ANALİTİKİNFORMASİYAJURNALI

SENTYABROKTYABR,2021|WWW.MECLIS.GOV.AZ

Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri
Qarabağın “səma qapısı”nı
birgə açdılar

ƏZİZŞUŞA

(Şuşauğrundadöyüşmüşvətənoğullarınınadınabağışlayıram)

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...
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AKTUAL

Qarabağın “səma qapısı” açıldı
Oktyabrın 26-da Füzuli Beynəl
xalq Hava Limanının açılış mərasimi
oldu. İşğaldan azad edilmiş Qarabağ
torpağında ilk aeroportun açılması
Azərbaycan üçün böyük tarixi hadi
sədir.
Açılış mərasimində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
iştirak etdilər. Hər iki qardaş ölkənin
prezidentləri hava limanının rəmzi
açılışını bildirən, əbədi dostluğu və
həmrəyliyi ifadə edən lenti birlikdə
kəsdilər.
Qarabağın səma qapısı sayılan bu
aeroporta ilk xarici səfərin Türkiyə
tərəfindən gerçəkləşməsi və Tür
kiyə Prezidentinin hava limanının
açılış mərasimində iştirak etməsi
ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyət da

şıyırdı. Bu tarixi hadisədə Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
iştirakı əslində region dövlətlərinə
bir mesaj idi. Bu səfər, ilk növbədə,
Azərbaycan və Türkiyədostluq və
qardaşlığının sarsılmazlığının, əbə
diliyinin, qardaş ölkənin işğaldan
azad edilmiş ərazilərimizin yenidən
canlanmasında böyük rolu olacağı
nın nümayişi, Zəngəzur dəhlizinin
açılmasına yönələn ilk addım idi.
İşğaldan azad olunmuş ərazi
lərimizdə infrastrukturun qurul
masında, iqtisadi koordinasiyanın
yaranmasında çox böyük əhəmiyyət
daşıyan Füzuli Beynəlxalq Hava Li
manının rəmzi açarları Azərbaycan
və Türkiyə prezidentlərinə təqdim
edildikdən sonra dövlət başçıları
hava limanında yaradılan şəraitlə
tanış oldular.
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Sonra Azərbaycan və Türkiyə
prezidentləri birlikdə Əhmədbəy
li-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunda
tikinti işlərinin gedişinə baxdılar.
İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib
Ərdoğan Zəngəzur dəhlizinin - Ho
radiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd
avtomobil yolunun təməlini qoydu
lar. Türkiyə Prezidentinin Qarabağa
səfəri çərçivəsində regionun iqtisadi,
mədəni, mənəvi həyatında böyük
rol oynayacaq bu təməlin qoyulması
dünyaya ünvanlanan birlik və həm
rəylikdən, Azərbaycanın sülh, əminamanlıq məkanına çevrilməsindən,
erməni faşizminin xarabalığa dön
dərdiyi yurdumuzun təkrar cənnətə
çevriləcəyindən xəbər verirdi.
Azərbaycan və Türkiyə prezi
dentləri Zəngilanın Ağalı kəndində
“ağıllı kənd” layihəsi çərçivəsində

ZƏFƏR

SENTYABR-OKTYABR, 2021 MİLLİ MƏCLİS | 3

ZƏFƏR

görülən işlərlə də tanış oldular. Döv
lət başçılarına layihənin icrası ilə bağ
lı 110 hektardan çox ərazidə aparılan

tikinti prosesi - innovativ inşaaat ma
teriallarından istifadə edilməklə tam
izolyasiya olunmuş 200 fərdi ekoloji
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evin, ikimərtəbəli 4 qeyri-yaşayış
binasının, 360 şagird yerlik məktəbin
və 60 yerlik uşaq bağçasının inşası,
müasir şəhərsalma standartlarının
tətbiqi barədə məlumat verildi.
Sonra Azərbaycan və Türkiyə
prezidentləri mətbuat qarşısında
birgə bəyanatlarla çıxış etdilər. Hər
iki dövlət başçısı çıxışlarında Azər
baycanın işğaldan azad olunan bu
bölgələrinin qısa müddət ərzində
dirçələcəyinə, bu ərazilərin sürətlə
inkişaf edəcəyinə, uzun illər doğma
yurdlarından didərgin salınan insan
ların tezliklə öz evlərinə qayıdacaqla
rına əminliklərini ifadə etdilər.
İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ər
doğanın gərgin iş qrafikinin olma
sına baxmayaraq, son 4 ay ərzində
işğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza
ikinci səfərini yüksək qiymətləndir
di, bunu qardaş gəlişi adlandırdı. 4
ay əvvəlki səfər zamanı əlaqələrimizi
rəsmən mütt əfiqlik səviyyəsinə yük
səldən Şuşa Bəyannaməsinin önə
mindən danışdı.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan Füzulini bir tərəfdən Şu
şa, digər tərəfdən də cənub sərhə

ZƏFƏR

di boyunca Ağbənd, gələcəkdə isə
Naxçıvanla birləşdirəcək, bölgədə
çoxtərəfli daşımaların əsasını təşkil
edəcək yolların inşasını, bölgənin
bərpası istiqamətində həyata keçi
rilən layihələri qürurverici adlan
dırdı, görülən işlərdə Azərbaycan
Prezidentinin xidmətlərini yüksək
qiymətləndirdi. Rəcəb Tayyib Ərdo
ğan Qarabağın bərpası və inkişafı
ilə bağlı gedən prosesdə ölkəmizə
bütün imkanları ilə dəstək olmaqda
davam edəcəyini dilə gətirdi.
Azərbaycan Prezidenti bildirdi
ki, görülən işlər təkcə Azərbaycan
və Türkiyə üçün deyil, bütün bölgə
ölkələri üçün iqtisadi və ticari fürsət
lər yaradacaq. Gün gələcək Zəngə
zurdan çıxıb İğdıra, Qarsa, İstanbula
qədər gedə biləcəyik. Bölgə tranzit,
logistika mərkəzinə cevriləcək.
Qeyd edildi ki, prosesdə meh
riban qonşuluq münasibətlərinin
əsasını təşkil edən sərhədlərin müəy
yənləşdirilməsi və qarşılıqlı olaraq
tanınması zəruridir. Bu məsələdə
Ermənistan Azərbaycan ilə prob
lemlərini həll etmək istiqamətində
səmimi bir iradə göstərməlidir. Əgər

Ermənistan Azərbaycan ilə bağlı sə
mimi iradə ortaya qoyarsa, Türkiyə
nin də o ölkə ilə əlaqələrinin normal
laşması üçün bir maneə qalmayacaq.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan qeyd etdi ki,
Azərbaycanda sülh içində yaşana
caq parlaq bir gələcəyin müjdələrini
görürük.
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Milli Məclisin Sədri Parlament
Sədrlərinin Avropa Konfransında
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın başçılıq etdiyi parlament nümayəndə
heyəti Parlament Sədrlərinin Avropa Konfransında iştirak etmək  üçün
oktyabrın 20-dən 22-dək Yunanıstanda işgüzar  səfərdə olub.  
Paytaxt Afinada keçirilən konfran
sın açılış mərasimində Sahibə Qa
farova “COVID-19 pandemiyasının
səhiyyədə yaratdığı böhranla üzüzə: təcrübə mübadiləsi və növbəti
addımlar” mövzusunda keçirilən
müzakirələrdə çıxış edib. İki ilə yaxın
müddətdə bəşəriyyətin tarixin ən
təhlükəli viruslarından birinə qarşı
mübarizə şəraitində yaşadığını bil
dirən spiker indi dövlətlər arasında
əməkdaşlığa hər zamankından daha

çox ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Sa
hibə Qafarova  qeyd  edib ki, müalicə
üsullarının inkişafındakı böyük elmi
nailiyyətlərə,  təsirli peyvəndləmə  
proseslərinə baxmayaraq, pandemi
ya dünya üzrə təxminən 5 milyona
yaxın insanın ölümünə səbəb olub;
itkilər bu gün də davam edir. Bu
şərait dünyada yoxsulluğu daha da
dərinləşdirib və cəmiyyətlərin həssas
təbəqələrinin vəziyyəti daha da ağır
laşıb.
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Spiker böhranın sonrakı təsirləri
nin bir çox ölkələrdə ciddi çətinlik
lərə səbəb olacağı, iqtisadi tərəqqiyə
mənfi təsir edəcəyi, həmçinin Daya
nıqlı İnkişaf Məqsədlərinə çatmaq
istiqamətində irəliləməyə mane ola
cağı ilə bağlı narahatlığını ifadə edib.
Sahibə Qafarova çıxışında Azər
baycanda pandemiya ilə mübarizə
sahəsində həyata keçirilən tədbirlər
barədə iştirakçılara geniş məlumat
verib, ölkəmizin pandemiyaya qarşı

SƏFƏR
qlobal mübarizəyə və beynəlxalq tə
şəbbüslərə dəstəyi haqqında danışıb.
Spiker diqqətə çatdırıb ki, Azərbay
can  pandemiya ilə mübarizə üçün
30-dan çox ölkəyə humanitar və
maliyyə yardımı göstərib. 2020-ci ilin
mayında Qoşulmama Hərəkatının
COVID-19-a qarşı Təmas Qrupunun
Zirvə Görüşündə Azərbaycan Prezi
denti İlham Əliyev qurum adından
BMT Baş Assambleyasının pandemi
yaya qarşı mübarizəyə həsr olunmuş
Xüsusi Sessiyasının keçirilməsini
təklif edib. Həmin təşəbbüs 150-dən
çox dövlət tərəfindən dəstəklənib.
Ötən ilin dekabrında Nyu-Yorkda
BMT Baş Assambleyasının bu qlobal
səhiyyə böhranı ilə mübarizəyə həsr
edilmiş Xüsusi Sessiyası baş tutub.
Milli Məclisin Sədri çıxışında
onu da  qeyd edib ki, qlobal səhiyyə
böhranı zamanı bəzi ölkələr ehti
yaclarından qat-qat artıq peyvənd
tədarük edirlər ki, bunun da qarşısı
alınmalıdır. Azərbaycan bu məsələ
ni gündəmdə saxlamaq məqsədi ilə
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında
Qoşulmama Hərəkatı adından bütün
ölkələrin peyvəndlərə bərabər çıxışı
nın təmin edilməsinə dair qətnamə
layihəsi irəli sürüb və bu sənəd cari
ilin mart ayında yekdilliklə qəbul
olunub. Biz hər fürsətdən istifadə
edib pandemiya ilə mübarizədə ehti
yacı olan ölkələrə beynəlxalq donor
təşkilatları da daxil olmaqla inkişaf
etmiş ölkələrin dəstək göstərməsi ilə
bağlı çağırış edirik.
Milli Məclisin Sədri söyləyib ki,
Azərbaycan dünyanın pandemi
yadan daha tez və daha az itkilərlə
xilas olması üçün BMT-nin Qlobal
Bərpa üzrə Yüksək Səviyyəli Pane
linin yaradılmasını məqsədəuyğun
hesab edir.
Səfər çərçivəsində Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova İsveçrə Konfe
derasiyası Federal Assambleyası Milli
Şurasının Sədri Andreas Aebi, ATƏT
Parlament Assambleyasının Sədri
Marqareta Sederfelt, Moldova Res
publikası parlamentinin Sədri İqor
Qrosu, Avstriya Respublikası Parla

menti Milli Şurasının Sədri Volfqanq
Sobotka və Monteneqro parlamenti
nin Sədri Aleksa Becic ilə görüşlər  ke
çirib. Keçirdiyi görüşlərdə parlament
Sədri diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan
44 günlük Vətən müharibəsində
qazandığı möhtəşəm zəfərin birinci il
dönümü ərəfəsindədir. Ermənistanın
30 illik işğalına öz gücü hesabına son
qoyan və ərazi bütövlüyünü bərpa
edən ölkəmiz BMT Təhlükəsizlik
Şurasının uzun illər kağız üzərində
qalmış 4 qətnaməsinin icrasını təmin
edib. 2020-ci il noyabrın 10-da imza
lanmış üçtərəfli bəyanatdan sonra
bölgədə yeni reallıqlar yaranıb. Hazır
da Azərbaycan gələcəyə hədəfl ən
miş layihələr icra edir, işğaldan azad
olunmuş ərazilərimizdə sürətli bərpa
və quruculuq işləri aparılır.
Ermənistan tərəfindən törədilən
təxribatlar regionda davamlı sülhün

təmin olunmasına maneə törədir. O
deyib ki, 10 noyabr Bəyanatından bir
ilə yaxın vaxt ötməsinə baxmayaraq,
Ermənistan hələ də minalanmış əra
zilərin xəritələrini təqdim etməyib.
Onlar tərəfindən verilən bəzi xəritə
lərin dəqiqliyi isə yalnız 25 faizdir.
Sahibə Qafarova xüsusi vurğulayıb
ki, bu günədək Ermənistan tərəfin
dən basdırılan minaların partlaması
nəticəsində 150 mülki vətəndaş və
hərbçimiz həlak olub və ya ağır ya
ralanıb.
Spiker deyib ki, Azərbaycan
regionda daimi sülh və əmin-aman
lığın təmin olunmasını istəyir. O
xatırladıb ki, Prezident İlham Əliyev
də ölkələrimizin ərazi bütövlüyü
nün qarşılıqlı tanınması şərti ilə
sərhədlərin delimitasiyasına və sülh
sazişinə dair danışıqlara başlamağa
hazırdır.
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Azərbaycanın çoxmillətli ölkə
olduğunu, burada 90-dan artıq etnik
qrupun, müxtəlif xalqların və mil
lətlərin nümayəndələrinin yaşadığı
nı, bütün xalqların adət-ənənəsinə
hörmətlə yanaşıldığını, ölkəmizdə
ksenofobiya və dözümsüzlüyün ol
madığını vurğulayan Milli Məclisin
Sədri Azərbaycanın dövlət siya
sətində milli və dini tolerantlığın
prioritet istiqamətlərdən olduğunu
bildirib.
Bu görüşlərdə respublikamızın
regiondakı iri beynəlxalq enerji və
infrastruktur layihələrinin həya
ta keçirilməsindəki aparıcı rolu,
ölkəmizin Avropanın etibarlı enerji
tərəfdaşı qismində çıxış etməsi,  
ticarət əlaqələrinin və investisiya
yatırımlarının artırılması üçün ge
niş potensiala  malik olması barədə  
danışılıb. Azərbaycanın dost ölkə
lərlə ikitərəfli əlaqələrin, siyasi və
iqtisadi münasibətlərin inkişafında,
həmçinin beynəlxalq və regional təş
kilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın
genişlənməsində maraqlı olduğu  
barədə  söhbət  açılıb, ikitərəfli sə

fərlərin intensivləşməsinin vacibliyi
qeyd edilib.
Milli Məclisin Sədri  görüşdüyü  
rəsmi şəxslərə “Qarabağ işğaldan
əvvəl və sonra” adlı kitabı təqdim
edərək, Ermənistanın 30 il ərzində
işğal altında saxladığı Azərbaycanın
şəhər və rayonlarını, bütün infrast
rukturu, mədəniyyət və tarixi abidə
ləri, dini abidələri tamamilə dağıtdı
ğını, talan etdiyini bildirib.
Görüşlərdə tərəfl əri maraqlan
dıran məsələlər ətrafında qarşılıqlı
fikir mübadiləsi aparılıb.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farova Afinada oktyabrın 22-də
keçirilən Parlament Sədrlərinin Av
ropa Konfransında “Bütün Avropa
vətəndaşlarının ümumi gələcəyi”
mövzusunda çıxış edib.
Spiker çıxışında bildirib ki, se
çilmiş mövzu Avropanın ümumi
gələcəyi ilə bağlı məsələlərin geniş
kompleksini müzakirə etməyə
imkan yaradır. 72 il bundan əvvəl
Avropa xalqları Avropa Şurasının
simasında ümumi Avropa evi qur
mağı qərara aldılar və Avropada
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daha böyük vəhdətə nail olmağın ən
səmərəli vasitələrinin plüralist de
mokratiya, qanunun aliliyi və insan
hüquqları olduğunu bəyan etdilər.
Sevindirici haldır ki, ötən dövrdə
Avropa xalqlarını ümumi dəyərlər
ətrafında birləşdirən bu prinsiplər
dəyişməz qalıb.  
Milli Məclisin Sədri  çıxışın
da Avropanın əksər ölkələrində
demokratiyanın inkişafı yolunda
qarşıya çıxan daxili çətinliklərdən,  
terrorizm, transmilli cinayətkarlıq,
qanunsuz miqrasiya kimi problem
lərdən söz  açıb. Spiker demokratik
idarəçilik məsələlərinin həllində
ayrı-seçkiliyi istisna edən vahid
yanaşmanın formalaşdırılmasının,  
demokratik dəyərlər sistemi üçün
təhdidlər doğuran təhlükəsizlik
problemlərinin,   dövlətlərin suve
renliyinə, ərazi bütövlüyünə qəsd
lərin, etnik separatizmin, davakar
millətçiliyin aradan qaldırılmasının
vacibliyini qeyd edib.
Sahibə Qafarova beynəlxalq
problemlər və çağırışlar üçün birgə
həll yolunun işlənib hazırlanması

SƏFƏR
məqsədi ilə dünya parlamentlə
rini bir araya gətirməyin mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyinə inamını
ifadə edib. O söyləyib ki, Avropa
Şurasının iki üzvü olan Ermənis
tanla Azərbaycan arasında mövcud
olmuş və artıq keçmişdə qalmış mü
naqişənin həlli ilə bağlı danışıqların
uğursuzluqla nəticələnməsi timsa
lında ortaq həll yolunun tapılma
ması dövlətlərarası uzunmüddətli
münaqişələrə səbəb olur. Uzun illər
ərzində münaqişənin sülh yolu ilə
nizama salınması üçün göstərilən
beynəlxalq səylərin nəticə verməmə
sinin səbəblərindən biri təcavüzkar
dövlətin öz adı ilə çağırılmaması, bir
sıra hallarda işğalçı dövlətlə işğala
məruz qalan dövlətin eyni tutulma
sı, beynəlxalq birliyin tələblərinə
məhəl qoymayan, beynəlxalq qay
dalara meydan oxuyan Ermənistan
dövlətinə münasibətdə lazımi qətiy
yətin göstərilməməsi olub.
Spiker deyib ki, əgər münaqişə
nin həllində ikili standartlara yol
verilməsə idi, Azərbaycan işğal
edilmiş torpaqlarının azad olunması
barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının
məlum qətnamələrini, digər beynəl
xalq təşkilatların sənədlərini öz gü
cü ilə icra etməyə məcbur olmazdı.
Sahibə Qafarova  çıxışında ötən
ilin 27 sentyabr tarixində Ermənis
tanın daha bir təxribatından sonra
Azərbaycanın BMT-nin Nizam
naməsi ilə nəzərdə tutulmuş özü
nümüdafiə hüququndan istifadə
etməsi, torpaqlarımızın işğalına son
qoymaq üçün əks-hücum əməliy
yatlarına başlaması, xalqımızın 44
günlük Vətən müharibəsi nəticəsin
də beynəlxalq ədaləti və ərazi bü
tövlüyümüzü bərpa etməsi  barədə
danışıb, Cənubi Qafqaz bölgəsində
yaranmış yeni  geosiyasi reallıqdan
söhbət  açıb. Spiker  qeyd  edib ki,  
bölgənin sülh, sabitlik və inkişaf
məkanına çevrilməsi Avropanın
gələcəyi baxımından da son dərəcə
əhəmiyyətlidir.
Sahibə Qafarova demokratiya,
insan hüquqları, gender bərabərliyi

və qanunun aliliyi prinsiplərini da
yanıqlı sülh və tərəqqiyə nail olmaq
üçün ən yaxşı vasitə  hesab etdiyini  
bildirib. Mədəni müxtəlifl iyin və
diskriminasiyanın olmadığı, inklü

ziv, tolerant, ədalətlilik və həmrəy
lik kimi ümumi dəyərlərə sahib olan  
vətəndaş cəmiyyətlərinin formalaş
ması  üçün parlamentlərin qarşısın
da  duran vəzifələrdən  söhbət  açıb.
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Milli Məclisin Sədri III Avrasiya
Qadın Forumunda iştirak etdi
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farovanın başçılığı ilə parlament
nümayəndə heyəti III Avrasiya
Qadın Forumunda iştirak etmək
üçün oktyabrın 12-14-də Rusiya
Federasiyasının Sankt-Peterburq
şəhərində səfərdə oldu. Nüma
yəndə heyətinə parlamentin Ailə,
qadın və uşaq məsələləri komi
təsinin sədri Hicran Hüseynova,
deputatlardan Sevinc Fətəliyeva,
Pərvin Kərimzadə, Ülviyyə Həm
zəyeva, Fatma Yıldırım və digər
rəsmi şəxslər daxil idi.
Sahibə Qafarova Rusiyanın III
Avrasiya Qadın Forumunun ple
nar iclasındakı çıxışında qadınların
müasir dünya proseslərində rolu
ilə bağlı geniş söhbət açdı. Spiker
qadınların bərabərliyini, ədaləti
və tərəqqini təşviq etmək səylə
rinin öz bəhrəsini verdiyini, bu

gün dünyanın bir çox ölkələrində
qadınların gələcəyə daha böyük
inamla baxdıqlarını vurğuladı.
Milli Məclisin Sədri bildirdi ki,
müasir dünyada baş verən dəyi
şikliklər, sosial-iqtisadi inkişafın
sabit və dinamik tendensiyaları
cəmiyyətin sosial quruluşunda
qadınların statusunun yeni məz
mun qazanmasına səbəb olur. Bu
gün qadınlar qlobal problemlərin
qarşısının alınması, o cümlədən
COVID-19 pandemiyasının nəticə
lərinin aradan qaldırılması, eləcə
də bütün dünyada sülh, təhlükə
sizlik və davamlı inkişaf uğrunda
mübarizədə beynəlxalq səylərə
əhəmiyyətli töhfə verirlər.
Çıxışında ölkəmizdə həyata
keçirilən qadın siyasətinin tarixi
və uğurları barədə məlumat verən
spiker qeyd etdi ki, tarix boyu
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Azərbaycanda qadınlar hər zaman
xüsusi diqqət və qayğı ilə əhatə
olunublar. 1918-ci ildə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması
azərbaycanlı qadınların cəmiyyə
tin fəal üzvlərinə çevrilməsi üçün
geniş imkanlar açıb.
Müasir dövrdə ölkəmizdə
qadınlarla bağlı həyata keçirilən
dövlət siyasətinin qayəsinin onla
rın siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni
hüquqlarını və gender bərabərli
yini təmin etmək, eləcə də dövlət
idarəçiliyində iştirakını genişlən
dirmək olduğunu bildirən Sahibə
Qafarova vurğuladı ki, bu siya
sətin əsasını Azərbaycan xalqının
Ümummilli lideri Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə hazırlanmış və 1995ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası
müəyyən edir. Milli Məclisin Sədri

SƏFƏR

ölkəmizdə qadın siyasətini şərtlən
dirən sənədlər barədə geniş məlu
mat verdi. Artıq tarixə qovuşmuş
Qarabağ münaqişəsinin son 30 ildə
qadınlar da daxil olmaqla bir çox
Azərbaycan vətəndaşının həyatına
son qoyduğunu xatırladan Sahi
bə Qafarova əlavə etdi ki, mü
naqişənin nəticələrinin yaratdığı
problemlər, o cümlədən qaçqın və
məcburi köçkünlərin üzləşdikləri
çətinliklər qadınların da çiyinləri
nə düşür.
Milli Məclisin Sədri vurğuladı
ki, 44 günlük Vətən müharibə
sində Azərbaycanın əldə etdiyi
qələbədən sonra Cənubi Qafqaz
regionunda qadınlarımızın cəmiy
yətin bütün sahələrinə daha fəal
cəlb edilməsi üçün perspektivlər
yaradan yeni reallıqlar ortaya çı
xıb. Spiker Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə görülən işlərin qadınlarla bağlı
dövlət siyasətinin bütün sahələ
rində əhəmiyyətli irəliləyişə səbəb
olduğuna diqqət çəkdi. Sahibə
Qafarova  çıxışında Azərbaycanın

Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın qadın hüquq
larının qorunması, onların döv
lət və ictimai həyatda rolunun
artırılması istiqamətində daha
böyük uğurların əldə olunmasına
xüsusi töhfələr verdiyini vurğula
dı. Qeyd edildi ki, Azərbaycanın
Birinci xanımı çoxşaxəli və uğur
lu fəaliyyəti ilə qadınlarımızı öz
potensiallarını daha böyük əzmlə
reallaşdırmağa ruhlandırır. Çünki
qadınların potensiallarının bü
tünlüklə üzə çıxarılması, onların
hüquq və imkanlarının genişlən
dirilməsi daha sağlam və firavan
cəmiyyətlərin qurulmasının zəruri
şərtidir.
Səfər  çərçivəsində  Milli Məcli
sin Sədri Sahibə Qafarova Rusiya
Federasiyası Federal Məclisi Fede
rasiya Şurasının Sədri Valentina
Matviyenko ilə görüşdü.
Görüşdə belə tədbirlərdə müx
təlif ölkələri təmsil edən qadın
deputatların bir araya gəlməsinin
parlamentlərarası əlaqələrin və
parlament diplomatiyasının inkişa

fı baxımından mühüm əhəmiyyət
daşıdığı vurğulandı. Valentina
Matviyenko Azərbaycanla Rusiya
arasında münasibətlərin inkişafın
dan məmnunluğunu ifadə edərək,
əlaqələrimizin hazırkı səviyyəyə
çatmasında qanunverici orqanlar
arasında münasibətlərin rolunu
qeyd etdi.
Sahibə Qafarova III Avrasiya
Qadın Forumunun yüksək səviy
yədə təşkil olunduğunu bildirərək,
belə tədbirləri gender məsələlərini,
həmçinin parlamentlərarası əmək
daşlığın perspektivlərini müzakirə
etmək baxımından yaxşı fürsət
kimi dəyərləndirdi. Söhbət zamanı
Milli Məclisin Sədri Azərbaycan
la Rusiya arasında strateji tərəf
daşlığa əsaslanan münasibətlərin
müxtəlif sahələrdə inkişaf etdiyini,
əlaqələrimizin dərinləşməsində iki
ölkənin dövlət başçılarının rolu
nu xüsusi vurğuladı. Ölkələrimiz
arasında parlamentlərarası müna
sibətlərə toxunan spiker Milli Məc
lisdə və Federal Məclisdə fəaliyyət
göstərən dostluq qruplarının, həm
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də  ikitərəfli parlamentlərarası
komissiyaların işini təqdirəlayiq
saydı.
Görüşdə Azərbaycanın 44 gün
lük Vətən müharibəsi və torpaq
larını işğaldan azad etməsi barədə
geniş məlumat verən Milli Məcli
sin Sədri Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər
ordumuzun şücaəti sayəsində əra
zilərimizin Ermənistan tərəfindən
30 illik işğalına son qoyulduğunu
diqqətə çatdırdı, müharibədən
sonra yaranmış vəziyyət barədə
danışdı. Spiker qeyd etdi ki, cari
ilin iyulunda Prezident İlham Əli
yevin imzaladığı fərmana əsasən,
Azərbaycanda iqtisadi rayonların
yeni bölgüsü müəyyənləşdirilib,
iki yeni rayon - Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonları yara
dılıb. Sahibə Qafarova Zəngəzur
dəhlizinin xüsusilə çox böyük əhə

miyyətə malik olduğunu, bu dəh
lizin regionun inkişafına, regional
kommunikasiyaların bərpasına,
sülh və təhlükəsizliyin təmin edil
məsinə mühüm töhfə olacağına
əminliyini ifadə etdi.
Görüşdə tərəfl əri maraqlandı
ran digər məsələlər barədə də fikir
mübadiləsi aparıldı.
III Avrasiya Qadın Forumunda
iştirakı çərçivəsində  Sahibə Qa
farova BMT-nin Qadınlar Təşki
latının Avropa və Mərkəzi Asiya
üzrə direktoru Aliya El-Yassir ilə
görüşdü.
Azərbaycanın nüfuzlu bey
nəlxalq təşkilatlar, o cümlədən
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə
əlaqələrin inkişafına böyük önəm
verdiyini bildirən spiker xatırlatdı
ki, Azərbaycan 2012-2013-cü illər
üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qeyri-daimi üzvü seçilmişdir.

Müasir dövrdə dünyada baş
verən dəyişikliklər fonunda qadın
ların bir çox sahələrdə artan rolu
haqqında danışan Sahibə Qafaro
va qadınların qlobal problemlərin
qarşısının alınmasında, o cümlə
dən COVID-19 pandemiyasının
nəticələrinin aradan qaldırılmasın
da, dünyada sülh, təhlükəsizlik və
davamlı inkişaf uğrunda mübari
zədə beynəlxalq səylərə əhəmiy
yətli töhfə verdiklərini vurğuladı.
Görüşdə Milli Məclisin Sədri
ölkəmizdə qadınlarla bağlı döv
lət siyasətinin tarixi barədə geniş
məlumat verdi. Sahibə Qafarova
1991-ci ildə Azərbaycanın müstə
qilliyini bərpa etdikdən sonra bu
sahədə dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsində yeni uğurlar qaza
nıldığını, atılan addımların qadın
ların cəmiyyət həyatının bütün
sahələrində fəal iştirak etməsinə,

SƏFƏR
onların ölkəmizin inkişafına töh
fələrinin əsaslı şəkildə artmasına
imkan verdiyini qeyd etdi. Milli
Məclisin Sədri Azərbaycan Res
publikasının Birinci vitse-prezi
denti Mehriban xanım Əliyevanın
müasir dövlətçiliyimizdə böyük
xidmətlərini xüsusi vurğulayaraq,
onun çoxşaxəli fəaliyyətinin hər
bir Azərbaycan qadını üçün örnək
olduğunu söylədi.
Spiker Azərbaycanın 44 günlük
Vətən müharibəsi və torpaqlarını
işğaldan azad etməsi barədə geniş
məlumat verdi.
Öz növbəsində BMT-nin Qadın
lar Təşkilatının Avropa və Mər
kəzi Asiya üzrə direktoru Aliya
El-Yassir müasir dövrdə gender
məsələləri, qadınların cəmiyyətdə
artan rolu, bir sıra ölkələrdə cinsi
ayrı-seçkiliklə bağlı problemlər və
digər məsələlərdən söz açdı. O, iki

il öncə Azərbaycana səfəri zama
nı gender sahəsindəki vəziyyətlə
tanış olduğunu bildirdi, ölkəmizin
bu prosesdəki uğurlarından bəhs
etdi.
Görüşdə Milli Məclisin Ailə, qa
dın və uşaq məsələləri komitəsinin
sədri Hicran Hüseynova Azərbay
canda gender bərabərliyi, qadın
hüquqlarının qorunması sahəsində
görülən işlər, qadınların cəmiyyət
də rolu barədə fikirlərini bölüşdü.
Açılış mərasimində Rusiya Fe
derasiyasının Prezidenti Vladimir
Putin də iştirak etdi.
Mərasimdən sonra forum
müxtəlif mövzularda sessiyalar
da öz işini davam etdirdi. Burada

Milli Məclisin komitə sədri Hicran
Hüseynova “Sosial dəyişikliklər 2030. İnklüziv davamlı inkişa
fa nail olunmasında qadınların
missiyası”, millət vəkilləri Pərvin
Kərimzadə “Qadın alimlər müasir
dövrün qlobal çağırışları qarşısın
da”, Sevinc Fətəliyeva “Qadınla
rın missiyası: sağlam bu günümüz
və gələcəyimiz uğrunda”, Ülviyyə
Həmzəyeva “Dünya pandemiya
dövründə və ondan sonra. Buna
hazırlığımız”, Fatma Yıldırım isə
“Qadınların sülh diplomatiyasının
və etimadın inkişafındakı missi
yası” mövzularında məruzələrlə
çıxışetdilər.
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Sahibə Qafarova: “Qanunverici orqanlar arasında

əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycan-Slovakiya
münasibətlərinin möhkəmlənməsinə xidmət edir”
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farovanın başçılığı ilə parlament
nümayəndə heyəti oktyabrın 7-dən
9-dək Slovakiyada rəsmi səfərdə oldu.  
Nümayəndə heyətinin tərkibinə Milli
Məclisin komitə sədrləri Sadiq Qurba
nov, Musa Quliyev, Zahid Oruc, Slo
vakiya ilə parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qrupunun başçısı Anar Məm
mədov, deputatlardan Sədaqət Vəliye
va, parlament Aparatının rəhbəri Səfa
Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər daxil
idi. Səfər yüksək səviyyəli görüşlər və
səmərəli danışıqlarla yadda qaldı.  
Milli Məclisin Sədri səfərdəki ilk
görüşünü Slovakiyanın Baş naziri
Eduard Heger ilə keçirdi. Ölkəsinin
Azərbaycan ilə müxtəlif istiqamətlər
də əlaqələrinin daha da inkişaf etdi
rilməsində maraqlı olduğunu deyən
Baş nazir iqtisadi sahədə əməkdaşlı
ğın dərinləşdirilməsinin vacibliyini

xüsusi ilə qeyd etdi. O, COVID-19
pandemiyasına qarşı mübarizə isti
qamətində Slovakiyada görülən işlər
və pandemiya ilə bağlı cari vəziyyət
barədə parlament Sədrinə məlumat
verdi, Azərbaycanda bu sahədə atılan
addımlarla maraqlandı.
Öz növbəsində Sahibə Qafarova
qanunverici orqanlar arasında əmək
daşlığın gücləndirilməsinin ölkələrimiz
arasında münasibətlərin inkişafına
xidmət etdiyini diqqətə çatdırdı. Spiker
Azərbaycanda COVID-19 pandemi
yasına qarşı mübarizədə görülən işlər,
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü
ilə bu sahədə reallaşan beynəlxalq təd
birlər barədə məlumat verdi. Görüşün
sonunda Sahibə Qafarova Baş nazir
Eduard Hegerə “Qarabağ işğaldan əv
vəl və sonra” adlı kitab hədiyyə etdi.
Milli Məclis Sədrinin növbəti gö
rüşü Slovakiya Milli Şurasının Sədri
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Boris Kollar ilə oldu. Slovakiya Milli
Şurasının Sədri bu səfərin ölkələrimiz
və parlamentlər arasında münasibət
lərin dərinləşməsinə töhfə verəcəyinə
inamını bildirdi, parlamentlərarası əla
qələrin daha da inkişafının hər iki tərəf
üçün əhəmiyyətindən danışdı.
Sahibə Qafarova bu səfərin parla
ment Sədri səviyyəsində Slovakiya
ya ilk səfər olduğunu qeyd etdi. O,
burada keçirilən görüşlərin və aparılan
müzakirələrin ölkələrimiz arasında iki
tərəfli əlaqələrin, həmçinin parlament
lərarası münasibətlərin inkişafına yeni
impuls verəcəyinə inamını bildirdi.
Azərbaycanın enerji siyasəti haqqında
danışaraq, ölkəmizin Avropanın enerji
təhlükəsizliyi arxitekturasında oynadı
ğı rolu xüsusi vurğuladı.
Milli Məclisin Sədri söhbət zamanı
ötən il 44 günlük Vətən müharibəsində
ölkəmizin əldə etdiyi möhtəşəm zəfər

SƏFƏR
haqqında danışaraq dedi ki, bu qələbə
nəticəsində Azərbaycan 30 ilə yaxın
Ermənistanın işğalı altında olan tor
paqlarını azad edib. Bununla da BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini
öz gücü ilə reallaşdırıb və öz ərazi bü
tövlüyünü bərpa edib.
Sahibə Qafarova bildirdi ki, Ermə
nistan tərəfindən törədilən təxribat
lar regionda davamlı sülhün təmin
olunmasına maneçilik törədir. 10
noyabr bəyanatından bir ilə yaxın vaxt
ötməsinə baxmayaraq, Ermənistan hə
lə də minalanmış ərazilərin xəritələrini
təqdim etməyib. Spiker xüsusi vurğu
ladı ki, bu günədək Ermənistan tərə
findən basdırılan minaların partlaması
nəticəsində 150 nəfər mülki vətəndaş
və hərbçilərimiz həlak olub və ya ağır
yaralanıb.
Parlamentlərarası münasibətlərin
hazırkı vəziyyəti haqqında da danışan
Milli Məclisin Sədri qeyd etdi ki, iki öl
kənin parlamentləri bir sıra beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq
edirlər. Lakin bəzən  parlamentarilər
tərəfindən qəbul olunan qərəzli qə
rarlar və səsləndirilən qeyri-obyektiv
bəyanatlar ikitərəfli əlaqələrə kölgə
sala bilər. Sahibə Qafarova xüsusilə
ötən ilin noyabrında Slovakiya par
lamentində qəbul olunan Ermənis
tan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı
qətnamənin və 2021-ci il aprelin 1-də
qəbul edilən “Dağlıq Qarabağ haqqın
da” adlı qərarın təəssüf doğurduğunu
vurğuladı.
Gələn il Azərbaycanda Xocalı soy
qırımının 30-cu ildönümünün olaca
ğını diqqətə çatdıran Milli Məclisin
Sədri xatırlatdı ki, oradakı insanlar
yalnız etnik mənsubiyyətinə görə qətlə
yetiriliblər, işgəncələrə məruz qalıblar.
Spiker artıq bir sıra ölkələrin parla
mentləri və bəzi beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş
bu soyqırımla bağlı müvafiq qərarların
qəbul edildiyini xatırladaraq, ümidvar
olduğunu bildirdi ki, slovakiyalı par
lamentarilər də bu qətliamı tanımaq
üçün prosesə başlayacaqlar.
Görüşdə Milli Məclisin komitə səd
ri Zahid Oruc və Slovakiya ilə parla

mentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupun
rəhbəri Anar Məmmədov çıxış edərək
iki ölkə arasında münasibətlərin inki
şafında parlamentlərin rolu, qanun
verici orqanlar arasında əməkdaşlığın
inkişafının əhəmiyyəti barədə fikirləri
ni ifadə etdilər.
Görüşdən sonra spikerlər birgə
brifinq keçirərək jurnalistləri maraq
landıran suallara aydınlıq gətirdilər.
Sahibə Qafarova keçirilən görüşlərdə
ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin
parlamentlər müstəvisində müza
kirə olunduğunu söylədi. Bildirildi
ki, parlamentlərarası münasibətlərin
inkişafı xalqlarımızın daha da yaxın
laşmasında, Azərbaycan həqiqətlərinin
Slovakiya ictimaiyyətinə, Slovakiya
da baş verən proseslərin Azərbaycan
cəmiyyətinə obyektiv çatdırılmasında
əhəmiyyətli rol oynaya bilər.
Spiker Slovakiya mətbuatına Azər
baycanın 44 günlük Vətən müharibəsi
barədə ətrafl ı məlumat verdi. Keçirdiyi
görüşlərdə Ermənistanın Azərbaycana
qarşı həyata keçirdiyi Xocalı soyqı
rımının 30 illiyi ərəfəsində insanlığa
qarşı törədilmiş bu cinayətə Slovakiya
parlamentinin də münasibət bildir
məsi barədə istəklərini bölüşdüyünü
vurğuladı.
Oktyabrın 9-da Milli Məclisin
Sədri Slovakiyanın xarici işlər naziri
İvan Korçokla görüşdü. Azərbaycanla
əlaqələrin dərinləşməsində parlament
diplomatiyasının rolunu qeyd edən
slovakiyalı nazir cari ilin mart ayın
da Azərbaycana səfərini və keçirdiyi
görüşləri xatırlatdı. Belə səfərlərin iki
ölkə arasındakı münasibətlərə müsbət
töhfə verdiyini diqqətə çatdırdı.
Görüşdə Sahibə Qafarova Azər
baycan və Slovakiya arasında uğurlu
siyasi münasibətlərin bütün sahələrdə
əlaqələrin inkişafına imkan verdiyini
söylədi. Sədr qeyd etdi ki, Azərbaycan
Avropa İtt ifaqına üzv ölkələrlə əmək
daşlığın daha da genişləndirilməsində,
inteqrasiya proseslərinin sürətləndiril
məsində maraqlıdır. Ölkəmiz Avropa
İtt ifaqına üzv olan ölkələrdən biri kimi
Slovakiya ilə münasibətlərin inkişafına
önəm verir. Sivilizasiyaların qovuşdu

ğu Azərbaycan bu gün multikultural
ölkə kimi tanınıb. Burada mövcud
olan tolerantlıq digər ölkələr üçün bir
nümunədir.
Milli Məclisin Sədri Slovakiya
rəsmiləri ilə keçirilən bütün görüşlə
rində Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsi və torpaqlarını işğaldan
azad etməsi barədə ətraflı məlumat
verdi. Sahibə Qafarova diqqətə çat
dırdı ki, Ermənistan işğal dövründə
şəhərlərimizi, kəndlərimizi tamamilə
dağıdıb, talan edib. Spiker işğalçı ölkə
nin regionda sülhün və təhlükəsizliyin
təmin olunmasına qarşı törətdiyi təxri
batlar, xüsusilə minalanmış ərazilərin
xəritələrini təqdim etməkdən imtina
etməsi haqqında geniş məlumat verdi.
Milli Məclisin Sədri diqqətə çatdır
dı ki, cari ilin iyul ayında Prezident
İlham Əliyevin imzaladığı fərmana
əsasən, Azərbaycan Respublikasın
da iqtisadi rayonların yeni bölgüsü
müəyyənləşdirilib. Bu fərmana görə,
iki yeni rayon - Qarabağ iqtisadi rayo
nu və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu
yaradılıb.
Zəngəzur dəhlizinin yaradılması
nın əhəmiyyətindən danışan spiker
bu dəhlizin regional kommunikasi
yaların bərpasına, inkişafına, bölgədə
sülh və təhlükəsizliyin təmin edilmə
sinə ciddi töhfə olacağını bildirdi. O
vurğuladı ki, Ermənistan yeni reallıq
ları qəbul etməli və buna uyğun dav
ranmalıdır. Azərbaycan hər zaman
əməkdaşlığa açıq olan və əməkdaşlığı
təşviq edən ölkədir. Ölkəmizin bugü
nədək  təşəbbüskarı və  iştirakçısı ol
duğu bütün enerji, nəqliyyat və digər
əməkdaşlıq platformaları bütövlükdə
regionun inkişafına xidmət edib.
Söhbət zamanı iki ölkə arasında
iqtisadi münasibətlərin daha da ge
nişləndirilməsi, ticarət dövriyyəsinin
artırılması üçün müvafiq tədbirlərin
görülməsi, COVID-19 pandemiyası
na qarşı mübarizədə atılan addımlar,
postpandemiya dövründə əməkdaş
lığın daha da dərinləşdirilməsi və
qarşılıqlı maraq doğuran digər məsə
lələr ətrafında geniş fikir mübadiləsi
aparıldı.
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Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarovanın Qazaxıstana rəsmi səfəri
Türküstan şəhərində Azərbaycan şəhidlərinin xatirəsi yad olunub
Sentyabrın 27-29-da Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə
parlament nümayəndə heyəti Qazaxıs
tan Respublikasında işgüzar və rəsmi  
səfərdə olub.
Səfərin ilk günü parlament nüma
yəndə heyəti Türküstan şəhərinin
“Farab Library” kitabxanasında 27 sent
yabr - Anım gününə həsr olunmuş təd
birdə iştirak edib. Tədbir Azərbaycanın
44 günlük Vətən müharibəsi şəhidləri
nin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad
edilməsi ilə başlayıb.  Sahibə Qafarova
sentyabrın 27-də başlayan Vətən mü
haribəsinin nəticələri barədə qonaqlara
ətrafl ı məlumat verib,  Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan Ordusunun düşmənə sar

sıdıcı zərbələr endirməsini, Ermənistanı
kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur
etməsini vurğulayıb.  
Milli Məclisin Sədri Beynəlxalq Türk
Akademiyası tərəfindən hazırlanmış
Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” və
“Leyli və Məcnun” əsərlərinin qazax di
linə tərcümə edilərək  kitab şəklində  çap
edilməsinə görə akademiyanın rəhbərli
yinə təşəkkürünü bildirib.
Akademiyanın Prezidenti Darxan
Kıdırali Azərbaycanın öz torpaqlarını
işğaldan azad etməsi münasibəti ilə xal
qımızı təbrik edib.
TÜRKPA-nın Şura iclasında
Səfərin ikinci günü Milli Məcli
sin nümayəndə heyəti TÜRKPA-nın
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Şura iclasında iştirak edib. İclasda
təşkilata üzv ölkələrin - Azərbaycan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, o
cümlədən qonaq qismində Özbəkistan
və müşahidəçi qismində Macarıstanın
parlament nümayəndə heyətləri, türk
əməkdaşlıq təşkilatları, müşahidəçi və
digər qurumların təmsilçiləri iştirak
ediblər.
Tədbirdə açılış nitqi söyləyən
TÜRKPA-nın fəaliyyətdə olan sədri
Sahibə Qafarova xatırladıb ki, qurumun
2019-cu ildə Bakıda keçirilən 9-cu plenar
iclasında təşkilata sədrlik Türkiyə par
lamentindən Azərbaycan parlamentinə  
keçmişdir. Bu gün isə Qazaxıstan tərəfi
TÜRKPA-ya sədrlik missiyasını öz üzə
rinə götürür.

