“Tarixi
yaddaşmərkəzi”ninyaradılması
məqsədəuyğunolar.Azadedilmiş
torpaqlardayaddaşməkanlarının
seçilməsimüstəsnaəhəmiyyətkəsb
edir.PrezidentinŞuşadahərdaşa,
abidəyətarixinyadigarıkimihəssas
münasibətitəkcəVaqifin,Üzeyirin,
Bülbülünözmərtəbələrinəqayıdışı
deyil,itirilmiştariximizinbərpası
deməkdir.
Yekundabirdahavurğulayıram

ki,şəhidlərbizimbutorpaqdayaşa-
maq,yaratmaqhaqqımızı,azərbay-
canlıadlanmaq,buadlavəsoyadla
tanınmaqhüququmuzugerçəkləş-
dirdilər.Onagörədəbizqəhrəman
oğullarıunudabilmərik.Keçmişi-
niunudanonuyenidənyaşamağa
məhkumdur.Xatırlandıqca,ehtiram
göstərildikcə,deməli,bizdəvarıq,
yaşayırıqvəhəmişəqalibgələcəyik.
Özününçoxminilliktarixin-

dəxalqımızınverdiyiqurbanlar,
ocümlədənAzərbaycanDemok-
ratikRespublikasınınistiqlaliyyəti
uğrunda,müstəqillikyolunda-20
Yanvarfaciəsindəhəyatlarınıitirən-
lər,1992-ciil26fevralXocalıqət-
liamından10noyabrzəfərgününə
gətirənqüvvələrəqədərhamısıtari-
ximizdədərinqanbağlarıyaradan
insanlardır.
Müharibələrgöstərdiki,bizim

birvətənimiz,birdövlətimizvəbizə
qələbəqüruruyaşadangüclübir
liderimizvar!
İnanırıqki,hərbirazərbaycanlı

Vətənmüharibəsişəhidlərinizəfə-
rimizinmöhkəmləndirilməsində,
onunyenihədəfərəçatmasında
özünəidealseçəcəkdir!

“Bugünbizimyaşadığımızgünlər,
əminəmki,hərbirazərbaycanlının
yaddaşındaəbədiqalacaq.Biztarix
yazırıq.Xalqımızın,ölkəmizinyenişan
lıtarixiniyazırıq.Bu,zəfərtarixidir”.

İlham Əliyev
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Müharibədəsiyasi,sosial,etnik
vəmilliayrı-seçkilik,yaşfərqləri
olmadığıüçünşəhidlərmillətimizin
birliksimvoludur.Onlarıpartiya-
lara,regionlara,sosialstatuslarına
görədeyil,birməqsədə-vətən
amalınagörətanımalıvətəbliğ
etməliyik.Bəli,xalqımızınikinci
Qarabağmüharibəsindəkiqəhrə-
manlığınındərintarixiköklərivar.
İkidəfə“Fəxrilegionçu”adınıalmış
ƏliağaŞıxlinskidənikiqatSovetİti-
faqıQəhrəmanıHəziAslanovadək,
düşmənqarşısındaməğrurdayanan
ŞirinMirzəyevdənyenilməzPolad
Həşimovadək,məğrurƏliyarƏli-
yevdəngöylərqartalıZaurNudirə-
liyevəqədərhamısıvahidbirxalqın
ümumiləşmişobrazıdır.BirinciQa-
rabağmüharibəsininsimaları,2016-
cıilinApreldöyüşününabidəyə

çevrilənböyükadları,ənnəhayət,
8noyabrzəfəriniyaradanvətarixə
yazanoğullarbirmillətəvədövlə- 
tə-Azərbaycanamənsubdurlar.
Ötənilinsentyabrındaarxavə

öncəbhəbirləşdi.Millətindüşmənə
qarşısəngəribirlikdəoldu-tikəsini
əsgərləbölüşənhərbirinsan,yara-
lıyaqanınıverənistənilənsoydaşı-
mız,evininvəistiocağınınqapısını
əsgərinəaçanhərkəs,hərbirailə
ordumuzlaeynisıradadöyüşdü.

Müharibəbaşlayanda
onunnəqədərsürəcəyi
bəllideyildi.Onagörədə
savaştəkcəgənclərimizi
deyil,həmçininonların
quracağıyeniailələri,
doğulacaqsabahkıövlad-
larınıdaəlimizdənaldı.
Lakinqanlarıtorpağa
hopanoğullarınəvəzin-

dəAzərbaycandaazadlıq,sevincvə
bütövlükdoğuldu.Onagörədə8
noyabrhəmdəyenimüstəqillikgü-
nümüzdür.ÇünkiAzərbaycanxalqı
özazadlığınıtamərazibütövlüyü
çərçivəsindəelanedəbilməmişdi.
İndiişğalçıölkənin1990-cıillərdə

azərbaycanlılarıöldürdüyünəgörə
qəhrəmanaçevirdiyiminlərləəsgər
vəzabitiErmənistansiyasiliderlə-
rininavantüralarınaqurbangedən

şəxslərkimiəvvəlkiyüksəkstatus
vətitullarınıitiriblər.26sentyabra
qədərigidliklərindənbəhsedənlə-
ringerisayımıbaşlayıb.Prezident
İlhamƏliyevinoadamlara“çıxarın
ordenləri!”çağırışıməhzədalətsiz
qələbəiləöyünənlərəverdiyitarix
dərsidir.Erməniseparatçılarısülhə
deyil,savaşvəməğlubiyyətəaparan
siyasətinönündəgedirlər.
Dövlətbaşçımızıntarixiyaddaş

siyasətihaqdadedikləriniunutma-
yaq:“Bugünbizimyaşadığımız
günlər,əminəmki,hərbirazərbay-
canlınınyaddaşındaəbədiqala-
caq.Biztarixyazırıq.Xalqımızın,
ölkəmizinyenişanlıtarixiniyazırıq.
Bu,zəfərtarixidir”.Bəli,ötənmi-
nillikdənmirasqalanmüharibəni
XXIəsrdəqazanmaq,qalibdövlət
statusunuəldəetmək,işğalaməruz

qalanölkələrüçüninamsimvoluna
çevrilməkbuqələbənihədsizqüru-
ravəəvəzsizbirsərvətəçevirib.
Lakinhələdədavamedəner-

mənitəxribatları,qələbəmizəqəsd
planları,müstəqilliyimizin30və
zəfərimizinbiriliqarşısındamilli
ruhungörünməmişyüksəlişinivə
qurucuenerjisiniazaltmaqcəhdlə-
risəngiməkbilmir.Müharibədən
çıxanbirölkəninüzləşdiyibütün
problemlərisiyasiləşdirmək,bu
qələbəninmüqəddəsliyinəkölgə
salmaqvəonukiçiltməksəyləriqa-
raqüvvələrtərəfindəngenişvüsət
alır.Döyüşmeydanlarındaqazan-
dığımızqələbənimənəvi,siyasi,
informativvədigərplatformalarda
oğurlamağacəhdedirlər.
Qalibiyyəttarixiyaddaşlarda

qorunubhifzolunacaq.Çünkita-

rixiyaddaşınəksiunutqanlıqdır.
Onagörədəmüharibələrinxalqın
mənəvi-siyasikimliyinəgöstərdiyi
misilsiztəsirgücününəzərəalan
dövlətlərtarix,anım,hərbiqələbə-
lərinəbədiləşdirilməsinivəgələcək
nəsillərəötürülməsinibirnömrəli
məsələyəçevirir.
Fikrimcə,zəfərtariximizinyüz

illərsonrakıgələcəyimizüçünyad-
daşlarayazılmasıiləbağlıPreziden-
tinçağırışınacavabolaraq“Tarixi
yaddaşmərkəzi”ninyaradılması
məqsədəuyğunolar.Azadedilmiş
torpaqlardayaddaşməkanlarının
seçilməsimüstəsnaəhəmiyyətkəsb
edir.PrezidentinŞuşadahərdaşa,
abidəyətarixinyadigarıkimihəssas
münasibətitəkcəVaqifin,Üzeyirin,
Bülbülünözmərtəbələrinəqayıdışı
deyil,itirilmiştariximizinbərpası
deməkdir.
Yekundabirdahavurğulayıram

ki,şəhidlərbizimbutorpaqdayaşa-
maq,yaratmaqhaqqımızı,azərbay-
canlıadlanmaq,buadlavəsoyadla
tanınmaqhüququmuzugerçəkləş-
dirdilər.Onagörədəbizqəhrəman
oğullarıunudabilmərik.Keçmişi-
niunudanonuyenidənyaşamağa
məhkumdur.Xatırlandıqca,ehtiram
göstərildikcə,deməli,bizdəvarıq,
yaşayırıqvəhəmişəqalibgələcəyik.
Özününçoxminilliktarixin-

dəxalqımızınverdiyiqurbanlar,
ocümlədənAzərbaycanDemok-
ratikRespublikasınınistiqlaliyyəti
uğrunda,müstəqillikyolunda-20
Yanvarfaciəsindəhəyatlarınıitirən-
lər,1992-ciil26fevralXocalıqət-
liamından10noyabrzəfərgününə
gətirənqüvvələrəqədərhamısıtari-
ximizdədərinqanbağlarıyaradan
insanlardır.
Müharibələrgöstərdiki,bizim

birvətənimiz,birdövlətimizvəbizə
qələbəqüruruyaşadangüclübir
liderimizvar!
İnanırıqki,hərbirazərbaycanlı

Vətənmüharibəsişəhidlərinizəfə-
rimizinmöhkəmləndirilməsində,
onunyenihədəfərəçatmasında
özünəidealseçəcəkdir!

“Bugünbizimyaşadığımızgünlər,
əminəmki,hərbirazərbaycanlının
yaddaşındaəbədiqalacaq.Biztarix
yazırıq.Xalqımızın,ölkəmizinyenişan
lıtarixiniyazırıq.Bu,zəfərtarixidir”.

İlham Əliyev
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30iləyaxınbirfasilədənsonraHeydərƏliyevFondunun
təşkilatçılığıiləbərpaolunanvəmükəmməlşəkildəgerçək-
ləşənVaqifPoeziyaGünlərivəsiləsiləəzizŞuşamızasəfər
etməknəsibimizoldu.Mədəniyyətpaytaxtımızıntəbiiiqlimi
iləyanaşı,qala-şəhərinmənəviiqliminəqərqolduq;Xanqızı
Natəvanınbulağından,İsabulağındansuiçdik,abidələri,
ibadətgahlarıziyarətetdik.
Azərbaycandövlətininbaşçısı,müzəfərAliBaşKoman-

danİlhamƏliyevvəBirincivitse-prezidentMehribanxanım
ƏliyevanınşəxsəniştiraketdiyiVaqifPoeziyaGünləribirçox
tarixi,rəmzimənalardaşıyırdı.
VaqifməqbərəsiHeydərƏliyevintəşəbbüsü,ideyasıvə

siyasiiradəsiiləucaldılmışdı.AbidəninaçılışınıHeydərƏli-
yevşəxsənözüetmişdi.Məqbərənintəmir-bərpadansonrakı
ikinciaçılışıHeydərƏliyevinadınıdaşıyanfondtərəfindən
həyatakeçirildi.Məqbərəninbirinciaçılışı59yaşlıHeydər
Əliyev,ikinciaçılışı59yaşlıİlhamƏliyevtərəfindənedildi.
1982-ciilyanvarın14-dəbirinciaçılışla2021-ciilinavqustun-
dakıikinciaçılışarasından39ilkeçib;2021-ciildən39,49...

ilsonralarsa,dahagüclüAzərbaycanın
vətəndaşlarıolacağımızaşübhəmiz
yoxdur.Buinamıbizəqüdrətlidövlə-
timiz,ordumuz,sarsılmazdövlət-xalq
birliyi,necədeyərlər,kainatınruhu,
dünyanizamınaverdiyimiztöhfələr,
özümüzə,yolumuzagüvənimizverir.
Bəli,HeydərƏliyevsiyasiməktə-

bi,HeydərƏliyevideyalarıüzərində
davamvəinkişafedən,dünyayagünəş
kimidoğanAzərbaycanınqüdrəti,
çiçəklənməsibizəaydınsabahlarvəd
edir.Şuşayavaqifolanlar,Vaqifirsinə
dövlətqayğısınınmahiyyətinianla-
yanlar,HeydərƏliyevinvəİlhamƏli-
yevinŞuşayaverdiyixüsusiönəmin,
dəyərinfərqindəolanlarAzərbaycanın
sabahınırəmzlərdəndə,həqiqətlər-
dəndəoxuyabilir.Prezidentimizin
təbirincədesək,“Şuşasızbizimişimiz

yarımçıqqalardı”,“BizŞuşasızyaşaya
bilmərik!”
Şuşadaənçoxdüşündüyümkəlam-

lardanbiridə,Şuşaazadolunangün
Prezidentinxalqamüraciətlədediyibu
sözləroldu:“Ürəyimdədedim,xoşbəxt
adamamki,atavəsiyyətiniyerinəye-
tirdim.Şuşanıazadetdik!Bu,böyük
qələbədir!Bugünşəhidlərimizin,Ulu
öndərinruhuşaddır!Gözünaydın
olsun,Azərbaycan!Gözünüzaydınol-
sun,dünyaazərbaycanlıları!”
Bilirsiniz,dövlətçilikdə,siyasətdə,

eləcədəmədəniyyətdə,ədəbiyyatda
varislik,ardıcıllıq,məqsədyönlülük
olandaonunnəticələrigec-tezözünü
göstərir,xalqısevindirir.Dövlətxalqın
arzuvəistəklərininifadəçisi,təminat-
çısıolandamilliqürurhissiyaranır,
inkişaf,tərəqqitəminolunur.
ŞuşadaVaqifPoeziyaGünlərindəiş-

tirakedərkənvarislik,dövlətvəmədəni
irsəsədaqət,sayğıgözlərimönündəbir
tablokimicanlandı.Dövlətimlə,xal-
qımla,ordumla,bayrağımla,ölkəmlə
fəxretdim.
2021-ciilavqustun30-daŞuşada

böyükAzərbaycanşairi,dövlətxadimi,
QarabağxanınınvəziriMollaPənah
Vaqifinməqbərəsinintəmir-bərpasıvə
məqbərəönündəVaqifPoeziyaGünlə-
rininkeçirilməsiölkəmizinhəyatında
əlamətdarhadisəoldu.Bu,mədəniirsə
vəmillitəfəkkürəehtiramıntəzahürü,
təntənəsidir.

HeydərƏliyevinvəİlham
ƏliyevinŞuşaya,Vaqifə
münasibətininkökündənədurur?
MollaPənahVaqifinməqbərəsinin

ŞuşadaucaldılmasıqərarınıvermişUlu
öndərHeydərƏliyevintəşəbbüsüilə
1982-ciilinqarlı,şaxtalı14yanvargünü
həminməqbərəninaçılışıolmuşdu.Əl-
bətə,bu,sıradanişdeyildi,xüsusibir
hadisəidi.ŞuşaovaxtDağlıqQarabağ
MuxtarVilayətininbirhissəsiidi.
CənabPrezidentİlhamƏliyevin

avqustun30-daməqbərəönündəçıxış
edərkənvurğuladığıkimi,ermənilər
uzunillərŞuşayaiddiaedirdilər,Pə-
nahəlixanınəsasınıqoyduğubudağlar
incisinitaməsassızolaraq,erməni

şəhərikimiqələməverməyəçalışırdı-
lar.İşinbaşqaxüsusibirtərəfioidiki,
MollaPənahVaqifyalnızmütəfəkkir
şairdeyildi,eynizamanda,Qarabağ
xanınınvəziriidivəömrününŞuşa
illəridəonunşairliyiiləyox,dövlət
xadimliyiiləbağlıidi.SSRİdövründə
hakimideologiya,sovethökumətinin
tarixəmünasibəti,xanlıqlara,yerlimilli
tarixigerçəkliklərəyanaşmasıbirvəzirə
məqbərəucaltmağımümkünsüzedirdi.
Üstəlik,beləbirabidəmuxtarvilayətin
ərazisindəucaldılırsa,təsəvvüredin,
ovaxtlarMoskvadaçalışançoxsaylı
ermənikökənli,erməniyanlıməmur-
lardadaxilolmaqla,nəqədərsədlər,
maneələryarılmalı,hakimideologiya
ilətərsdüşdüyüdeyilənneçəmübhəm
məsələçözülməliidi...HeydərƏliyev
bütünaçıq-gizlimaneələridəfetməyi
bacardı,bumöhtəşəmabidəniucaltdı.
UluöndərinbuprinsipiallığıŞuşanın
məhzAzərbaycanşəhərikimitəsdiqi
işinimöhkəmləndirdi,həqiqətlərigün
üzünəçıxardı,ohəqiqətləriümumit-
tifaqmiqyasındatirajladı.Ümummilli
liderinbutarixiaddımıillərsonrada
bizimüçünistinadgahdır,örnəkdir.
MüzəfərAliBaşKomandanındedi-

yikimi,ŞuşanınAzərbaycantarixində
çoxböyükrəmzimənasıvar.ŞuşaQa-
rabağıntacıdır.Şuşastratejişəhərdir.
Heçtəsadüfideyilki,ötənəsrin90-cı
illərindəŞuşanınişğalındansonradigər
rayonlar,digərşəhərlərişğalaməruz
qaldı,2020-ciilnoyabrın8-dəŞuşa
azadolunduqdandərhalsonraErmə-
nistandirənişinanlamsızolduğunu
başadüşdü,ağbayraqqaldırdı...

AzadŞuşadan
abadŞuşaya...
Budur,sovetlərdağılıb,ölkəmiz

müstəqilolub,təəssüfki,müstəqilli-
yinyaşıqədərişğaltarixiyaşamışıqvə
nəhayət,44güniçindəzəfərqazanaraq,
Şuşanıvədigərtorpaqlarımızıdüşmən-
dənazadetmişik.Azadşəhərimizindi
özününabadlıq,quruculuqmərhələsini
yaşayır.Silahlıqüvvələrimizinyüksək
şücaətləazadetdiyiŞuşainşaatçıları-
mızınböyükməharətiiləişğalizlərin-
dən,qondarmaerməniləpirlərindən
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30iləyaxınbirfasilədənsonraHeydərƏliyevFondunun
təşkilatçılığıiləbərpaolunanvəmükəmməlşəkildəgerçək-
ləşənVaqifPoeziyaGünlərivəsiləsiləəzizŞuşamızasəfər
etməknəsibimizoldu.Mədəniyyətpaytaxtımızıntəbiiiqlimi
iləyanaşı,qala-şəhərinmənəviiqliminəqərqolduq;Xanqızı
Natəvanınbulağından,İsabulağındansuiçdik,abidələri,
ibadətgahlarıziyarətetdik.
Azərbaycandövlətininbaşçısı,müzəfərAliBaşKoman-

danİlhamƏliyevvəBirincivitse-prezidentMehribanxanım
ƏliyevanınşəxsəniştiraketdiyiVaqifPoeziyaGünləribirçox
tarixi,rəmzimənalardaşıyırdı.
VaqifməqbərəsiHeydərƏliyevintəşəbbüsü,ideyasıvə

siyasiiradəsiiləucaldılmışdı.AbidəninaçılışınıHeydərƏli-
yevşəxsənözüetmişdi.Məqbərənintəmir-bərpadansonrakı
ikinciaçılışıHeydərƏliyevinadınıdaşıyanfondtərəfindən
həyatakeçirildi.Məqbərəninbirinciaçılışı59yaşlıHeydər
Əliyev,ikinciaçılışı59yaşlıİlhamƏliyevtərəfindənedildi.
1982-ciilyanvarın14-dəbirinciaçılışla2021-ciilinavqustun-
dakıikinciaçılışarasından39ilkeçib;2021-ciildən39,49...

ilsonralarsa,dahagüclüAzərbaycanın
vətəndaşlarıolacağımızaşübhəmiz
yoxdur.Buinamıbizəqüdrətlidövlə-
timiz,ordumuz,sarsılmazdövlət-xalq
birliyi,necədeyərlər,kainatınruhu,
dünyanizamınaverdiyimiztöhfələr,
özümüzə,yolumuzagüvənimizverir.
Bəli,HeydərƏliyevsiyasiməktə-

bi,HeydərƏliyevideyalarıüzərində
davamvəinkişafedən,dünyayagünəş
kimidoğanAzərbaycanınqüdrəti,
çiçəklənməsibizəaydınsabahlarvəd
edir.Şuşayavaqifolanlar,Vaqifirsinə
dövlətqayğısınınmahiyyətinianla-
yanlar,HeydərƏliyevinvəİlhamƏli-
yevinŞuşayaverdiyixüsusiönəmin,
dəyərinfərqindəolanlarAzərbaycanın
sabahınırəmzlərdəndə,həqiqətlər-
dəndəoxuyabilir.Prezidentimizin
təbirincədesək,“Şuşasızbizimişimiz

yarımçıqqalardı”,“BizŞuşasızyaşaya
bilmərik!”
Şuşadaənçoxdüşündüyümkəlam-

lardanbiridə,Şuşaazadolunangün
Prezidentinxalqamüraciətlədediyibu
sözləroldu:“Ürəyimdədedim,xoşbəxt
adamamki,atavəsiyyətiniyerinəye-
tirdim.Şuşanıazadetdik!Bu,böyük
qələbədir!Bugünşəhidlərimizin,Ulu
öndərinruhuşaddır!Gözünaydın
olsun,Azərbaycan!Gözünüzaydınol-
sun,dünyaazərbaycanlıları!”
Bilirsiniz,dövlətçilikdə,siyasətdə,

eləcədəmədəniyyətdə,ədəbiyyatda
varislik,ardıcıllıq,məqsədyönlülük
olandaonunnəticələrigec-tezözünü
göstərir,xalqısevindirir.Dövlətxalqın
arzuvəistəklərininifadəçisi,təminat-
çısıolandamilliqürurhissiyaranır,
inkişaf,tərəqqitəminolunur.
ŞuşadaVaqifPoeziyaGünlərindəiş-

tirakedərkənvarislik,dövlətvəmədəni
irsəsədaqət,sayğıgözlərimönündəbir
tablokimicanlandı.Dövlətimlə,xal-
qımla,ordumla,bayrağımla,ölkəmlə
fəxretdim.
2021-ciilavqustun30-daŞuşada

böyükAzərbaycanşairi,dövlətxadimi,
QarabağxanınınvəziriMollaPənah
Vaqifinməqbərəsinintəmir-bərpasıvə
məqbərəönündəVaqifPoeziyaGünlə-
rininkeçirilməsiölkəmizinhəyatında
əlamətdarhadisəoldu.Bu,mədəniirsə
vəmillitəfəkkürəehtiramıntəzahürü,
təntənəsidir.

HeydərƏliyevinvəİlham
ƏliyevinŞuşaya,Vaqifə
münasibətininkökündənədurur?
MollaPənahVaqifinməqbərəsinin

ŞuşadaucaldılmasıqərarınıvermişUlu
öndərHeydərƏliyevintəşəbbüsüilə
1982-ciilinqarlı,şaxtalı14yanvargünü
həminməqbərəninaçılışıolmuşdu.Əl-
bətə,bu,sıradanişdeyildi,xüsusibir
hadisəidi.ŞuşaovaxtDağlıqQarabağ
MuxtarVilayətininbirhissəsiidi.
CənabPrezidentİlhamƏliyevin

avqustun30-daməqbərəönündəçıxış
edərkənvurğuladığıkimi,ermənilər
uzunillərŞuşayaiddiaedirdilər,Pə-
nahəlixanınəsasınıqoyduğubudağlar
incisinitaməsassızolaraq,erməni

şəhərikimiqələməverməyəçalışırdı-
lar.İşinbaşqaxüsusibirtərəfioidiki,
MollaPənahVaqifyalnızmütəfəkkir
şairdeyildi,eynizamanda,Qarabağ
xanınınvəziriidivəömrününŞuşa
illəridəonunşairliyiiləyox,dövlət
xadimliyiiləbağlıidi.SSRİdövründə
hakimideologiya,sovethökumətinin
tarixəmünasibəti,xanlıqlara,yerlimilli
tarixigerçəkliklərəyanaşmasıbirvəzirə
məqbərəucaltmağımümkünsüzedirdi.
Üstəlik,beləbirabidəmuxtarvilayətin
ərazisindəucaldılırsa,təsəvvüredin,
ovaxtlarMoskvadaçalışançoxsaylı
ermənikökənli,erməniyanlıməmur-
lardadaxilolmaqla,nəqədərsədlər,
maneələryarılmalı,hakimideologiya
ilətərsdüşdüyüdeyilənneçəmübhəm
məsələçözülməliidi...HeydərƏliyev
bütünaçıq-gizlimaneələridəfetməyi
bacardı,bumöhtəşəmabidəniucaltdı.
UluöndərinbuprinsipiallığıŞuşanın
məhzAzərbaycanşəhərikimitəsdiqi
işinimöhkəmləndirdi,həqiqətlərigün
üzünəçıxardı,ohəqiqətləriümumit-
tifaqmiqyasındatirajladı.Ümummilli
liderinbutarixiaddımıillərsonrada
bizimüçünistinadgahdır,örnəkdir.
MüzəfərAliBaşKomandanındedi-

yikimi,ŞuşanınAzərbaycantarixində
çoxböyükrəmzimənasıvar.ŞuşaQa-
rabağıntacıdır.Şuşastratejişəhərdir.
Heçtəsadüfideyilki,ötənəsrin90-cı
illərindəŞuşanınişğalındansonradigər
rayonlar,digərşəhərlərişğalaməruz
qaldı,2020-ciilnoyabrın8-dəŞuşa
azadolunduqdandərhalsonraErmə-
nistandirənişinanlamsızolduğunu
başadüşdü,ağbayraqqaldırdı...

AzadŞuşadan
abadŞuşaya...
Budur,sovetlərdağılıb,ölkəmiz

müstəqilolub,təəssüfki,müstəqilli-
yinyaşıqədərişğaltarixiyaşamışıqvə
nəhayət,44güniçindəzəfərqazanaraq,
Şuşanıvədigərtorpaqlarımızıdüşmən-
dənazadetmişik.Azadşəhərimizindi
özününabadlıq,quruculuqmərhələsini
yaşayır.Silahlıqüvvələrimizinyüksək
şücaətləazadetdiyiŞuşainşaatçıları-
mızınböyükməharətiiləişğalizlərin-
dən,qondarmaerməniləpirlərindən
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arındırılır,durulur,tikilir,qurulur.Bu
abadlıq,quruculuqişləriŞuşanınmə-
dənihəyatınıdacanlandırır.
MollaPənahVaqifinermənivan-

dalizminəməruzqalmışməqbərəsinin
bərpasınıHeydərƏliyevFonduöz
üzərinəgötürdüvəadınayaraşanşə-
kildəŞuşamıza,ölkəmizəqazandırdı,
ziyarətçilərinüzünəaçdı.
Vaqifinməqbərəsi,büstükimi,Vaqif

PoeziyaGünləridəbərpaedildi,ondan
öncə“Xarıbülbül”MusiqiFestivalı
bərpaedilmişdi.Şuşanınmədəni,milli
simasınınyüksəkkeyfiyyətvəyük-
səksürətləbərpasıunikalhadisədir.
Düşmənin30iləyaxındağıtdığı,yaxud
işğalmüddətindəözünəoxşatmağa
çalışdığışəhərvəkəndlərimiztəmir-
bərpaolunur,qurulur,abadlaşdırılır.
Nəinki30illikişğalmüddətindəEr-
mənistanın,eləcədə70iləyaxınsovet
hökumətininQarabağdatikmədiyini,
qurub-yaratmadığını7ayda-çoxqısa
müddətərzindəmüstəqilAzərbaycan
dövlətibacarmaqdadır.Ağırişğaldan,
müharibədənçıxmışbirölkənin7ay
içindəçoxböyükişlərgörməsi,doğru-

danda,qeyri-adihadisədir.Əminəm
ki,Şuşanınazadolunmasını,ümumən
44günlükmüharibənintaktikasını,
texnikasını,texnologiyasınıöyrənən
beyinmərkəzləri,hərbiməktəblərkimi,
şəhərsalanlar,yoltikənlər,inşaatçılar,
körpüsalanlardaQarabağdasürətlivə
keyfiyyətliinfrastrukturlayihələrini
həyatakeçirəcəklər.Bu,Azərbaycan
modelidir!Bu,İlhamƏliyevörnəyidir!
Bu,HeydərƏliyevFondunun,şəxsən
MehribanxanımƏliyevanınzövqünün
təcəllasıdır!

Bulayihələr,sürətli
infrastrukturunyaradılması
özündənələriehtivaedir?
Şuşanınbuilinbirinciayınınikin-

ciongünlüyündənbaşlayantəmir-
bərpaişləriqısamüddətdəözünün
böyüknəticələriiləbizlərəsevinc,
qürurbəxşetməkdədir.BizŞuşaya
“Zəfəryolu”iləgetdik.Buyolözü
dəazadlığın,abadlığınsimvoludur.
Azadolunmuştorpaqlarımızahəyat
qayıdır.Uluöndərinsözüdür:“Yoliq-
tisadiyyat,mədəniyyət,birsözlə,hə-
yatdeməkdir!”Bəli,“Zəfəryolu”muz
var,üstəlik,magistralyolda
çəkilir,tunellərqazılır,körpülər
tikilir-geniş,rahatvəmənziləçatma
vaxtınıönəmlidərəcədəqısaldan
magistralyolunçəkilişikeyfiyyətləvə
sürətləicraolunur.
Şuşanındigərinfrastrukturlayi-

hələri,məsələn,elektriktəsərrüfatıda
bərpaedilib:Füzulidənyüksəkgər-
ginliklixətlərçəkilib,yarımstansiya
tikilib.Şuşayaikiqaynaqdansuyun
verilməsibərpaolunub.İşıqvar,yol
var,suvar.Çörəkbişirməsexindən
dördtərəfəyayılanŞuşaçörəyininətri
xeyliməsafədənadamıbihuşedir...
Mədəniyyətşəhərininmənəviiqlimi
yolla,işıqla,suilə,çörəklə...birayrı
rəngalır,zənginləşir...
PrezidentinVaqifPoeziyaGünlərin-

dəvurğuladığıkimi,işğalabaxmaya-
raq,ŞuşaAzərbaycanruhunusaxlaya
bildi:“Şuşayagələnhərbirinsanbunu
görür.Hətadağılmışvəziyyətdə,həta
işğaldövründəvandalizməməruzqal-
mışşəkildəŞuşaözruhunu,özqaməti-

nisaxlayabildi,əyilmədi,sınmadı,bizi
gözləyirdi,bizgəlməliidikvəbizgəl-
dik.Müzəfərxalqkimigəldik.Danışıq-
laryoluiləyox,Ermənistantərəfindən
ediləbiləcəkhansısagüzəştnəticəsində
yox,döyüşmeydanında,qantökərək,
şəhidlərverərək,fədakarlıqgöstərərək
gəldikvəözərazibütövlüyümüzü,mil-
liləyaqətimizibərpaetdik”.
Şuşanıntarixiabidələrininbərpası

sürətlədavamedir.Paralelolaraq,üç
məsciddətəmir-bərpaişlərigörülür.
YuxarıGövhərağaməscidinintəmiri,
deməkolar,tamamlanmaqüzrədir.
AşağıGövhərağavəSaatlıməscid-
lərinintəmir-bərpasıiləbağlıdövlət
rəhbərliyitərəfindəngöstərişlərveri-
lib.HərüçməscidintəmiriniHeydər
ƏliyevFonduhəyatakeçirir.

Şuşanın
mədəni-mənəviiqlimi
Əlbətə,ŞuşanıŞuşaedənilknöv-

bədəonunmədəni-mənəviiqlimi,
abidələri,tanınmışinsanlarıdır.Artıq
Natəvanın,ÜzeyirbəyHacıbəylinin,
Bülbülünbüstlərimərkəzimeydanda
qoyulub.Birzamanlarbizlərogüllə-
lənmişabidələrinBakıda,Şəhidlərxiya-
banındaqoyulmasıtəklifiiləçıxışedir,
necədeyərlər,səbirsizlənirdik.Ancaq
dövlətbaşçımızoabidələrinharada
qoyulmalıolduğunuhamımızdanyaxşı
bilirdivəbildiyini,düşündüyünüdə
yerinəyetirdi.
ŞuşadaBülbülünev-muzeyi,Rəsm

qalereyası,Xalçaçılıqqalereyasıyeni-
dənziyarətçilərinüzünəaçılıb.Şuşalı
korifeylərinhərbirininev-muzeyləri
əsaslıtəmir-bərpaprosesinəcəlbolu-
nub.Şuşanınsabahıbugünündəndaha
gözəl,dahaəzəmətliolacaq.
May-iyunaylarındaqonaqların

istifadəsinəverilən“Xarıbülbül”hote-
lindənsonra“Qarabağ”hotelidəəsaslı
təmiredilərəközqapılarınıqonaqların
üzünəaçdı.Üstəlik,Şuşadayenibeşul-
duzluhoteltikiləcək.Dövlətbaşçısı
tərəfindənŞuşadayeniyaşayışkomp-
leksinintəməlininqoyulmasıdamə-
dəniyyətpaytaxtımızıngələcəksiması
haqqındatəsəvvüryaradır.ŞuşaŞuşa
kimişəhərolacaq.
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Şuşada
musiqibayramı
18sentyabr-Azərbaycanındahi

bəstəkarıÜzeyirHacıbəylinindünyaya
gözaçdığıgünölkəmizdəMilliMusiqi
günükimiqeydedilir.Azərbaycan
professionalmusiqisənətininbanisi,
musiqişünas-alim,Şərqdəilkoperanın
müəllifikimitanınan,ictimaixadim
ÜzeyirHacıbəylininanadanolması-
nın136-cıildönümüiləəlaqədarvə44
günlükVətənmüharibəsindəAliBaş
Komandanınqətiyyəti,ordumuzun
şücaətinəticəsindətarixiədalətbərpa
edildikdənsonraAzərbaycanRespub-
likasıPrezidentininmüvafiqsərəncamı
iləŞuşaşəhərininAzərbaycanınMədə-
niyyətPaytaxtıelanolunmasınəzərə
alınaraq,builkifestivalınilkkonsertlə-
rindənbiridəŞuşaşəhərindəkeçirildi.
Mənəvişəhərimiz-ŞuşaÜzeyir

musiqisiüçünçoxdarıxmışdı.Nəha-
yət,ogüngəlibçatdı,azadŞuşada
dahibəstəkarınölməzəsərləriyenidən
səsləndirildi.Şuşanındağlarından
Üzeyirmusiqisininsədalarıhərtərəfə
yayıldı.
Hələ1985-ciildəÜzeyirHacıbəy-

linin100illikyubileyimünasibətiilə

Şuşadabəstəkarınheykəliucaldılmış-
dı.Abidə1992-ciildəbirinciQarabağ
müharibəsizamanıermənivandaliz-
minəməruzqalaraqtamamiləməhv
edilmişdi.AzərbaycanPrezidenti
İlhamƏliyevintapşırığıiləbəstəka-
rınyeniheykəlihazırlanıb.Heydər
ƏliyevFondunundəstəyiiləbürünc-
dənhazırlananheykəlazadŞuşada,öz
əvvəlkiyerindətəkrarucaldılıb.Dahi
bəstəkarındağıdılmışevininbərpası
iləbağlıdadövlətrəhbərliyitərəfin-
dəngöstərişverilib.
Musiqitədbirielədahibəstəkarın

heykəlininucaldığıparkdatəşkiledil-
mişdi.Tədbirdəkibirmaraqlıməqam
daondanibarətidiki,çıxışedənFikrət
ƏmirovadınaDövlətMahnıvəRəqs
Ansamblıdüz85iləvvəldahibəstəkar
tərəfindənyaradılıb.Digərsənətkar-
larımızdagözəlçıxışlaretdilər,milli
musiqisənətimizinbənzərsiznümunə-
ləritəqdimolundu.

270yaşlışəhər
GələnilŞuşaşəhərinintəməli-

ninqoyulmasının270-ciildönümü
dövlətsəviyyəsindətəntənəlişəkildə
qeydediləcək.İşğalşaxtasındançıxıb,

azadlıqgünəşinəqovuşmuşŞuşanın
yubileyiŞuşaadına,Şuşaşəhidlərinin
ruhunayaraşırşəkildəkeçiriləcək.Bu-
naheçbirşübhəmizyoxdur.
Şuşayalnızözünüifadəetmir,Şuşa

ümumazərbaycaninkişafını,inkişafı-
mızınyenimərhələsiniifadəedir.
Komplekstədbirlərnəticəsində

Şuşasürətlədirçəlir.Çoxkeçmədən
şuşalılarözdoğmaşəhərlərinəqayıda-
caqlar.BizŞuşadagecəli-gündüzlüiş
görüldüyünü,buşəhərinnecəabadlaş-
dırıldığını,yenidənqurulduğunugör-
dük-şəhərqaynayır,şəhəryenidən
doğulur,şəhərcanlanır.Şuşanıqoru-
yanhərbçilərimizin,Şuşanıyenidən
quran,abadlaşdıraninşaatçılarıngülər
üzünü,fəxarətini,qürurunugörmək
çoxxoşdur.Nəgizlədim,onlaraqibtə
etdiyimiözlərinədədedim.
Şuşanınazadlığıiləözününzirvə

məqamınıyaşamış44günlükVətən
müharibəsibizimtariximizinqızıl
səhifəsidir.Buqızıltarixyaşayacaq,
yaşadacaq,gələcəknəsillərəruhverə-
cək.ŞuşaqələbəsiAzərbaycanxalqının
qüruru,şərəfidir.Xalqımızbeləbir
zəfərəlayiqidivəbunusübutetdi.
Dövlətimizvarolsun!



arındırılır,durulur,tikilir,qurulur.Bu
abadlıq,quruculuqişləriŞuşanınmə-
dənihəyatınıdacanlandırır.
MollaPənahVaqifinermənivan-

dalizminəməruzqalmışməqbərəsinin
bərpasınıHeydərƏliyevFonduöz
üzərinəgötürdüvəadınayaraşanşə-
kildəŞuşamıza,ölkəmizəqazandırdı,
ziyarətçilərinüzünəaçdı.
Vaqifinməqbərəsi,büstükimi,Vaqif

PoeziyaGünləridəbərpaedildi,ondan
öncə“Xarıbülbül”MusiqiFestivalı
bərpaedilmişdi.Şuşanınmədəni,milli
simasınınyüksəkkeyfiyyətvəyük-
səksürətləbərpasıunikalhadisədir.
Düşmənin30iləyaxındağıtdığı,yaxud
işğalmüddətindəözünəoxşatmağa
çalışdığışəhərvəkəndlərimiztəmir-
bərpaolunur,qurulur,abadlaşdırılır.
Nəinki30illikişğalmüddətindəEr-
mənistanın,eləcədə70iləyaxınsovet
hökumətininQarabağdatikmədiyini,
qurub-yaratmadığını7ayda-çoxqısa
müddətərzindəmüstəqilAzərbaycan
dövlətibacarmaqdadır.Ağırişğaldan,
müharibədənçıxmışbirölkənin7ay
içindəçoxböyükişlərgörməsi,doğru-

danda,qeyri-adihadisədir.Əminəm
ki,Şuşanınazadolunmasını,ümumən
44günlükmüharibənintaktikasını,
texnikasını,texnologiyasınıöyrənən
beyinmərkəzləri,hərbiməktəblərkimi,
şəhərsalanlar,yoltikənlər,inşaatçılar,
körpüsalanlardaQarabağdasürətlivə
keyfiyyətliinfrastrukturlayihələrini
həyatakeçirəcəklər.Bu,Azərbaycan
modelidir!Bu,İlhamƏliyevörnəyidir!
Bu,HeydərƏliyevFondunun,şəxsən
MehribanxanımƏliyevanınzövqünün
təcəllasıdır!

Bulayihələr,sürətli
infrastrukturunyaradılması
özündənələriehtivaedir?
Şuşanınbuilinbirinciayınınikin-

ciongünlüyündənbaşlayantəmir-
bərpaişləriqısamüddətdəözünün
böyüknəticələriiləbizlərəsevinc,
qürurbəxşetməkdədir.BizŞuşaya
“Zəfəryolu”iləgetdik.Buyolözü
dəazadlığın,abadlığınsimvoludur.
Azadolunmuştorpaqlarımızahəyat
qayıdır.Uluöndərinsözüdür:“Yoliq-
tisadiyyat,mədəniyyət,birsözlə,hə-
yatdeməkdir!”Bəli,“Zəfəryolu”muz
var,üstəlik,magistralyolda 
çəkilir,tunellərqazılır,körpülər 
tikilir-geniş,rahatvəmənziləçatma
vaxtınıönəmlidərəcədəqısaldan
magistralyolunçəkilişikeyfiyyətləvə
sürətləicraolunur.
Şuşanındigərinfrastrukturlayi-

hələri,məsələn,elektriktəsərrüfatıda
bərpaedilib:Füzulidənyüksəkgər-
ginliklixətlərçəkilib,yarımstansiya
tikilib.Şuşayaikiqaynaqdansuyun
verilməsibərpaolunub.İşıqvar,yol
var,suvar.Çörəkbişirməsexindən
dördtərəfəyayılanŞuşaçörəyininətri
xeyliməsafədənadamıbihuşedir...
Mədəniyyətşəhərininmənəviiqlimi
yolla,işıqla,suilə,çörəklə...birayrı
rəngalır,zənginləşir...
PrezidentinVaqifPoeziyaGünlərin-

dəvurğuladığıkimi,işğalabaxmaya-
raq,ŞuşaAzərbaycanruhunusaxlaya
bildi:“Şuşayagələnhərbirinsanbunu
görür.Hətadağılmışvəziyyətdə,həta
işğaldövründəvandalizməməruzqal-
mışşəkildəŞuşaözruhunu,özqaməti-

nisaxlayabildi,əyilmədi,sınmadı,bizi
gözləyirdi,bizgəlməliidikvəbizgəl-
dik.Müzəfərxalqkimigəldik.Danışıq-
laryoluiləyox,Ermənistantərəfindən
ediləbiləcəkhansısagüzəştnəticəsində
yox,döyüşmeydanında,qantökərək,
şəhidlərverərək,fədakarlıqgöstərərək
gəldikvəözərazibütövlüyümüzü,mil-
liləyaqətimizibərpaetdik”.
Şuşanıntarixiabidələrininbərpası

sürətlədavamedir.Paralelolaraq,üç
məsciddətəmir-bərpaişlərigörülür.
YuxarıGövhərağaməscidinintəmiri,
deməkolar,tamamlanmaqüzrədir.
AşağıGövhərağavəSaatlıməscid-
lərinintəmir-bərpasıiləbağlıdövlət
rəhbərliyitərəfindəngöstərişlərveri-
lib.HərüçməscidintəmiriniHeydər
ƏliyevFonduhəyatakeçirir.

Şuşanın
mədəni-mənəviiqlimi
Əlbətə,ŞuşanıŞuşaedənilknöv-

bədəonunmədəni-mənəviiqlimi,
abidələri,tanınmışinsanlarıdır.Artıq
Natəvanın,ÜzeyirbəyHacıbəylinin,
Bülbülünbüstlərimərkəzimeydanda
qoyulub.Birzamanlarbizlərogüllə-
lənmişabidələrinBakıda,Şəhidlərxiya-
banındaqoyulmasıtəklifiiləçıxışedir,
necədeyərlər,səbirsizlənirdik.Ancaq
dövlətbaşçımızoabidələrinharada
qoyulmalıolduğunuhamımızdanyaxşı
bilirdivəbildiyini,düşündüyünüdə
yerinəyetirdi.
ŞuşadaBülbülünev-muzeyi,Rəsm

qalereyası,Xalçaçılıqqalereyasıyeni-
dənziyarətçilərinüzünəaçılıb.Şuşalı
korifeylərinhərbirininev-muzeyləri
əsaslıtəmir-bərpaprosesinəcəlbolu-
nub.Şuşanınsabahıbugünündəndaha
gözəl,dahaəzəmətliolacaq.
May-iyunaylarındaqonaqların

istifadəsinəverilən“Xarıbülbül”hote-
lindənsonra“Qarabağ”hotelidəəsaslı
təmiredilərəközqapılarınıqonaqların
üzünəaçdı.Üstəlik,Şuşadayenibeşul-
duzluhoteltikiləcək.Dövlətbaşçısı
tərəfindənŞuşadayeniyaşayışkomp-
leksinintəməlininqoyulmasıdamə-
dəniyyətpaytaxtımızıngələcəksiması
haqqındatəsəvvüryaradır.ŞuşaŞuşa
kimişəhərolacaq.
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Şuşada
musiqibayramı
18sentyabr-Azərbaycanındahi

bəstəkarıÜzeyirHacıbəylinindünyaya
gözaçdığıgünölkəmizdəMilliMusiqi
günükimiqeydedilir.Azərbaycan
professionalmusiqisənətininbanisi,
musiqişünas-alim,Şərqdəilkoperanın
müəllifikimitanınan,ictimaixadim
ÜzeyirHacıbəylininanadanolması-
nın136-cıildönümüiləəlaqədarvə44
günlükVətənmüharibəsindəAliBaş
Komandanınqətiyyəti,ordumuzun
şücaətinəticəsindətarixiədalətbərpa
edildikdənsonraAzərbaycanRespub-
likasıPrezidentininmüvafiqsərəncamı
iləŞuşaşəhərininAzərbaycanınMədə-
niyyətPaytaxtıelanolunmasınəzərə
alınaraq,builkifestivalınilkkonsertlə-
rindənbiridəŞuşaşəhərindəkeçirildi.
Mənəvişəhərimiz-ŞuşaÜzeyir

musiqisiüçünçoxdarıxmışdı.Nəha-
yət,ogüngəlibçatdı,azadŞuşada
dahibəstəkarınölməzəsərləriyenidən
səsləndirildi.Şuşanındağlarından
Üzeyirmusiqisininsədalarıhərtərəfə
yayıldı.
Hələ1985-ciildəÜzeyirHacıbəy-

linin100illikyubileyimünasibətiilə

Şuşadabəstəkarınheykəliucaldılmış-
dı.Abidə1992-ciildəbirinciQarabağ
müharibəsizamanıermənivandaliz-
minəməruzqalaraqtamamiləməhv
edilmişdi.AzərbaycanPrezidenti
İlhamƏliyevintapşırığıiləbəstəka-
rınyeniheykəlihazırlanıb.Heydər
ƏliyevFondunundəstəyiiləbürünc-
dənhazırlananheykəlazadŞuşada,öz
əvvəlkiyerindətəkrarucaldılıb.Dahi
bəstəkarındağıdılmışevininbərpası
iləbağlıdadövlətrəhbərliyitərəfin-
dəngöstərişverilib.
Musiqitədbirielədahibəstəkarın

heykəlininucaldığıparkdatəşkiledil-
mişdi.Tədbirdəkibirmaraqlıməqam
daondanibarətidiki,çıxışedənFikrət
ƏmirovadınaDövlətMahnıvəRəqs
Ansamblıdüz85iləvvəldahibəstəkar
tərəfindənyaradılıb.Digərsənətkar-
larımızdagözəlçıxışlaretdilər,milli
musiqisənətimizinbənzərsiznümunə-
ləritəqdimolundu.

270yaşlışəhər
GələnilŞuşaşəhərinintəməli-

ninqoyulmasının270-ciildönümü
dövlətsəviyyəsindətəntənəlişəkildə
qeydediləcək.İşğalşaxtasındançıxıb,

azadlıqgünəşinəqovuşmuşŞuşanın
yubileyiŞuşaadına,Şuşaşəhidlərinin
ruhunayaraşırşəkildəkeçiriləcək.Bu-
naheçbirşübhəmizyoxdur.
Şuşayalnızözünüifadəetmir,Şuşa

ümumazərbaycaninkişafını,inkişafı-
mızınyenimərhələsiniifadəedir.
Komplekstədbirlərnəticəsində

Şuşasürətlədirçəlir.Çoxkeçmədən
şuşalılarözdoğmaşəhərlərinəqayıda-
caqlar.BizŞuşadagecəli-gündüzlüiş
görüldüyünü,buşəhərinnecəabadlaş-
dırıldığını,yenidənqurulduğunugör-
dük-şəhərqaynayır,şəhəryenidən
doğulur,şəhərcanlanır.Şuşanıqoru-
yanhərbçilərimizin,Şuşanıyenidən
quran,abadlaşdıraninşaatçılarıngülər
üzünü,fəxarətini,qürurunugörmək
çoxxoşdur.Nəgizlədim,onlaraqibtə
etdiyimiözlərinədədedim.
Şuşanınazadlığıiləözününzirvə

məqamınıyaşamış44günlükVətən
müharibəsibizimtariximizinqızıl
səhifəsidir.Buqızıltarixyaşayacaq,
yaşadacaq,gələcəknəsillərəruhverə-
cək.ŞuşaqələbəsiAzərbaycanxalqının
qüruru,şərəfidir.Xalqımızbeləbir
zəfərəlayiqidivəbunusübutetdi.
Dövlətimizvarolsun!
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Beşminildənartıqzəngin(və
möhtəşəm!)birtarixiolantürketno-
sunundünyaxalqlarıarasındatut-
duğuyerincoğrafi,siyasi,iqtisadi,
mədənimiqyasıdünyaelmininən
mötəbərnümayəndələritərəfindən
etirafolunmaqdadır.Türklərinya-
şadıqlarıcoğrafiyalardadigərxalq-
larlahəmişəhəmrəylik,əməkdaşlıq,
qarşılıqlıyardımmünasibətlərinə
üstünlükverdikləri,qurduqlarınə-
həngimperiyalardahəminmünasi-
bətləribirqanun,həyattərzihalına
gətirdikləridəmüxtəlifmillətlərdən
olanmütəxəssislərarasındaheçbir
mübahisədoğurmur.Sak(Turan),
Hun,Göytürk,Qaraxanlı,Qəznə-

vi,Səlcuq,Osmanlı,Səfəvi,Qızıl
Ordavədigərimperiyalarınvarisi
olantürklərortaəsrlərinsonu,yeni
dövrünəvvəllərindənözmillidöv-
lətləriniyaratmağabaşlarkəntarixin
dərinliklərindəngələn(vəartıq
millimentalitetəçevrilmiş!)ənənə-
ni-ayrı-ayrıxalqlarlabirgəyaşayış
mədəniyyətinidavametdirmişlər.
Təsadüfideyilki,XIəsrdəyaşamış
dahitürkşünasMahmudKaşğari
öz“Divan”ındabeləbirtürkatalar
sözünüxatırladır:“Tatsıztürkbol-
maz,başsızbörkbolmaz”.
Əlbətə,hərbiretnoskimitürk-

lərindətarixiümuməndiferensiasi-
yatarixidirki,bununnəticəsində
hazırdadünyadaiyirmibeşdənçox
müstəqiltürkxalqımövcuddur.
Onlarəsasənoğuz,qıpçaqvəkar-
luqlaraayrılsalarda,butəsnifatdan
kənardaqalançuvaş,yakut(saxa)
vəs.kimixalqlardavardır.Birsıra
türkçüelmadamları,yaxudsiyasət-
çi-ideoloqlartürklərihələdəbir-bi-
rindənprinsipialolaraqfərqlənmə-
yənbütövbirmilləthesabetsələr
də,hərbirromantikvəyaidealist
türküçünçoxböyükməmnuniy-
yətləqəbulediləcəkbumövqeilə
razılaşmaq,təəssüfki,mümkün
deyil.Hərşeydənəvvəlonagörəki,
roman,german,slavyan,İranvəs.
mənşəlixalqlarkimitürkxalqlarıda
ƏlahəzrətTarixinhökmüiləneçə
əsrlərdirki,bir-birindənsiyasi,iqti-
sadi,mədənivədigərbaxımlardan
ayrılmışlar.Bununlabeləonlarıbir-
biriiləbirləşdirəneləortaqdəyərlər

mühafizəolunaraqqalmışdırki,ən
dərindiferensiasiyaprosesidəonla-
rıaradanqaldırmaqgücündədeyil.
Odurki,bizbirtərəfdən,türk

xalqlarınınmüstəqilliyinimüda-
fiəedir,digərtərəfdən,onlarınən
müxtəlifsahələriəhatəetməklə“dil-
də,fikirdəvəişdəbirliyi”(İsmayıl
bəyQaspralı)uğrundamübarizə
aparırıqki,həminmübarizənin
artıqyüzəlliillikbirtarixivardır.
Türkçülüktarixininilkaraşdırıcıla-
rındanolanYusifAkçurabutarixin
ayrı-ayrıdövrləri,mərhələləriba-
rədəsöhbətaçmaqlayanaşı,onun
(türkçülükideologiyasıtarixinin)
bütövbirhadisə-prosesolduğunu
dagöstərir.
Türkbirliyindəndanışarkənnə

qədərtəəssüfediciolsada,qeydet-
məklazımdırki,müəyyənmərhə-
lələrdəhəminbirliyinsondərəcə
qəddardüşmənləridəmeydana
çıxmış,xüsusilərusimperialist
dairələrində,bununardıncaisə
sovetdövründəpantürkizməqarşı
mübarizəadıaltındahəmtürk-
lərinəqədərmümkünsəoqədər
parçalamaqmeyillərigüclənmiş,
həmdətürkxalqlarınınmüstəqil
dövlətqurmaqistedadınınqarşı-
sınahərcürmaneələrçıxarılaraq
onlarınsiyasihüquqlarıənkobud
üsullarlapozulmuşdur.Türki-
yətürkləriistisnaolmaqlabütün
türkxalqlarımüstəmləkəhalında
yaşamağaməcburedilmiş,dövlət,
yaxudavtonomiyamüstəqillikləri
isəəslindəşərtisəciyyədaşımış-

dır.Vəziyyətinnəyerdəolduğunu
təsəvvüretməküçünyalnızbelə
birfaktıxatırlatmaqkifayətdirki,
SovetlərBirliyitərkibindəolan
çoxlusaydatürkxalqlarıarasın-
dabirbaşaəlaqələrin(oəlaqələr
ki,birvaxtlarxeyliintensividi)
inkişafınaMoskvahəmişəisrarla
maneçiliktörətmiş,hətaişoyerə
çatmışdıki,türkdilləriarasın-
dasöz,termin,ifadəmübadiləsi
beləarzuolunmazsayılmışdır.
Təbiidirki,bucürşəraitdəfikir,
ideyamübadiləsindənheçsöhbət
gedəbilməzdi.Onagörədəetiraf
etməklazımdırki,dünyadaTürk
Birliyiideyasınınvüsətalması,
yenitələblərəuyğunmodelləşmə-
si,müəyyənfəaliyyəttəcrübəsi
qazanmasıyalnızSovetlərBirliyi-
nindağılmasındansonrayadüşür.
Lakinodaetirafolunmalıdırki,
“sovettürkləri”yaxınkeçmişdən
bugünəgətirməyəməcburol-
duqlarıbirsıraproblemlərində
varisidirlərki,onlardanənağrılısı
etnik,yaxudmillimünaqişələrdir.