SƏFƏR

Sədrliyi Qazaxıstan Parlamenti Məc
lisinin Sədri Nurlan Niqmatulinə təhvil
verən Azərbaycan parlamentinin rəhbəri
Sahibə Qafarova həmkarına uğurlar
arzulayıb.  Milli Məclisin Sədri TÜRK
PA-nın Şura iclasında Azərbaycanın bu
quruma sədrlik etdiyi dövrdə görülmüş
işlərə dair məlumat verib. Qeyd olunub
ki, Azərbaycan parlamenti TÜRKPAnın institusional inkişafına hər zaman
xüsusi diqqət ayırıb. Təşkilata  sədrlik  
dövründə qurumun hüquqi bazası
nın cari vəziyyəti, hüquqi sənədlərinin
təkmilləşdirilməsi yolları müzakirə
edilib. Qadın Parlamentarilər Qrupu,
Gənc Parlamentarilər Qrupu və Model
qanun haqqında əsasnamələr hazırlana
raq komissiyalarda baxılıb, plenar iclasa
təqdim olunub, beynəlxalq əməkdaşlıq
əlaqələri xeyli genişlənib.
Azərbaycan parlamentinin rəhbəri
Vətən müharibəsi dövründə TÜRKPAnın Ermənistan tərəfindən mülki şəxs
lərə qarşı törədilən terror aktlarının və
hərbi cinayətlərin şiddətlə qınanıldığını,
qurumun müvafiq bəyanatlar verdiyini,

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və su
verenliyi əsasında münaqişənin həllini
dəstəklədiyini qətiyyətlə bəyan edib,
təşkilatın göstərdiyi fəaliyyəti yüksək
qiymətləndirib.
Sonra  spiker COVID-19 pandemiya
sı səbəbindən onlayn formatda  keçirilən
tədbirlər barədə məlumatları çatdırıb,
“Türk dünyasının dünəni, bu günü və
gələcəyi” mövzusunda simpozium barə
də danışıb. İclasda türk əməkdaşlıq təş
kilatları çərçivəsində gələcək iş birliyinin
perspektivləri müzakirə olunub.
Sahibə Qafarova yaxın gələcəkdə qu
rumda tamhüquqlu üzvlərin artacağına  
inamını ifadə edib.
TÜRKPA-nın
10-cu plenar iclasında
Sentyabrın 28-də keçirilən TÜRK
PA-nın 10-cu plenar iclasında  quru
mun fəaliyyətdə olan sədri - Qazaxıstan
Parlamenti Məclisinin Sədri Nurlan
Niqmatulin açılış nitqi söyləyib. O,
Vətən müharibəsində qazanılmış zəfər
münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik

edib, TÜRKPA-nın fəaliyyəti haqqında
fikirlərini bölüşüb. Nurlan  Niqmatuli
nin təklifi ilə tədbir iştirakçıları 44 gün
lük Vətən müharibəsində canlarından
keçmiş vətən övladlarının xatirəsini bir
dəqiqəlik sükutla yad ediblər.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafaro
va iclasda çıxış edərək türk xalqlarının
parlamentlərarası əməkdaşlığının bu
günü və gələcək perspektivləri,  türk
əməkdaşlıq təşkilatları arasında öz yeri
olan TÜRKPA-nın uğurlu fəaliyyəti
barədə söhbət açıb. Spiker Azərbaycan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və
Türkmənistanın yerləşdikləri bölgələrdə
həyata keçirilən ikitərəfli və çoxtərəfl i
iqtisadi layihələrdən, qarşılıqlı sərmayə
qoyuluşlarından, vahid nəqliyyat-kom
munikasiya sisteminin qurulmasından,
energetika, maliyyə, kredit-bank infrast
rukturunun yaradılmasından danışıb.
Bildirilib ki, regional əməkdaşlığın bu
kimi nümunələri xalqlarımızın tərəqqisi
nə,  türkdilli ölkələrin bir-birinə daha da
yaxınlaşmasına xidmət edir.  
Çıxışında 44 günlük Vətən müha
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ribəsində xalqımızın qazandığı zəfəri
xüsusi vurğulayan Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova 30 ildən bəri işğal altın
da olan torpaqlarımızın azad edildiyini,
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin
olunduğunu, regionda yeni geosiyasi
reallığın formalaşdığını bildirib. Qeyd
edib ki, Azərbaycanın qələbəsinin önəm
li nəticələrindən biri Zəngəzur dəhlizi
nin inşası məsələsidir. Çünki bu dəhliz
türkdilli ölkələr arasında birbaşa əlaqə,
əməkdaşlığın güclənməsi  üçün yeni
perspektivlər yaradacaq.
Spiker diqqətə çatdırıb ki, TÜRKPA
ölkəmizin beynəlxalq miqyasda tanın
mış ərazisinin 20 faizinin Ermənistan
tərəfindən işğal edilməsini və 1 milyon
azərbaycanlının ata-baba yurdlarından
didərgin salınmasını daim diqqətdə
saxlayıb, Azərbaycanın haqlı mövqeyini
dəstəkləyən və torpaqlarımızın işğalını
pisləyən sənədlər qəbul edib. Sahibə Qa
farova hazırda işğaldan azad olunmuş
Azərbaycan torpaqlarında  genişmiq
yaslı abadlıq-quruculuq işləri barədə də
həmkarlarına məlumat verib.
Müasir dövrdə dünya iqtisadiyyatın
da və siyasətində türkdilli dövlətlərin ro

lunun sürətlə artdığını qeyd edən Sahibə
Qafarova qarşıya çıxan yeni çağırışlara
və problemlərə toxunaraq vurğulayıb ki,
türkdilli xalqların birlik nümayiş etdir
məsi və birgə hərəkət etməsi zamanın
tələbidir.
İclasda çıxış edən TBMM-in Sədri
Mustafa Şentop və beynəlxalq təşkilat
ların nümayəndələri Vətən müharibə
sində qazandığı qələbə münasibəti ilə
Azərbaycan xalqını təbrik edərək, ölkə
mizin uğurlarına sevindiklərini diqqətə
çatdırıblar.  
Sonra iclasda bir sıra qanun layihə
lərinə baxılıb, təşkilati məsələlər müza
kirə olunub.
TÜRKPA-nın Ətraf mühit, təbii
ehtiyatlar və sağlamlığın qorunması ko
missiyasının sədri, Milli Məclisin komitə
sədri Əhliman Əmiraslanov, qurumun
Sosial, mədəni və humanitar məsələ
lər komissiyasının sədr müavini, Milli
Məclisin deputatı Nizami Cəfərov təmsil
etdikləri komissiyaların hesabat məruzə
ləri ilə çıxış ediblər. Milli Məclis Apa
ratının Sosial qanunvericilik şöbəsinin
müdiri Adil Vəliyev “Kinematoqrafiya
və audiovizual əsərlərin çəkilişinə xarici
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investisiyaların cəlb edilməsi haqqında”
qanun layihəsini təqdim edib. Azər
baycan tərəfinin hazırladığı bu model
qanun layihəsi səsə qoyularaq qəbul
olunub.
Plenar iclasın sonunda Türküstan
Bəyannaməsi qəbul edilib.
TÜRKPA-nın 10-cu plenar iclasının
yekunlarına dair mətbuat konfransı ke
çirilib. Mətbuat konfransındakı çıxışın
da Sahibə Qafarova təşkilat qarşısında
dayanan vəzifələrin icrası baxımın
dan 10-cu plenar iclasın əhəmiyyətini
vurğulayıb, qəbul edilən Türküstan
Bəyannaməsində Türk dünyasına aid
bir çox önəmli məsələlərin, o cümlə
dən Azərbaycan ərazilərinin işğaldan
azad olunması və ərazi bütövlüyünü
bərpa etməsi kimi mühüm məsələlərin
əksini tapdığını diqqətə çatdırıb. Azər
baycan ilə Türkiyə arasında çoxşaxəli
əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə
və bölgədə dayanıqlı sabitliyin təmin
edilməsinə yönəlmiş Şuşa Bəyannaməsi
təqdirlə qeyd olunub. Azərbaycan par
lamentinin rəhbəri əminliklə ifadə edib
ki, toplantıda qəbul olunan qərarlar
türkdilli ölkələrin rifahına xidmət edə
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cək, dövlətlərarası münasibətləri daha
da möhkəmləndirəcək.
Nümayəndə heyəti
Nur-Sultan şəhərində olub
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafaro
vanın başçılığı ilə parlament nümayəndə
heyəti Qazaxıstana rəsmi səfəri çərçi
vəsində ölkənin paytaxtı Nur-Sultan
şəhərinə gəlib. Azərbaycanın Qazaxıstan
Respublikasındakı səfirliyi ziyarət edi
lib, Ümummilli lider Heydər Əliyevin
büstü önünə gül dəstələri düzülüb,  27
sentyabr - Anım gününə həsr olunmuş
banerin qarşısında şəhidlərimizin əziz
xatirəsi yad edilib.  Sahibə Qafarova sə
firlikdəki Heydər Əliyev Muzeyi ilə də
tanış olub, Xatirə kitabına ürək sözlərini
yazıb.
Səfər zamanı nümayəndə  heyətimiz
Qazaxıstanın Milli Muzeyindəki ekspo
natlarla tanış olduqdan sonra Nazarba
yev adına Universitetdə professor-müəl
lim kollektivi üçün yaradılmış şəraitə
baxıblar, bu təhsil ocağının fəaliyyəti ilə
maraqlanıblar.
Parlamentin Sədri
Qazaxıstanda bir
sıra rəsmi görüşlər keçirib
Qazaxıstana  rəsmi  səfəri çərçivəsin
də Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafa
rova ölkənin Prezidenti Kasım-Jomart
Tokayev, Parlament Məclisinin Sədri
Nurlan Niqmatulin, Parlament Senatının
Sədri Maulen Aşımbayev ilə  görüşüb.
Görüşlərdə dost və qardaş ölkələr olan
Qazaxıstan və Azərbaycan arasında
münasibətlərin yüksək səviyyəsindən
razılıq ifadə olunub. Qazaxıstan rəsmi
ləri Azərbaycanı 44 günlük  Vətən mü
haribəsində əldə etdiyi zəfər münasibəti
ilə təbrik edib, Ulu öndər Heydər Əliyev
və Qazaxıstanın birinci Prezidenti
Nursultan Nazarbayev tərəfindən əsası
qoyulan, hazırda dövlət başçıları tərə
findən uğurla davam etdirilən  münasi
bətlərimizdən danışıblar. Azərbaycanın
TÜRKPA-ya sədrliyi dövründə görülən
işlər yüksək qiymətləndirilib, Qazaxısta
nın sədrliyi dövründə iki ölkə arasında  
əməkdaşlığın daha da möhkəmlənəcəyi
nə inam ifadə olunub.
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Keçirdiyi  bütün görüşlərdə Milli
Məclisin Sədri Azərbaycan və Qazaxıs
tan arasındakı  münasibətlərin çoxəsr
lik tarixindən, xalqlarımızı birləşdirən
ortaq dəyərlərdən, əməkdaşlığımızın  
inkişafında dövlət başçılarımızın ro
lundan söz açıb, yaxın vaxtlarda ölkə
lərimiz arasında diplomatik münasi
bətlərin qurulmasının 30 ili olacağını
sevindirici hal kimi qiymətləndirib.
Sahibə Qafarova Qazaxıstanla qanun
vericilik orqanları səviyyəsində əlaqə
lərdən, hər iki ölkə  parlamentlərində
mövcud olan dostluq qruplarının
fəaliyyətindən, deputatlarımızın qarşı
lıqlı səfərlərindən, nüfuzlu beynəlxalq
parlament təşkilatlarında mütəmadi
keçirilən görüşlərdən söhbət  açıb, xü
susilə TÜRKPA çərçivəsində əməkdaş
lığın əhəmiyyətini vurğulayıb.
Spiker Azərbaycanın ötən il 44 gün
lük Vətən müharibəsində əldə etdiyi
zəfər və regionda yeni yaranmış şərait
haqqında geniş məlumat verib. Bildirilib
ki, Azərbaycanın 44 günlük Vətən mü
haribəsində qazandığı möhtəşəm qələbə
xalqımıza  sonsuz  qürur  yaşatdı. Prezi
dent, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə müzəff ər ordumuz torpaq
larımızı Ermənistanın 30 illik işğalından
azad etdi və ölkəmizin ərazi bütövlüyü
bərpa olundu. Artıq münaqişə tarixə
qovuşub, Qarabağın statusu məsələsi
birdəfəlik aradan qalxıb və Azərbaycan
azad olunmuş ərazilərinin bərpa və ye
nidənqurma işlərinə start verib.
Sədr Qazaxıstan nümayəndə heyə
tinin Azərbaycana səfəri zamanı Şuşa
və Füzuli rayonlarına səfər etdiyini,
Ermənistan tərəfindən törədilən van
dalizmi öz gözləri ilə gördüklərini
bildirib. Sahibə Qafarova Ermənistanın
işğalından azad olunmuş bu əraziləri
“Qafqazın Xirosiması” adlandırmağın
heç də təsadüfi olmadığını xüsusi  diq
qətə çatdırıb.
Azərbaycan parlamentinin Sədri  
Ermənistanın regionda davamlı sülhün
təmin olunmasına qarşı yönəlmiş təxri
batçı hərəkətləri, 30 illik işğal dövründə
şəhər və  kəndlərimizi, xalqımıza məx
sus tarixi, mədəni abidələri, məscidləri  
tamamilə dağıdıb talan etməsi, erməni  

vandallarının törətdiyi  ekoloji terror ba
rədə də  dost ölkənin rəsmilərinə geniş
məlumat verib.
Sonra Ermənistanın Azərbaycana
qarşı həyata keçirdiyi soyqırım siyasəti
haqqında danışan Milli Məclisin Sədri
Xocalı soyqırımının 30 illiyi ərəfəsində
Qazaxıstanın bu məsələyə münasibət
bildirməsi istəyini ifadə edib.
Həm Qazaxıstanın dövlət başçısı,
həm də parlamentin hər iki palatasının
sədrləri ilə keçirilən görüşlərdə ölkələ
rimiz  arasında   münasibətlərin inkişaf  
perspektivləri müzakirə olunub, ikitərəf
li siyasi, iqtisadi, mədəni əməkdaşlığın
genişləndirilməsinin vacibliyi vurğu
lanıb. Ölkələrimizin Türkdilli Ölkələ
rin Əməkdaşlıq Şurasındakı fəaliyyəti
yüksək qiymətləndirilib.
Burada Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova və nümayəndə heyətinin üzv
ləri Nur-Sultandakı “Astana-Bayterek”
abidəsini də ziyarət ediblər.
L.Qumilyov adına
Avrasiya Milli Universitetinin
yubiley mərasimində
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova
paytaxt Nur-Sultan şəhərində Lev Qu
milyov adına Avrasiya Milli Universite
tinin 25 illik yubiley mərasimində iştirak
edib. Avrasiya Milli Universitetinin
rektoru,  tarix elmləri doktoru, akade
mik Erlan Sıdıkov Sahibə Qafarovanın
elmi-pedaqoji və ictimai-siyasi fəaliyyəti
barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlu
mat verib.
Milli Məclisin Sədri Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin Fəxri pro
fessoru olduğu universitetin yubiley
mərasimində mühazirə oxuyub, XX
əsrin görkəmli alimi, türk sivilizasiyası
haqqında həqiqətləri dünyaya çatdıran,
Avrasiya xalqlarının etnogenezinə, etnik
tarixinə və mədəniyyətinə işıq salan
Lev Qumilyovun elmi irsindən söz açıb.
Ötən 25 ildə universitetin beynəlxalq
təhsil məkanında layiqli yer tutduğunu,
tədris və fundamental elmi-tədqiqatlar
sayəsində nüfuz qazandığını bildirib,
yubiley münasibəti ilə universitetin pro
fessor-müəllim heyətinə və tələbələrə
təbriklərini çatdırıb.  
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Sahibə Qafarova məruzəsində
Azərbaycan xalqının çoxəsrlik dövlət
çilik ənənələri,  1918-ci ildə yaranmış
Azərbaycan Demokratik Respublikası
haqqında danışıb, qadınlara seçmək və
seçilmək hüququnun Şərqdə ilk dəfə
olaraq  məhz  Azərbaycanda  verildiyin
dən bəhs edib.
Spiker tədbir iştirakçılarına
Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev
mərhələsindən ətrafl ı söhbət  açıb.
Qeyd edib ki, Azərbaycan 1991-ci ildə
müstəqillik qazandıqdan sonra ən
çətin dövrdə yenidən hakimiyyətə qa
yıdan Heydər Əliyev ölkənin gələcək
taleyi üçün məsuliyyəti öz çiyinlərinə
götürdü. Həmin illərdə Azərbaycan
bütün inkişaf sahələrində görünməmiş
uğurlar əldə etdi. Ümummilli liderin
ölkəmizin inkişafı ilə bağlı strategiya
sını hazırda Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti cənab İlham Əliyev
uğurla həyata keçirir.
Sədr qeyd edib ki, müstəqillik döv
ründə həyata keçirilən Bakı-Tbilisi-Cey
han, Cənub Qaz Dəhlizi, TANAP, TAP,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Tbilisi-Qars
və digər bu kimi enerji və nəqliyyat layi
hələri təkcə Azərbaycanın deyil, bütün
bölgənin inkişafı üçün mühüm əhəmiy
yətə malikdir.
Sahibə Qafarova mühazirəsində Er
mənistanın ərazi iddiaları ucbatından
Qarabağda 30 ilə yaxın davam edən
silahlı münaqişənin həllinin Prezi
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə
etdiyimiz ən böyük nailiyyət olduğu
nu diqqətə çatdırıb,  Azərbaycanın 44
günlük Vətən müharibəsində ərazi
bütövlüyünü bərpa etməyə nail oldu
ğunu qürur hissi ilə söyləyib. Vətən
müharibəsindəki qələbədə qardaş Tür
kiyənin mənəvi-siyasi dəstəyini xüsusi
vurğulayan Sahibə Qafarova Azər
baycanın ərazi bütövlüyünün bərpası
məsələsində Qazaxıstanın prinsipial
mövqeyini, dost dəstəyini də bildirib.
Bu dostluğun gündən-günə möhkəm
lənəcəyinə, yeni məzmun kəsb edərək
iki qardaş ölkənin çiçəklənməsinə xid
mət göstərəcəyinə inamını ifadə edib.
Sahibə Qafarovanın mühazirəsi
böyük maraqla qarşılanıb, ona L.Qumil
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yov adına Avrasiya Milli Universitetinin
Fəxri professoru adı verilib.
Sonra Sədr universitetdə fəaliyyət
göstərən “Heydər Əliyev auditori
yası”na toplaşmış müəllim və tələbə
kollektivi ilə görüşüb, təhsilə dair fikir
lərini bölüşərək gənclərə tövsiyələrini
verib. “Heydər Əliyev auditoriyası”na
Milli Məclisin xatirə hədiyyələri təq
dim olunub.
Sahibə Qafarova yerli KİV nümayən
dələrinə müsahibə verib, Qazaxıstana
səfəri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb.
Səfər çərçivəsində  nümayəndə  he
yətimiz Qazaxıstanın birinci Preziden
ti - Elbası  Muzeyini də ziyarət  edib.
Kitabxana-muzey kimi fəaliyyət gös
tərən  Elbası Muzeyində  Nursultan
Nazarbayevin həyat və fəaliyyətini əks  
etdirən  eksponatlar nümayiş olunur.
Ziyarət  zamanı nümayəndə heyətinə  
muzeyin eksponatları ilə bağlı məlu
mat verilib.  Bu eksponatlar arasında
Ümummilli lider Heydər Əliyevin və
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  
vaxtilə  Nursultan Nazarbayevə  bağış
ladıqları hədiyyələr də var.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafa
rova  Azərbaycan və qazax  xalqla
rının  yetişdirdiyi  iki dahi şəxsiyyə
tin  - Heydər Əliyev  və Nursultan
Nazarbayevin  qoşa  şəklini və ölkəmiz  
haqqında  sanballı məlumatların  top
landığı  kitabları Elbası Muzeyinə  
hədiyyə edib.
Sahibə Qafarova Qazaxıstan
Respublikasının birinci
Prezidenti Elbası - Nursultan
Nazarbayev ilə görüşüb
Rəsmi səfərin sonuncu günü Milli
Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın
Qazaxıstan Respublikasının birinci
Prezidenti Elbası - Nursultan Nazar
bayevlə görüşü baş tutub. Görüşdə
Nursultan Nazarbayev  Azərbaycanda
gedən prosesləri diqqətlə izlədiyi
ni, xalqımızın Vətən müharibəsində
qazandığı zəfərin bütün bölgə üçün,
Türk dünyası üçün mühüm əhəmiyyət
daşıdığını bildirib, xalqımıza təbriklə
rini çatdırıb. O, müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı Heydər Əliyev ilə

bağlı xoş xatirələrini yada salıb. Son 30
ildə ölkəmizdə aparılan abadlıq-quru
culuq işlərini, iqtisadi tərəqqini, dövlət
quruculuğunun müxtəlif sahələrində
uğurla həyata keçirilən islahatları yük
sək dəyərləndirib.
Görüş zamanı Azərbaycan Prezi
denti İlham Əliyevin salamlarını və
xoş arzularını Elbası Nursultan Nazar
bayevə çatdıran Milli Məclisin Sədri
qazax xalqının yetirdiyi bu böyük
şəxsiyyətlə Azərbaycanın Ümummilli
lideri Heydər Əliyev arasındakı  dost
luqdan söz açıb. Xalqlarımız arasında
qardaşlıq münasibətlərinin və qar
şılıqlı etimadın möhkəmlənməsində
onların danılmaz xidmətləri olduğunu
vurğulayıb.
Sahibə Qafarova bu görkəmli dövlət
xadiminin 2017-ci ildə ölkəmizə rəsmi
səfəri zamanı Azərbaycan Prezidenti

İlham Əliyev tərəfindən “Heydər Əli
yev” ordeni ilə təltif edilməsini məm
nunluqla yada salıb. Spiker Nursultan
Nazarbayevin türk xalqlarını bir araya
gətirmək təşəbbüslərinin ölkəmizdə
yüksək dəyərləndirildiyini vurğulayıb.
Sonra Sahibə Qafarova  Azərbaycan
tarixinin şanlı səhifəsi olan 44 günlük
Vətən müharibəsindən, Ali Baş Koman
dan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşa
dətli ordumuzun Ermənistana layiqli
cavab verməsindən, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü bərpa etməsindən danışıb,
işğal illərində xarabazarlığa çevrilmiş
ərazilərimizin yenidən qurulması sahə
sində görülən işlər barədə Nursultan
Nazarbayevə ətraflı məlumat verib.
Azərbaycan parlament  nümayəndə  
heyətinin  Qazaxıstana  işgüzar  və rəs
mi səfəri uğurla başa  catıb.
“Milli Məclis” jurnalı
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Parlamentin Sədri Sahibə Qafarovanın
Avstriyaya işgüzar səfəri uğurlu oldu
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Parlament Sədrlərinin V Ümumdünya Konfransında iştirak
etmək üçün sentyabrın 5-dən 9-dək Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində işgüzar səfərdə olub.
ParlamentSədrlərininVÜmumdünyaKonfransındaspikerlərpandemiyailəmübarizə,post-COVID
dövründəgözləntilər,iqlimdəyişikliyiiləbağlıtəxirəsalınmaztədbirlər,dezinformasiyanınqarşısının
alınması,gənclərinsiyasətdəiştirakı,genderbərabərliyimövzularında
fikirmübadiləsiaparıblar.
MilliMəclisinSədrikonfransda
AzərbaycanınCOVID-19pandemiyasınaqarşımübarizəyədairqlobal
təşəbbüsləribarədə“COVID-19
pandemiyasınaqlobalcavabmultilateralizmininsanlarayardımınıçətinləşdirir”mövzusundaçıxışedib.
Pandemiyailəmübarizəsahəsindəbeynəlxalqictimaiyyətinsəylərininartırılmasınaböyükehtiyac

olduğunubildirənspikerSahibə
Qafarovasöyləyibki,Azərbaycan
COVID-19pandemiyasınınfəsadlarınınaradanqaldırılmasıistiqamətindəqlobalsəylərətöhfəvermək
məqsədiiləQoşulmamaHərəkatınınsədriqismində2020-ciilinmayındahərəkatınCOVID-19-aqarşı
TəmasQrupununvideokonfrans
formatındaZirvəgörüşünütəşkil
etmişdir.AzərbaycanPrezidenti
cənabİlhamƏliyevQoşulmama
HərəkatıadındanBMTBaşAssambleyasınındövlətvəhökumət
başçılarısəviyyəsindəCOVID-19
pandemiyasıiləmübarizəyəhəsr
olunmuşXüsusiSessiyanınkeçirilməsinitəklifetmişdir.Həmin
təşəbbüsümumilikdəBMT-yəüzv
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olan150-dənçoxdövləttərəfindəndəstəklənmişvə2020-ciilin
dekabrındaNyu-YorkdaBMTBaş
AssambleyasınınCOVID-19ilə
mübarizəyəhəsrolunmuşXüsusi
Sessiyasıbaştutmuşdur.
Spikerbildiribki,Azərbaycan
bəziölkələrinehtiyaclarındanqatqatartıqpeyvəndtədarüketməsini
açıqşəkildəqınamışdır.Ölkəmiz
buməsələnigündəmdəsaxlamaq
məqsədiiləBMT-ninİnsanHüquqlarıŞurasındaQoşulmama
Hərəkatıadındanbütünölkələrin
peyvəndlərəbərabərçıxışınıntəmin
edilməsinədairqətnaməlayihəsi
irəlisürmüşvəhəminqətnaməcari
ilinmartayındayekdillikləqəbul
edilmişdir.

SƏFƏR

Milli Məclisin Sədri Azərbayca
nın pandemiya ilə mübarizə sahə
sində 30-dan çox ölkəyə humanitar
və maliyyə yardımı etdiyini də
diqqətə çatdırıb. Azərbaycanın
postpandemiya dövrü üçün güclü,
məqsədyönlü və əlaqələndirilmiş
addımların atılması istiqamətin
də bir sıra təkliflər irəli sürdüyünü
xatırladan parlament Sədri deyib
ki, Qoşulmama Hərəkatının pan
demiyadan sonrakı bərpa dövrünə
dair mövqeyinin formalaşdırılması
məqsədi ilə Hərəkata üzv döv
lətlərin yüksək səviyyəli iclası
nın keçirilməsi bunlardan biridir.
Azərbaycan həmçinin Qoşulmama
Hərəkatı tərəfindən COVID-19-dan
sonra qlobal bərpaya dair BMT-nin
Yüksək Səviyyəli Panelinin yaradıl
ması təşəbbüsü ilə çıxış edilməsini
də məqsədəmüvafiq hesab edir.
Spiker dünya
ictimaiyyətini birliyə çağırdı
Sentyabrın 8-də Milli Məclisin
Sədri Vyanada keçirilən Parlament
Sədrlərinin V Ümumdünya Konf
ransında ümumi müzakirələrdə
çıxış edib. Spiker Sahibə Qafarova

bildirib ki, müasir dövrün çağırışla
rı qarşısında dünya ictimaiyyətinin
bütün imkan və səylərinin birləş
dirilməsi beynəlxalq münasibətlər
sisteminin iştirakçıları arasında
davamlı dialoqdan çox asılıdır.
Parlamentlərarası əməkdaşlığın və
parlament diplomatiyasının sülh və
təhlükəsizliyin təmin olunmasında
oynadığı mühüm rolunu qeyd edən
Milli Məclisin Sədri deyib ki, bu,
ilk növbədə, dövlətlərin suverenli
yi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədlərin to
xunulmazlığı kimi əsas prinsiplərə
hörmətin təşviq edilməsi vasitəsilə
həyata keçirilməlidir.
Spiker vurğulayıb ki, parla
mentlərin, eləcə də parlamentlərarası əməkdaşlıq platformalarının
həm milli, həm də beynəlxalq sə
viyyədə qərar qəbuletmə prosesinə
təsiri üçün xüsusi mexanizmlərə
və əsas vasitələrə malik olması
qanunverici orqanların beynəl
xalq münasibətlərdə əhəmiyyətli
rol oynamasını şərtləndirir. Bu,
parlamentlərin qlobal idarəetmə
nin əhəmiyyətli bir komponentinə
çevrilməsinin yolunu açır. Bu mə

nada hesab edirəm ki, parlament
spikerlərinin 2000-ci ildə keçirilən
Ümumdünya Konfransının ardın
ca BMT ilə işləmək üçün parla
ment ölçüsünün yaradılması tarixi
və strateji bir addım idi.
Yeni təsir mexanizmlərindən
danışarkən Parlamentlərarası İtti
faqın təşkilati və vasitəçilik roluna
diqqət çəkən Sahibə Qafarova deyib
ki, BMT-də müzakirə olunan qlobal
miqyaslı məsələlər, qəbul edilən qə
rarlar barəsində məlumatların milli
parlamentlərə, milli parlamentlərin
mövqelərinin isə BMT-yə çatdı
rılması Parlamentlərarası İttifaqın
fəaliyyətinin yeni, mühüm bir isti
qamətini təşkil edə bilər.
Milli Məclisin Sədri çıxışında
Ermənistan spikerinin səsləndirdiyi
əsassız iddialara cavab verərək de
yib ki, Ermənistan yalan iddialarını
təkrar etməkdən əl çəkməli, yeni
reallıqları qəbul etməli və onlarla
barışmalı, bölgədə sülhün və təh
lükəsizliyin təmin olunması üçün
əsas yaradan 2020-ci ilin noyabr və
2021-ci ilin yanvar aylarında qəbul
olunmuş üçtərəfli bəyanatların tə
ləblərini yerinə yetirməlidir.
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SƏFƏR
Spiker çıxışında 11 sentyabr
hadisələrindən sonra terrorizmin
qarşısının alınmasının və onunla
mübarizənin dövlətlərin  gündə
liyində dayanan ən vacib məsələ
lərdən birinə çevrildiyini diqqətə
çatdırıb. Bildirib ki, beynəlxalq
ictimaiyyət terrorizmlə mübarizəyə
paralel olaraq, beynəlxalq sənədlər
də qəbul edilmiş effektiv antiterror
tədbirlərinin əsas elementlərdən biri
kimi terror qurbanlarının hüquqla
rını tam nəzərə almalıdır.
Milli Məclisin Sədri heç bir öl
kənin terror təhlükəsindən sığorta
lanmadığını nəzərə alaraq, bütün
dövlətlər tərəfindən terror qurban
larına dəstək üçün müvafiq hüquqi
və institusional tədbirlər görülmə
sinin vacibliyini vurğulayıb. Sahibə
Qafarova qeyd edib ki, Azərbaycan
terrorizmin maliyyələşdirilməsi,
zorakılıq, separatizm, ekstremizm
də daxil olmaqla, bütün formalarda
və təzahürlərdə terrorçuluğa qarşı
mübarizədə ardıcıl dəstək göstərir.
Milli Məclis Sədri konfrans
çərçivəsində vacib
görüşlər keçirdi
Spiker pandemiyada
qadınların səlahiyyətlərinin
artırılmasına çağırdı
Sentyabrın 6-da Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova Vyanada
Parlamentlərarası İttifaqın təşkilat
çılığı ilə keçirilən Qadın Parlament
Sədrlərinin 13-cü Sammitində çıxış
edib. Spiker bildirib ki, pandemiya
və postpandemiya dövründə qadın
lara diqqət yetirməyimiz onların da
ha yaxşı və daha təhlükəsiz dünya
ya verdikləri əhəmiyyətli töhfənin
tanınması anlamına gəlir. Bu gün
cəmiyyətimizin əsas hissəsini təşkil
edən qadınlar qlobal pandemiyaya
qarşı mübarizədə də əhəmiyyətli rol
oynayırlar. Bu gün nailiyyətlərimizi
qoruyub saxlamaq və postpandemi
ya dövründə inkişaf etdirmək üçün
qadınların səlahiyyətlərinin artırıl

ması çox vacibdir.
Milli Məclisin Sədri Azərbaycan
da qadınlarla bağlı həyata keçirilən
dövlət siyasətinin uğurları barədə
iştirakçılara ətraflı məlumat verib.
Spiker çıxışında qaçqın və məcburi
köçkün olan qadınların üzləşdiyi
problemlərdən də danışıb. O, bu
sammitin nəticələrinin qadınların
və qızların rifahına töhfə verəcəyinə
inandığını vurğulayıb.
Sahibə Qafarova terror
qurbanlarının hüquqlarının
qorunmasının diqqətdə
saxlanmasını vurğuladı
Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova səfər çərçivəsində  Vya
na şəhərində keçirilən Terrorizmlə
Mübarizə üzrə I Qlobal Parlament
Sammitində  də çıxış edib.
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Səfər çərçivəsində Milli Məclis
Sədri Sahibə Qafarova konfransda
iştirak edən  nümayəndə heyət
lərinin rəhbərləri və digər rəsmi
şəxslərlə bir sıra səmərəli görüşlər
keçirib.
Avstriyaya işgüzar səfəri çər
çivəsində spiker Latviya parla
mentinin Sədri İnara Murniyetse,
Parlamentlərarası İttifaqın (PAİ) Baş
katibi Martin Çunqonq, Qazaxıstan
Parlament Məclisinin Sədri Nurlan
Niqmatulin, Polşa Senatının Sədri
Tomas Qrodzki, Yaponiya Parla
mentinin Müşavirlər Palatasının
Sədri Akiko Santo, Gürcüstan parla
mentinin Sədri Kaxa Kuçava ilə ke
çirilən görüşlərdə ölkəmizin öz döv
lət müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra  dost və tərəfdaş  dövlətlərlə,
nüfuzlu beynəlxalq  qurumlarla
ikitərəfli münasibətlərin inkişafında
yeni mərhələ başladığını bildirib.

SƏFƏR
Sədr ötən dövrdə Azərbaycanın bu öl
kələrlə Avropa strukturları, Şərq tərəfdaş
lığı və digər beynəlxalq platformalarda da
sıx əməkdaşlığından, beynəlxalq təşkilat
lar çərçivəsində qurulan əlaqələrdən söz
açıb. Azərbaycan parlamentinin rəhbəri
beynəlxalq parlament qurumları ilə ikitə
rəfli və çoxtərəfl i əsasda əməkdaşlıq edən
Milli Məclisin dünya miqyasında parla
mentlərarası əlaqələrin qurulmasında və
möhkəmlənməsində mühüm rol oynadı
ğını soyləyib.
Sahibə Qafarova  keçirdiyi  bütün  
görüşlərdə Azərbaycanın 2020-ci ildə 44
günlük Vətən müharibəsində qazandığı
zəfər haqqında məlumat verərək deyib ki,
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əli
yevin rəhbərliyi ilə müzəff ər ordumuzun
şücaəti sayəsində Ermənistanın  torpaq
larımız  üzərindəki 30 illik işğalına son
qoyulub. Dövlətimizin siyasi iradəsi və or
dumuzun rəşadəti sayəsində BMT Təhlü
kəsizlik Şurasının Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı 1993-cü ildən kağız üzərində qalan 4
qətnaməsi icra olunub. Azərbaycan Cənu
bi Qafqazda  davamlı sülhün, sabitliyin və
təhlükəsizliyin yaranması istiqamətində
mühüm işlər görür.
Spiker Qarabağ münaqişəsinin artıq
tarixə qovuşduğunu vurğulayaraq, hazır
da işğaldan azad olunan ərazilərimizdə
bərpa və quruculuq işlərinə başlandığını
bildirib. O, həmçinin qeyd edib ki, Ermə
nistan 30 il işğal altında saxladığı şəhər və
kəndlərimizi, tariximizə, mədəniyyətimizə
aid abidələri dağıdıb, milli sərvətlərimizi
talan edib, dini abidələrimiz, məscidləri
miz təhqir olunub, həmin ərazilərin inf
rastrukturu tamamilə məhv edilib. Sahibə
Qafarova Ermənistanın regionda davamlı
sülhün təmin olunmasına mane olan təxri
batçı hərəkətləri barədə də ətrafl ı danışıb.
Görüşlərdə Milli Məclisin Sədri Azər
baycanın dost və qardaş ölkələrlə mü
nasibətlərinin qurulmasında, beynəlxalq  
təşkilatlarda uğurlu  fəaliyyətində  Ulu
öndər Heydər Əliyevin xidmətlərindən
söhbət  açıb, ölkələrimiz və xalqlarımız
arasında münasibətlərin dərinləşməsin
də dövlət başçıları və hökumət rəsmiləri
nin qarşılıqlı səfərlərinin, tərəfl ər arasın
da imzalanan sənədlərin əhəmiyyətini
vurğulayıb.
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SƏFƏR

Milli Məclisin Sədri İranın yeni seçilmiş
Prezidentinin andiçmə mərasimində iştirak edib
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farova  avqust ayının 5-6-sı İran İs
lam Respublikasında  səfərdə olub.
Spiker İran İslam Respublika
sında  iyunun 18-də keçirilən növ
bəti prezident seçkiləri nəticəsində
ölkənin yeni Prezidenti seçilmiş
Seyid İbrahim Rəisinin andiçmə
mərasimində iştirak edib.
Səfər çərçivəsində Sahibə Qafa
rova İran İslam Şurası Məclisinin
Sədri Məhəmmədbaqer Qalibaf ilə
görüşüb. Görüşdə İranla Azərbay
canın coğrafi, tarixi, mədəni və
dini ortaq dəyərlərə malik oldu
ğu vurğulanıb, iki ölkə arasında
yüksək səviyyəli münasibətlərin
bərqərar olmasında dövlət başçıla
rının qarşılıqlı səfərlərinin mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyi bildirilib.

Milli Məclisin Sədri Azərbayca
nın öz torpaqlarını işğaldan azad
etdikdən sonra İranla dövlət sər
hədimizin tam nəzarətə götürül
məsini sevindirici hal kimi qiymət
ləndirib.
İki ölkə arasında parlamentlərarası əlaqələrdən danışan Sahibə
Qafarova qarşılıqlı münasibətlərin
inkişafında parlamentlərimizin
mühüm rol oynamasından, depu
tatların müntəzəm olaraq qarşılıqlı
səfərlərinin əhəmiyyətindən söh
bət açıb, hər iki ölkənin qanunve
ricilik orqanlarında mövcud  olan
işçi qruplarının fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirib. Bildirilib ki, artıq
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixə
qovuşub. İndi Azərbaycanın ermə
ni işğalından azad edilmiş ərazilə
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rində genişmiqyaslı yenidənqurma
və bərpa dövrü başlayıb. Ermənis
tan işğal etdiyi ərazilərimizdəki
məscidlərimizi, mədəni abidə
lərimizi və bütün digər tikililəri
dağıdıb, infrastrukturu tamamilə
məhv edib. Düşmən hətta müqəd
dəs ziyarətgahlarımızı və məscid
lərimizi təhqir etmək kimi vandal
lıqdan  da çəkinməyib. Münaqişə
başa çatsa da, bir sıra problemlər
hələ də qalmaqdadır.
Milli Məclisin Sədri diqqətə çat
dırıb ki, gələn il - 2022-ci ilin fevral
ayının 26-da Xocalı soyqırımının
30-cu ildönümü tamam olacaq. Bu
cür insanlıq əleyhinə törədilmiş
cinayətlərə hüquqi-siyasi qiymətin
beynəlxalq səviyyədə də verilməsi
çox vacibdir. Spiker xatırladıb ki,

SƏFƏR

bu günə qədər bir çox dövlətlər və
beynəlxalq təşkilatlar Xocalı soyqı
rımını tanıyıb. Bunu nəzərə alaraq,
İran parlamentinin Xocalı soyqı
rımı ilə bağlı sənəd qəbul etməsi
bəşəriyyəti gələcəkdə buna bənzər
hadisələrlə üzləşməkdən qoruya
bilər.
Sahibə Qafarova avqustun
6-da İranın yeni Prezidenti Seyid  
İbrahim Rəisi ilə görüşüb. Seyid  
İbrahim Rəisi Vətən müharibəsin
də əldə etdiyi qələbə münasibəti
ilə Azərbaycan dövlətini və xalqını
təbrik edib. Sahibə Qafarova Azər
baycan Prezidenti İlham Əliyevin
salamlarını və təbriklərini İran Pre
zidentinə çatdırıb. Spiker bildirib
ki, Azərbaycan İranla əlaqələrin
inkişafına həmişə böyük diqqət
yetirir və gələcəkdə də bu əlaqələri
dərinləşdirmək niyyətindədir. Par
lamentlər səviyyəsində əməkdaş
lığımız dövlətlərarası münasibət
lərin daha da möhkəmlənməsində
önəmli rol oynayır. İqtisadi, ticarət

və humanitar münasibətlərimizin
inkişafında Azərbaycan ilə İran
arasında mövcud olan Dövlətlərarası Müştərək Komissiya uğurla
fəaliyyət göstərir.
İran Prezidenti Seyid  İbrahim
Rəisi Prezident İlham Əliyevin
təbriklərinə görə minnətdarlığı

nı bildirib və onun da salamlarını
Azərbaycanın dövlət başçısına çat
dırmağı xahiş edib.
Sonra görüşdə regional əmək
daşlığın perspektivləri və tərəfl əri
maraqlandıran digər məsələlər
barədə geniş fikir mübadiləsi apa
rılıb.
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Üç qardaş ölkənin parlament sədrləri
Bakı Bəyannaməsini imzaladılar

İyulun 27-də Azərbaycan Respub
likası Milli Məclisinin Sədri Sahibə
Qafarova, Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin Sədri Mustafa Şentop və
Pakistan İslam Respublikası Milli As
sambleyasının Sədri Əsəd Qeysərin
Birinci Üçtərəfl i Görüşü oldu.
Görüşdə Azərbaycan Respublika
sı Milli Məclisinin Sədri Sahibə Qafa
rova giriş nitqi ilə çıxış etdi. Azərbay
can parlament nümayəndə heyətinin
İslamabad şəhərində İqtisadi Əmək
daşlıq Təşkilatının İkinci Ümumi
Konfransında iştirakını xatırladaraq
ölkəmiz tərəfindən irəli sürülmüş
Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə par
lamentlərarası əməkdaşlıq formatının
təsis edilməsi təşəbbüsünü diqqətə
çatdırdı. Sahibə Qafarova bildirdi ki,
ölkələrimiz artıq bir neçə sahədə üç
tərəfli formatda əməkdaşlıq edir. Belə
ki, Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə
xarici işlər nazirləri, habelə müdafiə
nazirlikləri arasında sıx əməkdaşlıq
mövcuddur.
Milli Məclisin Sədri xüsusi ola
raq qeyd etdi ki, hökumətlərimiz
və xalqlarımız arasında qardaşlıq
münasibətləri ali qanunvericilik or
qanlarımızın timsalında da öz əksini
tapır. Məhz bu münasibətlərin daha
da genişləndirilməsi məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikasının Milli

Məclisi parlamentlərarası üçtərəfl i
əməkdaşlıq formatının təsis edilməsi
təşəbbüsünü irəli sürüb və bu təşəb
büs Pakistan və Türkiyə tərəfindən
müsbət qəbul olunub.
Gündəlikdə duran məsələlərin
müzakirəsindən sonra Bakı Bəyan
naməsinin mətni müzakirə olundu
və təsdiq edildi, gələcək koordinasi
ya üçün əlaqələndirici şəxslər təyin
edildi. Həmçinin Azərbaycan, Türki
yə və Pakistan parlament sədrlərinin
İkinci Üçtərəfl i Görüşünün 2022-ci
ildə Pakistanın İslamabad şəhərində
keçirilməsi qərara alındı. Sonra par
lament sədrlərinin Birinci Üçtərəfl i
Görüşünün yekunlarına dair Bakı
Bəyannaməsi imzalandı.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafa
rova öz çıxışında Azərbaycan parla
mentində belə bir tədbirin keçirilmə
sini tarixi hadisə kimi dəyərləndirdi.
Spiker bildirdi ki, Azərbaycan öz
ərazi bütövlüyünü və tarixi ədalə
ti bərpa edərək, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının uzun illər kağız üzərində
qalan qətnamələrinin icrasını öz gücü
ilə təmin etdi. O söylədi ki, haqlı mü
barizəmizdə qardaş ölkələr Türkiyə
və Pakistanın siyasi və mənəvi dəstək
göstərmələri dövlətlərimiz arasında
mütt əfiqliyin yüksək səviyyədə oldu
ğunun göstəricisidir.
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Sahibə Qafarova qeyd etdi ki,
parlament sədrlərinin üçtərəfl i
əməkdaşlıq platformasının səmərə
li  fəaliyyət göstərməsi ortaq milli
maraqlarımızın beynəlxalq platfor
malarda, xüsusən  beynəlxalq parla
ment təşkilatları çərçivəsində birgə
müdafiəsini təmin edəcəkdir.
Sədr üç qardaş ölkənin parla
ment sədrlərinin yeni formatda ilk
görüşünün yekununda qəbul olunan
Bakı Bəyannaməsində əksini tapan
məsələlərin dövlətlərimiz arasında
münasibətlərin inkişafının parla
ment ölçüsünü möhkəmləndirmə
yə kömək göstərəcəyinə əminliyini
ifadə etdi.
Tədbirdə çıxış edən Pakistan
parlamentinin Sədri Əsəd Qeysər
və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri Mustafa Şentop üç qardaş öl
kənin parlament sədrlərinin ilk dəfə
Bakıda keçirilən üçtərəfl i formatda
görüşünü yüksək qiymətləndirdilər.
Sonra Bakı Bəyannaməsinin im
zalanma mərasimi keçirildi.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafa
rova bu sənədin ölkələrimiz arasın
da strateji əlaqələrin möhkəmlənmə
sinə öz töhfəsini verəcəyini bildirdi.
Bununla da Azərbaycan, Türkiyə,
Pakistan parlament sədrlərinin Bi
rinci Üçtərəfl i Görüşü başa çatdı.

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Milli Məclisdə postmüharibə dövründə icra
və qanunvericilik hakimiyyəti arasında
əməkdaşlığın prioritetləri müzakirə olundu
Sentyabrın 21-də “Vətən mühari
bəsinin birinci ildönümü: postmüha
ribə dövründə icra və qanunvericilik
hakimiyyəti arasında əməkdaşlığın
prioritetləri” mövzusunda videokonf
rans keçirildi. Tədbirdə Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova, Prezident Ad
ministrasiyasının Siyasi partiyalar və
qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr
şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev, Milli
Məclisin rəhbərliyi, komitə və komis
siya sədrləri və müavinləri, həmçinin
Prezident Administrasiyasının və Milli
Məclis Aparatının əməkdaşları iştirak
etdilər.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafaro
va tədbiri açaraq Azərbaycanın çoxəsr
lik dövlətçilik tarixinin ən şanlı səhifə
sini təşkil edən Vətən müharibəsinin
birinci ildönümünün tamam olduğu
nu xatırlatdı. Bildirdi ki, bu şanlı qələ
bə Azərbaycanın dövlətçilik tarixində
yeni bir mərhələdir və Prezident İlham
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bu dövr
inkişaf, təhlükəsizlik, tərəqqi dövrü
dür. Milli Məclis Sədri  Ermənistanın
30 il ərzində işğal altında saxladığı
ərazilərimizdə törətdikləri vandalizm
aktlarından söz açdı və qeyd etdi ki,
qarşıda duran əsas prioritet Ermənista
nın törətdiyi bu vəhşilikləri beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırmaqdır.
Videokonfransda müzakirə olu
nan mövzunun aktuallığına toxunan
spiker xatırlatdı ki, VI çağırış Milli
Məclis fəaliyyətə başlayandan sonra
bu sahədə bir sıra mühüm addımlar
atılıb. Postmüharibə dövründə də
bu istiqamətdə uğurlu əməkdaşlıq
davam etdirilir. Milli Məclisin Sədri
söylədi ki, hakimiyyətin müxtəlif
qolları arasında səmərəli əməkdaş
lıq ölkəmizin strateji inkişaf xəttinin
uğurla həyata keçməsini təmin edir.
Spiker Milli Məclis  deputatları
nın seçicilərlə işinin düzgün əsasda

qurulması, seçici müraciətlərinin
dövlət qurumları tərəfindən cavab
landırılması, onların qaldırdıqları
məsələlərin həlli ilə bağlı müvafiq
tədbirlərin görülməsi, şəhid ailələ
ri, müharibə veteranları, döyüşlərdə
sağlamlıqlarını itirmiş qəhrəman
övladlarımıza diqqət və qayğıya əsas
lanan dövlət siyasətinin dəstəklənmə
si, Milli Məclisin təşəbbüsü, müvafiq
nazirliklərin və dövlət komitələrinin
rəhbər heyətinin və əməkdaşlarının
iştirakı ilə parlamentdə cəmiyyəti na
rahat edən bir sıra məsələlərin ictimai
müzakirələrinin keçirilməsi, ölkə
mizdə yeni siyasi konfiqurasiyada
dialoq mühitinin möhkəmlənməsinə,
siyasi sistemin subyektləri arasında
əməkdaşlığın gücləndirilməsinə töhfə
verilməsi, parlamentin beynəlxalq
fəaliyyətinin daha effektiv həyata
keçirilməsi və Azərbaycanın milli
maraq və mənafelərinin daha yaxşı
qorunması kimi prioritet məsələlər
haqqında fikirlərini ifadə etdi.
Sonra çıxış edən Prezident Admi
nistrasiyasının şöbə müdiri Ədalət
Vəliyev müzəff ər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qalib
dövlət və qalib xalq olmağımızla
Azərbaycan dövlətçilik tarixində ma
hiyyət etibarilə tamamilə yeni inkişaf
mərhələsinin başlandığını diqqətə
çatdırdı. O, müxtəlif dövlət orqanla
rı və qurumları ilə yanaşı, Mehriban
xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Hey
dər Əliyev Fondu tərəfindən həyata
keçirilən genişmiqyaslı layihələrin də
göstərilən fəaliyyətə əsaslı təkan ver
diyini vurğuladı.
Şöbə müdiri bildirdi ki, indi tarixi
qələbəmizin möhkəmləndirilməsi,
şəhid ailələri və müharibə iştirakçı
larına qayğının davam etdirilməsi,
düşmən tapdağından azad olunmuş
ərazilərimizin dirçəldilməsi, erməni

təcavüzkarlığının yenidən baş qaldır
maması və təqsirkarların məsuliyyətə
cəlb edilməsi üçün haqq işimizlə bağ
lı beynəlxalq müstəvidə məqsədyön
lü fəaliyyət göstərilməsi bütünlükdə
Azərbaycan cəmiyyətinin qarşısında
duran ən əsas vəzifələrdəndir.
Ədalət Vəliyev Prezident İlham
Əliyevin apardığı sistemli və çoxşaxəli
inzibati-siyasi islahatların nəticələ
rindən danışaraq ölkədə iqtidar-mü
xalifət dialoqunun, yeni siyasi kon
fiqurasiyanın qurulduğunu, siyasi
partiyalarla işin yenidən təşkil edildi
yini dedi. Dövlət rəsmisi ölkə başçı
sının tapşırığına əsasən, bu sahədə
görülən işlər barədə məlumat verdi.
Bu qəbildən olan sonuncu -  sentyab
rın 9-da 45 siyasi partiyanın iştirakı
ilə keçirilmiş görüşün əhəmiyyətini
vurğulayan Ədalət Vəliyev müzaki
rə edilən məsələlər haqqında geniş
məlumat verdi. O, müxtəlif siyasi qüv
vələrin adekvat təmsil olunduğu VI
çağırış Milli Məclisdə yeni demokratik
mühitın formalaşdığını, müxalifət nü
mayəndələrinin parlamentdə rəhbər
vəzifələr tutduğunu dedi. Bildirildi
ki, Milli Məclisin fəaliyyətinin dövlət
başçısının daxili və xarici siyasətinə,
eləcə də tövsiyələrinə uyğun yüksək
səviyyədə qurulması üçün zəruri ad
dımların atılması, o cümlədən deputat
fəallığının artırılması ilə bağlı vətən
daş məmnunluğu yüksəldilib.
Ədalət Vəliyev çıxışında həmçinin
icra və qanunvericilik hakimiyyətləri
arasında əməkdaşlığın daha da tək
milləşdirilməsi perspektivlərinə də
toxundu, işin daha yüksək səviyyədə
qurulmasına xidmət edən müvafiq
təkliflər səsləndirdi.
Müzakirələrdə Milli Məclisin ko
mitə sədrləri və deputatlar müzakirə
olunan məsələlərə dair fikir və təklif
lərini bildirdilər.
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Parlamentin payız sessiyası
öz işinə başladı
Sentyabrın 30-da Milli Məclisin
2021-ci ilin payız sessiyasının ilk
plenar iclası keçirilib. Milli Məc
lisin Sədri Sahibə Qafarova payız
sessiyasını açıq elan etdikdən son
ra Azərbaycan Respublikasının
Dövlət himni səsləndirilib.
İclasda spiker deputatları pa
yız sessiyasının başlaması müna
sibəti ilə təbrik edib və sessiyada
fəaliyyətlərinin səmərəli olmasını
arzulayıb.
Sonra Sahibə Qafarova bildirib
ki, sentyabrın 27-də ölkəmizdə
Anım günü qeyd edildi. Azərbay
canın ərazi bütövlüyü uğrunda
döyüşlərdə həlak olmuş əsgər və
zabitlərimizə, qətlə yetirilən mül
ki vətəndaşlara və itkin düşmüş

soydaşlarımıza ehtiram əlaməti
olaraq Bakı şəhərində keçirilmiş
yürüşdə Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti, müzəff ər Ali Baş
Komandan İlham Əliyev, Azər
baycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti  Mehriban xanım
Əliyeva iştirak ediblər. Vətən
Müharibəsi Memorial Komplek
sinin və Zəfər Muzeyinin təməli
qoyulub.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farova öz adından və deputatlar
adından bu möhtəşəm qələbəni
xalqımıza bəxş etmiş müzəff ər
sərkərdəmiz İlham Əliyevə, Azər
baycanın cəsur əsgər və zabitlə
rinə bir daha sonsuz minnətdar
lığını bildirib. O, qazilərimizə
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möhkəm can sağlığı, döyüşlərdə
xəsarət almış hərbçilərimizə şəfa
diləyib.
Deputatlar birinci və ikinci
Qarabağ müharibələrində, digər
döyüş əməliyyatlarında vətən və
xalq yolunda canlarından keçmiş
şəhidlərimizin xatirəsini 1 dəqiqə
lik sükutla yad ediblər.
Sonra parlamentin Sədri bu ilin
yaz və növbədənkənar sessiyala
rının yekunları barədə deputatla
ra məlumat verib.  Spiker qısaca
olaraq qeyd edib ki, sessiyalarda
22 iclas keçirilmiş, 120 qanun və
qərar qəbul edilmişdir. Ölkənin
ictimai-siyasi və iqtisadi həyatının
mühüm məsələlərinə münasibət
bildirilmişdir.