Sovethakimiyyətibucürmünaqi-
şələriədalətləhəlletməkəvəzinə,
onlarıinzibatiüsullarlayatızdır-
mağaüstünlükvermiş,xüsusilə
türkxalqlarınınbaşqaldırmaq
(sovetlərdəbeləbirideyahakim
idiki,guyabütünsovettürkləri
yeganəmüstəqiltürkdövlətiolan
Türkiyəyəbirləşməkvəyaqaçmaq
istəyirlər!)meyillərinəhəmişəhəs-
sasolduğundanənkiçikiddiaların
beləqarşısınıalmağaçalışmışdır.
XIXəsrin20-30-cuillərindəRu-

siyaimperiyasının“yandırdığı”,
SovetlərBirliyidövründəisədaha
daüfürülübalovlandırılan“er-
məniməsələsi”münaqişəocağı,
heçşübhəsiz,təkcəazərbaycanlı-
larıdeyil,ümuməntürkləridaim
səksəkədəsaxlamaq,onlaraəl-qol
açmağaimkanverməməkməqsə-
dinigüdmüşvəbundanruhlanan
ermənilərisəyenihimayədarlar
tapmağacəhdgöstərərəkməlum
destruktivqüvvələrinəlindətürk-
lərəqarşıhəranistifadəediləcək
sürtükbirvasitəyəçevrilmişlər.

Erməni“ideoloqlar”ı,yaxud“si-
yasətçi”lərieləgümanedirlərki,
“ermənixəstəliyi”özkökünüetnik
qaynaqlardanalır,yəni“türkdüş-
mənçiliyi”təxəyyülününmüəllifi
məhzonlardır.Ancaqdüşünmürlər
ki,onlardünyadaözlərinəyertapa
bilmədiklərinəgörə,artıqbirneçə
əsrdirki,dünyanıidarəetməkistə-
yənqüvvələrintəhrikiilətürklərin
üzərinəqısqırdılmışlar...Özlərinin
iddiasınagörə,bugünyerüzündə
onmilyonaqədərerməniyaşayır,
lakinAzərbaycan(türk!)torpaq-
larındayaradılmışErmənistan
dövlətininəhalisibununonfaizini
təşkiledir.Buisəodeməkdirki,
indiyəqədərtürklərəqarşıistifadə
edilənhərhansıetnikazlığınTürk
dünyasınabuvəyadigərdərəcədə
dağıdıcıtəsirimkanlarıdestruktiv
qüvvələrintəsəvvüretdiklərindən
çox-çoxaşağıolmuşdur.
Onillərləayaqdasaxlanmış,

əslindəazərbaycanlılardandaha
çoxermənilərəfaciələryaşatmış
(vəbundansonradayaşadacaq)

TürkBİrlİyİ:
regional maraqlardan beynəlxalq hədəfərə

NizamiCəfərov
MilliMəclisindeputatı, 
AzərbaycandaAtatürk 
Mərkəzininrəhbəri
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Beşminildənartıqzəngin(və
möhtəşəm!)birtarixiolantürketno-
sunundünyaxalqlarıarasındatut-
duğuyerincoğrafi,siyasi,iqtisadi,
mədənimiqyasıdünyaelmininən
mötəbərnümayəndələritərəfindən
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vi,Səlcuq,Osmanlı,Səfəvi,Qızıl
Ordavədigərimperiyalarınvarisi
olantürklərortaəsrlərinsonu,yeni
dövrünəvvəllərindənözmillidöv-
lətləriniyaratmağabaşlarkəntarixin
dərinliklərindəngələn(vəartıq
millimentalitetəçevrilmiş!)ənənə-
ni-ayrı-ayrıxalqlarlabirgəyaşayış
mədəniyyətinidavametdirmişlər.
Təsadüfideyilki,XIəsrdəyaşamış
dahitürkşünasMahmudKaşğari
öz“Divan”ındabeləbirtürkatalar
sözünüxatırladır:“Tatsıztürkbol-
maz,başsızbörkbolmaz”.
Əlbətə,hərbiretnoskimitürk-

lərindətarixiümuməndiferensiasi-
yatarixidirki,bununnəticəsində
hazırdadünyadaiyirmibeşdənçox
müstəqiltürkxalqımövcuddur.
Onlarəsasənoğuz,qıpçaqvəkar-
luqlaraayrılsalarda,butəsnifatdan
kənardaqalançuvaş,yakut(saxa)
vəs.kimixalqlardavardır.Birsıra
türkçüelmadamları,yaxudsiyasət-
çi-ideoloqlartürklərihələdəbir-bi-
rindənprinsipialolaraqfərqlənmə-
yənbütövbirmilləthesabetsələr
də,hərbirromantikvəyaidealist
türküçünçoxböyükməmnuniy-
yətləqəbulediləcəkbumövqeilə
razılaşmaq,təəssüfki,mümkün
deyil.Hərşeydənəvvəlonagörəki,
roman,german,slavyan,İranvəs.
mənşəlixalqlarkimitürkxalqlarıda
ƏlahəzrətTarixinhökmüiləneçə
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biriiləbirləşdirəneləortaqdəyərlər

mühafizəolunaraqqalmışdırki,ən
dərindiferensiasiyaprosesidəonla-
rıaradanqaldırmaqgücündədeyil.
Odurki,bizbirtərəfdən,türk

xalqlarınınmüstəqilliyinimüda-
fiəedir,digərtərəfdən,onlarınən
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bəyQaspralı)uğrundamübarizə
aparırıqki,həminmübarizənin
artıqyüzəlliillikbirtarixivardır.
Türkçülüktarixininilkaraşdırıcıla-
rındanolanYusifAkçurabutarixin
ayrı-ayrıdövrləri,mərhələləriba-
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(türkçülükideologiyasıtarixinin)
bütövbirhadisə-prosesolduğunu
dagöstərir.
Türkbirliyindəndanışarkənnə

qədərtəəssüfediciolsada,qeydet-
məklazımdırki,müəyyənmərhə-
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sovetdövründəpantürkizməqarşı
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lərinəqədərmümkünsəoqədər
parçalamaqmeyillərigüclənmiş,
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dövlətqurmaqistedadınınqarşı-
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dır.Vəziyyətinnəyerdəolduğunu
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DağlıqQarabağproblemininhəlli
(təbiiki,bununüçüntarix,ilknöv-
bədə,özxalqınınvətənpərvərlik
imkanlarınıhərəkətəgətirməklə
yanaşı,dünyanıAzərbaycanhə-
qiqətlərinəinandırmağıbacaran
PrezidentİlhamƏliyevəminnət-
dardır!)türkməkanındagedən
konsolidasiyaproseslərinə,heç
şübhəsiz,əhəmiyyətlitəkanver-
mişdir.
Builiyunayının15-dəAzər-

baycaniləTürkiyəarasındamüt-
təfiqlikmünasibətlərihaqqında
“ŞuşaBəyannaməsi”imzalandıki,
həminsənəddəəksinitapmışide-
yalarbütövlükdəTürkdünyasında
gedəninteqrasiyaproseslərinin
hansıhədəfərədoğruyönəldiyini
göstərir.AzərbaycanRespublika-
sınınPrezidentiİlhamƏliyevilə
TürkiyəRespublikasınınPrezi-
dentiRəcəbTayyibƏrdoğanın

AzərbaycanvəbütövlükdəTürk
dünyasınınqədimmədəniyyət
beşiyiolanŞuşaşəhərindəgörü-
şününtarixiəhəmiyyətinivurğu-
layanBəyannaməikitürkdövləti
arasındamünasibətlərindahada
genişləndirilməsivədərinləşdi-
rilməsiperspektivlərinihərtərəfi
nəzərdənkeçirərəkbirsıraçox
mühümsahələrüzrəeləprinsip-
lərmüəyyənetmişdirki,ümumən
türkxalqlarıüçünhəmmədəni-
mənəvi,həmsosial-iqtisadi,həm
dəsiyasibaxımdanörnəkolabilər.
Hərşeydənəvvəl,tərəfərqarşı-

lıqlımünasibətlərinstratejixarak-
teriniqeydetmiş,Azərbaycanın
özərazibütövlüyünüməhzdöyüş
meydanındatəminetməsinixüsusi
qiymətləndirmişvəbununbey-
nəlxalqhüququnbərpasınatöhfə
olduğununəzərəçatdırmışlar.
Təbiiki,regiondaəməkdaşlığın

bərpası,bütünregiondövlətləri-
ninsülh,əmin-amanlıqşəraitində
yaşamasıqarşılıqlısiyasi,iqtisadi
vəmədəniəlaqələrininkişafıüçün
münbitşəraityaratmışdırki,bu
şəraitməhzAzərbaycan-Türkiyə
münasibətlərininsağlaməsaslar
üzərindəqurulmasınınnəticəsidir.
Bəyannamədəgöstərilirki,“tə-

rəfəraktualxarakterkəsbedən,
qarşılıqlımaraqdoğuranbeynəl-
xalqməsələlərüzrəhəmrəylikvə
qarşılıqlıdəstəknümayişetdi-
rərəkyaxınvəyaüst-üstədüşən
mövqedənçıxışetməkləikitərəfi
əməkdaşlığıdərinləşdirəcəklərvə
BirləşmişMillətlərTəşkilatı,ATƏT,
AvropaŞurası,TürkdilliDövlət-
lərinƏməkdaşlıqŞurası,İslam
ƏməkdaşlıqTəşkilatıdaxilolmaq-
labeynəlxalqvəregionaltəşkilat-
larçərçivəsindəbir-birinəqarşılıqlı
dəstəkgöstərəcəklər”.

Müasirdünyanınyalnızhüquqi
münasibətənənələrideyil,çoxza-
mankonyukturtəcrübəsidətələb
edirki,türkdövlətləriüzvolduq-
larıbeynəlxalqtəşkilatlardaortaq
maraq,mənafevəperspektivlər-
dənçıxışetsinlər.
Mühümməsələlərdənbiri

ondanibarətdirki,Bəyannamə-
dəqeydolunduğukimi,“tərəfər
ticarət-iqtisadimünasibətlərdə
milliiqtisadiyyatlarınvəixracın
şaxələndirilməsi,eləcədəpers-
pektivsahələrdəbirgəistehsalın
qurulması,investisiyaəməkdaş-
lığınınqarşılıqlı-faydalıinkişafı

üçündahaəlverişlişəraitininkişaf
etdirilməsiistiqamətindəsəylərini
artıracaqlar.BuxüsusdaAzərbay-
canvəTürkiyəmallarınsərbəsthə-
rəkətinintəşkilimexanizmlərinin
yaradılmasıistiqamətindətədbir-
lərgörəcəklər”.
Bu,birhəqiqətdirki,qloballa-

şandünyadaetniksərhədlərbəzən
siyasisərhədlərəuyğungəlmirvə
odurki,xalqlarözmilliçıxarlarını
yalnızbuvəyadigərcoğrafiyada
deyil,eynizamanda,planetarmiq-

yasdaaxtarmalıolurlar.Nəticədə
diasporlaişçoxmühüməhəmiy-
yətkəsbedir.Eynizamanda,Bə-
yannamədəbeləbirfikirdəvarki,
tərəfərbununəzərəalaraq“müx-
təlifölkələrdəyaşayanAzərbaycan
vətürkdiasporlarıəməkdaşlığın
dahasıxinkişafetdirilməsi,onla-
rınməruzqaldıqlarıümumiprob-
lemlərqarşısındabirlikdəaddım-
laratılmasıvəardıcılhəmrəylik
göstərilməsiməqsədiiləsəylərini
birləşdirəcəklər.
Tərəfərölkələrinintəqdim

edilməsivəmillimənafelərininqo-
runmasınadairtarixihəqiqətlərin

dünyaictimaiyyətinəçatdırılma-
sındadiasporalfəaliyyətinəlaqə-
ləndirilməsinivəqarşılıqlıdəstəyi
təşviqedəcəklər”.
Məlumolduğukimi,türkxalq-

larınıneləortaqdəyərlərivardır
ki,yalnızAzərbaycanvəTürkiyə
deyil,Özbəkistan,Qazaxıstan,
QırğızıstanvəTürkmənistanın
diasporlarıüçündəmaraqkəsb
etməklə,onlarınfəaliyyətiniümu-
mimaraqnaminəəlaqələndirmək
zərurətinimeydanaçıxarır.

BugünTürkdünyasınıbirləş-
dirənbirsıramötəbərbeynəlxalq
təşkilatlarmövcuddurki,“ŞuşaBə-
yannaməsi”onlarıntarixiəhəmiy-
yətinixüsusiolaraqqeydetmişdir:
“TərəfərTürkdünyasınınbirlikvə
rifahınaxidmətedəcəkmillivəbey-
nəlxalqsəylərinartırılmasınadiqqət
çəkdilər.TərəfərTürkmədəni
irsininbeynəlxalqsəviyyədətəbliğ
vətəşviqedilməsisahəsindəbirgə
əməkdaşlığıgücləndirəcəklər.
TərəfərTürkhəmrəyliyinin

dahadamöhkəmləndirilməsiməq-
sədiləTürkdilliDövlətlərinƏmək-
daşlıqŞurası,TürkAkademiyası,

TürkMədəniyyətivəİrsiFondu,
TÜRKSOYvəTürkdilliÖlkələrin
ParlamentAssambleyasıçərçıvə-
sindəhəyatakeçirilənfəaliyyətlərə
təkanverəcəklər”.
“ŞuşaBəyannaməsi”,birtə-

rəfdən,türkxalqlarının(vədöv-
lətlərinin)bütünproblemləriilə
birlikdədoğmaolantarixiniizah
edir,digərtərəfdən,gələcəyinelə
yollarınıgöstərirki,yalnıztürk
insanıüçündeyil,bütövlükdəin-
sanlıqüçünperspektivlidir.

Azər bay can ilə Tür ki yə ara sın da müt tə fiq lik mü na si bət lə ri haq qın da Şu şa Bə yan na mə si: “Tərəfəraktualxarakterkəsbedən,qarşılıqlı
maraqdoğuranbeynəlxalqməsələlərüzrəhəmrəylikvəqarşılıqlıdəstəknümayişetdirərəkyaxınvəyaüstüstədüşənmövqedənçıxışetmək
ləikitərəfiəməkdaşlığıdərinləşdirəcəklərvəBirləşmişMillətlərTəşkilatı,ATƏT,AvropaŞurası,TürkdilliDövlətlərinƏməkdaşlıqŞurası,İslam
ƏməkdaşlıqTəşkilatıdaxilolmaqlabeynəlxalqvəregionaltəşkilatlarçərçivəsindəbirbirinəqarşılıqlıdəstəkgöstərəcəklər”.
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genişləndirilməsivədərinləşdi-
rilməsiperspektivlərinihərtərəfi
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ÖtənilAzərbaycanınmöhtə-
rəmPrezidenti,AliBaşKoman-
danİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
44günlükVətənmüharibəsində
qazandığışanlıqələbədövlətçilik
tariximizdəyenibirmərhələnin
başlanğıcıoldu.Bumərhələdə
dövlətimizinvəhədəfərinreal-
laşdırılmasındaMilliMəclisin
üzərinəmühümvəzifələrdüşür.
Hazırdaölkəmizinparlament
diplomatiyasınınbütünimkanla-
rıməhzbuməqsədlərəyönəlib.
Qeydedimki,ötəndövrdəMilli
MəclisinSədriSahibəQafarovanın
başçılığıilənümayəndəheyətləri
birsıraxariciölkələrdəsəfərlər-

dəolub,beynəlxalqtəşkilatların
işindəyaxındaniştirakedib,milli
maraqlarımızlabağlıməsələlərin
müzakirəsindəfəallıqgöstərib,öl-
kəmizinbirçoxməsələlərdəəda-
lətlimövqeyinidiqqətəçatdırıblar.
Karonaviruspandemiyasının
yaratdığıçətinliklərəbaxmayaraq,
parlamentinbeynəlxalqəlaqələ-
riningenişləndirilməsiprioritet
sahələrdənbiriolub.Busəfərlər
parlamentdiplomatiyasınınuğurla
həyatakeçirilməsinəimkanverir.
MilliMəclisinSədriSahibə

QafarovanınSlovakiyayarəsmi
səfərihəmikiölkəninqanunverici
orqanlarıarasındamünasibətləri

yenidənnəzərdənkeçirməyəvə
prioritetləridəyərləndirməyə,həm
dəAzərbaycanınmövqeyiniSlova-
kiyaictimaiyyətinəçatdırmağaim-
kanverdi.Səfərçərçivəsindəkeçi-
riləngörüşlərdəikiölkəarasında
siyasi,iqtisadi,mədənimünasibət-
lərindahadagenişləndirilməsi,
ticarətdövriyyəsininartırılması
üçünmüvafiqtədbirləringörül-
məsi,COVID-19pandemiyasına
qarşımübarizədəatılanaddımlar,
postpandemiyadövründəəmək-
daşlığındahadadərinləşdirilməsi
vəqarşılıqlımaraqdoğurandigər
məsələlərbarədəgenişfikirmüba-
diləsiaparıldı.
VIçağırışMilliMəclisfəaliyyə-

təbaşladığıdövrdənötənmüddət
ərzindəparlamentSədrininbaş-
çılıqetdiyinümayəndəheyətləri
Türkiyədə(10-12sentyabr2020-ci
il),RusiyaFederasiyasınınMosk-
vaşəhərində(21-23sentyabr2020-

ciil),MDBPA-nınŞura,52-ci
Plenarvədaimikomissiyalarının
iclaslarındaiştiraketməkməqsədi
iləSankt-Peterburqşəhərində(14-
16aprel2021-ciil),İtaliyaRespub-
likasında(17-19may2021-ciil),
PakistanİslamRespublikasında 
(31may-4iyun2021-ciil),Maca-
rıstanda(28iyun-1iyul2021-ci
il),İranİslamRespublikasında
(5-6avqust2021-ciil),Parla-
mentSədrlərininVÜmumdünya
Konfransındaiştiraketməküçün
Avstriyada(5-9sentyabr2021-ci
il),QazaxıstanRespublikasında
(27-29sentyabr2021-ciil)rəsmivə
işgüzarsəfərlərdəolub.Busəfər-
lərçərçivəsindəkeçiriləngörüş-
lərvəaparılandanışıqlarzamanı
Azərbaycanınbirsıraməsələlərlə
bağlımövqeyi,artıqtarixəqovuş-
muşDağlıqQarabağmünaqişəsi
haqqındahəqiqətlər,Ermənista-
nıntörətdiyihərbi,siyasitəxri-

batlarfaktlarladiqqətəçatdırılıb,
parlamentlərarasındaəməkdaşlı-
ğıngenişləndirilməsiüçünmü-
zakirələraparılıb.Düşünürəmki,
MilliMəclisinSədriSahibəQa-
farovanınrəhbərliketdiyinüma-
yəndəheyətininoktyabrın7-9-da
SlovakiyaRespublikasınarəsmi
səfərinidəməhzbukontestdə
dəyərləndirməkdahaməqsədəuy-
ğunolardı.
AzərbaycanınAvropaİtifaqına

üzvölkələrləmünasibətlərininin-
kişafıölkəmizinxaricisiyasətinin
mühümistiqamətlərindənbirini
təşkiledir.OcümlədənAzər-
baycanqurumaüzvölkələrdən
biriolanSlovakiyailəəlaqələrin
inkişafındamaraqlıdır.İnanıram
ki,qanunvericiorqanlararasın-
damünasibətlərindərinləşməsi
ölkələrimizarasındadaəlaqələrin
yüksələnxətləinkişafınaöztöhfə-
siniverəcəkdir.

Ölkəmizin ədalətli mövqeyi  
Slovakiya ictimaiyyətinə çatdırıldı

AnarMəmmədov
MilliMəclisindeputatı
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Səfərçərçivəsindənümayən-
dəheyətimizinölkəninBaşna-
ziriEduardHeger,MilliŞuranın
SədriBorisKollar,xariciişlər
naziriİvanKorçok,habeləSlova-
kiyaparlamentininAzərbaycanla
əməkdaşlıqqrupununüzvləriilə
məhsuldargörüşlərikeçirildi,par-
lamentlərarasıəlaqələrin,ikitərəfi
vəçoxtərəfimünasibətlərindaha
dainkişafetdirilməsivəmöhkəm-
ləndirilməsiistiqamətindəfikir
mübadiləsiaparıldı.
Keçirilənbütüngörüşlərdə

SahibəQafarovaslovakiyalıhəm-
karlaraAzərbaycanın2020-ciildə
44günlükVətənmüharibəsində
qazandığızəfərhaqqındaməlumat
verdi,AliBaşKomandanİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləmüzəfəror-
dumuzunşücaətisayəsindəErmə-
nistanın30illikişğalınasonqoyul-

duğunudiqqətəçatdırdı.Spiker
SahibəQafarovanınçıxışlarında
birmühümtezisqırmızıxətləke-
çirdiki,Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsiartıqtarixəqovuşub.
AzərbaycanBMTTəhlükəsizlik
Şurasının4qətnaməsiniözüyerinə
yetirərəkərazibütövlüyünübərpa
etdi.
Busəfərinəhəmiyyətinişərtlən-

dirəndigərmühümməqamAzər-
baycanhəqiqətlərininSlovakiya
ictimaiyyətinəobyektivçatdırılma-
sındanibarətdir.MöhtərəmPrezi-
dentİlhamƏliyevinVIçağırışMilli
Məclisinilkiclasındasöylədiyi
dərinməzmunlunitqindəparla-
mentingələcəkfəaliyyətiiləbağlı
mühümtövsiyələrdənbirifəal
parlamentdiplomatiyasınınhəya-
takeçirilməsi,ölkəhəqiqətlərinin
genişictimaiyyətəçatdırılmasında

buimkanlardanuğurlaistifadə
edilməsiolmuşdur.MilliMəclisin
SədriSahibəQafarovanınSlovaki-
yada,eləcədəəvvəlbaştutandigər
səfərlərindəXocalısoyqırımına
beynəlxalqsəviyyədəhüquqiqiy-
mətverilməsiiləbağlıçağırışları,
israrlabuməsələnigündəməgətir-
məsidəməhzölkəhəqiqətlərinin
dahagenişmüstəvidətanıdılması
ideyasınaxidmətedir.
MilliMəclisinnümayəndəhe-

yətininBratislavayarəsmisəfəri
çərçivəsindəaparılandanışıqlar
zamanıAzərbaycanınZəngəzur
dəhlizininyaradılmasıtəşəbbü-
sününsəsləndirilməsidətəqdirə-
layiqbiraddımdır.SpikerSahibə
QafarovaSlovakiyarəsmiləriilə
keçirilənbütüngörüşlərdəAzər-
baycanınbutəşəbbüsününhəm
regionalmiqyasda,həmdədaha

genişcoğrafiyadavədetdiyimü-
hümperspektivləridiqqətəçat-
dırdı.Spikercariiliniyulayında
PrezidentİlhamƏliyevinimzala-
dığıfərmanaəsasən,Azərbaycan
Respublikasındaiqtisadirayonla-
rınyenibölgüsümüəyyənləşdiril-
diyini,ikiyenirayonun-Qarabağ
iqtisadirayonuvəŞərqiZəngəzur
iqtisadirayonununyaradıldığını
xüsusivurğulayaraq,Azərbaycan
dövlətininişğaldanazadolunmuş
ərazilərimizindirçəldilməsindəye-
nibirkonsepsiyairəlisürdüyünü
vəciddiiradəortayaqoyduğunu
ifadəetdi.Budəhlizinyaradılması
həmregionalkommunikasiyala-
rınbərpasına,həmdəregionun
inkişafına,sülhvətəhlükəsizliyin
təminedilməsinəmühümtöhfə
olacaq.
MilliMəclisinSədriaydınşə-

kildəbəyanetdiki,Azərbaycan
hərzamanəməkdaşlığaaçıqolan
vəəməkdaşlığıtəşviqedənölkə-
dir.Azərbaycanınbugünədəkirəli
sürdüyüenerji,nəqliyyatvədigər
əməkdaşlıqplatformalarıbütün
regionuninkişafınaxidmətedib.

HazırdaisəölkəmizVətənmüha-
ribəsindənsonrayenireallıqlarda
əməkdaşlıqimkanlarındandaha
genişyararlanmağıtəklifedir.Azər-
baycanbütündövlətlərləbir-birilə-
rininsuverenhüquqlarınahörmətlə
yanaşmaqlaqarşılıqlımaraqlara
xidmətedənuğurluəməkdaşlığa
hazırdır.SpikerBratislavanınhakim
siyasidairələrinəbumesajıçoxay-
dınşəkildəçatdırabildi.

Düşünürəmki,Azərbaycan
parlamentnümayəndəheyətinin
Slovakiyayarəsmisəfərikifayət
qədəruğurluoldu.Busəfərhəm
qanunvericiorqanlararasında
münasibətləriyenidənnəzərdən
keçirməyəvəprioritetləridəyər-
ləndirməyə,həmdəAzərbayca-
nınədalətlimövqeyiniSlovakiya
ictimaiyyətinəçatdırmağaimkan
verdi.
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Səfərçərçivəsindənümayən-
dəheyətimizinölkəninBaşna-
ziriEduardHeger,MilliŞuranın
SədriBorisKollar,xariciişlər
naziriİvanKorçok,habeləSlova-
kiyaparlamentininAzərbaycanla
əməkdaşlıqqrupununüzvləriilə
məhsuldargörüşlərikeçirildi,par-
lamentlərarasıəlaqələrin,ikitərəfi
vəçoxtərəfimünasibətlərindaha
dainkişafetdirilməsivəmöhkəm-
ləndirilməsiistiqamətindəfikir
mübadiləsiaparıldı.
Keçirilənbütüngörüşlərdə

SahibəQafarovaslovakiyalıhəm-
karlaraAzərbaycanın2020-ciildə
44günlükVətənmüharibəsində
qazandığızəfərhaqqındaməlumat
verdi,AliBaşKomandanİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləmüzəfəror-
dumuzunşücaətisayəsindəErmə-
nistanın30illikişğalınasonqoyul-

duğunudiqqətəçatdırdı.Spiker
SahibəQafarovanınçıxışlarında
birmühümtezisqırmızıxətləke-
çirdiki,Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsiartıqtarixəqovuşub.
AzərbaycanBMTTəhlükəsizlik
Şurasının4qətnaməsiniözüyerinə
yetirərəkərazibütövlüyünübərpa
etdi.
Busəfərinəhəmiyyətinişərtlən-

dirəndigərmühümməqamAzər-
baycanhəqiqətlərininSlovakiya
ictimaiyyətinəobyektivçatdırılma-
sındanibarətdir.MöhtərəmPrezi-
dentİlhamƏliyevinVIçağırışMilli
Məclisinilkiclasındasöylədiyi
dərinməzmunlunitqindəparla-
mentingələcəkfəaliyyətiiləbağlı
mühümtövsiyələrdənbirifəal
parlamentdiplomatiyasınınhəya-
takeçirilməsi,ölkəhəqiqətlərinin
genişictimaiyyətəçatdırılmasında

buimkanlardanuğurlaistifadə
edilməsiolmuşdur.MilliMəclisin
SədriSahibəQafarovanınSlovaki-
yada,eləcədəəvvəlbaştutandigər
səfərlərindəXocalısoyqırımına
beynəlxalqsəviyyədəhüquqiqiy-
mətverilməsiiləbağlıçağırışları,
israrlabuməsələnigündəməgətir-
məsidəməhzölkəhəqiqətlərinin
dahagenişmüstəvidətanıdılması
ideyasınaxidmətedir.
MilliMəclisinnümayəndəhe-

yətininBratislavayarəsmisəfəri
çərçivəsindəaparılandanışıqlar
zamanıAzərbaycanınZəngəzur
dəhlizininyaradılmasıtəşəbbü-
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rınyenibölgüsümüəyyənləşdiril-
diyini,ikiyenirayonun-Qarabağ
iqtisadirayonuvəŞərqiZəngəzur
iqtisadirayonununyaradıldığını
xüsusivurğulayaraq,Azərbaycan
dövlətininişğaldanazadolunmuş
ərazilərimizindirçəldilməsindəye-
nibirkonsepsiyairəlisürdüyünü
vəciddiiradəortayaqoyduğunu
ifadəetdi.Budəhlizinyaradılması
həmregionalkommunikasiyala-
rınbərpasına,həmdəregionun
inkişafına,sülhvətəhlükəsizliyin
təminedilməsinəmühümtöhfə
olacaq.
MilliMəclisinSədriaydınşə-

kildəbəyanetdiki,Azərbaycan
hərzamanəməkdaşlığaaçıqolan
vəəməkdaşlığıtəşviqedənölkə-
dir.Azərbaycanınbugünədəkirəli
sürdüyüenerji,nəqliyyatvədigər
əməkdaşlıqplatformalarıbütün
regionuninkişafınaxidmətedib.

HazırdaisəölkəmizVətənmüha-
ribəsindənsonrayenireallıqlarda
əməkdaşlıqimkanlarındandaha
genişyararlanmağıtəklifedir.Azər-
baycanbütündövlətlərləbir-birilə-
rininsuverenhüquqlarınahörmətlə
yanaşmaqlaqarşılıqlımaraqlara
xidmətedənuğurluəməkdaşlığa
hazırdır.SpikerBratislavanınhakim
siyasidairələrinəbumesajıçoxay-
dınşəkildəçatdırabildi.

Düşünürəmki,Azərbaycan
parlamentnümayəndəheyətinin
Slovakiyayarəsmisəfərikifayət
qədəruğurluoldu.Busəfərhəm
qanunvericiorqanlararasında
münasibətləriyenidənnəzərdən
keçirməyəvəprioritetləridəyər-
ləndirməyə,həmdəAzərbayca-
nınədalətlimövqeyiniSlovakiya
ictimaiyyətinəçatdırmağaimkan
verdi.
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BirilöncəmüzəfərAliBaş
Komandanımızınrəhbərliyiiləşanlı
ordumuzQarabağı,ocümlədən
Füzulirayonunuişğaldanazadetdi.
Bizdüz27ilFüzulisizyaşadıq.Bu
gün,ümumiyyətlə,təkcəbugün
yox,44günlükmüharibəninhər
günüAzərbaycanxalqınınsonbir
neçəyüzilliktarixindəyaşanmamış,
görünməmiş,arzusundaolduğumuz,
xəyalınıqurduğumuzçoxşərəfivə
qürurlugünlərdir.Bizxoşbəxtnəsilik
ki,bugünlərinşahidi,iştirakçısıolduq,
xəyalıngerçəyəçevrildiyini,birxalq
kimiqürurumuzunbərpaolunduğu
günlərigördük.Artıqbizqürurla,şəstlə
omüqəddəstorpaqlaravətəndeyəbil-
irik,çünkibizoyerlərin,otorpaqların

sahibiyik.BütünbunlarAzərbaycan 
Prezidentininhərbivədiplomatik
siyasətisayəsindəmümkünoldu.
27ilhəsrətləbaxdığımız,nisgillə

xatırladığımıztorpaqlardabugün
böyükquruculuqişlərihəyatakeçirilir.
İşğaldanazadolunanbütündigər
ərazilərimizkimiFüzulirayonuda
AzərbaycanPrezidentininrəhbərliyi
altındayenibərpavəquruculuq
mərhələsinəqədəmqoyub.Fü-
zuliHavaLimanıçoxqısazamanda
beynəlxalqstandartlarauyğunquru-
lanuğurlubirlayihədir.ArtıqFüzuli
rayonundaAzərbaycanPrezidenti
cənabİlhamƏliyevindiqqətvəqayğısı
sayəsindəmüasirstandartlarauyğun
infrastrukturformalaşır.

İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə 
yeni quruculuq mərhələsi 

VüqarBayramov
MilliMəclisindeputatı
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İşğalmüddətindəErmənistan
ordusudigəryaşayışməskənlərimiz
kimiFüzulişəhərinivəonun
kəndlərinidədağıdıbxarabalıqlara
çevirmişdi.Nəmənimuşaqlıqillərimi
keçirdiyimevdən,nədəoxuduğum
məktəbdənəsər-əlamətqalmayıb.
Hətahəyətimizdə200-dənçoxyaşı
olan,yazaylarındakölgəsindədərs
oxuduğumuzqozağacıdadigər
ağaclarkimidibindənkəsilib.Heçnə
yerindədeyil.Buradaermənilərəsl
ekolojiterrortörədiblər.
Son27ilFüzulirayonunun

tarixindəermənivəhşiliyininbir
nümunəsikimiqalacaq.Ammabu
günAzərbaycanözmüzəfərAliBaş
Komandanı,möhtərəmPrezident
İlhamƏliyevinrəhbərliyiiləyenitarix
yazır.Bu,şanlıbirtarixdir.
Düz1ilsonra-2021-ciiloktyabrın

17-dəAzərbaycanPrezidenticənab
İlhamƏliyevvəBirincixanımMeh-
ribanƏliyevanıniştirakıiləFü-
zulişəhərinintəməldaşıqoyuldu.

BundansonraFüzuliyenidən
canlanacaq,ermənilərtərəfindən
tamamilədağıdılanvəviranedilən
şəhəryenidən50minsakiniolan
yaşayışməntəqəsikimiistifadəyə
veriləcək.Müasirstandartlaravə
orijinalmemarlıqüslubunauyğuninşa
ediləcəkFüzuliişğaldanazadolunan
ərazilərimizdəikinciənböyükşəhər
olacaq.
“Böyükqayıdış”proqramı

artıqdeməkolarki,icraedilir.
Çünkiinfrastrukturunformalaşması
buqayıdışınbirmərhələsidir.
Məskunlaşmanınhəyatakeçirilməsi
4mərhələdəplanlaşdırılır.Birincisi,
minalardantəmizlənməvədəymiş
ziyanınqiymətləndirilməsidirki,
bununlabağlıişlərdavametdi-
rilir.İkinciistiqamətinfrastruktu-
runformalaşdırılmasıdırki,Füzuli
BeynəlxalqHavaLimanınınistifadəyə
verilməsibusahədəatılanmühüm
biraddımdır.Bunəqliyyatvəlo-
gistikalayihələrininkifayətqədər

sürətləhəyatakeçirildiyinigöstərir.
Formalaşdırılmışinfrastrukturmüasir
standartlarauyğunolaraqreallaşır.
Üçüncüsü,təbiiki,sosialobyektlərin,
inzibatibinalarınvəeləcədəyaşayış
evlərinininşasıdır.Dördüncümərhələ
isəməskunlaşmadır.
YeniFüzulişəhəriişğaldanəvvəlki

iləmüqayisədədahagenişəraziyə
malikolacaq.Növbəti20ildəəhalinin
sayı1993-cüilləmüqayisədə2,5dəfə
artacaq.Füzulişəhərihavalimanı
daxilolmaqla,1936hektarəraziyə
malikolacaq.Şəhərdə46kilometrav-
tomobilyolu,piyadalarvəvelosipedlə
hərəkətedənlərüçünayrıca85
kilometrəlavəyolçəkiləcək.Əsasən
yaşıllıqdanibarətolanFüzulişəhərinin
mərkəzində5hektarlıqsahədəMemo-
rialKomplekssalınacaq,onabitişik
İşğalmuzeyivəZəfərparkıolacaq.
Tamşəhəriəhatəedənyüksəklikdə
Bayraqmeydanıyaradılacaq.21
hektarlıqərazidəsalınmasınəzərdə
tutulanböyükmeşəzolağında5000-
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dənçoxEldarşamı,həmişəyaşılsərv,
zeytun,Şərqçinarı,ağcaqayınvədigər
ağacnövləriəkiləcək.
ArtıqPrezidentİlhamƏliyevvə

Birincivitse-prezidentMehriban
xanımƏliyevatərəfindənFüzulidəilk
yaşayışməhəlləsininəsasıqoyulub.
17,8hektarəraziniəhatəedəcək
məhəlləninmərhələlişəkildətikilib
istifadəyəverilməsiplanlaşdırılır.Bu
məhəllədəilkmərhələdə1,2,3və4
otaqlımənzillərdənibarət65mənzilli
4-5mərtəbəliyaşayışbinalarının,
sonraisəçoxfunksiyalıbinaların
inşaedilməsi,burada2860nəfərin
yaşamasınəzərdətutulur.Füzuli
şəhəriyalnızhündürmərtəbəlibina-
lardanibarətolmayacaq.Şəhərdəaz
vəortamərtəbəliçoxmənzillibinalar
da,həyətyanıbağsahələriolanfərdi
evlərdətikiləcək.
Prosesinintensivşəkildəhəyata

keçirilməsiondanxəbərverirki,
məskunlaşmaproqnozlaşdırıldığından
vəbizimgözlədiyimizdəndahatezbaş
verəcək.ArtıqZəngilandailk“ağıllı
kənd”inqurulmasıgöstərirki,bizbun-
dansonraparalelolaraqməskunlaşma
prosesinədəbaşlayacağıq.Amma,
təbiiki,məskunlaşmamərhələli
şəkildəhəyatakeçirilənbirproses-
dir.Azərbaycanınmövcudiqtisadi
potensialı,realgücüimkanverirki,
müasirstandartlarauyğuninfrastruk-
turformalaşdırmaqla,məskunlaşma
prosesigözləniləndəndahaqısa
müddətdəhəyatakeçiriləbilsin.
Füzulirayonunagəldikdəisərayon

ötənəsrin80-ciillərindəpambıq,daha
sonraüzümvətaxılistehsalınagörə
respublikadaaparıcırayonlardan
biriolub.150minəhalisiolanFüzu-
linintorpaqlarıəsasənməhsuldar
torpaqlarhesabolunduğunagörə,
buradakəndtəsərrüfatının,əkinçiliyin,
heyvandarlığıninkişafimkanları

kifayətqədərböyükdür.Əminikki,
qısazamandarayonuniqtisadiyyatı
bərpaediləcəkvəFüzulirespublika
iqtisadiyyatınaxüsusitöhfəvermiş
rayonlardanbiriolacaq.
Torpaqlarımızınişğaldanazad

olunmasındanbiriləvvələnəzər
salaq.2019-cuildəQarabağiqtisadi
rayonu637milyon70minmanatlıq,
ocümlədənAğdam172milyon934
minmanatlıq,Füzuli138milyon
652minmanatlıqməhsulistehsal
edib.ŞərqiZəngəzuriqtisadirayo-
nundaisəcəmi97milyon838min
manatlıqməhsulistehsalolunubki,
budahəminrayonlardanbəzisinin
bizimnəzarətimizdəolanyaşayış
məntəqələrindəvərespublikanındigər
bölgələrindəməskunlaşanidarəvə
müəssisələrininhesabınabaşverib.
Qarabağınölkəiqtisadiyyatınınəsas
sahələriüzrəməhsulburaxılışındaxü-
susiçəkisi0,7,ŞərqiZəngəzuriqtisadi
rayonununkuisəcəmi0,1faizolub.Bu
isəodeməkdirki,uzunmüddətişğal
altındaqalanböyükərazilərimizin
ümumiiqtisadiyyatdapayıheç
birtamrəqəmlədəifadəolunmur.
Göründüyükimi,27ildəböyük
iqtisadibirpotensialErmənistanın
işğalçılığınəticəsindəməhvedilib.
Artıqişğaldanazadolu-

nanərazilərimizinmövcud
potensialına,xammalvətəbii
ehtiyatlarına,məhsuldartorpaq
sahələrininhəcminənəzərsalsaq,
bərpamərhələsindənsonraqısa
zamandahəminrayonlarımızda
məhsulistehsalının8dəfəyəyaxın
artacağıproqnozlaşdırılır.Buisəo
deməkdirki,yaxınvaxtlardahəmin
ərazilərimizdəyeniişyerlərinin
yaradılmasınıvəgüclüiqtisadiinkişafı
müşahidəedəcəyik.

Füzulirayonundabirsıra
təbiiehtiyatlar,ocümlədəninşaat
materiallarınınistehsalıüçünxam-
malbazasımövcuddur.Budaimkan
verəcəkki,sənayeninformalaşmasını,
sənayemüəssisələrininyaradılmasını
yüksəksəviyyədəhəyatakeçirmək
mümkünolsun.
Füzulirayonuturizmpotensialına

damalikdir.XüsusənDağlıqQarabağa
yaxınolankəndlərintəbiətidaxili
turizmüçünəlverişliimkanlaryaradır.
Şuşayagedəcəkasfaltyol,

həmçininNaxçıvandəhlizini
birləşdirəcəkdəmiryoluFüzuli
rayonundankeçəcək,nəticədəiqti-
sadibaxımdanişğaldanazad
olunmuşərazilərimizinnəqliyyat
habıolaraqFüzulininbuimkanlar-
dandahaçoxfaydalanmasınaşərait
yaradacaq.Buhalrayondaistehsal
olunanməhsullarındigərbazar-
laraçıxarılmasıbaxımındandaçox
vacibdir.Demək,Füzulirayonuöz
potensialıiləyenədəişğaldanəvvəl
olduğukimirespiblikanıniqti-
sadibaxımdaninkişafetmişaparıcı
rayonlarındanbirinəçevrilmək
imkanlarınamalikdir.
ArtıqFüzulirayonubərpavə

yenidənqurmamərhələsinəqədəm
qoyub.Cəmibirilərzindəburayonda
əsasnəqliyyatvəlogistikşəbəkəsinin
formalaşdırılmasıistiqamətindəin-
tensivişlərgedir.Fəxrlədeyəbilərəm
ki,işğaldanazadedilmişbütün
ərazilərimizAzərbaycanPrezidentinin
rəhbərliyiiləyenidənqurulurvəbərpa
olunur.
AzərbaycanPrezidenticənab

İlhamƏliyevindəqeydetdiyikimi,
Qarabağtezlikləcənnətəçevriləcək.
Qarabağahəyatvəgülüşyenidən
qayıdacaq.İşğaldanazadolunandigər

rayonlarımızdada“ağıllışəhər”və
“ağıllıkənd”tipliyaşayışməntəqələri
salınacaq.Buidarəetməmodelidaha
sonradigərərazilərimizədətransfer
ediləcək.
FüzuliAeroporturegiondaən

qısazamandainşaedilənbeynəlxalq
havalimanlarındanbiridir.Builin
əvvəlindəinşasınabaşlananbu
arenadanartıqilkuçuşlarhəyata
keçirildi.Havalimanınabuilinmay
ayındasəfəredəndəişlərinintensivli-
yinimüşahidəetmişdik.Həminvaxt
sadəcətorpaqsahələrindənibarət
olanəraziartıqeniş-uçuşzolağına
çevrilib.Cəmi4ayayaxınmüddətdə
havalimanınınilkininfrastruktu-
runuəsaslışəkildəformalaşdırmaq
mümkünolub.Burauzunluğu3
kilometr,eni60metrolanuçuş-
enişzolağı,60minkvadratmetrlik
8təyyarənindayanmasıüçünsahə,
sərnişinlərəxidmətgöstərənterminal,
havagəmilərininidarəedilməsiüçün
qüllə,transformatoryarımstansiyası,

qazanxana,suanbarıvədigərköməkçi
tikililərdənibarətolacaqvəsaatda200
sərnişinəxidmətgöstərəbiləcək.
FüzuliBeynəlxalqHavaLimanı

işğaldanazadedilmişərazilərimizəxa-
ricituristlərinsəfəretməsibaxımından
daolduqcafaydalıdır.Nəzərəalsaq
ki,Qarabağınincisihesabedilənvə
Azərbaycanınmədəniyyətpaytaxtı
olanŞuşaşəhərinəgetməkistəyən
xaricituristlərinsayıkifayətqədər
çoxdur,buhavalimanıturistlərüçün
dahasərfəlivəqısayolsayılacaq.
Hətabuamilişğaldanazadedilmiş
ərazilərimizəgələcəkturistlərinsayına
da,beynəlxalqyükdaşımalarada
müsbəttəsirgöstərəcək.
Artıqilksınaquçuşuhəyata

keçirilənFüzuliBeynəlxalqHava
LimanıAzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevtərəfindən“Qarabağınhava
qapısı”elanolunub.Aeroportun
istifadəyəverilməsiQarabağla,
digərbölgələrimizlə,dahageniş
anlamdadünyailəəlaqələrimizin

genişləndirilməsiüçünmünbitşərait
yaradır.Bu,həmçininQarabağın
Azərbaycaniqtisadibirliyinə
inteqrasiyasıbaxımındandavacib
hadisədir.Havalimanınınistifadəyə
verilməsihərbirAzərbaycanvətəndaşı
kimi,məndədəqürurhissiyaratdı.
Bunutarixihadisəvəfəxrolunacaq
fakthesabedirəm.
İşğaldanazadolunmuş

ərazilərimizinsənayepotensialını
nəzərəalsaq,FüzuliBeynəlxalqHava
Limanıhəmdəoərazilərdəistehsal
olunacaqsənayeməhsullarınındünya
bazarınaçıxarılmasıvəbütövlükdə
regionunixracimkanlarının
genişləndirilməsibaxımındanda
əhəmiyyətlidir.
Beləliklə,Azərbaycantarixində

yenibirmərhələbaşlayır.Bu,
AzərbaycanPrezidenticənabİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləreallaşan
davamlıinkişafvədayanıqlıstabillik
mərhələsidir.
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dənçoxEldarşamı,həmişəyaşılsərv,
zeytun,Şərqçinarı,ağcaqayınvədigər
ağacnövləriəkiləcək.
ArtıqPrezidentİlhamƏliyevvə

Birincivitse-prezidentMehriban
xanımƏliyevatərəfindənFüzulidəilk
yaşayışməhəlləsininəsasıqoyulub.
17,8hektarəraziniəhatəedəcək
məhəlləninmərhələlişəkildətikilib
istifadəyəverilməsiplanlaşdırılır.Bu
məhəllədəilkmərhələdə1,2,3və4
otaqlımənzillərdənibarət65mənzilli
4-5mərtəbəliyaşayışbinalarının,
sonraisəçoxfunksiyalıbinaların
inşaedilməsi,burada2860nəfərin
yaşamasınəzərdətutulur.Füzuli
şəhəriyalnızhündürmərtəbəlibina-
lardanibarətolmayacaq.Şəhərdəaz
vəortamərtəbəliçoxmənzillibinalar
da,həyətyanıbağsahələriolanfərdi
evlərdətikiləcək.
Prosesinintensivşəkildəhəyata

keçirilməsiondanxəbərverirki,
məskunlaşmaproqnozlaşdırıldığından
vəbizimgözlədiyimizdəndahatezbaş
verəcək.ArtıqZəngilandailk“ağıllı
kənd”inqurulmasıgöstərirki,bizbun-
dansonraparalelolaraqməskunlaşma
prosesinədəbaşlayacağıq.Amma,
təbiiki,məskunlaşmamərhələli
şəkildəhəyatakeçirilənbirproses-
dir.Azərbaycanınmövcudiqtisadi
potensialı,realgücüimkanverirki,
müasirstandartlarauyğuninfrastruk-
turformalaşdırmaqla,məskunlaşma
prosesigözləniləndəndahaqısa
müddətdəhəyatakeçiriləbilsin.
Füzulirayonunagəldikdəisərayon

ötənəsrin80-ciillərindəpambıq,daha
sonraüzümvətaxılistehsalınagörə
respublikadaaparıcırayonlardan
biriolub.150minəhalisiolanFüzu-
linintorpaqlarıəsasənməhsuldar
torpaqlarhesabolunduğunagörə,
buradakəndtəsərrüfatının,əkinçiliyin,
heyvandarlığıninkişafimkanları

kifayətqədərböyükdür.Əminikki,
qısazamandarayonuniqtisadiyyatı
bərpaediləcəkvəFüzulirespublika
iqtisadiyyatınaxüsusitöhfəvermiş
rayonlardanbiriolacaq.
Torpaqlarımızınişğaldanazad

olunmasındanbiriləvvələnəzər
salaq.2019-cuildəQarabağiqtisadi
rayonu637milyon70minmanatlıq,
ocümlədənAğdam172milyon934
minmanatlıq,Füzuli138milyon
652minmanatlıqməhsulistehsal
edib.ŞərqiZəngəzuriqtisadirayo-
nundaisəcəmi97milyon838min
manatlıqməhsulistehsalolunubki,
budahəminrayonlardanbəzisinin
bizimnəzarətimizdəolanyaşayış
məntəqələrindəvərespublikanındigər
bölgələrindəməskunlaşanidarəvə
müəssisələrininhesabınabaşverib.
Qarabağınölkəiqtisadiyyatınınəsas
sahələriüzrəməhsulburaxılışındaxü-
susiçəkisi0,7,ŞərqiZəngəzuriqtisadi
rayonununkuisəcəmi0,1faizolub.Bu
isəodeməkdirki,uzunmüddətişğal
altındaqalanböyükərazilərimizin
ümumiiqtisadiyyatdapayıheç
birtamrəqəmlədəifadəolunmur.
Göründüyükimi,27ildəböyük
iqtisadibirpotensialErmənistanın
işğalçılığınəticəsindəməhvedilib.
Artıqişğaldanazadolu-

nanərazilərimizinmövcud
potensialına,xammalvətəbii
ehtiyatlarına,məhsuldartorpaq
sahələrininhəcminənəzərsalsaq,
bərpamərhələsindənsonraqısa
zamandahəminrayonlarımızda
məhsulistehsalının8dəfəyəyaxın
artacağıproqnozlaşdırılır.Buisəo
deməkdirki,yaxınvaxtlardahəmin
ərazilərimizdəyeniişyerlərinin
yaradılmasınıvəgüclüiqtisadiinkişafı
müşahidəedəcəyik.