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ
Sahibə Qafarova onu da diqqətə
çatdırıb ki, Milli Məclisin beynəl
xalq fəaliyyəti sessiyadan sonrakı
dövrdə də uğurla davam etdiril
mişdir. Bir sıra ölkələrə səfərlər
həyata keçirilmiş, xarici dövlətlərin
təmsilçiləri Milli Məclisdə qəbul
edilmişdir. Nümayəndə heyət
lərimiz üzv olduğumuz beynəl
xalq təşkilatların fəaliyyətində
yaxından iştirak etmişdir. Eyni
zamanda, pandemiya dövrünün
şəraiti nəzərə alınmaqla, xaricdəki
həmkarlarımız ilə videokonfrans
formatında bir sıra görüşlər keçi
rilmiş, danışıqlar aparılmışdır.
Spiker bildirib ki, Milli Məcli
sin beynəlxalq əlaqələri ilə bağlı
ən mühüm hadisələrdən biri  iyul
ayının sonlarında Türkiyə Bö
yük Millət Məclisinin Sədri cənab
Mustafa Şentopun və Pakistan
Milli Assambleyasının Sədri cənab
Əsəd Qeysərin Azərbaycana səfəri
və iyulun 27-də Bakıda Azərbay
can, Türkiyə və Pakistan parla
ment sədrlərinin Birinci Üçtərəfl i
Görüşünün keçirilməsi olmuşdur.
Parlament sədrlərinin birinci gö
rüşünün yekununda Bakı Bəyan
naməsi qəbul edilmişdir.
Sahibə Qafarova iyul-avqust
aylarında Milli Məclisdə Koreya
Milli Assambleyasının Sədri Park
Byonq-Soq, Fransa Milli Assamb
leyasının nümayəndə heyəti,
Qırğızıstan Respublikasının xarici
işlər naziri Ruslan Kazakbayev,
Qazaxıstanın ölkəmizdəki səfiri
Serjan Abdıkarimov  ilə görüşlər  
keçirdiyini, bu görüşlərdə ikitə
rəfli əməkdaşlıq məsələlərinin
müzakirə edildiyini deyib.
Diqqətə çatdırılıb ki, bu dövr
də Türkiyənin Ədalət və İnkişaf
Partiyası sədrinin birinci müavi
ni Numan Kurtulmuşun başçı
lıq etdiyi nümayəndə heyəti də
Milli Məclisin qonağı olmuşdur.
Sədr bildirib ki, sadaladığı bü
tün görüşlərdə 44 günlük Vətən
müharibəsinin nəticələri haqqında
məlumat verilmişdir.

Spiker bu dövrdə keçirilmiş
görüşlər arasında Avropa Şura
sı Parlament Assambleyasının
Miqrasiya, qaçqınlar və məcbu
ri köçkünlər komitəsinin üzvü,
məruzəçi Pol Qavan ilə görüşünü
ayrıca qeyd edərək, deyib ki, çox
tez-tez bu təşkilatda ölkəmizə
qarşı qeyri-obyektiv və ədalətsiz
münasibətin, yalan iddialara əsas
lanan qərəzli yanaşmanın şahidi
olmuşuq. Bu mənada hesab edi
rəm ki, Azərbaycan həqiqətlərini
Avropadakı həmkarlarımıza an
ladıb qəbul etdirmək üçün hər bir
imkandan istifadə edilməlidir.  
Sahibə Qafarova bu dövrdə
Milli Məclisdə keçirilmiş mühüm
görüşlər arasında Azərbaycanın
bir sıra xarici ölkələrdəki - Türki
yə, Pakistan, Polşa, Avstriya, Belçi
ka, Latviya, Estoniya, Moldova və
Koreyadakı səfirləri, Avropa Şurası
yanındakı daimi nümayəndəliyi
nin rəhbəri, ABŞ-ın Los-Anceles
şəhərindəki baş konsulu ilə görüş
lərini qeyd edib. Öz çıxışında Milli
Məclisin Sədri bildirib ki, avqustun
6-da o, İran İslam Respublikası

nın yeni seçilmiş Prezidenti Seyid
İbrahim Rəisinin andiçmə məra
simində iştirak etmək üçün bu
ölkədə rəsmi səfərdə, sentyabrın
əvvəllərində isə onun rəhbərliyi
ilə nümayəndə heyəti Parlament
Sədrlərinin V Ümumdünya Konf
ransında iştirak etmək üçün Avst
riyada işgüzar səfərdə olub.
Spiker səfər çərçivəsində keçi
rilən tədbirlərdə etdiyi çıxışlarda
Azərbaycanda qadınlarla bağlı
həyata keçirilən dövlət siyasəti
nin uğurları,  qaçqın və məcburi
köçkün olan qadınların üzləşdiyi
problemlər, qlobal pandemiyaya
qarşı mübarizədə qadınların rolu  
barədə danışdığını, pandemiyanın
qarşısının alınması ilə bağlı ölkə
mizin irəli sürdüyü beynəlxalq
təşəbbüslər və həyata keçirdiyi
tədbirlər barədə məlumat verdi
yini, eləcə də Azərbaycanın bütün  
formalarda və təzahürlərdə terror
çuluğa qarşı mübarizəyə ardıcıl
dəstək göstərdiyini qeyd edib.
Səfər çərçivəsində Parlament
lərarası İttifaqın Baş katibi Martin
Çunqonq, Yaponiya Parlamentinin
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Müşavirlər Palatasının Sədri Akiko
Santo, Belçika Federal Assamb
leyası Nümayəndələr Palatasının
Sədri Elian Tilyö və Senatın Sədri
Stefani d’Oz, Polşa Senatının Sədri
Tomas Qrodzki, Estoniya parla
mentinin Sədri Yuri Ratas,  Latviya
parlamentinin Sədri İnara Mur
niyetse, Gürcüstan parlamentinin
Sədri Kaxa Kuçava, Qazaxıstan
Parlamenti Məclisinin Sədri Nur
lan Niqmatulin ilə  ikitərəfli görüş
lər  keçirilib,  səmərəli danışıqlar
aparılıb.
Spiker diqqətə çatdırıb ki, sent
yabrın 13-də o, ölkəmizdə səfərdə
olan Qazaxıstan Parlamenti Məcli
sinin Beynəlxalq əlaqələr, müdafiə
və təhlükəsizlik komitəsinin sədri
Aygul Kuspanın başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Görüşdə xalqlarımız arasında çox
qədim tarixə malik münasibətlərin
uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb.
Öz nitqində Sahibə Qafarova
sentyabrın 15-də İslam Əməkdaşlı
ğı Təşkilatının Ombudsmanlar As
sosiasiyasının nümayəndə heyəti
ilə görüşdüyünü deyib. Qeyd edib
ki, Assosiasiyanın sədri, Türkiyə
Respublikasının Baş Ombudsmanı
Şərəf Malkoç, Türkiyə Respublika
sının Ombudsmanı Celile Özlem
Tuncak və Pakistan Ombudsma
nının müşaviri Məhəmməd Cavid
Qani Azərbaycana çox gərəkli bir
missiya ilə gəlmişdilər. Onların
məqsədi işğaldan azad olunmuş
Azərbaycan ərazilərində insan hü
quqlarının, beynəlxalq humanitar
hüquq normalarının və prinsip
lərinin pozulması faktlarını araş
dırmaq idi. Görüşdə səmərəli fikir
mübadiləsi aparıldı.
Milli Məclisin Sədri bildirib ki,
sentyabrın 27-dən 29-dək onun
rəhbərliyi ilə parlament nümayən
də heyəti Qazaxıstan Respublika
sında işgüzar və rəsmi səfərlərdə
olmuşdur.
Spiker deyib ki, Qazaxıstana
işgüzar səfərin məqsədi Türküstan
şəhərində TÜRKPA-nın X ple

rasiyasının Siyasi partiyalar və
qanunvericilik hakimiyyəti ilə
əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət
Vəliyev, Milli Məclisin, komitə və
komissiyaların rəhbərliyi, həmçi
nin Prezident Administrasiyasının
və Milli Məclis Aparatının əmək
daşları iştirak etmişlər.
Sonra plenar iclasın gündəliyi
təsdiq olunub və gündəlikdəki mə
sələlərin müzakirəsinə başlanılıb.
Milli Məclisin Sədri bildirib ki,
gündəliyə 15 məsələ daxil edilib.
Gündəliyin ilk 2 məsələsi Milli
Məclisin qərar layihələri olmuş
dur. Əvvəlcə gündəliyin birinci
məsələsi  - 12  bənddən ibarət Mil
li Məclisin 2021-ci il payız  sessi
yasının qanunvericilik
işləri  planı müzakirə  
edilib. Müzakirələrin
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
yekununda Milli Məc
farova öz adından və deputatlar
lisin 2021-ci il payız
adından bu möhtəşəm qələbəni
sessiyasının  qanun
xalqımıza bəxş etmiş müzəffər sər
vericilik işləri planı
səsə qoyularaq qəbul
kərdəmiz İlham Əliyevə, Azərbay
edilib.
canın cəsur əsgər və zabitlərinə bir
Sonra Sahibə Qafa
daha sonsuz minnətdarlığını bil
rova gündəliyin ikinci
dirib. O, qazilərimizə möhkəm can
məsələsi - Azərbaycan
xalqının Vətən mü
sağlığı, döyüşlərdə xəsarət almış
haribəsinin başlan
hərbçilərimizə şəfa diləyib.
masının ildönümü ilə
əlaqədar Azərbaycan
Respublikası Milli
Məclisinin Bəyanatı ilə bağlı mə
Sahibə Qafarova Assambleya
lumat verib. Parlament Sədrinin
Şurasının iclasında Azərbaycan
fikirləri alqışlarla qarşılanıb. Hü
tərəfinin quruma sədrlik etdiyi
quq siyasəti və dövlət quruculuğu
dövrdə görülmüş işlər haqqında
komitəsinin üzvü Nizami Səfərov
geniş məlumat verdiyini deyib.
Milli Məclisin Bəyanat layihəsinin
TÜRKPA-ya sədrlik qardaş Qa
mətnini oxuyub. Azərbaycan xal
zaxıstan Parlamentinin Məclisinə
qının Vətən müharibəsinin baş
təhvil verilib.
lanmasının ildönümü ilə əlaqədar
Sahibə Qafarova bildirib ki,
Azərbaycan Respublikası Milli
sessiyalar arasındakı dövrdə Milli
Məclisinin Bəyanatı dinlənildikdən
Məclisdə mühüm bir tədbir də baş
sonra səsə qoyularaq qəbul edilib.
tutmuşdur. “Vətən müharibəsinin
Daha sonra iclasın  gündəliyin
birinci ildönümü: postmüharibə
dəki  digər  məsələlər  də müzaki
dövründə icra və qanunvericilik
rəyə  çıxarılıb, müvafiq  səsvermə
hakimiyyətləri arasında əmək
lərdən keçib.
daşlığın prioritetləri” mövzusun
da videokonfrans keçirilmişdir.
Konfransda Prezident Administ

nar sessiyasında iştirak etmək idi.
Bildiyiniz kimi, türkdilli ölkələrin  
əməkdaşlıq təşkilatları arasında
öz yeri olan Türkdilli Ölkələrin
Parlament Assambleyası 12 ildir ki,
uğurla fəaliyyət göstərir. Məm
nunluqla qeyd etmək istəyirəm ki,
ortaq parlament məclisi çərçivəsin
də iş birliyi ölkələrimiz arasında
siyasi, ticarət-iqtisadi və mədənihumanitar əlaqələrin inkişafında
parlament diplomatiyasının zən
gin potensialından istifadə edil
məsinə yol açır. Azərbaycan Milli
Məclisi 2019-cu ilin dekabr ayında
TÜRKPA-ya sədrliyi qardaş Türki
yə Böyük Millət Məclisindən təhvil
almışdır.
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Oktyabrın20-dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaXorvatiya
Respublikasınınölkəmizdəsəfərdə
olanXaricivəAvropaİşlərinaziri
QordanQrliçinbaşçılıqetdiyinümayəndəheyətiiləgörüşdü.
ParlamentinSədriölkələrimiz
arasındamünasibətlərinhazırkı
yüksəksəviyyəyəqalxmasında
dövlətbaşçılarımızınqarşılıqlısəfərlərininvəgörüşlərininəhəmiyyətiniqeydetdi.Spikerölkələrimiz
arasındamövcudolaniqtisadi-siyasiəlaqələrdənsözaçaraq,
bölgədəhəyatakeçirilənnəqliyyat
layihələrininölkəmizinbuinfrastrukturundanvətranzitimkanlarındanistifadəüçünyeniimkanlar
açdığınıvurğuladı.SahibəQafarovahərikiölkəninqanunvericilik
orqanlarındadostluqqruplarının
fəaliyyətgöstərməsinitəqdiredərək,deputatlarınqarşılıqlısəfərlərininəhəmiyyətindəndanışdı.
SöhbətzamanıMilliMəclisin
SədriVətənmüharibəsindəAzərbaycanınəldəetdiyizəfərbarədə
qonaqlaraətraf ıməlumatverdi.
SahibəQafarovarəşadətliAzərbaycanOrdusununAliBaşKomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyi
ilə30ilErmənistanınişğalıaltında
olantorpaqlarınıazadetdiyini,
ərazibütövlüyününbərpasına
nailolduğunusöylədi.Spiker30il
erməniişğalıaltındaolantorpaqlarımızınmisilsizvandalizməməruz

qaldığınıqeydetdi.Ərazilərdə
aparılanbərpa-quruculuqişlərindəndanışanSədrErmənistanın
təxribatəməllərindənhələdəəl
çəkmədiyinidiqqətəçatdırdı.
ÖznövbəsindəXorvatiyaRespublikasınınXaricivəAvropa
İşlərinaziriQordanQrliçbildirdi
ki,Xorvatiyaölkəmizləmünasibətlərinmöhkəmlənməsinəböyük
maraqgöstərir.Siyasi,iqtisadi,
mədəni,humanitarsahələrdə
əlaqələrimizgetdikcəgenişlənir.
Parlamentlərsəviyyəsindəəməkdaşlığımızındahadadərinləşməsi,
deputatlarımızınmütəmadiqarşılıqlısəfərlərivəgörüşləriümumi
məqsədlərəxidmətedir.
GörüşdəMilliMəclisinXorvatiyailəparlamentlərarasıəlaqələr
üzrəişçiqrupununbaşçısıKönül
Nurullayeva,MilliMəclisinkomitə
sədriTahirMirkişiliçıxışedərək
ölkələrimizarasındaəməkdaşlıq
barədəözfikirlərinibölüşdülər.

Oktyabrın19-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaYunanıstanınAzərbaycanRespublikasındakı
fövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiriNikolaosPiperiqkosiləgörüşdü.
Spikerölkələrimizarasındasiyasi,iqtisadi,humanitarsahələrdə
mövcudolanmünasibətlərhaqqındafikirlərinibildirdi.O,əlaqələrin

inkişafındaqanunvericiorqanların
rolunuvurğuladı.
GörüşdəSahibəQafarovasəfirə
Azərbaycanınötənil44günlük
Vətənmüharibəsindəəldəetdiyi
zəfərvəregiondayeniyaranmış
şəraithaqqındagenişməlumat
verdi.Ovurğuladıki,Azərbaycan
regiondasülhvətəhlükəsizliyin
təminolunmasınıistəyirvəəməkdaşlığaaçıq,multikulturalölkədir.
YunanıstanınAzərbaycandakı
səfiriNikolaosPiperiqkosAzərbaycanınmüstəqilliyininbərpasının30-cuildönümümünasibətiilə
təbrikləriniçatdırdı.O,ölkəsinin
Azərbaycanlaəməkdaşlığıninkişafınaböyükəhəmiyyətverdiyinivə
parlamentlərinbuprosesdəiştirakınınmühüməhəmiyyətdaşıdığınıqeydetdi.
Görüşdəqarşılıqlımaraqdoğurandigərməsələlərhaqqındada
fikirmübadiləsiaparıldı.

Oktyabrın18-dəMilliMəclisinSədriSahibəQafarovaNATO
Başkatibininsiyasivətəhlükəsizlikməsələləriüzrəköməkçisinin
müavini,QafqazvəMərkəziAsiya
üzrəxüsusinümayəndəsiXavyer
Kolominanınbaşçılıqetdiyinümayəndəheyətiiləgörüşdü.
MilliMəclisinSədriAzərbaycanınNATO-nunSülhNaminə
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TərəfdaşlıqProqramındafəaliştirakınıvurğulayaraq,ötənmüddət
ərzindəəməkdaşlığımızınuğurla
inkişafetdiyinidiqqətəçatdırdı.
Qeydolunduki,Azərbaycanbeynəlxalqsülhünqorunmasınaöz
töhfəsiniverir,təşkilataassosiativ
üzvkimiNATO-nunsülhyaratma
missiyalarındafəaliştirakedir.
AzərbaycanPrezidentininvurğuladığıkimi,NATO-nunsülhməramlıəməliyyatlarındaiştirak
əməkdaşlığımızınmühümtərkib
hissəsidir.BubaxımdanNATO
əsgərləriiləçiyin-çiyinəƏfqanıstandaazərbaycanlıəsgərlərin
songünədəkxidmətixüsusiqeyd
edilməlidir.AzərbaycanNATOnunQadınlar,sülhvətəhlükəsizlikproqramıçərçivəsindədə
fəaldır.
AzərbaycanMilliMəclisiilə
NATOParlamentAssambleyasıarasındasıxəməkdaşlığıqeyd
edənspikerparlamentnümayəndə
heyətinintəşkilatınsessiyalarında
vəseminarlarındafəaliştiraketdiyinidiqqətəçatdırdı.
SahibəQafarovaNATOrəsmisinəVətənmüharibəsindəAzərbaycanınəldəetdiyitarixizəfər
barədəətrafıməlumatverdi.Ali
BaşKomandanİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləAzərbaycanOrdusununözgücüilətorpaqlarınıişğaldanazadedərək,BMTTəhlükəsizlikŞurasınınbuməsələiləbağlı
qətnamələrinihəyatakeçirdiyini
söylədi.ParlamentSədri10noyabr
bəyanatındanbiriləyaxınvaxt
ötməsinəbaxmayaraq,Ermənistanınbeynəlxalqhumanitarhüququ
kobudşəkildəpozaraqminalanmışərazilərinxəritələrinihələdə
təqdimetmədiyinibildirdi.
ÖznövbəsindəNATOrəsmisiqeydetdiki,pandemiyasəbəbindənsəfərlərinhəyatakeçirilməsindəçətinlikləryaransada,
onunregionabusəfəriNATOBaş
katibinintapşırığıiləhəyatakeçirilir.ÖlkəmizinƏfqanıstandakı
sülhməramlımissiyanıntərkibin-

dəiştirakınagörətəşəkküredən
qonaqtəşkilataassosiativüzvolan
Azərbaycanlaəməkdaşlığaböyük
önəmverildiyinidiqqətəçatdırdı.
O,respublikamızilətəmsiletdiyiqurumarasındamünasibətləri
yüksəkdəyərləndirdi.

Oktyabrın5-dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaPolşaRespublikasınınAzərbaycandakıfövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiriRafal
Poborskiniqəbuletdi.
ParlamentinspikeriPolşanın
Azərbaycanüçündostölkəolduğunubildirərək,ikiölkəarasında
siyasisahədəolduğukimi,iqtisadi
vəhumanitarsahələrdədəgeniş
əməkdaşlıqəlaqələrininqurulduğunusöylədi.Sədrölkələrimizvə
xalqlarımızarasındamünasibətlərindərinləşməsindədövlətbaşçılarıvəhökumətrəsmilərininqarşılıqlısəfərlərinin,tərəfərarasında
imzalanansənədlərinəhəmiyyətinivurğuladı.
SahibəQafarovaötənayPolşa
SenatınınSədriTomasQrodzki
iləAvstriyanınpaytaxtıVyanada
keçirdiyigörüşüxatırlatdı.Qanunvericiorqanlararasındamünasibətlərinmövcudsəviyyəsindən
danışanMilliMəclisinSədridostluqqruplarınınuğurlufəaliyyətinin,qarşılıqlısəfərlərinvətəmaslarınəhəmiyyətiniqeydetdi.Spiker
44günlükVətənmüharibəsindən
vəötənilin10noyabrındaimzalanmışüçtərəfiBəyanatdansonra
bölgədəyaranmışyenireallıqlardanxaricidiplomataətrafıməlumatverdi.
PolşanınölkəmizdəkisəfiriRafalPoborskiöznövbəsindəölkəsininAzərbaycanlamünasibətlərin
inkişafınaböyükəhəmiyyətverdiyininəzərəçatdırdı.Siyasisahədə
mövcudolanmüsbətdialoqun
iqtisadi,humanitarsahələrdədə
əməkdaşlıqüçünyaxşıimkanlar
yaratdığınısöylədi.Səfirqanunve-
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riciorqanlararasındaəməkdaşlığındövlətlərarasımünasibətlərin
inkişafındamühümroloynadığını
qeydedərək,buəlaqələrinuğurluinkişafyolukeçdiyinidiqqətə
çatdırdı.
Görüşdəqarşılıqlımaraqdoğurandigərməsələlərətrafındada
fikirmübadiləsiaparıldı.

Sentyabrın15-dəMilliMəclisinSədriSahibəQafarovaİslam
ƏməkdaşlıqTəşkilatınınOmbudsmanlarAssosiasiyasınınnümayəndəheyətiiləgörüşdü.
Sədrgörüşünxalqımızüçün
çoxəlamətdarbirgündəbaştutduğunubildirdi.O,103iləvvəl
sentyabrın15-dəBakışəhərinin
bolşevik-daşnakqüvvələrindən
azadedildiyinixatırlatdı.Spiker
ölkələrimizinhərzamanbir-birinə
dəstəkolduqlarınıqeydedərək,
bugündəmünasibətlərimizinən
yüksəksəviyyəyəyüksəldiyini
diqqətəçatdırdı.
SahibəQafarovabuiliyulun
27-dəMilliMəclisdəkeçirilmiş
Azərbaycan,TürkiyəvəPakistan
parlamentnümayəndəheyətlərininüçtərəfiformatdabirgə
görüşündəndanışaraq,tədbirin
yekunundaimzalananBakıBəyannaməsininölkələrimizarasında
stratejiəlaqələrinmöhkəmlənməsinətöhfəverəcəyinibildirdi.
Spiker44günlükVətənmüharibəsihaqqındaqonaqlaraətraflıməlumatverdi.Qeydetdiki,
işğaldanazadolunmuşşəhərvə
rayonlarımızasəfərlərizamanı
ermənivəhşilikləriniözgözləriilə
görəcəklər.Buərazilər,sözünhəqiqimənasında,Xirosimanıxatırladır.MilliMəclisinSədribildirdi
ki,hazırdaişğaldanazadolunmuş
ərazilərimizdəquruculuqvəbərpa
işlərihəyatakeçirilir.
İslamƏməkdaşlıqTəşkilatının
OmbudsmanlarAssosiasiyasının
prezidenti,TürkiyəRespubli-
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kasınınBaşOmbudsmanıŞərəf
Malkoçgöstərilənyüksəkqonaqpərvərliyəgörəminnətdarlığını
ifadəetdi.Qonaqvurğuladıki,44
günlükVətənmüharibəsidövründəAzərbaycandasəfərdəolublar
vəhəmindövrdəhazırladıqları
hesabatıTürkiyəvəAzərbaycandamüvafiqqurumlaratəqdim
ediblər.O,həmçininErmənistan
tərəfindənminalanmışərazilərin
xəritələrinintəqdimolunmamasınıdabeynəlxalqhüququnkobud
pozuntusukimidəyərləndirərək,
bununlabağlımüvafiqhesabathazırlanaraqBMT-yəvəbeynəlxalq
insanhüquqlarıiləməşğulolan
qurumlaragöndəriləcəyinivurğuladı.
GörüşdəçıxışedənPakistanİslamRespublikasıOmbudsmanının
müşaviriMəhəmmədCavidQani
PakistanınhərzamanAzərbaycanınyanındaolduğunubildirərək,
ölkəsininAzərbaycanlaəməkdaşlığınındərinləşməsinəböyük
əhəmiyyətverdiyinidedi.
GörüşdəhəmçininAzərbaycan
RespublikasınınİnsanHüquqlarıüzrəMüvəkkili(Ombudsman)
SəbinəƏliyeva,TürkiyəRespublikasınınOmbudsmanıCelileÖzlem
Tunçak,TürkiyəninAzərbaycandakıfövqəladəvəsəlahiyyətli
səfiriCahitBağçıvədigərrəsmi
şəxsləriştiraketdilər.

Sentyabrın13-dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanQazaxıstanParlamentiMəclisininBeynəlxalqəlaqələr,
müdafiəvətəhlükəsizlikkomitəsininsədriAygulKuspanınbaşçılıqetdiyinümayəndəheyətiilə
görüşdü.Xalqlarımızarasındaçox
qədimtarixəmalikmünasibətlərin
dövlətlərimizmüstəqillikqazandıqdansonraUluöndərHeydərƏliyev
vəQazaxıstanınbirinciPrezidenti
NursultanNazarbayevtərəfindən
uğurlainkişafetdirildiyinivurğulayanSahibəQafarovabusiyasətinAzərbaycanınvəQazaxıstanın
dövlətbaşçılarıtərəfindəndavam
etdirildiyinibildirdi.Qanunverici
orqanlarımızarasındaəlaqələrhaqqındaməlumatverənMilliMəclisin
Sədrivurğuladıki,ikitərəfimünasibətlərimizparlamentlərsəviyyəsindədəyüksələnxətləinkişafedir.
SpikerxüsusiolaraqTÜRKPAçərçivəsindəəməkdaşlığıqeydetdi.
DahasonraSahibəQafarova
qonaqlaraAzərbaycanınötənil
44günlükVətənmüharibəsində
əldəetdiyizəfərvəregiondayeni
yaranmışşəraithaqqındageniş
məlumatverdi.
ÖznövbəsindəQazaxıstan
ParlamentiMəclisininBeynəlxalq
əlaqələr,müdafiəvətəhlükəsizlik

komitəsininsədriAygulKuspan
xalqlarımızarasındakıəlaqələrin
hazırdaikiölkənindövlətbaşçıları
tərəfindənuğurladavametdirildiyinidiqqətəçatdırdı.Qazaxıstan
ParlamentiMəclisininkomitəsədri
qanunvericilikorqanlarıarasındamünasibətlərədətoxunaraq,
dostluqqruplarınınuğurlufəaliyyətinitəqdiretdi.AygulKuspan
AzərbaycanınVətənmüharibəsindəəldəetdiyizəfərmünasibətiilə
təbrikləriniçatdıraraq,işğaldan
azadolunmuşŞuşavəFüzuliyəsəfərlərivəoradagördüklərihaqqındatəəssüratlarınısöylədi.
Görüşdətərəfərimaraqlandırandigərməsələlərbarədədəfikir
mübadiləsiaparıldı.

Sentyabrın9-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovavideokonfransformatındaseçicilərinnövbətiqəbulunukeçirdi.Videoqəbulda
spikerseçicilərinmüxtəlifməsələlərləəlaqədarmüraciətlərini
dinlədi.Qəbuldaiştirakedənbəzi
seçicilərisəəvvəlkiqəbullarda
vəmüraciətlərdəqaldırılanbir
sıraməsələlərinhəllinəgörəölkə
rəhbərliyinəminnətdarlıqlarını
bildirdilər.VideoqəbuldaSahibə
QafarovaölkəmizdəcənabPrezidentİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
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vətəndaşlarınsosialmüdafiəsinin
vəhəyatşəraitlərininyaxşılaşdırılması,regionlardainfrastruktur
təminatınındahadagücləndirilməsiistiqamətindəgörülənişlər
barədəməlumatverərəkqeyd
etdiki,Azərbaycansosialdövlətdirvəhəyatakeçirilənsiyasətinmərkəzindəinsanamili,ölkə
vətəndaşlarınınmənafeyidayanır.
O,xüsusiolaraqbildirdiki,həta
pandemiyaşəraitindəbeləsosial
layihələrinicrasıdavametdirilir.SahibəQafarovavurğuladıki,
dövlətinbusahədəgördüyüişlərə
Birincivitse-prezidentMehriban
xanımƏliyevanınrəhbərliketdiyi
HeydərƏliyevFondudamühüm
töhfələrverir.MilliMəclisinSədri
ölkəmizdəkoronavirusinfeksiyasınınyayılmasınınqarşısının
alınmasıvəəhalininsosialmüdafiəsinindahadagücləndirilməsi
istiqamətindəgörüləntədbirlər
haqqındaməlumatverərək,NazirlərKabinetiyanındaOperativQərargahıntövsiyələrinəhər
kəsinəməletməsininvacibliyini
vurğuladı.

Avqustun24-dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaQazaxıstan
RespublikasınınAzərbaycandakı
fövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiriSerjanAbdıkarimoviləgörüşdü.
Görüşdəqardaşölkələrimiz
arasındadostluqmünasibətlərinin
əsasınınUluöndərHeydərƏliyev
vəQazaxıstanınbirinciPrezidenti
ElbasıNursultanNazarbayevtərəfindənqoyulduğuqeydolundu,
hazırdabusiyasətinAzərbaycanın
vəQazaxıstanındövlətbaşçıları
tərəfindənuğurladavametdirildiyidiqqətəçatdırıldı.SpikerSahibə
Qafarovavurğuladıki,ikitərəfi
münasibətlərimizparlamentlərsəviyyəsindədəyüksələnxətləinkişaf
edir.O,hərikiölkəninqanunvericilikorqanlarındadostluqqruplarının
əməkdaşlığınıtəqdiretdi.

Qazaxıstanınölkəmizdəki
səfiriSerjanAbdıkarimovxalqlarımızarasındamünasibətlərin
qədimtarixiolduğunudedi.Səfir
Azərbaycanınşanlıqələbəsinin
regiondasülhünvətəhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsiişinəxidmət
etdiyinibildirdi.
Görüşdəpandemiya,regionda
başverənhadisələrvətərəfərimaraqlandırandigərməsələlərbarədə
fikirmübadiləsiaparıldı.

Avqustun19-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
rəsmisəfərdəolanKoreyaRespublikasıMilliAssambleyasınınSədri
ParkByonq-Soqiləgörüşdü.
Spikerlərintəkbətəkgörüşündənsonranümayəndəheyətləri
üzvlərininiştirakıiləgeniştərkibligörüşkeçirildi.Parlamentin
SədriSahibəQafarovaölkələrimizarasındadostluqəlaqələrinin
olduğunu,müstəqillikdövründə
Koreya-Azərbaycanmünasibətlərininuğurlainkişafetdiyinibildirdi.
Görüşdəvurğulandıki,növbətiil
AzərbaycaniləKoreyaarasında
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diplomatikmünasibətlərinqurulmasının30ilitamamolur.Spiker
ikitərəfiəlaqələrininkişafında
parlamentlərinrolunuvurğulayaraqqeydetdiki,ikidostölkənin
qanunvericilikorqanlarıarasında
möhkəməməkdaşlıqqurulub.
GörüşdəSahibəQafarova2020ciildəAzərbaycanın44gündavam
edənVətənmüharibəsindətorpaqlarınıerməniişğalındanazad
etdiyini,uzunmüddətkağızüzərindəqalmışBMTTəhlükəsizlik
Şurasının4qətnaməsiniözgücü
hesabınahəyatakeçirdiyinivurğuladı.MilliMəclisinSədriqeydetdi
ki,bugünQarabağdaartıqbərpa
vəquruculuqişlərinəstartverilib.
Azərbaycanabuprosesdədostölkələriniştirakıtəqdirəlayiqdir.
KoreyaRespublikasıMilliAssambleyasınınSədriParkByonqSoqöznövbəsindənəzərəçatdırdı
ki,ölkəsiAzərbaycanlaiqtisadi,
yüksəktexnologiyalar,elm,təhsil
sahələrindəəlaqələrimizidərinləşdirməkniyyətindədir.Qonaq
parlamentlərsəviyyəsindəmünasibətlərimizininkişafınınümumi
məqsədlərəxidmətetdiyinisöyləyərək,gələcəkdədeputatlararasın-
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daəlaqələrinmütəmadixarakter
almasının,hərikiölkəparlamentindəkidostluqqruplarıarasında
əlaqələrindahadadərinləşməsininəhəmiyyətinivurğuladı.Park
Byonq-SoqMilliMəclisinSədrini
özölkəsinərəsmisəfərədəvətetdi.

İyulun30-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
rəsmisəfərdəolanPakistanİslam
RespublikasıMilliAssambleyasının
SədriƏsədQeysərinbaşçılıqetdiyi
nümayəndəheyətiiləgörüşdü.
Təkbətəkgörüşdənsonranümayəndəheyətləriningeniştərkibdəgörüşükeçirildi.MilliMəclisin
SədriPakistanMilliAssambleyası
Sədrininölkəmizəilkrəsmisəfərininolduğunubildirdi.Qeydedildi
ki,səfərzamanıAzərbaycan,Pakistan,Türkiyəparlamentsədrlərinin
BirinciÜçtərəfiGörüşününkeçirilməsitarixiəhəmiyyətkəsbedir.
MilliMəclisinSədribildirdiki,
ölkələrimizarasındakıdostluqvə
qardaşlıqəlaqələrininmöhkəmləndirilməsindədövlətbaşçılarınınxüsusiroluvar.Ölkələrimiz
arasındaimzalanmış36sənəd
əməkdaşlığımızınhüquqibazasınıtəşkiledir.2015-ciildəBakıda
imzalanmış“AzərbaycanRespublikasıiləPakistanİslamRespublikasıarasındastratejitərəfdaşlıq
haqqında”BirgəBəyannaməisə
əlaqələrimizinyüksəksəviyyəsinin
göstəricisidir.
SahibəQafarovaAzərbaycanın
Birincivitse-prezidentiMehriban
xanımƏliyevanınrəhbərliketdiyi
HeydərƏliyevFondutərəfindən
Pakistandamühümsosial-humanitarlayihələrhəyatakeçirildiyini
xatırladaraq,qeydetdiki,buxeyirxahəməllərinəgörəMehriban
xanımƏliyeva2015-ciildəPakistanınaliordeniolan“Hilal-ePakistan”ilətəltifolunub.
GörüşdəspikerAzərbaycan,
TürkiyəvəPakistanparlament

sədrlərininŞuşayavəFüzuliyəsəfərləriniqeydedərəkAzərbaycanın
haqlımübarizəsindəPakistanhökumətininvəparlamentininölkəmizə
göstərdiyisiyasivəmənəvidəstəyin
yüksəkqiymətləndirildiyinivurğuladı.SahibəQafarovaPakistan
MilliAssambleyasındaAzərbaycan
Respublikasınınərazisinəerməni
təcavüzünüpisləyənqətnamənin,
həmçininXocalışəhərindəmülki
əhaliyəqarşıErmənistantərəfindən
törədilmişsoyqırımhaqqındaqətnaməninqəbuledilməsiniyüksək
qiymətləndirərək,bunundostluğumuzundahabirnümunəsiolduğunuvurğuladı.MilliMəclisinSədri
AzərbaycanvəPakistanınqanunvericiorqanlarıarasındaəməkdaşlığı
yüksəkqiymətləndirdi.
PakistanİslamRespublikası
MilliAssambleyasınınSədriƏsəd
Qeysərölkəmizərəsmisəfəriçərçivəsindəparlamentsədrlərinin
BirinciÜçtərəfiGörüşü,BakıBəyannaməsininimzalanmasıbarədə
danışaraq,Azərbaycanınrəsmi
şəxsləriiləkeçirdiyigörüşlərdən
məmnunqaldığınısöylədi.Qonaq
Vətənmüharibəsindəölkəmizin

özərazibütövlüyünübərpaetməsi
münasibətiiləSahibəQafarovanı
vəAzərbaycanxalqınıtəbriketdi.
O,ümidvarolduğunubildirdiki,
yüksəksəviyyəlisiyasidialoqiqtisadi,mədəni,humanitarsahələrə
dəöztəsirinigöstərəcək.
GörüşünsonundaMilliMəclisinSədriSahibəQafarovavə
PakistanİslamRespublikasıMilli
AssambleyasınınSədriƏsəd
Qeysərtərəfindənhərikiölkənin
parlamentləriarasındaAnlaşma
Memorandumuimzalandı.
MilliMəclisinSədribusənədin
parlamentlərarasımünasibətlərimizdəyenisəhifəaçacağınaəminliyiniifadəetdi.

İyulun26-daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanTürkiyəninƏdalətvə
İnkişafPartiyasısədrininbirincimüaviniNumanKurtulmuşun
başçılıqetdiyinümayəndəheyəti
iləgörüşdü.
ParlamentinSədrivurğuladıki,
tarixidostluq,stratejitərəfdaşlıq
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əsasındaqurulanəlaqələrimizbu
günyüksələnxətləinkişafetməkdədir.Dövlətbaşçılarıarasında
mövcudolanyüksəksəviyyəli
münasibətlər,mütəmaditəmaslar
əlaqələrimizindahadagenişlənməsinəvəinkişafınaxidmətedir.
AzərbaycanPrezidentininmüxtəlifbeynəlxalqtədbirlərdəqardaş
ölkəyəhəmişəbirmənalıdəstək
verməsi,VətənmüharibəsidönəmindəTürkiyədövlətininvəonun
Prezidentininrespublikamızagöstərdiyimənəvivəsiyasidəstəkbununbarizsübutudur.SpikerYAP
vəAKParasındamünasibətlərətoxunaraqdediki,YeniAzərbaycan
PartiyasıiləƏdalətvəİnkişafPartiyasıarasındaəlaqələrölkələrimiz
arasındamünasibətlərininkişafına
daəsaslıtöhfələrverir.
SahibəQafarovaAzərbaycanvə
Türkiyəninqanunvericilikorqanlarıarasındadaəlaqələrindaim
inkişafetdiyinivurğulayaraq,Milli
Məclisinfəaliyyəti,ölkəmizdəyeni
siyasikonfiqurasiyadaparlamentdə
həyatakeçirilənislahatlarbarədə
qonaqlaraətrafıməlumatverdi.
TürkiyəninƏdalətvəİnkişaf
Partiyasısədrininbirincimüavini
NumanKurtulmuş44günlükVətənmüharibəsidönəmindəAzərbaycanınqazandığıtarixizəfər
münasibətiilətəbrikləriniçatdırdı.
Qeydetdiki,30ilərzindəerməni
işğalınagözyumanbeynəlxalqqurumlarprobleminhəlliistiqamətindəkonkretaddımlaratmayıb.
AzərbaycanözgücüilətorpaqlarınıErmənistanınişğalındanazad
edib.Buzəfərtəkcəazərbaycanlılarıdeyil,onlarıntürkiyəlidostlarınıdaqəlbənsevindirib.
Qonaqtəmsiletdiyipartiyanın
YAP-laəlaqələrindənsözaçaraq,
tərəfərinbirgəhəyatakeçirdikləri
layihələrdəndanışdı.

İyulun26-daMilliMəclisinSədriSahibəQafarovaAvropaŞurası

ParlamentAssambleyasının(AŞPA)Miqrasiya,qaçqınlarvəməcburiköçkünlərkomitəsininüzvü,
məruzəçiPolQavaniləgörüşdü.
MilliMəclisinSədribirsırahallardatəşkilatdaölkəmizəqarşıqeyriobyektivvəədalətsizmünasibətin,
yalaniddialaraəsaslananqərəzli
yanaşmanınolduğunubildirərək,
bukimihallarısərttənqidetdi.
SahibəQafarovaməruzəçiPol
Qavantərəfindənhazırlanan“ErmənistanvəAzərbaycanarasında
münaqişəninhumanitarnəticələri”
adlıhesabathaqqındadanışaraq,
ümidetdiyinibildirdiki,sənədobyektivvəədalətliolacaq.
DahasonraSahibəQafarova
diqqəti44günlükVətənmüharibəsindəAzərbaycanınəldəetdiyi
tarixiqələbəvəsonrakımərhələdə
Ermənistantərəfindəntörədilən
təxribatlarayönəltdi.O,bildirdiki,
30ilərzindəmünaqişəninhəllinə
vasitəçilikedənATƏT-inMinsk
qrupununfəaliyyətiheçbirnəticə
vermədi.Nəhayət,ötənilAzərbaycanAliBaşKomandanİlham
ƏliyevinrəhbərliyiiləErmənistanın30illikişğalınasonqoyaraqöz
ərazibütövlüyünübərpaetdivəöz
gücühesabınaBMTTəhlükəsizlik
Şurasınınqətnamələrininicrasını
təminetdi.
MilliMəclisinSədriPolQavanındincsakinlərininerməni
terrorununqurbanıolanGəncə
şəhərinəsəfəretməyəcəyindən
təəssüfəndiyinibildirdi.MəruzəçininAğdamşəhərinəsəfəri
zamanıErmənistantərəfindəntörədiləndağıntılaraşahidolacağını
bildirənSahibəQafarovavurğuladıki,Ağdambugün,sözünhəqiqi
mənasında,Xirosimanıxatırladır.
Ermənistan30ilərzindəişğal
altındasaxladığışəhərlərimizi,
kəndlərimizi,xalqımızaməxsus
tarixi,mədəniabidələri,məscidləri
vəhşicəsinədağıdıb.
GörüşdəspikerErmənistanın
təxribatçıəməllərindənsözaçaraqqeydetdiki,sondövrlərdə
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140-dançoxşəxsişğalçıtərəfindən
basdırılanminalarınpartlaması
nəticəsindəhəlakolubvəyaralanıb.OnagörədəbeynəlxalqictimaiyyətErmənistanaminalanmış
ərazilərinxəritəsinitəqdimetməsi
üçüntəzyiqgöstərməli,ondanmüharibəcinayətlərinəsonqoymasını
tələbetməlidir.
PolQavanhazırlayacağıhesabatınobyektivvəədalətliolmasına
çalışacağınıbildirdi.O,AzərbaycanınAŞiləəməkdaşlığınıyüksək
qiymətləndirərəkvurğuladıki,ölkəmizinözöhdəliklərinəmünasibətivəicrasıtəqdirəlayiqdir.O,bu
görüşdəqaldırılanbirçoxməsələlərinhesabatdaəksinitapacağını
dadediklərinəəlavəetdi.
GörüşdəhəmçininMilliMəclisləAŞPAarasındamünasibətlərə
dairfikirmübadiləsidəaparıldı.

İyulun22-dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanFransaMilliAssambleyasınınnümayəndəheyətiilə
görüşdü.
SpikerAzərbaycan-Fransa
əlaqələrininqədimtarixikökləri
olduğunubildirdi.Qeydetdiki,
ölkələrimizarasındakıdostluqvə
tərəfdaşlıqəlaqələrininmüasir
dövrdətəməliAzərbaycanxalqının
ÜmummillilideriHeydərƏliyevinrəhbərliyidövründəqoyulub.
BugünPrezidentİlhamƏliyev
əməkdaşlığımızındahadadərinləşməsinəböyükönəmverir.Heç
dətəsadüfideyildirki,busahədəkixidmətlərinəgörəAzərbaycanın
BirincixanımıMehribanƏliyeva
2011-ciildəFransaRespublikasının
“ŞərəfLegionununZabiti”dövlət
ordeniilətəltifedilib.
Spikerəsasdiqqəti44günlük
VətənmüharibəsindəAzərbaycanınəldəetdiyitarixiqələbəvəsonrakımərhələdəErmənistantərəfindəntörədiləntəxribatlarayönəltdi.
Vurğulandıkı,təəssüfərolsunki,
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Ermənistanyenədəöztəxribatçı
əməllərindənəlçəkmir.Sərhəddətəxribatlartörədir,minalanmış
ərazilərintamxəritəsinitəqdim
etmir,hərbiəsirlərbarədəhəqiqətə
uyğunolmayanməlumatlaryayır.
SahibəQafarovavurğuladıki,
bütünbunlarQarabağdabaşlamış
sülhprosesinə,quruculuq,abadlıqişlərinəmaneçiliktörədir.Sədr
ümidetdiyinibildirdiki,Dostluq
Qrupununüzvləriözölkələrinə
qayıtdıqdansonraişğaldanazad
olunmuşərazilərimizdəErmənistantərəfindəntörədilmişdağıntılarbarədəhəmMilliAssambleyanınüzvlərinə,həmdəFransa
ictimaiyyətinəobyektivməlumatlarverəcəklər.Spikertəəssüfhissi
iləsöylədiki,bəziQərbölkələrindəermənilobbisinintəsirialtında
fəaliyyətgöstərənsiyasiqüvvələr
Azərbaycanaqarşıqərəzlibəyanatlarqəbuledirlər.Əlbətə,bütün
bunlarAzərbaycanictimaiyyətininarahatedir.Bizbuməsələdə
beynəlxalqbirliyindahaədalətli
davranacağına,Ermənistanıntörətdiyitəxribatlaravəvəhşiliklərə
obyektivmünasibətbildirəcəyinə
ümidedirik.
ÖznövbəsindəFransaMilliAssambleyasınınnümayəndəheyətininüzvüJeromLamberbildirdiki,

bucürgörüşlərbölgəhəqiqətləri
iləyaxındantanışolmaq,qarşılıqlı
maraqdoğuranməsələlərətrafındafikirmübadiləsiaparmaqbaxımındançoxönəmlidir.
GörüşdəFransaMilliAssambleyasınınüzvləriFrederikDumas,
KarolBuroBonnar,JanLükReitzel,SandrinMorş,FransailəparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununbaşçısıSoltanMəmmədov,
qrupunüzvüCavanşirFeyziyev
çıxışedərəktərəfərimaraqlandıranməsələlərətrafındafikirlərini
bölüşdülər.