Füzulirayonundabirsıra
təbiiehtiyatlar,ocümlədəninşaat
materiallarınınistehsalıüçünxam-
malbazasımövcuddur.Budaimkan
verəcəkki,sənayeninformalaşmasını,
sənayemüəssisələrininyaradılmasını
yüksəksəviyyədəhəyatakeçirmək
mümkünolsun.
Füzulirayonuturizmpotensialına

damalikdir.XüsusənDağlıqQarabağa
yaxınolankəndlərintəbiətidaxili
turizmüçünəlverişliimkanlaryaradır.
Şuşayagedəcəkasfaltyol,

həmçininNaxçıvandəhlizini
birləşdirəcəkdəmiryoluFüzuli
rayonundankeçəcək,nəticədəiqti-
sadibaxımdanişğaldanazad
olunmuşərazilərimizinnəqliyyat
habıolaraqFüzulininbuimkanlar-
dandahaçoxfaydalanmasınaşərait
yaradacaq.Buhalrayondaistehsal
olunanməhsullarındigərbazar-
laraçıxarılmasıbaxımındandaçox
vacibdir.Demək,Füzulirayonuöz
potensialıiləyenədəişğaldanəvvəl
olduğukimirespiblikanıniqti-
sadibaxımdaninkişafetmişaparıcı
rayonlarındanbirinəçevrilmək
imkanlarınamalikdir.
ArtıqFüzulirayonubərpavə

yenidənqurmamərhələsinəqədəm
qoyub.Cəmibirilərzindəburayonda
əsasnəqliyyatvəlogistikşəbəkəsinin
formalaşdırılmasıistiqamətindəin-
tensivişlərgedir.Fəxrlədeyəbilərəm
ki,işğaldanazadedilmişbütün
ərazilərimizAzərbaycanPrezidentinin
rəhbərliyiiləyenidənqurulurvəbərpa
olunur.
AzərbaycanPrezidenticənab

İlhamƏliyevindəqeydetdiyikimi,
Qarabağtezlikləcənnətəçevriləcək.
Qarabağahəyatvəgülüşyenidən
qayıdacaq.İşğaldanazadolunandigər

rayonlarımızdada“ağıllışəhər”və
“ağıllıkənd”tipliyaşayışməntəqələri
salınacaq.Buidarəetməmodelidaha
sonradigərərazilərimizədətransfer
ediləcək.
FüzuliAeroporturegiondaən

qısazamandainşaedilənbeynəlxalq
havalimanlarındanbiridir.Builin
əvvəlindəinşasınabaşlananbu
arenadanartıqilkuçuşlarhəyata
keçirildi.Havalimanınabuilinmay
ayındasəfəredəndəişlərinintensivli-
yinimüşahidəetmişdik.Həminvaxt
sadəcətorpaqsahələrindənibarət
olanəraziartıqeniş-uçuşzolağına
çevrilib.Cəmi4ayayaxınmüddətdə
havalimanınınilkininfrastruktu-
runuəsaslışəkildəformalaşdırmaq
mümkünolub.Burauzunluğu3
kilometr,eni60metrolanuçuş-
enişzolağı,60minkvadratmetrlik
8təyyarənindayanmasıüçünsahə,
sərnişinlərəxidmətgöstərənterminal,
havagəmilərininidarəedilməsiüçün
qüllə,transformatoryarımstansiyası,

qazanxana,suanbarıvədigərköməkçi
tikililərdənibarətolacaqvəsaatda200
sərnişinəxidmətgöstərəbiləcək.
FüzuliBeynəlxalqHavaLimanı

işğaldanazadedilmişərazilərimizəxa-
ricituristlərinsəfəretməsibaxımından
daolduqcafaydalıdır.Nəzərəalsaq
ki,Qarabağınincisihesabedilənvə
Azərbaycanınmədəniyyətpaytaxtı
olanŞuşaşəhərinəgetməkistəyən
xaricituristlərinsayıkifayətqədər
çoxdur,buhavalimanıturistlərüçün
dahasərfəlivəqısayolsayılacaq.
Hətabuamilişğaldanazadedilmiş
ərazilərimizəgələcəkturistlərinsayına
da,beynəlxalqyükdaşımalarada
müsbəttəsirgöstərəcək.
Artıqilksınaquçuşuhəyata

keçirilənFüzuliBeynəlxalqHava
LimanıAzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevtərəfindən“Qarabağınhava
qapısı”elanolunub.Aeroportun
istifadəyəverilməsiQarabağla,
digərbölgələrimizlə,dahageniş
anlamdadünyailəəlaqələrimizin

genişləndirilməsiüçünmünbitşərait
yaradır.Bu,həmçininQarabağın
Azərbaycaniqtisadibirliyinə
inteqrasiyasıbaxımındandavacib
hadisədir.Havalimanınınistifadəyə
verilməsihərbirAzərbaycanvətəndaşı
kimi,məndədəqürurhissiyaratdı.
Bunutarixihadisəvəfəxrolunacaq
fakthesabedirəm.
İşğaldanazadolunmuş

ərazilərimizinsənayepotensialını
nəzərəalsaq,FüzuliBeynəlxalqHava
Limanıhəmdəoərazilərdəistehsal
olunacaqsənayeməhsullarınındünya
bazarınaçıxarılmasıvəbütövlükdə
regionunixracimkanlarının
genişləndirilməsibaxımındanda
əhəmiyyətlidir.
Beləliklə,Azərbaycantarixində

yenibirmərhələbaşlayır.Bu,
AzərbaycanPrezidenticənabİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləreallaşan
davamlıinkişafvədayanıqlıstabillik
mərhələsidir.
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–HörmətliSəfamüəllim,Sizin-
ləsöhbətimiz44günlükVətən
müharibəsininildönümünə
təsadüfedir.Ogünlərihamı-
mızyaxşıxatırlayırıq.Xalqımız
30ildənbəriErmənistanın
işğalıaltındaolantorpaqları-
mızınazadedilməsiuğrunda
dəmiryumruqkimibirləşmişdi
vəAzərbaycanrespublikası-
nınPrezidenti,müzəfərAli
BaşkomandanİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləSilahlıQüvvələri-
mizdüşmənəsarsıdıcızərbələr
endirirdi.Otarixianlarbiril
sonradacanlıvəunudulmaz-
dır.

–Bəli,Azərbaycan1iləvvəl,
sözüntammənasında,möhtəşəm
günləryaşayırdı.İndihəmingün-
lərixatırladıqcanecəşanlıbirtarixə
şahidolduğumuzudahaaydındərk
edirik.Hərbiryaşayışməntəqə-
mizindüşməndənazadolunması
xəbərinindoğurduğuhəyəcanvə
sevincduyğularıbütünAzərbay-
canıbürüyürdü.Haqqdavasıedən
Azərbaycanbaşdan-başabircəbhə
idi.Bubirlik,bütövlükcənabPrezi-
dentindediyikimi,“dəmiryum-
ruğa”çevrilibdüşməninbaşına
endi,onuacıməğlubiyyətəuğratdı,
torpaqlarımızıermənitapdağından
qurtardı.Azərbaycanərazibütövlü-

yünübərpaetməklə,əslində,BMT
TəhlükəsizlikŞurasının4məlum
qətnaməsini,digərbeynəlxalqtəş-
kilatlarınqəbuletdikləriqərarları
əməlisurətdəicraetdi.Şanlıqələ-
bəmizdənqalibAzərbaycandoğul-
du.Başımızıucaldan,bizəsonsuz
qüruryaşadanəsgərvəzabitlərimi-
zə,canınıfədaetmişşəhidlərimizə,
qəhrəmanlıqgöstərmişqazilərimizə
vəəlbətə,müzəfərsərkərdəmiz
İlhamƏliyevəhərbirimizinəbədi
minnətdarlıqborcumuzvar.
OtarixigünlərdəMilliMəclis

dəAliBaşKomandanın,döyüşən
ordununyanındaidi.Odövrdə
keçiriləniclaslarınstenoqramlarıbu

müqəddəsmissiyanınnecəyerinə
yetirildiyinincanlıxronikasıdır.

–VIçağırışMilliMəclisinilk
iclasındaAzərbaycanrespubli-
kasınınPrezidenticənabİlham
Əliyevparlamentinyenidövr-
dəfəaliyyətiiləbağlıbirsıra
tövsiyələrvermiş,təklifərirəli
sürmüşdü.Bilirikki,butövsiyə
vətəklifərinyerinəyetirilmə-
siüçünötənmüddətdəMilli
MəclisinAparatındadaçoxiş
görülüb.Bubarədəfikirlərinizi
bilməkistərdik.
–İlköncədeyimki,dövlətbaş-

çısıcənabİlhamƏliyevinVIçağırış
MilliMəclisinilkiclasındakıçıxışın-
daaçıqladığıfəaliyyətistiqamətləri
parlamentinuzunmüddətliyolxə-
ritəsinimüəyyənetmişdir.Proqram
xarakteridaşıyanhəminçıxışında
cənabPrezidentdövləthakimiyyəti
orqanlarındaaparılanəsaslıislahat-
larbaxımındanMilliMəclisinişini
dərindəntəhliledərək,mövcud
çatışmazlıqlarıvəonlarınaradan
qaldırılmasıyollarınıgöstərmişdir.
Ötənmüddətdəbuvəzifələrdənirə-
ligələrəkparlamentinqanunyarat-

mavəqanunvericilikfəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi,beynəlxalqəla-
qələriningenişləndirilməsi,qanun-
larınicrasınanəzarətvətəmsilçilik
funksiyalarınınyenitələblərsəviy-
yəsindəqurulmasıyolundamühüm
addımlaratılmışdır.
ParlamentAparatınınfəaliyyəti-

ninyenişəraitəuyğunlaşdırılması
üçünMilliMəclisinSədrihörmətli
SahibəxanımQafarovanınrəhbərli-
yiiləzəruritədbirlərardıcılhəyata
keçirilmişdir.Onudadeyimki,
MilliMəclisinAparatındaaparılan
strukturvəkadrislahatlarıAzər-
baycanRespublikasınınPrezidenti
cənabİlhamƏliyevintəşəbbüsüvə
rəhbərliyiilədövlətvəcəmiyyət
həyatınınbütünsahələrindəuğurla
davametdirilənəsaslıislahatların
tərkibhissəsiolmuşdur.
İnamlasöyləməkolarki,görül-

müşişlərmüsbətnəticələrvermiş-
dir.BugünMilliMəclisinAparatı
onunqarşısınaqoyulanhərbirvə-
zifəniuğurlayerinəyetirməyəqadir
olançevikbirqurumdur.
Parlamentinfəaliyyətindəyeni

tendensiyaolanqanunlayihələri
iləbağlıictimaidinləmələruğurla

davametdirilirvəbudinləmələrin
təşkilindəMilliMəclisAparatının
müvafiqşöbələriyaxındaniştirak
edirlər.Təcrübəgöstərirki,qanun
layihələrininictimaimüzakirəsi
onlarınkeyfiyyətininyüksəlməsinə
köməkgöstərir.
Aparatınİcrahakimiyyətior-

qanlarıiləəlaqələrşöbəsideputat
köməkçiləriiləqarşılıqlıəlaqənida-
hadatəkmilləşdirmişdir.Bununla
birlikdə,seçkidairələrindəvətən-
daşlarındeputatlaratəqdimetdik-
ləriərizə,şikayətvəmüraciətlərin
müvafiqicraorqanlarınaoperativ
çatdırılmasıvəicranınnəzarətdə
saxlanılmasıtəminedilmişdir.
MilliMəclisinfəaliyyətinin

müasirçağırışlarvətələblərsə-
viyyəsindətəşkiliüçünmühüm
layihələrhəyatakeçirilir.Beləlayi-
hələrdənbiriAzərbaycanRespub-
likasıMilliMəclisinin2022-2024-cü
illərüçünKommunikasiyastrate-
giyasıdır.Sənədinqəbulundaməq-
sədMilliMəclisinkommunikasiya
missiyasınındahasəmərəlihəya-
takeçirilməsi,dövlətsiyasətinin
prioritethədəfəriüzrətəbliğat-təş-
viqat,maarifəndirməvəinforma-Milli Məclis Aparatının 

fəaliyyəti daim təkmilləşdirilir
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Azərbaycan 
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–HörmətliSəfamüəllim,Sizin-
ləsöhbətimiz44günlükVətən
müharibəsininildönümünə
təsadüfedir.Ogünlərihamı-
mızyaxşıxatırlayırıq.Xalqımız
30ildənbəriErmənistanın
işğalıaltındaolantorpaqları-
mızınazadedilməsiuğrunda
dəmiryumruqkimibirləşmişdi
vəAzərbaycanrespublikası-
nınPrezidenti,müzəfərAli
BaşkomandanİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləSilahlıQüvvələri-
mizdüşmənəsarsıdıcızərbələr
endirirdi.Otarixianlarbiril
sonradacanlıvəunudulmaz-
dır.

–Bəli,Azərbaycan1iləvvəl,
sözüntammənasında,möhtəşəm
günləryaşayırdı.İndihəmingün-
lərixatırladıqcanecəşanlıbirtarixə
şahidolduğumuzudahaaydındərk
edirik.Hərbiryaşayışməntəqə-
mizindüşməndənazadolunması
xəbərinindoğurduğuhəyəcanvə
sevincduyğularıbütünAzərbay-
canıbürüyürdü.Haqqdavasıedən
Azərbaycanbaşdan-başabircəbhə
idi.Bubirlik,bütövlükcənabPrezi-
dentindediyikimi,“dəmiryum-
ruğa”çevrilibdüşməninbaşına
endi,onuacıməğlubiyyətəuğratdı,
torpaqlarımızıermənitapdağından
qurtardı.Azərbaycanərazibütövlü-

yünübərpaetməklə,əslində,BMT
TəhlükəsizlikŞurasının4məlum
qətnaməsini,digərbeynəlxalqtəş-
kilatlarınqəbuletdikləriqərarları
əməlisurətdəicraetdi.Şanlıqələ-
bəmizdənqalibAzərbaycandoğul-
du.Başımızıucaldan,bizəsonsuz
qüruryaşadanəsgərvəzabitlərimi-
zə,canınıfədaetmişşəhidlərimizə,
qəhrəmanlıqgöstərmişqazilərimizə
vəəlbətə,müzəfərsərkərdəmiz
İlhamƏliyevəhərbirimizinəbədi
minnətdarlıqborcumuzvar.
OtarixigünlərdəMilliMəclis

dəAliBaşKomandanın,döyüşən
ordununyanındaidi.Odövrdə
keçiriləniclaslarınstenoqramlarıbu

müqəddəsmissiyanınnecəyerinə
yetirildiyinincanlıxronikasıdır.

–VIçağırışMilliMəclisinilk
iclasındaAzərbaycanrespubli-
kasınınPrezidenticənabİlham
Əliyevparlamentinyenidövr-
dəfəaliyyətiiləbağlıbirsıra
tövsiyələrvermiş,təklifərirəli
sürmüşdü.Bilirikki,butövsiyə
vətəklifərinyerinəyetirilmə-
siüçünötənmüddətdəMilli
MəclisinAparatındadaçoxiş
görülüb.Bubarədəfikirlərinizi
bilməkistərdik.
–İlköncədeyimki,dövlətbaş-

çısıcənabİlhamƏliyevinVIçağırış
MilliMəclisinilkiclasındakıçıxışın-
daaçıqladığıfəaliyyətistiqamətləri
parlamentinuzunmüddətliyolxə-
ritəsinimüəyyənetmişdir.Proqram
xarakteridaşıyanhəminçıxışında
cənabPrezidentdövləthakimiyyəti
orqanlarındaaparılanəsaslıislahat-
larbaxımındanMilliMəclisinişini
dərindəntəhliledərək,mövcud
çatışmazlıqlarıvəonlarınaradan
qaldırılmasıyollarınıgöstərmişdir.
Ötənmüddətdəbuvəzifələrdənirə-
ligələrəkparlamentinqanunyarat-

mavəqanunvericilikfəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi,beynəlxalqəla-
qələriningenişləndirilməsi,qanun-
larınicrasınanəzarətvətəmsilçilik
funksiyalarınınyenitələblərsəviy-
yəsindəqurulmasıyolundamühüm
addımlaratılmışdır.
ParlamentAparatınınfəaliyyəti-

ninyenişəraitəuyğunlaşdırılması
üçünMilliMəclisinSədrihörmətli
SahibəxanımQafarovanınrəhbərli-
yiiləzəruritədbirlərardıcılhəyata
keçirilmişdir.Onudadeyimki,
MilliMəclisinAparatındaaparılan
strukturvəkadrislahatlarıAzər-
baycanRespublikasınınPrezidenti
cənabİlhamƏliyevintəşəbbüsüvə
rəhbərliyiilədövlətvəcəmiyyət
həyatınınbütünsahələrindəuğurla
davametdirilənəsaslıislahatların
tərkibhissəsiolmuşdur.
İnamlasöyləməkolarki,görül-

müşişlərmüsbətnəticələrvermiş-
dir.BugünMilliMəclisinAparatı
onunqarşısınaqoyulanhərbirvə-
zifəniuğurlayerinəyetirməyəqadir
olançevikbirqurumdur.
Parlamentinfəaliyyətindəyeni

tendensiyaolanqanunlayihələri
iləbağlıictimaidinləmələruğurla

davametdirilirvəbudinləmələrin
təşkilindəMilliMəclisAparatının
müvafiqşöbələriyaxındaniştirak
edirlər.Təcrübəgöstərirki,qanun
layihələrininictimaimüzakirəsi
onlarınkeyfiyyətininyüksəlməsinə
köməkgöstərir.
Aparatınİcrahakimiyyətior-

qanlarıiləəlaqələrşöbəsideputat
köməkçiləriiləqarşılıqlıəlaqənida-
hadatəkmilləşdirmişdir.Bununla
birlikdə,seçkidairələrindəvətən-
daşlarındeputatlaratəqdimetdik-
ləriərizə,şikayətvəmüraciətlərin
müvafiqicraorqanlarınaoperativ
çatdırılmasıvəicranınnəzarətdə
saxlanılmasıtəminedilmişdir.
MilliMəclisinfəaliyyətinin

müasirçağırışlarvətələblərsə-
viyyəsindətəşkiliüçünmühüm
layihələrhəyatakeçirilir.Beləlayi-
hələrdənbiriAzərbaycanRespub-
likasıMilliMəclisinin2022-2024-cü
illərüçünKommunikasiyastrate-
giyasıdır.Sənədinqəbulundaməq-
sədMilliMəclisinkommunikasiya
missiyasınındahasəmərəlihəya-
takeçirilməsi,dövlətsiyasətinin
prioritethədəfəriüzrətəbliğat-təş-
viqat,maarifəndirməvəinforma-Milli Məclis Aparatının 

fəaliyyəti daim təkmilləşdirilir
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Azərbaycan 
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siyatəminatıfəaliyyətininsistemli
vəqlobaltrendlərnəzərəalın-
maqlainkişafetdirilməsidir.Milli
Məclisinfəaliyyətibarədəgeniş
ictimaiyyətinməlumatlandırılması
parlamentəetimadınyüksəlməsi
üçünvacibşərtlərdənbiridir.
Qeydedimki,MilliMəclis

Aparatınınfəaliyyətinintəkmilləş-
dirilməsidaimibirprosesdir.Bu
istiqamətdəgörüləntədbirlərdə
məqsədparlamentinişininmüasir
standartlarsəviyyəsindəqurulma-
sıüçünüzərimizədüşənvəzifələri
layiqincəyerinəyetirməkdir.

–Sonvaxtlarbeynəlxalqsi-
yasətdəparlamentdiploma-
tiyasınınəhəmiyyətibarədə
çoxdanışılır.MilliMəclisinbu
sahədəfəaliyyətihaqqındanə
deyəbilərsiniz?
–Öncədeyimki,parlament

diplomatiyasımüstəqilinstitut
olsada,“klassik”diplomati-
yanınbütünkomponentləriilə

üzvisurətdəbağlıdır.Parlament
diplomatiyasınınəhəmiyyətiilk
növbədəondanirəligəlirki,parla-
mentlərinsərəncamındahökumət-
lərinxaricisiyasətqərarlarınatəsir
göstərməküçünspesifiksiyasi
mexanizmvəalətlərvardır.Bütün
bunlarparlamentdiplomatiyasının
dövlətlərarasındaəməkdaşlığın
inkişafındamühümroloynaması-
nışərtləndirir.Müxtəlifsiyasiqüv-
vələrivəcərəyanlarıtəmsiledən
parlamentüzvlərininbeynəlxalq
təşkilatlarsəviyyəsindəəməkdaşlı-
ğımüasirdünyasiyasətininönəmli
cəhətlərindənbiridir.
AzərbaycanRespublikasının

PrezidenticənabİlhamƏliyevin
VIçağırışMilliMəclisiniclasında
verdiyimühümtövsiyələrdənbiri
dəməhzbeynəlxalqfəaliyyətlə
bağlıidi.Dövlətbaşçısınınbusa-
hədəqarşıyaqoyduğuvəzifəAzər-
baycanhəqiqətlərinindünyaya
çatdırılmasıüçünqanunvericilik
orqanınınimkanlarındansəmərə-

liistifadəetməkdən,dövlətimizin
qarşısındadayananproblemlərin
həllinə“hücumdiplomatiyası”yo-
luilətöhfəverməkdənibarətidi.
Deyəbilərəmki,möhtərəm

Prezidentimizintövsiyəsiniyerinə
yetirməküçünötəndövrdəMilli
Məclismümkünolanbütüntədbir-
lərigörmüşdür.Vətənmüharibəsi-
ninilkgünündənonlarcaölkənin
parlamentlərinəvəbeynəlxalq
təşkilatlaraMilliMəclisinSədrivə
müvafiqdostluqqruplarınınrəh-
bərləritərəfindənyüzlərcəməktub
göndərilmiş,Ermənistansilahlı
qüvvələrinintörətdiyisilahlıtəx-
ribatnəticəsindəyaranmışvəziy-
yətbarədəməlumatverilmişdir.
Eynizamanda,MilliMəclisinSədri
vədeputatlarımızyerlivəxarici
kütləviinformasiyavasitələrində
müntəzəmçıxışlaretmiş,xarici
ölkələrdəkihəmkarlarıiləonlayn
görüşlərkeçirmiş,telefondanışıq-
larıaparmış,xalqımızınhaqqişinə
beynəlxalqdəstəyitəminetmək

üçünhərbirimkandanistifadə
etmişlər.
Vətənmüharibəsibaşaçat-

dıqdansonrabirsıraölkələrin
parlamentnümayəndəheyətləri
Azərbaycanadəvətolunmuş,Ermə-
nistanındövlətterrorizmiaktlarının
nəticələriiləyerindətanışolmaq
üçünonlarınAğdamvəGəncəşə-
hərlərinəsəfərləritəşkiledilmişdir.
İkinciQarabağmüharibəsində

mövqeyimiziqətiyyətlədəstəkləmiş
dostvəqardaşTürkiyəvəPakistan
parlamentləriiləəlaqələrmühari-
bədənsonradahadagüclənmişdir.
BuiliyulayınınsonlarındaBakıda
Azərbaycan,TürkiyəvəPakistan
parlamentsədrləriningörüşüilə
üçtərəfiparlamentəməkdaşlı-
ğıformatınınəsasıqoyulmuşdur.
GörüşünyekunundaBakıBəyan-
naməsiqəbuledilmişdir.Əminliklə
söyləməkolarki,busənəddəəksini
tapmışmüddəalardövlətlərimiz
arasındamünasibətlərininkişafının
parlamentölçüsünütəminetməyə
köməkgöstərəcəkdir.
Parlamentinbeynəlxalqəlaqə-

lərindəndanışarkənMilliMəclisin
SədrixanımSahibəQafarovanın
fəaliyyətixüsusiqeydedilməlidir.
VIçağırışMilliMəclisinfəaliyyətə
başladığıgündənSahibəxanım10
ölkədə14rəsmivəişgüzarsəfər-
dəolmuş,xariciölkələrdənolan
həmkarlarıvədigərrəsmişəxslər
ilə65-dənçoxgörüş,ocümlədən5
onlayngörüşkeçirmişdir.Sondöv-
rətəsadüfedənmühümsəfərlərdən
biribuilsentyabrınəvvəllərində
Avstriyayaişgüzarsəfərolmuşdur.
OradaMilliMəclisinSədrixanım
SahibəQafarovaParlamentSədrlə-
rininVÜmumdünyaKonfransında
fəaliştiraketmişdir.Bütünbusə-
fərlər,keçiriləngörüşlərvəaparılan
danışıqlarMilliMəclisinbeynəlxalq
təşkilatlarvəxariciölkələrinparla-
mentləriiləəlaqələriningenişlən-
məsinəsanballıtöhfəvermişdir.
MilliMəclisinSədrmüavinləri-

nin,komitəsədrlərinin,beynəlxalq
parlamenttəşkilatlarındanüma-

yəndəheyətlərimizin,parlament-
lərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupları-
nınrəhbərlərininvəüzvlərininöz
həmkarlarıiləsıxəlaqəsaxlaması
dabubaxımdançoxəhəmiyyətli
olmuşdur.

–Ötəndövrdəbütündünyaya
yayılmışCOVID-19bəlasıhəya-
tımızınbütünsahələrinətəsir
göstərmişdir.yəqin,pandemi-
yaparlamentinfəaliyyətinədə
təsirsizötüşməmişdir.
–Koronaviruspandemiyasının

birçoxfəaliyyətsahələrindəciddi
problemləryaratmasıtəbiivəbaşa
düşüləndir,çünkiinsanlarınsağ-
lamlığıvəhəyatıhərşeydəndəyər-
lidir.Azərbaycandövlətininrəhbər-
liyibütünməsələlərdəinsanamilini
prioritethesabedirvəəhalinin
sağlamlığınınqorunmasınıdaim
diqqətmərkəzindəsaxlayır.

Təbiiki,MilliMəclisvəonun
Aparatıdaötəndövrdəözfəaliy-
yətinipandemiyanıngətirdiyi
məhdudiyyətlərinəzərəalmaqla
qurmuşdur.İclaslarınkeçirilmə-
sində,başlıcaişistiqamətləriüzrə
fəaliyyətintəşkilindəpandemiyaya
qarşımübarizətələbləriəsasgötü-
rülmüşdür.
Bildiyinizkimi,Azərbaycanın

dövlətbaşçısınınbirbaşarəhbərli-
yivənəzarətialtındakoronavirus
pandemiyasınaqarşıciddivəopera-
tivtədbirlərgörülmüşdürvəhəmin
fəaliyyətbugündəuğurladavam
etdirilir.Azərbaycanhəmyoluxma
sayınınnəzarətdəsaxlanılması,həm
dəəhalininsağlamlığınınetibarlı
təminatıüçünpeyvəndləməaparıl-

masınınsəviyyəsinəgörədünyada
fərqlənənölkələrsırasındadır.Təsa-
düfideyilki,ÜmumdünyaSəhiyyə
TəşkilatıAzərbaycanıkoronavirus
pandemiyasıiləuğurlumübarizə
aparanənqabaqcılölkələrdənbiri
kimitanıyırvəbizimbusahədə
təcrübəmizidünyayanümunəkimi
təqdimedir.
Pandemiyadanirəligələnməh-

dudiyyətlərəbaxmayaraq,Milli
MəclisinvəonunAparatınıniş
ahəngipozulmamışdır.Komitə
iclasları,digərbirsıratoplantılar
onlaynformatdakeçirilmişdir.Milli
Məclisininzibatibinalarında,plenar
vədigəriclassalonlarında,foyevə
dəhlizlərində,işotaqlarındamütə-
madidezinfeksiyaişlərininaparıl-
ması,qoruyucuvasitələrdənistifadə
edilməsi,sosialməsafəsaxlanılması,
əməkdaşlarınmüntəzəmsurətdə
testdənkeçirilməsibirqaydahalını

almışdır.Hərbirimizko-
ronavirusaqarşımübarizə
məqsədiiləhəyatakeçirilən
tədbirlərinsəmərəliolma-
sıüçünüzərimizədüşən
vəzifələrilayiqincəyerinə
yetirməkləyanaşı,şəxsi
məsuliyyətimizidəyaddan
çıxarmamalı,hərbirsahədə
olduğukimi,busahədədə
nümunəolmalıyıq.

Sondamənbirməqamıxüsusi
vurğulamaqistərdim.Ölkəmizdə
təşəkkültapmışnümunəviPre-
zident-parlamentmünasibətləri
dövlətidarəçiliyimexanizminin
səmərəlifəaliyyətininmühüm
amillərindənbiridir.Azərbaycan
RespublikasınınPrezidenticənab
İlhamƏliyevinparlamentəböyük
diqqətvəqayğısıqanunvericilikvə
qanunyaratmafəaliyyətininmüasir
standartlarsəviyyəsindəqurulma-
sındaönəmliroloynayır.Əmi-
nəmki,MilliMəclisonagöstərilən
etimadıdoğruldaraq,Azərbaycanın
dayanıqlıinkişafınıntəminedilmə-
sinəyönələnstratejixətinuğurla
həyatakeçirilməsinəyenitöhfələr
verəcəkdir.

MilliMəclisAparatınınfəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsidaimibirproses
dir.Buistiqamətdəgörüləntədbir
lərdəməqsədparlamentinişinin
müasirstandartlarsəviyyəsində
qurulmasıüçünüzərimizədüşənvə
zifələrilayiqincəyerinəyetirməkdir.
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siyatəminatıfəaliyyətininsistemli
vəqlobaltrendlərnəzərəalın-
maqlainkişafetdirilməsidir.Milli
Məclisinfəaliyyətibarədəgeniş
ictimaiyyətinməlumatlandırılması
parlamentəetimadınyüksəlməsi
üçünvacibşərtlərdənbiridir.
Qeydedimki,MilliMəclis

Aparatınınfəaliyyətinintəkmilləş-
dirilməsidaimibirprosesdir.Bu
istiqamətdəgörüləntədbirlərdə
məqsədparlamentinişininmüasir
standartlarsəviyyəsindəqurulma-
sıüçünüzərimizədüşənvəzifələri
layiqincəyerinəyetirməkdir.

–Sonvaxtlarbeynəlxalqsi-
yasətdəparlamentdiploma-
tiyasınınəhəmiyyətibarədə
çoxdanışılır.MilliMəclisinbu
sahədəfəaliyyətihaqqındanə
deyəbilərsiniz?
–Öncədeyimki,parlament

diplomatiyasımüstəqilinstitut
olsada,“klassik”diplomati-
yanınbütünkomponentləriilə

üzvisurətdəbağlıdır.Parlament
diplomatiyasınınəhəmiyyətiilk
növbədəondanirəligəlirki,parla-
mentlərinsərəncamındahökumət-
lərinxaricisiyasətqərarlarınatəsir
göstərməküçünspesifiksiyasi
mexanizmvəalətlərvardır.Bütün
bunlarparlamentdiplomatiyasının
dövlətlərarasındaəməkdaşlığın
inkişafındamühümroloynaması-
nışərtləndirir.Müxtəlifsiyasiqüv-
vələrivəcərəyanlarıtəmsiledən
parlamentüzvlərininbeynəlxalq
təşkilatlarsəviyyəsindəəməkdaşlı-
ğımüasirdünyasiyasətininönəmli
cəhətlərindənbiridir.
AzərbaycanRespublikasının

PrezidenticənabİlhamƏliyevin
VIçağırışMilliMəclisiniclasında
verdiyimühümtövsiyələrdənbiri
dəməhzbeynəlxalqfəaliyyətlə
bağlıidi.Dövlətbaşçısınınbusa-
hədəqarşıyaqoyduğuvəzifəAzər-
baycanhəqiqətlərinindünyaya
çatdırılmasıüçünqanunvericilik
orqanınınimkanlarındansəmərə-

liistifadəetməkdən,dövlətimizin
qarşısındadayananproblemlərin
həllinə“hücumdiplomatiyası”yo-
luilətöhfəverməkdənibarətidi.
Deyəbilərəmki,möhtərəm

Prezidentimizintövsiyəsiniyerinə
yetirməküçünötəndövrdəMilli
Məclismümkünolanbütüntədbir-
lərigörmüşdür.Vətənmüharibəsi-
ninilkgünündənonlarcaölkənin
parlamentlərinəvəbeynəlxalq
təşkilatlaraMilliMəclisinSədrivə
müvafiqdostluqqruplarınınrəh-
bərləritərəfindənyüzlərcəməktub
göndərilmiş,Ermənistansilahlı
qüvvələrinintörətdiyisilahlıtəx-
ribatnəticəsindəyaranmışvəziy-
yətbarədəməlumatverilmişdir.
Eynizamanda,MilliMəclisinSədri
vədeputatlarımızyerlivəxarici
kütləviinformasiyavasitələrində
müntəzəmçıxışlaretmiş,xarici
ölkələrdəkihəmkarlarıiləonlayn
görüşlərkeçirmiş,telefondanışıq-
larıaparmış,xalqımızınhaqqişinə
beynəlxalqdəstəyitəminetmək

üçünhərbirimkandanistifadə
etmişlər.
Vətənmüharibəsibaşaçat-

dıqdansonrabirsıraölkələrin
parlamentnümayəndəheyətləri
Azərbaycanadəvətolunmuş,Ermə-
nistanındövlətterrorizmiaktlarının
nəticələriiləyerindətanışolmaq
üçünonlarınAğdamvəGəncəşə-
hərlərinəsəfərləritəşkiledilmişdir.
İkinciQarabağmüharibəsində

mövqeyimiziqətiyyətlədəstəkləmiş
dostvəqardaşTürkiyəvəPakistan
parlamentləriiləəlaqələrmühari-
bədənsonradahadagüclənmişdir.
BuiliyulayınınsonlarındaBakıda
Azərbaycan,TürkiyəvəPakistan
parlamentsədrləriningörüşüilə
üçtərəfiparlamentəməkdaşlı-
ğıformatınınəsasıqoyulmuşdur.
GörüşünyekunundaBakıBəyan-
naməsiqəbuledilmişdir.Əminliklə
söyləməkolarki,busənəddəəksini
tapmışmüddəalardövlətlərimiz
arasındamünasibətlərininkişafının
parlamentölçüsünütəminetməyə
köməkgöstərəcəkdir.
Parlamentinbeynəlxalqəlaqə-

lərindəndanışarkənMilliMəclisin
SədrixanımSahibəQafarovanın
fəaliyyətixüsusiqeydedilməlidir.
VIçağırışMilliMəclisinfəaliyyətə
başladığıgündənSahibəxanım10
ölkədə14rəsmivəişgüzarsəfər-
dəolmuş,xariciölkələrdənolan
həmkarlarıvədigərrəsmişəxslər
ilə65-dənçoxgörüş,ocümlədən5
onlayngörüşkeçirmişdir.Sondöv-
rətəsadüfedənmühümsəfərlərdən
biribuilsentyabrınəvvəllərində
Avstriyayaişgüzarsəfərolmuşdur.
OradaMilliMəclisinSədrixanım
SahibəQafarovaParlamentSədrlə-
rininVÜmumdünyaKonfransında
fəaliştiraketmişdir.Bütünbusə-
fərlər,keçiriləngörüşlərvəaparılan
danışıqlarMilliMəclisinbeynəlxalq
təşkilatlarvəxariciölkələrinparla-
mentləriiləəlaqələriningenişlən-
məsinəsanballıtöhfəvermişdir.
MilliMəclisinSədrmüavinləri-

nin,komitəsədrlərinin,beynəlxalq
parlamenttəşkilatlarındanüma-

yəndəheyətlərimizin,parlament-
lərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupları-
nınrəhbərlərininvəüzvlərininöz
həmkarlarıiləsıxəlaqəsaxlaması
dabubaxımdançoxəhəmiyyətli
olmuşdur.

–Ötəndövrdəbütündünyaya
yayılmışCOVID-19bəlasıhəya-
tımızınbütünsahələrinətəsir
göstərmişdir.yəqin,pandemi-
yaparlamentinfəaliyyətinədə
təsirsizötüşməmişdir.
–Koronaviruspandemiyasının

birçoxfəaliyyətsahələrindəciddi
problemləryaratmasıtəbiivəbaşa
düşüləndir,çünkiinsanlarınsağ-
lamlığıvəhəyatıhərşeydəndəyər-
lidir.Azərbaycandövlətininrəhbər-
liyibütünməsələlərdəinsanamilini
prioritethesabedirvəəhalinin
sağlamlığınınqorunmasınıdaim
diqqətmərkəzindəsaxlayır.

Təbiiki,MilliMəclisvəonun
Aparatıdaötəndövrdəözfəaliy-
yətinipandemiyanıngətirdiyi
məhdudiyyətlərinəzərəalmaqla
qurmuşdur.İclaslarınkeçirilmə-
sində,başlıcaişistiqamətləriüzrə
fəaliyyətintəşkilindəpandemiyaya
qarşımübarizətələbləriəsasgötü-
rülmüşdür.
Bildiyinizkimi,Azərbaycanın

dövlətbaşçısınınbirbaşarəhbərli-
yivənəzarətialtındakoronavirus
pandemiyasınaqarşıciddivəopera-
tivtədbirlərgörülmüşdürvəhəmin
fəaliyyətbugündəuğurladavam
etdirilir.Azərbaycanhəmyoluxma
sayınınnəzarətdəsaxlanılması,həm
dəəhalininsağlamlığınınetibarlı
təminatıüçünpeyvəndləməaparıl-

masınınsəviyyəsinəgörədünyada
fərqlənənölkələrsırasındadır.Təsa-
düfideyilki,ÜmumdünyaSəhiyyə
TəşkilatıAzərbaycanıkoronavirus
pandemiyasıiləuğurlumübarizə
aparanənqabaqcılölkələrdənbiri
kimitanıyırvəbizimbusahədə
təcrübəmizidünyayanümunəkimi
təqdimedir.
Pandemiyadanirəligələnməh-

dudiyyətlərəbaxmayaraq,Milli
MəclisinvəonunAparatınıniş
ahəngipozulmamışdır.Komitə
iclasları,digərbirsıratoplantılar
onlaynformatdakeçirilmişdir.Milli
Məclisininzibatibinalarında,plenar
vədigəriclassalonlarında,foyevə
dəhlizlərində,işotaqlarındamütə-
madidezinfeksiyaişlərininaparıl-
ması,qoruyucuvasitələrdənistifadə
edilməsi,sosialməsafəsaxlanılması,
əməkdaşlarınmüntəzəmsurətdə
testdənkeçirilməsibirqaydahalını

almışdır.Hərbirimizko-
ronavirusaqarşımübarizə
məqsədiiləhəyatakeçirilən
tədbirlərinsəmərəliolma-
sıüçünüzərimizədüşən
vəzifələrilayiqincəyerinə
yetirməkləyanaşı,şəxsi
məsuliyyətimizidəyaddan
çıxarmamalı,hərbirsahədə
olduğukimi,busahədədə
nümunəolmalıyıq.

Sondamənbirməqamıxüsusi
vurğulamaqistərdim.Ölkəmizdə
təşəkkültapmışnümunəviPre-
zident-parlamentmünasibətləri
dövlətidarəçiliyimexanizminin
səmərəlifəaliyyətininmühüm
amillərindənbiridir.Azərbaycan
RespublikasınınPrezidenticənab
İlhamƏliyevinparlamentəböyük
diqqətvəqayğısıqanunvericilikvə
qanunyaratmafəaliyyətininmüasir
standartlarsəviyyəsindəqurulma-
sındaönəmliroloynayır.Əmi-
nəmki,MilliMəclisonagöstərilən
etimadıdoğruldaraq,Azərbaycanın
dayanıqlıinkişafınıntəminedilmə-
sinəyönələnstratejixətinuğurla
həyatakeçirilməsinəyenitöhfələr
verəcəkdir.

MilliMəclisAparatınınfəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsidaimibirproses
dir.Buistiqamətdəgörüləntədbir
lərdəməqsədparlamentinişinin
müasirstandartlarsəviyyəsində
qurulmasıüçünüzərimizədüşənvə
zifələrilayiqincəyerinəyetirməkdir.
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Cəbrayılrayonununişğaldanazad
olunduğugününildönümüərəfəsində
AliBaşKomandan,Prezidentİlham
Əliyevinrayonanövbətisəfərioldu.
“QarabağAzərbaycandırvənida”söz-
lərinideyənPrezidentbusəfərləhəmin

nidanıyerinəqoymuşdu.Siyasətdəvə
cəbhədə,diplomatiyadavəhərbistra-
tegiyadamöhtəşəmüstünlükqazanmış
İlhamƏliyevinilləröncə“Mənmütləq
Cəbrayılaqonaqgələcəyəm!”inamıar-
tıqgerçəkləşmişdivərayonictimaiyyəti
30ilsonraözününənaliqonağınıehti-
ramvəböyükqürurhissiiləqarşılamaq
üçüntoplaşmışdı.
CəbrayıldaPrezidentinizdihamla

qarşılanmasıölkəmizdəyaşananxalq-
iqtidarbirliyininəslgöstəricisiidi.Xal-
qındəstəyidövlətintükənməzgücünün
mənbəyidir.HamınıbirləşdirənVətən
müharibəsimillibirliyinsəbəbidir.İşğal-
danazadolunmuşbölgələrdəqəhrəman
Prezidentiniqarşılayanqalibxalqöz
sevgivəetimadınınümayişetdirir,qələ-
bəvətarixiədalətinbərpaolunmasıilə
bağlıarzularınınreallaşmasıinsanların
üzündəəksolunansevincdən,gözlərin-
dənsüzülənişıqdanaydıngörünürdü.
Səfərzamanıictimaiyyətnüma-

yəndələriiləgörüşünyeriçoxuğurlu
seçilmişdi.Arxafondaquraşdırılan
böyükmonitordaermənivəhşiliklərinin

əlamətləri,44günlükVətənmüharibəsi
zamanıaparılandöyüşlərdəngörüntü-
lərnümayişetdirilirdi.
İşğalçıölkətərəfindənbütüninf-

rastrukturudağıdılmış,talanedilmiş
rayondaçoxqısabirmüddətdəaparılan
böyükabadlıqişlərivəİlhamƏliyevin
səfərizamanıbirsıramühümobyektlə-
rintəməlqoymaprosesinihəyatakeçir-
məsiCəbrayılictimaiyyətinin“Böyük
qayıdış”labağlıümidlərinidahada
artırdı.
İşğaldanazadolunmasındancəmi

birilötməsinəbaxmayaraq,Cəbrayılda
birsıramühümlayihələrartıquğurla
icraolunub.Azbirvaxtdabuqədərçox
saydaişingörülməsiPrezidentİlham
Əliyevinqətiyyətinin,gərginəməyinin,
dövlətimizinqüdrətinin,insanlarındöv-
lətəvəonunrəhbərinəolanetibarının
göstəricisidir.
Səfərzamanıbirsıramühümob-

yektləristifadəyəverildi,bəziobyektlə-
rinisətəməlqoymamərasimikeçirildi.
MöhtərəmPrezidentimizCəbrayılda
“KamAZ”ASCilə“GəncəAvtomobil

Ali Baş Komandanın Cəbrayıla səfəri

CeyhunMəmmədov 
MilliMəclisindeputatı



    SENTYABR-OKTYABR, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  81   

ZƏFƏR

Zavodu”İstehsalatBirliyininbirgəser-
vismərkəzinin,Zəngəzuriqtisadirayo-
nundayaradılacaq“ArazVadisiİqtisadi
Zonası”SənayeParkınıntəməllərini
qoydu.Əminikki,bumüəssisələrinya-
radılmasıZəngəzuriqtisadizonasının,
eləcədərayoniqtisadiyyatınıninkişafı-
naözcidditöhfəsiniverəcək.İnsanları-
mızbölgəyəköçdükdənsonraonların
işlətəminolunmasıməsələsiözhəllini
tapacaq.Köçürməninuğurlahəyatake-
çirilməsiüçünbukimilayihələrxüsusi
əhəmiyyətdaşıyır.Bu,birdahaPrezi-
dentİlhamƏliyevinişğaldanazadolun-
muşərazilərinbərpasına,buradahəyata
keçiriləcəkquruculuqişlərinəkompleks
şəkildəyanaşdığınıgöstərir.
Sonradövlətbaşçısı110/35/10kV-luq

“Cəbrayıl”yarımstansiyasınınaçılışında
iştiraketdi.İşğaldanazadolunmuşböl-
gələrdəqarşıdaduranəsasvəzifələrdən
biridayanıqlıelektrikenerjisinintəmi-
natıməsələsidir.Birçoxişğaldanazad
edilmişrayonlarımızkimiCəbrayılında
elektrikenerjisiilətəminolunmasıartıq
özhəllinitapdı.
PrezidentİlhamƏliyevCəbrayılda

DövlətSərhədXidmətininhərbihissə
kompleksininaçılışındadaiştiraketdi.
Cəbrayılsərhəddəyerləşdiyiüçünbura-

dayeni,müasirsilahlarlatəchizolun-
muşhərbihissənininşaedilməsixüsusi
önəmdaşıyır.Bu,ölkəmizinhüdudla-
rındabaşverəcəktəxribatlarınqarşısını
almaqbaxımındandaəhəmiyyətlidir.
MöhtərəmPrezidentimizhəmçinin

CəbrayılRayonMərkəziXəstəxanasının,
məktəbbinasının,rayonmərkəzində
ilkçoxmənzilliyaşayışməhəlləsinində
təməlləriniqoydu.Hər3müəssisənin
təməlininqoyulmasırayondahəyata
keçirilənənmühümlayihələrdənsayılır.
İnsanlarınyerləşdiyibölgələrdəbukimi
layihələrinuğurlaicraedilməsixüsu-
siönəmdaşıyır.Onlarınicrasındaən
müasirtexnologiyalardanvəmemarlıq
üslubundanistifadəolunur.
Cəbrayılınənböyükməktəblərin-

dənbirinin-təkcəAzərbaycandadeyil,
keçmişsovetməkanındadatanınmış
dəyərlialimlərdən,pedaqoqlardanbiri
olanakademikMehdiMehdizadənin
adınıdaşıyanməktəbintəməlininqoyul-
masıdarayonəhalisininsevincinəsəbəb
oldu.Hamıdabirəminlikyarandıki,
tezlikləbuməktəbinməzunlarınınsora-
ğıçox-çoxuzaqlardaneşidiləcək.
SonraPrezidentİlhamƏliyevrayon

mərkəzindəCəbrayılictimaiyyətinin
nümayəndələriiləgörüşdü,Cəbrayıl

MemorialKompleksininvəCəbrayılşə-
hərininbərpasınıntəməldaşınıqoydu.
Təməlqoymamərasimindəkiçıxışın-

daPrezidentİlhamƏliyevErmənistana
vəonunhavadarlarınaciddimesajlar
verdi.Azərbaycandakıxalq-iqtidarbirli-
yindən,igidoğullarımızınmüharibədə
göstərdikləriqəhrəmanlıqlardanbəhs
etdi.
Sondarayonictimaiyyətininmöh-

tərəmPrezidentimizləxoşvəsəmimi
dialoquoldu.Dövlətbaşçısıhamıilə
tək-təkgörüşdü.Tədbiriştirakçıları
dərinminnətdarlıqhissindəndoğanxoş
sözləriniifadəetdilər.Onlarıdiqqət-
lədinləyənölkərəhbəritövsiyələrini
verdivəhərbiriiləayrılıqdaxatirəşəkli
çəkdirdi.BütünbunlarPrezidentİlham
Əliyevinsəmimiliyindən,sadəliyindən,
daxilizənginliyindənirəligəlirdi.Pre-
zidentinsəfəricəbrayıllılarınürəyində
silinməzizlərburaxdı.
Buqədimyurdumuzunmillətvəkili

olaraqhəmyerlilərimisəmimiqəlbdən
təbrikedirəm.Doğmayurddahəyatın
özaxarınaqayıdacağıgünəazqalıb.
Xalqımızüçünxeyirlivəuğurluolsun.
UcaTanrıPrezidentimiziqorusun!
Allahdanbütünşəhidlərimizərəhmət,
qazilərimizəşəfadiləyirəm!
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Parlamentlərarasıİtifaq1889-
cuildəyaradılmışqədimbeynəl-
xalqtəşkilatlardanbiridirvəbu
güntərkibində179parlamenti
və13assosiativüzvübirləşdi-
rir.Təşkilatınəsasmissiyasımilli
parlamentləribirarayagətirmək,
insanlarınehtiyaclarınıvəistək-
ləriniifadəetməküçünparla-
mentlərvəmillətvəkilləriiləsıx
əməkdaşlıqəsasındademokratik
idarəçiliyi,institutlarıvədəyər-

ləritəbliğetməkdir;siyasidialoq,
əməkdaşlıqvəparlamentfəaliy-
yətiyoluiləsülh,demokratiya,
insanhüquqları,genderbərabər-
liyi,gənclərindəstəklənməsivə
davamlıinkişafanailolmaqdır.
Başqasözlə,Parlamentlərarası
İtifaqdünyanınənböyükpar-
lamentlərarasıplatformasıdırvə
qurumunözünəməxsusxüsusiy-
yətionunçevikliyidir.
Azərbaycanbirsıraregional

parlamentlərarasıplatformalarda
iştirakedirvəonlarınhərbirinin
özünəməxsusxüsusiyyətlərivar.
BununbariznümunəsiAvropa
ŞurasıParlamentAssambleyası-
dır.BuradaAzərbaycannüma-
yəndəheyətitez-tezmüxtəlif
mövzulardaqərəzvətəzyiqlərlə
üzləşməliolur.SəbəbAvropa
ŞurasıParlamentAssambleya-
sınınbirçoxcəhətdənmüəyyən
birqrupölkələrinmənafeləri-
nəxidmətetməsivəhələdəəsl
ümumavropaplatformasınaçev-
rilməməsidir.Təbiiki,bu,Azər-
baycanınbuqurumdaiştirakının
əhəmiyyətiniazaltmır,əksinə,
buplatformadadahaaktivçalış-
malıyıq,maraqlarımızıdahafəal
şəkildəmüdafiəetməliyik.Buba-
xımdanParlamentlərarasıİtifaqın
Azərbaycanüçünəhəmiyyətlibir
potensialıvar.

Bunudahaaydıntəsəvvüret-
məküçünbaşqabirnümunə- 
yə-QoşulmamaHərəkatınaba-
xaq.QoşulmamaHərəkatıXX
əsrinortalarında,tamamiləfərqli
beynəlxalqşəraitdəvədigərməq-
sədlərüçünyaradılmışdır.Lakin
təşkilatasədrlikAzərbaycanakeç-
dikdənsonrabuqurumaikinci
birnəfəsgəldivəənəsasıdabu
təşkilat44günlükVətənmühari-
bəsizamanıAzərbaycanadəstək
oldu.Formatınaçıqlığı,təşkilatda
böyükdövlətlərinhökmranlığı-
nınolmamasıölkəmizəErmənis-
tan-AzərbaycanDağlıqQarabağ
münaqişəsininhəlliiləbağlıözü-
nünədalətlimövqeyinibirsıra
hökumətlərədahaətrafışəkildə
çatdırmasına,erməniyalanla-
rınınölkəmizədahaartıqzərər
gətirməməsinəimkanyaratdı.
Bununarxasında,şübhəsizki,bu
təşkilatınimkanlarındanmaksi-
mumistifadəedənAzərbaycan
RespublikasıPrezidenticənab
İlhamƏliyevinmüdriksiyasəti,
uzaqgörənliyivəstratejibaxışları
dayanır.
Parlamentlərarasıİtifaqtaktiki

baxımdanQoşulmamaHərəkatına
bənzərbirtəşkilatdır.Busəbəb-
dənAzərbaycanRespublikasıMil-
liMəclisiSədrininkonfransdafəal
iştirakı,çoxsaylıikitərəfigörüş-

Azərbaycanın Parlamentlərarası İttifaqla 
səmərəli tərəfdaşlığı davam edir

NigarArpadarai
MilliMəclisindeputatı

Ca  ri il sent  yab  rın ilk on  gün  lü  yün  də Vya  na  da Par  la  ment  lə  ra  ra  sı İt  ti  fa  qın Avst  ri  ya  
par  la  men  ti  nin Bir  ləş  miş Mil  lət  lər Təş  ki  la  tı ilə bir  lik  də təş  kil et  di  yi Par  la  ment Sədr  lə  ri  nin  
V Ümum  dün  ya Konf  ran  sı ke  çi  ril  di. Azər  bay  ca  nı konf  rans  da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va  nın baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti yük  sək sə  viy  yə  də təm  sil et  di.
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lərivəçıxışlarıböyükəhəmiyyət
daşıyır.SahibəQafarovanınTer-
rorizmləMübarizəüzrəIQlobal
ParlamentSammitindəvəQadın
ParlamentSədrlərinin13-cüSam-
mitindəçıxışlarını,Parlamentlə-
rarasıİtifaqınBaşkatibiMartin
Çunqonqiləgörüşünü,çoxsaylı
ikitərəfigörüşlərinixatırlatmaq
yerinədüşər.
ParlamentSədrlərininV

ÜmumdünyaKonfransındaçıxış
edənMilliMəclisinSədriermə-
nispikerinsəsləndirdiyiəsassız
iddialarırəddedərəkErmənistan
tərəfiniyenireallıqlarıqəbulet-
məyə,onlarlabarışmağa,bölgədə
sülhvətəhlükəsizliyitəminetmək
üçün2020-ciilinnoyabrındavə
2021-ciilinyanvarındaqəbuledi-
lənüçtərəfibəyanatlarıntələblə-
riniyerinəyetirməyəçağırdı.
Dünyaparlamentlərindəgeniş

parlamentlərarasıünsiyyətin,dost
vəhəmfikirlərşəbəkəsininyara-
dılmasıAzərbaycanüçünstrateji
əhəmiyyətlivəzifələrdənbiridir.
Azərbaycanmütəfiqlərdairəsini
genişləndirməli,millimaraqlarını

ardıcıl,səmərəlişəkildətəbliğvə
müdafiəetməli,itifaqlarqurmalı,
etibarlıdostlarqazanmaqdada-
vametməlidir.
Unutmamalıyıqki,mühari-

bədəkiqələbədənsonrabizim
uğurlarımızıqəbuledəbilməyən

tərəfərinsayıazalmayıb,bəlkədə
artıb.BugünAzərbaycanın,heç
şübhəsiz,regionalliderstatusuna
sahibolması,ölkəmizüçünhəm
imkanlar,həmdəçağırışlarmən-
bəyidir.
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Dövlətimizinbaşçısıdərin
məzmunlu,analitikvəsistemli
təhlilüslubuvəolduqcamühüm
təklifərinirəlisürülməsiiləseçi-
lənnitqinihəmdünyasəviyyəli
lider,həmqurumunsədri,həmdə
müzəfərsərkərdəolaraqbeynəl-
xalqictimaiyyətəünvanlamışdır.
CənabPrezidentinçıxışındaqal-
dırılanstratejiəhəmiyyətliməsə-
lələrişərtiolaraq5qrupabölmək
olar:

Bi  rin  ci qrup mə  sə  lə  lər:  
QoşulmamaHərəkatınınya-
ranması,onuşərtləndirən
amillər,prinsiplərvəfəaliyyət
istiqamətləri

Çıxışınınsözügedəntəsnifatüz-
rətəhliliprosesindədövlətimizin
başçısıvurğulamışdırki,1961-ci
ildəyaradılmışqurumilknövbədə
planetimizdəqlobalsülh,ədalət
vəhəmrəyliyintəminedilməsi
prosesinəcidditöhfəverməkniy-
yətindənqaynaqlanaraqformalaş-
mışdır,beynəlxalqkoordinatlar
sistemindəböyüksiyasiçəkiyəvə
etimadamalikdir.Özsıraların-
dafərqlitarixi,siyasivəmədəni
mənsubiyyətəmalik120ölkəni
birləşdirənbutəşkilatsuverenlik,
ərazibütövlüyünəhörmət,təcavüz
aktlarındançəkinmə,daxiliişlərə
qarışmamakimibeynəlxalqhüqu-
qinormalarıözündəehtivaedən
Banduqprinsiplərinəsadiqdir.