İyulun17-dəMilliMəclisinSədriSahibəQafarovabirinciQarabağ
müharibəsi,ApreldöyüşlərivəVətənmüharibəsindəsağlamlıqlarını
itirmişqazilərdənibarət“Qarabağ
AmputeFutbolKlubu”nunüzvləriiləgörüşdü.Spikerqaziləri
salamlayaraqbunlarıdedi:“Siz
döyüşmeydanlarındagöstərdiyinizhünəribugünidmanmeydançalarındadavametdirərəkdoğmaQarabağımızınadınıdaşıyan
futbolkomandasıkimibeynəlxalq
yarışlardauğurlarqazanırsınız.
Bu,sizinhərbirinizinböyükiradə
sahibiolduğunuzunsübutu,xalqı-

mızınmübarizruhununyenilməzliyinintəsdiqidir”.
SahibəQafarovabildirdiki,
44günlükVətənmüharibəsində
xalqımızAliBaşKomandanİlham
Əliyevinətrafındadəmiryumruq
kimibirləşərək30illikerməniişğalınasonqoydu,ölkəmizinərazi
bütövlüyünübərpaetdi.Qalib
Azərbaycanəsgərlərininşücaəti
sayəsindəDağlıqQarabağproblemiartıqtarixəqovuşdu.Təəssüf
ki,müharibəitkisizolmur.Müharibədəigidövladlarımızıitirdik,
hərbçilərimizarasındaxeyliyaralananlarvar.Şəhidlərimizinxatirəsiniehtiramlaanırıq.Yaralananlara
Allahdanşəfa,qazilərimizəmöhkəmcansağlığıdiləyirik.
GörüşdəMilliMəclisinSədri
xüsusivurğuladıki,heçbirxəsarət,ağrı-acıinsanlarımızıruhdan
salabilməyib.“QarabağAmpute
FutbolKlubu”üzvləriningöstərdiyinümunəbunaparlaqmisaldır.
Tədbirdəçıxışedən“Qarabağ
AmputeFutbolKlubu”nunicraçı
direktoruAbbasYusifov,komandanınkapitanıÇingizMəmmədov,
başməşqçiRamilHəbibov,təsisçi
CəmiləAbdullayevaklubunfəaliyyəti,gələcəkplanları,futbolçularınəldəetdiyinailiyyətlərbarədə
ətrafıməlumatverdilər.
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Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyinin
bərpasının 30 illiyini qalib xalq kimi qeyd edir
Azərbaycanın dövlət müstə
qilliyinin bərpa edilməsinin 30-cu
ildönümü xalqımız üçün çox
əlamətdar vaxtda, yeni tarixi bir
şəraitdə qeyd olunur. Müzəffər Ali
Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyevin müdrik və qətiyyətli rəh
bərliyi ilə rəşadətli ordumuzun
44 günlük Vətən müharibəsində
erməni faşizmi üzərində parlaq
qələbə qazanaraq, torpaqlarımızın
işğalına son qoyması, ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün bərpa olun
ması bizə müstəqillik dövründə
ilk dəfə bu günü böyük qürur və
fərəh hissi ilə qarşılamaq səadəti
nəsib etdi.
Tariximizin şərəfli səhifələri
Azərbaycan Respublikası Pre
zidentinin qanunvericilik təşəb
büsü əsasında bu günlərdə Milli
Məclisin  qəbul etdiyi “Müstəqillik

Əli Hüseynli
Milli Məclis Sədrinin
birinci müavini

Günü haqqında” Qanunda qeyd
edildiyi kimi: “Azərbaycan xal
qı 1991-ci ildən sonra ilk dəfə bu
bayramı tam fərqli olaraq, öz ərazi
bütövlüyünü bərpa etmiş qalib
xalq kimi qeyd edir. Bu baxımdan
dövlətçilik tariximizdə müstəsna
əhəmiyyətli mərhələlərin, xüsu
sən müstəqilliyin əldə edilməsi və
bərpası kimi tarixi günlərin onların
mahiyyəti və məzmununa uyğun
daha dəqiq ifadə olunması böyük
önəm kəsb edir”.
Ötən əsrin əvvəllərində milli
ruhlu vətənpərvər ziyalılarımız bö
yük fədakarlıq göstərib, xalqımızın
dövlətçilik ənənələrini Şərqdə ilk
demokratik respublika yaratmaqla
zənginləşdirdilər. 1918-ci il ma
yın 28-də Azərbaycan Milli Şurası
İstiqlal Bəyannaməsi qəbul edərək,
müstəqil dövlət forması kimi Xalq
Cümhuriyyətinin yaradıldığını
bütün dünyaya bildirdi. Mövcud ol
duğu 23 ay ərzində milli dövlətçilik
ənənələrimizin inkişafına mühüm
töhfələr verən Xalq Cümhuriyyəti
özündən sonrakı dövrdə də Azər
baycanın taleyinin müəyyənləşdiril
məsində misilsiz rol oynadı. Sovet
hakimiyyətinin və ittifaq dövlətinin  
süquta uğraması ərəfəsində - 1991ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan
yenidən öz müstəqilliyinin bərpa
sına nail oldu və milli dövlətçilik
ənənələrini dirçəltməyə başladı.
“Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
haqqında” Konstitusiya Aktında
Azərbaycan Respublikasını AXCnin hüquqi varisi elan edilməklə ya
naşı, sovet dövrünün nailiyyətlərinə
sahiblik də öz əksini tapdı.
Azərbaycanın yenidən öz müs
təqilliyinə qovuşması, ilk növbədə,
SSRİ-nin süqutu nəticəsində yaran
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mış tarixi şəraitlə bağlı idi. Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev bu tarixi mərhələyə
münasibət bildirərkən Sovet İtt ifa
qının məhz milli siyasətdə yol veri
lən yanlışlıqlar fonunda dağıldı
ğını söyləyib: “SSRİ böyük dövlət
qismində düzgün aparılan milli si
yasət hesabına mövcud oldu. Am
ma 1985-ci ildən SSRİ-yə rəhbərlik
edən şəxslər ya öz məsuliyyətlərini
başa düşmürdülər, ya da bilərək
dən zərərli addımlar atırdılar ki,
bunların arasında separatçıların
vaxtlı-vaxtında cəzalandırılmaması
da var idi”.
Lakin təbiidir ki, bu proseslər
ictimai-siyasi şəraitdən, mental
xüsusiyyətlərdən asılı olaraq və
proseslərə təsir göstərə bilən tarixi
şəxsiyyətlərin mövqeyi baxımın
dan  hər bir ölkədə fərqli cəhətləri
ilə seçilirlər. O cümlədən Azər
baycanda da müstəqilliyə aparan
yolun konkret tarixi mərhələləri
və özünəməxsus xüsusiyyətləri
vardır.
Əsl tarixi həqiqət odur ki, Ulu
öndər Heydər Əliyev 1987-ci ildə
SSRİ kimi nəhəng bir dövlətin ali
hakimiyyət orqanlarında tutduğu
yüksək vəzifələrdən uzaqlaşdırıl
dıqdan sonra ona qarşı ədalətsiz
münasibətdən məyus olmuş Azər
baycan xalqının sovet quruluşuna
inamı sarsıldı. Bu hadisə xalqımı
zın müstəqillik düşüncələrinə ilk
təkan oldu...
Müstəqilliyin bərpasının
əsasları yaradılmışdı...
1969-cu ilə qədər SSRİ-nin aqrar
əyaləti kimi tanınan Azərbaycan
məhz Heydər Əliyevin fədakarlığı

ZƏFƏR

“Müstəqilliyin əldə olunması
nə qədər çətindirsə, onun
saxlanılması, daimi, əbədi
olması bundan da çətindir”
Heydər Əliyev

sayəsində sonrakı illərdə elmi-tex
niki tərəqqinin geniş şəkildə tətbiq
olunduğu respublikaya, yüksək
mədəniyyəti ilə bütün dünyada
tanınan diyara çevrilmişdi.
Ulu öndərin təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə 1978-ci ildə qəbul
olunmuş Konstitusiyada Azərbay
can dilinin dövlət dili kimi təsbit
olunması, azərbaycançılıq ideya
sının formalaşması istiqamətində
atılan addımlar, peşəkar hərbçi
lərin hazırlanması işinə xüsusi
diqqət yetirilməsi və bir çox digər
məsələlər milli azadlıq ideyasının
gerçəkləşməsinə istiqamətlənmiş
di. Bu baxımdan inamla demək
olar ki, həmin dövr, eyni zamanda,
milli özünüdərkin möhkəmlənmə
si mərhələsidir.
Xalqımıza qarşı törədilən 1990cı ilin qanlı 20 Yanvar hadisələrin
də də Ulu öndər öz qətiyyətli möv
qeyini bildirdi, bunu bəşəriyyətə
qarşı cinayət kimi səciyyələndirdi,

bu qırğını törədənlərin hamısının
layiqincə cəzalandırılmasını tələb
etdi. Həmin hadisələrdən bir neçə
ay sonra gizli yollarla Naxçıvana
gedən Heydər Əliyev noyabrın
17-də Muxtar Respublikanın Ali
Məclisinin Sədri seçildi və siyasi
fəaliyyətini orada davam etdirmə
yə, faktiki olaraq blokada vəziyyə
tinə düşmüş Naxçıvanın ağır prob
lemləri ilə məşğul olmağa başladı.
Azərbaycan Respublikasının
suverenliyinin hələ rəsmi bəyan
olunmadığı bir vaxtda SSRİ-nin
saxlanması ilə bağlı referendumun
Naxçıvan ərazisində keçirilməsinə
imkan verməyən Ulu öndər Nax
çıvanda sovet rejiminin ləğvinə
nail oldu və üçrəngli bayrağımızı
qaldırmaqla Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin bərpasına gedən
yolun təməlini qoydu. Azərbaycan
Respublikası müstəqilliyini 1991ci il oktyabrın 18-də bərpa etdi.
Müstəqil ölkəmizin dünya ölkələri,

müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar və
BMT tərəfindən tanınması beynəl
xalq hüquq normalarının qanuni
təzahürü idi.
Dövlətçiliyimizə
qarşı təhlükələr
Yenidən müstəqillik yoluna
qədəm qoymuş Azərbaycan Res
publikasının qarşısında bu tarixi
inkişaf mərhələsində dövlət müs
təqilliyinin möhkəmləndirilməsi,
demokratik, hüquqi, dünyəvi döv
lət qurulması, ölkənin ərazi bütöv
lüyünün bərpa edilməsi, Dağlıq
Qarabağ probleminin milli maraq
lara uyğun həlli, əhalinin təhlükə
sizliyinin və rifahının təmin edil
məsi kimi taleyüklü, mühüm tarixi
vəzifələr dururdu. Bütün bunlar
ardıcıl, məqsədyönlü, düşünülmüş
daxili və xarici siyasət kursunun
hazırlanıb həyata keçirilməsini və
bu məqsədlə ölkənin intellektual
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və sosial-iqtisadi potensialından,
ictimai-siyasi qüvvələrindən sə
mərəli istifadə olunmasını tələb
edirdi.
Təəssüf ki, 1991-1993-cü illərdə
bu istiqamətdə heç bir iş aparıl
madı. O dövrdə ölkə daxilindəki
vətəndaş müharibəsi həddinə
çatan qarşıdurmalar nəinki döv
lət müstəqilliyimizi, hətta milli
varlığımızı belə təhlükə altında
qoymuşdu. Digər tərəfdən, təca
vüzkar Ermənistanın ölkəmizə
qarşı ərazi iddiaları nəticəsində
yaranan keçmiş Dağlıq Qarabağ
problemi ağır yük kimi Azərbay
canın başı üzərində dururdu. Hər
kəsin var gücü ilə xarici düşmənə
qarşı həmrəylik nümayiş etdirmə
li olduğu belə bir şəraitdə ayrıayrı mafioz qruplarda birləşmiş
hakimiyyət hərisləri özlərinin
şəxsi maraqlarına xidmət edən
fəaliyyətlə məşğul idilər.   

1992-ci ilin yaz aylarından baş
lanan daxili hərc-mərclik, siyasi
qüvvələrin çəkişməsi cəbhə bölgə
lərinin nəzarətdən kənar qalma
sına və Qarabağ savaşında ermə
nilərin üstünlüyü ələ almasına
gətirib çıxardı. Strateji cəhətdən
ən əhəmiyyətli ərazilərin bir-bi
rinin ardınca itirilməsi daha çox
AXC-Müsavat cütlüyünün xalqı
mıza və müstəqil dövlətçiliyimi
zə qarşı xəyanətkar mövqeyi ilə
əlaqəli idi. Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti İlham Əliyev
həmin hadisələrə siyasi qiymət
verərkən bunu hakimiyyət uğrun
da gedən çirkin mübarizənin nəti
cəsi kimi dəyərləndirmişdir: “Kəl
bəcərin, Şuşanın və Laçının  işğal
altına düşməsində AXC-Müsavat
tandeminin çox böyük mənfi rolu
olmuşdur… O vaxt onların əsas
məqsədi nəyin bahasına olursaolsun hakimiyyətə gəlmək idi…
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Öz doğma torpaqlarını ermənilərə
təhvil verərək AXC-Müsavat sat
qın cütlüyü 1992-ci ildə Şuşanın
və Laçının işğalından sonra haki
miyyətə gəldi”.
AXC-Müsavat cütlüyünün əsl
siması bu antimilli qrupun haki
miyyətdə olduğu bir il ərzində tam
şəkildə üzə çıxdı. Beləliklə, 19911993-cü illər Azərbaycanın müstə
qillik tarixində nəinki itirilmiş illər,
hətt a müstəqilliyimiz üçün təhlükə
törədən bir çox təzahürlərin əmələ
gəldiyi bir dövr kimi səciyyələn
dirilə bilər. YAP-ın VII qurulta
yındakı çıxışında Prezident İlham
Əliyev o illəri xarakterizə edərkən
ölkənin tamamilə idarəolunmaz
vəziyyətdə olduğunu xatırladıb:
“Köhnə partnomenklatura demək
olar ki, tamamilə iflic vəziyyətə
düşmüşdü, hakimiyyətə qanunsuz
yollarla gəlmiş AXC-Müsavat cüt
lüyü ölkəni talayırdı, dağıdırdı...”

DÖVLƏTÇİLİK

Yeni dövlət quruculuğu
Belə ağır şəraitdə cəmiyyətin
bütün təbəqələri əmin idi ki, yenicə
müstəqilliyini bərpa etmiş ölkə
ni ağır və dözülməz vəziyyətdən
çıxarmağa qadir yeganə şəxsiyyət
məhz Heydər Əliyevdir. 1993-cü
ilin iyununda xalqın təkidli tələ
bi ilə onun hakimiyyətə qayıtması
ilə mövcud hakimiyyət boşluğu
aradan götürüldü, baş qaldırmış
separatçı qüvvələr, Azərbaycan
dövlətçiliyinə, müstəqilliyə, ərazi
bütövlüyünə qəsdlər törədən cina
yətkar ünsürlər zərərsizləşdirildi,
dövlət ilə xalqın birliyi, yekdilliyi
təmin edildi.
Azərbaycanın müstəqilliyi
ni, ərazi bütövlüyünü qorumaq,
ölkədə ictimai-siyasi sabitliyə nail
olmaq üçün təxirəsalınmaz vəzi
fələrdən biri davam etməkdə olan
Ermənistan-Azərbaycan müharibə
si ilə bağlı qəti addımların atılma
sından ibarət idi. Milli ordumuzun
formalaşdırılması, onun döyüş

qabiliyyətinin yüksəldilməsi, tor
paqlarımızın müdafiə olunması
üçün genişmiqyaslı tədbirlərin
həyata keçirilməsi nəticəsində hər
bi qarşıdurmada tarazlıq yarandı.
Cəbhə bölgələrindəki yeni vəziyyət,
uğurlu Horadiz əməliyyatından
sonra təşəbbüsün ələ alınması er
məni tərəfini atəşin dayandırılması
barədə ciddi düşünməyə vadar
etdi. 1994-cü ilin mayında atəşkəs
haqqında razılaşma əldə olundu,
münaqişənin dinc yolla aradan qal
dırılması üçün ilkin şərait yarandı.
Müharibənin dayandırılması,
ölkədaxili vəziyyətin nizamlanma
sı, ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar
edilməsi, regionda qonşu dövlətlər
lə yaranmış gərginliyin aradan qal
dırılması və münasibətlərin normal
məcraya salınması Azərbaycanın
müstəqil dövlət kimi yaşamasını və
sonrakı inkişafını şərtləndirən amil
lərdən oldu.
Ölkə daxilində yaranmış nisbi
sabitlikdən və beynəlxalq aləmdə
ona münasibətdə artan inam və

maraqdan istifadə edərək 1994-cü
ilin sentyabrında dünyanın iri neft
şirkətləri ilə “Əsrin müqaviləsi”
adlandırılan ilk neft kontraktları
imzalandı. Ölkənin çoxsaylı sosialiqtisadi problemlərinin həlli isti
qamətində məqsədyönlü tədbirlər
həyata keçirilməyə başladı.
Azərbaycanda başlanmış bu
işlər dövlətçiliyimizin əleyhinə olan
daxili və xarici qüvvələrin ciddi
müqaviməti ilə üzləşdi. 1994-cü ilin
oktyabrında və 1995-ci ilin martın
da dövlət çevrilişinə silahlı cəhdlər
göstərildi. Azərbaycan dövləti
nin qətiyyəti, bütün xalqın qızğın
dəstəyi ilə bu təhlükəli cəhdlərin
qarşısı alındı.
1995-ci il noyabrın 12-də müstə
qil respublikamızın ilk Konstitusiya
sı qəbul olundu və yeni müstəqillik
tariximizdə ilk parlament seçkiləri
keçirildi. Müstəqil Azərbaycan
Konstitusiyası ölkəmizdə yeni döv
lət quruculuğu üçün, dövlətçilik
fəaliyyətinin və cəmiyyətin inkişa
fının gələcək modeli üçün hüquqi
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əsas yaratdı. Azərbaycanın suve
renliyinin möhkəmləndirilməsi,
onun əbədi, dönməz xarakter alması
baxımından tariximizin ən məhsul
dar dövrünün təməli qoyuldu.
Ölkədə demokratik islahatlar
kursu müəyyən edildi və bu istiqa
mətdə ardıcıl iş həyata keçirilməyə
başlandı. Milli qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində
mühüm addımlar atıldı. Azərbay
canda demokratik dövlət yaradıl
ması üçün yeni iqtisadi sistemin
formalaşması, iqtisadiyyat sa
həsində demokratik islahatların
həyata keçirilməsi zərurəti ön
plana çəkildi. Bazar iqtisadiyya
tının formalaşması üçün müvafiq
hüquqi bazanın yaradılması, neft
strategiyasının ardıcıl surətdə hə
yata keçirilməsi yolunda böyük iş
aparıldı.
Müstəqilliyin gerçək əlamət
lərini isə Azərbaycan dövləti və
xalqı 1991-ci ilin oktyabrından
yox, 1993-cü ilin iyunundan sonra
dadmağa başladı. Bu tarixi yollara
nəzər saldıqca bir daha əmin olur
san ki, Heydər Əliyevin dediyi:
“Müstəqilliyin əldə olunması nə
qədər çətindirsə, onun saxlanılma
sı, daimi, əbədi olması bundan da
çətindir” tezisi hər bir dövr üçün
aktuallığını qoruyub saxlayır. Real
müstəqilliyin məhz həmin dövr
dən başlandığını nəzərə alaraq,
tarixi ədalət naminə “Müstəqil
lik Günü haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əsasən
mayın 28-i Müstəqillik Günü, okt
yabrın 18-i isə Müstəqilliyin Bərpa
sı Günü elan edilmişdir.
Müstəqilliyimizi
möhkəmləndirən zəfər
2003-cü ildən etibarən dövlət
müstəqilliyinin möhkəmləndi
rilməsi və dönməzliyinin təmin
edilməsi istiqamətində həyata keçi
rilən siyasi kurs yeni, daha yüksək
mərhələyə qədəm qoydu. Heydər
Əliyev ideyalarının ən etibarlı və

30 ilə yaxın işğal altında saxladığı
torpaqlardan qovulması ilə dövlət
müstəqilliyinin ən vacib element
lərindən biri olan ərazi bütövlü
yü təmin edilmişdir. Tarixi zəfər
nəticəsində yaranan yeni reallıqlar
ölkəmizin dövlət müstəqilliyinin
toxunulmazlığına və əbədiliyinə
daha güclü zəmin yaradır.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev
bir neçə gün öncə  İtaliya
“Azərbaycanın xarici siyasətinin başlıca prinsi
nın “La Repubblica” qə
zetinə verdiyi müsahibə
pi müstəqillikdir. Xarici siyasətimiz tamamilə
də dövlət müstəqilliyinin
hər hansı xarici hökmranlıqdan azaddır. İkin
ölkəmiz üçün ən böyük
cisi isə praqmatiklikdir. Biz mövqeyimizi məhz
dəyər olduğunu bildirə
bunun əsasında formalaşdırırıq... Heç kəs öz
rək, müzəffər sərkərdə
iradəsini bizim üzərimizə qoya bilməz. Biz
kimi siyasi iradəsini bir
bütün ölkələrlə və ilk növbədə, qonşularımızla
daha nümayiş etdirmiş
dost münasibətlərə malik olmaq istəyirik... “
dir. Dövlət başçısı Azər
baycanı mümkün təhlü
İlham Əli̇ yev
kələrdən qoruyacağını
bir daha bəyan edərək
demişdir: “Azərbaycanın xarici
cəsidir. Bu gün Azərbaycan  yeni
siyasətinin başlıca prinsipi müstə
nəsil müasir və sivil dövlət mode
qillikdir. Xarici siyasətimiz tamami
lini dünyaya təqdim edir. Ölkəmiz
lə hər hansı xarici hökmranlıqdan
120 dövlətin birləşdiyi Qoşulmama
azaddır. İkincisi isə praqmatiklik
Hərəkatına sədrlik edir. Beynəlxalq
dir. Biz mövqeyimizi məhz bunun
tədbirlərin keçirildiyi tolerant mə
əsasında formalaşdırırıq... Heç kəs
kana çevrilmiş Azərbaycan Respub
öz iradəsini bizim üzərimizə qoya
likası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
bilməz. Biz bütün ölkələrlə və ilk
çərçivəsində ən nüfuzlu mövqelər
növbədə, qonşularımızla dost mü
dən birinə sahibdir. Bütün sahələr
nasibətlərə malik olmaq istəyirik...
üzrə həyata keçirilən və ilk növbə
Biz Azərbaycanda çox işlər görü
də insan amilinə söykənən tarixi
rük. Əlbəttə, bunlar Qərbdə bəzi in
islahatlar və genişmiqyaslı dövlət
sanların xoşuna gəlmir. Onlar bizi
proqramları əhalinin yüksək sosial
ittiham etmək istəyirlər. İstəyirlər
rifahını, hüquq və azadlıqlarını  
ki, biz onlara tabe olaq. Bizi iradə
təmin etmişdir. Müstəqil siyasətin
lərinə tabe etdirmək istəyirlər. Mən
təmin olunmasına xidmət edən milli
isə deyirəm: Yox! Mən Azərbaycanı,
qanunvericiliyin ən yüksək stan
onun suverenliyini, müstəqilliyini,
dartlar əsasında təkmilləşdirilməsi
seçimini ömrümün sonuna qədər
və dövlət quruculuğunun yeni mü
müdafiə edəcəyəm!”
tərəqqi ideyalar əsasında qurulması
Müstəqil siyasət, qətiyyətli
prioritet istiqamətlər sırasındadır.
siyasi iradə  Azərbaycanın dövlət
Ən əsası isə müzəff ər Ali Baş
çilik ənənələrinin əbədiyaşarlığını
Komandan, Prezident İlham Əli
təmin edəcək ən mühüm amillər
yevin güclü siyasi iradəsi, sərkərdə
dir. Düzgün siyasət və xalqımızın
qətiyyəti, hərbi-siyasi və diploma
qalibiyyət ruhu müstəqil dövlət
tik məharəti sayəsində 44 günlük
çiliyimizin davamlı inkişafı üçün
Vətən müharibəsində Ermənista
sarsılmaz zəmindir.
nın ağır məğlubiyyətə uğradılaraq,
sədaqətli davamçısı, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçildiyi
ilk gündən cənab İlham Əliyev isla
hatçı lider kimi ölkənin yeni inkişaf
konsepsiyasını ortaya qoydu.
Müstəqil ölkə olaraq Azərbayca
nın dünya ölkələri sırasında layiqli
yer tutması, söz sahibi olması, daim
artan nüfuzu ilk növbədə məhz
onun bənzərsiz fəaliyyətinin nəti
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ƏMƏKDAŞLIQ

Vitse-spiker Rusiya Beynəlxalq Tədqiqatlar
Assosiasiyasının XIII Konventində iştirak edib
Milli Məclis Sədrinin müavini, Gənclər və idman komitəsinin sədri Adil Əliyev oktyabrın

14-16-da Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun təşkilatçılığı ilə keçirilən
Rusiya Beynəlxalq Araşdırmalar Birliyinin XIII Konventində iştirak edib.
XIII Konventin əsas sessiya
sında “Davamlı inkişaf və ESG
transformasiyalar” mövzusunda  
çıxış edən Adil Əliyev bildirib ki,
bu tədbirdə iqlim dəyişmələri və
energetik transformasiyalar sahə
sində müzakirə edilən mövzular
Azərbaycan üçün xüsusilə aktual
dır.
Vitse-spiker Ermənistanın 30
ilə yaxın torpaqlarımızı işğal al
tında saxlamasını, ötən ilin sent
yabrında başlanan əks-hücum
əməliyyatları zamanı Azərbayca
nın düşmənə döyüş meydanında

güclü zərbə vurmasını iştirakçıla
rın diqqətinə çatdırıb. Prezident,
müzəff ər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli
ordumuzun Ermənistanı məğlub
etməsini söyləyən Sədr müavini
30 il müddətində BMT-nin qəbul
etdiyi 4 qətnamənin Ermənistan
tərəfindən icra olunmadığını vur
ğulayıb, bununla humanitar hü
ququn tələblərinin kobud şəkildə
pozulduğunu  bildirib.
O, dövlətimizin ekoloji prob
lemlərin həllinə böyük diqqət
yetirdiyini, işğaldan azad olunmuş
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ərazilərdə sosial-iqtisadi vəziy
yətin bərpası üçün genişmiqyaslı
işlərin görüldüyünü qeyd edib.
Azərbaycan Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi yanında icti
mai ekoloji şura yaradılmasını,
ətraf mühitin mühafizəsi naminə
beynəlxalq dialoq ictimai birliyinin
fəaliyyətini,  İDEA birliyinin tə
sisçisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü
ilə Azərbaycanın davamlı inkişafı
naminə Milli Alyansın təsis edil
məsini diqqətə çatdırıb. Tədbirdə
müasir reallıqlarda sosial siyasə
tin transformasiyası, dövlətlərlə

ƏMƏKDAŞLIQ
münasibətlərin xüsusiyyətləri və
dinamikası məs ələləri müzakirə
olunub.
Konvent çərçivəsində “Şərq
ilə Qərb arasında hüquq” mövzu
sunda və dialoq tərəfdaşlığının 25
illiyinə, eləcə də Rusiya ilə ASEAN
arasında əlaqələr yaradılmasının
30 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq
elmi-praktik konfranslar  da keçi
rilib.
Adil Əliyev Rusiyaya səfəri
zamanı Moskva Dövlət Beynəlxalq
Münasibətlər İnstitutunda təhsil
alan azərbaycanlı tələbələr və Ru
siyada fəaliyyət göstərən Azər
baycan diasporunun fəalları ilə də
görüşüb. Sədr müavini onlara Xo
calı soyqırımı kimi tarixi həqiqət
lərimizin dünyaya çatdırılmasında
fəal olmalarını tövsiyə edib.
Görüşdə Adil Əliyev diaspor
nümayəndələrinə Vətən mühari
bəsi zamanı göstərdikləri dəstəyə
görə təşəkkürünü bildirib, gənc
tələbələri maraqlandıran suallara
aydınlıq gətirib, tövsiyələrini səs
ləndirib.
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“Dəmir yumruq”la
yazılan zəfər salnaməsi
27 sentyabr bütün şəhidlərimizin
Anım günüdür. Vətən müharibəsində
qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan
bayrağını işğaldan azad edilən müqəd
dəs  torpaqlarımızda dalğalandırmış,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda
canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimi
zə - bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram
əlaməti olaraq Prezidentimiz cənab
İlham Əliyev 27 sentyabrın - Vətən mü
haribəsinin başladığı günün Azərbaycan
Respublikasında Anım günü kimi qeyd
olunması ilə bağlı sərəncam imzalamış
dır. Bu addım şəhid ruhlarına, şəhidlə
rin doğmalarına ali ehtiramın göstərici
sidir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
müstəsna xidmətləri sayəsində forma
laşan və inkişaf yoluna qədəm qoyan
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bu gün
müzəff ər Ali Baş Komandan İlham Əli
yevin rəhbərliyi altında öz şərəfl i mis
siyasını uğurla davam etdirir. Məhz bu

Əhliman Əmiraslanov
Milli Məclisin Səhiyyə
komitəsinin sədri, akademik

uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycan
Ordusu dünyanın ən güclü orduları sı
rasındadır. Ordumuzun müasir texnika
ilə təchizatı, döyüş potensialının güclən
dirilməsi, müntəzəm olaraq keçirilmiş
təlimlər, hərbi sənayenin yaradılması və
idxaldan müəyyən dərəcədə asılılığın
azaldılması - bütün bunlar məqsədyönlü
şəkildə aparılan siyasətin tərkib hissəsi
dir. Azərbaycan Ordusu döyüş hazırlı
ğına görə MDB məkanında ön sıralarda
gedir. Ötən 17 ildə ölkəmizin müdafiə
sisteminin möhkəmləndirilməsi, silahlı
qüvvələrdə aparılan islahatlar və bunun
nəticəsi olaraq baş verən keyfiyyət də
yişiklikləri müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin ordu quruculuğundakı
davamlı işinin nəticəsidir. Bəzi aparıcı
Qərb mətbu orqanlarında, habelə
ABŞ-ın Milli Müharibə Kollecinin
(National War College) və Seton Hall
Universitetinin Diplomatiya və Beynəl
xalq Münasibətlər Məktəbinin analitik
nəşrlərində Azərbaycan Ordusunun
hərbi taktikası öyrənilərkən belə qənaətə
gəlinib ki, bizim qarşımızda hətta dün
yanın aparıcı ölkəsi olsa idi belə, onun
da heç bir şansı olmayacaqdı.
Azərbaycan Ordusu istənilən vəzi
fəni icra etməyə qadirdir. İkinci Qara
bağ müharibəsi zamanı istifadə olunan
döyüş taktikası dünya hərb tarixində
yenilik hesab edilir və müvafiq ali hərbi
məktəblərin dərsliklərinə salınaraq öyrə
nilir. ABŞ Hərbi Akademiyası və Penta
qonun rəsmiləri də Azərbaycan Ordusu
nun hərbi əməliyyatlarının öyrənilməsi
zərurətini qeyd edirlər.
Məhz Azərbaycan Ordusunun şü
caəti, silahlı qüvvələrin müzəff ər Ali
Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin
sərkərdəlik məharəti ilə torpaqlarımızın
qısa müddətdə - 44 günərzində mini
mum itkilərlə düşmən işğalından azad
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edilməsi xalqımıza böyük sevinc və
qürur hissi yaşatdı. Hərbi quruculuq işi
Prezident İlham Əliyevin dövlət siyasəti
nin strateji prioritetlərindəndir.
İlham Əliyev demişdir: “Əminəm ki,
Azərbaycan gücləndikcə, ordumuz da
güclənəcək və ordumuz istənilən vəzifə
ni həll etməyə hazırdır, buna qadirdir”.
Artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bər
pa edilib. Vətən müharibəsi nəticəsində
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son
qoyulub. Qəhrəman hərbçilərimizin şü
caəti, rəşadəti sayəsində, şəhidlərimizin
canı-qanı bahasına bütün dünya Azər
baycanın şanlı qələbəsinin şahidi oldu.
Müxtəlif dairələrdən olan müntəzəm
təzyiq və təhdidlərə rəğmən Azərbaycan
öz haqq savaşında zəfər çaldı. Bu zəfər
sayəsində “Ermənistanın güclü ordusu
var”, “erməni xalqı döyüşkən xalqdır”,
“Azərbaycan xalqı döyüşə bilmir” kimi
mifl ərə birdəfəlik son qoyuldu.
“Mən hər zaman qazilərin yanında
olacağam” deyən Prezident İlham Əli
yev əslində cəmiyyətimizdə bütün mü
haribə iştirakçılarına olan münasibətini
bildirmiş oldu. Yaralanmış müharibə
iştirakçılarının reabilitasiyası və onların
sosial məsələlərinin həlli istiqamətində
görülmüş işlər sübut edir ki, dövlət hər
zaman öz əsgərinin yanındadır. Azər
baycan xalqı mübariz oğul və qızlarının
şücaətini yüksək qiymətləndirir, bütün
şəhidlərimizin ruhuna ehtiram göstə
rir, xatirəsini uca tutur. Vətən müha
ribəsində qəhrəmancasına döyüşmüş,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda
canlarını fəda etmiş, üçrəngli bayrağı
mızı işğaldan azad olunan torpaqlarımı
za sancmış əsgər və zabitlərimizə həsr
edilmiş silsilə tədbirlər həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
tapşırığına uyğun olaraq Mərkəzi Bank
və Azərbaycan Banklar Assosiasiyası

tərəfindən Müdafiə Nazirliyinin rəsmi
siyahısında olan şəhidlərin banklar
qarşısında kredit öhdəlikləri silinmişdir.
Şəhid və qazi ailələrinə dəstək göstəril
məsində Azərbaycanda milli həmrəylik
yaşanır və bu məqsədlə bütün aidiyyəti
dövlət qurumlarının potensialı səfərbər
olunmuşdur. Azərbaycan Respublika
sı ərazilərinin işğaldan azad edilməsi
zamanı hərbi əməliyyatlarda şücaət
göstərmiş, vəzifə borcunu ləyaqət və
vicdanla, döyüş tapşırıqlarını uğurla
yerinə yetirmiş silahlı qüvvələrin hərbi
qulluqçuları Prezident, müzəff ər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin sərən
camları ilə müxtəlif orden və medallarla
təltif olunmuşlar - “Vətən Müharibəsi
Qəhrəmanı” adı, “Zəfər”, “Qarabağ”,
“Vətənə xidmətə görə” 1-ci, 2-ci və 3-cü
dərəcəli, “Rəşadət”, “Azərbaycan Bayra
ğı” ordenləri, habelə “Vətən uğrunda”,
“İgidliyə görə”, “Döyüşdə fərqlənməyə
görə”, “Cəsur döyüşçü”, “Cəbrayılın

azad olunmasına görə”, “Füzulinin
azad olunmasına görə”, “Xocavəndin
azad olunmasına görə”, “Zəngilanın
azad olunmasına görə”, “Suqovuşanın
azad olunmasına görə”, “Qubadlının
azad olunmasına görə”, “Şuşanın azad
olunmasına görə”, “Kəlbəcərin azad
olunmasına görə”, “Ağdamın azad
olunmasına görə”, “Laçının azad olun
masına görə”, “Hərbi xidmətlərə görə”
kimi medallar Vətən müharibəsi iştirak
çılarına və ya ölümündən sonra onların
yaxınlarına təqdim olunmuşdur. Mü
haribə dövründə əlini, qolunu itirmiş
qazilərimiz üçün ən müasir protezlər
sifariş edilmişdir. Ehtiyacı olan bütün
qazilərə, şəhid ailələrinə dövlət tərəfin
dən lazımi kömək göstərilməkdədir.
İndiyədək 9200-ə yaxın şəhid ailəsi, mü
haribə əlili dövlət tərəfindən mənzillərlə
təmin edilmişdir. Həm birinci, həm də
ikinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin
ailələrinə Bakıda, Sumqayıtda, Abşeron

rayonunda bu ilin sonuna qədər mənzil
lər veriləcəkdir. Əlavə olaraq, müharibə
əlillərinə 7200-ə yaxın minik avtomaşını
verilmişdir. Azərbaycan Respublikası
Prezidenti tərəfindən şəhid ailələrinin
və hərbi əməliyyatlar nəticəsində əlil
liyi müəyyən olunmuş şəxslərin sosial
müdafiəsi sahəsində dövlət tərəfindən
həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək
verilməsi istiqamətində vətəndaş cə
miyyəti təşəbbüslərinin reallaşdırılması
üçün müvafiq platformanın yaradılma
sı, bu sahədə şəff afl ığın, hesabatlılığın
və ictimai nəzarətin təmin edilməsi
məqsədi ilə “YAŞAT” Fondu yaradıl
mışdır. İndiyədək fondda 62 milyon
manatdan çox vəsait toplanmışdır.
Azərbaycan xalqı şəhidlərimizin inti
qamını düşməndən döyüş meydanında
aldı və onların qanı yerdə qalmadı. Bu
gün Azərbaycan “dəmir yumruq”la ya
zılan zəfər salnaməsi ilə dünya miqya
sında nümunə sayıla bilər.

SENTYABR-OKTYABR, 2021 MİLLİ MƏCLİS | 49

BİRLİK

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

Ziyafət Əsgərov
Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik
və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədri

Vətən müharibəsinin ilk saat
larından Türkiyə Prezidenti cənab
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbay
cana tək olmadığını, Türkiyənin
sonadək  bizimlə olacağını bildir
di.  Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi
isə sentyabrın 27-də dərhal bəya
natla çıxış edərək Ermənistanın
təcavüzünü qınadı, Pakistanın
qardaş Azərbaycan xalqının yanın
da olduğunu və ölkəmizin özünü
müdafiə hüququnu dəstəklədiyini
bildirdi.
Təbii ki, bu dostluq və qar
daşlığın təməli daha dərindədir.
Azərbaycanın müstəqilliyini tanı
yan ilk iki dövlət məhz Türkiyə və
Pakistan olmuşdur. Bu iki qardaş

Ölkəmizin tarixinə ən şan
lı səhifələrdən biri kimi daxil
olan 44 günlük Vətən müha
ribəsi bizi zəfərə qovuşdurub
torpaqlarımızı düşmən işğa
lından azad etməklə yanaşı,
həm də dost və qardaşlarımı
zı tanımaqda mühüm sınaq
meydanına  çevrildi. Bu gün
fəxarətlə deyə bilərik ki, bu
sınaq Azərbaycana iki ən bö
yük dostunu, qardaşını - Tür
kiyə və Pakistanı daha yaxın
dan tanıtdı.  

ölkə Qarabağ münaqişəsində daim
beynəlxalq səviyyədə Azərbayca
nın  haqlı mövqeyini dəstəkləyərək
beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmizin
hüquqlarının müdafiəsini gün
dəmdə saxlamış və respublika
mızın xeyrinə çıxarılan qərarların
lehinə səs vermişdir.
1993-cü il aprelin 30-da BMT
Təhlükəsizlik Şurasında Ermənis
tan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə əlaqədar  822 saylı
ilk qətnamə də məhz Pakistanın
sədrliyi ilə qəbul edilmişdir. Ermə
nistan torpaqlarımızı işğal etdiyi
üçün Pakistan rəsmən bu ölkəni ta
nımamış və onunla indiyədək heç
bir  diplomatik əlaqə qurmamışdır.  

50 | MİLLİ MƏCLİS SENTYABR-OKTYABR, 2021

Vətən müharibəsi başa çatdıq
dan sonra möhtəşəm zəfəri yaşadı
ğımız  məqamda  ilk olaraq se
vincimizi bölüşənlər, xalqımızı və
müzəffər Ali Baş Komandanımızı
ilk təbrik edənlər, işğaldan azad
olunmuş ərazilərə ilk səfər edənlər
də yenə bu iki qardaş ölkənin nü
mayəndələri oldu.
Azərbaycan xalqı və Prezi
dentimiz bu dəstəyi və həmrəy
liyi yüksək qiymətləndirir. Tarixi
qələbəni qeyd edən xalqımızın
Azərbaycan bayraqları ilə yanaşı,
Türkiyə və Pakistan bayraqlarına
böyük hörmət nümayiş etdirməsi
də bunun bariz təsdiqi idi. Əslin
də, qardaş ölkələr olan Türkiyə və

ZƏFƏR

Pakistanla strateji əməkdaşlığın
vacibliyi uzaqgörən və müdrik si
yasətçi, Ulu öndər Heydər Əliyev
və onun layiqli davamçısı cənab
Prezident İlham Əliyev tərəfin
dən daim yüksək qiymətləndirilib.
Bunun nəticəsidir ki, artıq illər
öncədən bizim hər iki qardaş ölkə
ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında
müqavilələrimiz mövcuddur. İlk
növbədə qeyd edək ki, hələ 1996cı il  iyunun 10-da “Azərbaycan
Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında
hərbi təlim, texniki və elmi sahədə
əməkdaşlıq haqqında” Saziş, həm
çinin 2002-ci il sentyabrın 17-də
“Azərbaycan Respublikası Höku
məti və Pakistan İslam Respublika
sı Hökuməti arasında müdafiə və
hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqın
da” Saziş imzalanmışdır. 2010-cu
il avqustun 16-da isə “Azərbaycan
Respublikası və Türkiyə Respub
likası arasında strateji tərəfdaşlıq
və qarşılıqlı yardım haqqında”
Müqavilə imzalanmışdır. Bu mü
qavilədə tərəflərin hərbi-siyasi
və təhlükəsizlik məsələlərində,  
eləcə də qonşu və qardaş dövlətlər

olaraq müstəqilliyinin, suverenli
yinin, ərazi bütövlüyünün, sərhəd
lərinin toxunulmazlığının təmin
olunmasında və qorunmasında sıx
əməkdaşlıq edəcəyi öz əksini tap
mışdır. 2015-ci il martın 11-də isə
“Azərbaycan Respublikası ilə Pa
kistan İslam Respublikası arasında
strateji tərəfdaşlıq haqqında” Birgə
Bəyannamə imzalanmışdır. Bə
yannamədə iki ölkə arasında digər
sahələrlə yanaşı, müdafiə və təhlü
kəsizlik sahəsində də əməkdaşlığı
dərinləşdirmək və genişləndirmək
qarşıya məqsəd qoyulmuşdur,
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin Azərbay
can Respublikasının suverenliyi,
ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin
toxunulmazlığı, həmçinin BMT
Təhlükəsizlik Şurasının müva
fiq qətnamələri əsasında həllinin,
Azərbaycan Respublikasının suve
renliyinin qısa bir zamanda bərpa
olunmasının əhəmiyyəti vurğulan
mışdır.
Bu müqavilələrin təsdiq edil
məsində Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin  də böyük xidməti
vardır. Milli Məclis hər bir müqa

viləni dərindən öyrənmiş, təhlil
və müzakirə etmiş və son nəticədə
onları səs çoxluğu ilə qəbul etmiş
dir.  
Vətən müharibəsi başa çatdıq
dan sonra daha da möhkəmlənən
Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan qar
daşlığının ən böyük təzahürü bu il
sentyabrın 12-dən 20-dək Bakıda
ilk dəfə olaraq keçirilən Azər
baycan, Türkiyə, Pakistan xüsusi
təyinatlı qüvvələrinin “Üç qar
daş-2021” birgə beynəlxalq təlimi
oldu. “Yaşasın, Azərbaycan-Pakis
tan-Türkiyə qardaşlığı!” şüarı ilə
keçirilən birgə təlimin əsas məqsə
di dost və qardaş ölkələrin xüsusi
təyinatlı bölmələrinin qarşılıqlı
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi,
hərbi hazırlığının yüksəldilməsi,
sülh və müharibə dövründə əmə
liyyatlara hazırlanması, bilik və
təcrübə mübadiləsinin aparılması
olmuşdur.
Hər üç ölkənin xüsusi təyinat
lı bölmələri müxtəlif şəraitlərdə
qarşıya qoyulan döyüş tapşırıqla
rını müvəffəqiyyətlə icra ediblər.
Təlimin sonuncu günü - sentyabrın
20-də isə  “Yüksək səviyyəli mü
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BİRLİK

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri Mustafa Şentop
və Pakistan İslam Respublikası Milli Assambleyasının Sədri Əsəd Qeysərin iştirakı ilə  Bakı Bəyannaməsi qəbul edildi

şahidəçi günü” keçirilib, üç qardaş
ölkənin hərbi qulluqçularının yük
sək peşəkarlıq və bacarıq nümayiş
etdirməsi bütün dünyanın diqqəti
nə çatdırılıb.  
“Üç qardaş-2021” birgə beynəl
xalq təlimi Azərbaycan, Türkiyə
və Pakistan hərbi əməkdaşlığı
nı yeni mərhələyə yüksəldib. Bir
tərəfdən təlimlər qoşunlarımızın
imkan və qabiliyyətlərinin inkişaf
etdirilməsinə, döyüş qabiliyyəti
nin artırılmasına,  hərbçilərimizin
ən son hərbi texniki bacarıqlara
yiyələnməsinə, bilik və təcrübə
mübadiləsinin aparılmasına böyük
töhfə verib; xüsusi təyinatlılarımı
zın bilik və  bacarıqları daha da
artıb, peşəkarlıq səviyyəsi xeyli
yüksəlib.  Digər tərəfdən bu təlim
xalqlarımız arasında dostluğu və
ölkələrimiz arasında əməkdaşlı
ğı daha da möhkəmləndirib. Üç

qardaş ölkənin hərbçilərinin hərbi
tapşırıqları birgə həyata keçirməsi,
verilən tapşırıqların öhdəsindən
birlikdə güc birliyi ilə gəlmələ
ri ölkələrimiz arasında mövcud
olan sıx bağlara öz müsbət təsirini
göstərəcək və bu bağları daha da
qırılmaz edəcəkdir.
Bu təlimlə qədəm qoyduğu
muz yeni mərhələnin ən mühüm
məqamlarından biri isə odur ki,
təlimlər Azərbaycan, Türkiyə və
Pakistan qardaşlığının gücünü
başda Ermənistan olmaqla bütün
dünyaya göstərmişdir. Məlum
dur ki, hazırda dünyada geosiyasi
vəziyyət olduqca qarışıq və gərgin
dir. Ölkəmizin yerləşdiyi Cənubi
Qafqaz regionu da daim dünya
dövlətlərinin diqqət mərkəzindədir.
Hazırda Cənubi Qafqaz regionun
da yerləşən digər iki dövlət hərbi
təhlükəsizlik baxımından ittifaq se
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çimlərini müəyyən ediblər. Belə ki,
Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik
Müqaviləsi Təşkilatının üzvüdür.
Gürcüstan isə NATO-ya üzvlük is
təyini açıq şəkildə bildirir.
Vətən müharibəsindəki qələ
bəmizdən sonra isə regionda yeni
geosiyasi reallıqlar yaranıb. Bizim
üçün bundan sonra başlıca məqsəd  
hərbi gücümüzü ən yüksək səviy
yəyə çatdırmaqla Vətən müharibə
sində qazanılmış  qələbənin qoru
nub saxlanılmasıdır. Bu məqsədə
çatmaq üçün Türkiyə və Pakistan
dövlətləri ilə hərbi əməkdaşlıq da
daxil olmaqla, qarşılıqlı müna
sibətlərin gücləndirilməsi Azər
baycan üçün ən doğru addımdır.
Çünki bu ölkələrlə əməkdaşlığımız
həm də inama, etimada, dostluğa,
qardaşlığa söykənib.
Ermənistanın və ermənipərəst
qüvvələrin hələ də bəzi təxribatçı

BİRLİK
2021” təliminin siyasi nəticələrini
də müşahidə edəcəyik. Çünki
başda Ermənistan olmaqla bütün
dünya ölkələri “Üç qardaş-2021”
təliminin keçirilməsini, həmçinin
təlimlərin məhz Azərbaycanda ke
çirilməsini diqqətlə izlədi. Təlim
lərin ölkəmizdə keçirilməsi heç
də təsadüf deyildi. Bu, bir tərəf
dən Azərbaycanın bölgədə güclü
dövlət olduğunu,  belə bir hərbi
tədbirə uğurla ev sahibliyi etmək
iqtidarında olduğunu göstərdi.
Digər tərəfdən isə Azərbaycanın
tək olmadığını, bundan sonra da
heç vaxt tək olmayacağını, dost
və qardaş ölkələrin daim köməyə
gələcəyini dünyaya bəyan etdi.
Təlimlər yalnız Ermənistan üçün
yox, həm də bu qardaş ölkələrin
hər birinə özünü
rəqib bilən qüvvə
lər üçün siyasi bir
Bizim qardaşlığımız, birgə həyata
mesaj və xəbər
keçirdiyimiz təlimlər, hərbi gücümüzü
darlıqdır. Çünki
daha da artırmağımız üçüncü dövlətlərə
həmin qüvvələr
artıq bundan son
qarşı yönəlməyib. Üç qardaş ölkə olaraq
ra bu qardaşlığı
bizim məqsədimiz milli maraqlarımızı,
göz önünə almaq
ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi
məcburiyyətində
qorumaqdır. Dost və qardaş dövlətlərin,
dirlər.
Bizim qar
xalqların birlik nümayiş etdirməsi
daşlığımız, birgə
və birgə hərəkət etməsi bu günün
həyata keçirdiyi
mürəkkəb geosiyasi reallığında artıq
miz təlimlər, hərbi
gücümüzü daha
zamanın tələbidir.
da artırmağımız
üçüncü dövlətlərə
qarşı yönəlmə
yib. Üç qardaş ölkə olaraq bizim
arasında mövcud olan  əlaqələr da
məqsədimiz milli maraqlarımızı,
ha da güclənəcək, müdafiə və dö
ərazi bütövlüyümüzü və suve
yüş qabiliyyətimizin artırılmasına,
renliyimizi qorumaqdır. Dost və
terrorla mübarizə üçün yeni üsul
qardaş dövlətlərin, xalqların birlik
ların kəşf edilməsinə və qarşılıqlı
nümayiş etdirməsi və birgə hərə
təcrübə-bilik mübadiləsi yolu ilə
kət etməsi bu günün mürəkkəb
bacarıqlarımızın inkişaf etdirilmə
geosiyasi reallığında artıq zamanın
sinə imkan yaradacaqdır. Təlimlər
tələbidir. Əslində separatizmlə və
bizə hərbi sahədə həm təhsil, həm
terrorla mübarizədə, münaqişə
də istehsal üzrə birgə müəssisələrin
ocaqlarının aradan qaldırılmasın
açılması imkanını qiymətləndirmək
da bu üç qardaş ölkə arasındakı
fürsəti vermişdir.  
birlik və əzmkarlıq regionda sülh,
Hərbi sahədəki əhəmiyyətin
təhlükəsizlik və sabitlik üçün ən
dən əlavə həm də “Üç qardaş-

çıxışları, hərəkətləri bizə haqq ve
rir ki, qardaş Türkiyə və Pakistan
ilə birgə hərbi təlimlər keçirərək öz
gücümüzü daha da artıraq və milli
təhlükəsizliyimizə  qarşı təhdidləri
birgə dəf edək. “Üç qardaş-2021”
təlimi qarşıya qoyulan bu məq
sədlərə nail olmuşdur. Üç ölkə
nin hərbi əməkdaşlıq sahəsindəki
qarşılıqlı işbirliyi bundan sonra da
davam etdiriləcəkdir.
Biz “Üç qardaş-2021” təliminin
nə qədər əhəmiyyətli və faydalı
olduğunu tezliklə təlimin doğurdu
ğu müsbət nəticələrdə görəcəyik.
Həm də bu müsbət nəticələr  özünü
təkcə hərbi sahədə göstərməyəcək.
Şübhəsiz ki, təlim hərbçilərimizin
peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması
na öz töhfəsini verəcək, ordularımız

böyük zəmanətdir. Regionumuzun
təhlükəsizliyi, münaqişə ocaqla
rının aradan qaldırılması isə öz
növbəsində qlobal səviyyədə sülhə
xidmət edir.
Bir məqamı da qeyd etmək
lazımdır ki, üç qardaş ölkənin
hərbi sahədə işbirliyini və təlim
ləri uğurla davam etdirə bilməsi
üçün ilk növbədə onların arasında
güclü siyasi birlik və əməkdaş
lıq olmalıdır. Bu siyasi birliyin ən
böyük təzahürü Azərbaycan üçün
çox önəmli bir tarixdə - 2021-ci il  
iyunun 15-də - Milli Qurtuluş Gü
nündə dost və qardaş Türkiyə ilə
müttəfiqlik münasibətlərinə dair
“Şuşa Bəyannaməsi”nin imzalan
ması oldu. “Şuşa Bəyannaməsi”
müstəsna siyasi və tarixi əhəmiy
yətə malikdir, Azərbaycan-Türkiyə
münasibətləri bu Bəyannamə ilə öz
dostluğunun ən yüksək  zirvəsinə
yüksəlmişdir.
Dost və qardaş dövlətlərlə siya
si birlik  baxımından cari il iyulun
27-də Milli Məclisdə Azərbaycan,
Türkiyə və Pakistan parlament
sədrlərinin imzaladığı Bakı Bə
yannaməsinin rolu da olduqca
vacibdir. Türkiyə və Pakistan
deputatlarının parlament sədrləri
nin başçılığı ilə Bakıya gəlmələri,
Milli Məclisdə Azərbaycan, Pakis
tan, Türkiyə parlament sədrləri
səviyyəsində üçtərəfli danışıqlar
aparılması, sonda Bakı Bəyanna
məsinin qəbul edilməsi Azərbay
can, Pakistan, Türkiyə dostluğunu
rəsmi olaraq bütün dünyaya bəyan
etmişdir.
Biz əminik ki, hərbi təlimlərdə
çiyin-çiyinə dayanaraq bütün tap
şırıqların öhdəsindən uğurla gələn
hərbçilərimiz kimi, dövlətlərimiz,
dövlət başçılarımız  və xalqlarımız
da belə çiyin-çiyinə dayanaraq mil
li maraqlarımızı hər zaman müda
fiə edəcək, dostluğumuzu daha da
möhkəmləndirəcək və bizi əbədi
qardaşlar kimi bütün dünyaya ta
nıdacaqlar!
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Səməd Seyidov AŞPA-nın insan
haqları üzrə məruzəçisi seçilib
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı (AŞPA) nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli
Məclisin Beynəlxalq əlaqələr və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri Səməd Seyidov qurumun “Avropada ultrasağçı ideologiyanın demokratiyaya çağırışları və insan haqları” mövzusu üzrə məruzəçisi seçilib. Səməd Seyidov bununla bağlı suallarımızı ətrafı cavablandırdı.
-Səmədmüəllim,AŞPA-da
insanhaqlarımövzusuüzrəməruzəçiseçilmisiniz.AzərbaycanınErmənistanüzərindəqazandığımöhtəşəmzəfərdənsonra
Fransakimi,ermənilobbisinin
cidditəsirəmalikolduğubir
ölkədəbeləbirseçiminolmasıqürurvericidir.Bubarədənə
deməkistərdiniz?
-Çoxvacibbirməqamatoxundunuz.Bizartıq20ildirki,Avropa

Şurasınınüzvüyük.Bumüddətdə
sizinqeydetdiyinizhəminölkələrdənməruzəçilərtəyinolunur
vəonlarburegiondavəziyyəti
araşdırırlar.Ancaqbu,yenibirreallıqdırki,artıqburegiondanolan
məruzəçigedibobölgədəkiinsan
haqlarıiləbağlıprosesləriaraşdıracaq.ÜzvüolduğumuzAvropa
KonservatorlarPartiyasınındəstəyiiləqurumunSiyasiməsələlər
vədemokratiyakomitəsindəbelə
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birmövzununaraşdırılmasıqərara
alındı,səsverməkeçirildivəmən
yekdillikləməruzəçitəyinolundum.Sözügedənməruzəbutəşkilatdaçoxmürəkkəbhesabolunan
məruzələrdənbiridir.Artıqməruzə
üzərindəişləməyəbaşlamışıq.
Məruzəçitəyinolunmağım
barədəqərarverilənkimidigər
ölkələrdənolannümayəndələrdərhalməndənsoruşdularki,işlərimi
hansıistiqamətdətəşkiledəcəyəm.

AKTUAL
Cavabım ondan ibarət oldu ki, bu
məsələyə obyektiv yanaşacağam,
burada ikili standartlar olmaya
caq... Söhbət ondan gedir ki, bəzən
insan haqları haqqında danışan
avropalılar başqa regionda, fərqli
coğrafiyada olan insan haqlarından
söz  açırlar, öz ölkələrindən danış
mağa isə çəkinirlər. Lakin aydın
görürük ki, bu gün Avropanın
ən inkişaf edən ölkələrində insan
haqları ilə bağlı, xüsusilə ultrasağçı
ideologiya baş qaldırır və bu, həm
demokratiyaya, həm qanunun alili
yinə, həm də ümumi dəyərlərimizə
böyük təhdiddir. Təbii ki, heç bir
ölkə mükəmməl deyil, hər yerdə
insan haqları ilə bağlı problemlər
mövcuddur.  Lakin hər bir ölkəyə
yanaşma eyni olmalıdır. Ultrasağ
çı ideologiyadan həm Avropanın
inkişaf etmiş ölkələri, həm quruma
yeni daxil olmuş ölkələr, o cümlə
dən biz əziyyət çəkmişik, insanlar
itirmişik. Nəyə görə  indiyə  qədər
bu məsələlər qaldırılmayıb? Biz
öz üzərimizdə ultrasağçıların ikili
standartlarını görmüşük. Bizim
torpaqlarımızın işğalı da, ərazi
bütövlüyümüzün pozulması da
həmin qüvvələr tərəfindən ya örtbasdır edilirdi, ya da dəstəklənirdi.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
tanımayanlar, Ermənistana haqq
qazandıranlar, bizə barmaqarası aşağı səviyyəli insanlar kimi baxan
lar, qanunun aliliyindən, demok
ratiyadan alət kimi istifadə edənlər
ultrasağçı ideologiyanın daşıyıcıları
deyilmi?  
Məhz bu baxımdan, Avropa
qitəsində ultrasağçı ideologiya,
irqçilik, ksenofobiya, insan haq
larına zidd olan digər proseslər
ciddi araşdırılmalıdır. Çünki onlar
insanlar arasındakı ünsiyyətə, tole
rantlığa, dini dözümlülüyə, mul
tikulturalizmə, Avropanın təməl
dəyərlərinə ciddi təhdiddir.  Bəs
üzvü olduğumuz  Avropa Şurası
da, Avropa Parlamenti də, ATƏT də
məhz bu təməllərin üzərində qurul
mayıbmı?!

Ona görə də hesab edirəm ki,
mənim bu mövzu ilə bağlı məruzə
çi təyin edilməyim təsadüfi deyil.
Ətraflı araşdırmalar  aparmaq üçün  
müxtəlif Avropa ölkələrinə səfərlə
rim olacaq. Calışacağam ki, Avropa
Şurasının Siyasi komitəsinə və qu
rumun Parlament Assambleyasına
obyektiv bir məruzə təqdim edim.
- Bu yaxınlarda AŞPA-da “Er
mənistan-Azərbaycan arasında
münaqişənin humanitar nəticə
ləri” adlı məruzənin müzakirəsi
zamanı ərazilərimizin Ermənis
tan tərəfindən minalanması,
işğalçı ölkənin mina xəritələrini
təhvil verməməsi, münaqişə
zonasından uzaq olan Azərbay
can şəhərlərinin - Gəncə, Bərdə,
Tərtər  ərazilərinin raket  atə
şinə  tutulması, dinc  əhalinin
hədəf alınması  məsələlərinə
toxunuldu. Bu zaman erməni  
deputatlarının reaksiyası necə
oldu?
- Əvvəla, bu mövzunun adı
ilə bağlı bir məsələni diqqətinizə
çatdırmaq istəyirəm. Ermənista
nın AŞPA-dakı nümayəndə heyəti
düz bir il ərzində bu mövzunun
adından, “Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi”  ifadəsinin  çıxarıla
raq, “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”
ilə əvəz olunması ilə bağlı mü
barizə apardı. Çünki Ermənistan
nümayəndə heyəti öz dövlətini
məsuliyyətdən kənar tutmağa  çalı
şaraq, gündəmə qondarma Dağlıq
Qarabağ, Artsax dedikləri yalançı
“respublikanı” gətirmək istəyirdi.
Biz bu cəhdin qarşısını almaq üçün
ciddi iş apardıq. Ermənilər məruzə
dən bu sözün çıxması üçün bütün
səylərini göstərdilər. Faktiki olaraq,
Azərbaycana  qarşı bir  ittiham sə
nədi  tərtib edilməsini istəyirdilər,
lakin  nail ola bilmədilər. Biz bu
məruzəyə Azərbaycanın milli ma
raqlarını əhatə edən bütün  bəndlə
rin daxil olunmasını təmin etməklə,
sənəddə Azərbaycana qarşı olan
məsələləri zərərsizləşdirdik.

Düşünürəm ki, Azərbaycan  
üçün  böyük əhəmiyyət kəsb edən
bu mövzu ilə bağlı  məruzəçi Pol
Qavanın Ağdam rayonuna getməsi,
ermənilərin törətdiyi vandalizmi  
gözləri ilə görməsi də  məruzənin
balanslaşdırılmasına müsbət  təsir  
göstərdi. Azərbaycan həmişə bil
dirirdi ki, Ermənistanın iddiaları
yalan üzərində qurulub, onların
dedikləri heç bir fakta əsaslanmır.
Artıq məruzəçi də bu fikirləri qis
mən qəbul etdi. Qarabağ Azərbay
can ərazisi olduğu üçün məruzədə
Ermənistanın məsuliyyət daşıdığı
qeyd edildi. Azərbaycan tərəfinin
təklif etdiyi düzəlişlərin əksəriyyə
ti qəbul olundu. Məruzəyə birinci
Qarabağ müharibəsində dörd minə
yaxın azərbaycanlının itkin düşmə
si, ermənilərin törətdiyi cinayətlə
rin araşdırılması, Xocalı soyqırımı,
azad edilmiş ərazilərimizin mina
lardan təmizlənməsi, Ermənistan
tərəfindən minalanmış ərazilərin
xəritələrinin təhvil verilməməsi, 44
günlük müharibə zamanı sərhəd
zonasından kənarda yerləşən  Gəncə, Bərdə, Tərtər və Bakının
raket atəşinə məruz qalması, dinc
əhalinin hədəf alınması kimi  məsə
lələr daxil edildi.
Artıq AŞPA və beynəlxalq təşki
latlar erməni lobbisinin təzyiqlərinə
baxmayaraq, Azərbaycanın yarat
dığı reallığı qəbul etməyə məh
kumdurlar. Bu yaxınlarda AŞPA  
prezidentindən məktub almışam.
Sevindirici haldır ki, qurumun pre
zidenti cənab Rik Dayems mənim
fikirlərimi dəstəkləyərək, bölgədə
dinc yaşayışı və rifahı təmin etmək
üçün addımlar atmağın vaxtı gəldi
yini, Ermənistan və Azərbaycan ara
sında bir-birlərinin ərazi bütövlüklə
rinə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlər əsasında suverenliklərinə  
hörmət və mehriban qonşuluq mü
nasibətlərini təşviq etməni beynəl
xalq təşkilatların vəzifəsi hesab edir.
Onun  bu məktubu artıq  bizim
doğru yolda, doğru mövqedə oldu
ğumuzun göstəricisidir.
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Azərbaycan xalqının
yeni millət və dövlət təqvimi
Xalqımız çox minillik tarixində özünün yeni dövlət və millət təqviminin birin
ci ilini qeyd edir. Milad və hicri təqvimi kimi 44 günlük Vətən müharibəsi də bir
millətin yenidən yaradılış və diriliş tarixidir. Qara haşiyəyə alınmış məğlubiyyət
səhifələri artıq bağlandı, 27 sentyabr Anım günü ilə zəfər mövludu başlandı. Pol
kovnikdən mükəlləfiyyətli əsgərə qədər 2907 şəhid və itkin düşən 7 nəfərin sıra
sında olan xalqımızın seçilmiş övladlarının adları, təvəllüdləri, ulduzları fərqli olsa
da, hamısı bir bayrağın ulduzuna çevrilib, vətən üçün eyni mərtəbəyə yüksəldilər.

Zahid Oruc
Milli Məclisin İnsan hüquqları
komitəsinin sədri, Sosial
Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə
Heyətinin sədri

Sentyabrın 27-də  44 günlük
Vətən müharibəsinin başlanması
nın ildönümü ilə əlaqədar Bakının
baş meydanından start götürən
yürüşdə Prezident İlham Əliyev
və Birinci vitse-prezident, hör
mətli Mehriban xanım Əliyeva
şəhidlərin rəsmləri həkk olunmuş
plakatları hərbçilər ilə birlikdə baş
ları üzərinə qaldırdılar. Bununla

o müqəddəslərimizə Azərbaycan
durduqca daim yüksəklərdə ola
caqlarını sübut etdilər.
2020-ci il 27 sentyabr tarixi milli
səfərbərliyin ən yüksək zirvəsi,
xalqımızın çoxəsrlik arzularının
gerçəyə çevrildiyi dönüş anıdır.
Ulu öndər Heydər Əliyev  deyirdi:
“Azadlığa nail olmaq üçün milli ru
hun canlanması lazımdır”. 1993-cü
ilin xilaskarlıq missiyası 27 ildən
sonra ölkəmizə yeni qələbələr gətir
di. Prezident İlham Əliyevin Azər
baycana  rəhbərlik etdiyi son 17 ildə
Ermənistanın başı üzərində tutduğu
siyasi, iqtisadi, mədəni, diplomatik
“dəmir əl”  27 sentyabrda “silahlı
yumruğ”a çevrilərək düşməni məğ
lub etdi və təkcə torpaqlarımızı de
yil, yaşadığımız regionu da millətçi
faşizmdən və separatizmdən xilas
etdi. Azərbaycanın və azərbaycanlı
ların dünyada formalaşan yeni nü
munəsi - ədalətsizliklə barışmayan,
qalib xalq və dövlət obrazı xarici
işğallar altında qalan İslam ölkələri,
o cümlədən separatizmdən əziyyət
çəkən dövlətlər üçün bir simvola,
bir ümidə çevrildi. Heç şübhə et
mirik ki, dünyanı və regionumuzu
dəyişən  bu 44 günün əks-sədası
hələ uzun müddət dillərdə dolaşa
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caq. Çünki ən böyük nəticə haqqın
təntənəsidir.
Azərbaycanın hərbi zəfəri dün
yada ədalət istəyən hər bir xalqın
və dövlətin qələbəsidir. Ona görə
də əminik ki, Ali Baş Komanda
nın 27 sentyabr tarixində verdiyi
döyüş əmri, müharibə günlərin
də diplomatik, siyasi, informasiya
səngərində cəsarətli savaşı, həmin
dövr ərzində xalq ilə təması, hər bir
məlumatı şəxsən özünün millə
tə çatdırması dünyada müharibə
liderliyini öyrənənlər üçün qiymətli
mənbə olacaq.
Bir daha vurğulamaq istərdim
ki, son 30 ildə Şəhidlər xiyabanı
millətimizin təkcə azadlıq simvo
lu, əbədi ziyarət yeri deyil, həm də
düşmənə qarşı mənəvi səfərbərlik
və milli birlik ünvanı olmuşdur.
Ona görə Şəhidlər xiyabanı həm də
zəfər abidəsidir, müqəddəs amalla
rın qaliblik simvoludur!
Biz döyüş meydanlarında ca
nını qurban verən oğulları anar
kən, Gəncə, Bərdə, Tərtər və digər
şəhərlərə vurulan zərbələrə sinə
gərənləri də eyni ehtiramla anırıq.
Min illərdir bir xalqa, mədəniyyətə,
dilə və məsləkə malik olanların sı
rasından qurban gedənlərin hamısı  

QÜRUR
dəyərlidir,unudulmazdır,ehtirama
layiqdir.Qələbəmizinildönümü
iləbağlıhesabatverərkən,“Böyük
qayıdış”,“Böyükquruculuq”və
“BöyükAzərbaycan”idealınıfəxrlə
qeydedirik.Dahaotorpaqlardan
millətimiziheçbirqüvvəçıxarabilməyəcək!
İndiqətiyyənşübhəyoxdurki,
düşmənhansısapartiyanı,hakimiyyəti,siyasişəxsideyil,məhzdövlətimizinməhvini,millətimiziözünə
tabeetməyihədəfseçmişdi.Lakin
Azərbaycanxalqıdöyüşmeydanlarındahəminqüvvəni-erməni
faşizminiməğlubetdi.
BiriləvvəlhərbirvətəndaşımızintizarlaAliBaşKomandanın
hərqarışvətəntorpağıüçünelan
edəcəyixoşmüjdələrigözləyirdi.
SuqovuşandanXudafərinə,AğbənddənŞuşazirvəsinəqədərhər
yerdətorpağasancılanAzərbaycan
bayraqlarıigidvəcəngavəroğullarımızınqanlarınınnişanıdır!Bəli,
şəhidlərmillətinkimliyi,tanıtım
şəklidir!Əgərdövlətvədövlətçilikvarsa,bayrağımızdalğalanırsa,
demək,şəhidlərimizyaşayır.Ali
BaşKomandanınvəBirincixanımın
ordumuziləçiyin-çiyinəaddımlaması,onlarınqürurvəitkisini
qəlbənyaşamaları,şəhidvəqazi
analarınıbağırlarınabasmalarısonsuzmərhəməthissi,əsldövlət,ailə
vənəcibliknümunəsidir.
Canlarınıbutorpağafədaedən
onminlərlədöyüşçü,əsgərvəzabit
azadetdiklərişəhərvəkəndlərdə
birdəfədəolmamışdılar,oyerlərigörməmişdilər,o torpaqlara
ayaqlarıdəyməmişdi.Lakinvətənəməhəbbət,düşmənənifrəthissi
onlarıbirləşdirmişdi.Onillərboyu
beynəlxalqidmanarenalarında
rəqiblərinəqalibgələn,istərtatami
üzərində,istərsədəsiyasimeydanlardadüşməniməğlubedən,eləcə
dəKosovada,İraqda,Əfqanıstanda
xilaskarlıqmissiyalarındaiştirak
edənoğullargüclüvəqalibbirordu
olduqlarınıbütündünyayasübut
etdilər.
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Müharibədə siyasi, sosial, etnik
və milli ayrı-seçkilik, yaş fərqləri
olmadığı üçün şəhidlər millətimizin
birlik simvoludur. Onları partiya
lara, regionlara, sosial statuslarına
görə deyil, bir məqsədə - vətən
amalına görə tanımalı və təbliğ
etməliyik. Bəli, xalqımızın ikinci
Qarabağ müharibəsindəki qəhrə
manlığının dərin tarixi kökləri var.
İki dəfə “Fəxri legionçu” adını almış
Əliağa Şıxlinskidən ikiqat Sovet İtti
faqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovadək,
düşmən qarşısında məğrur dayanan
Şirin Mirzəyevdən yenilməz Polad
Həşimovadək, məğrur Əliyar Əli
yevdən göylər qartalı Zaur Nudirə
liyevə qədər hamısı vahid bir xalqın
ümumiləşmiş obrazıdır. Birinci Qa
rabağ müharibəsinin simaları, 2016cı ilin Aprel döyüşünün abidəyə

Müharibə başlayanda
onun nə qədər sürəcəyi
“Bu gün bizim yaşadığımız günlər,
bəlli deyildi. Ona görə də
əminəm ki, hər bir azərbaycanlının
savaş təkcə gənclərimizi
yaddaşında əbədi qalacaq. Biz tarix
deyil, həmçinin onların
yazırıq. Xalqımızın, ölkəmizin yeni şan
quracağı yeni ailələri,
lı tarixini yazırıq. Bu, zəfər tarixidir”.
doğulacaq sabahkı övlad
İlham Əliyev
larını da əlimizdən aldı.
Lakin qanları torpağa
hopan oğulların əvəzin
çevrilən böyük adları, ən nəhayət,
də Azərbaycanda azadlıq, sevinc və
8 noyabr zəfərini yaradan və tarixə
bütövlük doğuldu. Ona görə də 8
yazan oğullar bir millətə və dövlənoyabr həm də yeni müstəqillik gü
tə - Azərbaycana mənsubdurlar.
nümüzdür. Çünki Azərbaycan xalqı
Ötən ilin sentyabrında arxa və
öz azadlığını tam ərazi bütövlüyü
ön cəbhə birləşdi. Millətin düşmənə
çərçivəsində elan edə bilməmişdi.
qarşı səngəri birlikdə oldu - tikəsini
İndi işğalçı ölkənin 1990-cı illərdə
əsgərlə bölüşən hər bir insan, yara
azərbaycanlıları öldürdüyünə görə
lıya qanını verən istənilən soydaşı
qəhrəmana çevirdiyi minlərlə əsgər
mız, evinin və isti ocağının qapısını
və zabiti Ermənistan siyasi liderlə
əsgərinə açan hər kəs, hər bir ailə
rinin avantüralarına qurban gedən
ordumuzla eyni sırada döyüşdü.
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şəxslər kimi əvvəlki yüksək status
və titullarını itiriblər. 26 sentyabra
qədər igidliklərindən bəhs edənlə
rin geri sayımı başlayıb. Prezident
İlham Əliyevin o adamlara “çıxarın
ordenləri!” çağırışı məhz ədalətsiz
qələbə ilə öyünənlərə verdiyi tarix
dərsidir. Erməni separatçıları sülhə
deyil, savaş və məğlubiyyətə aparan
siyasətin önündə gedirlər.    
Dövlət  başçımızın tarixi yaddaş
siyasəti haqda dediklərini unutma
yaq: “Bu gün bizim yaşadığımız
günlər, əminəm ki, hər bir azərbay
canlının yaddaşında əbədi qala
caq. Biz tarix yazırıq. Xalqımızın,
ölkəmizin yeni şanlı tarixini yazırıq.
Bu, zəfər tarixidir”. Bəli, ötən mi
nillikdən miras qalan müharibəni
XXI əsrdə qazanmaq, qalib dövlət
statusunu əldə etmək, işğala məruz

qalan ölkələr üçün inam simvoluna
çevrilmək bu qələbəni hədsiz qüru
ra və əvəzsiz bir sərvətə çevirib.
Lakin hələ də davam edən er
məni  təxribatları, qələbəmizə qəsd
planları, müstəqilliyimizin 30 və
zəfərimizin bir ili qarşısında milli
ruhun görünməmiş yüksəlişini və
qurucu enerjisini azaltmaq cəhdlə
ri səngimək bilmir. Müharibədən
çıxan bir ölkənin üzləşdiyi bütün
problemləri siyasiləşdirmək, bu
qələbənin müqəddəsliyinə kölgə
salmaq və onu kiçiltmək  səyləri qa
ra  qüvvələr  tərəfindən geniş vüsət
alır. Döyüş meydanlarında qazan
dığımız qələbəni mənəvi, siyasi,
informativ və digər platformalarda
oğurlamağa cəhd edirlər.
Qalibiyyət tarixi yaddaşlarda
qorunub hifz olunacaq. Çünki ta

rixi yaddaşın əksi  unutqanlıqdır.
Ona görə də müharibələrin xalqın
mənəvi-siyasi kimliyinə göstərdiyi
misilsiz təsir gücünü nəzərə alan
dövlətlər tarix, anım, hərbi qələbə
lərin əbədiləşdirilməsini və gələcək
nəsillərə ötürülməsini bir nömrəli
məsələyə çevirir.
Fikrimcə, zəfər tariximizin yüz
illər sonrakı gələcəyimiz üçün yad
daşlara yazılması ilə bağlı Preziden
tin çağırışına cavab olaraq “Tarixi
yaddaş mərkəzi”nin yaradılması
məqsədəuyğun olar. Azad edilmiş
torpaqlarda yaddaş məkanlarının
seçilməsi müstəsna əhəmiyyət kəsb
edir. Prezidentin Şuşada hər daşa,
abidəyə tarixin yadigarı kimi həssas
münasibəti təkcə Vaqifin, Üzeyirin,
Bülbülün öz mərtəbələrinə qayıdışı
deyil, itirilmiş tariximizin  bərpası
deməkdir.  
Yekunda bir daha vurğulayıram
ki, şəhidlər bizim bu torpaqda yaşa
maq, yaratmaq haqqımızı, azərbay
canlı adlanmaq, bu adla və soyadla
tanınmaq hüququmuzu gerçəkləş
dirdilər. Ona görə də biz qəhrəman
oğulları unuda bilmərik. Keçmişi
ni  unudan onu yenidən yaşamağa
məhkumdur. Xatırlandıqca, ehtiram
göstərildikcə, deməli, biz də varıq,
yaşayırıq və həmişə qalib gələcəyik.
Özünün çox minillik tarixin
də xalqımızın verdiyi qurbanlar,
o cümlədən Azərbaycan Demok
ratik Respublikasının istiqlaliyyəti
uğrunda, müstəqillik yolunda - 20
Yanvar faciəsində həyatlarını itirən
lər, 1992-ci il 26 fevral Xocalı qət
liamından 10 noyabr zəfər gününə
gətirən qüvvələrə qədər hamısı tari
ximizdə dərin qan bağları yaradan
insanlardır.
Müharibələr göstərdi ki, bizim
bir vətənimiz, bir dövlətimiz və bizə
qələbə qüruru yaşadan güclü bir
liderimiz var!
İnanırıq ki, hər bir azərbaycanlı
Vətən müharibəsi şəhidlərini zəfə
rimizin möhkəmləndirilməsində,
onun yeni hədəflərə çatmasında
özünə ideal seçəcəkdir!
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ŞUŞA

İŞĞAL ZÜLMƏTİNDƏN
AZADLIQ GÜNƏŞİNƏ...

Qənirə Paşayeva
Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri
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30 ilə yaxın bir fasilədən sonra Heydər Əliyev Fondunun
təşkilatçılığı ilə bərpa olunan və mükəmməl şəkildə gerçək
ləşən Vaqif Poeziya Günləri vəsiləsilə əziz Şuşamıza səfər
etmək nəsibimiz oldu. Mədəniyyət paytaxtımızın təbii iqlimi
ilə yanaşı, qala-şəhərin mənəvi iqliminə qərq olduq; Xan qızı
Natəvanın bulağından, İsa bulağından su içdik, abidələri,
ibadətgahları ziyarət etdik.
Azərbaycan dövlətinin başçısı, müzəff ər Ali Baş Koman
dan İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın şəxsən iştirak etdiyi Vaqif Poeziya Günləri bir çox
tarixi, rəmzi mənalar daşıyırdı.
Vaqif məqbərəsi Heydər Əliyevin təşəbbüsü, ideyası və
siyasi iradəsi ilə ucaldılmışdı. Abidənin açılışını Heydər Əli
yev şəxsən özü etmişdi. Məqbərənin təmir-bərpadan sonrakı
ikinci açılışı Heydər Əliyevin adını daşıyan fond tərəfindən
həyata keçirildi. Məqbərənin birinci açılışı 59 yaşlı Heydər
Əliyev, ikinci açılışı 59 yaşlı İlham Əliyev tərəfindən edildi.
1982-ci il  yanvarın 14-də birinci açılışla 2021-ci ilin avqustun
dakı ikinci açılış arasından 39 il keçib; 2021-ci ildən 39, 49...
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il sonralarsa, daha güclü Azərbaycanın
vətəndaşları olacağımıza şübhəmiz
yoxdur. Bu inamı bizə qüdrətli dövlə
timiz, ordumuz, sarsılmaz dövlət-xalq
birliyi, necə deyərlər, kainatın ruhu,
dünya nizamına verdiyimiz töhfələr,
özümüzə, yolumuza güvənimiz verir.
Bəli, Heydər Əliyev siyasi məktə
bi, Heydər Əliyev ideyaları üzərində
davam və inkişaf edən, dünyaya günəş
kimi doğan Azərbaycanın qüdrəti,
çiçəklənməsi bizə aydın sabahlar vəd
edir. Şuşaya vaqif olanlar, Vaqif irsinə
dövlət qayğısının mahiyyətini anla
yanlar, Heydər Əliyevin və İlham Əli
yevin Şuşaya verdiyi xüsusi önəmin,
dəyərin fərqində olanlar Azərbaycanın
sabahını rəmzlərdən də, həqiqətlər
dən də oxuya bilir. Prezidentimizin
təbirincə desək, “Şuşasız bizim işimiz

yarımçıq qalardı”, “Biz Şuşasız yaşaya
bilmərik!”
Şuşada ən çox düşündüyüm kəlam
lardan biri də, Şuşa azad olunan gün
Prezidentin xalqa müraciətlə dediyi bu
sözlər oldu: “Ürəyimdə dedim, xoşbəxt
adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə ye
tirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük
qələbədir! Bu gün şəhidlərimizin, Ulu
öndərin ruhu şaddır! Gözün aydın
olsun, Azərbaycan! Gözünüz aydın ol
sun, dünya azərbaycanlıları!”
Bilirsiniz, dövlətçilikdə, siyasətdə,
eləcə də mədəniyyətdə, ədəbiyyatda
varislik, ardıcıllıq, məqsədyönlülük
olanda onun nəticələri gec-tez özünü
göstərir, xalqı sevindirir.  Dövlət xalqın
arzu və istəklərinin ifadəçisi, təminat
çısı olanda milli qürur hissi yaranır,
inkişaf, tərəqqi təmin olunur.
Şuşada Vaqif Poeziya Günlərində iş
tirak edərkən varislik, dövlət və mədəni
irsə sədaqət, sayğı gözlərim önündə bir
tablo kimi canlandı. Dövlətimlə, xal
qımla, ordumla, bayrağımla, ölkəmlə
fəxr etdim.
2021-ci il avqustun 30-da Şuşada
böyük Azərbaycan şairi, dövlət xadimi,
Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah
Vaqifin məqbərəsinin təmir-bərpası və
məqbərə önündə Vaqif Poeziya Günlə
rinin keçirilməsi ölkəmizin həyatında
əlamətdar hadisə oldu. Bu, mədəni irsə
və milli təfəkkürə ehtiramın təzahürü,
təntənəsidir.
Heydər Əliyevin və İlham
Əliyevin Şuşaya, Vaqifə
münasibətinin kökündə nə durur?
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin
Şuşada ucaldılması qərarını vermiş Ulu
öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
1982-ci ilin qarlı, şaxtalı 14 yanvar günü
həmin məqbərənin açılışı olmuşdu. Əl
bəttə, bu, sıradan iş deyildi, xüsusi bir
hadisə idi. Şuşa o vaxt Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətinin bir hissəsi idi.
Cənab Prezident İlham Əliyevin  
avqustun 30-da məqbərə önündə çıxış
edərkən vurğuladığı kimi, ermənilər
uzun illər Şuşaya iddia edirdilər, Pə
nahəli xanın əsasını qoyduğu bu dağlar
incisini tam əsassız olaraq, erməni

şəhəri kimi qələmə verməyə çalışırdı
lar. İşin başqa xüsusi bir tərəfi o idi ki,
Molla Pənah Vaqif yalnız mütəfəkkir
şair deyildi, eyni zamanda, Qarabağ
xanının vəziri idi və ömrünün Şuşa
illəri də onun şairliyi ilə yox, dövlət
xadimliyi ilə bağlı idi. SSRİ dövründə
hakim ideologiya, sovet hökumətinin
tarixə münasibəti, xanlıqlara, yerli milli
tarixi gerçəkliklərə yanaşması bir vəzirə
məqbərə ucaltmağı mümkünsüz edirdi.
Üstəlik, belə bir abidə muxtar vilayətin
ərazisində ucaldılırsa, təsəvvür edin,
o vaxtlar Moskvada çalışan çoxsaylı
ermənikökənli, erməniyanlı məmur
lar da daxil olmaqla, nə qədər sədlər,
maneələr yarılmalı, hakim ideologiya
ilə tərs düşdüyü deyilən neçə mübhəm
məsələ çözülməli idi... Heydər Əliyev
bütün açıq-gizli maneələri dəf etməyi
bacardı,  bu möhtəşəm abidəni ucaltdı.
Ulu öndərin bu prinsipiallığı Şuşanın
məhz Azərbaycan şəhəri kimi təsdiqi
işini möhkəmləndirdi, həqiqətləri gün
üzünə çıxardı, o həqiqətləri ümumit
tifaq miqyasında tirajladı. Ümummilli
liderin bu tarixi addımı illər sonra da
bizim üçün istinadgahdır, örnəkdir.
Müzəff ər Ali Baş Komandanın dedi
yi kimi, Şuşanın Azərbaycan tarixində
çox böyük rəmzi mənası var. Şuşa Qa
rabağın tacıdır. Şuşa strateji şəhərdir.
Heç təsadüfi deyil ki, ötən əsrin 90-cı
illərində Şuşanın işğalından sonra digər
rayonlar, digər şəhərlər işğala məruz
qaldı, 2020-ci il  noyabrın 8-də Şuşa
azad olunduqdan dərhal sonra Ermə
nistan dirənişin anlamsız olduğunu
başa düşdü, ağ bayraq qaldırdı...

Azad Şuşadan
abad Şuşaya...

Budur, sovetlər dağılıb, ölkəmiz
müstəqil olub, təəssüf ki, müstəqilli
yin yaşı qədər işğal tarixi yaşamışıq və
nəhayət, 44 gün içində zəfər qazanaraq,
Şuşanı və digər torpaqlarımızı düşmən
dən azad etmişik. Azad şəhərimiz indi
özünün abadlıq, quruculuq mərhələsini
yaşayır. Silahlı qüvvələrimizin yüksək
şücaətlə azad etdiyi Şuşa inşaatçıları
mızın böyük məharəti ilə işğal izlərin
dən, qondarma erməni ləpirlərindən
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arındırılır,durulur,tikilir,qurulur.Bu
abadlıq,quruculuqişləriŞuşanınmədənihəyatınıdacanlandırır.
MollaPənahVaqifinermənivandalizminəməruzqalmışməqbərəsinin
bərpasınıHeydərƏliyevFonduöz
üzərinəgötürdüvəadınayaraşanşəkildəŞuşamıza,ölkəmizəqazandırdı,
ziyarətçilərinüzünəaçdı.
Vaqifinməqbərəsi,büstükimi,Vaqif
PoeziyaGünləridəbərpaedildi,ondan
öncə“Xarıbülbül”MusiqiFestivalı
bərpaedilmişdi.Şuşanınmədəni,milli
simasınınyüksəkkeyfiyyətvəyüksəksürətləbərpasıunikalhadisədir.
Düşmənin30iləyaxındağıtdığı,yaxud
işğalmüddətindəözünəoxşatmağa
çalışdığışəhərvəkəndlərimiztəmirbərpaolunur,qurulur,abadlaşdırılır.
Nəinki30illikişğalmüddətindəErmənistanın,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?
Şuşanınbuilinbirinciayınınikinciongünlüyündənbaşlayantəmirbərpaişləriqısamüddətdəözünün
böyüknəticələriiləbizlərəsevinc,
qürurbəxşetməkdədir.BizŞuşaya
“Zəfəryolu”iləgetdik.Buyolözü
dəazadlığın,abadlığınsimvoludur.
Azadolunmuştorpaqlarımızahəyat
qayıdır.Uluöndərinsözüdür:“Yoliqtisadiyyat,mədəniyyət,birsözlə,həyatdeməkdir!”Bəli,“Zəfəryolu”muz
var,üstəlik,magistralyolda
çəkilir,tunellərqazılır,körpülər
tikilir-geniş,rahatvəmənziləçatma
vaxtınıönəmlidərəcədəqısaldan
magistralyolunçəkilişikeyfiyyətləvə
sürətləicraolunur.
Şuşanındigərinfrastrukturlayihələri,məsələn,elektriktəsərrüfatıda
bərpaedilib:Füzulidənyüksəkgərginliklixətlərçəkilib,yarımstansiya
tikilib.Şuşayaikiqaynaqdansuyun
verilməsibərpaolunub.İşıqvar,yol
var,suvar.Çörəkbişirməsexindən
dördtərəfəyayılanŞuşaçörəyininətri
xeyliməsafədənadamıbihuşedir...
Mədəniyyətşəhərininmənəviiqlimi
yolla,işıqla,suilə,çörəklə...birayrı
rəngalır,zənginləşir...
PrezidentinVaqifPoeziyaGünlərindəvurğuladığıkimi,işğalabaxmayaraq,ŞuşaAzərbaycanruhunusaxlaya
bildi:“Şuşayagələnhərbirinsanbunu
görür.Hətadağılmışvəziyyətdə,həta
işğaldövründəvandalizməməruzqalmışşəkildəŞuşaözruhunu,özqaməti-
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nisaxlayabildi,əyilmədi,sınmadı,bizi
gözləyirdi,bizgəlməliidikvəbizgəldik.Müzəfərxalqkimigəldik.Danışıqlaryoluiləyox,Ermənistantərəfindən
ediləbiləcəkhansısagüzəştnəticəsində
yox,döyüşmeydanında,qantökərək,
şəhidlərverərək,fədakarlıqgöstərərək
gəldikvəözərazibütövlüyümüzü,milliləyaqətimizibərpaetdik”.
Şuşanıntarixiabidələrininbərpası
sürətlədavamedir.Paralelolaraq,üç
məsciddətəmir-bərpaişlərigörülür.
YuxarıGövhərağaməscidinintəmiri,
deməkolar,tamamlanmaqüzrədir.
AşağıGövhərağavəSaatlıməscidlərinintəmir-bərpasıiləbağlıdövlət
rəhbərliyitərəfindəngöstərişlərverilib.HərüçməscidintəmiriniHeydər
ƏliyevFonduhəyatakeçirir.

Şuşanın
mədəni-mənəviiqlimi

Əlbətə,ŞuşanıŞuşaedənilknövbədəonunmədəni-mənəviiqlimi,
abidələri,tanınmışinsanlarıdır.Artıq
Natəvanın,ÜzeyirbəyHacıbəylinin,
Bülbülünbüstlərimərkəzimeydanda
qoyulub.BirzamanlarbizlərogüllələnmişabidələrinBakıda,Şəhidlərxiyabanındaqoyulmasıtəklifiiləçıxışedir,
necədeyərlər,səbirsizlənirdik.Ancaq
dövlətbaşçımızoabidələrinharada
qoyulmalıolduğunuhamımızdanyaxşı
bilirdivəbildiyini,düşündüyünüdə
yerinəyetirdi.
ŞuşadaBülbülünev-muzeyi,Rəsm
qalereyası,Xalçaçılıqqalereyasıyenidənziyarətçilərinüzünəaçılıb.Şuşalı
korifeylərinhərbirininev-muzeyləri
əsaslıtəmir-bərpaprosesinəcəlbolunub.Şuşanınsabahıbugünündəndaha
gözəl,dahaəzəmətliolacaq.
May-iyunaylarındaqonaqların
istifadəsinəverilən“Xarıbülbül”hotelindənsonra“Qarabağ”hotelidəəsaslı
təmiredilərəközqapılarınıqonaqların
üzünəaçdı.Üstəlik,Şuşadayenibeşulduzluhoteltikiləcək.Dövlətbaşçısı
tərəfindənŞuşadayeniyaşayışkompleksinintəməlininqoyulmasıdamədəniyyətpaytaxtımızıngələcəksiması
haqqındatəsəvvüryaradır.ŞuşaŞuşa
kimişəhərolacaq.
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Şuşada
musiqi bayramı

18 sentyabr - Azərbaycanın dahi
bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin dünyaya
göz açdığı gün ölkəmizdə Milli Musiqi
günü kimi qeyd edilir. Azərbaycan
professional musiqi sənətinin banisi,
musiqişünas-alim, Şərqdə ilk operanın
müəllifi kimi tanınan, ictimai xadim
Üzeyir Hacıbəylinin anadan olması
nın 136-cı ildönümü ilə əlaqədar və 44
günlük Vətən müharibəsində Ali Baş
Komandanın qətiyyəti, ordumuzun
şücaəti nəticəsində tarixi ədalət bərpa
edildikdən sonra Azərbaycan Respub
likası Prezidentinin müvafiq sərəncamı
ilə Şuşa şəhərinin Azərbaycanın Mədə
niyyət Paytaxtı elan olunması nəzərə
alınaraq, builki festivalın ilk konsertlə
rindən biri də Şuşa şəhərində keçirildi.
Mənəvi  şəhərimiz  - Şuşa Üzeyir
musiqisi üçün çox darıxmışdı. Nəha
yət, o gün gəlib çatdı, azad Şuşada
dahi bəstəkarın ölməz əsərləri yenidən
səsləndirildi. Şuşanın dağlarından
Üzeyir musiqisinin sədaları hər tərəfə
yayıldı.
Hələ 1985-ci ildə Üzeyir Hacıbəy
linin 100 illik yubileyi münasibəti ilə

Şuşada bəstəkarın heykəli ucaldılmış
dı. Abidə 1992-ci ildə birinci Qarabağ
müharibəsi zamanı erməni vandaliz
minə məruz qalaraq tamamilə məhv
edilmişdi. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin tapşırığı ilə bəstəka
rın yeni heykəli hazırlanıb. Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bürünc
dən hazırlanan heykəl azad Şuşada, öz
əvvəlki yerində təkrar ucaldılıb. Dahi
bəstəkarın dağıdılmış evinin bərpası  
ilə bağlı da dövlət rəhbərliyi tərəfin
dən göstəriş verilib.  
Musiqi tədbiri elə dahi  bəstəkarın
heykəlinin ucaldığı parkda təşkil edil
mişdi. Tədbirdəki bir  maraqlı məqam
da ondan ibarət idi ki, çıxış edən Fikrət
Əmirov adına Dövlət Mahnı və Rəqs
Ansamblı düz 85 il əvvəl dahi bəstəkar
tərəfindən yaradılıb. Digər  sənətkar
larımız  da  gözəl çıxışlar etdilər, milli
musiqi sənətimizin bənzərsiz nümunə
ləri təqdim olundu.

270 yaşlı şəhər

Gələn il Şuşa şəhərinin təməli
nin qoyulmasının 270-ci ildönümü
dövlət səviyyəsində təntənəli şəkildə
qeyd ediləcək. İşğal şaxtasından çıxıb,

azadlıq günəşinə qovuşmuş Şuşanın
yubileyi Şuşa adına, Şuşa şəhidlərinin
ruhuna yaraşır şəkildə keçiriləcək. Bu
na heç bir şübhəmiz yoxdur.
Şuşa yalnız özünü ifadə etmir, Şuşa
ümumazərbaycan inkişafını, inkişafı
mızın yeni mərhələsini ifadə edir.
Kompleks tədbirlər nəticəsində
Şuşa sürətlə dirçəlir. Çox keçmədən
şuşalılar öz doğma şəhərlərinə qayıda
caqlar. Biz Şuşada gecəli-gündüzlü iş
görüldüyünü, bu şəhərin necə abadlaş
dırıldığını, yenidən qurulduğunu gör
dük - şəhər qaynayır, şəhər yenidən
doğulur, şəhər canlanır. Şuşanı qoru
yan hərbçilərimizin, Şuşanı yenidən
quran, abadlaşdıran inşaatçıların gülər
üzünü, fəxarətini, qürurunu görmək
çox xoşdur. Nə gizlədim, onlara qibtə
etdiyimi özlərinə də dedim.
Şuşanın azadlığı ilə özünün zirvə
məqamını yaşamış 44 günlük Vətən
müharibəsi bizim tariximizin qızıl
səhifəsidir. Bu qızıl tarix yaşayacaq,
yaşadacaq, gələcək nəsillərə ruh verə
cək. Şuşa qələbəsi Azərbaycan xalqının
qüruru, şərəfidir. Xalqımız belə bir
zəfərə layiq idi və bunu sübut etdi.
Dövlətimiz var olsun!
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Türk bİrlİyİ:

regional maraqlardan beynəlxalq hədəflərə

Nizami Cəfərov
Milli Məclisin deputatı,
Azərbaycanda Atatürk
Mərkəzinin rəhbəri

Beş min ildən artıq zəngin (və
möhtəşəm!) bir tarixi olan türk etno
sunun dünya xalqları arasında tut
duğu yerin coğrafi, siyasi, iqtisadi,
mədəni  miqyası dünya elminin ən
mötəbər nümayəndələri  tərəfindən
etiraf olunmaqdadır. Türklərin ya
şadıqları coğrafiyalarda digər xalq
larla həmişə həmrəylik, əməkdaşlıq,
qarşılıqlı yardım münasibətlərinə
üstünlük verdikləri, qurduqları nə
həng imperiyalarda həmin münasi
bətləri bir qanun, həyat tərzi halına
gətirdikləri də müxtəlif millətlərdən
olan mütəxəssislər arasında heç bir
mübahisə doğurmur. Sak (Turan),
Hun, Göytürk, Qaraxanlı, Qəznə

vi, Səlcuq, Osmanlı, Səfəvi, Qızıl
Orda və digər imperiyaların varisi
olan türklər orta əsrlərin sonu, yeni
dövrün əvvəllərindən öz milli döv
lətlərini yaratmağa başlarkən tarixin
dərinliklərindən gələn (və artıq
milli mentalitetə çevrilmiş!) ənənə
ni - ayrı-ayrı xalqlarla birgəyaşayış
mədəniyyətini davam etdirmişlər.
Təsadüfi deyil ki, XI əsrdə yaşamış
dahi türkşünas Mahmud Kaşğari
öz  “Divan”ında belə bir türk atalar
sözünü  xatırladır: “Tatsız türk bol
maz, başsız börk bolmaz”.
Əlbəttə, hər bir etnos kimi türk
lərin də tarixi ümumən diferensiasi
ya tarixidir ki, bunun nəticəsində
hazırda dünyada iyirmi beşdən çox
müstəqil türk xalqı  mövcuddur.
Onlar əsasən oğuz, qıpçaq və kar
luqlara ayrılsalar da, bu təsnifatdan
kənarda qalan çuvaş, yakut (saxa)
və s. kimi xalqlar da vardır. Bir sıra
türkçü elm adamları, yaxud siyasət
çi-ideoloqlar türkləri hələ də bir-bi
rindən prinsipial olaraq fərqlənmə
yən  bütöv bir millət hesab etsələr
də, hər bir romantik və ya idealist
türk üçün çox böyük məmnuniy
yətlə qəbul ediləcək bu mövqe ilə
razılaşmaq, təəssüf ki, mümkün  
deyil. Hər şeydən əvvəl ona görə ki,
roman, german, slavyan, İran və s.
mənşəli xalqlar kimi türk xalqları da  
Əlahəzrət Tarixin hökmü ilə neçə
əsrlərdir ki, bir-birindən siyasi, iqti
sadi, mədəni və digər baxımlardan
ayrılmışlar.  Bununla belə onları birbiri ilə birləşdirən elə ortaq dəyərlər
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mühafizə olunaraq qalmışdır ki, ən
dərin diferensiasiya prosesi də onla
rı  aradan qaldırmaq gücündə deyil.
Odur ki,  biz bir tərəfdən, türk
xalqlarının müstəqilliyini müda
fiə edir, digər tərəfdən, onların ən
müxtəlif sahələri əhatə etməklə “dil
də, fikirdə və işdə  birliyi” (İsmayıl
bəy Qaspralı) uğrunda mübarizə  
aparırıq ki, həmin mübarizənin
artıq yüz əlli illik bir tarixi vardır.
Türkçülük tarixinin ilk araşdırıcıla
rından olan Yusif Akçura bu tarixin
ayrı-ayrı  dövrləri, mərhələləri ba
rədə söhbət  açmaqla  yanaşı, onun
(türkçülük ideologiyası tarixinin)
bütöv bir hadisə - proses olduğunu
da göstərir.
Türk birliyindən danışarkən nə
qədər təəssüfedici olsa da, qeyd et
mək lazımdır ki, müəyyən mərhə
lələrdə həmin birliyin son dərəcə
qəddar düşmənləri də meydana  
çıxmış, xüsusilə rus  imperialist
dairələrində, bunun ardınca isə
sovet dövründə pantürkizmə qarşı
mübarizə adı altında həm türk
ləri nə qədər mümkünsə o qədər
parçalamaq meyilləri güclənmiş,
həm də türk xalqlarının müstəqil
dövlət qurmaq istedadının qarşı
sına hər cür maneələr çıxarılaraq
onların siyasi hüquqları  ən kobud
üsullarla pozulmuşdur. Türki
yə türkləri istisna olmaqla bütün
türk xalqları müstəmləkə halında  
yaşamağa məcbur edilmiş, dövlət,
yaxud avtonomiya müstəqillikləri
isə əslində şərti səciyyə daşımış
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dır. Vəziyyətin nə yerdə olduğunu
təsəvvür  etmək üçün yalnız belə
bir faktı xatırlatmaq kifayətdir ki,
Sovetlər Birliyi tərkibində olan
çoxlu sayda türk  xalqları arasın
da birbaşa əlaqələrin ( o əlaqələr
ki, bir vaxtlar xeyli intensiv idi)
inkişafına Moskva həmişə israrla
maneçilik törətmiş, hətta iş o yerə
çatmışdı ki, türk dilləri arasın
da söz, termin, ifadə mübadiləsi
belə arzuolunmaz sayılmışdır.
Təbiidir ki, bu cür şəraitdə fikir,
ideya mübadiləsindən heç söhbət
gedə bilməzdi. Ona  görə də etiraf
etmək lazımdır ki, dünyada Türk
Birliyi ideyasının vüsət alması,
yeni tələblərə uyğun modelləşmə
si, müəyyən fəaliyyət təcrübəsi
qazanması yalnız Sovetlər Birliyi
nin dağılmasından sonraya düşür.
Lakin o da etiraf  olunmalıdır ki,
“sovet türkləri” yaxın keçmişdən
bugünə gətirməyə məcbur ol
duqları bir sıra problemlərin də
varisidirlər ki, onlardan ən ağrılısı
etnik, yaxud milli münaqişələrdir.