İkin  ci qrup mə  sə  lə  lər:  
Azərbaycanrespublikasının
QoşulmamaHərəkatınınüzvü
seçilməsindənonunsədrista-
tusunayüksələnədəkkeçilən
yolunqiymətləndirilməsi

PrezidentİlhamƏliyevinsözü-
gedənmötəbərbeynəlxalqtədbir-
dətoxunduğudigərvacibməsə-

ləAzərbaycanRespublikasının
sülhün,təhlükəsizliyin,beynəlxalq
hüququnvəədalətingücləndiril-
məsinətöhfəverməkmənafeyin-
dənçıxışedərəkqurumaqoşulmaq
qərarıiləbağlıoldu.CənabPre-
zidentvurğuladıki,qısamüddət
ərzindəAzərbaycanözsəmərəlivə
uğurlufəaliyyətiiləQoşulmama
Hərəkatınaüzvdövlətlərinhörmət
vəetimadınıqazanabildi.Nəticə
özünüçoxgözlətmədi.2016-cıildə
təşkilatliderlərininyekdilqərarı
iləAzərbaycan2019-2022-ciillər
üçündünyanınBMTBaşAssamb-
leyasındansonraüzvlərininsayına
görəikinciyerdədayanannəhəng
beynəlxalqtəşkilatınsədriseçildi.
2019-cuil25-26oktyabrtarixlərin-
dəQoşulmamaHərəkatıdövlətvə
hökumətbaşçılarınınBakışəhərin-
dəkeçirilənZirvəToplantısında
Azərbaycanqurumasədrliyiüzə-
rinəgötürdüvəfəaliyyətinitarixi
Banduqprinsipləriəsasındahəyata
keçirəcəyinibirdahabəyanetdi.

Üçün  cü qrup mə  sə  lə  lər:  
Azərbaycanrespublikasının
QH-ninsədriolaraqqlobal
təhdidmənbəyiolanCOVID-
19pandemiyasınaqarşıbey-
nəlxalqsəylərinbirləşdirilməsi
istiqamətindəatdığıaddımlar

Bu,birhəqiqətdirki,Azərbay-

Prezident İlham Əliyevin  
Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi  
unikal təşəbbüslər kontekstində

ElmanNəsirov
MilliMəclisindeputatı

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev okt  yab  rın 11-də Belq  rad şə  hə  rin  də 
ke  çi  ri  lən Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın (QH) 60 il  li  yi  nə həsr edil  miş Yük  sək Sə  viy  yə  li Top  lan  tı  nın rəs  mi 
açı  lış  his  sə  si  nə sədr  lik edə  rək vi  deofor  mat  da proq  ram xa  rak  ter  li çı  xış et  miş  dir.
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canınQH-yəsədrlikdövrübirçox
beynəlxalqekspertlərindoğurdu-
ğufəlakətlərinmiqyasıbaxımın-
dan“3-cüdünyamüharibəsi”
adlandırdıqlarıCOVID-19pan-
demiyasınıntüğyanetdiyidövrə
təsadüfedir.Bu,mürəkkəbvəziy-
yətQH-ninsədriolaraqAzərbay-
canınqarşısındaölçüyəgəlməz
çətinvəzifələrqoydu.Qlobalsiyasi
baxışamalik,çətinlikləristimula
çevirməyibacaranPrezidentİlham
Əliyevinformalaşmışmürəkkəb
situasiyareallığındaatdığıçevik
vəunukaladdımlarpandemiya-
yaqarşımübarizədəbeynəlxalq
səylərinbirləşdirilməsimənafeyi-
nəxidmətgöstərməkləplanetar
əhəmiyyətkəsbetmişdir.
CənabPrezidentçıxışındayu-

xarıdaqeydolunanreallıqların
işığındapandemiyailəmübarizə
istiqamətindəAzərbaycanınoy-
nadığımühümroladiqqəticəlb
etmişdir.

Birqədərdəkonkretləşdirsək,
2020-ciilinmayayındaQH-yə
üzvdövlətlərinTəmasqrupunun
videoformatdakeçirilənBakıZirvə
Toplantısındadövlətimizinrəhbəri
qlobaltəhdidmənbəyinə- 
COVİD-19pandemiyasınaqar-
şıbeynəlxalqsəviyyədəsəylərin
birləşdirilməsivəgücləndirilməsi
mənafeyinəxidmətedənunikal
təşəbbüslə-BMTBaşMəclisinin
xüsusisessiyasınınçağırılması
təklifiiləçıxışetdi.Butəşəbbüsü
BMTBaşAssambleyasının2020-ci
ilindekabrın3-dəkeçirilənXüsu-
siSessiyasında150-dənartıqölkə
dəstəklədi.
Bundansavayı,sözügedənBakı

ZirvəToplantısındacənabİlham
Əliyevinqeydetdiyikimi,QH-yə
üzvdövlətlərinəsashumanitarvə
tibbiehtiyaclarınıəhatəedənməlu-
matbazasıyaradıldı.Ümumdünya
SəhiyyəTəşkilatı(ÜST)pande-
miyailəmübarizədəqurumaüzv

dövlətlərinmövcudehtiyaclarının
təminedilməsiüçünhəminməlu-
matbazasındanetibarlımənbəkimi
istifadəedir.
Eynizamanda,dövlətimizin

başçısımötəbəryubileytədbirində
vurğuladıki,AzərbaycanÜST-ə
10milyonABŞdollarıhəcmində
könüllümaliyyəianəsiayırmış,
30-dançoxölkəyəhumanitarvə
maliyyəyardımıgöstərmişdir.
Bundansavayı,təmənnasızolaraq
4ölkəyə150mindozapeyvənd
ianəetmişdir.
CənabİlhamƏliyevçıxışında

pandemiyailəmübarizəprosesi-
nəciddiəngəlolandahavacibbir
məsələyə-“peyvəndmillətçiliyinə”
diqqəticəlbetmişdir:“Beynəlxalq
hesabatlaraəsasən,bugünəqədər
dünyadamövcudolanpeyvənd
dozalarının75faizindənçoxu10
zənginölkətərəfindənalınıb,aşağı
gəlirliölkələrdəisəpeyvəndlənmə
2faizdənazdır”.
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Onudaqeydedəkki,bumə-
sələyəbeynəlxalqdiqqətincəlb
edilməsiməqsədiiləAzərbaycan
BMT-ninİnsanHüquqlarıŞurasın-
daQoşulmamaHərəkatıadından
bütünölkələrinpeyvəndlərəbə-
rabərvəuniversalçıxışınıntəmin
edilməsinədairqətnaməirəli
sürmüşvəhəminqətnaməcari
ilinmartayındayekdillikləqəbul
edilmişdir
Dövlətimizinbaşçısıvurğula-

mışdırki,BMTBaşAssambleyası-
nıncarisessiyasıçərçivəsindədə
Azərbaycaneynimövzudaqətna-
məlayihəsiirəlisürməyiplanlaş-
dırır.

Dör  dün  cü qrup mə  sə  lə  lər: 
beynəlxalqsiyasətdəikili
standartlarvəselektivyanaş-
ma,ErmənistanınAzərbayca-
naqarşıtəcavüzkarsiyasətivə
cəzasızlıqsindromu

PrezidentİlhamƏliyevintəşkila-
tınYüksəkSəviyyəliToplantısında
etdiyiçıxışdasəsləndirdiyiyuxarıda
qeydolunanməsələlərilknövbədə
beynəlxalqhüququnnormalarıvə
beynəlxalqtəşkilatlarınqərarları
iləbağlıikilistandartlarvəselek-
tivyanaşmalarıözündəehtivaedir.
Məsələyəbuprizmadanyanaşan
dövlətimizinbaşçısıtəkzibedilməz
faktlaravəarqumentlərəəsaslana-
raqErmənistanınməhzbeynəlxalq
münasibətlərdətüğyanedənikili
standartlardanistifadəedərək30il
ərzindətorpaqlarımızın20faizini
işğalaltındasaxladığınıvurğula-
mışdır.CənabPrezidentQoşulma-
maHərəkatınındövlətvəhökumət
başçılarınaxitabənbildirmişdirki,
işğaldövründəErmənistanözəra-
zisindəvəQarabağdaazərbaycanlı-
laraqarşıetniktəmizləməsiyasətini
həyatakeçirmiş,Xocalıdadincəha-
liyəqarşısoyqırımtörətmiş,yüzlər-
ləmülkişəxs,ocümlədən106qadın
və63usaqqətləyetirilmişdir.İşğal
altındaolantorpaqlarımızqanun-
suzməskunlaşma,təbiisərvətlərin
qeyri-qanuniistismarı,mədənivə

diniirsimizinməhvedilməsisiyasə-
tinəməruzqalmışdır.1milyondan
artıqsoydaşımızınhüquqlarıtotal
şəkildəpozularaqqaçqınvəməcbu-
riköçkünhəyatıyaşamağaməcbur
edilmişdir.
CənabPrezidentxüsusiolaraq

bildirmişdirki,BMTTəhlükəsizlik
Şurasının1993-cüildəqəbuletdiyi
4qətnaməsindəErmənistansilahlı
qüvvələrininişğalaltındakıAzər-
baycanərazilərindəndərhal,tam
vəqeyd-şərtsizçıxarılmasıtələbi
qoyulsada,rəsmiİrəvanbunamə-
həlqoymamışdır.Budavranışın
qarşılığındaErmənistanınheçbir
beynəlxalqsanksiyayaməruzqal-
mamasıişğalçıdaarxayınçılıqsind-
romuformalaşdırmışdır.Nəticədə
beynəlxalqcəzasızlıqrejimindən
şirniklənənErmənistanınsiyasi-hər-
birəhbərliyiölkəmizi“yeniərazi
uğrundayenimüharibə”iləhədələ-
məyəbaşlamışdır.

DövlətimizinbaşçısıErmənista-
nınmilitaristsiyasətininpiknöqtəsi
olaraqötənilinsentyabrın27-də
Azərbaycanaqarşıgenişmiqyas-
lıhərbiəməliyyatlarabaşladığını
rəhbəriolduğumötəbərqurumun
liderlərininnəzərinəçatdırmışdır.
CənabPrezidentvurğulamışdır
ki,formalaşmışşəraitdəAzərbay-
canSilahlıQüvvələriəks-hücum
əməliyyatıhəyatakeçirərək,44
günlükVətənmüharibəsindəərazi
bütövlüyümüzüvətarixiədaləti
bərpaetmişdir.Ermənistanötənilin

10noyabrtarixindəkapitulyasiya
aktınaimzaatmışdır.Azərbaycan
BMTTŞ-nintəxminən30ilərzində
icraolunmayanqətnamələriniişlək
vəziyyətəgətirmişdir.
Dövlətimizinbaşçısıqeydedilən

məsələlərkontekstindəAzərbayca-
nınərazibütövlüyünüdəstəklədi-
yinəgörəQH-ninüzvdövlətlərinə,
VətənmüharibəsizamanıBMT
TŞ-ninqeyri-daimiüzvləriolanQH-
nin7ölkəsinəqurumun4məlum
qətnaməsinəistinadınolmadığı
birtərəfimətbuataçıqlanmasının
qarşısınıaldıqlarınagörəxüsusi
minnətdarlığınıbildirmişdir.
EyniminnətdarlıqhissiiləPrezi-

dentİlhamƏliyevqeydetmişdirki,
QH-yəüzvdövlətlərAzərbaycanın
təşkilatçərçivəsindəfəaliyyətini
yüksəkqiymətləndirərəksədrlik
müddətinin2023-cüilinsonunadək
uzadılmasıiləbağlıyekdilqərarqə-
buletmişlər.

Be  şin  ci qrup mə  sə  lə  lər:  
QH-ninpostpandemiyadöv-
rüfəaliyyətininsəmərəliliyinin
dahadayüksəldilməsimənafe-
yinəxidmətedəntəklifər

PrezidentİlhamƏliyevinbey-
nəlxalqrezonansasəbəbolmuştə-
şəbbüsləribirdahabeləbirhəqiqəti

təsdiqlədiki,Azərbaycandünya
miqyasındacoğrafibaxımdanbö-
yükölkəolmasada,dövlətkimisö-
zününmənasıvəçəkisiböyükdür.
Buböyüklüyüşərtləndirənhəlledi-
ciamilonunliderinin-Prezident
İlhamƏliyevinhəmölkə,həmdə
beynəlxalqaləmdəyüksəknüfuza
malikolmasıiləbağlıdır.Dünya-
nınpandemiyatərəfindənhədəfə
alındığı,təhdidolunduğubirreal-
lıqdahərbirdövlətvəhərbirlider
özsimasınınümayişetdirirvəbu
çətindövrdəAzərbaycandövləti
vəonunlidericənabİlhamƏliyev,
sözünhəqiqimənasında,bütün
dövlətlərvəonlarınliderləriüçün
birnümunədir.Milyonlarıölümlə
hədələyənvəbunuicraedənqlobal
pandemiyaşəraitindəmütləqək-
səriyyətdüşünürdüki,beynəlxalq
təhlükəsizliyəxüsusicavabdehliyi
olandövlətlər,yəniBMTTəhlü-
kəsizlikŞurasınındaimiüzvləri
birlikdə,yadaəlahiddəolaraqbu
ümumibəlayaqarşıbeynəlxalq
səylərinbirləşdirilməsiməsuliyyə-
tiniüzərilərinəgötürəcəkvəBMT
BaşMəclisininxüsusisessiyasını
cağıracaqlar.Həqiqətisəbudur
ki,məlumtəşəbbüsləBMTTŞ-nin
heçbirdaimiüzvüçıxışetmədi.
Butəşəbbüsüdünyanınmüxtəlif

qitələrininheçbiraparıcıdövləti
irəlisürmədi.Buunikaltəşəbbüslə
məhzAzərbaycanRespublikasının
Prezidenti,QoşulmamaHərəkatı-
nınsədriİlhamƏliyevçıxışetdi.
İnnovativdüşüncətərzi,dərin

zəkavəitifəhməmalikPrezident
İlhamƏliyevqurumunyubileytəd-
biriçərçivəsindəsədrolaraqdaha3
mühümtəklifinibildirdi:

Birincisi,post-COVID-19dövrü
üçünqurumunmövqeyininfor-
malaşdırılmasıməqsədiiləona
üzvdövlətlərinyüksəksəviyyəli
iclasınınkeçirilməsi;

İkincisi,BMT-ninCOVID-19-dan
sonraQlobalBərpaüzrəYüksək
SəviyyəliPanelininyaradılması
vəbutəklifinQoşulmamaHərə-
katıtərəfindəntəşviqedilməsi;

üçüncüsü,qurumaüzvdövlət-
lərarasındatəsisatlanmaideyası.

Dövlətimizinrəhbərisonun-
cutəklifixüsusundavurğuladıki,
Azərbaycanqurumaüzvdövlətlə-
rinparlamentləriarasındaəmək-
daşlığıninkişafıiləbağlıaddımlar
atır.Bundansavayı,Azərbaycan
sədrkimiQoşulmamaHərəkatının
GənclərŞəbəkəsinintəsisiclasını
keçirmişdir.

Qeydolunanistiqamətlərüzrə
dövlətbaşçısınınrəhbərliyial-
tındaatılanirimiqyaslıaddımlar
xalqımızvəbeynəlxalqictimaiy-
yəttərəfindənyüksəkqiymətlən-
dirilir.Həqiqətondanibarətdir
ki,hərgünminlərləsoydaşımız
PrezidentİlhamƏliyevəünvanla-
dığıminnətdarlıqməktublarında
ümumibəlayaçevrilmişpande-
miyayaqarşımübarizədədövlət
başçısınınqətiyyətinə,tələbkarlı-
ğına,peşəkarlığına,humanizmi-
nə,xeyirxahlığına,qayğısınavə
şəfqətinəheyranqaldıqlarınıdilə
gətirir,özrəhbərləriiləfəxrvə
qururhissikeçirdiklərinivurğu-
layırlar.
Digərhəqiqətisəbundaniba-

rətdirki,bugünküdünyamızda
qloballiderkəsirininmövcudluğu
reallığındamüzəfərPrezident
İlhamƏliyevölkəmizinəra-
zibütövlüyünüvətarixiədaləti
bərpaetməkləhəmAzərbayca-
nınsimvolunaçevrilmişdir,həm
dəbeynəlxalqaləmdəhaqqvə
ədalətinçarçısıolaraqqloballider
statusunayüksəlmişdir.Bugün
PrezidentİlhamƏliyevinənqatı
əleyhdarlarıbeləbudanılmaz
həqiqətietirafetməkməcburiyyə-
tindədirlər.

DövlətimizinbaşçısıAzərbaycanın
ərazibütövlüyünüdəstəklədiyinə
görəQHninüzvdövlətlərinə,Və
tənmüharibəsizamanıBMTTŞnin
qeyridaimiüzvləriolanQHnin7
ölkəsinəqurumun4məlumqətna
məsinəistinadınolmadığıbirtərəfi
mətbuataçıqlanmasınınqarşısını
aldıqlarınagörəxüsusiminnətdar
lığınıbildirmişdir.
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ƏMƏKDAŞLIQ

Onudaqeydedəkki,bumə-
sələyəbeynəlxalqdiqqətincəlb
edilməsiməqsədiiləAzərbaycan
BMT-ninİnsanHüquqlarıŞurasın-
daQoşulmamaHərəkatıadından
bütünölkələrinpeyvəndlərəbə-
rabərvəuniversalçıxışınıntəmin
edilməsinədairqətnaməirəli
sürmüşvəhəminqətnaməcari
ilinmartayındayekdillikləqəbul
edilmişdir
Dövlətimizinbaşçısıvurğula-

mışdırki,BMTBaşAssambleyası-
nıncarisessiyasıçərçivəsindədə
Azərbaycaneynimövzudaqətna-
məlayihəsiirəlisürməyiplanlaş-
dırır.

Dör  dün  cü qrup mə  sə  lə  lər: 
beynəlxalqsiyasətdəikili
standartlarvəselektivyanaş-
ma,ErmənistanınAzərbayca-
naqarşıtəcavüzkarsiyasətivə
cəzasızlıqsindromu

PrezidentİlhamƏliyevintəşkila-
tınYüksəkSəviyyəliToplantısında
etdiyiçıxışdasəsləndirdiyiyuxarıda
qeydolunanməsələlərilknövbədə
beynəlxalqhüququnnormalarıvə
beynəlxalqtəşkilatlarınqərarları
iləbağlıikilistandartlarvəselek-
tivyanaşmalarıözündəehtivaedir.
Məsələyəbuprizmadanyanaşan
dövlətimizinbaşçısıtəkzibedilməz
faktlaravəarqumentlərəəsaslana-
raqErmənistanınməhzbeynəlxalq
münasibətlərdətüğyanedənikili
standartlardanistifadəedərək30il
ərzindətorpaqlarımızın20faizini
işğalaltındasaxladığınıvurğula-
mışdır.CənabPrezidentQoşulma-
maHərəkatınındövlətvəhökumət
başçılarınaxitabənbildirmişdirki,
işğaldövründəErmənistanözəra-
zisindəvəQarabağdaazərbaycanlı-
laraqarşıetniktəmizləməsiyasətini
həyatakeçirmiş,Xocalıdadincəha-
liyəqarşısoyqırımtörətmiş,yüzlər-
ləmülkişəxs,ocümlədən106qadın
və63usaqqətləyetirilmişdir.İşğal
altındaolantorpaqlarımızqanun-
suzməskunlaşma,təbiisərvətlərin
qeyri-qanuniistismarı,mədənivə

diniirsimizinməhvedilməsisiyasə-
tinəməruzqalmışdır.1milyondan
artıqsoydaşımızınhüquqlarıtotal
şəkildəpozularaqqaçqınvəməcbu-
riköçkünhəyatıyaşamağaməcbur
edilmişdir.
CənabPrezidentxüsusiolaraq

bildirmişdirki,BMTTəhlükəsizlik
Şurasının1993-cüildəqəbuletdiyi
4qətnaməsindəErmənistansilahlı
qüvvələrininişğalaltındakıAzər-
baycanərazilərindəndərhal,tam
vəqeyd-şərtsizçıxarılmasıtələbi
qoyulsada,rəsmiİrəvanbunamə-
həlqoymamışdır.Budavranışın
qarşılığındaErmənistanınheçbir
beynəlxalqsanksiyayaməruzqal-
mamasıişğalçıdaarxayınçılıqsind-
romuformalaşdırmışdır.Nəticədə
beynəlxalqcəzasızlıqrejimindən
şirniklənənErmənistanınsiyasi-hər-
birəhbərliyiölkəmizi“yeniərazi
uğrundayenimüharibə”iləhədələ-
məyəbaşlamışdır.

DövlətimizinbaşçısıErmənista-
nınmilitaristsiyasətininpiknöqtəsi
olaraqötənilinsentyabrın27-də
Azərbaycanaqarşıgenişmiqyas-
lıhərbiəməliyyatlarabaşladığını
rəhbəriolduğumötəbərqurumun
liderlərininnəzərinəçatdırmışdır.
CənabPrezidentvurğulamışdır
ki,formalaşmışşəraitdəAzərbay-
canSilahlıQüvvələriəks-hücum
əməliyyatıhəyatakeçirərək,44
günlükVətənmüharibəsindəərazi
bütövlüyümüzüvətarixiədaləti
bərpaetmişdir.Ermənistanötənilin

10noyabrtarixindəkapitulyasiya
aktınaimzaatmışdır.Azərbaycan
BMTTŞ-nintəxminən30ilərzində
icraolunmayanqətnamələriniişlək
vəziyyətəgətirmişdir.
Dövlətimizinbaşçısıqeydedilən

məsələlərkontekstindəAzərbayca-
nınərazibütövlüyünüdəstəklədi-
yinəgörəQH-ninüzvdövlətlərinə,
VətənmüharibəsizamanıBMT
TŞ-ninqeyri-daimiüzvləriolanQH-
nin7ölkəsinəqurumun4məlum
qətnaməsinəistinadınolmadığı
birtərəfimətbuataçıqlanmasının
qarşısınıaldıqlarınagörəxüsusi
minnətdarlığınıbildirmişdir.
EyniminnətdarlıqhissiiləPrezi-

dentİlhamƏliyevqeydetmişdirki,
QH-yəüzvdövlətlərAzərbaycanın
təşkilatçərçivəsindəfəaliyyətini
yüksəkqiymətləndirərəksədrlik
müddətinin2023-cüilinsonunadək
uzadılmasıiləbağlıyekdilqərarqə-
buletmişlər.

Be  şin  ci qrup mə  sə  lə  lər:  
QH-ninpostpandemiyadöv-
rüfəaliyyətininsəmərəliliyinin
dahadayüksəldilməsimənafe-
yinəxidmətedəntəklifər

PrezidentİlhamƏliyevinbey-
nəlxalqrezonansasəbəbolmuştə-
şəbbüsləribirdahabeləbirhəqiqəti

təsdiqlədiki,Azərbaycandünya
miqyasındacoğrafibaxımdanbö-
yükölkəolmasada,dövlətkimisö-
zününmənasıvəçəkisiböyükdür.
Buböyüklüyüşərtləndirənhəlledi-
ciamilonunliderinin-Prezident
İlhamƏliyevinhəmölkə,həmdə
beynəlxalqaləmdəyüksəknüfuza
malikolmasıiləbağlıdır.Dünya-
nınpandemiyatərəfindənhədəfə
alındığı,təhdidolunduğubirreal-
lıqdahərbirdövlətvəhərbirlider
özsimasınınümayişetdirirvəbu
çətindövrdəAzərbaycandövləti
vəonunlidericənabİlhamƏliyev,
sözünhəqiqimənasında,bütün
dövlətlərvəonlarınliderləriüçün
birnümunədir.Milyonlarıölümlə
hədələyənvəbunuicraedənqlobal
pandemiyaşəraitindəmütləqək-
səriyyətdüşünürdüki,beynəlxalq
təhlükəsizliyəxüsusicavabdehliyi
olandövlətlər,yəniBMTTəhlü-
kəsizlikŞurasınındaimiüzvləri
birlikdə,yadaəlahiddəolaraqbu
ümumibəlayaqarşıbeynəlxalq
səylərinbirləşdirilməsiməsuliyyə-
tiniüzərilərinəgötürəcəkvəBMT
BaşMəclisininxüsusisessiyasını
cağıracaqlar.Həqiqətisəbudur
ki,məlumtəşəbbüsləBMTTŞ-nin
heçbirdaimiüzvüçıxışetmədi.
Butəşəbbüsüdünyanınmüxtəlif

qitələrininheçbiraparıcıdövləti
irəlisürmədi.Buunikaltəşəbbüslə
məhzAzərbaycanRespublikasının
Prezidenti,QoşulmamaHərəkatı-
nınsədriİlhamƏliyevçıxışetdi.
İnnovativdüşüncətərzi,dərin

zəkavəitifəhməmalikPrezident
İlhamƏliyevqurumunyubileytəd-
biriçərçivəsindəsədrolaraqdaha3
mühümtəklifinibildirdi:

Birincisi,post-COVID-19dövrü
üçünqurumunmövqeyininfor-
malaşdırılmasıməqsədiiləona
üzvdövlətlərinyüksəksəviyyəli
iclasınınkeçirilməsi;

İkincisi,BMT-ninCOVID-19-dan
sonraQlobalBərpaüzrəYüksək
SəviyyəliPanelininyaradılması
vəbutəklifinQoşulmamaHərə-
katıtərəfindəntəşviqedilməsi;

üçüncüsü,qurumaüzvdövlət-
lərarasındatəsisatlanmaideyası.

Dövlətimizinrəhbərisonun-
cutəklifixüsusundavurğuladıki,
Azərbaycanqurumaüzvdövlətlə-
rinparlamentləriarasındaəmək-
daşlığıninkişafıiləbağlıaddımlar
atır.Bundansavayı,Azərbaycan
sədrkimiQoşulmamaHərəkatının
GənclərŞəbəkəsinintəsisiclasını
keçirmişdir.

Qeydolunanistiqamətlərüzrə
dövlətbaşçısınınrəhbərliyial-
tındaatılanirimiqyaslıaddımlar
xalqımızvəbeynəlxalqictimaiy-
yəttərəfindənyüksəkqiymətlən-
dirilir.Həqiqətondanibarətdir
ki,hərgünminlərləsoydaşımız
PrezidentİlhamƏliyevəünvanla-
dığıminnətdarlıqməktublarında
ümumibəlayaçevrilmişpande-
miyayaqarşımübarizədədövlət
başçısınınqətiyyətinə,tələbkarlı-
ğına,peşəkarlığına,humanizmi-
nə,xeyirxahlığına,qayğısınavə
şəfqətinəheyranqaldıqlarınıdilə
gətirir,özrəhbərləriiləfəxrvə
qururhissikeçirdiklərinivurğu-
layırlar.
Digərhəqiqətisəbundaniba-

rətdirki,bugünküdünyamızda
qloballiderkəsirininmövcudluğu
reallığındamüzəfərPrezident
İlhamƏliyevölkəmizinəra-
zibütövlüyünüvətarixiədaləti
bərpaetməkləhəmAzərbayca-
nınsimvolunaçevrilmişdir,həm
dəbeynəlxalqaləmdəhaqqvə
ədalətinçarçısıolaraqqloballider
statusunayüksəlmişdir.Bugün
PrezidentİlhamƏliyevinənqatı
əleyhdarlarıbeləbudanılmaz
həqiqətietirafetməkməcburiyyə-
tindədirlər.

DövlətimizinbaşçısıAzərbaycanın
ərazibütövlüyünüdəstəklədiyinə
görəQHninüzvdövlətlərinə,Və
tənmüharibəsizamanıBMTTŞnin
qeyridaimiüzvləriolanQHnin7
ölkəsinəqurumun4məlumqətna
məsinəistinadınolmadığıbirtərəfi
mətbuataçıqlanmasınınqarşısını
aldıqlarınagörəxüsusiminnətdar
lığınıbildirmişdir.
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TƏHLİL AKTUAL

Ermənistanrəhbərliyihələdə
başqaçıxışyolununolmadığınıya
dərketməkdəçətinlikçəkir,yaxud
daölkənibilərəkdənuçuruma
doğruaparır.Çünkiillərlədavam
edənproseslər,işğalçınınbiabırçı
məğlubiyyəti,xalqımızınmöhtə-
şəmzəfəriErmənistanınsəhvbir
siyasətyürütməsininnəticəsidir.
30ilərzindəAzərbaycantor-

paqlarındagöstərdiyivandallığın
göstəriciləriişğalçıölkəninhəm
iqtisadi,həmsiyasi,həmdədigər
məsələlərdənəqədərAzərbay-
candangeridəolduğunuaşkara
çıxarır.Zəngəzurdəhliziməsələ-
sindədəErmənistanrəhbərliyi-
ninləngaddımatmasıeləənçox
özlərinəziyanvuracaq.Çünki

onsuzdaçökmüşbirdövlətinhələ
dəkommunikasiyaxətlərindən
kənardaqalması,hələdəqonşu
dövlətlərləmünasibətlərinnizam-
lanmamasıonunözüüçünnövbəti
xaosyaradabilər.Rusiyalıtarix-
çiekspert,yarandığıilkgündən
ermənimaraqlarınaxidmətedən
“Regnum”İnformasiyaAgentliyi
vəeyniadlıinternetnəşrininbaş
redaktoruModestKolerovözmə-
qaləsindəyazır:“BugünErmənis-
tanCənubiQafqazdaRusiyanın
təhlükəsizliyiüçünfaydalıolacaq
qüvvələrbalansınıifadəetməkdə
beləacizdir...Buölkəözsərhədlə-
riniqorumur,hətaözününhesab
etdiyisərhədlərdəndəgeriçəkilir.
Açıqdeməklazımdır:Ermənistan
müstəqildövlətçiliyiniitirir...”
İqtisadiyyatıificolmuşEr-

mənistanınbugüntəkçıxışyolu
qonşuölkələrlənormalmünasi-
bətqurmaqdır.Budövlətindaxili
iqtisadiyyatıdaimxaricdəngələn
maddimənbələrdənasılıvəziy-
yətdəyaşayıb.BudaErmənista-
nındövlətolaraqinkişafınadeyil,
yalnızyerüzündənsilinməməsinə

kifayətedəbilir.Ölkədəxalqınya-
şayışsəviyyəsi,güzəranıolduqca
aşağıdır.İnsanlararasındaintihar
hallarısonillərinənpikhəddinə
çatıb.BubaxımdanişğalçıErmə-
nistanyeganəçıxışyolunuAzər-
baycanınşərtlərinərazıolmaqla
əldəedəbilər.
Buradabirmaraqlıməqamda

ondanibarətdirki,Ermənistanın
hazırkıbaşnaziriNikolPaşinyan
məsələyəmüəyyənqədərmüsbət
mövqegöstərməkistəsədə,görü-
nüronundaçəkindiyiqüvvələr
var.Axımənfurqonşularımızsivil
dövlətdəndahaçoxterrorölkəsi
imiciniformalaşdırıb,ASALAkimi
terrorçuqruplaşmanınadıiləməş-
hurdur.BunagörəNikoluntürklər
demişkən“köşəyəsıkışmasını”
müşahidəetməkolar.
“Samançöpündənyapışan”

Ermənistanmövcuddurumdaİran
amilindəndəmaksimumfayda-
lanmağaçalışır.Əsashədəfisə
qaçılmazaçevrilmişAzərbaycan-
lasülhmüqaviləsiniimzalamağı
mümkünqədəruzatmaqdır.Rəsmi
İrəvanınATƏT-inMinskqrupu-

nu“diriltməyə”çalışması,onu
təzədəndanışıqlarprosesinəcəlb
etməkarzusudaregiondövlətləri
tərəfindəntəqdirolunmur.Bütün
bunlarabaxmayaraq,məsələnin
uzanmasımüsbətheçnəvədet-
mir.ÇünkiErmənistanınkapitul-

yasiyaaktınaimzaatanlardanbiri
elə“böyükqardaşı”Rusiyadırki,
odahələlikdahaciddiaddımların
atılmasınacəhdgöstərmir.Rusi-
yanınbuhərəkətininErmənistan-
dakımaraqlıqüvvələrəqol-qanad
verməsifaktlarıdavar.Eyniza-

manda,RusiyaPrezidentiVladimir
Putin“Valday”BeynəlxalqDiskus-
siyaKlubununiclasındaregionda
uzunmüddətlinizamlamaprosesi
üçünzərurişəraitinyaradılması-
nınvacibliyinivurğulayıb.Rusiya
lideriyalnızbuhaldaregionda

nəqliyyatyollarınıvə
iqtisadiəlaqələribər-
paetməyinmümkün
olacağını,nəticədə
hərikiölkənintəhlü-
kəsizliyinintəminatı
üçünşəraityaranaca-
ğınıqeydedib.
Zəngəzurməsə-

ləsiəslindəkiçikbir
dəhlizrolunuoynasa
da,geosiyasiyanaş-
madabuyolunbö-
yükəhəmiyyətivar.
Çünkibudəhlizyal-
nızAzərbaycandan
Naxçıvanaquruyolu
funksiyasınıdaşımır,
vaxtıiləparçalanmış

türkdünyasınınbirləşməsinədə
dəstəkdir.
Tarixənəzərsalsaqgörərikki,

ZəngəzurunvaxtiləErmənistana
verilməsisankibubirliyiparça-
lamaqməqsədidaşıyırdı.Bugün
isəAzərbaycanınbuşanlıqələbəsi

regiondageosiyasimaraqlarıntoq-
quşmasınagətiribçıxarır.Azər-
baycansiyasigedişiiləböyüktürk
dünyasınınaçardövlətinəçevrilib.
Bubaxımdanregionundigərsiyasi
qüvvələribununlarazılaşmaqistə-
mirlər.
VaxtiləQafqazdantürkləri

sıxışdırmaqistiqamətindəatılan
addımlarbugünəksinəişləyir.
Regiondatürkhegemonluğuget-
dikcəgücləndiyiüçünZəngəzur
dəhliziböyükəhəmiyyətkəsbedir.
TürkiyəPrezidentiRəcəbTay-

yibƏrdoğanınRusiyaPrezidenti
VladimirPutinləgörüşündəQara-
bağməsələsinindəmüzakirəolun-
masıbuprobleminhələdəgün-
dəmdəqalmasınıntəzahürüdür.
Zəngəzurdəhlizininkapitulyasiya
aktınasalınmasıAzərbaycanın
uğuruiləyanaşı,türkdünyasıadı-
nadaböyükzəfərdir.Budəhlizin
reallaşmasındamənəviolaraq
bütüntürkdövlətləriAzərbaycana
dəstəkolmalıdırlar.Onsuzdahər
birhaldaAzərbaycanhəmişəkiki-
midönməzvəsərtmövqedədir.
İnşallah,Zəngəzurdəhlizi

mütləqaçılacaqvətürkdünyasını
birləşdirənbiryolaçevriləcək.

Sülh sazişinin qaçılmazlığı 
və Ermənistanın boş ümidləri

TürkiyəPrezidentiRəcəbTayyibƏrdo
ğanınRusiyaPrezidentiVladimirPutin
ləgörüşündəQarabağməsələsinində
müzakirəolunmasıbuprobleminhələ
dəgündəmdəqalmasınıntəzahürü
dür.Zəngəzurdəhlizininkapitulyasiya
aktınasalınmasıAzərbaycanınuğuru
iləyanaşı,türkdünyasıadınadaböyük
zəfərdir.Budəhlizinreallaşmasındamə
nəviolaraqbütüntürkdövlətləriAzər
baycanadəstəkolmalıdırlar.Onsuzda
hərbirhaldaAzərbaycanhəmişəkikimi
dönməzvəsərtmövqeyindədir.

Vüqarİskəndərov
MilliMəclisindeputatı

MüzəfərAzərbaycanordusununşanlıqələbəsindən
sonraErmənistanınimzaladığıkapitulyasiyaaktı-
nınmüddəalarımərhələ-mərhələhəyatakeçirilsədə,
Zəngəzurdəhliziməsələsindəmüəyyənləngimələr
müşahidəolunur.Ermənistantərəfihərzamanoldu-
ğukimibudəfədəsözününüstündədurmur,müxtə-
lifabsurdsəbəblərvəbəhanələrgətirməklədəhlizin
açılmasınamaneələrtörətməyəçalışır.
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TƏHLİL AKTUAL
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onsuzdaçökmüşbirdövlətinhələ
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elə“böyükqardaşı”Rusiyadırki,
odahələlikdahaciddiaddımların
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ZəngəzurunvaxtiləErmənistana
verilməsisankibubirliyiparça-
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SORĞU SORĞU

Vətənmüharibəsindəəldəedil-
mişzəfərdənsonrabölgədəərazi
bütövlüyümüzünbərpası,yeni
quruculuqişlərininvüsətalması,
məcburiköçkünlərinözdoğma
yurdlarınadönməsikimiməsələlə-
rinhəlliiləbağlıproseslərmüvafiq
qanunvericilikaktlarınınqəbul
olunmasınıvəyamövcudqanun-
laraəlavəvədəyişikliklərinedil-
məsinişərtləndirir.Burayasosial-
iqtisadiməsələlərləyanaşı,həmdə
dövlətquruculuğuistiqamətində
təkmilləşdirilməprosesiiləbağlı
məsələlərdədaxildir.Bildiyiniz
kimi,“2021-ciilindövlətbüdcəsi
haqqında”QanundaQarabağınin-
kişafınayönəlik1,3milyardmanat
vəsaitinayrılmasınəzərdətutul-
muşvəhazırdauğurlaicraolun-
maqdadır.
İşğaldanazadedilmişərazilər-

dəidarəetmənintəkmilləşdirilməsi
məqsədiiləölkəbaşçısınınmü-
vafiqsərəncamlarınaəsasənyeni

təsisatlar-AzərbaycanRespubli-
kasıPrezidentininxüsusinüma-
yəndəlikləriformalaşmaqdadır.
BununlabağlıMilliMəclis“Dövlət
qulluğuhaqqında”Qanunaartıq
müvafiqəlavələretmişdir.“Azər-
baycanRespublikasındaiqtisadi
rayonlarınyenibölgüsühaqqında”
ölkəPrezidentinin7iyul2021-ci
iltarixliFərmanıiləAzərbaycan-
da14iqtisadirayon,ocümlədən
QarabağvəŞərqiZəngəzuriq-
tisadirayonlarıyaradılmışdır.
Yeniinkişafmərhələsindədövlət
quruculuğuvəhüquqsiyasətinin
təkmilləşdirilməsiiləbağlızəru-
rətlərhakimiyyətindigərqolları
iləbərabərparlamentindədiqqət
mərkəzindəolacaqdır.
MilliMəclisinHüquqsiyasəti

vədövlətquruculuğukomitəsi-
ninpayızsessiyasındakeçirilən
iclaslarındaənənəyəuyğunolaraq
2021-ciilinyazvənövbədənkə-
narsessiyalarındagörülənişlər,
payızsessiyasınınişplanımüza-
kirəolundu.Buraya“Müstəqil-
likGünühaqqında”Azərbaycan
RespublikasınınQanunu,2022-ci
ilinMilliFəaliyyətPlanındanirəli
gələnqanunlayihələri,həmçinin
QHT-lərinfəaliyyətinitənzimlə-
yənqanunlaraəlavəvədəyişiklik
edilməsi,“Məhkəmələrvəhakim-
lərhaqqında”Qanundadəyişiklik
edilməsivədigərməsələlərdaxil
edilmişdir.Qarşıdakısessiyada
AzərbaycanRespublikasıPrezi-
dentinin,AliMəhkəmənin,Baş
prokurorun,NaxçıvanMuxtar
RespublikasıAliMəclisininqa-
nunvericiliktəşəbbüsüqaydasında
təqdimetdiklərilayihələrin,dövlət
büdcəsizərfinədaxilolansənəd-
lərin,komitəyədaxilolacaqdigər
qanunlayihələrininmüzakirəsi,
onlararəyvətəklifərinhazırlan-
masınəzərdətutulub.Bunormativ
hüquqiaktlarmüzakirəolunarkən,
əlbətə,yenişəraitindiktəetdiyi
tələblərdənəzərəalınacaqdır.

Rəhbərliketdiyimkomitəictimaibirliklərvədiniqu-
rumlarlabağlıdövlətsiyasətininformalaşdırılmasıvəhə-
yatakeçirilməsiüzrəaparıcıkomitəolaraq44günlükVətən
müharibəsindənsonradiniqurumlarınstatusunu,hüquq
vəvəzifələrinimüəyyənləşdirən,qanunvericiliktəşəbbü-
süqaydasındadiniqurumlarınfəaliyyətiiləbağlıyaranan
münasibətləritənzimləyən“Dinietiqadazadlığıhaqqında”
sənədədəyişiklikedilməsiiləəlaqədarqanunlayihəsiniüç
oxunuşdamüzakirəetmişdir.Qanunun“Diniayinlər,mə-
rasimlərvəatributlar”adlanan21-cimaddəsindəmövcud
olanhissədahadagenişləndirilərəkyenivariantdaveril-
mişdir:“Hərbihissəninkomandanlığıdöyüşəməliyyatla-
rı,döyüşnövbətçiliyi,qarovulvəqarnizonxidməti,hərbi
təlimləriləəlaqədarolanhallaristisnaolmaqla,asudəvaxt-
larındahərbiqulluqçularındiniibadətetmələrinəmane
olabilməz.Hərbihissələrdədinxadimlərininfəaliyyətinə
hərbihissəkomandanlığınınrazılığıiləyolverilir”.
Qanunlayihəsi2021-ciilmayın4-dəMilliMəclisdə

üçüncüoxunuşdaqəbuledilmişvə2021-ciiliyunun18-də
qanuniqüvvəyəminmişdir.
AzərbaycandasəfərdəolanGürcüstanınDiniMəsələlər

üzrəDövlətAgentliyininsədriZazaVaşaxmadzeninbaş-
çılıqetdiyinümayəndəheyətiiləgörüşdə“Dinhaqqında”
QanununhazırlanmasıüçünAzərbaycanparlamentinin
təcrübəsindənistifadəninəhəmiyyətindəndanışılmışdır.
2000-ciildəqəbuledilən“Qeyri-hökuməttəşkilatları

(ictimaibirliklərvəfondlar)haqqında”mövcudQanuna
mütəmadiolaraqdövrüntələbinəuyğundəyişikliklər
edilir.Həminsənədəəsasənfəaliyyətgöstərənictimai
birliklərimizsırasındamüharibəəlillərinivəşəhidailələ-
rini,qazilərivəveteranlarıtəmsiledənxeylisaydatəşki-
latvəictimaibirliklərmövcuddur.

RəhbərliketdiyimGənclərvəidmankomitəsicariildəöz
üzərinədüşənvəzifələrinöhdəsindənlayiqincəgələrək,zəruri
qanunlarınqəbulolunmasında,eləcədəbəzisənədlərəmüvafiq
dəyişikliklərinedilməsindəmühümroloynamışdır.Komitə-
mizdə“Gənclərsiyasətihaqqında”,“Bədəntərbiyəsivəidman
haqqında”qanunlardabəziuyğunlaşdırmalaraparılmış,qanun-
larımızınmətnindəmüvafiqəlavəvədəyişikliklərMilliMəcli-
sinplenariclasınatövsiyəedilmişdir.Plenariclasdasözügedən
layihələrəbaxılmışvəlazımidəyişikliklərhəyatakeçirilmişdir.
Budanılmazbirfaktdırki,Prezident,müzəfərAliBaş

KomandanİlhamƏliyevinrəhbərliketdiyirəşadətliAzərbay-
canOrdusunundöyüşmeydanındaqazandığıtarixiqələbə
özüiləyenireallıqlargətirdi.Ermənistanın30illiktəcavüzünə
sonqoyularaqəzəlivəəbədiAzərbaycantorpaqlarıdüşmən
işğalındanbirdəfəlikazadedildi,ölkəmizinərazibütövlüyü
bərpaolundu.Gənclərimizindöyüşmeydanındagöstərdikləri
şücaətləbərabər,informasiyacəbhəsindəapardıqlarısistemli
mübarizə,cəbhəyədəstəkaksiyalarıAzərbaycandagəncnəslin
dərinvətənpərvərlikhissləriilətərbiyəolunmasınınbarizgöstə-
ricisioldu.
Mənəvidəyərlərimizinformalaşdırılmasıgəncnəslinvətənə

məhəbbət,dövlətəsevgihissiiləbərabər,sağlamvətəndaşkimi
yetişdirilməsiüçündəolduqcavacibdir.Düşünürükki,gənc-
lərdəvətənpərvərlikduyğularınındahadadərinləşdirilməsiilə
bağlı“Gənclərsiyasətihaqqında”Qanundamühümməqamlar
olsada,övladlarımızınbütünnövzərərlivərdişlərdənqorun-
masındavəvətənəməhəbbətruhundatərbiyəedilməsində“Və-
tənpərvərliktərbiyəsihaqqında”Qanununqəbulunazərurətin
yarandığıhissolunur.
Payızsessiyasıərzindəkomitəmizdəbirsıradigərqanunve-

ricilikaktlarıüzərindəmüvafiqəlavəvədəyişikliklərinaparıl-
masıdaistisnaolunmur.

BLİTS 
SORĞU
Vətən müharibəsindən 
sonra yaranmış 
vəziyyət ölkədə yeni 
qanunların qəbuluna 
zərurət ortaya qoydu. 
Milli Məclisin rəhbərlik 
etdiyiniz komitəsində 
bu günün  reallıqlarını 
özündə ehtiva edən 
hansı qanunların 
qəbuluna ehtiyac var?

Əli Hüseynli
MilliMəclisSədrininbirinci

müavini,Hüquqsiyasətivədövlət
quruculuğukomitəsininsədri

Fə  zail İb  ra  him  li
MilliMəclisSədrininmüavini,
İctimaibirliklərvədiniqurumlar

komitəsininsədri

Adil Əli  yev
MilliMəclisSədrininmüavini,

Gənclərvəidmankomitəsininsədri
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müvafiqəlavələretmişdir.“Azər-
baycanRespublikasındaiqtisadi
rayonlarınyenibölgüsühaqqında”
ölkəPrezidentinin7iyul2021-ci
iltarixliFərmanıiləAzərbaycan-
da14iqtisadirayon,ocümlədən
QarabağvəŞərqiZəngəzuriq-
tisadirayonlarıyaradılmışdır.
Yeniinkişafmərhələsindədövlət
quruculuğuvəhüquqsiyasətinin
təkmilləşdirilməsiiləbağlızəru-
rətlərhakimiyyətindigərqolları
iləbərabərparlamentindədiqqət
mərkəzindəolacaqdır.
MilliMəclisinHüquqsiyasəti

vədövlətquruculuğukomitəsi-
ninpayızsessiyasındakeçirilən
iclaslarındaənənəyəuyğunolaraq
2021-ciilinyazvənövbədənkə-
narsessiyalarındagörülənişlər,
payızsessiyasınınişplanımüza-
kirəolundu.Buraya“Müstəqil-
likGünühaqqında”Azərbaycan
RespublikasınınQanunu,2022-ci
ilinMilliFəaliyyətPlanındanirəli
gələnqanunlayihələri,həmçinin
QHT-lərinfəaliyyətinitənzimlə-
yənqanunlaraəlavəvədəyişiklik
edilməsi,“Məhkəmələrvəhakim-
lərhaqqında”Qanundadəyişiklik
edilməsivədigərməsələlərdaxil
edilmişdir.Qarşıdakısessiyada
AzərbaycanRespublikasıPrezi-
dentinin,AliMəhkəmənin,Baş
prokurorun,NaxçıvanMuxtar
RespublikasıAliMəclisininqa-
nunvericiliktəşəbbüsüqaydasında
təqdimetdiklərilayihələrin,dövlət
büdcəsizərfinədaxilolansənəd-
lərin,komitəyədaxilolacaqdigər
qanunlayihələrininmüzakirəsi,
onlararəyvətəklifərinhazırlan-
masınəzərdətutulub.Bunormativ
hüquqiaktlarmüzakirəolunarkən,
əlbətə,yenişəraitindiktəetdiyi
tələblərdənəzərəalınacaqdır.

Rəhbərliketdiyimkomitəictimaibirliklərvədiniqu-
rumlarlabağlıdövlətsiyasətininformalaşdırılmasıvəhə-
yatakeçirilməsiüzrəaparıcıkomitəolaraq44günlükVətən
müharibəsindənsonradiniqurumlarınstatusunu,hüquq
vəvəzifələrinimüəyyənləşdirən,qanunvericiliktəşəbbü-
süqaydasındadiniqurumlarınfəaliyyətiiləbağlıyaranan
münasibətləritənzimləyən“Dinietiqadazadlığıhaqqında”
sənədədəyişiklikedilməsiiləəlaqədarqanunlayihəsiniüç
oxunuşdamüzakirəetmişdir.Qanunun“Diniayinlər,mə-
rasimlərvəatributlar”adlanan21-cimaddəsindəmövcud
olanhissədahadagenişləndirilərəkyenivariantdaveril-
mişdir:“Hərbihissəninkomandanlığıdöyüşəməliyyatla-
rı,döyüşnövbətçiliyi,qarovulvəqarnizonxidməti,hərbi
təlimləriləəlaqədarolanhallaristisnaolmaqla,asudəvaxt-
larındahərbiqulluqçularındiniibadətetmələrinəmane
olabilməz.Hərbihissələrdədinxadimlərininfəaliyyətinə
hərbihissəkomandanlığınınrazılığıiləyolverilir”.
Qanunlayihəsi2021-ciilmayın4-dəMilliMəclisdə

üçüncüoxunuşdaqəbuledilmişvə2021-ciiliyunun18-də
qanuniqüvvəyəminmişdir.
AzərbaycandasəfərdəolanGürcüstanınDiniMəsələlər

üzrəDövlətAgentliyininsədriZazaVaşaxmadzeninbaş-
çılıqetdiyinümayəndəheyətiiləgörüşdə“Dinhaqqında”
QanununhazırlanmasıüçünAzərbaycanparlamentinin
təcrübəsindənistifadəninəhəmiyyətindəndanışılmışdır.
2000-ciildəqəbuledilən“Qeyri-hökuməttəşkilatları

(ictimaibirliklərvəfondlar)haqqında”mövcudQanuna
mütəmadiolaraqdövrüntələbinəuyğundəyişikliklər
edilir.Həminsənədəəsasənfəaliyyətgöstərənictimai
birliklərimizsırasındamüharibəəlillərinivəşəhidailələ-
rini,qazilərivəveteranlarıtəmsiledənxeylisaydatəşki-
latvəictimaibirliklərmövcuddur.