Sovet hakimiyyəti bu cür münaqi
şələri ədalətlə həll etmək əvəzinə,
onları inzibati üsullarla yatızdır
mağa üstünlük vermiş, xüsusilə
türk xalqlarının baş qaldırmaq
(sovetlərdə belə bir ideya hakim
idi ki, guya  bütün sovet türkləri
yeganə müstəqil türk dövləti olan
Türkiyəyə birləşmək və ya qaçmaq
istəyirlər!) meyillərinə  həmişə həs
sas olduğundan ən kiçik iddiaların
belə qarşısını almağa çalışmışdır.
XIX əsrin 20-30-cu illərində  Ru
siya imperiyasının “yandırdığı”,
Sovetlər Birliyi dövründə isə daha
da üfürülüb  alovlandırılan “er
məni məsələsi” münaqişə ocağı,
heç şübhəsiz, təkcə azərbaycanlı
ları deyil, ümumən türkləri daim
səksəkədə saxlamaq, onlara əl-qol  
açmağa imkan verməmək məqsə
dini güdmüş və bundan ruhlanan
ermənilər isə yeni himayədarlar
tapmağa cəhd  göstərərək məlum
destruktiv qüvvələrin əlində türk
lərə qarşı hər an istifadə ediləcək
sürtük bir vasitəyə çevrilmişlər.

Erməni “ideoloqlar”ı, yaxud “si
yasətçi”ləri elə güman edirlər ki,
“erməni xəstəliyi” öz kökünü etnik
qaynaqlardan alır, yəni “türk düş
mənçiliyi” təxəyyülünün müəllifi
məhz onlardır. Ancaq düşünmürlər
ki, onlar dünyada özlərinə yer tapa
bilmədiklərinə görə, artıq bir neçə  
əsrdir ki, dünyanı idarə etmək istə
yən qüvvələrin təhriki ilə türklərin
üzərinə qısqırdılmışlar... Özlərinin
iddiasına görə, bu gün yer üzündə
on milyona qədər erməni yaşayır,
lakin Azərbaycan (türk!) torpaq
larında yaradılmış Ermənistan
dövlətinin əhalisi bunun on faizini  
təşkil edir. Bu isə o deməkdir ki,  
indiyə qədər türklərə qarşı istifadə
edilən hər hansı etnik azlığın Türk
dünyasına bu və ya digər dərəcədə
dağıdıcı təsir imkanları destruktiv
qüvvələrin təsəvvür etdiklərindən
çox-çox aşağı olmuşdur.
On illərlə ayaqda saxlanmış,
əslində azərbaycanlılardan daha
çox  ermənilərə faciələr yaşatmış
(və bundan sonra da yaşadacaq)
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Azərbaycan ilə Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi: “Tərəflər  aktual xarakter kəsb edən, qarşılıqlı
maraq doğuran beynəlxalq məsələlər üzrə həmrəylik və qarşılıqlı  dəstək nümayiş etdirərək yaxın və ya üst-üstə düşən mövqedən çıxış etmək
lə ikitərəfli əməkdaşlığı dərinləşdirəcəklər və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, Avropa Şurası, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı daxil olmaqla beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində bir-birinə qarşılıqlı dəstək göstərəcəklər”.

Dağlıq Qarabağ probleminin həlli
(təbii ki, bunun üçün tarix, ilk növ
bədə, öz xalqının vətənpərvərlik
imkanlarını hərəkətə gətirməklə
yanaşı, dünyanı Azərbaycan  hə
qiqətlərinə inandırmağı bacaran
Prezident İlham Əliyevə minnət
dardır!) türk məkanında gedən
konsolidasiya proseslərinə, heç
şübhəsiz, əhəmiyyətli təkan ver
mişdir.  
Bu il iyun ayının 15-də Azər
baycan ilə Türkiyə arasında müt
təfiqlik münasibətləri haqqında
“Şuşa Bəyannaməsi” imzalandı ki,
həmin sənəddə əksini tapmış ide
yalar bütövlükdə Türk dünyasında  
gedən inteqrasiya proseslərinin
hansı hədəflərə doğru yönəldiyini
göstərir. Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti İlham Əliyev ilə
Türkiyə Respublikasının Prezi
denti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın

Azərbaycan və bütövlükdə Türk
dünyasının qədim mədəniyyət
beşiyi olan Şuşa şəhərində görü
şünün tarixi əhəmiyyətini vurğu
layan Bəyannamə iki türk dövləti
arasında münasibətlərin daha da
genişləndirilməsi və dərinləşdi
rilməsi  perspektivlərini hərtərəfli
nəzərdən keçirərək bir sıra  çox
mühüm sahələr üzrə elə prinsip
lər müəyyən etmişdir ki, ümumən
türk xalqları üçün həm mədənimənəvi, həm sosial-iqtisadi, həm
də siyasi baxımdan örnək ola bilər.
Hər şeydən əvvəl, tərəflər qarşı
lıqlı münasibətlərin strateji xarak
terini qeyd etmiş, Azərbaycanın
öz ərazi bütövlüyünü məhz döyüş
meydanında təmin etməsini xüsusi
qiymətləndirmiş və bunun  bey
nəlxalq hüququn bərpasına töhfə
olduğunu nəzərə çatdırmışlar.
Təbii ki, regionda  əməkdaşlığın
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bərpası, bütün region dövlətləri
nin sülh, əmin-amanlıq şəraitində
yaşaması qarşılıqlı siyasi, iqtisadi
və mədəni əlaqələrin inkişafı üçün
münbit şərait yaratmışdır ki, bu
şərait məhz Azərbaycan-Türkiyə
münasibətlərinin sağlam əsaslar
üzərində qurulmasının nəticəsidir.
Bəyannamədə göstərilir ki, “tə
rəflər  aktual xarakter kəsb edən,
qarşılıqlı maraq doğuran beynəl
xalq məsələlər üzrə həmrəylik və
qarşılıqlı  dəstək nümayiş etdi
rərək yaxın və ya üst-üstə düşən
mövqedən çıxış etməklə ikitərəfli
əməkdaşlığı dərinləşdirəcəklər və
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT,
Avropa Şurası, Türkdilli Dövlət
lərin Əməkdaşlıq Şurası, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı daxil olmaq
la beynəlxalq və regional təşkilat
lar çərçivəsində bir-birinə qarşılıqlı
dəstək göstərəcəklər”.

HƏMRƏYLİK
Müasir dünyanın yalnız hüquqi
münasibət ənənələri deyil, çox za
man konyuktur təcrübəsi də tələb
edir ki, türk dövlətləri üzv olduq
ları  beynəlxalq təşkilatlarda ortaq
maraq, mənafe və perspektivlər
dən çıxış etsinlər.
Mühüm məsələlərdən biri
ondan ibarətdir ki, Bəyannamə
də  qeyd  olunduğu kimi, “tərəflər
ticarət-iqtisadi  münasibətlərdə
milli iqtisadiyyatların və ixracın
şaxələndirilməsi, eləcə də pers
pektiv sahələrdə birgə istehsalın
qurulması, investisiya əməkdaş
lığının qarşılıqlı-faydalı inkişafı

yasda axtarmalı olurlar. Nəticədə
diasporla iş çox mühüm əhəmiy
yət kəsb edir. Eyni  zamanda, Bə
yannamədə belə bir fikir  də var ki,
tərəflər bunu nəzərə alaraq “müx
təlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycan
və türk diasporları əməkdaşlığın
daha sıx inkişaf etdirilməsi, onla
rın məruz qaldıqları ümumi prob
lemlər qarşısında birlikdə addım
lar atılması və ardıcıl həmrəylik
göstərilməsi məqsədi ilə səylərini
birləşdirəcəklər.
Tərəflər ölkələrinin təqdim
edilməsi və milli mənafelərinin qo
runmasına dair tarixi həqiqətlərin

Bu gün Türk dünyasını birləş
dirən bir sıra mötəbər beynəlxalq  
təşkilatlar mövcuddur  ki, “Şuşa Bə
yannaməsi” onların tarixi əhəmiy
yətini xüsusi olaraq qeyd etmişdir:
“Tərəflər Türk dünyasının  birlik və
rifahına xidmət edəcək milli və bey
nəlxalq səylərin artırılmasına diqqət
çəkdilər. Tərəflər Türk mədəni
irsinin beynəlxalq səviyyədə təbliğ
və təşviq edilməsi sahəsində birgə
əməkdaşlığı gücləndirəcəklər.
Tərəflər Türk həmrəyliyinin
daha da möhkəmləndirilməsi məq
sədilə Türkdilli Dövlətlərin Əmək
daşlıq Şurası, Türk Akademiyası,

üçün daha əlverişli şəraitin inkişaf
etdirilməsi istiqamətində  səylərini
artıracaqlar. Bu xüsusda  Azərbay
can və Türkiyə malların sərbəst hə
rəkətinin təşkili mexanizmlərinin
yaradılması istiqamətində tədbir
lər görəcəklər”.
Bu, bir həqiqətdir ki, qloballa
şan dünyada etnik sərhədlər bəzən
siyasi sərhədlərə  uyğun gəlmir və
odur ki, xalqlar öz milli çıxarlarını
yalnız bu və ya digər coğrafiyada
deyil, eyni zamanda, planetar miq

dünya ictimaiyyətinə çatdırılma
sında diasporal fəaliyyətin əlaqə
ləndirilməsini  və qarşılıqlı dəstəyi
təşviq edəcəklər”.
Məlum olduğu kimi, türk xalq
larının elə ortaq dəyərləri vardır
ki, yalnız Azərbaycan və Türkiyə
deyil, Özbəkistan, Qazaxıstan,
Qırğızıstan və Türkmənistanın
diasporları üçün də maraq kəsb
etməklə, onların fəaliyyətini ümu
mi maraq naminə əlaqələndirmək
zərurətini meydana çıxarır.

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu,
TÜRKSOY və Türkdilli Ölkələrin
Parlament Assambleyası çərçıvə
sində həyata keçirilən fəaliyyətlərə
təkan verəcəklər”.
“Şuşa Bəyannaməsi”, bir tə
rəfdən, türk xalqlarının (və döv
lətlərinin) bütün problemləri ilə
birlikdə doğma olan tarixini izah
edir, digər tərəfdən, gələcəyin elə
yollarını göstərir ki, yalnız türk
insanı üçün deyil, bütövlükdə in
sanlıq üçün perspektivlidir.
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Ölkəmizin ədalətli mövqeyi
Slovakiya ictimaiyyətinə çatdırıldı

Anar Məmmədov
Milli Məclisin deputatı

Ötən il Azərbaycanın möhtə
rəm Prezidenti, Ali Baş Koman
dan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
44 günlük Vətən müharibəsində
qazandığı şanlı qələbə dövlətçilik
tariximizdə yeni bir mərhələnin
başlanğıcı oldu. Bu mərhələdə
dövlətimizin və hədəfl ərin real
laşdırılmasında Milli Məclisin
üzərinə mühüm vəzifələr düşür.
Hazırda ölkəmizin parlament
diplomatiyasının bütün imkanla
rı məhz bu məqsədlərə yönəlib.
Qeyd edim ki, ötən dövrdə Milli
Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın
başçılığı ilə nümayəndə heyətləri
bir sıra xarici ölkələrdə səfərlər
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də olub, beynəlxalq təşkilatların
işində yaxından iştirak edib, milli
maraqlarımızla bağlı məsələlərin
müzakirəsində fəallıq göstərib, öl
kəmizin  bir çox məsələlərdə əda
lətli mövqeyini diqqətə çatdırıblar.
Karonavirus pandemiyasının
yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq,
parlamentin beynəlxalq əlaqələ
rinin genişləndirilməsi prioritet
sahələrdən biri olub. Bu səfərlər
parlament diplomatiyasının uğurla
həyata keçirilməsinə imkan verir.
Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarovanın Slovakiyaya rəsmi
səfəri həm iki ölkənin qanunverici
orqanları arasında münasibətləri

ƏMƏKDAŞLIQ

yenidən nəzərdən keçirməyə və
prioritetləri dəyərləndirməyə, həm
də Azərbaycanın mövqeyini Slova
kiya ictimaiyyətinə çatdırmağa im
kan verdi. Səfər  çərçivəsində  keçi
rilən görüşlərdə  iki ölkə arasında
siyasi, iqtisadi, mədəni münasibət
lərin daha da genişləndirilməsi,
ticarət dövriyyəsinin artırılması
üçün müvafiq tədbirlərin görül
məsi, COVID-19 pandemiyasına
qarşı mübarizədə atılan addımlar,
postpandemiya dövründə əmək
daşlığın daha da dərinləşdirilməsi
və qarşılıqlı maraq doğuran  digər
məsələlər  barədə geniş fikir müba
diləsi aparıldı.
VI çağırış Milli Məclis fəaliyyə
tə başladığı dövrdən ötən müddət
ərzində parlament Sədrinin baş
çılıq etdiyi nümayəndə heyətləri
Türkiyədə (10-12 sentyabr 2020-ci
il), Rusiya Federasiyasının Mosk
va şəhərində (21-23 sentyabr 2020-

ci il), MDB PA-nın Şura, 52-ci
Plenar və daimi komissiyalarının
iclaslarında iştirak etmək məqsədi
ilə Sankt-Peterburq şəhərində (1416 aprel 2021-ci il), İtaliya Respub
likasında (17-19 may 2021-ci il),
Pakistan İslam Respublikasında
(31 may - 4 iyun 2021-ci il), Maca
rıstanda (28 iyun - 1 iyul 2021-ci
il), İran İslam Respublikasında
(5-6 avqust 2021-ci il), Parla
ment Sədrlərinin V Ümumdünya
Konfransında iştirak etmək  üçün
Avstriyada (5-9 sentyabr 2021-ci
il), Qazaxıstan Respublikasında
(27-29 sentyabr 2021-ci il) rəsmi və
işgüzar səfərlərdə olub. Bu səfər
lər çərçivəsində keçirilən görüş
lər və aparılan danışıqlar zamanı
Azərbaycanın bir sıra məsələlərlə
bağlı mövqeyi, artıq tarixə qovuş
muş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
haqqında həqiqətlər, Ermənista
nın törətdiyi hərbi, siyasi təxri

batlar faktlarla diqqətə çatdırılıb,
parlamentlər arasında əməkdaşlı
ğın genişləndirilməsi üçün mü
zakirələr aparılıb. Düşünürəm ki,
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farovanın rəhbərlik etdiyi nüma
yəndə heyətinin oktyabrın 7-9-da
Slovakiya Respublikasına rəsmi
səfərini də məhz bu kontestdə
dəyərləndirmək daha məqsədəuy
ğun olardı.
Azərbaycanın Avropa İttifaqına
üzv ölkələrlə münasibətlərinin in
kişafı ölkəmizin xarici siyasətinin
mühüm istiqamətlərindən birini
təşkil edir. O cümlədən Azər
baycan quruma üzv ölkələrdən
biri olan Slovakiya ilə əlaqələrin
inkişafında maraqlıdır. İnanıram
ki, qanunverici orqanlar arasın
da münasibətlərin dərinləşməsi
ölkələrimiz arasında da əlaqələrin
yüksələn xətlə inkişafına öz töhfə
sini verəcəkdir.
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Səfər çərçivəsində nümayən
də heyətimizin ölkənin Baş na
ziri Eduard Heger, Milli Şuranın
Sədri Boris Kollar, xarici işlər
naziri İvan Korçok, habelə Slova
kiya parlamentinin Azərbaycanla
əməkdaşlıq qrupunun üzvləri ilə
məhsuldar görüşləri keçirildi, par
lamentlərarası əlaqələrin, ikitərəfl i
və çoxtərəfl i münasibətlərin daha
da inkişaf etdirilməsi və möhkəm
ləndirilməsi istiqamətində fikir
mübadiləsi aparıldı.
Keçirilən bütün görüşlərdə
Sahibə Qafarova slovakiyalı həm
karlara Azərbaycanın 2020-ci ildə
44 günlük Vətən müharibəsində
qazandığı zəfər haqqında məlumat
verdi, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər or
dumuzun şücaəti sayəsində Ermə
nistanın 30 illik işğalına son qoyul

duğunu diqqətə çatdırdı. Spiker
Sahibə Qafarovanın çıxışlarında
bir mühüm tezis qırmızı xətlə ke
çirdi ki, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi artıq tarixə qovuşub.
Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 4 qətnaməsini özü yerinə
yetirərək ərazi bütövlüyünü bərpa
etdi.
Bu səfərin əhəmiyyətini şərtlən
dirən digər mühüm məqam Azər
baycan həqiqətlərinin Slovakiya
ictimaiyyətinə obyektiv çatdırılma
sından ibarətdir. Möhtərəm Prezi
dent İlham Əliyevin VI çağırış Milli
Məclisin ilk iclasında söylədiyi
dərin məzmunlu nitqində parla
mentin gələcək fəaliyyəti ilə bağlı
mühüm tövsiyələrdən biri fəal
parlament diplomatiyasının həya
ta keçirilməsi, ölkə həqiqətlərinin
geniş ictimaiyyətə çatdırılmasında
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bu imkanlardan uğurla istifadə
edilməsi olmuşdur. Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarovanın Slovaki
yada, eləcə də əvvəl baş tutan digər
səfərlərində Xocalı soyqırımına
beynəlxalq səviyyədə hüquqi qiy
mət verilməsi ilə bağlı çağırışları,
israrla bu məsələni gündəmə gətir
məsi də məhz ölkə həqiqətlərinin
daha geniş müstəvidə tanıdılması
ideyasına xidmət edir.
Milli Məclisin nümayəndə he
yətinin Bratislavaya rəsmi səfəri
çərçivəsində aparılan danışıqlar
zamanı Azərbaycanın Zəngəzur
dəhlizinin yaradılması təşəbbü
sünün səsləndirilməsi də təqdirə
layiq bir addımdır. Spiker Sahibə
Qafarova Slovakiya rəsmiləri ilə
keçirilən bütün görüşlərdə Azər
baycanın bu təşəbbüsünün həm
regional miqyasda, həm də daha

ƏMƏKDAŞLIQ

geniş coğrafiyada vəd etdiyi mü
hüm perspektivləri diqqətə çat
dırdı. Spiker cari ilin iyul ayında
Prezident İlham Əliyevin imzala
dığı fərmana əsasən, Azərbaycan
Respublikasında iqtisadi rayonla
rın yeni bölgüsü müəyyənləşdiril
diyini, iki yeni rayonun - Qarabağ
iqtisadi rayonu və Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonunun yaradıldığını
xüsusi vurğulayaraq, Azərbaycan
dövlətinin işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizin dirçəldilməsində ye
ni bir konsepsiya irəli sürdüyünü
və ciddi iradə ortaya qoyduğunu
ifadə etdi. Bu dəhlizin yaradılması
həm regional kommunikasiyala
rın bərpasına, həm də regionun
inkişafına, sülh və təhlükəsizliyin
təmin edilməsinə mühüm töhfə
olacaq.
Milli Məclisin Sədri aydın şə
kildə bəyan etdi ki, Azərbaycan
hər zaman əməkdaşlığa açıq olan
və əməkdaşlığı təşviq edən ölkə
dir. Azərbaycanın bu günədək irəli
sürdüyü enerji, nəqliyyat və digər
əməkdaşlıq platformaları bütün
regionun inkişafına xidmət edib.

Hazırda isə ölkəmiz Vətən müha
ribəsindən sonra yeni reallıqlarda
əməkdaşlıq imkanlarından daha
geniş yararlanmağı təklif edir. Azər
baycan bütün dövlətlərlə bir-birilə
rinin suveren hüquqlarına hörmətlə
yanaşmaqla qarşılıqlı maraqlara
xidmət edən uğurlu əməkdaşlığa
hazırdır. Spiker Bratislavanın hakim
siyasi dairələrinə bu mesajı çox ay
dın şəkildə çatdıra bildi.

Düşünürəm ki, Azərbaycan
parlament nümayəndə heyətinin
Slovakiyaya rəsmi səfəri kifayət
qədər uğurlu oldu. Bu səfər həm
qanunverici orqanlar arasında
münasibətləri yenidən nəzərdən
keçirməyə və prioritetləri dəyər
ləndirməyə, həm də Azərbayca
nın ədalətli mövqeyini Slovakiya
ictimaiyyətinə çatdırmağa imkan
verdi.
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İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə
yeni quruculuq mərhələsi

Vüqar Bayramov
Milli Məclisin deputatı

Bir il öncə müzəffər Ali Baş
Komandanımızın rəhbərliyi ilə şanlı
ordumuz Qarabağı, o cümlədən
Füzuli rayonunu işğaldan azad etdi.
Biz düz 27 il Füzulisiz yaşadıq. Bu
gün, ümumiyyətlə, təkcə bu gün
yox, 44 günlük müharibənin hər
günü Azərbaycan xalqının son bir
neçə yüzillik tarixində yaşanmamış,
görünməmiş, arzusunda olduğumuz,
xəyalını qurduğumuz çox şərəfli və
qürurlu günlərdir. Biz xoşbəxt nəsilik
ki, bu günlərin şahidi, iştirakçısı olduq,
xəyalın gerçəyə çevrildiyini, bir xalq
kimi qürurumuzun bərpa olunduğu
günləri gördük. Artıq biz qürurla, şəstlə
o müqəddəs torpaqlara vətən deyə bilirik, çünki biz o yerlərin, o torpaqların
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sahibiyik. Bütün bunlar Azərbaycan
Prezidentinin hərbi və diplomatik
siyasəti sayəsində mümkün oldu.
27 il həsrətlə baxdığımız, nisgillə
xatırladığımız torpaqlarda bu gün
böyük quruculuq işləri həyata keçirilir.
İşğaldan azad olunan bütün digər
ərazilərimiz kimi Füzuli rayonu da
Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi
altında yeni bərpa və quruculuq
mərhələsinə qədəm qoyub. Füzuli Hava Limanı çox qısa zamanda
beynəlxalq standartlara uyğun qurulan uğurlu bir layihədir. Artıq Füzuli
rayonunda Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı
sayəsində müasir standartlara uyğun
infrastruktur formalaşır.

BƏRPA

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
İlhamƏliyevvəBirincixanımMehribanƏliyevanıniştirakıiləFüzulişəhərinintəməldaşıqoyuldu.

BundansonraFüzuliyenidən
canlanacaq,ermənilərtərəfindən
tamamilədağıdılanvəviranedilən
şəhəryenidən50minsakiniolan
yaşayışməntəqəsikimiistifadəyə
veriləcək.Müasirstandartlaravə
orijinalmemarlıqüslubunauyğuninşa
ediləcəkFüzuliişğaldanazadolunan
ərazilərimizdəikinciənböyükşəhər
olacaq.
“Böyükqayıdış”proqramı
artıqdeməkolarki,icraedilir.
Çünkiinfrastrukturunformalaşması
buqayıdışınbirmərhələsidir.
Məskunlaşmanınhəyatakeçirilməsi
4mərhələdəplanlaşdırılır.Birincisi,
minalardantəmizlənməvədəymiş
ziyanınqiymətləndirilməsidirki,
bununlabağlıişlərdavametdirilir.İkinciistiqamətinfrastrukturunformalaşdırılmasıdırki,Füzuli
BeynəlxalqHavaLimanınınistifadəyə
verilməsibusahədəatılanmühüm
biraddımdır.Bunəqliyyatvəlogistikalayihələrininkifayətqədər

sürətləhəyatakeçirildiyinigöstərir.
Formalaşdırılmışinfrastrukturmüasir
standartlarauyğunolaraqreallaşır.
Üçüncüsü,təbiiki,sosialobyektlərin,
inzibatibinalarınvəeləcədəyaşayış
evlərinininşasıdır.Dördüncümərhələ
isəməskunlaşmadır.
YeniFüzulişəhəriişğaldanəvvəlki
iləmüqayisədədahagenişəraziyə
malikolacaq.Növbəti20ildəəhalinin
sayı1993-cüilləmüqayisədə2,5dəfə
artacaq.Füzulişəhərihavalimanı
daxilolmaqla,1936hektarəraziyə
malikolacaq.Şəhərdə46kilometravtomobilyolu,piyadalarvəvelosipedlə
hərəkətedənlərüçünayrıca85
kilometrəlavəyolçəkiləcək.Əsasən
yaşıllıqdanibarətolanFüzulişəhərinin
mərkəzində5hektarlıqsahədəMemorialKomplekssalınacaq,onabitişik
İşğalmuzeyivəZəfərparkıolacaq.
Tamşəhəriəhatəedənyüksəklikdə
Bayraqmeydanıyaradılacaq.21
hektarlıqərazidəsalınmasınəzərdə
tutulanböyükmeşəzolağında5000-
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BƏRPA
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
şəhəriyalnızhündürmərtəbəlibinalardanibarətolmayacaq.Şəhərdəaz
vəortamərtəbəliçoxmənzillibinalar
da,həyətyanıbağsahələriolanfərdi
evlərdətikiləcək.
Prosesinintensivşəkildəhəyata
keçirilməsiondanxəbərverirki,
məskunlaşmaproqnozlaşdırıldığından
vəbizimgözlədiyimizdəndahatezbaş
verəcək.ArtıqZəngilandailk“ağıllı
kənd”inqurulmasıgöstərirki,bizbundansonraparalelolaraqməskunlaşma
prosesinədəbaşlayacağıq.Amma,
təbiiki,məskunlaşmamərhələli
şəkildəhəyatakeçirilənbirprosesdir.Azərbaycanınmövcudiqtisadi
potensialı,realgücüimkanverirki,
müasirstandartlarauyğuninfrastrukturformalaşdırmaqla,məskunlaşma
prosesigözləniləndəndahaqısa
müddətdəhəyatakeçiriləbilsin.
Füzulirayonunagəldikdəisərayon
ötənəsrin80-ciillərindəpambıq,daha
sonraüzümvətaxılistehsalınagörə
respublikadaaparıcırayonlardan
biriolub.150minəhalisiolanFüzulinintorpaqlarıəsasənməhsuldar
torpaqlarhesabolunduğunagörə,
buradakəndtəsərrüfatının,əkinçiliyin,
heyvandarlığıninkişafimkanları

kifayətqədərböyükdür.Əminikki,
qısazamandarayonuniqtisadiyyatı
bərpaediləcəkvəFüzulirespublika
iqtisadiyyatınaxüsusitöhfəvermiş
rayonlardanbiriolacaq.
Torpaqlarımızınişğaldanazad
olunmasındanbiriləvvələnəzər
salaq.2019-cuildəQarabağiqtisadi
rayonu637milyon70minmanatlıq,
ocümlədənAğdam172milyon934
minmanatlıq,Füzuli138milyon
652minmanatlıqməhsulistehsal
edib.ŞərqiZəngəzuriqtisadirayonundaisəcəmi97milyon838min
manatlıqməhsulistehsalolunubki,
budahəminrayonlardanbəzisinin
bizimnəzarətimizdəolanyaşayış
məntəqələrindəvərespublikanındigər
bölgələrindəməskunlaşanidarəvə
müəssisələrininhesabınabaşverib.
Qarabağınölkəiqtisadiyyatınınəsas
sahələriüzrəməhsulburaxılışındaxüsusiçəkisi0,7,ŞərqiZəngəzuriqtisadi
rayonununkuisəcəmi0,1faizolub.Bu
isəodeməkdirki,uzunmüddətişğal
altındaqalanböyükərazilərimizin
ümumiiqtisadiyyatdapayıheç
birtamrəqəmlədəifadəolunmur.
Göründüyükimi,27ildəböyük
iqtisadibirpotensialErmənistanın
işğalçılığınəticəsindəməhvedilib.
Artıqişğaldanazadolunanərazilərimizinmövcud
potensialına,xammalvətəbii
ehtiyatlarına,məhsuldartorpaq
sahələrininhəcminənəzərsalsaq,
bərpamərhələsindənsonraqısa
zamandahəminrayonlarımızda
məhsulistehsalının8dəfəyəyaxın
artacağıproqnozlaşdırılır.Buisəo
deməkdirki,yaxınvaxtlardahəmin
ərazilərimizdəyeniişyerlərinin
yaradılmasınıvəgüclüiqtisadiinkişafı
müşahidəedəcəyik.
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Füzulirayonundabirsıra
təbiiehtiyatlar,ocümlədəninşaat
materiallarınınistehsalıüçünxammalbazasımövcuddur.Budaimkan
verəcəkki,sənayeninformalaşmasını,
sənayemüəssisələrininyaradılmasını
yüksəksəviyyədəhəyatakeçirmək
mümkünolsun.
Füzulirayonuturizmpotensialına
damalikdir.XüsusənDağlıqQarabağa
yaxınolankəndlərintəbiətidaxili
turizmüçünəlverişliimkanlaryaradır.
Şuşayagedəcəkasfaltyol,
həmçininNaxçıvandəhlizini
birləşdirəcəkdəmiryoluFüzuli
rayonundankeçəcək,nəticədəiqtisadibaxımdanişğaldanazad
olunmuşərazilərimizinnəqliyyat
habıolaraqFüzulininbuimkanlardandahaçoxfaydalanmasınaşərait
yaradacaq.Buhalrayondaistehsal
olunanməhsullarındigərbazarlaraçıxarılmasıbaxımındandaçox
vacibdir.Demək,Füzulirayonuöz
potensialıiləyenədəişğaldanəvvəl
olduğukimirespiblikanıniqtisadibaxımdaninkişafetmişaparıcı
rayonlarındanbirinəçevrilmək
imkanlarınamalikdir.
ArtıqFüzulirayonubərpavə
yenidənqurmamərhələsinəqədəm
qoyub.Cəmibirilərzindəburayonda
əsasnəqliyyatvəlogistikşəbəkəsinin
formalaşdırılmasıistiqamətindəintensivişlərgedir.Fəxrlədeyəbilərəm
ki,işğaldanazadedilmişbütün
ərazilərimizAzərbaycanPrezidentinin
rəhbərliyiiləyenidənqurulurvəbərpa
olunur.
AzərbaycanPrezidenticənab
İlhamƏliyevindəqeydetdiyikimi,
Qarabağtezlikləcənnətəçevriləcək.
Qarabağahəyatvəgülüşyenidən
qayıdacaq.İşğaldanazadolunandigər

BƏRPA

rayonlarımızdada“ağıllışəhər”və
“ağıllıkənd”tipliyaşayışməntəqələri
salınacaq.Buidarəetməmodelidaha
sonradigərərazilərimizədətransfer
ediləcək.
FüzuliAeroporturegiondaən
qısazamandainşaedilənbeynəlxalq
havalimanlarındanbiridir.Builin
əvvəlindəinşasınabaşlananbu
arenadanartıqilkuçuşlarhəyata
keçirildi.Havalimanınabuilinmay
ayındasəfəredəndəişlərinintensivliyinimüşahidəetmişdik.Həminvaxt
sadəcətorpaqsahələrindənibarət
olanəraziartıqeniş-uçuşzolağına
çevrilib.Cəmi4ayayaxınmüddətdə
havalimanınınilkininfrastrukturunuəsaslışəkildəformalaşdırmaq
mümkünolub.Burauzunluğu3
kilometr,eni60metrolanuçuşenişzolağı,60minkvadratmetrlik
8təyyarənindayanmasıüçünsahə,
sərnişinlərəxidmətgöstərənterminal,
havagəmilərininidarəedilməsiüçün
qüllə,transformatoryarımstansiyası,

qazanxana,suanbarıvədigərköməkçi
tikililərdənibarətolacaqvəsaatda200
sərnişinəxidmətgöstərəbiləcək.
FüzuliBeynəlxalqHavaLimanı
işğaldanazadedilmişərazilərimizəxaricituristlərinsəfəretməsibaxımından
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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Müsahibimiz
Azərbaycan
Respublikası
Milli Məclisi
Aparatının
rəhbəri, həqiqi
dövlət müşaviri
Səfa Mirzəyevdir.

Milli Məclis Aparatının
fəaliyyəti daim təkmilləşdirilir
–HörmətliSəfamüəllim,Sizinləsöhbətimiz44günlükVətən
müharibəsininildönümünə
təsadüfedir.Ogünlərihamımızyaxşıxatırlayırıq.Xalqımız
30ildənbəriErmənistanın
işğalıaltındaolantorpaqlarımızınazadedilməsiuğrunda
dəmiryumruqkimibirləşmişdi
vəAzərbaycanrespublikasınınPrezidenti,müzəfərAli
BaşkomandanİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləSilahlıQüvvələrimizdüşmənəsarsıdıcızərbələr
endirirdi.Otarixianlarbiril
sonradacanlıvəunudulmazdır.

–Bəli,Azərbaycan1iləvvəl,
sözüntammənasında,möhtəşəm
günləryaşayırdı.İndihəmingünlərixatırladıqcanecəşanlıbirtarixə
şahidolduğumuzudahaaydındərk
edirik.Hərbiryaşayışməntəqəmizindüşməndənazadolunması
xəbərinindoğurduğuhəyəcanvə
sevincduyğularıbütünAzərbaycanıbürüyürdü.Haqqdavasıedən
Azərbaycanbaşdan-başabircəbhə
idi.Bubirlik,bütövlükcənabPrezidentindediyikimi,“dəmiryumruğa”çevrilibdüşməninbaşına
endi,onuacıməğlubiyyətəuğratdı,
torpaqlarımızıermənitapdağından
qurtardı.Azərbaycanərazibütövlü-
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yünübərpaetməklə,əslində,BMT
TəhlükəsizlikŞurasının4məlum
qətnaməsini,digərbeynəlxalqtəşkilatlarınqəbuletdikləriqərarları
əməlisurətdəicraetdi.ŞanlıqələbəmizdənqalibAzərbaycandoğuldu.Başımızıucaldan,bizəsonsuz
qüruryaşadanəsgərvəzabitlərimizə,canınıfədaetmişşəhidlərimizə,
qəhrəmanlıqgöstərmişqazilərimizə
vəəlbətə,müzəfərsərkərdəmiz
İlhamƏliyevəhərbirimizinəbədi
minnətdarlıqborcumuzvar.
OtarixigünlərdəMilliMəclis
dəAliBaşKomandanın,döyüşən
ordununyanındaidi.Odövrdə
keçiriləniclaslarınstenoqramlarıbu
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müqəddəsmissiyanınnecəyerinə
yetirildiyinincanlıxronikasıdır.
–VIçağırışMilliMəclisinilk
iclasındaAzərbaycanrespublikasınınPrezidenticənabİlham
Əliyevparlamentinyenidövrdəfəaliyyətiiləbağlıbirsıra
tövsiyələrvermiş,təklifərirəli
sürmüşdü.Bilirikki,butövsiyə
vətəklifərinyerinəyetirilməsiüçünötənmüddətdəMilli
MəclisinAparatındadaçoxiş
görülüb.Bubarədəfikirlərinizi
bilməkistərdik.
–İlköncədeyimki,dövlətbaşçısıcənabİlhamƏliyevinVIçağırış
MilliMəclisinilkiclasındakıçıxışındaaçıqladığıfəaliyyətistiqamətləri
parlamentinuzunmüddətliyolxəritəsinimüəyyənetmişdir.Proqram
xarakteridaşıyanhəminçıxışında
cənabPrezidentdövləthakimiyyəti
orqanlarındaaparılanəsaslıislahatlarbaxımındanMilliMəclisinişini
dərindəntəhliledərək,mövcud
çatışmazlıqlarıvəonlarınaradan
qaldırılmasıyollarınıgöstərmişdir.
Ötənmüddətdəbuvəzifələrdənirəligələrəkparlamentinqanunyarat-

mavəqanunvericilikfəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi,beynəlxalqəlaqələriningenişləndirilməsi,qanunlarınicrasınanəzarətvətəmsilçilik
funksiyalarınınyenitələblərsəviyyəsindəqurulmasıyolundamühüm
addımlaratılmışdır.
ParlamentAparatınınfəaliyyətininyenişəraitəuyğunlaşdırılması
üçünMilliMəclisinSədrihörmətli
SahibəxanımQafarovanınrəhbərliyiiləzəruritədbirlərardıcılhəyata
keçirilmişdir.Onudadeyimki,
MilliMəclisinAparatındaaparılan
strukturvəkadrislahatlarıAzərbaycanRespublikasınınPrezidenti
cənabİlhamƏliyevintəşəbbüsüvə
rəhbərliyiilədövlətvəcəmiyyət
həyatınınbütünsahələrindəuğurla
davametdirilənəsaslıislahatların
tərkibhissəsiolmuşdur.
İnamlasöyləməkolarki,görülmüşişlərmüsbətnəticələrvermişdir.BugünMilliMəclisinAparatı
onunqarşısınaqoyulanhərbirvəzifəniuğurlayerinəyetirməyəqadir
olançevikbirqurumdur.
Parlamentinfəaliyyətindəyeni
tendensiyaolanqanunlayihələri
iləbağlıictimaidinləmələruğurla

davametdirilirvəbudinləmələrin
təşkilindəMilliMəclisAparatının
müvafiqşöbələriyaxındaniştirak
edirlər.Təcrübəgöstərirki,qanun
layihələrininictimaimüzakirəsi
onlarınkeyfiyyətininyüksəlməsinə
köməkgöstərir.
Aparatınİcrahakimiyyətiorqanlarıiləəlaqələrşöbəsideputat
köməkçiləriiləqarşılıqlıəlaqənidahadatəkmilləşdirmişdir.Bununla
birlikdə,seçkidairələrindəvətəndaşlarındeputatlaratəqdimetdikləriərizə,şikayətvəmüraciətlərin
müvafiqicraorqanlarınaoperativ
çatdırılmasıvəicranınnəzarətdə
saxlanılmasıtəminedilmişdir.
MilliMəclisinfəaliyyətinin
müasirçağırışlarvətələblərsəviyyəsindətəşkiliüçünmühüm
layihələrhəyatakeçirilir.BeləlayihələrdənbiriAzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinin2022-2024-cü
illərüçünKommunikasiyastrategiyasıdır.SənədinqəbulundaməqsədMilliMəclisinkommunikasiya
missiyasınındahasəmərəlihəyatakeçirilməsi,dövlətsiyasətinin
prioritethədəfəriüzrətəbliğat-təşviqat,maarifəndirməvəinforma-
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siyatəminatıfəaliyyətininsistemli
vəqlobaltrendlərnəzərəalınmaqlainkişafetdirilməsidir.Milli
Məclisinfəaliyyətibarədəgeniş
ictimaiyyətinməlumatlandırılması
parlamentəetimadınyüksəlməsi
üçünvacibşərtlərdənbiridir.
Qeydedimki,MilliMəclis
Aparatınınfəaliyyətinintəkmilləşdirilməsidaimibirprosesdir.Bu
istiqamətdəgörüləntədbirlərdə
məqsədparlamentinişininmüasir
standartlarsəviyyəsindəqurulmasıüçünüzərimizədüşənvəzifələri
layiqincəyerinəyetirməkdir.
–Sonvaxtlarbeynəlxalqsiyasətdəparlamentdiplomatiyasınınəhəmiyyətibarədə
çoxdanışılır.MilliMəclisinbu
sahədəfəaliyyətihaqqındanə
deyəbilərsiniz?
–Öncədeyimki,parlament
diplomatiyasımüstəqilinstitut
olsada,“klassik”diplomatiyanınbütünkomponentləriilə

üzvisurətdəbağlıdır.Parlament
diplomatiyasınınəhəmiyyətiilk
növbədəondanirəligəlirki,parlamentlərinsərəncamındahökumətlərinxaricisiyasətqərarlarınatəsir
göstərməküçünspesifiksiyasi
mexanizmvəalətlərvardır.Bütün
bunlarparlamentdiplomatiyasının
dövlətlərarasındaəməkdaşlığın
inkişafındamühümroloynamasınışərtləndirir.Müxtəlifsiyasiqüvvələrivəcərəyanlarıtəmsiledən
parlamentüzvlərininbeynəlxalq
təşkilatlarsəviyyəsindəəməkdaşlığımüasirdünyasiyasətininönəmli
cəhətlərindənbiridir.
AzərbaycanRespublikasının
PrezidenticənabİlhamƏliyevin
VIçağırışMilliMəclisiniclasında
verdiyimühümtövsiyələrdənbiri
dəməhzbeynəlxalqfəaliyyətlə
bağlıidi.DövlətbaşçısınınbusahədəqarşıyaqoyduğuvəzifəAzərbaycanhəqiqətlərinindünyaya
çatdırılmasıüçünqanunvericilik
orqanınınimkanlarındansəmərə-
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liistifadəetməkdən,dövlətimizin
qarşısındadayananproblemlərin
həllinə“hücumdiplomatiyası”yoluilətöhfəverməkdənibarətidi.
Deyəbilərəmki,möhtərəm
Prezidentimizintövsiyəsiniyerinə
yetirməküçünötəndövrdəMilli
Məclismümkünolanbütüntədbirlərigörmüşdür.Vətənmüharibəsininilkgünündənonlarcaölkənin
parlamentlərinəvəbeynəlxalq
təşkilatlaraMilliMəclisinSədrivə
müvafiqdostluqqruplarınınrəhbərləritərəfindənyüzlərcəməktub
göndərilmiş,Ermənistansilahlı
qüvvələrinintörətdiyisilahlıtəxribatnəticəsindəyaranmışvəziyyətbarədəməlumatverilmişdir.
Eynizamanda,MilliMəclisinSədri
vədeputatlarımızyerlivəxarici
kütləviinformasiyavasitələrində
müntəzəmçıxışlaretmiş,xarici
ölkələrdəkihəmkarlarıiləonlayn
görüşlərkeçirmiş,telefondanışıqlarıaparmış,xalqımızınhaqqişinə
beynəlxalqdəstəyitəminetmək
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üçün hər bir imkandan istifadə
etmişlər.
Vətən müharibəsi başa çat
dıqdan sonra bir sıra ölkələrin
parlament nümayəndə heyətləri
Azərbaycana dəvət olunmuş, Ermə
nistanın dövlət terrorizmi aktlarının
nəticələri ilə yerində tanış olmaq
üçün onların Ağdam və Gəncə şə
hərlərinə səfərləri təşkil edilmişdir.  
İkinci Qarabağ müharibəsində
mövqeyimizi qətiyyətlə dəstəkləmiş
dost və qardaş Türkiyə və Pakistan
parlamentləri ilə əlaqələr mühari
bədən sonra daha da güclənmişdir.  
Bu il iyul ayının sonlarında Bakıda
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan
parlament sədrlərinin görüşü ilə
üçtərəfli parlament əməkdaşlı
ğı formatının əsası qoyulmuşdur.
Görüşün yekununda Bakı Bəyan
naməsi qəbul edilmişdir. Əminliklə
söyləmək olar ki, bu sənəddə əksini
tapmış müddəalar dövlətlərimiz
arasında münasibətlərin inkişafının
parlament ölçüsünü təmin etməyə
kömək göstərəcəkdir.
Parlamentin beynəlxalq əlaqə
lərindən danışarkən Milli Məclisin
Sədri xanım Sahibə Qafarovanın
fəaliyyəti xüsusi qeyd edilməlidir.
VI çağırış  Milli Məclisin fəaliyyətə
başladığı gündən Sahibə xanım  10
ölkədə 14 rəsmi və işgüzar səfər
də olmuş,  xarici ölkələrdən olan
həmkarları və digər rəsmi şəxslər
ilə 65-dən çox görüş, o cümlədən 5
onlayn görüş  keçirmişdir. Son döv
rə təsadüf edən mühüm səfərlərdən
biri bu il sentyabrın əvvəllərində
Avstriyaya işgüzar səfər olmuşdur.
Orada Milli Məclisin Sədri xanım
Sahibə Qafarova Parlament Sədrlə
rinin V Ümumdünya Konfransında
fəal iştirak etmişdir. Bütün bu sə
fərlər, keçirilən görüşlər və aparılan
danışıqlar Milli Məclisin beynəlxalq
təşkilatlar və xarici ölkələrin parla
mentləri ilə əlaqələrinin genişlən
məsinə sanballı töhfə vermişdir.
Milli Məclisin Sədr müavinləri
nin, komitə sədrlərinin, beynəlxalq
parlament təşkilatlarında nüma

masının səviyyəsinə görə dünyada
fərqlənən ölkələr sırasındadır. Təsa
düfi deyil ki, Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı Azərbaycanı koronavirus
pandemiyası ilə uğurlu mübarizə
aparan ən qabaqcıl ölkələrdən biri
kimi tanıyır və bizim bu sahədə
təc
rübəmizi dünyaya nümunə kimi
– Ötən dövrdə bütün dünyaya
təqdim edir.  
yayılmış COVID-19 bəlası həya
Pandemiyadan irəli gələn məh
tımızın bütün sahələrinə təsir
dudiyyətlərə baxmayaraq, Milli
göstərmişdir. Yəqin, pandemi
Məclisin və onun Aparatının iş
ya parlamentin fəaliyyətinə də
ahəngi pozulmamışdır. Komitə
təsirsiz ötüşməmişdir.
iclasları, digər bir sıra toplantılar
– Koronavirus pandemiyasının
onlayn formatda keçirilmişdir. Milli
bir çox fəaliyyət sahələrində ciddi
Məclisin inzibati binalarında, plenar
problemlər yaratması təbii və başa
və digər iclas salonlarında, foye və
düşüləndir, çünki insanların sağ
dəhlizlərində, iş otaqlarında mütə
lamlığı və həyatı hər şeydən dəyər
madi dezinfeksiya işlərinin aparıl
lidir. Azərbaycan dövlətinin rəhbər
ması, qoruyucu vasitələrdən istifadə
liyi bütün məsələlərdə insan amilini
edilməsi, sosial məsafə saxlanılması,
prioritet hesab edir və əhalinin
əməkdaşların müntəzəm surətdə
sağlamlığının qorunmasını daim
testdən keçirilməsi bir qayda halını
diqqət mərkəzində saxlayır.  
almışdır. Hər birimiz ko
ronavirusa qarşı mübarizə
Milli Məclis Aparatının fəaliyyətinin
məqsədi ilə həyata keçirilən
təkmilləşdirilməsi daimi bir proses
tədbirlərin səmərəli olma
dir. Bu istiqamətdə görülən tədbir
sı üçün üzərimizə düşən
vəzifələri layiqincə yerinə
lərdə məqsəd parlamentin işinin
yetirməklə yanaşı, şəxsi
müasir standartlar səviyyəsində
məsuliyyətimizi də yaddan
qurulması üçün üzərimizə düşən və
çıxarmamalı, hər bir sahədə
zifələri layiqincə yerinə yetirməkdir.  
olduğu kimi, bu sahədə də
nümunə olmalıyıq.
Sonda mən bir məqamı xüsusi
Təbii ki, Milli Məclis və onun
vur
ğulamaq istərdim. Ölkəmizdə
Aparatı da ötən dövrdə öz fəaliy
təşəkkül tapmış nümunəvi Pre
yətini pandemiyanın gətirdiyi
zident-parlament  münasibətləri
məhdudiyyətləri nəzərə almaqla
dövlət idarəçiliyi mexanizminin
qurmuşdur. İclasların keçirilmə
səmərəli fəaliyyətinin mühüm
sində, başlıca iş istiqamətləri üzrə
amillərindən biridir. Azərbaycan
fəaliyyətin təşkilində pandemiyaya
Respublikasının Prezidenti cənab
qarşı mübarizə tələbləri əsas götü
İlham Əliyevin parlamentə böyük
rülmüşdür.
diq
qət və qayğısı qanunvericilik və
Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın
qanunyaratma fəaliyyətinin müasir
dövlət başçısının birbaşa rəhbərli
stan
dartlar səviyyəsində qurulma
yi və nəzarəti altında koronavirus
sında önəmli rol oynayır.  Əmi
pandemiyasına qarşı ciddi və opera
nəm ki, Milli Məclis ona göstərilən
tiv tədbirlər görülmüşdür və həmin
etimadı doğruldaraq, Azərbaycanın
fəaliyyət bu gün də uğurla davam
dayanıqlı inkişafının təmin edilmə
etdirilir. Azərbaycan həm yoluxma
sinə yönələn strateji xəttin uğurla
sayının nəzarətdə saxlanılması, həm
həyata keçirilməsinə yeni töhfələr
də əhalinin sağlamlığının etibarlı
verəcəkdir.
təminatı üçün peyvəndləmə aparıl
yəndə heyətlərimizin, parlament
lərarası əlaqələr üzrə işçi qrupları
nın rəhbərlərinin və üzvlərinin öz
həmkarları ilə sıx əlaqə saxlaması
da bu baxımdan çox əhəmiyyətli
olmuşdur.
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Ali Baş Komandanın Cəbrayıla səfəri
Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad
olunduğu günün ildönümü ərəfəsində
Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyevin rayona növbəti səfəri oldu.
“Qarabağ Azərbaycandır və nida” söz
lərini deyən Prezident bu səfərlə həmin

Ceyhun Məmmədov
Milli Məclisin deputatı

nidanı yerinə qoymuşdu. Siyasətdə və
cəbhədə, diplomatiyada və hərbi stra
tegiyada möhtəşəm üstünlük qazanmış
İlham Əliyevin illər öncə “Mən mütləq
Cəbrayıla qonaq gələcəyəm!” inamı ar
tıq gerçəkləşmişdi və rayon ictimaiyyəti
30 il sonra özünün ən ali qonağını ehti
ram və böyük qürur hissi ilə qarşılamaq
üçün toplaşmışdı.
Cəbrayılda Prezidentin izdihamla
qarşılanması ölkəmizdə yaşanan xalqiqtidar birliyinin əsl göstəricisiidi. Xal
qın dəstəyi dövlətin tükənməz gücünün
mənbəyidir. Hamını birləşdirən Vətən
müharibəsi milli birliyin səbəbidir. İşğal
dan azad olunmuş bölgələrdə qəhrəman
Prezidentini qarşılayan qalib xalq öz
sevgi və etimadını nümayiş etdirir, qələ
bə və tarixi ədalətin bərpa olunması ilə
bağlı arzularının reallaşması insanların
üzündə əks olunan sevincdən, gözlərin
dən süzülən işıqdan aydın görünürdü.
Səfər zamanı ictimaiyyət nüma
yəndələri ilə görüşün yeri çox uğurlu
seçilmişdi. Arxa fonda quraşdırılan
böyük monitorda erməni vəhşiliklərinin
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əlamətləri, 44 günlük Vətən müharibəsi
zamanı aparılan döyüşlərdən görüntü
lər nümayiş etdirilirdi.
İşğalçı ölkə tərəfindən bütün inf
rastrukturu dağıdılmış, talan edilmiş
rayonda çox qısa bir müddətdə aparılan
böyük abadlıq işləri və İlham Əliyevin
səfəri zamanı bir sıra mühüm obyektlə
rin təməlqoyma prosesini həyata keçir
məsi Cəbrayıl ictimaiyyətinin “Böyük
qayıdış”la bağlı ümidlərini daha da
artırdı.
İşğaldan azad olunmasından cəmi
bir il ötməsinə baxmayaraq, Cəbrayılda
bir sıra mühüm layihələr artıq uğurla
icra olunub. Az bir vaxtda bu qədər çox
sayda işin görülməsi Prezident İlham
Əliyevin qətiyyətinin, gərgin əməyinin,
dövlətimizin qüdrətinin, insanların döv
lətə və onun rəhbərinə olan etibarının
göstəricisidir.
Səfər zamanı bir sıra mühüm ob
yektlər istifadəyə verildi, bəzi obyektlə
rin isə təməlqoyma mərasimi keçirildi.
Möhtərəm Prezidentimiz Cəbrayılda
“KamAZ” ASC ilə “Gəncə Avtomobil

ZƏFƏR

Zavodu” İstehsalat Birliyinin birgə ser
vis mərkəzinin, Zəngəzur iqtisadi rayo
nunda yaradılacaq “Araz Vadisi İqtisadi
Zonası” Sənaye Parkının təməllərini
qoydu. Əminik ki, bu müəssisələrin ya
radılması Zəngəzur iqtisadi zonasının,
eləcə də rayon iqtisadiyyatının inkişafı
na öz ciddi töhfəsini verəcək. İnsanları
mız bölgəyə köçdükdən sonra onların
işlə təmin olunması məsələsi öz həllini
tapacaq. Köçürmənin uğurla həyata ke
çirilməsi üçün bu kimi layihələr xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. Bu, bir daha Prezi
dent İlham Əliyevin işğaldan azad olun
muş ərazilərin bərpasına, burada həyata
keçiriləcək quruculuq işlərinə kompleks
şəkildə yanaşdığını göstərir.
Sonra dövlət başçısı 110/35/10 kV-luq
“Cəbrayıl” yarımstansiyasının açılışında
iştirak etdi. İşğaldan azad olunmuş böl
gələrdə qarşıda duran əsas vəzifələrdən
biri dayanıqlı elektrik enerjisinin təmi
natı məsələsidir. Bir çox işğaldan azad
edilmiş rayonlarımız kimi Cəbrayılın da
elektrik enerjisi ilə təmin olunması artıq
öz həllini tapdı.
Prezident İlham Əliyev Cəbrayılda
Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissə
kompleksinin açılışında da iştirak etdi.
Cəbrayıl sərhəddə yerləşdiyi üçün bura

da yeni, müasir silahlarla təchiz olun
muş hərbi hissənin inşa edilməsi xüsusi
önəm daşıyır. Bu, ölkəmizin hüdudla
rında baş verəcək təxribatların qarşısını
almaq baxımından da əhəmiyyətlidir.
Möhtərəm Prezidentimiz həmçinin
Cəbrayıl Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının,
məktəb binasının, rayon mərkəzində
ilk çoxmənzilli yaşayış məhəlləsinin də
təməllərini qoydu. Hər 3 müəssisənin
təməlinin qoyulması rayonda həyata
keçirilən ən mühüm layihələrdən sayılır.
İnsanların yerləşdiyi bölgələrdə bu kimi
layihələrin uğurla icra edilməsi xüsu
si önəm daşıyır. Onların icrasında ən
müasir texnologiyalardan və memarlıq
üslubundan istifadə olunur.
Cəbrayılın ən böyük məktəblərin
dən birinin - təkcə Azərbaycanda deyil,
keçmiş sovet məkanında da tanınmış
dəyərli alimlərdən, pedaqoqlardan biri
olan akademik Mehdi Mehdizadənin
adını daşıyan məktəbin təməlinin qoyul
ması da rayon əhalisinin sevincinə səbəb
oldu. Hamıda bir əminlik yarandı ki,
tezliklə bu məktəbin məzunlarının sora
ğı çox-çox uzaqlardan eşidiləcək.
Sonra Prezident İlham Əliyev rayon
mərkəzində Cəbrayıl ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşdü, Cəbrayıl

Memorial Kompleksinin və Cəbrayıl şə
hərinin bərpasının təməl daşını qoydu.
Təməlqoyma mərasimindəki çıxışın
da Prezident İlham Əliyev Ermənistana
və onun havadarlarına ciddi mesajlar
verdi. Azərbaycandakı xalq-iqtidar birli
yindən, igid oğullarımızın müharibədə
göstərdikləri qəhrəmanlıqlardan bəhs
etdi.
Sonda rayon ictimaiyyətinin möh
tərəm Prezidentimizlə xoş və səmimi
dialoqu oldu. Dövlət başçısı hamı ilə
tək-tək görüşdü. Tədbir iştirakçıları
dərin minnətdarlıq hissindən doğan xoş
sözlərini ifadə etdilər. Onları diqqət
lə dinləyən ölkə rəhbəri tövsiyələrini
verdi və hər biri ilə ayrılıqda xatirə şəkli
çəkdirdi. Bütün bunlar Prezident İlham
Əliyevin səmimiliyindən, sadəliyindən,
daxili zənginliyindən irəli gəlirdi. Pre
zidentin səfəri cəbrayıllıların ürəyində
silinməz izlər buraxdı.
Bu qədim yurdumuzun millət vəkili
olaraq həmyerlilərimi səmimi qəlbdən
təbrik edirəm. Doğma yurdda həyatın
öz axarına qayıdacağı günə az qalıb.
Xalqımız üçün xeyirli və uğurlu olsun.
Uca Tanrı Prezidentimizi qorusun!
Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət,
qazilərimizə şəfa diləyirəm!
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Azərbaycanın Parlamentlərarası İttifaqla
səmərəli tərəfdaşlığı davam edir
Cari il sentyabrın ilk ongünlüyündə Vyanada Parlamentlərarası İttifaqın Avstriya
parlamentinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə birlikdə təşkil etdiyi Parlament Sədrlərinin
V Ümumdünya Konfransı keçirildi. Azərbaycanı konfransda Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarovanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti yüksək səviyyədə təmsil etdi.

Nigar Arpadarai
Milli Məclisin deputatı

Parlamentlərarası İtt ifaq 1889cu ildə yaradılmış qədim beynəl
xalq təşkilatlardan biridir və bu
gün tərkibində 179 parlamenti
və 13 assosiativ üzvü birləşdi
rir. Təşkilatın əsas missiyası milli
parlamentləri bir araya gətirmək,
insanların ehtiyaclarını və istək
lərini ifadə etmək üçün parla
mentlər və millət vəkilləri ilə sıx
əməkdaşlıq əsasında  demokratik
idarəçiliyi, institutları və dəyər

ləri təbliğ etməkdir; siyasi dialoq,
əməkdaşlıq və parlament fəaliy
yəti yolu ilə sülh, demokratiya,
insan hüquqları, gender bərabər
liyi, gənclərin dəstəklənməsi və
davamlı inkişafa nail olmaqdır.
Başqa sözlə, Parlamentlərarası
İtt ifaq dünyanın ən böyük par
lamentlərarası platformasıdır və
qurumun özünəməxsus xüsusiy
yəti onun çevikliyidir.
Azərbaycan bir sıra regional
parlamentlərarası platformalarda
iştirak edir və onların hər birinin
özünəməxsus xüsusiyyətləri var.
Bunun bariz nümunəsi Avropa
Şurası Parlament Assambleyası
dır. Burada Azərbaycan nüma
yəndə heyəti tez-tez müxtəlif
mövzularda qərəz və təzyiqlərlə
üzləşməli olur. Səbəb Avropa
Şurası Parlament Assambleya
sının bir çox cəhətdən müəyyən
bir qrup ölkələrin mənafeləri
nə xidmət etməsi və hələ də əsl
ümumavropa platformasına çev
rilməməsidir. Təbii ki, bu, Azər
baycanın bu qurumda iştirakının
əhəmiyyətini azaltmır, əksinə,
bu platformada daha aktiv çalış
malıyıq, maraqlarımızı daha fəal
şəkildə müdafiə etməliyik. Bu ba
xımdan Parlamentlərarası İttifaqın
Azərbaycan üçün əhəmiyyətli bir
potensialı var.
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Bunu daha aydın təsəvvür et
mək üçün başqa bir nümunəyə - Qoşulmama Hərəkatına ba
xaq. Qoşulmama Hərəkatı XX
əsrin ortalarında, tamamilə fərqli
beynəlxalq şəraitdə və digər məq
sədlər üçün yaradılmışdır. Lakin
təşkilata sədrlik Azərbaycana keç
dikdən sonra bu quruma ikinci
bir nəfəs gəldi  və ən əsası da bu
təşkilat 44 günlük Vətən mühari
bəsi zamanı Azərbaycana dəstək
oldu. Formatın açıqlığı, təşkilatda
böyük dövlətlərin hökmranlığı
nın olmaması ölkəmizə Ermənis
tan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli ilə bağlı özü
nün ədalətli mövqeyini bir sıra
hökumətlərə daha ətrafl ı şəkildə
çatdırmasına, erməni yalanla
rının ölkəmizə daha artıq zərər
gətirməməsinə imkan yaratdı.
Bunun arxasında, şübhəsiz ki, bu
təşkilatın imkanlarından maksi
mum istifadə edən Azərbaycan
Respublikası Prezidenti cənab
İlham Əliyevin müdrik siyasəti,
uzaqgörənliyi və strateji baxışları
dayanır.
Parlamentlərarası İttifaq taktiki
baxımdan Qoşulmama Hərəkatına
bənzər bir təşkilatdır. Bu səbəb
dən Azərbaycan Respublikası Mil
li Məclisi Sədrinin konfransda fəal
iştirakı, çoxsaylı ikitərəfl i görüş

ZƏFƏR

lərivəçıxışlarıböyükəhəmiyyət
daşıyır.SahibəQafarovanınTerrorizmləMübarizəüzrəIQlobal
ParlamentSammitindəvəQadın
ParlamentSədrlərinin13-cüSammitindəçıxışlarını,ParlamentlərarasıİtifaqınBaşkatibiMartin
Çunqonqiləgörüşünü,çoxsaylı
ikitərəfigörüşlərinixatırlatmaq
yerinədüşər.
ParlamentSədrlərininV
ÜmumdünyaKonfransındaçıxış
edənMilliMəclisinSədriermənispikerinsəsləndirdiyiəsassız
iddialarırəddedərəkErmənistan
tərəfiniyenireallıqlarıqəbuletməyə,onlarlabarışmağa,bölgədə
sülhvətəhlükəsizliyitəminetmək
üçün2020-ciilinnoyabrındavə
2021-ciilinyanvarındaqəbuledilənüçtərəfibəyanatlarıntələbləriniyerinəyetirməyəçağırdı.
Dünyaparlamentlərindəgeniş
parlamentlərarasıünsiyyətin,dost
vəhəmfikirlərşəbəkəsininyaradılmasıAzərbaycanüçünstrateji
əhəmiyyətlivəzifələrdənbiridir.
Azərbaycanmütəfiqlərdairəsini
genişləndirməli,millimaraqlarını

ardıcıl,səmərəlişəkildətəbliğvə
müdafiəetməli,itifaqlarqurmalı,
etibarlıdostlarqazanmaqdadavametməlidir.
Unutmamalıyıqki,müharibədəkiqələbədənsonrabizim
uğurlarımızıqəbuledəbilməyən

tərəfərinsayıazalmayıb,bəlkədə
artıb.BugünAzərbaycanın,heç
şübhəsiz,regionalliderstatusuna
sahibolması,ölkəmizüçünhəm
imkanlar,həmdəçağırışlarmənbəyidir.
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Prezident İlham Əliyevin
Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi
unikal təşəbbüslər kontekstində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev oktyabrın 11-də Belqrad şəhərində
keçirilən Qoşulmama Hərəkatının (QH) 60 illiyinə həsr edilmiş Yüksək Səviyyəli Toplantının rəsmi
açılış hissəsinə sədrlik edərək videoformatda proqram xarakterli çıxış etmişdir.

Dövlətimizin başçısı dərin
məzmunlu, analitik və sistemli
təhlil üslubu və olduqca mühüm
təkliflərin irəli sürülməsi ilə seçi
lən nitqini həm dünya səviyyəli
lider, həm qurumun sədri, həm də
müzəffər sərkərdə olaraq beynəl
xalq ictimaiyyətə ünvanlamışdır.  
Cənab Prezidentin çıxışında qal
dırılan strateji əhəmiyyətli məsə
lələri şərti olaraq 5 qrupa bölmək
olar:

Birinci qrup məsələlər:
Qoşulmama Hərəkatının ya
ranması, onu şərtləndirən
amillər, prinsiplər və fəaliyyət
istiqamətləri
Çıxışının sözügedən təsnifat üz
rə təhlili prosesində dövlətimizin
başçısı vurğulamışdır ki, 1961-ci
ildə yaradılmış qurum ilk növbədə
planetimizdə qlobal sülh, ədalət
və həmrəyliyin təmin edilməsi
prosesinə ciddi töhfə vermək niy
yətindən qaynaqlanaraq formalaş
mışdır, beynəlxalq koordinatlar
sistemində böyük siyasi çəkiyə və
etimada malikdir. Öz sıraların
da fərqli tarixi, siyasi və mədəni
mənsubiyyətə malik 120 ölkəni
birləşdirən bu təşkilat suverenlik,
ərazi bütövlüyünə hörmət, təcavüz
aktlarından çəkinmə, daxili işlərə
qarışmama kimi beynəlxalq hüqu
qi normaları özündə ehtiva edən
Banduq prinsiplərinə sadiqdir.
İkinci qrup məsələlər:
Azərbaycan Respublikasının
Qoşulmama Hərəkatının üzvü
seçilməsindən onun sədri sta
tusuna yüksələnədək keçilən
yolun qiymətləndirilməsi

Elman Nəsirov
Milli Məclisin deputatı

Prezident İlham Əliyevin sözü
gedən mötəbər beynəlxalq tədbir
də toxunduğu digər vacib məsə
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lə Azərbaycan Respublikasının
sülhün, təhlükəsizliyin, beynəlxalq
hüququn və ədalətin gücləndiril
məsinə töhfə vermək mənafeyin
dən çıxış edərək quruma qoşulmaq
qərarı ilə bağlı oldu. Cənab Pre
zident vurğuladı ki, qısa müddət
ərzində Azərbaycan öz səmərəli və
uğurlu fəaliyyəti ilə Qoşulmama
Hərəkatına üzv dövlətlərin hörmət
və etimadını qazana bildi. Nəticə
özünü çox gözlətmədi. 2016-cı ildə
təşkilat liderlərinin yekdil qərarı
ilə Azərbaycan 2019-2022-ci illər
üçün dünyanın BMT Baş Assamb
leyasından sonra üzvlərinin sayına
görə ikinci yerdə dayanan nəhəng
beynəlxalq təşkilatın sədri seçildi.
2019-cu il 25-26 oktyabr tarixlərin
də Qoşulmama Hərəkatı dövlət və
hökumət başçılarının Bakı şəhərin
də keçirilən Zirvə Toplantısında
Azərbaycan quruma sədrliyi üzə
rinə götürdü və fəaliyyətini tarixi
Banduq prinsipləri əsasında həyata
keçirəcəyini bir daha bəyan etdi.
Üçüncü qrup məsələlər:
Azərbaycan Respublikasının
QH-nin sədri olaraq qlobal
təhdid mənbəyi olan COVID19 pandemiyasına qarşı bey
nəlxalq səylərin birləşdirilməsi
istiqamətində atdığı  addımlar
Bu, bir həqiqətdir ki, Azərbay

ZƏFƏR

canın QH-yə sədrlik dövrü bir çox
beynəlxalq ekspertlərin doğurdu
ğu fəlakətlərin miqyası baxımın
dan  “3-cü dünya müharibəsi”
adlandırdıqları COVID-19 pan
demiyasının tüğyan etdiyi dövrə
təsadüf edir. Bu, mürəkkəb vəziy
yət QH-nin sədri olaraq Azərbay
canın qarşısında ölçüyəgəlməz
çətin vəzifələr qoydu. Qlobal siyasi
baxışa malik, çətinlikləri stimula
çevirməyi bacaran Prezident İlham
Əliyevin formalaşmış mürəkkəb
situasiya reallığında atdığı çevik
və unukal addımlar pandemiya
ya qarşı mübarizədə beynəlxalq
səylərin birləşdirilməsi mənafeyi
nə xidmət göstərməklə planetar
əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Cənab Prezident çıxışında yu
xarıda qeyd olunan reallıqların
işığında pandemiya ilə mübarizə
istiqamətində Azərbaycanın oy
nadığı mühüm rola diqqəti cəlb
etmişdir.

Bir qədər də konkretləşdirsək,
2020-ci ilin may ayında QH-yə
üzv dövlətlərin Təmas qrupunun
videoformatda keçirilən Bakı Zirvə
Toplantısında dövlətimizin rəhbəri
qlobal təhdid mənbəyinə COVİD-19 pandemiyasına qar
şı beynəlxalq səviyyədə səylərin
birləşdirilməsi və gücləndirilməsi
mənafeyinə xidmət edən unikal
təşəbbüslə - BMT Baş Məclisinin
xüsusi sessiyasının çağırılması
təklifi ilə çıxış etdi. Bu təşəbbüsü
BMT Baş Assambleyasının 2020-ci
ilin dekabrın 3-də keçirilən Xüsu
si Sessiyasında 150-dən artıq ölkə
dəstəklədi.
Bundan savayı, sözügedən Bakı
Zirvə Toplantısında cənab İlham
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, QH-yə
üzv dövlətlərin əsas humanitar və
tibbi ehtiyaclarını əhatə edən  məlu
mat bazası yaradıldı. Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) pande
miya ilə mübarizədə quruma üzv

dövlətlərin mövcud ehtiyaclarının
təmin edilməsi üçün həmin məlu
mat bazasından etibarlı mənbə kimi
istifadə edir.
Eyni zamanda, dövlətimizin
başçısı mötəbər yubiley tədbirində
vurğuladı ki,  Azərbaycan ÜST-ə
10 milyon ABŞ dolları həcmində
könüllü maliyyə ianəsi ayırmış,
30-dan çox ölkəyə humanitar və
maliyyə yardımı göstərmişdir.
Bundan savayı, təmənnasız olaraq
4 ölkəyə 150 min doza peyvənd
ianə etmişdir.
Cənab  İlham Əliyev çıxışında
pandemiya ilə mübarizə prosesi
nə ciddi əngəl olan daha vacib bir
məsələyə - “peyvənd millətçiliyinə”
diqqəti cəlb etmişdir: “Beynəlxalq
hesabatlara əsasən, bu günə qədər
dünyada mövcud olan peyvənd
dozalarının 75 faizindən çoxu 10
zəngin ölkə tərəfindən alınıb, aşağı
gəlirli ölkələrdə isə peyvəndlənmə
2 faizdən azdır”.
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ƏMƏKDAŞLIQ
Onu da qeyd edək ki, bu mə
sələyə beynəlxalq diqqətin cəlb
edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasın
da Qoşulmama Hərəkatı adından
bütün ölkələrin peyvəndlərə bə
rabər və universal çıxışının təmin
edilməsinə dair qətnamə irəli
sürmüş və həmin qətnamə cari
ilin mart ayında yekdilliklə qəbul
edilmişdir
Dövlətimizin başçısı vurğula
mışdır ki, BMT Baş Assambleyası
nın cari sessiyası çərçivəsində də
Azərbaycan eyni mövzuda qətna
mə layihəsi irəli sürməyi planlaş
dırır.
Dördüncü qrup məsələlər:
beynəlxalq siyasətdə ikili
standartlar və selektiv yanaş
ma, Ermənistanın Azərbayca
na qarşı təcavüzkar siyasəti və
cəzasızlıq sindromu
Prezident İlham Əliyevin təşkila
tın Yüksək Səviyyəli Toplantısında
etdiyi çıxışda səsləndirdiyi yuxarıda
qeyd olunan məsələlər ilk növbədə
beynəlxalq hüququn normaları və
beynəlxalq təşkilatların qərarları
ilə bağlı ikili standartlar və selek
tiv yanaşmaları özündə ehtiva edir.
Məsələyə bu prizmadan yanaşan
dövlətimizin başçısı təkzibedilməz
faktlara və arqumentlərə əsaslana
raq Ermənistanın məhz beynəlxalq
münasibətlərdə tüğyan edən ikili
standartlardan istifadə edərək  30 il
ərzində torpaqlarımızın 20 faizini
işğal altında saxladığını vurğula
mışdır. Cənab Prezident Qoşulma
ma Hərəkatının dövlət və hökumət
başçılarına xitabən bildirmişdir ki,
işğal dövründə Ermənistan öz əra
zisində və Qarabağda azərbaycanlı
lara qarşı etnik təmizləmə siyasətini
həyata keçirmiş, Xocalıda dinc əha
liyə qarşı soyqırım törətmiş, yüzlər
lə mülki şəxs, o cümlədən 106 qadın
və 63 usaq qətlə yetirilmişdir. İşğal
altında olan torpaqlarımız qanun
suz məskunlaşma, təbii sərvətlərin
qeyri-qanuni istismarı, mədəni və

dini irsimizin məhv edilməsi siyasə
tinə məruz qalmışdır. 1 milyondan
artıq soydaşımızın hüquqları total
şəkildə pozularaq qaçqın və məcbu
ri köçkün həyatı yaşamağa məcbur
edilmişdir.
Cənab  Prezident xüsusi olaraq
bildirmişdir ki, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi
4 qətnaməsində Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğal altındakı Azər
baycan ərazilərindən dərhal, tam
və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələbi
qoyulsa da, rəsmi İrəvan buna mə
həl qoymamışdır. Bu davranışın
qarşılığında Ermənistanın heç bir
beynəlxalq sanksiyaya məruz qal
maması işğalçıda arxayınçılıq sind
romu formalaşdırmışdır. Nəticədə
beynəlxalq cəzasızlıq rejimindən
şirniklənən Ermənistanın siyasi-hər
bi rəhbərliyi ölkəmizi “yeni ərazi
uğrunda yeni müharibə” ilə hədələ
məyə başlamışdır.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyinə
görə QH-nin üzv dövlətlərinə, Və
tən müharibəsi zamanı BMT TŞ-nin
qeyri-daimi üzvləri olan QH-nin 7
ölkəsinə qurumun 4 məlum qətna
məsinə istinadın olmadığı birtərəfli
mətbuat açıqlanmasının qarşısını
aldıqlarına görə xüsusi minnətdar
lığını bildirmişdir.
Dövlətimizin başçısı Ermənista
nın militarist siyasətinin pik nöqtəsi
olaraq ötən ilin  sentyabrın 27-də  
Azərbaycana qarşı genişmiqyas
lı hərbi əməliyyatlara başladığını
rəhbəri olduğu mötəbər qurumun
liderlərinin nəzərinə çatdırmışdır.
Cənab Prezident vurğulamışdır
ki, formalaşmış şəraitdə Azərbay
can Silahlı Qüvvələri əks-hücum
əməliyyatı həyata keçirərək, 44
günlük Vətən müharibəsində ərazi
bütövlüyümüzü və tarixi ədaləti
bərpa etmişdir. Ermənistan ötən ilin
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10 noyabr tarixində kapitulyasiya
aktına imza atmışdır. Azərbaycan
BMT TŞ-nin təxminən 30 il ərzində
icra olunmayan qətnamələrini işlək
vəziyyətə gətirmişdir.
Dövlətimizin başçısı qeyd edilən
məsələlər kontekstində Azərbayca
nın ərazi bütövlüyünü dəstəklədi
yinə görə QH-nin üzv dövlətlərinə,
Vətən müharibəsi zamanı BMT
TŞ-nin qeyri-daimi üzvləri olan QHnin 7 ölkəsinə qurumun 4 məlum
qətnaməsinə istinadın olmadığı
birtərəfli mətbuat açıqlanmasının
qarşısını aldıqlarına görə xüsusi
minnətdarlığını bildirmişdir.
Eyni minnətdarlıq hissi ilə Prezi
dent İlham Əliyev qeyd etmişdir ki,
QH-yə üzv dövlətlər Azərbaycanın
təşkilat çərçivəsində fəaliyyətini
yüksək qiymətləndirərək sədrlik
müddətinin 2023-cü ilin sonunadək
uzadılması ilə bağlı yekdil qərar qə
bul etmişlər.
Beşinci qrup məsələlər:
QH-nin postpandemiya döv
rü fəaliyyətinin səmərəliliyinin
daha da yüksəldilməsi mənafe
yinə xidmət edən təkliflər
Prezident İlham Əliyevin bey
nəlxalq rezonansa səbəb olmuş tə
şəbbüsləri bir daha belə bir həqiqəti

təsdiqlədi ki, Azərbaycan dünya
miqyasında coğrafi baxımdan bö
yük ölkə olmasa da, dövlət kimi sö
zünün mənası və çəkisi böyükdür.
Bu böyüklüyü şərtləndirən həlledi
ci amil onun liderinin - Prezident
İlham Əliyevin həm ölkə, həm də
beynəlxalq aləmdə yüksək nüfuza
malik olması ilə bağlıdır. Dünya
nın pandemiya tərəfindən hədəfə
alındığı, təhdid olunduğu bir real
lıqda hər bir dövlət və hər bir lider
öz simasını nümayiş etdirir və bu
çətin dövrdə Azərbaycan dövləti
və onun lideri cənab İlham Əliyev,
sözün həqiqi mənasında, bütün
dövlətlər və onların liderləri üçün
bir nümunədir. Milyonları ölümlə
hədələyən və bunu icra edən qlobal
pandemiya şəraitində mütləq ək
səriyyət düşünürdü ki, beynəlxalq
təhlükəsizliyə xüsusi cavabdehliyi
olan dövlətlər, yəni BMT Təhlü
kəsizlik Şurasının daimi üzvləri
birlikdə, ya da əlahiddə olaraq bu
ümumi bəlaya qarşı beynəlxalq
səylərin birləşdirilməsi məsuliyyə
tini üzərilərinə götürəcək və BMT
Baş Məclisinin xüsusi sessiyasını
cağıracaqlar. Həqiqət isə budur
ki, məlum təşəbbüslə BMT TŞ-nin
heç bir daimi üzvü çıxış etmədi.
Bu təşəbbüsü dünyanın müxtəlif

qitələrinin heç bir aparıcı dövləti
irəli sürmədi. Bu unikal təşəbbüslə
məhz Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Qoşulmama Hərəkatı
nın sədri İlham Əliyev çıxış etdi.
İnnovativ düşüncə tərzi, dərin
zəka və iti fəhmə malik Prezident
İlham Əliyev qurumun yubiley təd
biri çərçivəsində sədr olaraq daha 3
mühüm təklifini bildirdi:
Birincisi, post-COVID-19 dövrü
üçün qurumun mövqeyinin for
malaşdırılması məqsədi ilə ona
üzv dövlətlərin yüksək səviyyəli
iclasının keçirilməsi;
İkincisi, BMT-nin COVID-19-dan
sonra Qlobal Bərpa üzrə Yüksək
Səviyyəli Panelinin yaradılması
və bu təklifin Qoşulmama Hərə
katı tərəfindən təşviq edilməsi;
Üçüncüsü, quruma üzv dövlət
lər arasında təsisatlanma ideyası.
Dövlətimizin rəhbəri sonun
cu təklifi xüsusunda vurğuladı ki,
Azərbaycan quruma üzv dövlətlə
rin parlamentləri arasında əmək
daşlığın inkişafı ilə bağlı addımlar
atır. Bundan savayı, Azərbaycan
sədr kimi Qoşulmama Hərəkatının
Gənclər Şəbəkəsinin təsis iclasını
keçirmişdir.

Qeyd olunan istiqamətlər üzrə
dövlət başçısının rəhbərliyi al
tında atılan irimiqyaslı addımlar  
xalqımız və beynəlxalq ictimaiy
yət tərəfindən yüksək qiymətlən
dirilir. Həqiqət ondan ibarətdir
ki, hər gün minlərlə soydaşımız
Prezident İlham Əliyevə ünvanla
dığı minnətdarlıq məktublarında
ümumi bəlaya çevrilmiş pande
miyaya qarşı mübarizədə dövlət
başçısının qətiyyətinə, tələbkarlı
ğına, peşəkarlığına, humanizmi
nə, xeyirxahlığına, qayğısına və
şəfqətinə heyran qaldıqlarını dilə
gətirir, öz rəhbərləri ilə fəxr və
qurur hissi keçirdiklərini vurğu
layırlar.
Digər həqiqət isə bundan iba
rətdir ki, bugünkü dünyamızda
qlobal lider kəsirinin mövcudluğu
reallığında müzəff ər Prezident
İlham Əliyev ölkəmizin əra
zi bütövlüyünü və tarixi ədaləti
bərpa etməklə həm Azərbayca
nın simvoluna çevrilmişdir, həm
də beynəlxalq aləmdə haqq və
ədalətin çarçısı olaraq qlobal lider
statusuna yüksəlmişdir. Bu gün
Prezident İlham Əliyevin ən qatı
əleyhdarları belə bu danılmaz
həqiqəti etiraf etmək məcburiyyə
tindədirlər.
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TƏHLİL

Sülh sazişinin qaçılmazlığı
və Ermənistanın boş ümidləri
Müzəffər Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsindən
sonra Ermənistanın imzaladığı kapitulyasiya aktı
nın müddəaları mərhələ-mərhələ həyata keçirilsə də,
Zəngəzur dəhlizi məsələsində müəyyən ləngimələr
müşahidə olunur. Ermənistan tərəfi hər zaman oldu
ğu kimi bu dəfə də sözünün üstündə durmur, müxtə
lif absurd səbəblər və bəhanələr gətirməklə dəhlizin
açılmasına maneələr törətməyə çalışır.

Vüqar İskəndərov
Milli Məclisin deputatı

Ermənistan rəhbərliyi hələ də
başqa çıxış yolunun olmadığını ya
dərk etməkdə çətinlik çəkir, yaxud
da ölkəni bilərəkdən uçuruma
doğru aparır. Çünki illərlə davam
edən proseslər, işğalçının  biabırçı
məğlubiyyəti, xalqımızın möhtə
şəm zəfəri Ermənistanın səhv bir
siyasət yürütməsinin nəticəsidir.
30 il ərzində Azərbaycan  tor
paqlarında göstərdiyi vandallığın  
göstəriciləri işğalçı ölkənin həm
iqtisadi, həm siyasi, həm də digər
məsələlərdə nə qədər Azərbay
candan geridə olduğunu aşkara
çıxarır. Zəngəzur dəhlizi məsələ
sində də Ermənistan rəhbərliyi
nin ləng addım atması elə ən çox
özlərinə ziyan vuracaq. Çünki

onsuz da çökmüş bir dövlətin hələ
də kommunikasiya xətlərindən
kənarda qalması, hələ də qonşu
dövlətlərlə münasibətlərin nizam
lanmaması onun özü üçün növbəti
xaos yarada bilər. Rusiyalı tarix
çi ekspert, yarandığı ilk gündən
erməni maraqlarına xidmət edən
“Regnum” İnformasiya Agentliyi
və eyniadlı internet nəşrinin baş
redaktoru Modest Kolerov öz mə
qaləsində yazır: “Bu gün Ermənis
tan Cənubi Qafqazda Rusiyanın
təhlükəsizliyi üçün faydalı olacaq
qüvvələr balansını ifadə etməkdə
belə acizdir... Bu ölkə öz sərhədlə
rini qorumur, hətta özünün hesab
etdiyi sərhədlərdən də geri çəkilir.
Açıq demək lazımdır: Ermənistan
müstəqil dövlətçiliyini itirir...”
İqtisadiyyatı ifl ic olmuş Er
mənistanın bu gün tək çıxış yolu
qonşu ölkələrlə normal münasi
bət qurmaqdır. Bu dövlətin daxili
iqtisadiyyatı daim xaricdən gələn
maddi  mənbələrdən asılı vəziy
yətdə yaşayıb. Bu da Ermənista
nın dövlət olaraq inkişafına deyil,
yalnız yer üzündən silinməməsinə
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kifayət edə bilir. Ölkədə xalqın ya
şayış səviyyəsi, güzəranı olduqca
aşağıdır. İnsanlar arasında intihar
halları son illərin ən pik həddinə
çatıb. Bu baxımdan işğalçı Ermə
nistan yeganə çıxış yolunu Azər
baycanın şərtlərinə razı olmaqla
əldə edə bilər.
Burada bir maraqlı məqam da
ondan ibarətdir ki, Ermənistanın
hazırkı baş naziri Nikol Paşinyan
məsələyə müəyyən qədər müsbət
mövqe göstərmək istəsə də, görü
nür onun da çəkindiyi qüvvələr
var. Axı mənfur qonşularımız sivil
dövlətdən daha çox terror ölkəsi
imicini formalaşdırıb, ASALA kimi
terrorçu qruplaşmanın adı ilə məş
hurdur. Buna görə Nikolun türklər
demişkən “köşəyə sıkışmasını”
müşahidə etmək olar.
“Saman çöpündən yapışan”
Ermənistan mövcud durumda İran
amilindən də maksimum fayda
lanmağa çalışır. Əsas hədəf isə
qaçılmaza çevrilmiş Azərbaycan
la sülh müqaviləsini imzalamağı
mümkün qədər uzatmaqdır. Rəsmi
İrəvanın ATƏT-in Minsk qrupu

AKTUAL

manda, Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin “Valday” Beynəlxalq Diskus
siya Klubunun iclasında regionda
uzunmüddətli nizamlama prosesi
üçün zəruri şəraitin yaradılması
nın vacibliyini vurğulayıb. Rusiya
lideri yalnız bu halda regionda
nəqliyyat yollarını və
iqtisadi əlaqələri bər
pa etməyin mümkün
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdo
olacağını,  nəticədə
ğanın Rusiya Prezidenti Vladimir Putin
hər iki ölkənin təhlü
lə görüşündə Qarabağ məsələsinin də
kəsizliyinin təminatı
müzakirə olunması bu problemin hələ
üçün şərait yaranaca
də gündəmdə qalmasının təzahürü
ğını qeyd edib.
Zəngəzur məsə
dür. Zəngəzur dəhlizinin kapitulyasiya
ləsi əslində kiçik bir
aktına salınması Azərbaycanın uğuru
dəhliz rolunu oynasa
ilə yanaşı, türk dünyası adına da böyük
da, geosiyasi yanaş
zəfərdir. Bu dəhlizin reallaşmasında mə
mada bu yolun bö
nəvi olaraq bütün türk dövlətləri Azər
yük əhəmiyyəti var.
baycana dəstək olmalıdırlar. Onsuz da
Çünki bu dəhliz yal
hər bir halda Azərbaycan həmişəki kimi
nız Azərbaycandan
Naxçıvana quru yolu
dönməz və sərt mövqeyindədir.
funksiyasını daşımır,
vaxtı ilə parçalanmış
türk dünyasının birləşməsinə də
yasiya aktına imza atanlardan biri
dəstəkdir.
elə “böyük qardaşı” Rusiyadır ki,
Tarixə nəzər salsaq görərik ki,
o da hələlik daha ciddi addımların
Zəngəzurun vaxtilə Ermənistana
atılmasına cəhd göstərmir.  Rusi
verilməsi sanki bu birliyi parça
yanın bu hərəkətinin Ermənistan
lamaq məqsədi daşıyırdı. Bu gün
dakı maraqlı qüvvələrə qol-qanad
isə Azərbaycanın bu şanlı qələbəsi
verməsi faktları da var. Eyni za
nu “diriltməyə” çalışması, onu
təzədən danışıqlar prosesinə cəlb
etmək arzusu da region dövlətləri
tərəfindən təqdir olunmur. Bütün
bunlara baxmayaraq, məsələnin
uzanması müsbət heç nə vəd et
mir. Çünki Ermənistanın kapitul

regionda geosiyasi maraqların toq
quşmasına gətirib çıxarır. Azər
baycan siyasi gedişi ilə böyük türk
dünyasının açar dövlətinə çevrilib.
Bu baxımdan regionun digər siyasi
qüvvələri bununla razılaşmaq istə
mirlər.
Vaxtilə Qafqazdan türkləri
sıxışdırmaq istiqamətində atılan
addımlar bu gün əksinə işləyir.
Regionda türk hegemonluğu get
dikcə gücləndiyi üçün Zəngəzur
dəhlizi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tay
yib Ərdoğanın Rusiya Prezidenti
Vladimir Putinlə görüşündə Qara
bağ məsələsinin də müzakirə olun
ması bu problemin hələ də gün
dəmdə qalmasının təzahürüdür.
Zəngəzur dəhlizinin kapitulyasiya
aktına salınması Azərbaycanın
uğuru ilə yanaşı, türk dünyası adı
na da böyük zəfərdir. Bu dəhlizin
reallaşmasında mənəvi olaraq
bütün türk dövlətləri Azərbaycana
dəstək olmalıdırlar. Onsuz da hər
bir halda Azərbaycan həmişəki ki
mi dönməz və sərt mövqedədir.
İnşallah, Zəngəzur dəhlizi
mütləq açılacaq və türk dünyasını
birləşdirən bir yola çevriləcək.
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SORĞU

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

Vətənmüharibəsindəəldəedilmişzəfərdənsonrabölgədəərazi
bütövlüyümüzünbərpası,yeni
quruculuqişlərininvüsətalması,
məcburiköçkünlərinözdoğma
yurdlarınadönməsikimiməsələlərinhəlliiləbağlıproseslərmüvafiq
qanunvericilikaktlarınınqəbul
olunmasınıvəyamövcudqanunlaraəlavəvədəyişikliklərinedilməsinişərtləndirir.Burayasosialiqtisadiməsələlərləyanaşı,həmdə
dövlətquruculuğuistiqamətində
təkmilləşdirilməprosesiiləbağlı
məsələlərdədaxildir.Bildiyiniz
kimi,“2021-ciilindövlətbüdcəsi
haqqında”QanundaQarabağıninkişafınayönəlik1,3milyardmanat
vəsaitinayrılmasınəzərdətutulmuşvəhazırdauğurlaicraolunmaqdadır.
İşğaldanazadedilmişərazilərdəidarəetmənintəkmilləşdirilməsi
məqsədiiləölkəbaşçısınınmüvafiqsərəncamlarınaəsasənyeni
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təsisatlar-AzərbaycanRespublikasıPrezidentininxüsusinümayəndəlikləriformalaşmaqdadır.
BununlabağlıMilliMəclis“Dövlət
qulluğuhaqqında”Qanunaartıq
müvafiqəlavələretmişdir.“AzərbaycanRespublikasındaiqtisadi
rayonlarınyenibölgüsühaqqında”
ölkəPrezidentinin7iyul2021-ci
iltarixliFərmanıiləAzərbaycanda14iqtisadirayon,ocümlədən
QarabağvəŞərqiZəngəzuriqtisadirayonlarıyaradılmışdır.
Yeniinkişafmərhələsindədövlət
quruculuğuvəhüquqsiyasətinin
təkmilləşdirilməsiiləbağlızərurətlərhakimiyyətindigərqolları
iləbərabərparlamentindədiqqət
mərkəzindəolacaqdır.
MilliMəclisinHüquqsiyasəti
vədövlətquruculuğukomitəsininpayızsessiyasındakeçirilən
iclaslarındaənənəyəuyğunolaraq
2021-ciilinyazvənövbədənkənarsessiyalarındagörülənişlər,
payızsessiyasınınişplanımüzakirəolundu.Buraya“MüstəqillikGünühaqqında”Azərbaycan
RespublikasınınQanunu,2022-ci
ilinMilliFəaliyyətPlanındanirəli
gələnqanunlayihələri,həmçinin
QHT-lərinfəaliyyətinitənzimləyənqanunlaraəlavəvədəyişiklik
edilməsi,“Məhkəmələrvəhakimlərhaqqında”Qanundadəyişiklik
edilməsivədigərməsələlərdaxil
edilmişdir.Qarşıdakısessiyada
AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin,AliMəhkəmənin,Baş
prokurorun,NaxçıvanMuxtar
RespublikasıAliMəclisininqanunvericiliktəşəbbüsüqaydasında
təqdimetdiklərilayihələrin,dövlət
büdcəsizərfinədaxilolansənədlərin,komitəyədaxilolacaqdigər
qanunlayihələrininmüzakirəsi,
onlararəyvətəklifərinhazırlanmasınəzərdətutulub.Bunormativ
hüquqiaktlarmüzakirəolunarkən,
əlbətə,yenişəraitindiktəetdiyi
tələblərdənəzərəalınacaqdır.

SORĞU

Fəzail İbrahimli

Adil Əliyev

MilliMəclisSədrininmüavini,
İctimaibirliklərvədiniqurumlar
komitəsininsədri

MilliMəclisSədrininmüavini,
Gənclərvəidmankomitəsininsədri

Rəhbərliketdiyimkomitəictimaibirliklərvədiniqurumlarlabağlıdövlətsiyasətininformalaşdırılmasıvəhəyatakeçirilməsiüzrəaparıcıkomitəolaraq44günlükVətən
müharibəsindənsonradiniqurumlarınstatusunu,hüquq
vəvəzifələrinimüəyyənləşdirən,qanunvericiliktəşəbbüsüqaydasındadiniqurumlarınfəaliyyətiiləbağlıyaranan
münasibətləritənzimləyən“Dinietiqadazadlığıhaqqında”
sənədədəyişiklikedilməsiiləəlaqədarqanunlayihəsiniüç
oxunuşdamüzakirəetmişdir.Qanunun“Diniayinlər,mərasimlərvəatributlar”adlanan21-cimaddəsindəmövcud
olanhissədahadagenişləndirilərəkyenivariantdaverilmişdir:“Hərbihissəninkomandanlığıdöyüşəməliyyatları,döyüşnövbətçiliyi,qarovulvəqarnizonxidməti,hərbi
təlimləriləəlaqədarolanhallaristisnaolmaqla,asudəvaxtlarındahərbiqulluqçularındiniibadətetmələrinəmane
olabilməz.Hərbihissələrdədinxadimlərininfəaliyyətinə
hərbihissəkomandanlığınınrazılığıiləyolverilir”.
Qanunlayihəsi2021-ciilmayın4-dəMilliMəclisdə
üçüncüoxunuşdaqəbuledilmişvə2021-ciiliyunun18-də
qanuniqüvvəyəminmişdir.
AzərbaycandasəfərdəolanGürcüstanınDiniMəsələlər
üzrəDövlətAgentliyininsədriZazaVaşaxmadzeninbaşçılıqetdiyinümayəndəheyətiiləgörüşdə“Dinhaqqında”
QanununhazırlanmasıüçünAzərbaycanparlamentinin
təcrübəsindənistifadəninəhəmiyyətindəndanışılmışdır.
2000-ciildəqəbuledilən“Qeyri-hökuməttəşkilatları
(ictimaibirliklərvəfondlar)haqqında”mövcudQanuna
mütəmadiolaraqdövrüntələbinəuyğundəyişikliklər
edilir.Həminsənədəəsasənfəaliyyətgöstərənictimai
birliklərimizsırasındamüharibəəlillərinivəşəhidailələrini,qazilərivəveteranlarıtəmsiledənxeylisaydatəşkilatvəictimaibirliklərmövcuddur.

RəhbərliketdiyimGənclərvəidmankomitəsicariildəöz
üzərinədüşənvəzifələrinöhdəsindənlayiqincəgələrək,zəruri
qanunlarınqəbulolunmasında,eləcədəbəzisənədlərəmüvafiq
dəyişikliklərinedilməsindəmühümroloynamışdır.Komitəmizdə“Gənclərsiyasətihaqqında”,“Bədəntərbiyəsivəidman
haqqında”qanunlardabəziuyğunlaşdırmalaraparılmış,qanunlarımızınmətnindəmüvafiqəlavəvədəyişikliklərMilliMəclisinplenariclasınatövsiyəedilmişdir.Plenariclasdasözügedən
layihələrəbaxılmışvəlazımidəyişikliklərhəyatakeçirilmişdir.
Budanılmazbirfaktdırki,Prezident,müzəfərAliBaş
KomandanİlhamƏliyevinrəhbərliketdiyirəşadətliAzərbaycanOrdusunundöyüşmeydanındaqazandığıtarixiqələbə
özüiləyenireallıqlargətirdi.Ermənistanın30illiktəcavüzünə
sonqoyularaqəzəlivəəbədiAzərbaycantorpaqlarıdüşmən
işğalındanbirdəfəlikazadedildi,ölkəmizinərazibütövlüyü
bərpaolundu.Gənclərimizindöyüşmeydanındagöstərdikləri
şücaətləbərabər,informasiyacəbhəsindəapardıqlarısistemli
mübarizə,cəbhəyədəstəkaksiyalarıAzərbaycandagəncnəslin
dərinvətənpərvərlikhissləriilətərbiyəolunmasınınbarizgöstəricisioldu.
Mənəvidəyərlərimizinformalaşdırılmasıgəncnəslinvətənə
məhəbbət,dövlətəsevgihissiiləbərabər,sağlamvətəndaşkimi
yetişdirilməsiüçündəolduqcavacibdir.Düşünürükki,gənclərdəvətənpərvərlikduyğularınındahadadərinləşdirilməsiilə
bağlı“Gənclərsiyasətihaqqında”Qanundamühümməqamlar
olsada,övladlarımızınbütünnövzərərlivərdişlərdənqorunmasındavəvətənəməhəbbətruhundatərbiyəedilməsində“Vətənpərvərliktərbiyəsihaqqında”Qanununqəbulunazərurətin
yarandığıhissolunur.
Payızsessiyasıərzindəkomitəmizdəbirsıradigərqanunvericilikaktlarıüzərindəmüvafiqəlavəvədəyişikliklərinaparılmasıdaistisnaolunmur.
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SORĞU

Ziyafət Əsgərov

Tahir Mirkişili

Müdaﬁə,təhlükəsizlikvəkorrupsiya
iləmübarizəkomitəsininsədri

İqtisadisiyasət,sənayevə
sahibkarlıqkomitəsininsədri

ŞanlıVətənmüharibəsindənsonradövlətimizintarixindəyenibirmərhələbaşlayıb.Qalibdövlətkimiqədəm
qoyduğumuzbuyenidövrbizdəndahaməsuliyyətliolmağıtələbedir.Qazanılmışqalibiyyətiqoruyubsaxlamaq,
dövlətçilikənənələrimizimöhkəmləndirmək,ordumuzu
gücləndirmək,başdamüzəfərAliBaşKomandanolmaqlaxalqımızınbiryumruqkimibirləşərəkyaratdığıgücü
dahadaartırmaq,şübhəsiz,parlamentimizqarşısındayeni
vəzifələrqoyur.Vətənmüharibəsindənsonrayaranmış
vəziyyətölkədəyeniqanunlarınqəbulunazərurətyaradır.
Hesabedirəmki,qəbuledilməsivacibolanbeləqanunlardanbiri“Siyasipartiyalarhaqqında”Qanundur.1992-ci
ildəqəbuledilmişmövcudqanunmüasirdövrdəhakimiyyətləsiyasipartiyalararasındakıkonfiqurasiyaya,siyasi
sisteminfəlsəfəsinəuyğungəlmir.Odurki,yeniqanunun
qəbuledilməsinəehtiyacvar.Yeniqanundahakimiyyətləsiyasipartiyalararasındaolanmünasibətlərindəqiqlik
çərçivəsigöstərilməli,partiyalarınfunksiyalarıdəqiqləşdirilməli,ümumilikdəqanundövrüntələblərinəuyğunlaşdırılmalıdır.Həmçininhesabedirəmki,“Siyasivəzifələrhaqqında”Qanundaqəbuledilməlidir.Çünkibugünəkimi
ölkəmizdəbeləbirqanunqəbuledilməyib,budamüəyyən
problemləryaradır,hansıvəzifələrinsiyasivəzifəolduğubilinmir.“Dövlətqulluğuhaqqında”Qanundadövlət
qulluqçularınıntəsnifatımüəyyənedilib,lakinbutəsnifatdaxilindəsiyasivəzifələrayrıcaqeydedilməyib.Hansı
vəzifələrinsiyasivəzifə,hansılarındövlətqulluğuolduğu
qanunsəviyyəsindəmüəyyənedilərsə,bu,hüquqibaxımdandahayaxşıolar.Beləbirqanununqəbuledilməsihəm
dəsiyasivəzifəlişəxslərinməsuliyyətinidəqiqləşdirməyə,
ölkəmizdəaparılankorrupsiyayaqarşımübarizənindaha
səmərəlihəyatakeçirilməsinəköməkedəbilər.