RəhbərliketdiyimGənclərvəidmankomitəsicariildəöz
üzərinədüşənvəzifələrinöhdəsindənlayiqincəgələrək,zəruri
qanunlarınqəbulolunmasında,eləcədəbəzisənədlərəmüvafiq
dəyişikliklərinedilməsindəmühümroloynamışdır.Komitə-
mizdə“Gənclərsiyasətihaqqında”,“Bədəntərbiyəsivəidman
haqqında”qanunlardabəziuyğunlaşdırmalaraparılmış,qanun-
larımızınmətnindəmüvafiqəlavəvədəyişikliklərMilliMəcli-
sinplenariclasınatövsiyəedilmişdir.Plenariclasdasözügedən
layihələrəbaxılmışvəlazımidəyişikliklərhəyatakeçirilmişdir.
Budanılmazbirfaktdırki,Prezident,müzəfərAliBaş

KomandanİlhamƏliyevinrəhbərliketdiyirəşadətliAzərbay-
canOrdusunundöyüşmeydanındaqazandığıtarixiqələbə
özüiləyenireallıqlargətirdi.Ermənistanın30illiktəcavüzünə
sonqoyularaqəzəlivəəbədiAzərbaycantorpaqlarıdüşmən
işğalındanbirdəfəlikazadedildi,ölkəmizinərazibütövlüyü
bərpaolundu.Gənclərimizindöyüşmeydanındagöstərdikləri
şücaətləbərabər,informasiyacəbhəsindəapardıqlarısistemli
mübarizə,cəbhəyədəstəkaksiyalarıAzərbaycandagəncnəslin
dərinvətənpərvərlikhissləriilətərbiyəolunmasınınbarizgöstə-
ricisioldu.
Mənəvidəyərlərimizinformalaşdırılmasıgəncnəslinvətənə

məhəbbət,dövlətəsevgihissiiləbərabər,sağlamvətəndaşkimi
yetişdirilməsiüçündəolduqcavacibdir.Düşünürükki,gənc-
lərdəvətənpərvərlikduyğularınındahadadərinləşdirilməsiilə
bağlı“Gənclərsiyasətihaqqında”Qanundamühümməqamlar
olsada,övladlarımızınbütünnövzərərlivərdişlərdənqorun-
masındavəvətənəməhəbbətruhundatərbiyəedilməsində“Və-
tənpərvərliktərbiyəsihaqqında”Qanununqəbulunazərurətin
yarandığıhissolunur.
Payızsessiyasıərzindəkomitəmizdəbirsıradigərqanunve-

ricilikaktlarıüzərindəmüvafiqəlavəvədəyişikliklərinaparıl-
masıdaistisnaolunmur.

BLİTS 
SORĞU
Vətən müharibəsindən 
sonra yaranmış 
vəziyyət ölkədə yeni 
qanunların qəbuluna 
zərurət ortaya qoydu. 
Milli Məclisin rəhbərlik 
etdiyiniz komitəsində 
bu günün  reallıqlarını 
özündə ehtiva edən 
hansı qanunların 
qəbuluna ehtiyac var?

Əli Hüseynli
MilliMəclisSədrininbirinci

müavini,Hüquqsiyasətivədövlət
quruculuğukomitəsininsədri

Fə  zail İb  ra  him  li
MilliMəclisSədrininmüavini,
İctimaibirliklərvədiniqurumlar

komitəsininsədri

Adil Əli  yev
MilliMəclisSədrininmüavini,

Gənclərvəidmankomitəsininsədri
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ŞanlıVətənmüharibəsindənsonradövlətimizintari-
xindəyenibirmərhələbaşlayıb.Qalibdövlətkimiqədəm
qoyduğumuzbuyenidövrbizdəndahaməsuliyyətliol-
mağıtələbedir.Qazanılmışqalibiyyətiqoruyubsaxlamaq,
dövlətçilikənənələrimizimöhkəmləndirmək,ordumuzu
gücləndirmək,başdamüzəfərAliBaşKomandanolmaq-
laxalqımızınbiryumruqkimibirləşərəkyaratdığıgücü
dahadaartırmaq,şübhəsiz,parlamentimizqarşısındayeni
vəzifələrqoyur.Vətənmüharibəsindənsonrayaranmış
vəziyyətölkədəyeniqanunlarınqəbulunazərurətyaradır.
Hesabedirəmki,qəbuledilməsivacibolanbeləqanunlar-
danbiri“Siyasipartiyalarhaqqında”Qanundur.1992-ci
ildəqəbuledilmişmövcudqanunmüasirdövrdəhakimiy-
yətləsiyasipartiyalararasındakıkonfiqurasiyaya,siyasi
sisteminfəlsəfəsinəuyğungəlmir.Odurki,yeniqanunun
qəbuledilməsinəehtiyacvar.Yeniqanundahakimiyyət-
ləsiyasipartiyalararasındaolanmünasibətlərindəqiqlik
çərçivəsigöstərilməli,partiyalarınfunksiyalarıdəqiqləşdi-
rilməli,ümumilikdəqanundövrüntələblərinəuyğunlaşdı-
rılmalıdır.Həmçininhesabedirəmki,“Siyasivəzifələrhaq-
qında”Qanundaqəbuledilməlidir.Çünkibugünəkimi
ölkəmizdəbeləbirqanunqəbuledilməyib,budamüəyyən
problemləryaradır,hansıvəzifələrinsiyasivəzifəoldu-
ğubilinmir.“Dövlətqulluğuhaqqında”Qanundadövlət
qulluqçularınıntəsnifatımüəyyənedilib,lakinbutəsni-
fatdaxilindəsiyasivəzifələrayrıcaqeydedilməyib.Hansı
vəzifələrinsiyasivəzifə,hansılarındövlətqulluğuolduğu
qanunsəviyyəsindəmüəyyənedilərsə,bu,hüquqibaxım-
dandahayaxşıolar.Beləbirqanununqəbuledilməsihəm
dəsiyasivəzifəlişəxslərinməsuliyyətinidəqiqləşdirməyə,
ölkəmizdəaparılankorrupsiyayaqarşımübarizənindaha
səmərəlihəyatakeçirilməsinəköməkedəbilər.

Zəfərtarixininyazıldığıhazırkı
mərhələdəAzərbaycanınöztorpaq-
larınıerməniişğalçılarındanazad
etməsivəərazibütövlüyününtəmini
insanhüquqvəazadlıqlarısahəsin-
dəmüəyyənçağırışvəhədəfəriön
planaçıxarıb.İşğalındavametdiyi
onilliklər,eləcədə44günlükmüha-
ribədövründəinsanhüquqlarının
pozulması,Ermənistanıntörətdiyi
vandalizmhadisələri,işğalçıölkə-
ninhərbicinayətləri,təbiətinviran
qoyulmasıiləbağlıekolojicəlladlıq-
lar,tarixiabidələrimizinməhviinsan
hüquqlarınınqorunmasınıprioritet
məsələkimiortayaçıxarıb.
Azərbaycandövlətinininsan

hüquqlarısahəsindəmövcudolantə-
sisatlarınınbirgəfəaliyyətivəkoordi-
nasiyalıhəyatakeçiriləntədbirləribu
sahədəişlərindahasəmərəlitəşkilinə
imkanverir.
Ötənilinsessiyalarındaparla-

mentinİnsanhüquqlarıkomitəsində
AzərbaycanRespublikasınınİnsan
HüquqlarıüzrəMüvəkkilinin(Om-
budsmanın)2020-ciilüzrəməruzəsi
vəİnsanalverinəqarşımübarizəüzrə
MilliKoordinatorunAzərbaycan
Respublikasındainsanalverinəqarşı
mübarizəyədairməlumatıdinlənil-
miş,MilliMəclisətövsiyəolunmuş-
dur.VəkillərKollegiyasıiləbirgə

Azərbaycandavəkilliyinhəyatakeçi-
rilməsininqanunvericilikdənqay-
naqlananproblemləriiləbağlıonlayn
videokonfrans,təklifvətövsiyələrlə
əlaqədarsiyasətsənədihazırlanmış,
insanhüquqlarıprofilliQHT-lərlə
birgəgörüşkeçirilmiş,görüşlərdə
səslənənideyavətəklifərəuyğun
arayışhazırlanmışdır.
Payızsessiyasıərzindəqanun-

vericiliktəşəbbüsüqaydasında
MilliMəclisətəqdimolunanqanun
layihələrininmüzakirəsi,mövcud
qanunvericiliyintəkmilləşdirilməsi
istiqamətindəbəziqanunlaradəyi-
şikliklərinedilməsinəzərdətutulub.
KomitədəVətənmüharibəsidövrün-
dəErmənistansilahlıqüvvələrinin
işğalınəticəsindətörədiləncinayət-
lərin,Azərbaycandövlətinədəymiş
ziyanın,ölkəvətəndaşlarınınpo-
zulmuşhüquqlarınınmüdafiəsinin
beynəlxalqinstansiyalardabaxılması
məsələsivədigərmövzulardadinlə-
mələrinkeçirilməsiplanlaşdırılır.
Komitəninpayızsessiyasımüddə-

tindəQHT-lərinfəaliyyətinitənzim-
ləyənqanunlaraəlavəvədəyişiklik
edilməsihaqqında,difamasiyahaq-
qında,nifrətnitqihaqqındaqanunve-
riciliklayihələrinin,rəqəmsalməkan-
daölkəvətəndaşlarınınhüquqlarının
qorunması,beyinmərkəzləriiləbağlı
qanunlayihələrininişlənibhazırlan-
masınəzərdətutulur.
Qarşıdakımüddətdəölkədəme-

dianın,ocümlədənsosialşəbəkələrin
mövcuddurumuvəinkişafstrategi-
yasıiləbağlıİnsanHüquqlarıüzrə
MüvəkkilinvəMedianınİnkişafı
Agentliyininiştirakıiləfikirmübadi-
ləsiaparılacaq.Busessiyadakomi-
təmizdəinsanhüquqlarısahəsində
fəaliyyətgöstərənbeynəlxalqtəşki-
latlarlavəmüvafiqprofilliQHT-lərlə
əməkdaşlığıngücləndirilməsi,eyni
zamanda,məişətzorakılığınınqarşı-
sınınalınmasıiləbağlımaarifəndir-
mətədbirlərininhəyatakeçirilməsi,
rəqəmsalməkandaölkəvətəndaşları-
nınhüquqlarınınqorunmasıiləbağlı
layihələrinhazırlanmasıgözlənilir.

ÖlkəmizinVətənmüharibə-
sindəkiqalibiyyətiregiondayeni
reallıqlaryaradıb.Qərb-Şərqorta
iqtisadidəhlizinmühümhissəsi
olanAzərbaycanınmünaqişəni
həlletməsiöznövbəsindərespub-
likamızınqeyri-neftsektoruüçün
yeniinkişafmənbələriniaşkara
çıxarıb.Buinkişafıdahadasürət-
ləndirmək,ölkəmizəinvestisiyavə
texnologiyalarıngəlişinistimullaş-
dırmaqüçün“İnvestisiyafəaliyyəti
haqqında”,“Sahibkarlıqfəaliyyə-
tihaqqında”,“Qiymətləndirmə
haqqında”,“Qiymətlikağızlar
haqqında”,“ƏlətAzadİqtisadiZo-
nasıhaqqında”qanunlarda,Vergi
Məcəlləsindəmüvafiqdəyişikliklə-
rinaparılmasınaehtiyacvar.Eyni
zamanda,“İnformasiyatəhlükə-
sizliyihaqqında”,“Turizmhaqqın-
da”yeniqanunlarındaqəbuluna
ehtiyacduyulur.Bütünbuistiqa-
mətlərdəİqtisadisiyasət,sənaye
vəsahibkarlıqkomitəsimüvafiq
təhlilləraparır.

Zi  ya  fət Əs  gə  rov
Müdafiə,təhlükəsizlikvəkorrupsiya
iləmübarizəkomitəsininsədri

Za  hid Oruc
İnsanhüquqları
komitəsininsədri

Ta  hir Mir  ki  şi  li 
İqtisadisiyasət,sənayevə
sahibkarlıqkomitəsininsədri

44günlükVətənmüharibəsin-
dəqazandığımıztarixiqələbədən
yarananreallıqlaryeniqanunla-
rınhazırlanıbqəbuledilməsini
zərurətəçevirir.İşğaldanazad
edilənərazilərinaqrarsektorun
inkişafıüçünböyükpotensiala
malikolduğununəzərəalaraq
kəndtəsərrüfatınıninkişafında
mühüməhəmiyyətkəsbedən
“Toxumçuluqhaqqında”Qanu-
nunyenidənhazırlanıbqəbul
olunmasınaehtiyacvardır.
“Qidatəhlükəsizliyihaq-

qında”Qanununqısazamanda
qəbuledilməsivacibdir.Kənd
təsərrüfatıiləbağlıbəziqa-
nunlarda-“Arıçılıqhaqqında”,
“Pambıqçılıqhaqqında”,“Ailə
kəndlitəsərrüfatıhaqqında”
qanunlardagününtələbiiləəla-
qədardəyişikliklərinvəəlavələ-
rinedilməsidəməqsədəuyğun
olardı.

Ta  hir Rza  yev
Aqrarsiyasətkomitəsininsədri
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ŞanlıVətənmüharibəsindənsonradövlətimizintari-
xindəyenibirmərhələbaşlayıb.Qalibdövlətkimiqədəm
qoyduğumuzbuyenidövrbizdəndahaməsuliyyətliol-
mağıtələbedir.Qazanılmışqalibiyyətiqoruyubsaxlamaq,
dövlətçilikənənələrimizimöhkəmləndirmək,ordumuzu
gücləndirmək,başdamüzəfərAliBaşKomandanolmaq-
laxalqımızınbiryumruqkimibirləşərəkyaratdığıgücü
dahadaartırmaq,şübhəsiz,parlamentimizqarşısındayeni
vəzifələrqoyur.Vətənmüharibəsindənsonrayaranmış
vəziyyətölkədəyeniqanunlarınqəbulunazərurətyaradır.
Hesabedirəmki,qəbuledilməsivacibolanbeləqanunlar-
danbiri“Siyasipartiyalarhaqqında”Qanundur.1992-ci
ildəqəbuledilmişmövcudqanunmüasirdövrdəhakimiy-
yətləsiyasipartiyalararasındakıkonfiqurasiyaya,siyasi
sisteminfəlsəfəsinəuyğungəlmir.Odurki,yeniqanunun
qəbuledilməsinəehtiyacvar.Yeniqanundahakimiyyət-
ləsiyasipartiyalararasındaolanmünasibətlərindəqiqlik
çərçivəsigöstərilməli,partiyalarınfunksiyalarıdəqiqləşdi-
rilməli,ümumilikdəqanundövrüntələblərinəuyğunlaşdı-
rılmalıdır.Həmçininhesabedirəmki,“Siyasivəzifələrhaq-
qında”Qanundaqəbuledilməlidir.Çünkibugünəkimi
ölkəmizdəbeləbirqanunqəbuledilməyib,budamüəyyən
problemləryaradır,hansıvəzifələrinsiyasivəzifəoldu-
ğubilinmir.“Dövlətqulluğuhaqqında”Qanundadövlət
qulluqçularınıntəsnifatımüəyyənedilib,lakinbutəsni-
fatdaxilindəsiyasivəzifələrayrıcaqeydedilməyib.Hansı
vəzifələrinsiyasivəzifə,hansılarındövlətqulluğuolduğu
qanunsəviyyəsindəmüəyyənedilərsə,bu,hüquqibaxım-
dandahayaxşıolar.Beləbirqanununqəbuledilməsihəm
dəsiyasivəzifəlişəxslərinməsuliyyətinidəqiqləşdirməyə,
ölkəmizdəaparılankorrupsiyayaqarşımübarizənindaha
səmərəlihəyatakeçirilməsinəköməkedəbilər.

Zəfərtarixininyazıldığıhazırkı
mərhələdəAzərbaycanınöztorpaq-
larınıerməniişğalçılarındanazad
etməsivəərazibütövlüyününtəmini
insanhüquqvəazadlıqlarısahəsin-
dəmüəyyənçağırışvəhədəfəriön
planaçıxarıb.İşğalındavametdiyi
onilliklər,eləcədə44günlükmüha-
ribədövründəinsanhüquqlarının
pozulması,Ermənistanıntörətdiyi
vandalizmhadisələri,işğalçıölkə-
ninhərbicinayətləri,təbiətinviran
qoyulmasıiləbağlıekolojicəlladlıq-
lar,tarixiabidələrimizinməhviinsan
hüquqlarınınqorunmasınıprioritet
məsələkimiortayaçıxarıb.
Azərbaycandövlətinininsan

hüquqlarısahəsindəmövcudolantə-
sisatlarınınbirgəfəaliyyətivəkoordi-
nasiyalıhəyatakeçiriləntədbirləribu
sahədəişlərindahasəmərəlitəşkilinə
imkanverir.
Ötənilinsessiyalarındaparla-

mentinİnsanhüquqlarıkomitəsində
AzərbaycanRespublikasınınİnsan
HüquqlarıüzrəMüvəkkilinin(Om-
budsmanın)2020-ciilüzrəməruzəsi
vəİnsanalverinəqarşımübarizəüzrə
MilliKoordinatorunAzərbaycan
Respublikasındainsanalverinəqarşı
mübarizəyədairməlumatıdinlənil-
miş,MilliMəclisətövsiyəolunmuş-
dur.VəkillərKollegiyasıiləbirgə

Azərbaycandavəkilliyinhəyatakeçi-
rilməsininqanunvericilikdənqay-
naqlananproblemləriiləbağlıonlayn
videokonfrans,təklifvətövsiyələrlə
əlaqədarsiyasətsənədihazırlanmış,
insanhüquqlarıprofilliQHT-lərlə
birgəgörüşkeçirilmiş,görüşlərdə
səslənənideyavətəklifərəuyğun
arayışhazırlanmışdır.
Payızsessiyasıərzindəqanun-

vericiliktəşəbbüsüqaydasında
MilliMəclisətəqdimolunanqanun
layihələrininmüzakirəsi,mövcud
qanunvericiliyintəkmilləşdirilməsi
istiqamətindəbəziqanunlaradəyi-
şikliklərinedilməsinəzərdətutulub.
KomitədəVətənmüharibəsidövrün-
dəErmənistansilahlıqüvvələrinin
işğalınəticəsindətörədiləncinayət-
lərin,Azərbaycandövlətinədəymiş
ziyanın,ölkəvətəndaşlarınınpo-
zulmuşhüquqlarınınmüdafiəsinin
beynəlxalqinstansiyalardabaxılması
məsələsivədigərmövzulardadinlə-
mələrinkeçirilməsiplanlaşdırılır.
Komitəninpayızsessiyasımüddə-

tindəQHT-lərinfəaliyyətinitənzim-
ləyənqanunlaraəlavəvədəyişiklik
edilməsihaqqında,difamasiyahaq-
qında,nifrətnitqihaqqındaqanunve-
riciliklayihələrinin,rəqəmsalməkan-
daölkəvətəndaşlarınınhüquqlarının
qorunması,beyinmərkəzləriiləbağlı
qanunlayihələrininişlənibhazırlan-
masınəzərdətutulur.
Qarşıdakımüddətdəölkədəme-

dianın,ocümlədənsosialşəbəkələrin
mövcuddurumuvəinkişafstrategi-
yasıiləbağlıİnsanHüquqlarıüzrə
MüvəkkilinvəMedianınİnkişafı
Agentliyininiştirakıiləfikirmübadi-
ləsiaparılacaq.Busessiyadakomi-
təmizdəinsanhüquqlarısahəsində
fəaliyyətgöstərənbeynəlxalqtəşki-
latlarlavəmüvafiqprofilliQHT-lərlə
əməkdaşlığıngücləndirilməsi,eyni
zamanda,məişətzorakılığınınqarşı-
sınınalınmasıiləbağlımaarifəndir-
mətədbirlərininhəyatakeçirilməsi,
rəqəmsalməkandaölkəvətəndaşları-
nınhüquqlarınınqorunmasıiləbağlı
layihələrinhazırlanmasıgözlənilir.

ÖlkəmizinVətənmüharibə-
sindəkiqalibiyyətiregiondayeni
reallıqlaryaradıb.Qərb-Şərqorta
iqtisadidəhlizinmühümhissəsi
olanAzərbaycanınmünaqişəni
həlletməsiöznövbəsindərespub-
likamızınqeyri-neftsektoruüçün
yeniinkişafmənbələriniaşkara
çıxarıb.Buinkişafıdahadasürət-
ləndirmək,ölkəmizəinvestisiyavə
texnologiyalarıngəlişinistimullaş-
dırmaqüçün“İnvestisiyafəaliyyəti
haqqında”,“Sahibkarlıqfəaliyyə-
tihaqqında”,“Qiymətləndirmə
haqqında”,“Qiymətlikağızlar
haqqında”,“ƏlətAzadİqtisadiZo-
nasıhaqqında”qanunlarda,Vergi
Məcəlləsindəmüvafiqdəyişikliklə-
rinaparılmasınaehtiyacvar.Eyni
zamanda,“İnformasiyatəhlükə-
sizliyihaqqında”,“Turizmhaqqın-
da”yeniqanunlarındaqəbuluna
ehtiyacduyulur.Bütünbuistiqa-
mətlərdəİqtisadisiyasət,sənaye
vəsahibkarlıqkomitəsimüvafiq
təhlilləraparır.

Zi  ya  fət Əs  gə  rov
Müdafiə,təhlükəsizlikvəkorrupsiya
iləmübarizəkomitəsininsədri

Za  hid Oruc
İnsanhüquqları
komitəsininsədri

Ta  hir Mir  ki  şi  li 
İqtisadisiyasət,sənayevə
sahibkarlıqkomitəsininsədri

44günlükVətənmüharibəsin-
dəqazandığımıztarixiqələbədən
yarananreallıqlaryeniqanunla-
rınhazırlanıbqəbuledilməsini
zərurətəçevirir.İşğaldanazad
edilənərazilərinaqrarsektorun
inkişafıüçünböyükpotensiala
malikolduğununəzərəalaraq
kəndtəsərrüfatınıninkişafında
mühüməhəmiyyətkəsbedən
“Toxumçuluqhaqqında”Qanu-
nunyenidənhazırlanıbqəbul
olunmasınaehtiyacvardır.
“Qidatəhlükəsizliyihaq-

qında”Qanununqısazamanda
qəbuledilməsivacibdir.Kənd
təsərrüfatıiləbağlıbəziqa-
nunlarda-“Arıçılıqhaqqında”,
“Pambıqçılıqhaqqında”,“Ailə
kəndlitəsərrüfatıhaqqında”
qanunlardagününtələbiiləəla-
qədardəyişikliklərinvəəlavələ-
rinedilməsidəməqsədəuyğun
olardı.

Ta  hir Rza  yev
Aqrarsiyasətkomitəsininsədri
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Vətənmüharibəsininqələbəiləbaşaçatması,torpaqlarımızın
erməniişğalındanazadolunmasıölkəmizdəekologiyanınbərpası
iləbağlıyenimünasibətlərinformalaşmasıfonundaqanunvericili-
yintəkmilləşdirilməsizərurətiniyaratmışdır.
AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin2fevral2021-ciilta-

rixlisərəncamıilətəsdiqedilmiş“Azərbaycan2030:sosial-iqtisadi
inkişafadair”MilliPrioritetlərimüəyyənolunmuşbeşistiqamətə
vəBMT-ninAzərbaycandadayanıqlıinkişafıniqtisadi,sosialvə
ekolojiaspektləriniəhatəedən(17DİM,88hədəfvə119göstərici)
prioritetlərəuyğunolaraqAzərbaycanRespublikasınınMilliMəc-
lisininnormativhüquqiaktlarvəqanunlayihələribarədəTəbii
ehtiyatlar,energetikavəekologiyakomitəsitərəfindənhəmekolo-
jibazanı,həmdəenergetikasahəsiniəhatəedənyeniqanunların
hazırlanmasına,bəziqanunlarabirsıraəlavəvədəyişikliklərin
edilməsinəehtiyacvar.
Komitəningündəliyindəduran“Ekolojizərərinaradanqaldı-

rılmasıhaqqında”,“Ətrafmühitinmühafizəsi,təbiətdənistifadəvə
ekolojitəhlükəsizliyintəminedilməsisahəsindədövlətinformasiya
sistemlərihaqqında”,“Ovçuluqqaydalarınıntəkmilləşdirilməsi”,
“Ətrafmühitinvətəbiiehtiyatlarınmonitorinqininaparılmasına
dair”,“İçməlisuvəmeliorasiyahaqqında”,“Ətrafmühitinmü-
hafizəsihaqqında”,“Xüsusimühafizəolunantəbiətərazilərivə
obyektlərihaqqında”,“Yerintəkihaqqında”qanunlara,Meşəvə
Torpaqməcəllələrinədəyişiklikləredilməsibarədəsənədləreko-
logiyasahəsiniəhatəedənqanunlayihələridir.“Elektroenergetika
haqqında”,“Qaztəchizatıhaqqında”və“Energetikahaqqında”
qanunlardadəyişiklikedilməsi,“Elektrikenerjisiistehsalındabərpa
olunanenerjimənbələrindənistifadəhaqqında”Qanundaisədigər
qanunvericilikaktlarınauyğunlaşdırılmalarınaparılmasıenerge-
tikasahəsindəqanunvericiliyintəkmilləşdirilməsibaxımındanak-
tuallıqkəsbedir.Komitəmizinpayızsessiyasındanəzərdətutulan
bulayihələriaidiyyətiqurumlarlabirgəəməkdaşlıqçərçivəsində,
qarşılıqlıməsləhətləşmələrəsasındahazırlamasınəzərdətutulur.

Postmüharibədövründəəhalininsosial
müdafiəsiningücləndirilməsiistiqamətində
birsıramühümtədbirlərhəyatakeçirilmiş-
dir.Şəhidailələrinin,müharibəəlillərininvə
veteranlarınstatuslarınınmüəyyənedilməsi,
fəxriadlarınverilməsivəsosialmüdafiəni
gücləndirməməqsədiiləcənabPrezident
İlhamƏliyevtərəfindən11fərmanvə40sə-
rəncamimzalanmış,YAŞATFondufəaliyyətə
başlamış,şəhidailələrivəmüharibəəlillə-
rininvahidreyestriyaradılmış,buqəbildən
olaninsanlarınproblemlərininoperativvə
hərtərəfihəlliməqsədiilərayon(şəhər)icra
hakimiyyətiorqanlarındamüvafiqşöbətəsis
edilmiş,onlarınproblemlərininvəmüraciət-
lərinin“Birpəncərə”prinsipiiləhəlliüçün7
qurumüzrə26xidmətgöstərənVahidƏlaqə-
ləndirməMərkəziyaradılmışdır.
ÖtənbirilərzindəMilliMəclistərəfin-

dənşəhidailələrinin,müharibəəlillərivə
veteranlarınınsosialmüdafiəsiningücləndi-
rilməsiməqsədiilə19qanuna(“Əlilliyiolan
şəxslərinhüquqlarıhaqqında”,“Məşğul-
luqhaqqında”,“Əməkpensiyalarıhaqqın-
da”,“Sosialmüavinətlərhaqqında”,“Şəhid
adınınəbədiləşdirilməsivəşəhidailələrinə
ediləngüzəştlərhaqqında”,“Sosialsığorta
haqqında”,“Dövlətrüsumlarıhaqqında”və
s.)əlavəvədəyişiklikləredilmişdir.Hazırda
MilliMəclisinƏməkvəsosialsiyasətkomi-
təsində“Xeyriyyəçilikfəaliyyətihaqqında”
qanunlayıhəsiüzərindəişçiqrupusəviyyə-
sindəişaparılır.

Sa  diq Qur  ba  nov
Təbiiehtiyatlar,energetika

vəekologiyakomitəsininsədri

Mu  sa Qu  li  yev
Əməkvəsosial

siyasətkomitəsininsədri
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AzərbaycanRespublikasının
Prezidenti,AliBaşKomandan
İlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
erməniişğalçılarıüzərindəqaza-
nılanhərbi-siyasizəfərxalqımı-
zınçoxəsrliktarixininənböyük
hadisəsidir.

Təbiidirki,ərazibütövlüyü-
müzbərpaolunduqdansonra
artıqqanunvericilikbazasınıntək-
milləşdirilməsindəyenireallıqlar
yaranır.Bugündövlətbaşçısının
rəhbərliyiiləölkəmizdəmüxtə-
lifsahələriəhatəedənsistemlivə
genişmiqyaslıislahatlaraparılır,
gələcəkinkişafüçünyenihədəfər
vəstratejiprioritetlərmüəyyən-
ləşdirilir.
Vətənmüharibəsindədüşmən-

ləüzbəüzdöyüşübşəhidolmuş,
hünərləriiləölkəmizinərazisi-
nibütövləşdirənigidlərimiz,ilk
növbədə,onlarıdünyayagətirən,
böyüdübərsəyəçatdıran,cəbhəyə
yolasalanşəhidailələriAzərbay-
canPrezidentiİlhamƏliyevinxü-
susidiqqətmərkəzindədir.Onun
tərəfindənşəhidailələrinin,müha-
ribəəlillərinin,Vətənmüharibəsi
qəhrəmanlarınınrifahhalınınyax-
şılaşdırılmasınaxidmətedən,xü-
susibirdəfəlik,aylıqmüavinətlərin
vəPrezidenttəqaüdününtəsisiilə
bağlıimzalananonlarlafərmanbu

qayğınınəyanitəzahürüdür.
RəhbərliketdiyimMilliMəcli-

sinSəhiyyəkomitəsininvəzifəsi
dəölkədəbusahədəgörülənişlərə
dəstəkverməkdir.Vətənmüha-
ribəsindəmöhtəşəmzəfərimizin
qazanılmasındaəsasroloynayan
qəhrəmanoğullarımızın-qazilə-
rimizinsağlamlığınınbərpasıən
mühümməsələlərsırasındadır.Bu
önəmlimissiyanındahamütəşək-
kilvəyüksəksəviyyədəhəyatake-
çirilməsiüçünmüvafiqqanunve-
ricilikbazasınıntəkmilləşdirilməsi
zəruridir.Bununlabağlıdiqqət
mərkəzindəolanbaşlıcaməsələ
komitəmizintəməlqanunuolan
“Əhalininsağlamlığınınqorun-
masıhaqqında”və“Tibbisığor-
tahaqqında”qanunlarayenidən
baxılması,lazımidəyişikliklərin
edilməsiməsələsidir.Buməqsədlə
komitəmizdə2021-ciilinpayızses-
siyasındaadıçəkilənmövzularda
dinləmələrinkeçirilməsidənəzər-
dətutulur.

Əh  li  man Əmi  ras  la  nov
Səhiyyəkomitəsininsədri



Postkonfiktdövrününözreallıq-
larıvəçağırışlarıvar.Bugerçəkliklər
əsasındacəmiyyətdəvəparlament
səviyyəsindəmüzakirələrinaparıl-
masıfonundamüxtəlifməsələlərlə
əlaqədarqanunvericiliktəşəbbüsləri
irəlisürüləbilər.
30iləyaxınmüddətərzindəiş-

ğalaltındaqalmıştorpaqlarımızda
tarixi,dinivəmədəniabidələrimiz
ermənivandalizminəməruzqalıb.
NazirlərKabinetinin2avqust

2001-ciiltarixli132nömrəliqərarı
ilətəsdiqedilmiş“Dünyaəhəmiy-
yətlidaşınmaztarixvəmədəniyyət
abidələrininsiyahısı”,“Ölkəəhə-
miyyətlidaşınmaztarixvəmədə-
niyyətabidələrininsiyahısı”və
“Yerliəhəmiyyətlidaşınmaztarixvə
mədəniyyətabidələrininsiyahısı”na
əsasən,işğalolunmuşərazilərdə
dövlətqeydiyyatındaolantarixvə
mədəniyyətabidələrininümumi
sayı900-dənçoxdur.Azərbaycanın
vaxtiləişğaledilmişərazilərində
tarixi-diniabidələrinsayıümumən
403-dür.Onlardan67-siməscid,
144-üməbəd,192-siisəziyarətgah-
lardır.Qəbiristanlıqlarınsayıisə
900-dənartıqdır.Yerigəlmişkən,67
məsciddən(Şuşada13,Ağdamda5,
Füzulidə16,Zəngilanda12,Cəbra-
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Rəşadətliordumuzunqəhrəmanlı-
ğı,müzəfərAliBaşKomandanİlham
ƏliyevinsərkərdəliyiiləAzərbaycan
tarixiqələbəçalaraq,ərazibütövlüyü-
nübərpaetdi,torpaqlarımızerməni
işğalındanazadolundu.44günlük
Vətənmüharibəsihəmölkədə,həmdə
bölgədəyenireallıqlaryaratdı.Buvə-
ziyyəthəmdəyenihüquqimüstəvinin
yaranmasınıvəyamövcudqanunveri-
cilikbazasınındahadagücləndirilmə-
sinizəruriedir.Artıqbirçoxqanunlara
əlavəvədəyişikliklərolunmuşdur.An-
caqbəziqanunlarınyenidənnəzərdən
keçirilməsinəehtiyacvardır.
Komitəmizişğaldanazadolun-

muşərazilərdəqadınsahibkarlığının
inkişafetməsi,qadınməşğulluğunun
artmasıistiqamətindətəşəbbüslərgös-
tərirvəbununlabağlıqanunvericilik
təhlilolunur.
2010-cuildə“Məişətzorakılığının

qarşısınınalınmasıhaqqında”Qanun
qəbuledilib.Busənədinqəbuledil-
məsindən10ildənçoxmüddətkeçir.
Hazırdaqanununtətbiqizamanıyara-
nanbəziçətinliklərimüşahidəedirik
vətəkmilləşdirilməsinəehtiyacvardır.
Məişətzorakılığıqadınlar,uşaqlar,
ailələrvəbütövlükdəcəmiyyətüçün
ağırfiziki,emosional,iqtisadivəsosial
nəticələrdoğurur.2020-ciilinnoyabr
ayındacənabPrezidentİlhamƏliyevin

sərəncamıilə“AzərbaycanRespub-
likasındaməişətzorakılığıiləmüba-
rizəyədair2020-2023-cüillərüçün”
MilliFəaliyyətPlanıtəsdiqlənmişdir.
Buplanınicrasınıntəminedilməsiilə
bağlıNazirlərKabinetininsərəncamı
damövcuddur.Məişətzorakılığıilə
mübarizəyədairMilliFəaliyyətPla-
nınınyerinəyetirilməsiiləəlaqədar
tədbirlərinhəyatakeçirilməsibizim
buistiqamətdəbirsıranəticələrəldə
etməyimizəmüsbəttəsirgöstərəcəkdir.
Məişətzorakılığıiləmübarizəsahəsin-
dənormativhüquqiaktlardanəzərdə
tutulantədbirlərinhəyatakeçirilməsi
vəsəmərəliliyininartırılmasıdaqar-
şıdadayananməsələlərdəndir.Bunun
üçünhəmyerliqanunvericiliyintəhlili
aparılmalı,həmdəbeynəlxalqtəcrü-
bəöyrənilməlidir.Övladınıtəkbaşına
böyüdən,birçoxhallardaişləməyən
vəümidinialimentəbağlayananaların
vəhimayədəolanuşaqlarınhüquq-
larınınmüdafiəsicəmiyyətdəciddi
probleməçevrilməkdədir.Alimentin
alınmasıişləriiləbağlıməhkəməqə-
rarlarınınicrasıiləəlaqədarson18ildə
41,5dəfəartımolmuşdur.Əlbətə,bu
sahədəqanunvericilikdədəbəziəlavə-
lərinedilməsinəehtiyacyaranır.Əgər
2001-ciildəalimentinalınmasıiləbağlı
məhkəməqərarlarınınicrasınınsayı
2260idisə,2019-cuildəburəqəm93939
olmuşdur.Bustatistikgöstəricilərvə
edilənmüraciətlərbirdahaAliment
Fondununyaradılmasıməsələsini
aktuallaşdırır.Butəsisatartıqişləkme-
xanizmdir.
15iləvvəlqəbuledilmiş“Gender

(qadınvəkişi)bərabərliyinintəminatı
haqqında”Qanunölkədəgenderbəra-
bərliyininhəyatakeçirilməsinəmühüm
təkanolmuşdur.Lakinyeniçağırışlar
buqanunubirdahanəzərdənkeçir-
məyitələbedir.Busahədədəaraşdır-
malaraparılır.Ölkəmizdəailəsiyasəti
sahəsindəqanunvericilikbazasıyaradıl-
mışdır.Ammabununlayanaşı,ailəqa-
nunvericiliyində“erkənnikah”anlayı-
şınıntərifi,nikahyaşınınaşağısalınma
səbəbləri,nikahmüqaviləsi,boşanma
prosesivədigərməsələlərləbağlıəlavə
vədəyişikliklərəehtiyacvardır.

AzərbaycandaVətənmüharibə-
sindənsonrayaranmışyenigerçək-
liklər,ərazilərimizinazadedilməsi
birsıraəməlifəaliyyətsahələrində
olduğukimi,qanunvericilikdədə
yeniliklərizəruriedir.
Öncəonudeyimki,MilliMəcli-

sinkomitəsədrikimihəyatımınən
xoşbəxttöhfəsiŞuşanınmədəniyyət
paytaxtıolmasıiləbağlımüvafiq
qanunlayihəsininmüzakirələrin-
dəiştiraketməyimolub.Birvaxtlar
bəlkəçoxumuzunağlınadagəl-
məzdiki,beləbirgerçəklikyaranar
vəbizlərmüvafiqqanunlayihəsini
müzakirəyəçıxararıq.
MilliMəclisinMədəniyyət

komitəsivədahaüçkomitənin
birgəmüzakirəetdiyi,parlamen-
tinüçardıcıliclasındamüzakirəyə
təqdimolunmuş“Azərbaycanın
mədəniyyətpaytaxtı-Şuşaşəhəri
haqqında”qanunlayihəsibizim
hərbirimizinhəyatındaənəlamət-
dar,unudulmazhadisəidi.Cənab
Prezidentinqanunvericiliktəşəb-
büsüiləMilliMəclisədaxilolmuş
vəmüzakirələrləqəbuledilmiş15
maddədənibarətsənəd44gün-
lükmüharibədəqazanılmıştarixi
zəfərinnəticəsidir.Buqələbədə
Uluöndərinvəsiyyətinisədaqətlə
yerinəyetirmişAliBaşKoman-

danİlhamƏliyevinvəmüzəfər
AzərbaycanOrdusununmüstəsna
xidmətlərini,dövlət-xalqbirliyinin
təntənəsinimüzakirələrdəbirdaha
minnətdarlıqlaqeydetdik.
Yeniqanunagörə,Azərbaycanın

mədəniyyətpaytaxtıŞuşaşəhəri-
nininzibatisərhədləridaxilində
ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuyaradı-
lıb.QanunŞuşaşəhərindədövlət
siyasətininəsasistiqamətlərini,
Şuşaərazisindəvəonunmühafizə
zonasındahüquqitənzimləmə-
ni,abidələrinbərpası,qorunması,
öyrənilməsi,istifadəsivətəbliğini,
Şuşaərazisindətikinti,memarlıq
vəşəhərsalmafəaliyyətini,Şuşada
beynəlxalqsəviyyəlitədbirlərinke-
çirilməsinivədigərbirsıramühüm
məsələləritənzimləyir.
“Qeyri-maddimədəniirsinqo-

runması”iləbağlıqanunlayihəsi-
ninpayızsessiyasındaparlamentin
plenariclasınatəqdimolunmasıda
komitəningündəliyindədir.Ölkə
başçısınınvəBirincivitse-prezi-
dentMehribanxanımƏliyevanın
muğam,aşıqsənətibaşdaolmaqla
mədəniirsimizəyüksəksəviyyəli
diqqətvəqayğısı,muğamımızın
beşiyiolanərazilərimizinişğaldan
azadedilməsifonundabeləbir
qanununqəbulubizlərinyalnız
hüquqideyil,həmdəmənəvibor-
cudur.Buqanununqəbuluözü-
nəməxsusaşıqsənətiənənələrinə
malikKəlbəcər,Laçınaşıqmək-
təbinə,Qarabağfolklormühitinin
canlanmasına,Qarabağxalçaçılıq
məktəbinindirçəlişinədəmüsbət
təsiredəcəkdir.
Eynizamanda,ölkəmizdəcənab

PrezidentintövsiyəsiiləyeniMədə-
niyyətStrategiyasıhazırlanır.Artıq
komitədə“Davranışmədəniyyəti”
konsepsiyasınaMədəniyyətNazir-
liyirəhbərliyininiştirakıiləbaxılıb,
bubarədəfikirmübadiləsiaparılıb.
Hesabedirikki,həminkonsepsiya
vəstrategiyadayeniqanunların
yaranmasına,bəziqanunlaraciddi
əlavəvədüzəlişlərinedilməsinə
zərurətyaradabilər.

Hic  ran Hü  sey  no  va
Ailə,qadınvəuşaq

məsələlərikomitəsininsədri

Si  ya  vuş Nov  ru  zov
Regionalməsələlər
komitəsininsədri

Qə  ni  rə Pa  şa  ye  va
Mədəniyyətkomitəsininsədri

yılda5,Qubadlıda8,Laçında8)65-i
tamamilə,2-siisəqisməndağıdıla-
raqyararsızhalasalınıb.Digərtərəf-
dən,bəzənermənilərişğaletdikləri
ərazilərdəyerləşənməscidlərin
Azərbaycanxalqınadeyil,başqa
dövlətlərəməxsusolduğunuiddia
edərəkməkrliaddımlaratıblar.Bu,
faşistErmənistanınbəşəriyyətəqarşı
terrorçuvəcinayətkarəməllərinin
bariznümunələrindənbiridir.
Bukontekstdətarixiyeradla-

rınındəyişdirilməsinidəxüsusi
vurğulamaqlazımdır.Beynəlxalq
konvensiyalaraəsasən,bu,mədəni
soyqırımdır,eynizamanda,tarixin
təhrifolunmasınahesablanmışsiyasi
cinayətdirvətəkcəAzərbaycanxal-
qınadeyil,bütövlükdəbəşəriyyətə
qarşıyönəlib.
BuməsələlərAzərbaycanPrezi-

dentininxüsusidiqqətmərkəzində-
dir.Dövlətbaşçısıbuistiqamətdə
müvafiqqərarlarverir,mühüm
addımlaratılır.Eynizamanda,yeni
mərhələdə-postmüharibədövründə
MilliMəclisdəyeradlarınındəyiş-
dirilməsiiləbağlıməsələlərvaxta-
şırımüzakirəedilir,qərarlarqəbul
olunur.Ermənilərtərəfindənadı
dəyişdirilərəkVəngadlandırılmış
kəndimizəÇinarlıadınınverilməsi
belənümunələrdənbiridir.Bununla
yanaşı,XocalınınQuşçubabakən-
dininBaharlı,XocavəndinTsaruki
kəndininisəHünərliadlandırılması
tarixiyaddaşımızınbərpasıvəmilli
irsimizinqorunmasıbaxımından
olduqcaəhəmiyyətlidir.Madagizin
tarixiadınınbərpaedilərəkSuqovu-
şanadlandırılmasıdabubaxımdan
xüsusiqeydedilməlidir.
Belənümunələrinfonundadü-

şünürəmki,həmmədəniirsimizin
qorunması,həmdətarixiadların
bərpasıiləəlaqədarayrıcaqanun-
larınqəbuluhəyatakeçiriləbilər.
Buradahəmtarixifaktlardan,həm
dəmövcudreallıqlarəksolunan
beynəlxalqtəcrübədənistifadəet-
məkolar.



Postkonfiktdövrününözreallıq-
larıvəçağırışlarıvar.Bugerçəkliklər
əsasındacəmiyyətdəvəparlament
səviyyəsindəmüzakirələrinaparıl-
masıfonundamüxtəlifməsələlərlə
əlaqədarqanunvericiliktəşəbbüsləri
irəlisürüləbilər.
30iləyaxınmüddətərzindəiş-

ğalaltındaqalmıştorpaqlarımızda
tarixi,dinivəmədəniabidələrimiz
ermənivandalizminəməruzqalıb.
NazirlərKabinetinin2avqust

2001-ciiltarixli132nömrəliqərarı
ilətəsdiqedilmiş“Dünyaəhəmiy-
yətlidaşınmaztarixvəmədəniyyət
abidələrininsiyahısı”,“Ölkəəhə-
miyyətlidaşınmaztarixvəmədə-
niyyətabidələrininsiyahısı”və
“Yerliəhəmiyyətlidaşınmaztarixvə
mədəniyyətabidələrininsiyahısı”na
əsasən,işğalolunmuşərazilərdə
dövlətqeydiyyatındaolantarixvə
mədəniyyətabidələrininümumi
sayı900-dənçoxdur.Azərbaycanın
vaxtiləişğaledilmişərazilərində
tarixi-diniabidələrinsayıümumən
403-dür.Onlardan67-siməscid,
144-üməbəd,192-siisəziyarətgah-
lardır.Qəbiristanlıqlarınsayıisə
900-dənartıqdır.Yerigəlmişkən,67
məsciddən(Şuşada13,Ağdamda5,
Füzulidə16,Zəngilanda12,Cəbra-
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caqbəziqanunlarınyenidənnəzərdən
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muşərazilərdəqadınsahibkarlığının
inkişafetməsi,qadınməşğulluğunun
artmasıistiqamətindətəşəbbüslərgös-
tərirvəbununlabağlıqanunvericilik
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2010-cuildə“Məişətzorakılığının

qarşısınınalınmasıhaqqında”Qanun
qəbuledilib.Busənədinqəbuledil-
məsindən10ildənçoxmüddətkeçir.
Hazırdaqanununtətbiqizamanıyara-
nanbəziçətinliklərimüşahidəedirik
vətəkmilləşdirilməsinəehtiyacvardır.
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ailələrvəbütövlükdəcəmiyyətüçün
ağırfiziki,emosional,iqtisadivəsosial
nəticələrdoğurur.2020-ciilinnoyabr
ayındacənabPrezidentİlhamƏliyevin

sərəncamıilə“AzərbaycanRespub-
likasındaməişətzorakılığıiləmüba-
rizəyədair2020-2023-cüillərüçün”
MilliFəaliyyətPlanıtəsdiqlənmişdir.
Buplanınicrasınıntəminedilməsiilə
bağlıNazirlərKabinetininsərəncamı
damövcuddur.Məişətzorakılığıilə
mübarizəyədairMilliFəaliyyətPla-
nınınyerinəyetirilməsiiləəlaqədar
tədbirlərinhəyatakeçirilməsibizim
buistiqamətdəbirsıranəticələrəldə
etməyimizəmüsbəttəsirgöstərəcəkdir.
Məişətzorakılığıiləmübarizəsahəsin-
dənormativhüquqiaktlardanəzərdə
tutulantədbirlərinhəyatakeçirilməsi
vəsəmərəliliyininartırılmasıdaqar-
şıdadayananməsələlərdəndir.Bunun
üçünhəmyerliqanunvericiliyintəhlili
aparılmalı,həmdəbeynəlxalqtəcrü-
bəöyrənilməlidir.Övladınıtəkbaşına
böyüdən,birçoxhallardaişləməyən
vəümidinialimentəbağlayananaların
vəhimayədəolanuşaqlarınhüquq-
larınınmüdafiəsicəmiyyətdəciddi
probleməçevrilməkdədir.Alimentin
alınmasıişləriiləbağlıməhkəməqə-
rarlarınınicrasıiləəlaqədarson18ildə
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lərinedilməsinəehtiyacyaranır.Əgər
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2260idisə,2019-cuildəburəqəm93939
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məyitələbedir.Busahədədəaraşdır-
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vəmüzakirələrləqəbuledilmiş15
maddədənibarətsənəd44gün-
lükmüharibədəqazanılmıştarixi
zəfərinnəticəsidir.Buqələbədə
Uluöndərinvəsiyyətinisədaqətlə
yerinəyetirmişAliBaşKoman-

danİlhamƏliyevinvəmüzəfər
AzərbaycanOrdusununmüstəsna
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təntənəsinimüzakirələrdəbirdaha
minnətdarlıqlaqeydetdik.
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ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuyaradı-
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öyrənilməsi,istifadəsivətəbliğini,
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qanununqəbulubizlərinyalnız
hüquqideyil,həmdəmənəvibor-
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malikKəlbəcər,Laçınaşıqmək-
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tamamilə,2-siisəqisməndağıdıla-
raqyararsızhalasalınıb.Digərtərəf-
dən,bəzənermənilərişğaletdikləri
ərazilərdəyerləşənməscidlərin
Azərbaycanxalqınadeyil,başqa
dövlətlərəməxsusolduğunuiddia
edərəkməkrliaddımlaratıblar.Bu,
faşistErmənistanınbəşəriyyətəqarşı
terrorçuvəcinayətkarəməllərinin
bariznümunələrindənbiridir.
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rınındəyişdirilməsinidəxüsusi
vurğulamaqlazımdır.Beynəlxalq
konvensiyalaraəsasən,bu,mədəni
soyqırımdır,eynizamanda,tarixin
təhrifolunmasınahesablanmışsiyasi
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müvafiqqərarlarverir,mühüm
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mərhələdə-postmüharibədövründə
MilliMəclisdəyeradlarınındəyiş-
dirilməsiiləbağlıməsələlərvaxta-
şırımüzakirəedilir,qərarlarqəbul
olunur.Ermənilərtərəfindənadı
dəyişdirilərəkVəngadlandırılmış
kəndimizəÇinarlıadınınverilməsi
belənümunələrdənbiridir.Bununla
yanaşı,XocalınınQuşçubabakən-
dininBaharlı,XocavəndinTsaruki
kəndininisəHünərliadlandırılması
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NAZİR

-Mədəniirsimizindünyaya
tanıdılmasındaBirincivitse-
prezidentMehribanxanım
Əliyevanınxidmətləriəvəzsiz-
dir.MədəniyyətNazirliyibu
işlərindavamıolaraqhazırda
hansılayihələrüzərindəiş
aparır?
-Doğrudur,Azərbaycanın

Birincivitse-prezidentihörmətli
MehribanxanımƏliyevamədəniy-
yətimizin,sözünəslmənasında,hi-
mayədarıdır.Onunrəhbərliketdiyi

HeydərƏliyevFondufəaliyyətə
başladığı2004-cüildənxalqımızın
çoxəsrlikmədənimirasınınqorun-
ması,mədəniyyətimizinmüxtəlif
sahələrininbeynəlxalqaləmdəta-
nınması,xüsusilədəmüasirdövrdə
muğamsənətininyaşadılmasıvə
təbliğinəmüstəsnatöhfələrverir.
Fondundəstəyivətəşkilatçılığıilə
keçirilənbeynəlxalqmuğammü-
sabiqələri,musiqifestivallarıhəm
musiqimədəniyyətimizininkişa-
fında,həmdəmalikolduğumuz

mədənizənginliyindünyayaçatdı-
rılmasındamühümroloynayır.Bu
günAzərbaycanmusiqisininsorağı
müxtəlifölkələrinmötəbərsəhnə-
lərindəngəlir,zənginsənətirsimiz
nüfuzlusərgilərdənümayişolunur.
UNESCOvəISESCO-nun

xoşməramlısəfiriolanMehriban
xanımƏliyevanınhərikitəşkilat-
laölkəmizinmədəniəlaqələrinin
inkişafında,zənginmədəniyyəti-
mizindünyamiqyasındayüksək
dəyərqazanmasındaxidmətləri
xüsusiqeydolunmalıdır.Meh-
ribanxanımındəstəyisayəsində
hazırdaAzərbaycanın13irsnü-
munəsi“Bəşəriyyətinqeyri-maddi
mədəniirsiüzrəReprezentativ
Siyahısı”nda,2nümunəsi“Təcili
qorunmayaehtiyacıolanqeyri-
maddimədəniirsüzrəSiyahı”da
yeralır.Ölkəmizin3tarixi-mədəni
irsməkanıisəUNESCO-nunDün-
yaİrsiSiyahısınasalınıb.Buuğur-
larMehribanxanımƏliyevanın
bilavasitədəstəyi,Azərbaycanın
MədəniyyətvəXariciİşlərnazir-
likləri,UNESCOyanındaAzər-
baycanRespublikasınınDaimi
NümayəndəliyivəUNESCOüzrə
AzərbaycanRespublikasıMilli
Komissiyasınınbirgəfəaliyyətinə-
ticəsindəmümkünolub.
Bundanəlavə,ötənillərdəiki

şəhərimiz-BakıvəNaxçıvan“İs-

lamMədəniyyətininPaytaxtı”elan
edilib,birsıratarix-mədəniyyət
abidələrimizISESCO-nundamü-
vafiqsiyahılarınadaxilolunub.
MədəniyyətNazirliyininpriori-

tetlərindənbirimədəniirsimizin
ölkəmizdəvədünyadatəbliğidir.
Musiqikollektivlərimizin,ayrı-ayrı
qrupvəfərdisənətçilərin,ifaçıların
beynəlxalqfestivalvəmüsabiqələr-
dəiştirakıdiqqətdəsaxlanılır.Xalq
sənətimiz,təsviriincəsənətnümu-
nələrimiz,nəşrlərimizbeynəlxalq
sərgilərdəyeralır,filmlərimizkino-
festivallardamükafatlarqazanır.
MüzəfərAliBaşKomandanın

rəhbərliyiiləAzərbaycanOrdusu-
nun44günlükVətənmüharibəsin-
dəqazandığıtarixiqələbəsayəsində
işğaldanazadedilənyurdyerləri-
mizdəmədəniyyətinyenidəndirçəl-
dilməsi,30iləyaxınsürənişğaldöv-
ründəermənibarbarlığınaməruz
qalmışmədəniirsimizinbərpasıbu
günnazirlikolaraqfəaliyyətimizin

öncəlikkəsbedənistiqamətlərin-
dəndir.Busahədəbütünlayihə-
lərimizi“MədəniyyətiQarabağa
qaytarırıq”şüarıiləhəyatakeçiririk.
Eynizamanda,Qarabağınvaxtilə
mövcudolmuşmədənizənginlik-
lərinibeynəlxalqaləmdətanıdır,
ocümlədənyurdyerlərimizdə
ermənilərtərəfindənmədənimirası-
mızaqarşıtörədilmişvandalizmin
miqyasınıdünyayaçatdırırıq.
“İslamirsimizitanıyaq”layihə-

sindəməscidlər,türbələr,xanə-
gahlar,karvansaralarbarədəqısa
videoçarxlarərsəyəgətirilərək
nümayişolunur.Azərbaycandata-
rixənmövcudolmuştolerantlığın,
mədənimüxtəlifiyintəsdiqiola-
raqhəyatakeçirdiyimiz“Xristian
irsimizitanıyaq”layihəsiçərçivə-
sindəisəAzərbaycanərazisində
xristiandininəaidolanvədövlət
tərəfindənqorunanməbədlər,kilsə
vəibadətgahlaraaidqısavideoma-
teriallarhazırlanaraqyayımlanır.

-Cənabnazir,millimədəni
irsləbağlıməsələlərisiyasiləş-
dirərəközməkrlimaraqları-
nıgerçəkləşdirməyəcəhdlər
göstərənqüvvələrinmövcud-
luğuməlumdur.Bəzihallarda
beynəlxalqtəşkilatlarbelə
qüvvələrintəsirialtındaikili
standartlartətbiqedir.Bizbu
kimihallarıntorpaqlarımızı
erməniişğalındanazadetdik-
dənsonradaşahidioluruq.
Mədəniirsimizəbeləmünasi-
bətyolverilməzdir.Bubarədə
nədeyəbilərsiniz?
-Təəssüfki,beynəlxalqaləmdə

bəzənxalqlarınmilli-mədəniirsinə
münasibətdəobyektivlikdənuzaq,
birtərəfi,qərəzliyanaşmaların
şahidioluruq.BunuAzərbaycana
münasibətdədəgörməkmümkün-
dür.30illikişğalzamanıermənilə-
rinşəhərvəkəndlərimizdəkimad-
dimədəniyyətnümunələrinəqarşı
törətdiklərivandalizmbarədəillər

Erməni vəhşiliyini gələcək nəsillərin 
unutmaması üçün Mədəniyyət 
Nazirliyi silsilə tədbirlər həyata keçirir

“Nazir” rubrikamızın budəfəki qonağı Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar 
Kərimovdur. Onunla söhbətimiz mədəniyyətimizin dünyaya tanıdılması, işğaldan azad olunan 
ərazilərimizdə tarixi, mədəni abidələrin bərpası sahəsində görülən işlərlə bağlı oldu.

Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondu tərəfi ndən Şuşada təşkil edilən sərgilərlə tanış olurlar
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öncədənAzərbaycandövlətimə-
lumatlıidivəərazilərəUNESCO
missiyasınıngöndərilməsiiləbağlı
dəfələrləmüraciətolunmuşdu.La-
kinErmənistantərəfininhərvəch-
ləmaneolması,eləcədətəşkilatın
buməsələyəmaraqgöstərməməsi
üzündənQarabağdabumissiya
gerçəkləşməmişdi.Hazırdaquru-
munmissiyasınınAzərbaycanın
işğaldanazadedilmişərazilərinə
səfəriiləəlaqədardanışıqlarda-
vametdirilir.Azərbaycanınşərtləri
iləbağlıtexnikidetallaronlara
çatdırılıb.Bizbuməsələyəədalət-

livəqərəzsizmövqegözləyirik.
İnanırıqki,təşkilatməsələnisiya-
siləşdirməyəcəkvəmissiyanısırf
özmandatınauyğunolaraqhəyata
keçirəcək.

-Ermənivandalizminəticə-
sində30ilişğalaltındaqalan
ərazilərimizdəçoxəsrliktarix
vəmədəniyyətabidələrimiz
tanınmazhalagətirilib.Ha-
zırdabuabidələrinbərpası
yönündəhansıişlərgörülür?
-AliBaşKomandanİlhamƏli-

yevinrəhbərliyiiləmüzəfərordu-
muzunqazandığızəfərxalqımızın
ədəbiqürurmənbəyiolacaq.30ilə

yaxınErmənistanınişğaldasaxla-
dığıvətəntorpaqlarıazadolundu,
ölkəmizinərazibütövlüyübərpa
edildi.Bəli,müharibədənsonrator-
paqlarımızdagördüyümüzmənzə-
rəişğaldövründəxalqımızıntarixi
vəmədənimirasınınhansıbarbarlı-
ğaməruzqaldığınınümayişetdirir.
Tarixboyubütünmüharibələrqan-
qadavədağıntılarlamüşayiətolu-
nub.Ancaqbirxalqınsırfmədəniy-
yətinə,tarixiabidələrinəqarşıbu
qədəramansızmüharibəaparmaq
bəlkədəeləbədnamqonşularımıza
xaskeyfiyyətdir.

Maddimədəniyyətabidələrinin
zənginliyiiləseçilənQarabağböl-
gəsininErmənistantərəfindəniş-
ğalınəticəsindəxalqımızaməxsus
bütünmədəniyyətinfrastrukturu,
eləcədəİslammədəniyyətinəaid
olanbütüntikililər,məscidlər,abi-
dələrdağıdılıb.Təkcəİslammədə-
niyyətinəaidabidələrdeyil,qədim
alban-xristianirsiabidələridəbu
barbarlığaməruzqalıb.Dünyanın
ilkinsanməskənlərindənsayılan
məşhurAzıxvəTağlarmağaraları,
Qaraköpək,Üzərliktəpəkurqanları
dağıdılıb,hərbiməqsədlərüçünis-
tifadəedilib,qəbiristanlıqlaryerlə
yeksanolunub.

Talanedilmişbutarixi,mə-
dəniabidələrinbərpasıdövlət
başçımızındiqqətmərkəzindədir.
İndiyədəkMədəniyyətNazirliyi
tərəfindənişğaldanazadolunmuş
ərazilərdədövlətqeydiyyatında
olan300-dənçoxtarixvəmədəniy-
yətabidəsininmonitorinqihəyata
keçirilib.Şuşa,Cəbrayıl,Füzuli,
Zəngilan,Xocavənd,Qubadlı,
AğdamvəKəlbəcərrayonlarıüzrə
yerləşən,dövlətqeydiyyatındaol-
mayantarixi,memarlıqvəarxeolo-
jiəlamətdaşıyan100-dənartıq
obyekt,həmçinin846mədəniyyət

müəssisəsi-451kitabxana,342
mədəniyyətevivəklubmüəssi-
səsi,20muzey,25uşaqmusiqi
məktəbi,1kinoteatr,2teatr,2qale-
reya,3kinoklubmonitorinqedilib.
Bütünbunlartamamilədağıdılmış
vəziyyətdədir.Monitorinqprosesi
bitdikdənsonraerməniişğalıdöv-
ründəmədəniyyətimizəvurulmuş
ziyanıntammənzərəsiniölkəicti-
maiyyətininvəbeynəlxalqbirliyin
diqqətinəçatdıracağıq.

-Ermənistanhərbi-siyasirəh-
bərliyininAzərbaycanxalqına
məxsustarixvəmədəniy-
yətabidələrinindağıdılması
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vəmənimsənilməsinəgörə
məsuliyyətəcəlbolunmasıyö-
nündəişlərartıqbaşlayıbmı?
-Bəli,işğaldanazadedilmiş

ərazilərimizdəErmənistantərəfin-
dənarxeolojiqazıntılarınaparıl-
ması,tariximaddivəmədəniirs
abidələrinintalanmasıvədigər
epizodlarlabağlıBaşProkurorlu-
ğunİstintaqİdarəsindəCinayət
Məcəlləsininmüvafiqmaddələri
iləcinayətişibaşlanıb.
AzərbaycanHaaqaKonvensi-

yasınınprotokollarınaqoşulub.
Bukonvensiyalardahərbimüna-
qişələrzamanıhərbirdövlətinöz
ərazisindəvərəqibtərəfinərazi-
sindəyerləşənmədənidəyərlərin
qorunması,arxitektura,incəsənət,
tarixiabidələr,daşınanvədaşın-
mazmədənidəyərlərinmüdafiə
edilməsiiştirakçıdövlətlərinqarşı-
sındavəzifəkimiqoyulur.
AncaqbizErmənistanıntimsa-

lındatamambaşqavəziyyətləqar-
şı-qarşıyayıq.Ermənilərbəşəriyyət
əleyhinəcinayətlərtörətməklə,
bütünbeynəlxalqhüququnnor-
mavəprinsipləriniayaqlaraltına
alıblar.Təəssüfki,beynəlxalqbir-
likdəbuvandalizməgözyum-
maqdadavamedir.Ancaqbizheç
nəyəbaxmadanöztəbliğatımızı
aparmalıyıq.Hazırdaermənilərin
Azərbaycanaqarşıhərbitəcavü-
zü,törətdiyimüharibəcinayətləri
iləbağlımateriallarhazırlanır.Bu
prosesəbeynəlxalqmütəxəssis-
lərdəcəlbolunub.Bumateriallar
aidiyyətiinstansiyalaragöndərilə-
cəkvəErmənistangec-teztörətdiyi
əməllərəgörəədalətməhkəməsi
qarşısındacavabverəcək.

-Ermənivandalizmininnəti-
cələriaradanqaldırılır,bərpa
işləriaparılır.Necədüşü-
nürsünüz,gələcəknəsillərin
ermənibarbarlığını,onların
əslsimasınıunutmamasıüçün
hansıtədbirlərgörülməlidir?
-PrezidentİlhamƏliyevvə

Birincivitse-prezidentMehriban

xanımƏliyevanınbirbaşanəzarə-
tialtındaişğaldanazadolunmuş
torpaqlardabərpavəquruculuq
işlərinəbaşlanılıb.Dövlətbaşçısı
tərəfindənAzərbaycanınmədə-
niyyətpaytaxtıelanolunmuşŞuşa
şəhərindəgenişmədəniqurucu-
luqprosesihəyatakeçirilir.Artıq
qalaşəhərimizdəMollaPənah
VaqifinməqbərəsininvəBülbü-
lünev-muzeyinintəmir-bərpadan
sonraaçılışıkeçirilib.Məscidlər
bərpaolunur.Birsözlə,Şuşanın
işğaldanöncəkişöhrətininözünə
qaytarılmasıvəbeynəlxalqaləmdə
tanıdılmasıistiqamətindədavamlı
işgedir.Mayayında“Xarıbülbül”
MusiqiFestivalı,avqustdaVaqif
PoeziyaGünlərininkeçirilmə-
si,habeləÜzeyirHacıbəyliXIII
BeynəlxalqMusiqiFestivalınınilk
konsertininazadŞuşadakeçirilmə-
sidediklərimizəmisaldır.Onuda
qeydedimki,sentyabrdaTÜRK-
SOYDaimiŞurasınınÖzbəkistanın
Xivəşəhərindəgerçəkləşən38-ci
iclasındaŞuşaşəhərinin2023-cü
ilüçün“TürkDünyasınınMədə-
niyyətPaytaxtı”adınanamizədliyi
tərəfimizdənirəlisürülüb.Bü-
tünbulayihəvətədbirlərqədim
şəhərimizin,Qarabağelimizin
beynəlxalqaləmdətanınmasına
vəsiləolacaq.Bununlabizhəmdə
dünyanındiqqətiniişğalzamanı
ermənilərinviranəyəçevirdiyiya-
şayışməntəqələrimizə,vandalizmə
məruzqoyduğutarixiabidələrimi-
zəyönəltmişolacağıq.
Butarixingələcəknəsillərə

çatdırılmasıüçündövlətbaşçı-
sınıntapşırığınaəsasən,erməni
vandalizmininnümunəsiolanbəzi
məkanlar,yerləyeksanedilmişya-
şayışyerlərininxarabalıqlarınınbir
hissəsiolduğukimisaxlanılacaq.
HəmçininPrezidentinmüvafiq
tapşırığınaəsasənişğaldanazad
edilmişbölgələrdəaparılanbərpa
vəquruculuqişləriçərçivəsində
açıqsəmaaltındaişğalmuzeylə-
rininyaradılmasıvəxatirəkomp-
lekslərinininşasınəzərdətutulur.

Bumuzeylərdəermənilərinviran
qoyduğuşəhərvəkəndlərimi-
zindağıntılarınınnümayişiüçün
MədəniyyətNazirliyininsifarişi
əsasındaxaricivəyerlimütəxəssis-
lərinsəyinəticəsindəmüvafiqkon-
sepsiyalarhazırlanmağabaşlanılıb.
2021-ciilinmayayının28-dəPre-
zidentİlhamƏliyeviniştirakıilə
AğdamİşğalvəZəfərMuzeyləri
Kompleksinintəməlqoymaməra-
simibaştutub.CəbrayılMemorial
KompleksivəDöyüşMuzeyinin
konsepsiyasıdahazırlanaraqölkə
rəhbərliyinətəqdimolunub.Layi-
həninhəyatakeçirilməsinədairra-
zılıqəldəedilib.Füzulişəhəriüçün
müvafiqkonsepsiyahazırlanıb
vəaidiyyətiüzrətəqdimolunub.
Ölkəbaşçısınıntapşırığınauyğun
olaraqişğaldanazadediləndigər
torpaqlarımızüçündəkonsepsi-
yalarınhazırlanmasıişləridavam
etdirilir.Bufaktlardüşməninnə
qədərqeyri-insanivəbarbaroldu-
ğunuyaddaşlardaəbədiyaşada-
caq.

-MədəniyyətNazirliyiMilli
MəclisinMədəniyyətkomitəsi
iləsıxəməkdaşlıqşəraitində
fəaliyyətgöstərir.Buəmək-
daşlıqmədəniyyətsahəsinin
canlanmasıüçünnələrvəd
edir?
-Bəli,MilliMəclisinMədəniy-

yətkomitəsiiləsıxəməkdaşlığı-
mızvar.Komitədəmədəniyyətin
müxtəlifsahələriniəhatəedən
qanunlayihələrininmüzakirələrin-
dəMədəniyyətNazirliyininrəyvə
təklifərinəzərəalınır.Nazirliyin
təşkiletdiyiəksərtədbirlərdəpar-
lamentinMədəniyyətkomitəsinin
sədriQənirəPaşayevaşəxsənişti-
rakedir.MədəniyyətStrategiyası
iləbağlıMilliMəclisdəmüzakirə-
lərinaparılmasınəzərdətutulub.
Xalqımızınqədimvəçağdaşmədə-
nimirasınınqorunmasıvətəbliği
məqsədiiləMədəniyyətkomitəsi
iləəməkdaşlığımızındahadage-
nişlənəcəyinəəminəm.



öncədənAzərbaycandövlətimə-
lumatlıidivəərazilərəUNESCO
missiyasınıngöndərilməsiiləbağlı
dəfələrləmüraciətolunmuşdu.La-
kinErmənistantərəfininhərvəch-
ləmaneolması,eləcədətəşkilatın
buməsələyəmaraqgöstərməməsi
üzündənQarabağdabumissiya
gerçəkləşməmişdi.Hazırdaquru-
munmissiyasınınAzərbaycanın
işğaldanazadedilmişərazilərinə
səfəriiləəlaqədardanışıqlarda-
vametdirilir.Azərbaycanınşərtləri
iləbağlıtexnikidetallaronlara
çatdırılıb.Bizbuməsələyəədalət-

livəqərəzsizmövqegözləyirik.
İnanırıqki,təşkilatməsələnisiya-
siləşdirməyəcəkvəmissiyanısırf
özmandatınauyğunolaraqhəyata
keçirəcək.

-Ermənivandalizminəticə-
sində30ilişğalaltındaqalan
ərazilərimizdəçoxəsrliktarix
vəmədəniyyətabidələrimiz
tanınmazhalagətirilib.Ha-
zırdabuabidələrinbərpası
yönündəhansıişlərgörülür?
-AliBaşKomandanİlhamƏli-

yevinrəhbərliyiiləmüzəfərordu-
muzunqazandığızəfərxalqımızın
ədəbiqürurmənbəyiolacaq.30ilə

yaxınErmənistanınişğaldasaxla-
dığıvətəntorpaqlarıazadolundu,
ölkəmizinərazibütövlüyübərpa
edildi.Bəli,müharibədənsonrator-
paqlarımızdagördüyümüzmənzə-
rəişğaldövründəxalqımızıntarixi
vəmədənimirasınınhansıbarbarlı-
ğaməruzqaldığınınümayişetdirir.
Tarixboyubütünmüharibələrqan-
qadavədağıntılarlamüşayiətolu-
nub.Ancaqbirxalqınsırfmədəniy-
yətinə,tarixiabidələrinəqarşıbu
qədəramansızmüharibəaparmaq
bəlkədəeləbədnamqonşularımıza
xaskeyfiyyətdir.

Maddimədəniyyətabidələrinin
zənginliyiiləseçilənQarabağböl-
gəsininErmənistantərəfindəniş-
ğalınəticəsindəxalqımızaməxsus
bütünmədəniyyətinfrastrukturu,
eləcədəİslammədəniyyətinəaid
olanbütüntikililər,məscidlər,abi-
dələrdağıdılıb.Təkcəİslammədə-
niyyətinəaidabidələrdeyil,qədim
alban-xristianirsiabidələridəbu
barbarlığaməruzqalıb.Dünyanın
ilkinsanməskənlərindənsayılan
məşhurAzıxvəTağlarmağaraları,
Qaraköpək,Üzərliktəpəkurqanları
dağıdılıb,hərbiməqsədlərüçünis-
tifadəedilib,qəbiristanlıqlaryerlə
yeksanolunub.

Talanedilmişbutarixi,mə-
dəniabidələrinbərpasıdövlət
başçımızındiqqətmərkəzindədir.
İndiyədəkMədəniyyətNazirliyi
tərəfindənişğaldanazadolunmuş
ərazilərdədövlətqeydiyyatında
olan300-dənçoxtarixvəmədəniy-
yətabidəsininmonitorinqihəyata
keçirilib.Şuşa,Cəbrayıl,Füzuli,
Zəngilan,Xocavənd,Qubadlı,
AğdamvəKəlbəcərrayonlarıüzrə
yerləşən,dövlətqeydiyyatındaol-
mayantarixi,memarlıqvəarxeolo-
jiəlamətdaşıyan100-dənartıq
obyekt,həmçinin846mədəniyyət

müəssisəsi-451kitabxana,342
mədəniyyətevivəklubmüəssi-
səsi,20muzey,25uşaqmusiqi
məktəbi,1kinoteatr,2teatr,2qale-
reya,3kinoklubmonitorinqedilib.
Bütünbunlartamamilədağıdılmış
vəziyyətdədir.Monitorinqprosesi
bitdikdənsonraerməniişğalıdöv-
ründəmədəniyyətimizəvurulmuş
ziyanıntammənzərəsiniölkəicti-
maiyyətininvəbeynəlxalqbirliyin
diqqətinəçatdıracağıq.

-Ermənistanhərbi-siyasirəh-
bərliyininAzərbaycanxalqına
məxsustarixvəmədəniy-
yətabidələrinindağıdılması
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vəmənimsənilməsinəgörə
məsuliyyətəcəlbolunmasıyö-
nündəişlərartıqbaşlayıbmı?
-Bəli,işğaldanazadedilmiş

ərazilərimizdəErmənistantərəfin-
dənarxeolojiqazıntılarınaparıl-
ması,tariximaddivəmədəniirs
abidələrinintalanmasıvədigər
epizodlarlabağlıBaşProkurorlu-
ğunİstintaqİdarəsindəCinayət
Məcəlləsininmüvafiqmaddələri
iləcinayətişibaşlanıb.
AzərbaycanHaaqaKonvensi-

yasınınprotokollarınaqoşulub.
Bukonvensiyalardahərbimüna-
qişələrzamanıhərbirdövlətinöz
ərazisindəvərəqibtərəfinərazi-
sindəyerləşənmədənidəyərlərin
qorunması,arxitektura,incəsənət,
tarixiabidələr,daşınanvədaşın-
mazmədənidəyərlərinmüdafiə
edilməsiiştirakçıdövlətlərinqarşı-
sındavəzifəkimiqoyulur.
AncaqbizErmənistanıntimsa-

lındatamambaşqavəziyyətləqar-
şı-qarşıyayıq.Ermənilərbəşəriyyət
əleyhinəcinayətlərtörətməklə,
bütünbeynəlxalqhüququnnor-
mavəprinsipləriniayaqlaraltına
alıblar.Təəssüfki,beynəlxalqbir-
likdəbuvandalizməgözyum-
maqdadavamedir.Ancaqbizheç
nəyəbaxmadanöztəbliğatımızı
aparmalıyıq.Hazırdaermənilərin
Azərbaycanaqarşıhərbitəcavü-
zü,törətdiyimüharibəcinayətləri
iləbağlımateriallarhazırlanır.Bu
prosesəbeynəlxalqmütəxəssis-
lərdəcəlbolunub.Bumateriallar
aidiyyətiinstansiyalaragöndərilə-
cəkvəErmənistangec-teztörətdiyi
əməllərəgörəədalətməhkəməsi
qarşısındacavabverəcək.

-Ermənivandalizmininnəti-
cələriaradanqaldırılır,bərpa
işləriaparılır.Necədüşü-
nürsünüz,gələcəknəsillərin
ermənibarbarlığını,onların
əslsimasınıunutmamasıüçün
hansıtədbirlərgörülməlidir?
-PrezidentİlhamƏliyevvə

Birincivitse-prezidentMehriban

xanımƏliyevanınbirbaşanəzarə-
tialtındaişğaldanazadolunmuş
torpaqlardabərpavəquruculuq
işlərinəbaşlanılıb.Dövlətbaşçısı
tərəfindənAzərbaycanınmədə-
niyyətpaytaxtıelanolunmuşŞuşa
şəhərindəgenişmədəniqurucu-
luqprosesihəyatakeçirilir.Artıq
qalaşəhərimizdəMollaPənah
VaqifinməqbərəsininvəBülbü-
lünev-muzeyinintəmir-bərpadan
sonraaçılışıkeçirilib.Məscidlər
bərpaolunur.Birsözlə,Şuşanın
işğaldanöncəkişöhrətininözünə
qaytarılmasıvəbeynəlxalqaləmdə
tanıdılmasıistiqamətindədavamlı
işgedir.Mayayında“Xarıbülbül”
MusiqiFestivalı,avqustdaVaqif
PoeziyaGünlərininkeçirilmə-
si,habeləÜzeyirHacıbəyliXIII
BeynəlxalqMusiqiFestivalınınilk
konsertininazadŞuşadakeçirilmə-
sidediklərimizəmisaldır.Onuda
qeydedimki,sentyabrdaTÜRK-
SOYDaimiŞurasınınÖzbəkistanın
Xivəşəhərindəgerçəkləşən38-ci
iclasındaŞuşaşəhərinin2023-cü
ilüçün“TürkDünyasınınMədə-
niyyətPaytaxtı”adınanamizədliyi
tərəfimizdənirəlisürülüb.Bü-
tünbulayihəvətədbirlərqədim
şəhərimizin,Qarabağelimizin
beynəlxalqaləmdətanınmasına
vəsiləolacaq.Bununlabizhəmdə
dünyanındiqqətiniişğalzamanı
ermənilərinviranəyəçevirdiyiya-
şayışməntəqələrimizə,vandalizmə
məruzqoyduğutarixiabidələrimi-
zəyönəltmişolacağıq.
Butarixingələcəknəsillərə

çatdırılmasıüçündövlətbaşçı-
sınıntapşırığınaəsasən,erməni
vandalizmininnümunəsiolanbəzi
məkanlar,yerləyeksanedilmişya-
şayışyerlərininxarabalıqlarınınbir
hissəsiolduğukimisaxlanılacaq.
HəmçininPrezidentinmüvafiq
tapşırığınaəsasənişğaldanazad
edilmişbölgələrdəaparılanbərpa
vəquruculuqişləriçərçivəsində
açıqsəmaaltındaişğalmuzeylə-
rininyaradılmasıvəxatirəkomp-
lekslərinininşasınəzərdətutulur.

Bumuzeylərdəermənilərinviran
qoyduğuşəhərvəkəndlərimi-
zindağıntılarınınnümayişiüçün
MədəniyyətNazirliyininsifarişi
əsasındaxaricivəyerlimütəxəssis-
lərinsəyinəticəsindəmüvafiqkon-
sepsiyalarhazırlanmağabaşlanılıb.
2021-ciilinmayayının28-dəPre-
zidentİlhamƏliyeviniştirakıilə
AğdamİşğalvəZəfərMuzeyləri
Kompleksinintəməlqoymaməra-
simibaştutub.CəbrayılMemorial
KompleksivəDöyüşMuzeyinin
konsepsiyasıdahazırlanaraqölkə
rəhbərliyinətəqdimolunub.Layi-
həninhəyatakeçirilməsinədairra-
zılıqəldəedilib.Füzulişəhəriüçün
müvafiqkonsepsiyahazırlanıb
vəaidiyyətiüzrətəqdimolunub.
Ölkəbaşçısınıntapşırığınauyğun
olaraqişğaldanazadediləndigər
torpaqlarımızüçündəkonsepsi-
yalarınhazırlanmasıişləridavam
etdirilir.Bufaktlardüşməninnə
qədərqeyri-insanivəbarbaroldu-
ğunuyaddaşlardaəbədiyaşada-
caq.

-MədəniyyətNazirliyiMilli
MəclisinMədəniyyətkomitəsi
iləsıxəməkdaşlıqşəraitində
fəaliyyətgöstərir.Buəmək-
daşlıqmədəniyyətsahəsinin
canlanmasıüçünnələrvəd
edir?
-Bəli,MilliMəclisinMədəniy-

yətkomitəsiiləsıxəməkdaşlığı-
mızvar.Komitədəmədəniyyətin
müxtəlifsahələriniəhatəedən
qanunlayihələrininmüzakirələrin-
dəMədəniyyətNazirliyininrəyvə
təklifərinəzərəalınır.Nazirliyin
təşkiletdiyiəksərtədbirlərdəpar-
lamentinMədəniyyətkomitəsinin
sədriQənirəPaşayevaşəxsənişti-
rakedir.MədəniyyətStrategiyası
iləbağlıMilliMəclisdəmüzakirə-
lərinaparılmasınəzərdətutulub.
Xalqımızınqədimvəçağdaşmədə-
nimirasınınqorunmasıvətəbliği
məqsədiiləMədəniyyətkomitəsi
iləəməkdaşlığımızındahadage-
nişlənəcəyinəəminəm.
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-Nazirliktərəfindən“Davra-
nışMədəniyyətikonsepsiya-
sı”hazırlanıbvəbununüçün
ictimaidinləmələrdüşünülür.
Bukonsepsiyaözündənələri
ehtivaedir?
-PrezidentİlhamƏliyevin

“Mədəniirsimizinqorunması,sax-
lanılması,Azərbaycanmədəniyyə-
tinindünyayatəbliği,gəncnəslin
Azərbaycanmədəniyyətindən,
mədəniirsindənxəbərdarolması
vəmilliruhdatərbiyəsiişindəMə-
dəniyyətNazirliyininrolununye-
nidənformalaşdırılması”iləbağlı
stratejigöstərişinicrasıməqsədiilə
nazirliyinbuistiqamətdəfəaliy-
yətiüçünəsasplatformarolunu
oynayacaq“DavranışMədəniyyəti
Konsepsiyası”nınhazırlanmasına
başlanılıb.
Cəmiyyətimizin,xüsusilədə

gəncnəslinmilli-mənəvidəyərlərə
sahibolmasıAzərbaycanındaxili
siyasətininmühümistiqamətlərin-
dəndir.Dövlətimizinbaşçısıözçı-
xışlarındamilli-mənəvidəyərlərin
vəmədəniyyətimizinəhəmiyyətini
vurğulayaraqqeydedirki,məhz
xalqımızıniradəsi,milliköklərə
bağlılığıimkanverməyibki,xalqı-
mızassimilyasiyayauğrasın.Bizim
mədəniyyətimizmillimənsubiy-
yətimiziqorumaqüçünbaşlıcarol
oynayıb.
ÜmummilliliderHeydər

Əliyev2001-ciildəDünyaAzər-
baycanlılarınınIQurultayında
demişdir:“MüstəqilAzərbaycan
dövlətininəsasideyasıazərbay-
cançılıqdır.Hərbirazərbaycanlıöz
millimənsubiyyətinəgörəqürur
hissikeçirməlidirvəbizazərbay-
cançılığı-Azərbaycanındilini,
mədəniyyətini,milli-mənəvidə-
yərlərini,adət-ənənələriniyaşat-
malıyıq”.
Üçrənglibayrağımızmilli

kimliyimizinəsasdaşıyıcıların-
danbiridir.Bayrağımızındaşıdığı
ideallara,xalqımızınmilli-mənəvi
dəyərlərinəsadiqnəslinyetişməsi
cəmiyyətimizinbaşlıcaamalıdır.

44günlükVətənmüharibəsizama-
nıAliBaşKomandanınrəhbərliyi
altındabayrağımızınifadəetdiyi
dəyərləriyaşatmaqvəyüksəltmək
üçüncanınıvəsağlamlığınıdü-
şünmədənfədaedənAzərbaycan
əsgəribayrağımızınmüqəddəsli-
yiniyenibirmərhələyəyüksəldib.
Bununladatarixinyenisəhifəsinə
qədəmqoyanAzərbaycanxalqının
qarşısındagündəlikhəyatındada
bayrağımızınideallarınınətrafında
daimsəfərbərolmaqvədəyərlərini
yaşatmaqkimişərəfivəzifədurur.
“DavranışMədəniyyətiKon-

sepsiyası”nındaəsasməqsədibu
dəyərlərinqorunmasınatöhfəola-
caqümumiplatformanınyaradıl-
masıdır.Buprosesinilkinmərhə-
ləsikimiictimairəyinöyrənilməsi
məqsədiiləvətəndaşlararasında
sorğukeçirilir.

 
-Mədəniyyətsahəsində
həyatakeçirilənislahatlar
prosesinəuyğunyeniMədə-
niyyətStrategiyasıhazırlanır.
Strategiyadaprioritetolaraq
hansısahələrinönəçəkilməsi
nəzərdətutulurvəbusənəd
mədəniinkişafanəkimitöh-
fələrverəcək?
-MədəniyyətNazirliyinin

fəaliyyətinintəkmilləşdirilməsi,iş
mexanizmindəoperativliyintəmin
edilməsi,idarəçilikmetodologi-
yasınınmodernləşdirilməsi,tabe
müəssisələrinişprinsiplərinin
müasirləşdirilməsivəbütünsistem
üzrəkoordinasiyanınqurulması
məqsədiilə“MədəniyyətNazir-
liyinininstitusionalislahatlarının
icrasınadəstəkProqramı”hazırla-
nıb.Proqramınstratejiistiqamət-
lərimədəniyyətvəirsintədqiqi,
qorunmasıvəinkişafı,insanvə
cəmiyyətininkişafı,həmçininmə-
dəniyyətimizinbeynəlxalqaləmdə
qorunmasıvətəbliğiniəhatəedir.
İslahatlarınəsasməqsədinazirlik
sistemindəhüquqibazanıntək-
milləşdirilməsi,şəfafvəsəmərəli
idarəetməmexanizmlərininyara-

dılması,müasirinfrastrukturun
qurulması,insankapitalınıninki-
şafı,məzmununzənginləşdirilmə-
si,dayanıqlımaliyyələşməvəmo-
dellərinqurulmasındanibarətdir.
Proqrammədəniyyətsahəsinin
müxtəlifistiqamətləriüzrəqabaq-
cılbeynəlxalqtəcrübəyəəsasla-
nan16layihədənibarətdir.Bu
proqramçərçivəsində“Azərbay-
canRespublikasınınMədəniyyət
Strategiyası”nınhazırlanmasına
başlanılıb.Yenistrategiyayauyğun
olaraqrestrukturizasiya,nazirliyin
insanresurslarınıninkişafısistemi-
ninqurulmasıvəidarəolunması,
idarəçilikdəsəmərəninyüksəldil-
məsi,dövlət-özəltərəfdaşlıqvə
autsorsinqidarəetməmodelləri-
nin,davranışmədəniyyəti,milli
geyimvəmilliritmstandartlarının
hazırlanması,tabelikdəolanbir
sıramüəssisələrinfunksionallığı-
nınartırılmasıvədövlətbüdcəsin-
dənasılılığınaradanqaldırılması
məqsədiiləpublikhüquqişəxs
statusundafəaliyyətgöstərməsi
vədigəristiqamətlərüzrəmüvafiq
tədbirlərhəyatakeçirilib.
Eynizamanda,“Mədəniyyət

naminəsülh”qlobalkampaniya-
sıbarədədədanışmaqistərdim.
KampaniyanınəsasməqsədiAzər-
baycanınişğaldanazadolunmuş
ərazilərindəmövcudvəziyyətin,
dağıdılmışinfrastrukturunvə
mədəniyyətəqarşıtörədilmişsoy-
qırımındünyayaçatdırılmasına
nailolmaqdır.Buqlobalkampa-
niyasülhvasitəsiləmədəniirsin
qorunmasını,dincvədayanıqlı
sülhsevərcəmiyyətlərinqurul-
masını,beynəlxalqsülhsistem-
ləriningücləndirilməsini,sülhün
əldəolunmasındamədəniyyətin,
mədəniyyətininkişafındasülhün
rolununöyrənilməsininəzərdə
tutur.Azərbaycanınmövqeyinin
vəsadiqolduğudəyərlərindün-
yayadüzgünçatdırılmasıolduqca
vacibdir.BukampaniyaPrezident
İlhamƏliyevtərəfindən2008-ci
ildəirəlisürülmüş“BakıProsesi”

və2010-cuildəBMTBaşAssamb-
leyasıçərçivəsindəirəlisürülmüş
ÜmumdünyaMədəniyyətlərarası
DialoqForumutəşəbbüslərinin
qlobalmiqyasdadavamınıvə
onunəsasideyalarınasadiqliyimi-
zinümayişetdirir.

-Anarmüəllim,vaxtilədövlət
tərəfindənqorunanabidələ-
rədairbirsıraneqativhallar
mövcudidi.Mədəniyyətnaziri
təyinediləndənsonraPrezi-
dentsiziqəbuledərkənbu
məsələlərədədiqqətyetir-
mişdi.Beləhallarıntəkrarlan-
mamasıüçünhansıtədbirlər
görülür?
-Respublikamızdamövcud

olantarixiabidələrinqorunması
vətəmir-bərpasıdaimölkərəh-
bərliyinindiqqətmərkəzindədir.
Təəssüfki,müəyyəndövrlərdə
dövlətqeydiyyatındaolanvəqo-
runanabidələrimizəqarşılaqeyd
münasibətolub.Nazirlikolaraq
beləneqativhallaraqarşımü-
nasibətimizbirmənalıdır.Tarixi
maddi-mədənimirasımızıqoru-

yubgələcəknəsillərəçatdırmalı-
yıq.MədəniyyətNazirliyiyanında
MədəniİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXidməti
buistiqamətdəqarşıyaqoyulan
vəzifələriicraedir.Düşünürəmki,
tariximirasınqorunmasınaaidiy-
yətiqurumlarlayanaşı,vətəndaş-
larımızdahəssaslıqgöstərməli,bu
sahədəproseslərədəstəkverməli,
təbliğatişindəyaxındaniştirak
etməlidirlər.Vətəndaşlarımızdan
buabidələrəqarşıneqativhallarla
qarşılaşdıqlarızamannazirliyəvə
hüquqmühafizəorqanlarınaməlu-
matvermələrinixahişedirəm.

-Oktyabrayındanetibarən
teatrlar,kinoteatrlar,mədə-
niyyətvəincəsənətocaqları
özqapılarınıyenidəntamaşa-
çılarınüzünəaçıb.Nazirliyin
tabeliyindəolanqurumlarye-
niqaydalarlafəaliyyətənecə
hazırlaşıb?
-NazirlərKabinetiyanında

OperativQərargahınqərarına
əsasən,2021-ciiloktyabrın1-dən
Azərbaycandaxüsusikarantinre-

jimiçərçivəsindənövbətiyumşal-
malaroldu.Teatr,kinoteatr,kon-
sertmüəssisələrivəkitabxanaların
fəaliyyətibərpaedildi.Bundan
öncəisəmüəyyənqaydalaraəməl
edilməkləmuzeyvəsərgizalları
açılmışdı.Mədəniyyətictimaiyyə-
ti,sənətadamları,teatrsevərlərvə
kinohəvəskarları,oxucularımızbu
yumşalmalarısəbirsizlikləgözlə-
yirdilər.
NazirlərKabinetindənbildi-

rildiyikimi,pandemiyailəbağlı
qaydalarariayətolunmasındamə-
dəniyyətocaqlarınınözüməsuliy-
yətdaşıyır.MədəniyyətNazirliyi
dəbuprosesidiqqətləizləyəcəkvə
müvafiqdəstəyiniəsirgəməyəcək.
Mədəniyyətocaqlarındaçalışan-
lardan,buməkanlaratamaşaçıvə
oxucukimigəlməkistəyənlərdən
isəxahişimbudurki,Operativ
Qərargahıntələblərinə,xüsusilədə
vaksinməsələsinədiqqətyetir-
sinlər.İlknövbədəbir-birimizin
sağlamlığıüçün,həmçininmədəni
istirahətimizindavamlılığınaminə
qaydalarariayətetməliyik.



102  |  MİLLİ MƏCLİS   SENTYABR-OKTYABR, 2021     SENTYABR-OKTYABR, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  103   

NAZİR NAZİR

-Nazirliktərəfindən“Davra-
nışMədəniyyətikonsepsiya-
sı”hazırlanıbvəbununüçün
ictimaidinləmələrdüşünülür.
Bukonsepsiyaözündənələri
ehtivaedir?
-PrezidentİlhamƏliyevin

“Mədəniirsimizinqorunması,sax-
lanılması,Azərbaycanmədəniyyə-
tinindünyayatəbliği,gəncnəslin
Azərbaycanmədəniyyətindən,
mədəniirsindənxəbərdarolması
vəmilliruhdatərbiyəsiişindəMə-
dəniyyətNazirliyininrolununye-
nidənformalaşdırılması”iləbağlı
stratejigöstərişinicrasıməqsədiilə
nazirliyinbuistiqamətdəfəaliy-
yətiüçünəsasplatformarolunu
oynayacaq“DavranışMədəniyyəti
Konsepsiyası”nınhazırlanmasına
başlanılıb.
Cəmiyyətimizin,xüsusilədə

gəncnəslinmilli-mənəvidəyərlərə
sahibolmasıAzərbaycanındaxili
siyasətininmühümistiqamətlərin-
dəndir.Dövlətimizinbaşçısıözçı-
xışlarındamilli-mənəvidəyərlərin
vəmədəniyyətimizinəhəmiyyətini
vurğulayaraqqeydedirki,məhz
xalqımızıniradəsi,milliköklərə
bağlılığıimkanverməyibki,xalqı-
mızassimilyasiyayauğrasın.Bizim
mədəniyyətimizmillimənsubiy-
yətimiziqorumaqüçünbaşlıcarol
oynayıb.
ÜmummilliliderHeydər

Əliyev2001-ciildəDünyaAzər-
baycanlılarınınIQurultayında
demişdir:“MüstəqilAzərbaycan
dövlətininəsasideyasıazərbay-
cançılıqdır.Hərbirazərbaycanlıöz
millimənsubiyyətinəgörəqürur
hissikeçirməlidirvəbizazərbay-
cançılığı-Azərbaycanındilini,
mədəniyyətini,milli-mənəvidə-
yərlərini,adət-ənənələriniyaşat-
malıyıq”.
Üçrənglibayrağımızmilli

kimliyimizinəsasdaşıyıcıların-
danbiridir.Bayrağımızındaşıdığı
ideallara,xalqımızınmilli-mənəvi
dəyərlərinəsadiqnəslinyetişməsi
cəmiyyətimizinbaşlıcaamalıdır.

44günlükVətənmüharibəsizama-
nıAliBaşKomandanınrəhbərliyi
altındabayrağımızınifadəetdiyi
dəyərləriyaşatmaqvəyüksəltmək
üçüncanınıvəsağlamlığınıdü-
şünmədənfədaedənAzərbaycan
əsgəribayrağımızınmüqəddəsli-
yiniyenibirmərhələyəyüksəldib.
Bununladatarixinyenisəhifəsinə
qədəmqoyanAzərbaycanxalqının
qarşısındagündəlikhəyatındada
bayrağımızınideallarınınətrafında
daimsəfərbərolmaqvədəyərlərini
yaşatmaqkimişərəfivəzifədurur.
“DavranışMədəniyyətiKon-

sepsiyası”nındaəsasməqsədibu
dəyərlərinqorunmasınatöhfəola-
caqümumiplatformanınyaradıl-
masıdır.Buprosesinilkinmərhə-
ləsikimiictimairəyinöyrənilməsi
məqsədiiləvətəndaşlararasında
sorğukeçirilir.

 
-Mədəniyyətsahəsində
həyatakeçirilənislahatlar
prosesinəuyğunyeniMədə-
niyyətStrategiyasıhazırlanır.
Strategiyadaprioritetolaraq
hansısahələrinönəçəkilməsi
nəzərdətutulurvəbusənəd
mədəniinkişafanəkimitöh-
fələrverəcək?
-MədəniyyətNazirliyinin

fəaliyyətinintəkmilləşdirilməsi,iş
mexanizmindəoperativliyintəmin
edilməsi,idarəçilikmetodologi-
yasınınmodernləşdirilməsi,tabe
müəssisələrinişprinsiplərinin
müasirləşdirilməsivəbütünsistem
üzrəkoordinasiyanınqurulması
məqsədiilə“MədəniyyətNazir-
liyinininstitusionalislahatlarının
icrasınadəstəkProqramı”hazırla-
nıb.Proqramınstratejiistiqamət-
lərimədəniyyətvəirsintədqiqi,
qorunmasıvəinkişafı,insanvə
cəmiyyətininkişafı,həmçininmə-
dəniyyətimizinbeynəlxalqaləmdə
qorunmasıvətəbliğiniəhatəedir.
İslahatlarınəsasməqsədinazirlik
sistemindəhüquqibazanıntək-
milləşdirilməsi,şəfafvəsəmərəli
idarəetməmexanizmlərininyara-

dılması,müasirinfrastrukturun
qurulması,insankapitalınıninki-
şafı,məzmununzənginləşdirilmə-
si,dayanıqlımaliyyələşməvəmo-
dellərinqurulmasındanibarətdir.
Proqrammədəniyyətsahəsinin
müxtəlifistiqamətləriüzrəqabaq-
cılbeynəlxalqtəcrübəyəəsasla-
nan16layihədənibarətdir.Bu
proqramçərçivəsində“Azərbay-
canRespublikasınınMədəniyyət
Strategiyası”nınhazırlanmasına
başlanılıb.Yenistrategiyayauyğun
olaraqrestrukturizasiya,nazirliyin
insanresurslarınıninkişafısistemi-
ninqurulmasıvəidarəolunması,
idarəçilikdəsəmərəninyüksəldil-
məsi,dövlət-özəltərəfdaşlıqvə
autsorsinqidarəetməmodelləri-
nin,davranışmədəniyyəti,milli
geyimvəmilliritmstandartlarının
hazırlanması,tabelikdəolanbir
sıramüəssisələrinfunksionallığı-
nınartırılmasıvədövlətbüdcəsin-
dənasılılığınaradanqaldırılması
məqsədiiləpublikhüquqişəxs
statusundafəaliyyətgöstərməsi
vədigəristiqamətlərüzrəmüvafiq
tədbirlərhəyatakeçirilib.
Eynizamanda,“Mədəniyyət

naminəsülh”qlobalkampaniya-
sıbarədədədanışmaqistərdim.
KampaniyanınəsasməqsədiAzər-
baycanınişğaldanazadolunmuş
ərazilərindəmövcudvəziyyətin,
dağıdılmışinfrastrukturunvə
mədəniyyətəqarşıtörədilmişsoy-
qırımındünyayaçatdırılmasına
nailolmaqdır.Buqlobalkampa-
niyasülhvasitəsiləmədəniirsin
qorunmasını,dincvədayanıqlı
sülhsevərcəmiyyətlərinqurul-
masını,beynəlxalqsülhsistem-
ləriningücləndirilməsini,sülhün
əldəolunmasındamədəniyyətin,
mədəniyyətininkişafındasülhün
rolununöyrənilməsininəzərdə
tutur.Azərbaycanınmövqeyinin
vəsadiqolduğudəyərlərindün-
yayadüzgünçatdırılmasıolduqca
vacibdir.BukampaniyaPrezident
İlhamƏliyevtərəfindən2008-ci
ildəirəlisürülmüş“BakıProsesi”

və2010-cuildəBMTBaşAssamb-
leyasıçərçivəsindəirəlisürülmüş
ÜmumdünyaMədəniyyətlərarası
DialoqForumutəşəbbüslərinin
qlobalmiqyasdadavamınıvə
onunəsasideyalarınasadiqliyimi-
zinümayişetdirir.

-Anarmüəllim,vaxtilədövlət
tərəfindənqorunanabidələ-
rədairbirsıraneqativhallar
mövcudidi.Mədəniyyətnaziri
təyinediləndənsonraPrezi-
dentsiziqəbuledərkənbu
məsələlərədədiqqətyetir-
mişdi.Beləhallarıntəkrarlan-
mamasıüçünhansıtədbirlər
görülür?
-Respublikamızdamövcud

olantarixiabidələrinqorunması
vətəmir-bərpasıdaimölkərəh-
bərliyinindiqqətmərkəzindədir.
Təəssüfki,müəyyəndövrlərdə
dövlətqeydiyyatındaolanvəqo-
runanabidələrimizəqarşılaqeyd
münasibətolub.Nazirlikolaraq
beləneqativhallaraqarşımü-
nasibətimizbirmənalıdır.Tarixi
maddi-mədənimirasımızıqoru-

yubgələcəknəsillərəçatdırmalı-
yıq.MədəniyyətNazirliyiyanında
MədəniİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXidməti
buistiqamətdəqarşıyaqoyulan
vəzifələriicraedir.Düşünürəmki,
tariximirasınqorunmasınaaidiy-
yətiqurumlarlayanaşı,vətəndaş-
larımızdahəssaslıqgöstərməli,bu
sahədəproseslərədəstəkverməli,
təbliğatişindəyaxındaniştirak
etməlidirlər.Vətəndaşlarımızdan
buabidələrəqarşıneqativhallarla
qarşılaşdıqlarızamannazirliyəvə
hüquqmühafizəorqanlarınaməlu-
matvermələrinixahişedirəm.

-Oktyabrayındanetibarən
teatrlar,kinoteatrlar,mədə-
niyyətvəincəsənətocaqları
özqapılarınıyenidəntamaşa-
çılarınüzünəaçıb.Nazirliyin
tabeliyindəolanqurumlarye-
niqaydalarlafəaliyyətənecə
hazırlaşıb?
-NazirlərKabinetiyanında

OperativQərargahınqərarına
əsasən,2021-ciiloktyabrın1-dən
Azərbaycandaxüsusikarantinre-

jimiçərçivəsindənövbətiyumşal-
malaroldu.Teatr,kinoteatr,kon-
sertmüəssisələrivəkitabxanaların
fəaliyyətibərpaedildi.Bundan
öncəisəmüəyyənqaydalaraəməl
edilməkləmuzeyvəsərgizalları
açılmışdı.Mədəniyyətictimaiyyə-
ti,sənətadamları,teatrsevərlərvə
kinohəvəskarları,oxucularımızbu
yumşalmalarısəbirsizlikləgözlə-
yirdilər.
NazirlərKabinetindənbildi-

rildiyikimi,pandemiyailəbağlı
qaydalarariayətolunmasındamə-
dəniyyətocaqlarınınözüməsuliy-
yətdaşıyır.MədəniyyətNazirliyi
dəbuprosesidiqqətləizləyəcəkvə
müvafiqdəstəyiniəsirgəməyəcək.
Mədəniyyətocaqlarındaçalışan-
lardan,buməkanlaratamaşaçıvə
oxucukimigəlməkistəyənlərdən
isəxahişimbudurki,Operativ
Qərargahıntələblərinə,xüsusilədə
vaksinməsələsinədiqqətyetir-
sinlər.İlknövbədəbir-birimizin
sağlamlığıüçün,həmçininmədəni
istirahətimizindavamlılığınaminə
qaydalarariayətetməliyik.
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ƏMƏKDAŞLIQ

AzərbaycanRespublikasıMilli
MəclisinindeputatlarıNizami
Səfərov,MixailZabelin,Anar
Məmmədov,FatmaYıldırımvə
ŞahinSeyidzadəsentyabrın16-dan
20-dəkRusiyaFederasiyasındasə-
fərdəolub,DövlətDumasınake-
çirilənseçkilərimüşahidəediblər.
Seçkilərəmüşahidəçiqismində55
ölkəninvə10beynəlxalqtəşkilatın
nümayəndəheyətiqatılıb.
SəfərçərçivəsindəDumanın

nümayəndələriiləbirsıragörüşlər
keçirilib.Sentyabrın17-dəbey-
nəlxalqmüşahidəçilərFederasiya
ŞurasıvəDövlətDumasınınrəh-
bərliyiiləgörüşüblər.Görüşlərdə
müşahidəçilərimaraqlandıranmə-

sələlərmüzakirəolunub,seçkilərin
keçirilməsi,seçicihüquqlarının
təminedilməsiiləbağlıdeputatla-
rımızınsuallarıcavablandırılıb.
Sentyabrın18-dəmillətvəkil-

lərimizMoskvavilayətininOdin-
sovoşəhərindəyerləşənSeçkiləri
müşahidəüzrəictimaiqərargahda
olublar.Əraziseçkikomissiyasının
sədriAleksandrİqnatovmüşahi-
dəçiləriseçkiprosesinəvideonə-
zarətsistemiiləyaxındantanış
edibvəseçkiproseduruhaqqında
verilənçoxsaylısuallaraaydınlıq
gətirib.HəmingünAzərbaycan
nümayəndəheyətiMoskvavilayə-
tininbirsıraməntəqələrindəseçki-
ləringedişiniizləyiblər.

Sentyabrın19-daMilliMəcli-
sinmüşahidəmissiyasınınüzvləri
MoskvaşəhərindəSeçkilərimü-
şahidəüzrəictimaiqərargahın
üzvləriiləfikirmübadiləsiaparıb,
seçkilərdəistifadəolunaninforma-
siya-kommunikasiyasistemləriilə
tanışolublar.HəmingünMoskva
şəhərininbirçoxseçkiməntəqələ-
rindəmüşahidələraparılmışdır.
Səfərinsongünündəmillət

vəkillərimizFederasiyaSurasının
SədrmüaviniKonstantinKosa-
çovvəBeynəlxalqməsələlərüzrə
komitəninsədriQriqoriyKarasinlə
görüşərəkseçkiprosesiningedişi
vətəşkiliiləbağlıətrafıfikirmü-
badiləsiaparıblar.

Deputatlarımız Rusiya Dövlət 
Dumasına seçkiləri müşahidə ediblər
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ƏMƏKDAŞLIQ

MilliMəclisindeputatı,NATO
ParlamentAssambleyasındakınü-
mayəndəheyətininüzvüKamran
Bayramovqurumun67-ciillikses-
siyasındaiştiraketməküçünokt-
yabrın8-dən11-dəkPortuqaliyanın
Lissabonşəhərindəsəfərdəolub.
MillətvəkiliAssambleyanınSiya-

si,Müdafiəvətəhlükəsizlik,Demok-
ratiyavətəhlükəsizlik,Elmvətexno-
logiya,İqtisadiyyatvətəhlükəsizlik
komitələrininiclaslarınaqatılaraq
“NATO-nundezinformasiyavətəb-
liğataqarşıdemokratikdayanıqlığı-
nıngücləndirilməsi”,“Silahlanma
üzərindəbeynəlxalqnəzarət:qarşıda
durançağırışlar”,“NATO-nun
Asiyatərəfdaşlarıiləelmvətexno-
logiyasahəsindəəməkdaşlığının
dərinləşməsi”vədigərmövzulara
dairməruzəlayihələrininmüzaki-
rələrində,NATO-nun2030-cuilə
qədərgündəliyivəstratejiplanları,
müdafiəxərclərivəinnovasiyalar,
ötəndövrdəNATO-nunƏfqanıs-
tandakıfəaliyyəti,OrtaŞərqdə
vəŞimaliAfrikadacərəyanedən
hadisələr,iqlimdəyişikliyimövzu-
larındadinləmələrdəiştirakedib.

HəmçininKamranBayramov
AssambleyanınSiyasikomitəsinin
müzakirəsinəçıxarılmış“Rusiya-
nınyaratdığıgeosiyasivəideoloji
çətinliklərləmübarizə”adlıməru-
zəlayihəsində“Ermənistan-Azər-
baycanmünaqişəsi”ninhəlliilə
bağlımüddəayamünasibətbildi-
rərəkbununlaəlaqədarölkəmizin
mövqeyiniməruzəmüəllifininvə
komitəüzvlərinindiqqətinəçatdı-

rıb.Deputatımız44günlükVətən
müharibəsindənsonraregionu-
muzdayenireallıqlarınyarandığı-
nıbildirib,məruzədəErmənistan
vəAzərbaycanarasındadövlətlə-
rinsuverenliyi,ərazibütövlüyü
vəbeynəlxalqsəviyyədətanınmış
sərhədlərintoxunulmazlığıəsa-
sındamehribanqonşuluqmüna-
sibətlərininqurulmasıçağırışının
əksolunmasınıtəklifedib.Kam-
ranBayramovNATOParlament
Assambleyasınınprezidenti
CeraldKonolinin,NATO-nunbaş
katibiYensStoltenberqin,ABŞ
NümayəndələrPalatasınınspikeri
NensiPelosinin,Portuqaliyanın
PrezidentiMarseloDeSouzanın
vəBaşnaziriAntonioKostanın
çıxışetdiyiplenaryığıncağada
qatılıb.
İlliksessiyaçərçivəsindəde-

putatımızhəmçininTürkiyənin,
ABŞ-ın,Gürcüstanın,Latviyanın,
MacarıstanınvəSerbiyanınNATO
PA-dakınümayəndəheyətləriilə
görüşüb,qarşılıqlımaraqdoğuran
məsələlərüzrəmüzakirələraparıb.

NATO Parlament  
Assambleyasının sessiyasında
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

MilliMəclisindeputatlarıEmin
HacıyevvəKönülNurullayeva
oktyabrın20-dən23-dəkMDB-yə
üzvölkələrinGənclərParlament-
lərarasıAssambleyasının17-ci
iclasındavəbuçərçivədəkeçirilən
tədbirlərdəiştirakediblər.Sankt-
Peterburqşəhərindəbaştutan
toplantıdaparlamentinqurumda-
kınümayəndəheyətininrəhbəri
EminHacıyevMDB-yəüzvdöv-
lətlərinGənclərParlamentlərarası
Assambleyasınınkoordinatoru
seçilib.
Qurumungəncparlamentari-

lərləfəalgənclərarasındadialoq
üçünunikalşəraityaradannüfuz-
luparlamentplatformasınaçevril-
diyinivurğulayanEminHacıyev
artıqəldəedilənlərləkifayətlənmə-
məyəvəbeynəlxalqgənclərəmək-

daşlığınıgücləndirməyə,MDB
ölkələrindəparlamentlərarası
qarşılıqlıfəaliyyətinmöhkəmlən-
dirilməsivəinkişafıüçüngörülən
işlərəöztöhfəsiniverməyəçağırıb.

Dahasonraturizmsahəsinə
həsrolunankonfransamodera-
torluqedənEminHacıyevişğal-
danazadolunanərazilərinböyük
turizmpotensialındansözaçıb.

Deputatımız MDB-yə üzv dövlətlərin Gənclər 
Parlamentlərarası Assambleyasının koordinatoru seçilib
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

LakinErmənistanfraksiyasından
olandeputatZemfiraMirzoyeva
təxribatçıçıxışlaredərəkAzərbay-
canıŞuşadavədigərrayonlarda
kilsələridağıtmaqdaitihamedib.
DeputatımızEminHacıyevonun
cavabınılayiqincəverib,işğal
dövründəermənilərinQarabağ-
dadağıtdığı,illərlətəhqiredilərək
içərisindədonuzvəmal-qarasax-
ladığıməscidlərimisalgətirib.
DeputatKönülNurullayeva

tədbirdə“MDB-yəüzvölkələrdə
gənclərturizmi:hazırkıvəziyyət
vəəsasinkişafistiqamətləri”möv-
zusundaçıxışedərəkAzərbaycan-
daturizmsahəsinininkişafından
vəgənclərsiyasətindən,Qarabağ
vəŞərqiZəngəzurdaaparılanqu-
ruculuqişlərindənsözaçıb.Millət
vəkilimizmünbittorpaqlarımızın
yenidəndünyanınhəryerindən
qonaqlarqarşılamağahazıroldu-
ğunubildirib.
Sonraqurumunkoordinatoru

EminHacıyev“MDB-dəarxitektu-
ravəşəhərsalmaili”elanedilməsi-

nəhəsrolunmuş“Müasirşəhərin
siması”mövzusundakeçirilən
konfransdaaçılışnitqiiləçıxış
edib.O,erməniişğalındanazad
olunmuşAzərbaycanərazilərində

inşaedilənmüasir“ağıllışəhər”
və“ağıllıkənd”layihələribarədə
tədbiriştirakçılarınaətrafıməlu-
matverib.
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AKTUAL QAYIDIŞ

-Eminmüəllim,Azərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevişğal
dövründəermənilərtərəfindən
dağıdılmışAğdamşəhərininye-
nidənqurmaplanınıtəsdiqetdi.
Dövlətbaşçımızmayın28-də
Ağdamictimaiyyətininnüma-
yəndələriiləgörüşündədemiş-
dir:“Bizeləbirşəhərquracağıq,
eləbirAğdamquracağıqki,bü-
tündünyaüçünörnəkolacaq-
dır”.ümumiyyətlə,Ağdamın
işğaldanazadedildiyigündən
indiyədəknəkimiişlərgörülüb?

-Ağdam2020-ciilnoyabrın20-
dəSilahlıQüvvələrimizinAliBaş
KomandanıİlhamƏliyevinəzmi
vəordumuzunməğlubedilməzliyi
nəticəsində27ildənsonraerməni
işğalındanazadolundu.44gün
ərzindəmüzəfərordumuzErmə-
nistanıntorpaqlarımızüzərindəki
əraziiddialarınıyerləyeksanetdi.
ÖlkəPrezidentinindədediyikimi,
bizgüclü,müstəqildövlətqurma-
saydıq,bugünöztarixitorpaqla-
rımızıerməniişğalındanazadedə
bilməzdik.

Ağdamıdüşmənəlindəngeri
aldığımızgündənindiyədəkbura-
dabirsıraişlərgörülüb.Birməqamı
xüsusivurğulamaqistərdimki,Ağ-
damerməniişğalıdövründəənçox
minalanmış,ekolojiolaraqənçox
zərərgörmüş,necədeyərlər,zəhər-
lənmişzonalardanbiriolduğuüçün
buradabərpavəyenidənqurmaişlə-
rininicrasızamanıciddiproblemlər-
ləüzləşirik.Bilirsinizki,Ermənistan
Ağdamrayonuüzrə97mintank
vəpiyadalarəleyhinəminaların
yerləşdirildiyiərazilərinxəritələrini

Azərbaycanatəqdimedib.Bunun
nədeməkolduğunuhətatəsəvvür
etməkbeləçətindir.Prezidentİlham
Əliyevözçıxışlarındatəqdimedilən
xəritələrindəqiqliyininsadəcə25
faizolduğunubildirib.Bunagörədə
minalarıntəmizlənməsiprosesihələ
dədavamedir.HazırdaAğdamda
əsasişimizeləminalarıntəmizlən-
məsidir.Lakinbizparalelolaraq,
reallaşmasımümkünolandigər
işlərlədəməşğuluq.
“Ağdam-1”və“Ağdam-2”ya-

rımstansiyalarınıntikintisisürətlə
davametdirilirvəburaya“Xındı-
rıstan”yarımstansiyasından40km
məsafədəikidövrəli110kilovoltluq
yüksəkgərginliklielektrikxətiçə-
kilir.Ümumilikdəelektrikxətlərinin
70faiziartıqçəkilib.Yarımstansiya-
larınisəbuyaxınlardatikilibbaşa
çatdırılmasıgözlənilir.Minatəmiz-
ləməyəgörəproseslərinəqədər
ləngitməliolsaqda,işlərmaksimum
sürətləicraedilməkdədir.
ƏsasyeniliklərdənbiridəAğda-

maaparanyollarınbərpasıiləbağlı-
dır.CənabPrezidentimizİlhamƏli-
yevintapşırığınaəsasən,Ermənistan
silahlıqüvvələrininişğalındanazad

edilmişərazilərdəAvtomobilYolları
DövlətAgentliyitərəfindənyolin-
frastrukturununyenidənqurulması
istiqamətindəgenişmiqyaslıtikinti
işlərisürətləhəyatakeçirilir.Belə
layihələrdənbiridəBərdə-Ağdam
avtomobilyolununtikilməsidir.Gö-
rülənişlərimizdəənböyükproblem
isədüşməntərəfindənbuərazilərin
böyükmiqyasdaçirkləndirilməsivə
istifadəyətamyararsızhalagətiril-
məsidir.

-Eminmüəllim,minatəmizlə-
məişlərindənsözaçdınız.Bildi-
yimizqədəriiləAğdamşəhəri-
ninmərkəzihissəsiminalardan
təmizlənib.Bəsbütövlükdə
rayonunminalardantəmizlən-
məsiprosesinecəgedir?
-Yaxşıki,buməsələyətoxun-

dunuz.Deyirlərki,şəhərtamamilə
minadantəmizlənib.Bu,tamolaraq
doğrudeyil.Mənbuyaxınlarda
hətaöz“Twiter”hesabımdada
bununlabağlıpaylaşımetmişdimki,
şəhərintamolaraqminalardantə-
mizlənməsioqədərdəasanməsələ
deyil.Oradaeləyerlərvarki,hiylə-
gərlikləminalarbir-birininüstündə

basdırılıb.Bərdə-Ağdamyolunun
inşasızamanıtapılanminalarANA-
MAəməkdaşlarınınmisilsizfəda-
karlığısayəsindətəmizlənməkdədir.
OnlarAğdamıqarış-qarışgəzirlər.
Bu,olduqcaçətin,təhlükəlivəmə-
suliyyətliişdir.Minatəmizləməişləri
planlarınicrasınaəhəmiyyətlitəsir
göstərir.Əsaselektriktəchizatıvə
Ağdam-Bərdəyolununçəkilməsi
çoxönəmlidir.Bizbirazdasəbirli
olmalıyıq.

-rayonunbərpasındaprioritet
istiqamətlərkimihansıməsələ-
lərönəçəkilib?
-Ənmühümprioritetistiqamət

təhlükəsizlikvəminalardantəmiz-
lənməişləri,həmçininAğdamın
infrastrukturununyenidənqurul-
masıdır.Burayaşəhərvəşəhərətrafı
zonalardayollar,kanalizasiyaxətlə-
rininçəkilməsi,işıqvəqazxətlərinin
sıfırdantəşkilivədigərməsələlərdə
aiddir.Bundanəlavəsosial-inzibati
binalarıntikilməsi,yaşayışməskən-
lərininqurulmasıdabizimüçün
prioritetməsələdir.Ümumiyyətlə,
yalnızinfrastrukturbaxımındande-
yil,iqtisadiyyatıncanlanması,yeni

Müsahibimiz Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ağdamda xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynovdur

Ağdam erməni işğalından ekoloji olaraq 
ən çox zəhərlənmiş zonalardan biridir
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AKTUAL QAYIDIŞ

-Eminmüəllim,Azərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevişğal
dövründəermənilərtərəfindən
dağıdılmışAğdamşəhərininye-
nidənqurmaplanınıtəsdiqetdi.
Dövlətbaşçımızmayın28-də
Ağdamictimaiyyətininnüma-
yəndələriiləgörüşündədemiş-
dir:“Bizeləbirşəhərquracağıq,
eləbirAğdamquracağıqki,bü-
tündünyaüçünörnəkolacaq-
dır”.ümumiyyətlə,Ağdamın
işğaldanazadedildiyigündən
indiyədəknəkimiişlərgörülüb?

-Ağdam2020-ciilnoyabrın20-
dəSilahlıQüvvələrimizinAliBaş
KomandanıİlhamƏliyevinəzmi
vəordumuzunməğlubedilməzliyi
nəticəsində27ildənsonraerməni
işğalındanazadolundu.44gün
ərzindəmüzəfərordumuzErmə-
nistanıntorpaqlarımızüzərindəki
əraziiddialarınıyerləyeksanetdi.
ÖlkəPrezidentinindədediyikimi,
bizgüclü,müstəqildövlətqurma-
saydıq,bugünöztarixitorpaqla-
rımızıerməniişğalındanazadedə
bilməzdik.

Ağdamıdüşmənəlindəngeri
aldığımızgündənindiyədəkbura-
dabirsıraişlərgörülüb.Birməqamı
xüsusivurğulamaqistərdimki,Ağ-
damerməniişğalıdövründəənçox
minalanmış,ekolojiolaraqənçox
zərərgörmüş,necədeyərlər,zəhər-
lənmişzonalardanbiriolduğuüçün
buradabərpavəyenidənqurmaişlə-
rininicrasızamanıciddiproblemlər-
ləüzləşirik.Bilirsinizki,Ermənistan
Ağdamrayonuüzrə97mintank
vəpiyadalarəleyhinəminaların
yerləşdirildiyiərazilərinxəritələrini

Azərbaycanatəqdimedib.Bunun
nədeməkolduğunuhətatəsəvvür
etməkbeləçətindir.Prezidentİlham
Əliyevözçıxışlarındatəqdimedilən
xəritələrindəqiqliyininsadəcə25
faizolduğunubildirib.Bunagörədə
minalarıntəmizlənməsiprosesihələ
dədavamedir.HazırdaAğdamda
əsasişimizeləminalarıntəmizlən-
məsidir.Lakinbizparalelolaraq,
reallaşmasımümkünolandigər
işlərlədəməşğuluq.
“Ağdam-1”və“Ağdam-2”ya-

rımstansiyalarınıntikintisisürətlə
davametdirilirvəburaya“Xındı-
rıstan”yarımstansiyasından40km
məsafədəikidövrəli110kilovoltluq
yüksəkgərginliklielektrikxətiçə-
kilir.Ümumilikdəelektrikxətlərinin
70faiziartıqçəkilib.Yarımstansiya-
larınisəbuyaxınlardatikilibbaşa
çatdırılmasıgözlənilir.Minatəmiz-
ləməyəgörəproseslərinəqədər
ləngitməliolsaqda,işlərmaksimum
sürətləicraedilməkdədir.
ƏsasyeniliklərdənbiridəAğda-

maaparanyollarınbərpasıiləbağlı-
dır.CənabPrezidentimizİlhamƏli-
yevintapşırığınaəsasən,Ermənistan
silahlıqüvvələrininişğalındanazad

edilmişərazilərdəAvtomobilYolları
DövlətAgentliyitərəfindənyolin-
frastrukturununyenidənqurulması
istiqamətindəgenişmiqyaslıtikinti
işlərisürətləhəyatakeçirilir.Belə
layihələrdənbiridəBərdə-Ağdam
avtomobilyolununtikilməsidir.Gö-
rülənişlərimizdəənböyükproblem
isədüşməntərəfindənbuərazilərin
böyükmiqyasdaçirkləndirilməsivə
istifadəyətamyararsızhalagətiril-
məsidir.

-Eminmüəllim,minatəmizlə-
məişlərindənsözaçdınız.Bildi-
yimizqədəriiləAğdamşəhəri-
ninmərkəzihissəsiminalardan
təmizlənib.Bəsbütövlükdə
rayonunminalardantəmizlən-
məsiprosesinecəgedir?
-Yaxşıki,buməsələyətoxun-

dunuz.Deyirlərki,şəhərtamamilə
minadantəmizlənib.Bu,tamolaraq
doğrudeyil.Mənbuyaxınlarda
hətaöz“Twiter”hesabımdada
bununlabağlıpaylaşımetmişdimki,
şəhərintamolaraqminalardantə-
mizlənməsioqədərdəasanməsələ
deyil.Oradaeləyerlərvarki,hiylə-
gərlikləminalarbir-birininüstündə

basdırılıb.Bərdə-Ağdamyolunun
inşasızamanıtapılanminalarANA-
MAəməkdaşlarınınmisilsizfəda-
karlığısayəsindətəmizlənməkdədir.
OnlarAğdamıqarış-qarışgəzirlər.
Bu,olduqcaçətin,təhlükəlivəmə-
suliyyətliişdir.Minatəmizləməişləri
planlarınicrasınaəhəmiyyətlitəsir
göstərir.Əsaselektriktəchizatıvə
Ağdam-Bərdəyolununçəkilməsi
çoxönəmlidir.Bizbirazdasəbirli
olmalıyıq.

-rayonunbərpasındaprioritet
istiqamətlərkimihansıməsələ-
lərönəçəkilib?
-Ənmühümprioritetistiqamət

təhlükəsizlikvəminalardantəmiz-
lənməişləri,həmçininAğdamın
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Müsahibimiz Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ağdamda xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynovdur

Ağdam erməni işğalından ekoloji olaraq 
ən çox zəhərlənmiş zonalardan biridir
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işyerlərininaçılması,yenizavodvə
fabriklərintikilməsi,Ağdamzo-
nasınainvestorlarıncəlbedilməsi
istiqamətindədəbirsıramühüm
addımlaratılır.
Bildiyinizkimi,2021-ciilinmay

ayındacənabPrezidentimizinvə
tanınmışictimaixadimləriniştira-
kıiləAğdamdaşəhərinbərpasının
təməldaşınınqoyulmasımərasimi
baştutdu.DahaəvvəlAğdamşəhəri
üçünçoxönəmlisayılan,140illik
tarixiolan1saylıməktəbintəməli
qoyulmuşdu.Eynizamanda,ölkə
başçımızıngöstərişiiləBərdə-Ağ-
damdəmiryolununtikintisininar-
dıncadəmiryoluvağzalınıntikintisi
planlaşdırılır.
Cüməməscidininbərpasıilə

əlaqədarişlərəstartverilib.Ağdam-
daİşğalmuzeyivəZəfərmuzeyi
konsepsiyasıPrezidentimizətəqdim
olunub.Yerseçilibvəartıqlayihələn-
dirməişləriicraedilir.Şəhərinmər-
kəzində125hektarlıqböyükbirmeşə
zolağıolacaq.Onundatəməliqo-
yulub.Buradasünigölyaradılacaq,
kanallar,körpülərtikiləcək.Şəhərin
müasirstandartlarauyğuninkişaf
planıartıqişlənərəkhazırlanıb.
Qeydetməkistədiyimbaşqa

birməsələAğdamdayeniişyer-
lərininaçılmasıiləbağlıdır.Biz
Ağdama“Böyükqayıdış”ınfonun-
dairimiqyaslılayihələrinicrasını

nəzərdətutmuşuq.Buradayeni
işyerləriolmalıdırki,insanlaröz
doğmayurdlarınageridönsünlər
vəhəyatlarınıdavametdirəbilsin-
lər.Bilirsinizki,gələcəkdəburadaiş
yerlərininyaradılmasıüçünAğdam
SənayeParkınıntəməliqoyuldu.Bu
parkınərazisitəqribən200hektara
yaxındırvəoradayüzlərlə,gələcək-
dəbəlkədəminlərləinsanişlətəmin
ediləcək.

-Məlumolduğukimi,Ağdamın
Başplanıartıqqəbuledilib.Bu
günbütündünyadaaktualolan
“ağıllışəhər”sistemininbölgə-
dədəqurulmasıplanlaşdırılır.
Bununlaəlaqədarişlərinicrası
istiqamətindəhansıaddımlar
atılır?
-Bəli,Ağdamı“ağıllışəhər”əçe-

virməknəzərdətutulub.Bukonsep-
tivəmərkəzləşdirilmişidarəetmə

sisteminireallaşdırmaqüçünişlər
görülür.Əlavəolaraqburada“yaşıl
şəhər”dəqurmaqistəyirik.Yaşıl
zonalarınartırılmasıvəekologiya-
nınqorunmasıməqsədiiləbirçox
yaşıllaşdırmalayihələrinəüstünlük
verilirvəgerçəkləşdirilməsiistiqa-
mətindəişlərhəyatakeçirilir.Çalı-
şırıqki,insanlaroradamaksimum
piyadagəzəbilsinlər,infrastruktur
obyektləriəlçatanolsun.Bu,həm
dəşəxsiavtomobillərdəndahaaz
istifadəedilməsinəzəminyarada-
caq.Yaşıllaşdırmaişlərinin20faizi
artıqhəyatakeçirilib.Lakinbirdaha
xatırlatmaqistərdimki,bütünlayi-
hələrinqarşısındaminatəmizləmə
prosesikimiciddibirmaneəvar.
Hələki,bumərhələdəyik,amma
çətinliklərəbaxmayaraq,planlaşdırı-
lanbütünişlərənkeyfiyyətlişəkildə
icraediləcək.CənabPrezidentİlham
Əliyevindəsöylədiyikimi:“Bizelə

birşəhərquracağıq,eləbirAğdam
quracağıqki,bütündünyaüçünör-
nəkolacaqdır”.

-AğdamQarabağbölgəsinin
məşhurçayevindənməscidinə
qədərhərtərəfitarixolanqə-
dimbirşəhərdir.Bölgəyəsəfər
edənçoxsaylıxariciqonaqlar
ermənivandallarıtərəfindən
xarabalığaçevrilmişabidələri
gördükdəoradanhansıtəəssü-
ratlarlaayrılırlar?
-Ümumiyyətlə,Ağdamagələn

əcnəbilərbumənzərənigörəndə
dəhşətəgəlirlər.Heçtəsadüfideyil
ki,Ağdamı“QafqazınXirosiması”
adlandırırlar.Lakinbirfərqvarki,
Xirosimayaatombombasıatılıb,am-
maAğdamayox.Xaricimedianü-
mayəndələribudağıntılarıgörəndə
şokefektiyaşayırlar.
Bizçalışırıqki,Ağdamdabaş

tutanyenidənqurmavəbərpaiş-
ləri,buradasosial-iqtisadihəyatın
canlanmasıelmiəsaslarlaolsun.Bu
səbəbdənsentyabrın17-dəAğdam-
da1-cibeynəlxalqelmi-praktiki
konfranstəşkiletdik.Buradahəm
azərbaycanlıelmxadimləri,həmdə
İsveçrə,Belçika,AmerikavəTür-
kiyədənalimləriştirakedirdilər.
Onlariqtisadiyyatlabağlıtəcrübə
vədüşüncələrinibölüşdülər,elmi
məqalələrinipaylaşdılar.Buməqa-
lələridiqqətləincələyəcəyik.Ye-
nidənqurmavəbərpaişlərinitam
detallıvəprofessionalşəkildəyerinə
yetirməküçünxaricitəcrübəvəyeni
elmiyanaşmalardanyararlanmaq
çoxvacibdir.Xaricinümayəndələrə,
beynəlxalqtəşkilatlarınüzvlərinə
ermənilərinburadatörətdiyivanda-
lizmigöstərməyədavamedəcəyik.
Bütündünyagörəcəkki,burada
bizimtarixi,dini,mədəniirsimizda-
ğıdılıb,məhvedilib.

-Ağdamdagedənquruculuq
vəbərpaetməişlərindəbaşqa
ölkələrinşirkətləridəiştirak
edirmi?rayonunkeçmişgözəl
günlərinəqovuşmasınəzaman

baştutacaq?Nəzamanhərkəs
Ağdamıziyarətedəbiləcək?
-Başplantəsdiqolunsada,bir

neçəəsaslayihəninreallaşması
prosesibizdənasılıdeyil.Minatə-
mizləməişlərininvətəhlükəsizli-
yinbərpasıməsələlərininnəqədər
davamedəcəyiiləbağlıkonkret
vaxtdeməkqeyri-mümkündür.
Gümanki,“Böyükqayıdış”prosesi
hissə-hissəbaşverəcək.Hətabiz
ağdamlılarınözdoğmatorpaqları-
nıgörmələriüçünAğdamasəfərlər
təşkiletməyəbaşlamışıq.Artıq300-
dənçoxinsanbusəfərlərdəiştirak
edibvəsəfərlərintəşkiliişihələdə
davamedir.Buda“Böyükqayı-
dış”ınbirhissəsidir.Dahasonra
infrastrukturunqurulması,yaşayış
binalarınıntikilməsi,insanlarınbu
ərazilərəköçməsimüəyyənmərhə-
lələrləbaştutacaq.
Eksklüzivolaraqbiraçıqlama

daverməkistəyirəm.Biz“ASAN
xidmət”iləbirgəyenibirlayihə
üzərindəişləməyəbaşlamışıq.Xü-

susibironlaynplatformayaradı-
lırvəhazırolduqdainsanlarbu
platformayadaxilolaraq,qeyd
edilənmüəyyənkateqoriyalarüzrə
qeydiyyatdankeçəcəklər.Sözsüz
ki,bəzivətəndaşlarımızpriori-
tetkateqoriyalarhesabediləcək.
Qeydiyyatdankeçəninsanlartam
ödənişsizşəkildəbizimtəşkilatçı-
lığımızvənəzarətimizləAğdama
səfəredəbiləcəklər.
Xaricişirkətlərincəlbedilmə-

sinəgəldikdəisəAğdamdayeni-
dənqurmavəbərpaişləriyerlivə
beynəlxalqşirkətləriniştirakıilə
şəfafşəkildəaparılacaq.Hazır-
daAzərbaycanadost,qardaşolan,
hərzamandəstəkgöstərənölkə-
lərinmüxtəlifşirkətlərindəngələn
təklifərdəyərləndirilir.Hərhansı
birxariciinvestormüəyyənlayihə-
lərləbizəgəldikdə,tikintivəbərpa
işlərindəiştiraketməkistədikdəbu,
tamşəfafmühitdəgözdənkeçi-
riləcəkvəuyğunolduğutəqdirdə
əməkdaşlığabaşlanılacaq.
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daAzərbaycanadost,qardaşolan,
hərzamandəstəkgöstərənölkə-
lərinmüxtəlifşirkətlərindəngələn
təklifərdəyərləndirilir.Hərhansı
birxariciinvestormüəyyənlayihə-
lərləbizəgəldikdə,tikintivəbərpa
işlərindəiştiraketməkistədikdəbu,
tamşəfafmühitdəgözdənkeçi-
riləcəkvəuyğunolduğutəqdirdə
əməkdaşlığabaşlanılacaq.
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-Sentyabrın29-daGürcüs-
tanınBaşnaziricənabİrakli
QaribaşviliAzərbaycandaişgü-
zarsəfərdəolduvəikiölkənin
Hökumətlərarasıİqtisadiko-
missiyasının8-ciiclasıkeçirildi.
Busəfərinnəkimifaydaları
olacağınıdüşünürsünüz?
-Doğrudur,GürcüstanınBaş

naziribuyaxınlardaAzərbaycanda
səfərdəoldu.Bu,İrakliQaribaşvili-
nin2021-ciildəAzərbaycanaikinci
səfəriidi.OnunAzərbaycanPrezi-
dentiİlhamƏliyevlə,BaşnazirƏli
Əsədovlakeçirilənsəmərəligö-
rüşlərindəikiölkəarasındayüksək
səviyyəlistratejitərəfdaşlıq,fəal

siyasidialoq,ticarət-iqtisadiəlaqə-
lərindərinləşməsivəəməkdaşlığın
perspektivlərimüzakirəedildi.
Səfərçərçivəsindəhərikiölkə-

ninbaşnazirlərininhəmsədrlik
etdiyiHökumətlərarasıİqtisadi
Komissiyanın8-ciiclasıbaştutdu.
İclasdatərəfərölkələrimizarasın-
daticarət,iqtisadiyyat,investisiya,
nəqliyyatvəenerjisahələrində
əməkdaşlığı,eləcədəmədənivə
humanitarəlaqələrimüzakirəetdi-
lər.Pandemiyadansonrakıdövrdə
Azərbaycan-Gürcüstanarasında
ticarətdövriyyəsininvəinvestisi-
yalarınartırılmasınaxüsusidiqqət
yetirildi.Başnazirlərtərəfindən

iclasınprotokolu,ikiölkəhöku-
mətləriarasındadövlətsərhədin-
dəkeçidməntəqələrihaqqında,
standartlaşdırma,metrologiyavə
uyğunluğunqiymətləndirilməsi
sahəsindəəməkdaşlıqhaqqın-
dasazişlər,“EnterpriseGeorgia”
PublikHüquqiŞəxsiiləAzərbay-
candaİxracınvəİnvestisiyaların
TəşviqiFondu-AZPROMO,eləcə
dəAzərbaycanRespublikasının
KiçikvəOrtaBiznesinİnkişafı
Agentliyiarasındaanlaşmamemo-
randumları,GürcüstanMədəniy-
yət,İdmanvəGənclərNazirliyiilə
AzərbaycanMədəniyyətNazirliyi
arasında2021-2024-cüillərüçün

Rubrikamızın budəfəki 
qonağı Gürcüstanın 
ölkəmizdəki  fövqəladə 
və səlahiyyətli səfiri 
Zurab Pataradzedir.  
Qonşu ölkənin elçisi  
Azərbaycan-Gürcüstan  
münasibətlərinin  hazırkı  
səviyyəsi   barədə  
suallarımızı  
cavablandırdı. 

Zurab Pataradze: 
“Azərbaycanı bütün ölkələrdən fərqləndirən 
qonaqpərvərliyə həmişə heyran olmuşam” 
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mədəniyyətsahəsindəəməkdaşlıq
proqramlarıkimimühümsənəd-
lərimzalandı.

-Cənabsəfir,dövlətlərimiz
arasındaticarətdövriyyəsinin
həcmibirmilyarddollarlıqpsi-
xolojibaryeriötüb.Hazırdabu
münasibətlərindinamikasında
vəziyyətnecədir?
-AzərbaycanGürcüstanüçün

əsasticarəttərəfdaşlarınınilkbeş-
liyindəstabilyertutur.2020-ci
ildəGürcüstanınümumiixracı3,3
milyardABŞdollarıtəşkiletmişdir
ki,bununda441,3milyonu-yəni
13,2faiziAzərbaycanaixracedilən
məhsullarındəyəridir.Buhalhər
ikiölkəninişadamlarınınfəallığı-
nın,həmçininhökumətlərinəlaqə-
ləndirilmişvəsəmərəliəməkdaşlı-
ğınıngöstəricisidir.Gürcüstanilə
Azərbaycanarasındaartanticarət
əlaqələribirçoxamillərləşərtlənir.
Bu,ilknövbədəxalqlararasındakı
tarixidostluqmünasibətlərivəərazi
yaxınlığıiləbağlıolsada,enerjida-

şıyıcılarıikitərəfiticarətdəmühüm
roloynayır.Ticariəlaqələrininkişaf
etməsindədigərməhsullarınpayı-
nınartmasıdasevindiricihaldır.
Dünyadamövcudolanpande-

miyafonundabiznesməşğuliyyəti
yenibirmərhələyəkeçdi,təzəiş
strategiyalarıhazırlandı.Əminəm
ki,hərikiölkəninişadamlarıbu
əlaqələrininkişafınatöhfəverəcək
potensialıdüzgünqiymətləndi-
rəcəklər.Onlarıntəklifiəsasında
ölkələrimizinhökumətləritərəfin-
dənənliberalvəşəfafprosedurlar
həyatakeçirilmişdir.

-CənubQazDəhliziiləAzər-
baycanqazınınnəqlivəBa-
kı-Tbilisi-Qarsdəmiryoluiki
ölkəningələcəkinkişafvə
təhlükəsizliyinənəkimitöhfə-
lərverəcək?
-Hərikilayihəbirmənalıolaraq

geostratejiəhəmiyyətəmalikdirvə
onlarıntamşəkildəhəyatakeçiril-
məsininhəmsiyasi,həmdəiqtisadi
cəhətdənönəmiböyükdür.Cənub

QazDəhlizininreallaşmasıiləGür-
cüstantranzitölkəkimi,Azərbay-
canisəkarbohidrogenhasiledən
ölkəkimiAvropanınenerjitəhlükə-
sizliyinəöztöhfələriniverirlər.Ötən
əsrinsonundabaşlananirimiqyaslı
layihələrinhəyatakeçirilməsivəon-
larınfasiləsizistismarıölkələrimizin
imicinəmüsbəttəsirgöstərmişdir
vəbugünGürcüstaniləAzərbay-
canQərbüçünetibarlıtərəfdaş
ölkələrdir.
CənubQazDəhlizininreallaş-

masısayəsindəGürcüstanhəm
siyasi,həmdəiqtisadidividendlər
alabildi.Onunuğurluistismarı
Rusiyaqazındanenerjiasılılığının
azaldılmasınamüsbəttöhfəverir
vəölkəmizinenerjitəhlükəsizliyini
təminedir.Bakı-Tbilisi-Qarsdəmir
yolunagəldikdə,onuntamfəaliyyət
göstərməsibölgəninnəqliyyatvə
ticarətmərkəzininstatusunudaha
dagücləndirəcək,Çin,Qazaxıstan
vəHindistandadaxilolmaqlaQər-
bivəŞərqibirləşdirəcək,yüklərin
vəsərnişinlərinsəmərəlivəqənaət-
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lihərəkətiniasanlaşdıracaq.Bu
marşruttəkcəQafqazdadeyil,daha
genişbölgədəyükdövriyyəsiniartı-
racaq,əlaqəliinfrastrukturuinkişaf
etdirəcək,yenibazarların,turizmin
vəemalsektorlarınınsürətliinkişa-
fınaköməkedəcək,davamlıiqtisadi
inkişafa,sabitliyətöhfəverənəlavə
işyerləriyaradacaqdır.
GürcüstanHökumətininəsas

məqsədlərindənbirinəqliyyatinf-
rastrukturununtəkmilləşdirilməsi,
logistikamərkəzlərinininkişafıvə
nəqliyyatsistemlərinintutumunun
artmasınaköməketməkdir.Yenidə-
miryolumarşrutu,eynizamanda,

AsiyailəAvropaarasındasəmərəli
yükdaşımalarınıasanlaşdırmaq,
gücləndirməkvəaktivləşdirmək
üçün“Biryol-birkəmər”təşəb-
büsününməqsədlərinətamcavab
verməkləköhnəİpəkYolunun
dirçəlişindədəmühümroloyna-
yacaq.Eləcədəikiölkənintranzit
potensialınıntamaçılmasına,habelə
nəqliyyatdəhlizlərinintanınmasına
vəonlarınşaxələndirilməsinəkö-
məkedəcək.

-GürcüstantərəfiAzərbaycan
vəErmənistanarasındamüna-
sibətlərinnormallaşdırılması
üçünkifayətqədəraddımlar
atır.Birdiplomatolaraq,Cə-
nubiQafqazıngələcəyinibu
gününprizmasındanvəAzər-
baycanın44günlükVətən
müharibəsindəkiqələbəsindən
sonranecəgörürsünüz?

-Gürcüstandəfələrləbəyan
edibki,əsasməqsədimizregion-
dasülhüvəsabitliyiqorumaqla
yanaşı,etimadıbərpaetməkdir.
GürcüstanınBaşnazirivəamerikalı
tərəfdaşlarımızınyardımıiləErmə-
nistanlaAzərbaycanarasındaəldə
edilənhumanitaraktbunayaxşı
birnümunədir.Bu,onugöstərirki,
Gürcüstantərəfərarasındaetima-
dınbərpasıprosesinəəhəmiyyətli
töhfəverəbilər.Konkretlayihələr
üzərindəişləməkvəonlarıüçtərəfi
formatdahəyatakeçirməkmüm-
kündür.Bubaxımdan,Cənubi
Qafqazdaregionalsabitliyitəşviq

etməküçünGürcüsta-
nınBaşnaziriQaribaşvili
BMTBaşAssambleyası-
nın76-cısessiyasıçərçivə-
sindəsəsləndirilənyeni
birsülhtəşəbbüsü-Sülh
QonşuluqTəşəbbüsüilə
çıxışetdi.
İnanıramki,müasir

dövrdəəməkdaşlıqdaha
dadərinləşəcək,bölgə-
mizəfiravanlıqgətirəcək.
CənubiQafqazdasülhü
vəsabitliyibərqəraredə-

cəkyenilayihələribirlikdəuğurla
həyatakeçirəbiləcəyik.

-Cənabsəfir,sondövrlərin
qlobalproblemiolanCOVID-
19pandemiyasıölkələrimi-
ziniqtisadiyyatınamənfitəsir
göstərdi.Sizcə,bunəticələriki
ölkəninəməkdaşlığındahansı
yeniqaydalarvəmünasibətlər
tələbedir?
-COVID-19pandemiyasından

əvvəlGürcüstaniqtisadiyyatınınən
dinamikinkişafedənsahələrindən
biriturizmidi.2019-cuildəGürcüs-
tandaxaricisəyahətçilərinsayıre-
kordhəddə-7,8faizartaraq9357
964nəfərəçatmışdıki,bunundaən
böyükhissəsiAzərbaycanınpayına
düşürdü.
Cariilinmartayındanetiba-

rənBakı-Tbilisi-Bakıreysləribərpa
olundu.Ümidedirəmki,pande-

miyadansonrakıdövrdəgöstərilən
istiqamətlərəəlavəolaraqBakı-Ba-
tumi-Bakıistiqamətindədəuçuşlar
bərpaolunabiləcək.
Böyükpotensialamalikolan

istiqamətlərdənbiridəmədəni-hu-
manitarəlaqələrsahəsidirki,sıx
təmaslarvəməhsuldarəməkdaşlıq-
laölkələrimizibir-birinəbağlayır.
Hərikiölkənintəhsilsahəsindədə
əməkdaşlıqmövcuddur.2004-cü
ildəbusahədəəməkdaşlıqhaqqın-
damüqaviləimzalanmışdır.Sənəd
üzərindəişiyaxıngələcəkdəbaşa
çatdıracağıq,hərikiölkəninvətən-
daşlarıalitəhsilmüəssisələrində
oxuyacaqlar.
İdmansahəsindədəyaxşıtəmas-

larımızvar.İdmançılarımızhəm
Gürcüstanda,həmdəAzərbaycan-
dakeçirilənbeynəlxalqidmantəd-
birlərindəfəaliştirakedirlər.
COVID-19pandemiyasıkonteks-

tindəGürcüstanvəAzərbaycanın
stratejitərəfdaşlarvədostdövlətlər
olaraqbir-birinədəstəkverməsini,
buvirusunyaratdığıproblemlərlə
birgəmübarizəaparmasınıqeyd
etməkistərdim.Yenigəlmişkən,
AzərbaycanınGürcüstanagöstər-
diyidəstəkvəyardımagörəAzər-
baycantərəfinə,ölkərəhbərliyinəöz
minnətdarlığımıbildirirəm.

-Cənabsəfir,parlamentlərarası
əlaqələrüzrəişçiqruplarınbir-
gəfəaliyyətininecəqiymələn-
dirirsinizvəGürcüstansəfirli-
yininbuəlaqələrininkişafında
rolunədənibarətdir?
-AzərbaycanGürcüstanınsiyasi,

ticarət-iqtisadi,investisiya,ener-
jivəmədəni-humanitarsahələrdə
sıxəlaqələriolanstratejitərəfdaşı-
dır.İkiölkəxalqlarıvəhakimiyyət
nümayəndələriarasındakıdostluq
münasibətləriGürcüstanlaAzər-
baycanarasındamehribanqonşu-
luqvəstratejitərəfdaşlıqmünasi-
bətlərininqurulmasınaköməkedir.
GürcüstanvəAzərbaycanbir-

birlərininərazibütövlüyünəbö-
yükönəmverirvəgüclüqarşılıqlı

dəstəkləriniifadəedirlər.Parla-
mentlərarasıəməkdaşlıqikiölkə
arasındatarixəndostluqmünasibət-
lərinindərinləşməsindəmühümrol
oynayır.MilliMəclisinvəGürcüs-
tanparlamentinindostluqqrup-
larıarasındasıxəlaqələrqurulub
ki,budaəməkdaşlığıasanlaşdırır
vəparlamentformatındatəcrübə
mübadiləsinigücləndirir.Ölkələri-
mizarasındaqanunvericilikbazası
100-dənçoxikitərəfivəçoxtərəfi
müqavilələriəhatəedir.Busənəd-
lərəməkdaşlığımızınpraktikiola-
raqbütünsahələrinitənzimləyir.
GürcüstansəfirliyininMilli

Məclisləyaxınvəişgüzarəlaqələri
mövcuddur.Sizinverdiyinizfürsət-
dənistifadəedərəkbusıxəməkdaş-
lığagörəAzərbaycanparlamentinə
təşəkkürümüvəhərbirmillət
vəkilinədərinhörmətimibirdaha
ifadəedirəm.
Digərmühümsiyasimexanizm

2012-ciildəxariciişlərnazirləri
tərəfindənqurulanGürcüstan-
Azərbaycan-Türkiyəüçtərəfi

formatıdır-TrabzonBəyannaməsi.
Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə
parlamentlərininxariciəlaqələr
komitələrisədrlərininüçtərəfi
formatdagörüşləri2014-cüildə
keçirilib.Buformatüçölkəara-
sındaqurulanstratejiəməkdaşlığı
gücləndirirvəo,regionaltəhlükə-
sizliyə,sabitliyətöhfəverir.
Qlobalpandemiyayabaxmaya-

raq,ikiölkəarasındahəmqanun-
verici,həmdəicrahakimiyyətləri
arasındaikitərəfisəfərlərindina-
mikasıaktivdir.Yaxıngələcəkdə
AzərbaycanparlamentininSədri
SahibəxanımQafarovanınGürcüs-
tanarəsmisəfərinigözləyirik.
Müstəqillikqazandığımızgün-

dənbəri,xüsusənölkəmizinçətin
günlərindəAzərbaycanındəstəyini
vəköməyinihəmişəhissetmişik.
Bizdəöznövbəmizdəbütüntəşəb-
büslərindəvəbeynəlxalqtəşkilatlar-
daAzərbaycanıdəstəkləyirik.

-CənabPataradze,artıq3ildir
ki,ölkəmizdəGürcüstanıtəm-

siledirsiniz.yəqinAzərbayca-
nınrayonlarınıkifayətqədər
gəzməkimkanınızolub.Ən
çoxharalarıbəyənirsiniz?
-Gürcüstanındostvəstrateji

tərəfdaşıolanbuölkədədiploma-
tikmissiyayarəhbərliketməkdən
olduqcaməmnunam.Azərbaycan-
daişləməkvəyaşamaqhəmmənə,
həmdəailəməçoxrahatdır.Mən
Azərbaycanınbirçoxbölgələri-
nigəzmişəm.Buradailinbütün
fəsillərigözəldir.Dağlarvədüzən-
liklərbənzərsizdir,ölkəninzəngin
mətbəxivar.Yerliəhaliçoxxeyir-
xahdır.BuQafqazölkəsinibütün
dünyaölkələrindənfərqləndirən
möhtəşəmqonaqpərvərliyəhəmişə
heyranolmuşam.
Fürsətdənistifadəedərək,xal-

qınızıAzərbaycanRespublikası
müstəqilliyininbərpasının30-cu
ildönümümünasibətiiləürəkdən
təbrikedirəm.QardaşAzərbaycan
xalqınaözdərinhörmətimibildirir,
sülh,firavanlıqvəuğurlardiləyi-
rəm.

Parlamentlərarasındaəməkdaşlıqikiölkəara
sındatarixəndostluqmünasibətlərinindərin
ləşməsindəmühümroloynayır.MilliMəclisin
vəGürcüstanparlamentinindostluqqrupları
arasındasıxəlaqələrqurulubki,budaəməkdaş
lığıasanlaşdırırvəparlamentformatındatəcrübə
mübadiləsinigücləndirir.Ölkələrimizarasında
qanunvericilikbazası100dənçoxikitərəfivə
çoxtərəfimüqavilələriəhatəedir.
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lihərəkətiniasanlaşdıracaq.Bu
marşruttəkcəQafqazdadeyil,daha
genişbölgədəyükdövriyyəsiniartı-
racaq,əlaqəliinfrastrukturuinkişaf
etdirəcək,yenibazarların,turizmin
vəemalsektorlarınınsürətliinkişa-
fınaköməkedəcək,davamlıiqtisadi
inkişafa,sabitliyətöhfəverənəlavə
işyerləriyaradacaqdır.
GürcüstanHökumətininəsas

məqsədlərindənbirinəqliyyatinf-
rastrukturununtəkmilləşdirilməsi,
logistikamərkəzlərinininkişafıvə
nəqliyyatsistemlərinintutumunun
artmasınaköməketməkdir.Yenidə-
miryolumarşrutu,eynizamanda,

AsiyailəAvropaarasındasəmərəli
yükdaşımalarınıasanlaşdırmaq,
gücləndirməkvəaktivləşdirmək
üçün“Biryol-birkəmər”təşəb-
büsününməqsədlərinətamcavab
verməkləköhnəİpəkYolunun
dirçəlişindədəmühümroloyna-
yacaq.Eləcədəikiölkənintranzit
potensialınıntamaçılmasına,habelə
nəqliyyatdəhlizlərinintanınmasına
vəonlarınşaxələndirilməsinəkö-
məkedəcək.

-GürcüstantərəfiAzərbaycan
vəErmənistanarasındamüna-
sibətlərinnormallaşdırılması
üçünkifayətqədəraddımlar
atır.Birdiplomatolaraq,Cə-
nubiQafqazıngələcəyinibu
gününprizmasındanvəAzər-
baycanın44günlükVətən
müharibəsindəkiqələbəsindən
sonranecəgörürsünüz?

-Gürcüstandəfələrləbəyan
edibki,əsasməqsədimizregion-
dasülhüvəsabitliyiqorumaqla
yanaşı,etimadıbərpaetməkdir.
GürcüstanınBaşnazirivəamerikalı
tərəfdaşlarımızınyardımıiləErmə-
nistanlaAzərbaycanarasındaəldə
edilənhumanitaraktbunayaxşı
birnümunədir.Bu,onugöstərirki,
Gürcüstantərəfərarasındaetima-
dınbərpasıprosesinəəhəmiyyətli
töhfəverəbilər.Konkretlayihələr
üzərindəişləməkvəonlarıüçtərəfi
formatdahəyatakeçirməkmüm-
kündür.Bubaxımdan,Cənubi
Qafqazdaregionalsabitliyitəşviq

etməküçünGürcüsta-
nınBaşnaziriQaribaşvili
BMTBaşAssambleyası-
nın76-cısessiyasıçərçivə-
sindəsəsləndirilənyeni
birsülhtəşəbbüsü-Sülh
QonşuluqTəşəbbüsüilə
çıxışetdi.
İnanıramki,müasir

dövrdəəməkdaşlıqdaha
dadərinləşəcək,bölgə-
mizəfiravanlıqgətirəcək.
CənubiQafqazdasülhü
vəsabitliyibərqəraredə-

cəkyenilayihələribirlikdəuğurla
həyatakeçirəbiləcəyik.

-Cənabsəfir,sondövrlərin
qlobalproblemiolanCOVID-
19pandemiyasıölkələrimi-
ziniqtisadiyyatınamənfitəsir
göstərdi.Sizcə,bunəticələriki
ölkəninəməkdaşlığındahansı
yeniqaydalarvəmünasibətlər
tələbedir?
-COVID-19pandemiyasından

əvvəlGürcüstaniqtisadiyyatınınən
dinamikinkişafedənsahələrindən
biriturizmidi.2019-cuildəGürcüs-
tandaxaricisəyahətçilərinsayıre-
kordhəddə-7,8faizartaraq9357
964nəfərəçatmışdıki,bunundaən
böyükhissəsiAzərbaycanınpayına
düşürdü.
Cariilinmartayındanetiba-

rənBakı-Tbilisi-Bakıreysləribərpa
olundu.Ümidedirəmki,pande-

miyadansonrakıdövrdəgöstərilən
istiqamətlərəəlavəolaraqBakı-Ba-
tumi-Bakıistiqamətindədəuçuşlar
bərpaolunabiləcək.
Böyükpotensialamalikolan

istiqamətlərdənbiridəmədəni-hu-
manitarəlaqələrsahəsidirki,sıx
təmaslarvəməhsuldarəməkdaşlıq-
laölkələrimizibir-birinəbağlayır.
Hərikiölkənintəhsilsahəsindədə
əməkdaşlıqmövcuddur.2004-cü
ildəbusahədəəməkdaşlıqhaqqın-
damüqaviləimzalanmışdır.Sənəd
üzərindəişiyaxıngələcəkdəbaşa
çatdıracağıq,hərikiölkəninvətən-
daşlarıalitəhsilmüəssisələrində
oxuyacaqlar.
İdmansahəsindədəyaxşıtəmas-

larımızvar.İdmançılarımızhəm
Gürcüstanda,həmdəAzərbaycan-
dakeçirilənbeynəlxalqidmantəd-
birlərindəfəaliştirakedirlər.
COVID-19pandemiyasıkonteks-

tindəGürcüstanvəAzərbaycanın
stratejitərəfdaşlarvədostdövlətlər
olaraqbir-birinədəstəkverməsini,
buvirusunyaratdığıproblemlərlə
birgəmübarizəaparmasınıqeyd
etməkistərdim.Yenigəlmişkən,
AzərbaycanınGürcüstanagöstər-
diyidəstəkvəyardımagörəAzər-
baycantərəfinə,ölkərəhbərliyinəöz
minnətdarlığımıbildirirəm.

-Cənabsəfir,parlamentlərarası
əlaqələrüzrəişçiqruplarınbir-
gəfəaliyyətininecəqiymələn-
dirirsinizvəGürcüstansəfirli-
yininbuəlaqələrininkişafında
rolunədənibarətdir?
-AzərbaycanGürcüstanınsiyasi,

ticarət-iqtisadi,investisiya,ener-
jivəmədəni-humanitarsahələrdə
sıxəlaqələriolanstratejitərəfdaşı-
dır.İkiölkəxalqlarıvəhakimiyyət
nümayəndələriarasındakıdostluq
münasibətləriGürcüstanlaAzər-
baycanarasındamehribanqonşu-
luqvəstratejitərəfdaşlıqmünasi-
bətlərininqurulmasınaköməkedir.
GürcüstanvəAzərbaycanbir-

birlərininərazibütövlüyünəbö-
yükönəmverirvəgüclüqarşılıqlı

dəstəkləriniifadəedirlər.Parla-
mentlərarasıəməkdaşlıqikiölkə
arasındatarixəndostluqmünasibət-
lərinindərinləşməsindəmühümrol
oynayır.MilliMəclisinvəGürcüs-
tanparlamentinindostluqqrup-
larıarasındasıxəlaqələrqurulub
ki,budaəməkdaşlığıasanlaşdırır
vəparlamentformatındatəcrübə
mübadiləsinigücləndirir.Ölkələri-
mizarasındaqanunvericilikbazası
100-dənçoxikitərəfivəçoxtərəfi
müqavilələriəhatəedir.Busənəd-
lərəməkdaşlığımızınpraktikiola-
raqbütünsahələrinitənzimləyir.
GürcüstansəfirliyininMilli

Məclisləyaxınvəişgüzarəlaqələri
mövcuddur.Sizinverdiyinizfürsət-
dənistifadəedərəkbusıxəməkdaş-
lığagörəAzərbaycanparlamentinə
təşəkkürümüvəhərbirmillət
vəkilinədərinhörmətimibirdaha
ifadəedirəm.
Digərmühümsiyasimexanizm

2012-ciildəxariciişlərnazirləri
tərəfindənqurulanGürcüstan-
Azərbaycan-Türkiyəüçtərəfi

formatıdır-TrabzonBəyannaməsi.
Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə
parlamentlərininxariciəlaqələr
komitələrisədrlərininüçtərəfi
formatdagörüşləri2014-cüildə
keçirilib.Buformatüçölkəara-
sındaqurulanstratejiəməkdaşlığı
gücləndirirvəo,regionaltəhlükə-
sizliyə,sabitliyətöhfəverir.
Qlobalpandemiyayabaxmaya-

raq,ikiölkəarasındahəmqanun-
verici,həmdəicrahakimiyyətləri
arasındaikitərəfisəfərlərindina-
mikasıaktivdir.Yaxıngələcəkdə
AzərbaycanparlamentininSədri
SahibəxanımQafarovanınGürcüs-
tanarəsmisəfərinigözləyirik.
Müstəqillikqazandığımızgün-

dənbəri,xüsusənölkəmizinçətin
günlərindəAzərbaycanındəstəyini
vəköməyinihəmişəhissetmişik.
Bizdəöznövbəmizdəbütüntəşəb-
büslərindəvəbeynəlxalqtəşkilatlar-
daAzərbaycanıdəstəkləyirik.

-CənabPataradze,artıq3ildir
ki,ölkəmizdəGürcüstanıtəm-

siledirsiniz.yəqinAzərbayca-
nınrayonlarınıkifayətqədər
gəzməkimkanınızolub.Ən
çoxharalarıbəyənirsiniz?
-Gürcüstanındostvəstrateji

tərəfdaşıolanbuölkədədiploma-
tikmissiyayarəhbərliketməkdən
olduqcaməmnunam.Azərbaycan-
daişləməkvəyaşamaqhəmmənə,
həmdəailəməçoxrahatdır.Mən
Azərbaycanınbirçoxbölgələri-
nigəzmişəm.Buradailinbütün
fəsillərigözəldir.Dağlarvədüzən-
liklərbənzərsizdir,ölkəninzəngin
mətbəxivar.Yerliəhaliçoxxeyir-
xahdır.BuQafqazölkəsinibütün
dünyaölkələrindənfərqləndirən
möhtəşəmqonaqpərvərliyəhəmişə
heyranolmuşam.
Fürsətdənistifadəedərək,xal-

qınızıAzərbaycanRespublikası
müstəqilliyininbərpasının30-cu
ildönümümünasibətiiləürəkdən
təbrikedirəm.QardaşAzərbaycan
xalqınaözdərinhörmətimibildirir,
sülh,firavanlıqvəuğurlardiləyi-
rəm.

Parlamentlərarasındaəməkdaşlıqikiölkəara
sındatarixəndostluqmünasibətlərinindərin
ləşməsindəmühümroloynayır.MilliMəclisin
vəGürcüstanparlamentinindostluqqrupları
arasındasıxəlaqələrqurulubki,budaəməkdaş
lığıasanlaşdırırvəparlamentformatındatəcrübə
mübadiləsinigücləndirir.Ölkələrimizarasında
qanunvericilikbazası100dənçoxikitərəfivə
çoxtərəfimüqavilələriəhatəedir.



HörmətliEldarmüəllim!

Si zi – Mil li Məc li sin He sab la yı cı ko mis si ya sı nın səd ri ni, ta nın mış iq ti sad çı nı ana-
dan ol ma ğı nı zın 70 il li yi mü na si bə ti ilə sə mi mi qəlb dən təb rik edi rəm. 

Siz or ta mək tə bi bi tir dik dən son ra Azər bay can Xalq Tə sər rü fa tı İns ti tu tun da ali 
təh sil ala raq  iq ti sad çı ix ti sa sı na yi yə lən mi si niz. Hə lə tə lə bə ikən əmək fəaliy yə ti nə 
baş la mış, iq ti sad çı və əm təəşü nas ki mi təc rü bə top la mı sı nız. Hər bi xid mə ti ni zi ba şa 
vur duq dan son ra isə 1975-1987-ci il lər də öl kə mi zin Ti ca rət Na zir li yi sis te min də bir 
sı ra mə sul və zi fə lər də ça lış mı sı nız. 1987-ci il dən işə baş la dı ğı nız “Azə ritt  i faq”da kı 
fəaliy yə ti ni zi bu gün ic ti mai əsas lar la da vam et di rir, 1993-cü il dən eti ba rən isə bu 
qu ru mun İda rə He yə ti nin səd ri si niz. 

Siz iq ti sa diy yat el mi nə ma ra ğı nız sa yə sin də 1981-1985-ci il lər də as pi rant ki mi 
el mi araş dır ma lar la məş ğul ol muş, dis ser ta si ya lar mü da fi ə edə rək iq ti sad üz rə fəl sə-
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fə dok to ru, iq ti sad elm lə ri dok to ru el mi də rə cə lə ri ni və pro fes sor el mi adı nı al mı sı nız. 
2011-ci il dən eti ba rən Azər bay can Koope ra si ya Uni ver si te ti nin rek to ru su nuz. 

Si zin çox şa xə li fəaliy yə ti niz diq qət dən kə nar da qal ma mış, müs tə qil Azər bay ca nı-
mı zın “Şöh rət” or de ni nə, həm çi nin Tür ki yə, Al ma ni ya və İta li ya nın bir sı ra el mi-təd-
qi qat təş ki lat la rı nın təl tifl  ə ri nə və fəx ri ad la rı na la yiq gö rül mü sü nüz.

Siz həm də ge niş ic ti maiy yə tin rəğ bə ti ni qa zan mış zi ya lı ola raq Azər bay can Ağ saq-
qal lar Şu ra sı nın səd ri se çil mi si niz. 

Se çi ci lə rin eti ma dı sa yə sin də Siz II, III,  IV və V ça ğı rış Mil li Məc li sin de pu ta-
tı ol mu su nuz. Bu gün VI ça ğı rış Mil li Məc li sin de pu ta tı, par la men tin He sab la yı cı 
ko mis si ya sı nın səd ri, Elm və təh sil ko mi tə si nin üz vü ki mi qa nun ya ra dı cı lı ğı, öl kə də 
apa rı lan is la hat la rın hü qu qi ba za sı nın tək mil ləş di ril mə si işin də ya xın dan iş ti rak edir-
si niz. 

Siz həm də müs tə qil Azər bay can par la men ti nin bey nəl xalq əla qə lə ri nin möh kəm-
lən mə si nə də yər li töh fə lər ve rir si niz. Mil li Məc li sin QDİƏT Par la ment Məc li sin də-
ki nü ma yən də he yə ti nin, Azər bay can-Ni der land par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi 
qru pu nun rəh bə ri, Tür ki yə, Ru si ya, Ya po ni ya, Çe xi ya, Əf qa nıs tan, Xor va ti ya, Kü-
veyt, Pol şa və Slo ve ni ya ilə  əla qə lər üz rə iş çi qrup la rın üz vü ki mi sə mə rə li fəaliy yət 
gös tə rir, par la ment dip lo ma ti ya sı nın in ki şa fın da səy lə ri ni zi əsir gə mir si niz. İna nı ram 
ki, bun dan son ra da müs tə qil döv lə ti mi zin tə rəq qi si na mi nə var qüv və ni zi sərf edə cək-
si niz. 

Hör mət li El dar müəl lim! 

Si zi 70 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha ürək dən təb rik edir, Si zə uzun 
ömür, can sağ lı ğı, fəaliy yə ti niz də ye ni-ye ni uğur lar ar zu la yı ram. 

Hörmətlə,

SAHİBƏQAFAROVA

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakışəhəri,26iyul2021-ciil



HörmətliEldarmüəllim!

Si zi – Mil li Məc li sin He sab la yı cı ko mis si ya sı nın səd ri ni, ta nın mış iq ti sad çı nı ana-
dan ol ma ğı nı zın 70 il li yi mü na si bə ti ilə sə mi mi qəlb dən təb rik edi rəm. 

Siz or ta mək tə bi bi tir dik dən son ra Azər bay can Xalq Tə sər rü fa tı İns ti tu tun da ali 
təh sil ala raq  iq ti sad çı ix ti sa sı na yi yə lən mi si niz. Hə lə tə lə bə ikən əmək fəaliy yə ti nə 
baş la mış, iq ti sad çı və əm təəşü nas ki mi təc rü bə top la mı sı nız. Hər bi xid mə ti ni zi ba şa 
vur duq dan son ra isə 1975-1987-ci il lər də öl kə mi zin Ti ca rət Na zir li yi sis te min də bir 
sı ra mə sul və zi fə lər də ça lış mı sı nız. 1987-ci il dən işə baş la dı ğı nız “Azə ritt  i faq”da kı 
fəaliy yə ti ni zi bu gün ic ti mai əsas lar la da vam et di rir, 1993-cü il dən eti ba rən isə bu 
qu ru mun İda rə He yə ti nin səd ri si niz. 

Siz iq ti sa diy yat el mi nə ma ra ğı nız sa yə sin də 1981-1985-ci il lər də as pi rant ki mi 
el mi araş dır ma lar la məş ğul ol muş, dis ser ta si ya lar mü da fi ə edə rək iq ti sad üz rə fəl sə-
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fə dok to ru, iq ti sad elm lə ri dok to ru el mi də rə cə lə ri ni və pro fes sor el mi adı nı al mı sı nız. 
2011-ci il dən eti ba rən Azər bay can Koope ra si ya Uni ver si te ti nin rek to ru su nuz. 

Si zin çox şa xə li fəaliy yə ti niz diq qət dən kə nar da qal ma mış, müs tə qil Azər bay ca nı-
mı zın “Şöh rət” or de ni nə, həm çi nin Tür ki yə, Al ma ni ya və İta li ya nın bir sı ra el mi-təd-
qi qat təş ki lat la rı nın təl tifl  ə ri nə və fəx ri ad la rı na la yiq gö rül mü sü nüz.

Siz həm də ge niş ic ti maiy yə tin rəğ bə ti ni qa zan mış zi ya lı ola raq Azər bay can Ağ saq-
qal lar Şu ra sı nın səd ri se çil mi si niz. 

Se çi ci lə rin eti ma dı sa yə sin də Siz II, III,  IV və V ça ğı rış Mil li Məc li sin de pu ta-
tı ol mu su nuz. Bu gün VI ça ğı rış Mil li Məc li sin de pu ta tı, par la men tin He sab la yı cı 
ko mis si ya sı nın səd ri, Elm və təh sil ko mi tə si nin üz vü ki mi qa nun ya ra dı cı lı ğı, öl kə də 
apa rı lan is la hat la rın hü qu qi ba za sı nın tək mil ləş di ril mə si işin də ya xın dan iş ti rak edir-
si niz. 

Siz həm də müs tə qil Azər bay can par la men ti nin bey nəl xalq əla qə lə ri nin möh kəm-
lən mə si nə də yər li töh fə lər ve rir si niz. Mil li Məc li sin QDİƏT Par la ment Məc li sin də-
ki nü ma yən də he yə ti nin, Azər bay can-Ni der land par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi 
qru pu nun rəh bə ri, Tür ki yə, Ru si ya, Ya po ni ya, Çe xi ya, Əf qa nıs tan, Xor va ti ya, Kü-
veyt, Pol şa və Slo ve ni ya ilə  əla qə lər üz rə iş çi qrup la rın üz vü ki mi sə mə rə li fəaliy yət 
gös tə rir, par la ment dip lo ma ti ya sı nın in ki şa fın da səy lə ri ni zi əsir gə mir si niz. İna nı ram 
ki, bun dan son ra da müs tə qil döv lə ti mi zin tə rəq qi si na mi nə var qüv və ni zi sərf edə cək-
si niz. 

Hör mət li El dar müəl lim! 

Si zi 70 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha ürək dən təb rik edir, Si zə uzun 
ömür, can sağ lı ğı, fəaliy yə ti niz də ye ni-ye ni uğur lar ar zu la yı ram. 

Hörmətlə,

SAHİBƏQAFAROVA

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakışəhəri,26iyul2021-ciil



HörmətliAzaymüəllim!

Si zi – Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, ATƏT PA-da Azər bay can par la men ti nin nü ma yən də 
he yə ti nin rəh bə ri ni və ATƏT PA-nın vit se-pre zi den ti ni, Azər bay can Res pub li ka sı nın Qey-
ri-Hö ku mət Təş ki lat la rı na Döv lət Dəs tə yi Agent li yi nin Mü şa hi də Şu ra sı nın səd ri ni ana dan 
ol ma ğı nı zın 50 il li yi mü na si bə ti ilə sə mi mi qəlb dən təb rik edi rəm. 

Siz Qər bi Azər bay ca nın Zən gə zur ma ha lın dan baş la yan elm və təh sil yo lu nu zu müs tə qil 
Azər bay can Res pub li ka sın da uğur la da vam et dir mi si niz. Fərq lən mə dip lo mu ilə bi tir di yi-
niz Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin Ta rix fa kül tə sin də oxu du ğu nuz il lər də ic ti mai fəal lı ğı nız la 
se çil mi si niz. “Eli tar” Gənc lər Klu bu nun, Azər bay can Gənc lə ri nin Sülh və Təh lü kə siz lik İt-
ti fa qı İc ti mai Bir li yi nin, Azər bay can Res pub li ka sı Gənc lər Təş ki la tı nın Mil li Şu ra sı nın səd ri 
ol mu su nuz. Da ha son ra Azər bay can Mil li QHT Fo ru mu na rəh bər lik et mi si niz. Ça lış dı ğı nız 
sa hə lər lə əla qə dar daim bi lik lə ri ni zi ar tır ma ğa ma raq gös tə rə rək qar daş öl kə nin  pay tax tı An-
ka ra da Tür ki yə və Or ta Şərq Döv lət İda rə çi lik İns ti tu tun da “Bey nəl xalq Döv lət İda rə çi lik 
Proq ra mı”nın, ABŞ-da Har vard-Ken ne di Mək tə bi nin “QHT Li der lə ri üçün St ra te ji İda rəet-
mə” proq ra mı nın mə zu nu ol mu su nuz. 
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Əmək fəaliy yə ti nə ilk gənc lik il lə rin dən sa də zəh mət ada mı ki mi baş la sa nız da, ic ti mai 
iş lər də ki fəal lı ğı nız və tə şəb büs kar lı ğı nız Si zi daim yük səl dib. Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti ya nın da Qey ri-Hö ku mət Təş ki lat la rı na Döv lət Dəs tə yi Şu ra sı na rəh bər lik 
et di yi niz dövr də əmək sal na mə ni zə yad da qa lan sə hi fə lər ya zıb. 

Azay müəl lim, öl kə miz də ye ni sa hə olan QHT sis te mi ilə bağ lı el mi təd qi qat la rı nız 
ma raq la qar şı la nıb. Bu möv zu da yaz dı ğı nız dis ser ta si ya nı uğur la mü da fi ə edə rək si ya-
si elm lər üz rə fəl sə fə dok to ru el mi də rə cə si nə la yiq gö rül mü sü nüz. Nü fuz lu jur nal lar da 
dərc olun muş 30-dan çox el mi mə qa lə nin və bir mo noq ra fi  ya nın müəl li fi  si niz. Əsər lə ri-
niz də və tən daş cə miy yə ti nin qar şı sın da da ya nan ak tual prob lem lər, qey ri-hö ku mət təş-
ki lat la rı nın in ki şaf di na mi ka sı, müasir Azər bay can si ya si el min də QHT ins ti tut la rı nın 
ye ri və ro lu araş dı rı lıb, möv zu bey nəl xalq təc rü bə müs tə vi sin də ge niş təh lil edi lib. Bey-
nəl xalq konf rans lar da oxu du ğu nuz mə ru zə lər də ma raq do ğu rub. 

Siz III, IV, V və VI ça ğı rış Mil li Məc li sə seç ki lər də de pu tat man da tı qa zan mı sı nız. 
Par la ment də Hü quq si ya sə ti və döv lət qu ru cu lu ğu ko mi tə si nin üz vü ki mi qa nun ya ra-
dı cı lı ğı işi nə töh fə ve rir, bey nəl xalq əla qə lə ri mi zin ge niş lən mə sin də fəal lıq gös tə rir si niz. 
Azər bay can-Ru mı ni ya par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi qru pu nun rəh bə ri, Tür ki yə, 
Çe xi ya, Bö yük Bri ta ni ya, Al ma ni ya, Fran sa, İs pa ni ya,  İs veç rə, İta li ya, Pol şa, Es to ni ya, 
Be la rus və Öz bə kis tan la ana lo ji iş çi qrup la rın üz vü ki mi fəaliy yə ti niz təq di rə la yiq dir. 

Siz həm də 2005-ci il dən bu gü nə ki mi  A TƏT-in Par la ment As samb le ya sın da Azər-
bay can nü ma yən də he yə ti nin üz vü, ha zır da isə rəh bə ri ki mi sə mə rə li  fəaliy yət gös tə-
rir si niz. 2016-cı il dən bu gü nə dək ATƏT PA-nın vit se-pre zi den ti ki mi mə sul və zi fə də 
öl kə mi zi la yi qin cə təm sil edir si niz. Azər bay ca nın tə şəb bü sü ilə ya ra dıl mış ATƏT PA-nın 
İpək Yo lu na Dəs tək Qru pun da iş ti rak çı döv lət lə rin sa yı nın art ma sın da qu ru mun səd-
ri ola raq xid mət lə ri niz var. Ey ni za man da, Dialoq və Əmək daş lıq üz rə Ba kı Par la ment 
Plat for ma sı nın koor di na to ru su nuz. İna nı ram ki, müs tə qil Azər bay can döv lət çi li yi nin 
möh kəm lən mə si is ti qa mə tin də ic ti mai-si ya si fəaliy yə ti ni zi bun dan son ra da əzm lə da vam 
et di rə cək si niz.

Hör mət li Azay müəl lim!

Si zi 50 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha ürək dən təb rik edir, Si zə uzun ömür, 
can sağ lı ğı, çox şa xə li fəaliy yə ti niz də ye ni-ye ni uğur lar ar zu la yı ram.

Hörmətlə,

SAHİBƏQAFAROVA
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakışəhəri,23iyun2021-ciil



HörmətliAzaymüəllim!

Si zi – Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, ATƏT PA-da Azər bay can par la men ti nin nü ma yən də 
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HƏMSÖHBƏT HƏMSÖHBƏT

-Eldarmüəllim,Prezident
tərəfindən“Şərəf”ordeniilə
təltifolunmağınızxəbərini
hansıhisslərləqarşıladınız?
-Təltifolunmaq,fəxriadalmaq

hərbirinsanüçünxoşdur,bu,
insanınəməyinə,fəaliyyətinəve-
riləndəyəringöstəricisidir.Əmə-
yimindövlətbaşçısısəviyyəsində
qeydolunmasıməndətamamilə

başqahisslərdoğurdu.Bildiyiniz
kimi,mən2011-ciildəmöhtərəm
PrezidentimizİlhamƏliyevin
sərəncamıilə“Şöhrət”ordeniilə
təltifolunmuşdum.Onilsonra
dahayüksəkdərəcəlitəltifəlayiq
görüləcəyimigözləmirdim.Ona
görədə“Şərəf”ordeniilətəltif
olunduğumbarədəməlumatalan-
dakeçirdiyimhissölkəbaşçısına

dərinminnətdarlıqoldu.
Möhtəşəmqələbəmizdənsonra

taleyüklüməsələlərləgecə-gündüz
məşğulolduğubirzamandamöh-
tərəmPrezidentimizinvaxttapa-
raqmənimfəaliyyətiməqiymət
verməsi,mənitəltifetməsiqəlbimi
fərəhlədoldurdu.
Vətənmüharibəsindəqələbə

çalaraqtorpaqlarımızınişğaldan

azadolunmasındanvəərazibü-
tövlüyümüzünbərpaedilməsin-
dənduyduğumuzhisslərdənsonra
butəltifmənəsevincbəxşedən
ənönəmlibirhadisəoldu.Özüm-
ləbərabərailəmə,yaxınətrafıma,
çiyin-çiyinəçalışdığımkollektivlə-
rinsevincinəsəbəbolduğumagörə
qürurduydum.Eynizamanda,bu
təltifməndəməsuliyyəthissinida-
hadaartırdı.
Mənindihəyatdanailolduq-

larımlakifayətlənməməli,daha
səmərəli,dahaməhsuldarçalış-
malıyam,dövlətimizvəxalqımız
üçündahafaydalıfəaliyyətgöstər-
məyəborcluolduğumuyaxşıbaşa
düşürəm.

-MilliMəclisinbirneçəça-
ğırışınındeputatı,komissiya
sədri,çoxsaylıbeynəlxalqfəx-
riadlarınsahibisiniz.Bununla
bərabəraktivelmifəaliyyətlə
dəməşğulsunuzvəAzərbay-
cankooperasiyaUniversite-
tininrektorusunuz.Elmsizin
həyatınızdanəkimiyertutur?
-İnformasiyatexnologiyaları-

nınyüksəkinkişafedərəkaparıcı
qüvvəyəçevrildiyimüasirdövrdə
elmhamımızınhəyatındamühüm
yertutur.Elmibiliklərəmalikol-
madandünyadavəregionlarda
başverənhadisələrdənbaşçıxar-
maq,həyatdadüzgünmövqetut-
maqqeyri-mümkündür.Mənhələ
gənclikillərimdənelmiaraşdırma-
larlaməşğulolmuşam.Universitet
rektoruolmazdanəvvəldəfəal
elmifəaliyyətimolub.Kooperasi-
yasistemininrəhbərikimigərgin
fəaliyyətimdövründəmətbuatda
dərcolunansanballıməqalələrim
elmiictimaiyyətin,ocümlədən
TürkiyəvəAvropanınbirsıra
ElmlərAkademiyalarınındiqqəti-
nicəlbedirdi.Bununəzərəalaraq
hələ2009-cuildərəhbəriolduğum
“Azəritifaq”ınİdarəHeyətielmi
potensialımdandahasəmərəli
istifadəolunmasıüçünAzərbay-
canKooperasiyaUniversitetində

elmi-pedaqojifəaliyyətləməşğul
olmağımıtövsiyəetdi.Həminil-
dənbuuniversitetdəbaşmüəllim
vəkafedramüdirikimifəaliyyət
göstərdim,2011-ciildərektortəyin
olundum.Universitetdəmövcud
olanelmimühitmənielmsahəsi
ilədahafəalməşğulolmağahə-
vəsləndirdi.Fəlsəfədoktoruvə
elmlərdoktorudissertasiyalarımı
uğurlamüdafiəetdim,professor
elmidərəcəsialdım.Dərsliklərim,
monoqrafiyalarımçapolundu.
ElmiməqalələrimbirsıraAvropa
ölkələrinin,Türkiyənin,Rusiyanın
nüfuzluelmijurnallarındadərc
edilir.2017-ciildəAlmaniyanın
nüfuzlu“Şprinqer”nəşriyyatıtə-
rəfindəningilisdilindəçapolunan
“Qlobalərzaqtəhlükəsizliyi:real-

lıqlar,çağırışlarvəperspektivlər”
adlımonoqrafiyamEkspertKomi-
təsitərəfindənBMT-ninİsveçrədə
yerləşənMərkəziKitabxanasının
fondunaqəbuledilmişdir.Mən
bunutəközümündeyil,Azərbay-
canelmininnövbətiuğurukimi
qiymətləndirirəm.
Elmiaraşdırmalarlaməşğul

olmaqlayanaşı,gəncalimlərinye-
tişdirilməsinəxüsusidiqqətayırı-
ram.Elmirəhbərliyimiləçoxsaylı
gənclərfəlsəfədoktorudissertasi-
yalarınıuğurlamüdafiəetmişlər,
elmlərdoktoruadıalmaqiddiasın-
daolanbirneçəgəncaliminelmi
məsləhətçisiyəm.Mənelmifəaliy-
yətimiheçvaxtdayandırmamışam
vəbu,mənimhəyatımınayrılmaz
hissəsidir.

Eldar Quliyev: 

“Hər zaman seçicilərimin qarşısına vədlərlə 
yox, gördüyüm işlərin hesabatı ilə çıxmışam”

Ənənəvi “Həmsöhbət” rubrikamızın yubilyar qonağı millət vəkili, Milli Məclisin 
Hesablama komissiyasının sədri, Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri, 
professor Eldar Quliyevdir. Eldar müəllimlə görüşümüz onun 70 illik yubileyi 
ərəfəsində baş tutdu. Hörmətli millət vəkilimizlə söhbətimizə dövlət başçısı 
tərəfi ndən “Şərəf” ordeni ilə təltif edilməsi münasibəti ilə təbriklə başladıq. 
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adlımonoqrafiyamEkspertKomi-
təsitərəfindənBMT-ninİsveçrədə
yerləşənMərkəziKitabxanasının
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Eldar Quliyev: 

“Hər zaman seçicilərimin qarşısına vədlərlə 
yox, gördüyüm işlərin hesabatı ilə çıxmışam”

Ənənəvi “Həmsöhbət” rubrikamızın yubilyar qonağı millət vəkili, Milli Məclisin 
Hesablama komissiyasının sədri, Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri,  
professor Eldar Quliyevdir. Eldar müəllimlə görüşümüz onun 70 illik yubileyi 
ərəfəsində baş tutdu. Hörmətli millət vəkilimizlə söhbətimizə dövlət başçısı 
tərəfindən “Şərəf” ordeni ilə təltif edilməsi münasibəti ilə təbriklə başladıq. 
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-MillətvəkiliseçildiyinizSa-
bunçurayonununəhalisibir
qədərmürəkkəbtəbiətiilə
seçilir,dinəvəadət-ənənəyə
xüsusiönəmverir.Beşçağırış
buərazidənseçilməyinizibu
insanlarınsizəolanetimadı
kimiqiymətləndiririk.

-Qeydetdiyinizxüsusiyyət
yalnızdeputatıolduğumərazinin
əhalisinədeyil,Bakışəhərininbü-
tünkəndlərinəaiddir.Bukəndlər-
dəhələsovetdövrününsərtqa-
dağalarınabaxmayaraq,əhaliheç
vaxtdiniinancındanvazkeçmə-
yib,yüzillərdəngələnadət-ənə-

nələriniqoruyaraqyeninəsillərə
ötürmüşdür.Mənbuxüsusiyyəti
“mürəkkəbtəbiət”adlandırmaz-
dım.Onagörəki,mənimbütün
uşaqlığımvəgəncliyimhəminmü-
hitdəkeçib,indiyəqədərdəhəmin
mühitləsıxəlaqələrimdavamedir.
Valideynlərimdinəbağlıinsanlar

olubvəbizidəburuhdatərbiyə
ediblər.Beşçağırışeynidairədən
deputatseçilməyimləbağlıqeyd
etməliyiəmki,seçicilərinetimadını
qazanmasaydım,növbətiseçkilər-
dənamizədliyiminirəlisürülmə-
sinəheçvaxtrazılıqverməzdim.
Mənimdeputatfəaliyyətimhəmişə
şəfafolub,gördüyümişlərseçici-
lərimingözüqarşısındaolub.Mən
MilliMəclisəseçkilərzamanıde-
putatlığanamizədolarkənseçici-
lərləgörüşəvədlərləyox,deputat
olduğumdönəmdəgördüyümiş-
lərinhesabatıiləçıxmışam.Buhe-
sabatseçiciləriqaneetməsəydi,hər
seçkidəmənimləopponentolan
10-danartıqnamizədarasındanbu
mandatamənilayiqgörməzdilər.
Seçicilərimqarşısındaüzüağolma-
ğımmənidahafəalişaparmağa
ruhlandırır.

 
-Eldarmüəllim,sizinAğsaq-
qallarŞurasınaseçilməyiniz
ölkəmizüçünmürəkkəbbir
dönəmətəsadüfetdi.Quru-
munİdarəHeyətininüzvləri
cəmiyyətimizdəböyüknüfuz

sahibləridir.AğsaqqallarŞu-
rasınınsədriolaraqfəaliyyə-
tinizinprioritetistiqamətləri
hansılarıdır?
-Çoxdoğrusöylədiniz.Azər-

baycanAğsaqqallarŞurasının
növbədənkənarqurultayıötənil
Vətənmüharibəsibaşlayandancə-
miikigünsonra-sentyabrın29-da
keçirildi.Hərşeydənəvvəl,mənim
bunüfuzlutəşkilatasədrliyimi
dəstəkləyənölkərəhbərliyinə,
eləcədənamizədliyiməsəsverən
qurultaynümayəndələrinədərin
minnətdarlığımıbildirirəm.Şura-
nınİdarəHeyətinəMilliMəclisin
deputatları,görkəmlielmxadim-
ləri,tanınmışziyalılarvəictimai
xadimlərdaxildir.Ölkəictimaiyyə-
tiarasındaböyüknüfuzuolanbu
şəxslərləbirlikdəŞurayauzunillər
rəhbərliketmişİmamMustafayev,
BudaqBudaqov,FətahHeydə-
rovkimiictimai-siyasixadimlərin
başladığıişiuğurladavametdir-
məyəvəŞuranınfəaliyyətinidaha
dagenişləndirərəknüfuzunuyük-
səltməyəçalışacağıq.Fəaliyyətin
prioritetistiqamətlərinəgəldikdə

isəməqsədimizŞuranınNizamna-
məsiilənəzərdətutulanvəzifələ-
rinyerinəyetirilməsini,xalqımızın
milli-mənəvidəyərlərinivətarixi
ənənələrininəzərəalmaqlacəmiy-
yəthəyatınınaktualməsələlərinin
həllinə,eləcədəgənclərimizin
adət-ənənələrimizəhörmətvə
vətənpərvərlikruhundatərbiyə
olunmasınaağsaqqallarıntöhfəsini
təminetməkdir.Buvəzifələriye-
rinəyetirməküçünİdarəHeyəti-
miz2021-2023-cüilləriəhatəedən
dövrəcarivəperspektivİşplanı
hazırlayıbtəsdiqetmişdirvəhazır-
dahəminplandanəzərdətutulan
qrafiküzrəişləridavametdiririk.
İnanıramki,özsıralarındaiyirmi
minnəfərdənartıqmüdrikağsaq-
qalı,dəyərliziyalıları,ictimai-siya-
sixadimləribirləşdirənAzərbay-
canAğsaqqallarŞurasıözüzərinə
düşənvəzifələrilayiqincəyerinə
yetirəcəkdir.

-Birhadisənixatırlatmaq
istəyirəm.SizQaraDənizİqti-
sadiƏməkdaşlıqTəşkilatının
sessiyasınınErmənistandake-
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çiriləntoplantısındaiştirakı-
nızzamanıermənispikerinin
verdiyiordendənnümayişkə-
ranəşəkildəimtinaetdiniz.
ümumiyyətlə,düşmənölkədə
toplantıyaqatılmaqvəorden-
dənimtinaetməkSizinüçün
təhlükəlideyildimi?
-QaraDənizİqtisadiƏmək-

daşlıqTəşkilatı(QDİƏT)onaüzv
olan12dövlətarasındamüxtəlif
sahələrdəəməkdaşlıqedilməsinə
yardımgöstərənnüfuzlubeynəl-
xalqqurumdur.ButəşkilatınPar-
lamentAssambleyasıüzvölkələrin
parlamentlərinintəmsilolunduğu
qurumdurvəmənbuAssamb-
leyadaAzərbaycannümayəndə
heyətininrəhbəriolmaqlayanaşı,
2019-cuildənAssambleyanınsədr
müaviniyəm.
Qeydetdiyinizhadisə2018-

ciildəolmuşdu.Bildiyinizkimi,
QDİƏTParlamentAssambleya-
sınınsessiyalarınövbəiləüzv
dövlətlərinərazisindəkeçirilirvə
həminsessiyadaİrəvanşəhərində
keçirilirdi.Təşkilatın20illiyiilə
əlaqədar(1998-ciildəyaranmışdır)

sessiyanınsonundaüzvdövlət-
lərinnümayəndəheyətlərinin
rəhbərlərinəyubileymedalıtəq-
dimolunmalıidi.MedalQDİƏT
adındanverilsədə,məndüşmən
ölkəninspikerininəlindənmedal
almağınəözümə,nədəölkəmi-
zinadınasığışdırmayaraqondan
imtinaetdim.Qeydetməliyəmki,
məndənsonraTürkiyə,Gürcüstan
vəUkraynanümayəndəheyətləri-
ninrəhbərləridəmedalalmaqdan
imtinaetdilər.Bununladaerməni
spikerşahmatdiliilədesək,mat
vəziyyətinədüşdü.
Düşmənölkədəkeçirilən

toplantıdaiştirakımızıntəhlükə-
liolub-olmamasınagəldikdəisə
mənoölkəyəfərdişəkildə,Eldar
Quliyevkimiyox,Azərbaycan
nümayəndəheyətininrəhbərikimi
getmişdimvətəhlükəbarədədü-
şünməyiağlımızagətirsəkdə,mən
də,nümayəndəheyətininüzvləri
dəancaqAzərbaycanıləyaqətlə
təmsiletməyiözümüzəborcbilə-
rəklazımolantərzdədavrandıq.

-Birictimai-siyasixadimkimi
uğurlarınızgözqabağındadır,
ammabununlabərabərinsan
onun“qalası”olanailəsin-
dədincəlir,mənəvirahatlıq
tapır...

Beləbirdeyimvar,“hər
biruğurlukişininarxasın-
dagüclübirqadındaya-
nır”.Ailədaxilirahatlığı
evinxanımıyaradır.
Beləbirrahatlıq
olmadanciddi,
səmərəlinəicti-
mai-siyasi,nədə
elmifəaliyyətlə
məşğulolmaq
mümkünde-

yil.Bucəhətdənmənailəmdənçox
razıyam.Onlarındəstəyiolmasay-
dı,mənbeləgeniş,vaxtlahesab-
laşmayanişlərinöhdəsindəngələ
bilməzdim.Ailəmmənimqürur
yerimdir.OğlumFəridBeynəlxalq
hüquqüzrəfəlsəfədoktorudur,
uzunmüddətXariciİşlərNazirliyi
sistemindədiplomatikişdəçalış-
mışdır.HazırdaisəAzərbaycan
RespublikasıPrezidentininAd-
ministrasiyasındaişləyir.Qızım
Aygüniqtisadüzrəelmlərdok-
toru,professordur,elmi-pedaqoji
fəaliyyətləməşğuldur.Əslrahatlı-
ğıdaailəmlə,xüsusənnəvələrim-
ləbirlikdəvaxtkeçirməyəimkan
olandatapıram.Allahhərkəsə
nəvə-nəticəqisməteləsin,məndə
nəvələrimləvaxtkeçirəndəbütün
gərginliyi,yorğunluğuunuduram.
Onlarınqayğısızböyüməsi,layiq-
livətəndaşkimiyetişməsiüçün
əlimdəngələnhərşeyietməyiözü-
məborcbilirəm.

ÜlviyyəAbdullayeva
“MilliMəclis”jurnalının

başredaktoru
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tapır...

Beləbirdeyimvar,“hər
biruğurlukişininarxasın-
dagüclübirqadındaya-
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evinxanımıyaradır.
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-Teymurmüəllim,xoşgör-
düksizi!
-Xoşgördük,şadoldumsizi

görməyə.Sağolunki,məniyada
salmısınız.

-Səhhətiniznecədir?
-Şükürlərolsun,qaydasında-

dır.93yaşımvar.Əsasodurki,
yazıram,pozuram.Düzdür,indi
dahapedaqojifəaliyyətiləməşğul
olabilmirəm.Ammayenəneynə-
məkolar?Qocalıqlarazılaşmaq
lazımdır...

-SizmüstəqilAzərbaycan
parlamentininilkçağırışmil-

lətvəkillərindənsiniz.5il
MilliMəclisinElmvətəhsil
komitəsikimiməsulbirko-
mitəsinərəhbərliketmisiniz.
Təbiiki,odövrlərölkəhə-
yatıçoxqarışıqictimai-siya-
siproseslərinburulğanında
qaynayırdı.Odövrlərinecə
xatırlayırsınız?
-Mənimöztaleyimkimi,

deputatlıqtaleyimdəqəribəlik-
lərilədoluoldu.Onagörəki,8
yaşımolandaatamı“xalqdüşmə-
ni”kimigüllələmişdilər.Atamın
evdənaparılmasıindiyəkimi
yadımdadır.19ildənsonrabəraət
aldı,əlboydakağızverdilərki,

qanunsuzyerəgüllələnib.Ana-
mıondandaəvvəlitirmişdim.
Yetimçiliklə,zillətləböyümü-
şəm.Ammamübarizolmuşam,
heçvaxtsınmamışam.Əlaoxu-
muşam,Qazaxrayonundaorta
təhsilüzrəqızılmedalalanilk
ikinəfərdənbiriyəm.Qızılme-
dallıolduğumüçünBakıDövlət
UniversitetininTarixfakültəsinə
imtahansızqəbulolunmuşam.
Moskvadaaspiranturanıbitirmi-
şəm.Uğurlumüdafiələrimolub.
Elmlərnamizədi,elmlərdokto-
ru,professor,akademikkimişə-
rəfielmititullarqazanmışam.Bu
yoldadayanmadanirəliləmişəm.

Ammaatamın“xalqdüşməni”
kimidamğalanmasıhərzaman
həyatımdanqaraxətkimikeçib.
Bəraətaldığızamandansonrada
daimsəksəkəliyaşamışam.Həmi-
şəbaşımıaşağısalıbelmi-pedaqoji
fəaliyyətləməşğulolmuşam.
Millətvəkiliolmaqşansım

yaranandadailkağlımagələnbu
oldu.Dediyimkimi,atambəraət
almışolsada,içimdəkioqor-
xuməndəsəksəkəyaratmışdı.
Məniçoxyaxındantanıyan,necə
təmənnasızbirinsanolduğumu
bilənakademikdostumdeputatlı-
ğanamizədliyimiverməyitək-
lifetdi.Düşündümki,doğma

el-obamınsözçüsüolmaqşərəfini
daşımaqdangözəlnəolabilər?!
Birsınayımözümü.Seçkilərdə
çoxobyektivkeçirildi.Hamıbilir
kiməm,nəçiyəm,necəadamam.
Onagörəgüclürəqibləriməqalib
gəldim.Elədeputatlıqfəaliyyəti-
nəbaşlayankimidəMilliMəclisin
ovaxtkıSədrirəhmətlikMurtuz
ƏləsgərovözüşəxsənməniElm
vətəhsilkomitəsininsədrliyinə
namizədgöstərdi.Təbiiki,bu
daçoxməsuliyyətlibirkomitə
idi.ŞükürolsunAllahaki,buişin
öhdəsindəndəeləbilirəmləya-
qətləgəldim.Ozamanbuko-
mitədəAzərbaycanMilliElmlər

AkademiyasınınprezidentiFərə-
məzMaqsudov,AMEA-nınsabiq
prezidentiEldarSalayevkimielm
sahəsindəxüsusixidmətləriolan
insanlartəmsilolunurdular.“Təh-
silhaqqında”,“Elmhaqqında”
qanunlarıhazırladıq.Ozamanbu
qanunlarikisəsvermədənkeçdi.
Üçüncüsəsverməzamanımən
artıqparlamentdədeyildim.Am-
mahəmişəparlamentiniclaslarını
izləyəndə,busənədlərhaqqında
müzakirələrgedəndəiçimdən
fəxarətlihisslərkeçirki,mənim
dəbuqanunlarüzərindəzəhmə-
timvar...Məneləparlamentdə
olduğumvaxtdanMilliMəclisin

ToponimiyaKomissiyasınınsədr
müaviniidim.Sonralardabuko-
missiyailəəlaqələrimkəsilmədi.
Baxmayaraq,cəmibirçağırış
deputatlıqşansımoldu.Amma
parlamentmənəçoxdoğmayer-
dir...

-HərzamanUluöndərHey-
dərƏliyevinxüsusidiqqə-
tindəolantarixçialimol-
musunuz.Daimonunsiyasi
kursunasadiqqalmışvə
bunuəməlifəaliyyətiniz-
ləsübutetmisiniz.yəqinki,
ümummilliliderləbağlıçox-
luxatirələrinizvar.

“Sa biq  de pu tat” rub ri ka mı zın bu də-
fə ki  qo na ğı ta nın mış  ic ti mai və elm 
xa di mi, aka de mik, AMEA-nın hə qi-
qi üz vü,  Azər bay ca nın müs tə qil li yi-
ni ikin ci  də fə əl də  et di yi ilk il lər dən 
par la ment də mil lət  və ki li və Mil li 
Məc li sin Elm və təh sil ko mi tə si nin 
səd ri ki mi fəaliy yət gös tə rən Tey mur  
Bün ya dov dur. Ta rix elm lə ri dok to ru, 
pro fes sor, Əmək dar elm xa di mi, hər 
za man və tən pər vər li yi, zəh mət se vər-
li yi və sə mi miy yə ti ilə in san la rın  kön-
lün də özü nə məx sus  ye ri olan, “Şöh-
rət”  və “Şə rəf” or den li qo ca man alim 
ilə söh bə ti mi zin əsas möv zu su həm 
Azər bay can par la men ti nin o dövr lə ri, 
həm də el mi ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı ol du. 

Millətvəkiliseçiləndənsonra
Uluöndərlədəfələrləgörüşlə
rimizoldu.Birneçədəfəxarici
səfərlərdəbirlikdəolmuşuq.
Xətrimiistəyibhəmişə...O,bir
dühaidi.Uzaqgörənliyi,xalqa
sevgisi,insanpərvərliyi,bütün
sahələrdəzənginbiliyəmalik
olmasıiləsağlığındatəkAzər
baycandayox,dünyadafeno
menkimitanınmaqonunkimi
çoxazliderənəsibolub.

AKTUAL



Teymur  Bünyadov: 
“Parlament mənə hər zaman doğmadır”

126  |  MİLLİ MƏCLİS   SENTYABR-OKTYABR, 2021     SENTYABR-OKTYABR, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  127   

AKTUAL SABİQ DEPUTAT

-Teymurmüəllim,xoşgör-
düksizi!
-Xoşgördük,şadoldumsizi

görməyə.Sağolunki,məniyada
salmısınız.

-Səhhətiniznecədir?
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-MilliElmlərAkademiyasının
Tarixİnstitutundadəyərlialimimiz
Aidaİmanquliyevailəbirgəişləyir-
dik.O,mənəhəmişəqardaşdeyib.
Ölkəninqarışıqvaxtıidi.Birdəfə
otaqdaidim.UluöndərdəMosk-
vadakıvəzifəsindənayrılmışdı.
Aidaxanımonunlatelefonlada-
nışırdı,məndədanışdım.Heydər
Əliyevmənədedi:“Siziyaxşıtanıyı-
ram,yaxşıalimsiniz.Hanıziyalılar?
Azərbaycanıkimlərətapşırmışınız?
Niyəağsaqqalkimisiyasiproseslərə
nəzarətetmirsiniz?”
Millətvəkiliseçiləndənsonra

dəfələrləgörüşlərimizoldu.Bir
neçədəfəxaricisəfərlərdəbirlikdə
olmuşuq.Xətrimiistəyibhəmişə...
O,birdühaidi.Uzaqgörənliyi,
xalqasevgisi,insanpərvərliyi,bü-
tünsahələrdəzənginbiliyəmalik
olmasıiləsağlığındatəkAzərbay-
candayox,dünyadafenomen
kimitanınmaqonunkimiçoxaz
liderənəsibolub.

PrezidentimizİlhamƏliyev
iləbağlıdagözəlxatirələrimvar.
XalçaMuzeyininaçılışındaçıxış
edirdim.Çıxışımçoxsəmimialın-
mışdı.HəmPrezidentimiz,həmdə
MehribanxanımƏliyevanıngör-
düyüişlərbarədəfikirlərimibil-
dirdim.Sonraşəkilçəkilənzaman
Prezidentinmühafizəxidmətindən

birnəfəryaxınlaşdıki,ürəyinizdən
öpməkistədim,necəgözəlsözlər
söylədiniz.

-Hazırkıparlamentinfəaliy-
yətiniyaxındanizləyəbilirsi-
niz?Qanunvericilikprosesini
necəqiymətləndirirsiniz?
-İzləyirəm.Parlamentinindiki

sədriSahibəxanımQafarovanıhə-

ləmillətvəkiliolduğuvaxtlardan
tanıyıram.Onunxariciölkəparla-
mentlərində,beynəlxalqtəşkilat-
lardaçıxışlarınıdəfələrlədinlə-
mişəm.Çoxsavadlıvəmərdbir
xanımdır.Onunrəhbərliketdiyi
parlamentbirazdafərqlidir.Sə-
liqə-səhman,intizam,məsuliyyət,
ciddibirab-havaözünügöstərir.

-Azərbaycanaarxeologiyavə
etnoqrafiyaelminəaid29də-
yərlimonoqrafiya,1000-əya-
xınqiymətliməqaləvəyazılar
bəxşedənböyükalimkimi
tarixdəqalacaqsınız.Hazırda
nəüzərindəişləyirsiniz?
-Daimyazı-pozuiləməşğul

olmuşam.Vicdanlaişləmişəm.
Yazmaqdan,oxumaqdanbaşqanə

işimolabilər?Mənim
900-əyaxınəsərimvar.
Heçvaxtbaşdansovdu
işgörməmişəm.Döv-
lətimdə,Prezidentim
dəgördüyümişlərihə-
mişəqiymətləndirirlər.
2005-ciildə“Şöhrət”,
sonra“Şərəf”ordenləri
ilətəltifolunmuşam.
2008-ciildəƏməkdar
elmxadimifəxriadı
almışam.Görürlərge-
cə-gündüzişləyirəm,
qiymətimiverirlər.10
nəfərelmlərdoktoru,

35nəfərelmlərnamizədiyetişdir-
mişəm.
2007-ciildəcəmiyyətdəictimai

elmlərsahəsindəmühümhadisə
sayılan“Azərbaycanetnoqrafiya-
sı”üçcildlikfundamentaləsərim
böyüktirajlailkdəfəçapedildi.
Onuntəşkilatçısı,başredaktoru
vəböyükhissəsininmüəllifiidim.
AzərbaycanRespublikasınınPrezi-
dentiİlhamƏliyevin“Azərbaycan
dilindəlatınqrafikasıiləkütləvi
nəşrlərinhəyatakeçirilməsihaq-
qında”2004-cüil12yanvartarixli
Sərəncamınaəsasənnəşrolunan
bumonoqrafiyanıncildlərində
Azərbaycanxalqınıntəsərrüfathə-
yatı,maddivəmənəvimədəniyyə-
ti,sənətkarlığı,ailəməişətivədi-
gərməsələlərözəksinitapıb.Daha
sonra“Qəbələnintarixi”,“Qəbə-
ləninetnoqrafiyası”və“Qəbələ
folkloru”kitablarınıhazırladım,
çapolundu,rusvəingilisdillərinə
tərcüməedildi.“Gözyaşları”ro-
manımbuyaxınlarda21mintirajla
təkrarçapolunub.Üçcildlik“Ba-

Həmdövlətrəhbəri,həmdəAliBaşKomandankimi
ordudamütəşəkkillik,vahidkomandanlıqyarat
dı,nizamintizamımöhkəmləndirdi.HeydərƏliyev,
sözünəslmənasında,müasirorduquruculuğunun
bünövrəsiniqoydu.SonradanUluöndərinyaratdığı
müasirAzərbaycanOrdusuonunlayiqlidavamçı
sı,Prezident,AliBaşKomandancənabİlhamƏliyev
tərəfindəndahasürətləinkişafetdirildi,dünyanın
əngüclüordularısırasındayeraldı.Budabizə30
illikhəsrətimizəsonqoymaqxoşbəxtliyiniyaşatdı.
Allahonuqorusun!
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yatılar”kitabımvar.Bubayatılar
sırfürəyimdənsüzülənlərdir:

Qansızlar,
Sinəmqandır,qansızlar,
Qansızabelbağlama,
Qansızolur,qansızlar.

Birdəgəlməz,
Gəlmişdi,birdəgəlməz,
Heydərkimibiroğul
Dünyayabirdəgəlməz...

-Ötənilinsonundamüzəfər
AliBaşkomandanınrəhbər-
liyiiləAzərbaycanOrdusu
möhtəşəmqələbəqazandı.
30ilhəsrətindəqaldığımız
müqəddəstorpaqlarımızaqo-
vuşduq.Qarabağınazadlığı
sizdənecəhissləryaratdı?O
tərəfərəziyarətetməkfikri-
nizvarmı?
-Mənhələdəeləbilirəmyuxu

görürəm.BuyaşımdaQarabağın
azadlığınıgördüm.Qazaxrayo-
nundanolduğum,oradaböyü-
düyümüçünermənilərləqonşu
yaşamışdıq.Mənermənixalqının
xislətini,mənfurluğunuyaxşı
bilirəm.HəmPrezidentimiz,həm
dəordumuzbizimmərdliyimizi,
namusumuzu,qəhrəmanlığımı-
zıözümüzəqaytardı.Buxəbəri
eşidəndətir-tirəsdim.Əsasəndə
Şuşa...Şuşatəkcəcənnətməkanı
olmayıb,həmdəhərbi-stratejiəhə-
miyyətkəsbedənbasılmazqala
olub.Şuşadağdanaranaaçılan
pəncərədir,aydınlıqdır,işıqlıqdır,
ucalıqdır.Düşmənlərə,yadellilərə
gözdağıdır.Əfsuski,indioraget-
məyəsəhhətimyolvermir.Şükür
ki,imkanoldu,nəvələrimgetdi,
Şuşanıgördü.Gələndənonlardan
hərkünc-bucağıxəbəralıram.Vax-
tiləoralardaçoxolmuşam-Cıdır
düzündə,İsabulağında,Topxana
meşəsində...
1993-cüildəUluöndərikin-

cidəfəhakimiyyətəqayıtdıqdan
sonrayenicəmüstəqilliyiniqazan-
mışAzərbaycanıparçalanmaqdan
xilasetdi.Dövlətvəorduqurucu-
luğunaxüsusidiqqətyetirdi.Busa-

hələrininkişafınadairmühümsə-
rəncamlar,qərarlarimzaladı.Həm
dövlətrəhbəri,həmdəAliBaş
Komandankimiordudamütəşək-
killik,vahidkomandanlıqyaratdı,
nizam-intizamımöhkəmləndirdi.
HeydərƏliyev,sözünəslmənasın-
da,müasirorduquruculuğunun
bünövrəsiniqoydu.SonradanUlu
öndərinyaratdığımüasirAzərbay-
canOrdusuonunlayiqlidavamçısı,
Prezident,AliBaşKomandancənab
İlhamƏliyevtərəfindəndahasü-
rətləinkişafetdirildi,dünyanınən
güclüordularısırasındayeraldı.
Budabizə30illikhəsrətimizə
sonqoymaqxoşbəxtliyiniyaşatdı.
Allahonuqorusun!O,özüdəbir
qəhrəmandır.Birnəfəridə-bu
müharibədəqəlpəyarasıalanbir
əsgəridə,əziyyətiolanbirinsanı
daunutmur,diqqətiniəsirgəmir,
halalolsunona.ŞuşadaMollaPə-

nahVaqifinməqbərəsininaçılışında
birsözdedi:“Atam59yaşında
buməqbərəniaçmışdı,indidə59
yaşımdabu,mənənəsiboldu...”O
sözlərieşidəndəağladım...

-Teymurmüəllim,övladları-
nızdanrazısınızmı?
-ŞükürolsunAllaha.İkiqızım

var,ikisidəalimdir.Aliməktəbdə
dərsdeyirlər.İkiqız,biroğlannə-
vəm,4nəticəmvar.Onlardanda
çoxrazıyam.Yaşımınbuçağında
qayğımaqalırlar,yanımdaya-
şayırlar.Onlarınqayğısı,sevgisi
məniyaşadır...

P.S. Teymurmüəllimiləgörüşdənyüksək
təəssüratlaayrıldıq.O,ucabir
palıda,ətrafındanəvə-nəticələriisə
onunqol-budağınabənzəyirdi...

QərənfilMansurova
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Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri 
Qarabağın “səma qapısı”nı 

birgə açdılar