ÖlkəmizinVətənmüharibəsindəkiqalibiyyətiregiondayeni
reallıqlaryaradıb.Qərb-Şərqorta
iqtisadidəhlizinmühümhissəsi
olanAzərbaycanınmünaqişəni
həlletməsiöznövbəsindərespublikamızınqeyri-neftsektoruüçün
yeniinkişafmənbələriniaşkara
çıxarıb.Buinkişafıdahadasürətləndirmək,ölkəmizəinvestisiyavə
texnologiyalarıngəlişinistimullaşdırmaqüçün“İnvestisiyafəaliyyəti
haqqında”,“Sahibkarlıqfəaliyyətihaqqında”,“Qiymətləndirmə
haqqında”,“Qiymətlikağızlar
haqqında”,“ƏlətAzadİqtisadiZonasıhaqqında”qanunlarda,Vergi
Məcəlləsindəmüvafiqdəyişikliklərinaparılmasınaehtiyacvar.Eyni
zamanda,“İnformasiyatəhlükəsizliyihaqqında”,“Turizmhaqqında”yeniqanunlarındaqəbuluna
ehtiyacduyulur.Bütünbuistiqamətlərdəİqtisadisiyasət,sənaye
vəsahibkarlıqkomitəsimüvafiq
təhlilləraparır.

SORĞU

Zahid Oruc
İnsanhüquqları
komitəsininsədri
Zəfərtarixininyazıldığıhazırkı
mərhələdəAzərbaycanınöztorpaqlarınıerməniişğalçılarındanazad
etməsivəərazibütövlüyününtəmini
insanhüquqvəazadlıqlarısahəsindəmüəyyənçağırışvəhədəfəriön
planaçıxarıb.İşğalındavametdiyi
onilliklər,eləcədə44günlükmüharibədövründəinsanhüquqlarının
pozulması,Ermənistanıntörətdiyi
vandalizmhadisələri,işğalçıölkəninhərbicinayətləri,təbiətinviran
qoyulmasıiləbağlıekolojicəlladlıqlar,tarixiabidələrimizinməhviinsan
hüquqlarınınqorunmasınıprioritet
məsələkimiortayaçıxarıb.
Azərbaycandövlətinininsan
hüquqlarısahəsindəmövcudolantəsisatlarınınbirgəfəaliyyətivəkoordinasiyalıhəyatakeçiriləntədbirləribu
sahədəişlərindahasəmərəlitəşkilinə
imkanverir.
Ötənilinsessiyalarındaparlamentinİnsanhüquqlarıkomitəsində
AzərbaycanRespublikasınınİnsan
HüquqlarıüzrəMüvəkkilinin(Ombudsmanın)2020-ciilüzrəməruzəsi
vəİnsanalverinəqarşımübarizəüzrə
MilliKoordinatorunAzərbaycan
Respublikasındainsanalverinəqarşı
mübarizəyədairməlumatıdinlənilmiş,MilliMəclisətövsiyəolunmuşdur.VəkillərKollegiyasıiləbirgə

Azərbaycandavəkilliyinhəyatakeçirilməsininqanunvericilikdənqaynaqlananproblemləriiləbağlıonlayn
videokonfrans,təklifvətövsiyələrlə
əlaqədarsiyasətsənədihazırlanmış,
insanhüquqlarıprofilliQHT-lərlə
birgəgörüşkeçirilmiş,görüşlərdə
səslənənideyavətəklifərəuyğun
arayışhazırlanmışdır.
Payızsessiyasıərzindəqanunvericiliktəşəbbüsüqaydasında
MilliMəclisətəqdimolunanqanun
layihələrininmüzakirəsi,mövcud
qanunvericiliyintəkmilləşdirilməsi
istiqamətindəbəziqanunlaradəyişikliklərinedilməsinəzərdətutulub.
KomitədəVətənmüharibəsidövründəErmənistansilahlıqüvvələrinin
işğalınəticəsindətörədiləncinayətlərin,Azərbaycandövlətinədəymiş
ziyanın,ölkəvətəndaşlarınınpozulmuşhüquqlarınınmüdafiəsinin
beynəlxalqinstansiyalardabaxılması
məsələsivədigərmövzulardadinləmələrinkeçirilməsiplanlaşdırılır.
KomitəninpayızsessiyasımüddətindəQHT-lərinfəaliyyətinitənzimləyənqanunlaraəlavəvədəyişiklik
edilməsihaqqında,difamasiyahaqqında,nifrətnitqihaqqındaqanunvericiliklayihələrinin,rəqəmsalməkandaölkəvətəndaşlarınınhüquqlarının
qorunması,beyinmərkəzləriiləbağlı
qanunlayihələrininişlənibhazırlanmasınəzərdətutulur.
Qarşıdakımüddətdəölkədəmedianın,ocümlədənsosialşəbəkələrin
mövcuddurumuvəinkişafstrategiyasıiləbağlıİnsanHüquqlarıüzrə
MüvəkkilinvəMedianınİnkişafı
Agentliyininiştirakıiləfikirmübadiləsiaparılacaq.Busessiyadakomitəmizdəinsanhüquqlarısahəsində
fəaliyyətgöstərənbeynəlxalqtəşkilatlarlavəmüvafiqprofilliQHT-lərlə
əməkdaşlığıngücləndirilməsi,eyni
zamanda,məişətzorakılığınınqarşısınınalınmasıiləbağlımaarifəndirmətədbirlərininhəyatakeçirilməsi,
rəqəmsalməkandaölkəvətəndaşlarınınhüquqlarınınqorunmasıiləbağlı
layihələrinhazırlanmasıgözlənilir.

Tahir Rzayev
Aqrarsiyasətkomitəsininsədri

44günlükVətənmüharibəsindəqazandığımıztarixiqələbədən
yarananreallıqlaryeniqanunlarınhazırlanıbqəbuledilməsini
zərurətəçevirir.İşğaldanazad
edilənərazilərinaqrarsektorun
inkişafıüçünböyükpotensiala
malikolduğununəzərəalaraq
kəndtəsərrüfatınıninkişafında
mühüməhəmiyyətkəsbedən
“Toxumçuluqhaqqında”Qanununyenidənhazırlanıbqəbul
olunmasınaehtiyacvardır.
“Qidatəhlükəsizliyihaqqında”Qanununqısazamanda
qəbuledilməsivacibdir.Kənd
təsərrüfatıiləbağlıbəziqanunlarda-“Arıçılıqhaqqında”,
“Pambıqçılıqhaqqında”,“Ailə
kəndlitəsərrüfatıhaqqında”
qanunlardagününtələbiiləəlaqədardəyişikliklərinvəəlavələrinedilməsidəməqsədəuyğun
olardı.
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Sadiq Qurbanov

Musa Quliyev

Təbiiehtiyatlar,energetika
vəekologiyakomitəsininsədri

Əməkvəsosial
siyasətkomitəsininsədri

Vətənmüharibəsininqələbəiləbaşaçatması,torpaqlarımızın
erməniişğalındanazadolunmasıölkəmizdəekologiyanınbərpası
iləbağlıyenimünasibətlərinformalaşmasıfonundaqanunvericiliyintəkmilləşdirilməsizərurətiniyaratmışdır.
AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin2fevral2021-ciiltarixlisərəncamıilətəsdiqedilmiş“Azərbaycan2030:sosial-iqtisadi
inkişafadair”MilliPrioritetlərimüəyyənolunmuşbeşistiqamətə
vəBMT-ninAzərbaycandadayanıqlıinkişafıniqtisadi,sosialvə
ekolojiaspektləriniəhatəedən(17DİM,88hədəfvə119göstərici)
prioritetlərəuyğunolaraqAzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisininnormativhüquqiaktlarvəqanunlayihələribarədəTəbii
ehtiyatlar,energetikavəekologiyakomitəsitərəfindənhəmekolojibazanı,həmdəenergetikasahəsiniəhatəedənyeniqanunların
hazırlanmasına,bəziqanunlarabirsıraəlavəvədəyişikliklərin
edilməsinəehtiyacvar.
Komitəningündəliyindəduran“Ekolojizərərinaradanqaldırılmasıhaqqında”,“Ətrafmühitinmühafizəsi,təbiətdənistifadəvə
ekolojitəhlükəsizliyintəminedilməsisahəsindədövlətinformasiya
sistemlərihaqqında”,“Ovçuluqqaydalarınıntəkmilləşdirilməsi”,
“Ətrafmühitinvətəbiiehtiyatlarınmonitorinqininaparılmasına
dair”,“İçməlisuvəmeliorasiyahaqqında”,“Ətrafmühitinmühafizəsihaqqında”,“Xüsusimühafizəolunantəbiətərazilərivə
obyektlərihaqqında”,“Yerintəkihaqqında”qanunlara,Meşəvə
Torpaqməcəllələrinədəyişiklikləredilməsibarədəsənədlərekologiyasahəsiniəhatəedənqanunlayihələridir.“Elektroenergetika
haqqında”,“Qaztəchizatıhaqqında”və“Energetikahaqqında”
qanunlardadəyişiklikedilməsi,“Elektrikenerjisiistehsalındabərpa
olunanenerjimənbələrindənistifadəhaqqında”Qanundaisədigər
qanunvericilikaktlarınauyğunlaşdırılmalarınaparılmasıenergetikasahəsindəqanunvericiliyintəkmilləşdirilməsibaxımındanaktuallıqkəsbedir.Komitəmizinpayızsessiyasındanəzərdətutulan
bulayihələriaidiyyətiqurumlarlabirgəəməkdaşlıqçərçivəsində,
qarşılıqlıməsləhətləşmələrəsasındahazırlamasınəzərdətutulur.

Postmüharibədövründəəhalininsosial
müdafiəsiningücləndirilməsiistiqamətində
birsıramühümtədbirlərhəyatakeçirilmişdir.Şəhidailələrinin,müharibəəlillərininvə
veteranlarınstatuslarınınmüəyyənedilməsi,
fəxriadlarınverilməsivəsosialmüdafiəni
gücləndirməməqsədiiləcənabPrezident
İlhamƏliyevtərəfindən11fərmanvə40sərəncamimzalanmış,YAŞATFondufəaliyyətə
başlamış,şəhidailələrivəmüharibəəlillərininvahidreyestriyaradılmış,buqəbildən
olaninsanlarınproblemlərininoperativvə
hərtərəfihəlliməqsədiilərayon(şəhər)icra
hakimiyyətiorqanlarındamüvafiqşöbətəsis
edilmiş,onlarınproblemlərininvəmüraciətlərinin“Birpəncərə”prinsipiiləhəlliüçün7
qurumüzrə26xidmətgöstərənVahidƏlaqələndirməMərkəziyaradılmışdır.
ÖtənbirilərzindəMilliMəclistərəfindənşəhidailələrinin,müharibəəlillərivə
veteranlarınınsosialmüdafiəsiningücləndirilməsiməqsədiilə19qanuna(“Əlilliyiolan
şəxslərinhüquqlarıhaqqında”,“Məşğulluqhaqqında”,“Əməkpensiyalarıhaqqında”,“Sosialmüavinətlərhaqqında”,“Şəhid
adınınəbədiləşdirilməsivəşəhidailələrinə
ediləngüzəştlərhaqqında”,“Sosialsığorta
haqqında”,“Dövlətrüsumlarıhaqqında”və
s.)əlavəvədəyişiklikləredilmişdir.Hazırda
MilliMəclisinƏməkvəsosialsiyasətkomitəsində“Xeyriyyəçilikfəaliyyətihaqqında”
qanunlayıhəsiüzərindəişçiqrupusəviyyəsindəişaparılır.
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Əhliman Əmiraslanov
Səhiyyəkomitəsininsədri
AzərbaycanRespublikasının
Prezidenti,AliBaşKomandan
İlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
erməniişğalçılarıüzərindəqazanılanhərbi-siyasizəfərxalqımızınçoxəsrliktarixininənböyük
hadisəsidir.

Təbiidirki,ərazibütövlüyümüzbərpaolunduqdansonra
artıqqanunvericilikbazasınıntəkmilləşdirilməsindəyenireallıqlar
yaranır.Bugündövlətbaşçısının
rəhbərliyiiləölkəmizdəmüxtəlifsahələriəhatəedənsistemlivə
genişmiqyaslıislahatlaraparılır,
gələcəkinkişafüçünyenihədəfər
vəstratejiprioritetlərmüəyyənləşdirilir.
Vətənmüharibəsindədüşmənləüzbəüzdöyüşübşəhidolmuş,
hünərləriiləölkəmizinərazisinibütövləşdirənigidlərimiz,ilk
növbədə,onlarıdünyayagətirən,
böyüdübərsəyəçatdıran,cəbhəyə
yolasalanşəhidailələriAzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevinxüsusidiqqətmərkəzindədir.Onun
tərəfindənşəhidailələrinin,müharibəəlillərinin,Vətənmüharibəsi
qəhrəmanlarınınrifahhalınınyaxşılaşdırılmasınaxidmətedən,xüsusibirdəfəlik,aylıqmüavinətlərin
vəPrezidenttəqaüdününtəsisiilə
bağlıimzalananonlarlafərmanbu

qayğınınəyanitəzahürüdür.
RəhbərliketdiyimMilliMəclisinSəhiyyəkomitəsininvəzifəsi
dəölkədəbusahədəgörülənişlərə
dəstəkverməkdir.Vətənmüharibəsindəmöhtəşəmzəfərimizin
qazanılmasındaəsasroloynayan
qəhrəmanoğullarımızın-qazilərimizinsağlamlığınınbərpasıən
mühümməsələlərsırasındadır.Bu
önəmlimissiyanındahamütəşəkkilvəyüksəksəviyyədəhəyatakeçirilməsiüçünmüvafiqqanunvericilikbazasınıntəkmilləşdirilməsi
zəruridir.Bununlabağlıdiqqət
mərkəzindəolanbaşlıcaməsələ
komitəmizintəməlqanunuolan
“Əhalininsağlamlığınınqorunmasıhaqqında”və“Tibbisığortahaqqında”qanunlarayenidən
baxılması,lazımidəyişikliklərin
edilməsiməsələsidir.Buməqsədlə
komitəmizdə2021-ciilinpayızsessiyasındaadıçəkilənmövzularda
dinləmələrinkeçirilməsidənəzərdətutulur.
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Hicran Hüseynova
Ailə,qadınvəuşaq
məsələlərikomitəsininsədri
Rəşadətliordumuzunqəhrəmanlığı,müzəfərAliBaşKomandanİlham
ƏliyevinsərkərdəliyiiləAzərbaycan
tarixiqələbəçalaraq,ərazibütövlüyünübərpaetdi,torpaqlarımızerməni
işğalındanazadolundu.44günlük
Vətənmüharibəsihəmölkədə,həmdə
bölgədəyenireallıqlaryaratdı.Buvəziyyəthəmdəyenihüquqimüstəvinin
yaranmasınıvəyamövcudqanunvericilikbazasınındahadagücləndirilməsinizəruriedir.Artıqbirçoxqanunlara
əlavəvədəyişikliklərolunmuşdur.Ancaqbəziqanunlarınyenidənnəzərdən
keçirilməsinəehtiyacvardır.
Komitəmizişğaldanazadolunmuşərazilərdəqadınsahibkarlığının
inkişafetməsi,qadınməşğulluğunun
artmasıistiqamətindətəşəbbüslərgöstərirvəbununlabağlıqanunvericilik
təhlilolunur.
2010-cuildə“Məişətzorakılığının
qarşısınınalınmasıhaqqında”Qanun
qəbuledilib.Busənədinqəbuledilməsindən10ildənçoxmüddətkeçir.
Hazırdaqanununtətbiqizamanıyarananbəziçətinliklərimüşahidəedirik
vətəkmilləşdirilməsinəehtiyacvardır.
Məişətzorakılığıqadınlar,uşaqlar,
ailələrvəbütövlükdəcəmiyyətüçün
ağırfiziki,emosional,iqtisadivəsosial
nəticələrdoğurur.2020-ciilinnoyabr
ayındacənabPrezidentİlhamƏliyevin

sərəncamıilə“AzərbaycanRespublikasındaməişətzorakılığıiləmübarizəyədair2020-2023-cüillərüçün”
MilliFəaliyyətPlanıtəsdiqlənmişdir.
Buplanınicrasınıntəminedilməsiilə
bağlıNazirlərKabinetininsərəncamı
damövcuddur.Məişətzorakılığıilə
mübarizəyədairMilliFəaliyyətPlanınınyerinəyetirilməsiiləəlaqədar
tədbirlərinhəyatakeçirilməsibizim
buistiqamətdəbirsıranəticələrəldə
etməyimizəmüsbəttəsirgöstərəcəkdir.
Məişətzorakılığıiləmübarizəsahəsindənormativhüquqiaktlardanəzərdə
tutulantədbirlərinhəyatakeçirilməsi
vəsəmərəliliyininartırılmasıdaqarşıdadayananməsələlərdəndir.Bunun
üçünhəmyerliqanunvericiliyintəhlili
aparılmalı,həmdəbeynəlxalqtəcrübəöyrənilməlidir.Övladınıtəkbaşına
böyüdən,birçoxhallardaişləməyən
vəümidinialimentəbağlayananaların
vəhimayədəolanuşaqlarınhüquqlarınınmüdafiəsicəmiyyətdəciddi
probleməçevrilməkdədir.Alimentin
alınmasıişləriiləbağlıməhkəməqərarlarınınicrasıiləəlaqədarson18ildə
41,5dəfəartımolmuşdur.Əlbətə,bu
sahədəqanunvericilikdədəbəziəlavələrinedilməsinəehtiyacyaranır.Əgər
2001-ciildəalimentinalınmasıiləbağlı
məhkəməqərarlarınınicrasınınsayı
2260idisə,2019-cuildəburəqəm93939
olmuşdur.Bustatistikgöstəricilərvə
edilənmüraciətlərbirdahaAliment
Fondununyaradılmasıməsələsini
aktuallaşdırır.Butəsisatartıqişləkmexanizmdir.
15iləvvəlqəbuledilmiş“Gender
(qadınvəkişi)bərabərliyinintəminatı
haqqında”Qanunölkədəgenderbərabərliyininhəyatakeçirilməsinəmühüm
təkanolmuşdur.Lakinyeniçağırışlar
buqanunubirdahanəzərdənkeçirməyitələbedir.Busahədədəaraşdırmalaraparılır.Ölkəmizdəailəsiyasəti
sahəsindəqanunvericilikbazasıyaradılmışdır.Ammabununlayanaşı,ailəqanunvericiliyində“erkənnikah”anlayışınıntərifi,nikahyaşınınaşağısalınma
səbəbləri,nikahmüqaviləsi,boşanma
prosesivədigərməsələlərləbağlıəlavə
vədəyişikliklərəehtiyacvardır.
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Siyavuş Novruzov
Regionalməsələlər
komitəsininsədri
Postkonfiktdövrününözreallıqlarıvəçağırışlarıvar.Bugerçəkliklər
əsasındacəmiyyətdəvəparlament
səviyyəsindəmüzakirələrinaparılmasıfonundamüxtəlifməsələlərlə
əlaqədarqanunvericiliktəşəbbüsləri
irəlisürüləbilər.
30iləyaxınmüddətərzindəişğalaltındaqalmıştorpaqlarımızda
tarixi,dinivəmədəniabidələrimiz
ermənivandalizminəməruzqalıb.
NazirlərKabinetinin2avqust
2001-ciiltarixli132nömrəliqərarı
ilətəsdiqedilmiş“Dünyaəhəmiyyətlidaşınmaztarixvəmədəniyyət
abidələrininsiyahısı”,“Ölkəəhəmiyyətlidaşınmaztarixvəmədəniyyətabidələrininsiyahısı”və
“Yerliəhəmiyyətlidaşınmaztarixvə
mədəniyyətabidələrininsiyahısı”na
əsasən,işğalolunmuşərazilərdə
dövlətqeydiyyatındaolantarixvə
mədəniyyətabidələrininümumi
sayı900-dənçoxdur.Azərbaycanın
vaxtiləişğaledilmişərazilərində
tarixi-diniabidələrinsayıümumən
403-dür.Onlardan67-siməscid,
144-üməbəd,192-siisəziyarətgahlardır.Qəbiristanlıqlarınsayıisə
900-dənartıqdır.Yerigəlmişkən,67
məsciddən(Şuşada13,Ağdamda5,
Füzulidə16,Zəngilanda12,Cəbra-
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yılda5,Qubadlıda8,Laçında8)65-i
tamamilə,2-siisəqisməndağıdılaraqyararsızhalasalınıb.Digərtərəfdən,bəzənermənilərişğaletdikləri
ərazilərdəyerləşənməscidlərin
Azərbaycanxalqınadeyil,başqa
dövlətlərəməxsusolduğunuiddia
edərəkməkrliaddımlaratıblar.Bu,
faşistErmənistanınbəşəriyyətəqarşı
terrorçuvəcinayətkarəməllərinin
bariznümunələrindənbiridir.
Bukontekstdətarixiyeradlarınındəyişdirilməsinidəxüsusi
vurğulamaqlazımdır.Beynəlxalq
konvensiyalaraəsasən,bu,mədəni
soyqırımdır,eynizamanda,tarixin
təhrifolunmasınahesablanmışsiyasi
cinayətdirvətəkcəAzərbaycanxalqınadeyil,bütövlükdəbəşəriyyətə
qarşıyönəlib.
BuməsələlərAzərbaycanPrezidentininxüsusidiqqətmərkəzindədir.Dövlətbaşçısıbuistiqamətdə
müvafiqqərarlarverir,mühüm
addımlaratılır.Eynizamanda,yeni
mərhələdə-postmüharibədövründə
MilliMəclisdəyeradlarınındəyişdirilməsiiləbağlıməsələlərvaxtaşırımüzakirəedilir,qərarlarqəbul
olunur.Ermənilərtərəfindənadı
dəyişdirilərəkVəngadlandırılmış
kəndimizəÇinarlıadınınverilməsi
belənümunələrdənbiridir.Bununla
yanaşı,XocalınınQuşçubabakəndininBaharlı,XocavəndinTsaruki
kəndininisəHünərliadlandırılması
tarixiyaddaşımızınbərpasıvəmilli
irsimizinqorunmasıbaxımından
olduqcaəhəmiyyətlidir.Madagizin
tarixiadınınbərpaedilərəkSuqovuşanadlandırılmasıdabubaxımdan
xüsusiqeydedilməlidir.
Belənümunələrinfonundadüşünürəmki,həmmədəniirsimizin
qorunması,həmdətarixiadların
bərpasıiləəlaqədarayrıcaqanunlarınqəbuluhəyatakeçiriləbilər.
Buradahəmtarixifaktlardan,həm
dəmövcudreallıqlarəksolunan
beynəlxalqtəcrübədənistifadəetməkolar.

Qənirə Paşayeva
Mədəniyyətkomitəsininsədri
AzərbaycandaVətənmüharibəsindənsonrayaranmışyenigerçəkliklər,ərazilərimizinazadedilməsi
birsıraəməlifəaliyyətsahələrində
olduğukimi,qanunvericilikdədə
yeniliklərizəruriedir.
Öncəonudeyimki,MilliMəclisinkomitəsədrikimihəyatımınən
xoşbəxttöhfəsiŞuşanınmədəniyyət
paytaxtıolmasıiləbağlımüvafiq
qanunlayihəsininmüzakirələrindəiştiraketməyimolub.Birvaxtlar
bəlkəçoxumuzunağlınadagəlməzdiki,beləbirgerçəklikyaranar
vəbizlərmüvafiqqanunlayihəsini
müzakirəyəçıxararıq.
MilliMəclisinMədəniyyət
komitəsivədahaüçkomitənin
birgəmüzakirəetdiyi,parlamentinüçardıcıliclasındamüzakirəyə
təqdimolunmuş“Azərbaycanın
mədəniyyətpaytaxtı-Şuşaşəhəri
haqqında”qanunlayihəsibizim
hərbirimizinhəyatındaənəlamətdar,unudulmazhadisəidi.Cənab
PrezidentinqanunvericiliktəşəbbüsüiləMilliMəclisədaxilolmuş
vəmüzakirələrləqəbuledilmiş15
maddədənibarətsənəd44günlükmüharibədəqazanılmıştarixi
zəfərinnəticəsidir.Buqələbədə
Uluöndərinvəsiyyətinisədaqətlə
yerinəyetirmişAliBaşKoman-

danİlhamƏliyevinvəmüzəfər
AzərbaycanOrdusununmüstəsna
xidmətlərini,dövlət-xalqbirliyinin
təntənəsinimüzakirələrdəbirdaha
minnətdarlıqlaqeydetdik.
Yeniqanunagörə,Azərbaycanın
mədəniyyətpaytaxtıŞuşaşəhərinininzibatisərhədləridaxilində
ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuyaradılıb.QanunŞuşaşəhərindədövlət
siyasətininəsasistiqamətlərini,
Şuşaərazisindəvəonunmühafizə
zonasındahüquqitənzimləməni,abidələrinbərpası,qorunması,
öyrənilməsi,istifadəsivətəbliğini,
Şuşaərazisindətikinti,memarlıq
vəşəhərsalmafəaliyyətini,Şuşada
beynəlxalqsəviyyəlitədbirlərinkeçirilməsinivədigərbirsıramühüm
məsələləritənzimləyir.
“Qeyri-maddimədəniirsinqorunması”iləbağlıqanunlayihəsininpayızsessiyasındaparlamentin
plenariclasınatəqdimolunmasıda
komitəningündəliyindədir.Ölkə
başçısınınvəBirincivitse-prezidentMehribanxanımƏliyevanın
muğam,aşıqsənətibaşdaolmaqla
mədəniirsimizəyüksəksəviyyəli
diqqətvəqayğısı,muğamımızın
beşiyiolanərazilərimizinişğaldan
azadedilməsifonundabeləbir
qanununqəbulubizlərinyalnız
hüquqideyil,həmdəmənəviborcudur.Buqanununqəbuluözünəməxsusaşıqsənətiənənələrinə
malikKəlbəcər,Laçınaşıqməktəbinə,Qarabağfolklormühitinin
canlanmasına,Qarabağxalçaçılıq
məktəbinindirçəlişinədəmüsbət
təsiredəcəkdir.
Eynizamanda,ölkəmizdəcənab
PrezidentintövsiyəsiiləyeniMədəniyyətStrategiyasıhazırlanır.Artıq
komitədə“Davranışmədəniyyəti”
konsepsiyasınaMədəniyyətNazirliyirəhbərliyininiştirakıiləbaxılıb,
bubarədəfikirmübadiləsiaparılıb.
Hesabedirikki,həminkonsepsiya
vəstrategiyadayeniqanunların
yaranmasına,bəziqanunlaraciddi
əlavəvədüzəlişlərinedilməsinə
zərurətyaradabilər.
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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.

-Mədəniirsimizindünyaya
tanıdılmasındaBirincivitseprezidentMehribanxanım
Əliyevanınxidmətləriəvəzsizdir.MədəniyyətNazirliyibu
işlərindavamıolaraqhazırda
hansılayihələrüzərindəiş
aparır?
-Doğrudur,Azərbaycanın
Birincivitse-prezidentihörmətli
MehribanxanımƏliyevamədəniyyətimizin,sözünəslmənasında,himayədarıdır.Onunrəhbərliketdiyi

HeydərƏliyevFondufəaliyyətə
başladığı2004-cüildənxalqımızın
çoxəsrlikmədənimirasınınqorunması,mədəniyyətimizinmüxtəlif
sahələrininbeynəlxalqaləmdətanınması,xüsusilədəmüasirdövrdə
muğamsənətininyaşadılmasıvə
təbliğinəmüstəsnatöhfələrverir.
Fondundəstəyivətəşkilatçılığıilə
keçirilənbeynəlxalqmuğammüsabiqələri,musiqifestivallarıhəm
musiqimədəniyyətimizininkişafında,həmdəmalikolduğumuz
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mədənizənginliyindünyayaçatdırılmasındamühümroloynayır.Bu
günAzərbaycanmusiqisininsorağı
müxtəlifölkələrinmötəbərsəhnələrindəngəlir,zənginsənətirsimiz
nüfuzlusərgilərdənümayişolunur.
UNESCOvəISESCO-nun
xoşməramlısəfiriolanMehriban
xanımƏliyevanınhərikitəşkilatlaölkəmizinmədəniəlaqələrinin
inkişafında,zənginmədəniyyətimizindünyamiqyasındayüksək
dəyərqazanmasındaxidmətləri
xüsusiqeydolunmalıdır.Mehribanxanımındəstəyisayəsində
hazırdaAzərbaycanın13irsnümunəsi“Bəşəriyyətinqeyri-maddi
mədəniirsiüzrəReprezentativ
Siyahısı”nda,2nümunəsi“Təcili
qorunmayaehtiyacıolanqeyrimaddimədəniirsüzrəSiyahı”da
yeralır.Ölkəmizin3tarixi-mədəni
irsməkanıisəUNESCO-nunDünyaİrsiSiyahısınasalınıb.BuuğurlarMehribanxanımƏliyevanın
bilavasitədəstəyi,Azərbaycanın
MədəniyyətvəXariciİşlərnazirlikləri,UNESCOyanındaAzərbaycanRespublikasınınDaimi
NümayəndəliyivəUNESCOüzrə
AzərbaycanRespublikasıMilli
Komissiyasınınbirgəfəaliyyətinəticəsindəmümkünolub.
Bundanəlavə,ötənillərdəiki
şəhərimiz-BakıvəNaxçıvan“İs-

Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Şuşada təşkil edilən sərgilərlə tanış olurlar

lam Mədəniyyətinin Paytaxtı” elan
edilib, bir sıra tarix-mədəniyyət
abidələrimiz ISESCO-nun da mü
vafiq siyahılarına daxil olunub.
Mədəniyyət Nazirliyinin priori
tetlərindən biri mədəni irsimizin
ölkəmizdə və dünyada təbliğidir.
Musiqi kollektivlərimizin, ayrı-ayrı
qrup və fərdi sənətçilərin, ifaçıların
beynəlxalq festival və müsabiqələr
də iştirakı diqqətdə saxlanılır. Xalq
sənətimiz, təsviri incəsənət nümu
nələrimiz, nəşrlərimiz beynəlxalq
sərgilərdə yer alır, filmlərimiz kino
festivallarda mükafatlar qazanır.      
Müzəff ər Ali Baş Komandanın
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu
nun 44 günlük Vətən müharibəsin
də qazandığı tarixi qələbə sayəsində
işğaldan azad edilən yurd yerləri
mizdə mədəniyyətin yenidən dirçəl
dilməsi, 30 ilə yaxın sürən işğal döv
ründə erməni barbarlığına məruz
qalmış mədəni irsimizin bərpası bu
gün nazirlik olaraq fəaliyyətimizin

öncəlik kəsb edən istiqamətlərin
dəndir. Bu sahədə bütün layihə
lərimizi “Mədəniyyəti Qarabağa
qaytarırıq” şüarı ilə həyata keçiririk.
Eyni zamanda, Qarabağın vaxtilə
mövcud olmuş mədəni zənginlik
lərini beynəlxalq aləmdə tanıdır,
o cümlədən yurd yerlərimizdə
ermənilər tərəfindən mədəni mirası
mıza qarşı törədilmiş vandalizmin
miqyasını dünyaya çatdırırıq.
“İslam irsimizi tanıyaq” layihə
sində məscidlər, türbələr, xanə
gahlar, karvansaralar barədə qısa
videoçarxlar ərsəyə gətirilərək
nümayiş olunur. Azərbaycanda ta
rixən mövcud olmuş tolerantlığın,
mədəni müxtəlifl iyin təsdiqi ola
raq həyata keçirdiyimiz “Xristian
irsimizi tanıyaq” layihəsi çərçivə
sində isə Azərbaycan ərazisində
xristian dininə aid olan və dövlət
tərəfindən qorunan məbədlər, kilsə
və ibadətgahlara aid qısa videoma
teriallar hazırlanaraq yayımlanır.

- Cənab nazir, milli mədəni
irslə bağlı məsələləri siyasiləş
dirərək öz məkrli maraqları
nı gerçəkləşdirməyə cəhdlər
göstərən qüvvələrin mövcud
luğu məlumdur. Bəzi hallarda
beynəlxalq təşkilatlar belə
qüvvələrin təsiri altında ikili
standartlar tətbiq edir. Biz bu
kimi halların torpaqlarımızı
erməni işğalından azad etdik
dən sonra da şahidi oluruq.
Mədəni irsimizə belə münasi
bət yolverilməzdir. Bu barədə
nə deyə bilərsiniz?
- Təəssüf ki, beynəlxalq aləmdə
bəzən xalqların milli-mədəni irsinə
münasibətdə obyektivlikdən uzaq,
birtərəfl i, qərəzli yanaşmaların
şahidi oluruq. Bunu Azərbaycana
münasibətdə də görmək mümkün
dür. 30 illik işğal zamanı ermənilə
rin şəhər və kəndlərimizdəki mad
di mədəniyyət nümunələrinə qarşı
törətdikləri vandalizm barədə illər
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öncədən Azərbaycan dövləti mə
lumatlı idi və ərazilərə UNESCO
missiyasının göndərilməsi ilə bağlı
dəfələrlə müraciət olunmuşdu. La
kin Ermənistan tərəfinin hər vəch
lə mane olması, eləcə də  təşkilatın
bu məsələyə maraq göstərməməsi
üzündən Qarabağda bu missiya
gerçəkləşməmişdi. Hazırda quru
mun missiyasının Azərbaycanın
işğaldan azad edilmiş ərazilərinə
səfəri ilə əlaqədar danışıqlar da
vam etdirilir. Azərbaycanın şərtləri
ilə bağlı texniki detallar onlara
çatdırılıb. Biz bu məsələyə ədalət

yaxın Ermənistanın işğalda saxla
dığı vətən torpaqları azad olundu,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa
edildi. Bəli, müharibədən sonra tor
paqlarımızda gördüyümüz mənzə
rə işğal dövründə xalqımızın tarixi
və mədəni mirasının hansı barbarlı
ğa məruz qaldığını nümayiş etdirir.
Tarix boyu bütün müharibələr qanqada və dağıntılarla müşayiət olu
nub. Ancaq bir xalqın sırf mədəniy
yətinə, tarixi abidələrinə qarşı bu
qədər amansız müharibə aparmaq
bəlkə də elə bədnam qonşularımıza
xas keyfiyyətdir.

Talan edilmiş bu tarixi, mə
dəni abidələrin bərpası dövlət
başçımızın diqqət mərkəzindədir.  
İndiyədək Mədəniyyət Nazirliyi
tərəfindən işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə dövlət qeydiyyatında
olan 300-dən çox tarix və mədəniy
yət abidəsinin monitorinqi həyata
keçirilib. Şuşa, Cəbrayıl, Füzuli,
Zəngilan, Xocavənd, Qubadlı,
Ağdam və Kəlbəcər rayonları üzrə
yerləşən, dövlət qeydiyyatında ol
mayan tarixi, memarlıq və arxeolo
ji əlamət daşıyan 100-dən artıq
obyekt, həmçinin 846 mədəniyyət

li və qərəzsiz mövqe gözləyirik.
İnanırıq ki, təşkilat məsələni siya
siləşdirməyəcək  və missiyanı sırf
öz mandatına uyğun olaraq həyata
keçirəcək.

Maddi mədəniyyət abidələrinin
zənginliyi ilə seçilən Qarabağ böl
gəsinin Ermənistan tərəfindən iş
ğalı nəticəsində xalqımıza məxsus
bütün mədəniyyət infrastrukturu,
eləcə də İslam mədəniyyətinə aid
olan bütün tikililər, məscidlər, abi
dələr dağıdılıb. Təkcə İslam mədə
niyyətinə aid abidələr deyil, qədim
alban-xristian irsi abidələri də bu
barbarlığa məruz qalıb. Dünyanın
ilk insan məskənlərindən sayılan
məşhur Azıx və Tağlar mağaraları,
Qaraköpək, Üzərliktəpə kurqanları
dağıdılıb, hərbi məqsədlər üçün is
tifadə edilib, qəbiristanlıqlar yerlə
yeksan olunub.

müəssisəsi  - 451 kitabxana, 342
mədəniyyət evi və klub müəssi
səsi, 20 muzey, 25 uşaq musiqi
məktəbi, 1 kinoteatr, 2 teatr, 2 qale
reya, 3 kinoklub monitorinq edilib.
Bütün bunlar tamamilə dağıdılmış
vəziyyətdədir. Monitorinq prosesi
bitdikdən sonra erməni işğalı döv
ründə mədəniyyətimizə vurulmuş
ziyanın tam mənzərəsini ölkə icti
maiyyətinin və beynəlxalq birliyin
diqqətinə çatdıracağıq.

- Erməni vandalizmi nəticə
sində 30 il işğal altında qalan
ərazilərimizdə çoxəsrlik tarix
və mədəniyyət abidələrimiz
tanınmaz hala gətirilib. Ha
zırda bu abidələrin bərpası
yönündə hansı işlər görülür?
- Ali Baş Komandan İlham Əli
yevin rəhbərliyi ilə müzəff ər ordu
muzun qazandığı  zəfər xalqımızın
ədəbi qürur mənbəyi olacaq. 30 ilə
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- Ermənistan hərbi-siyasi rəh
bərliyinin Azərbaycan xalqına
məxsus tarix və mədəniy
yət abidələrinin dağıdılması

NAZİR
və mənimsənilməsinə görə
məsuliyyətə cəlb olunması yö
nündə işlər artıq başlayıbmı?
-  Bəli, işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə Ermənistan tərəfin
dən arxeoloji qazıntıların aparıl
ması, tarixi maddi və mədəni irs
abidələrinin talanması və digər
epizodlarla bağlı Baş Prokurorlu
ğun İstintaq İdarəsində Cinayət
Məcəlləsinin müvafiq maddələri
ilə cinayət işi başlanıb.
Azərbaycan Haaqa Konvensi
yasının protokollarına qoşulub.
Bu konvensiyalarda hərbi müna
qişələr zamanı hər bir dövlətin öz
ərazisində və rəqib tərəfin ərazi
sində yerləşən mədəni dəyərlərin
qorunması, arxitektura, incəsənət,
tarixi abidələr, daşınan və daşın
maz mədəni dəyərlərin müdafiə
edilməsi iştirakçı dövlətlərin qarşı
sında vəzifə kimi qoyulur.
Ancaq biz Ermənistanın timsa
lında tamam başqa vəziyyətlə qar
şı-qarşıyayıq. Ermənilər bəşəriyyət
əleyhinə cinayətlər törətməklə,
bütün beynəlxalq hüququn nor
ma və prinsiplərini ayaqlar altına
alıblar. Təəssüf ki, beynəlxalq bir
lik də bu vandalizmə göz yum
maqda davam edir. Ancaq biz heç
nəyə baxmadan öz təbliğatımızı
aparmalıyıq. Hazırda ermənilərin
Azərbaycana qarşı hərbi təcavü
zü, törətdiyi müharibə cinayətləri
ilə bağlı materiallar hazırlanır. Bu
prosesə beynəlxalq mütəxəssis
lər də cəlb olunub. Bu materiallar
aidiyyəti instansiyalara göndərilə
cək və Ermənistan gec-tez törətdiyi
əməllərə görə ədalət məhkəməsi
qarşısında cavab verəcək.   
- Erməni vandalizminin nəti
cələri aradan qaldırılır, bərpa
işləri aparılır. Necə düşü
nürsünüz, gələcək nəsillərin
erməni barbarlığını, onların
əsl simasını unutmaması üçün
hansı tədbirlər görülməlidir?
- Prezident İlham Əliyev və
Birinci vitse-prezident Mehriban

xanım Əliyevanın birbaşa nəzarə
ti altında işğaldan azad olunmuş
torpaqlarda bərpa və quruculuq
işlərinə başlanılıb. Dövlət başçısı
tərəfindən Azərbaycanın mədə
niyyət paytaxtı elan olunmuş Şuşa
şəhərində geniş mədəni qurucu
luq prosesi həyata keçirilir. Artıq
qala şəhərimizdə Molla Pənah
Vaqifin məqbərəsinin və Bülbü
lün ev-muzeyinin təmir-bərpadan
sonra açılışı keçirilib. Məscidlər
bərpa olunur. Bir sözlə, Şuşanın
işğaldan öncəki şöhrətinin özünə
qaytarılması və beynəlxalq aləmdə
tanıdılması istiqamətində davamlı
iş gedir. May ayında “Xarıbülbül”
Musiqi Festivalı, avqustda Vaqif
Poeziya Günlərinin keçirilmə
si, habelə Üzeyir Hacıbəyli XIII
Beynəlxalq Musiqi Festivalının ilk
konsertinin azad Şuşada keçirilmə
si dediklərimizə misaldır. Onu da
qeyd edim ki, sentyabrda TÜRK
SOY Daimi Şurasının Özbəkistanın
Xivə şəhərində gerçəkləşən 38-ci
iclasında Şuşa şəhərinin 2023-cü
il üçün “Türk Dünyasının Mədə
niyyət Paytaxtı” adına namizədliyi
tərəfimizdən irəli sürülüb. Bü
tün bu layihə və tədbirlər qədim
şəhərimizin, Qarabağ elimizin
beynəlxalq aləmdə tanınmasına
vəsilə olacaq. Bununla biz həm də
dünyanın diqqətini işğal zamanı
ermənilərin viranəyə çevirdiyi ya
şayış məntəqələrimizə, vandalizmə
məruz qoyduğu tarixi abidələrimi
zə yönəltmiş olacağıq.
Bu tarixin gələcək nəsillərə
çatdırılması üçün dövlət başçı
sının tapşırığına əsasən, erməni
vandalizminin nümunəsi olan bəzi
məkanlar, yerlə yeksan edilmiş ya
şayış yerlərinin xarabalıqlarının bir
hissəsi olduğu kimi saxlanılacaq.
Həmçinin Prezidentin müvafiq
tapşırığına əsasən işğaldan azad
edilmiş bölgələrdə aparılan bərpa
və quruculuq işləri çərçivəsində
açıq səma altında işğal muzeylə
rinin yaradılması və xatirə komp
lekslərinin inşası nəzərdə tutulur.

Bu muzeylərdə ermənilərin viran
qoyduğu şəhər və kəndlərimi
zin dağıntılarının nümayişi üçün
Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi
əsasında xarici və yerli mütəxəssis
lərin səyi nəticəsində müvafiq kon
sepsiyalar hazırlanmağa başlanılıb.
2021-ci ilin may ayının 28-də Pre
zident İlham Əliyevin iştirakı ilə
Ağdam İşğal və Zəfər Muzeyləri
Kompleksinin təməlqoyma məra
simi baş tutub. Cəbrayıl Memorial
Kompleksi və Döyüş Muzeyinin
konsepsiyası da hazırlanaraq ölkə
rəhbərliyinə təqdim olunub. Layi
hənin həyata keçirilməsinə dair ra
zılıq əldə edilib. Füzuli şəhəri üçün
müvafiq konsepsiya hazırlanıb
və aidiyyəti üzrə təqdim olunub.
Ölkə başçısının tapşırığına uyğun
olaraq işğaldan azad edilən digər
torpaqlarımız üçün də konsepsi
yaların hazırlanması işləri davam
etdirilir.  Bu faktlar düşmənin nə
qədər qeyri-insani və barbar oldu
ğunu yaddaşlarda əbədi yaşada
caq.
- Mədəniyyət Nazirliyi Milli
Məclisin Mədəniyyət komitəsi
ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində
fəaliyyət göstərir. Bu əmək
daşlıq mədəniyyət sahəsinin
canlanması üçün nələr vəd
edir?
- Bəli, Milli Məclisin Mədəniy
yət komitəsi ilə sıx əməkdaşlığı
mız var. Komitədə mədəniyyətin
müxtəlif sahələrini əhatə edən
qanun layihələrinin müzakirələrin
də Mədəniyyət Nazirliyinin rəy və
təklifl əri nəzərə alınır. Nazirliyin
təşkil etdiyi əksər tədbirlərdə par
lamentin Mədəniyyət komitəsinin
sədri Qənirə Paşayeva şəxsən işti
rak edir. Mədəniyyət Strategiyası
ilə bağlı Milli Məclisdə müzakirə
lərin aparılması nəzərdə tutulub.
Xalqımızın qədim və çağdaş mədə
ni mirasının qorunması və təbliği
məqsədi ilə Mədəniyyət komitəsi
ilə əməkdaşlığımızın daha da ge
nişlənəcəyinə əminəm.
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- Nazirlik tərəfindən “Davra
nış Mədəniyyəti Konsepsiya
sı” hazırlanıb və bunun üçün
ictimai dinləmələr düşünülür.
Bu konsepsiya özündə nələri
ehtiva edir?
- Prezident İlham Əliyevin
“Mədəni irsimizin qorunması, sax
lanılması, Azərbaycan mədəniyyə
tinin dünyaya təbliği, gənc nəslin
Azərbaycan mədəniyyətindən,
mədəni irsindən xəbərdar olması
və milli ruhda tərbiyəsi işində Mə
dəniyyət Nazirliyinin rolunun ye
nidən formalaşdırılması” ilə bağlı
strateji göstərişin icrası məqsədi ilə
nazirliyin bu istiqamətdə fəaliy
yəti üçün əsas platforma rolunu
oynayacaq “Davranış Mədəniyyəti
Konsepsiyası”nın hazırlanmasına
başlanılıb.
Cəmiyyətimizin, xüsusilə də
gənc nəslin milli-mənəvi dəyərlərə
sahib olması Azərbaycanın daxili
siyasətinin mühüm istiqamətlərin
dəndir. Dövlətimizin başçısı öz çı
xışlarında milli-mənəvi dəyərlərin
və mədəniyyətimizin əhəmiyyətini
vurğulayaraq qeyd edir ki, məhz
xalqımızın iradəsi, milli köklərə
bağlılığı imkan verməyib ki, xalqı
mız assimilyasiyaya uğrasın. Bizim
mədəniyyətimiz milli mənsubiy
yətimizi qorumaq üçün başlıca rol
oynayıb.
Ümummilli lider Heydər
Əliyev 2001-ci ildə Dünya Azər
baycanlılarının I Qurultayında
demişdir: “Müstəqil Azərbaycan
dövlətinin əsas ideyası azərbay
cançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz
milli mənsubiyyətinə görə qürur
hissi keçirməlidir və biz azərbay
cançılığı - Azərbaycanın dilini,
mədəniyyətini, milli-mənəvi də
yərlərini, adət-ənənələrini yaşat
malıyıq”.
Üçrəngli bayrağımız milli
kimliyimizin əsas daşıyıcıların
dan biridir. Bayrağımızın daşıdığı
ideallara, xalqımızın milli-mənəvi
dəyərlərinə sadiq nəslin yetişməsi
cəmiyyətimizin başlıca amalıdır.

44 günlük Vətən müharibəsi zama
nı Ali Baş Komandanın rəhbərliyi
altında bayrağımızın ifadə etdiyi
dəyərləri yaşatmaq və yüksəltmək
üçün canını və sağlamlığını dü
şünmədən fəda edən Azərbaycan
əsgəri bayrağımızın müqəddəsli
yini yeni bir mərhələyə yüksəldib.
Bununla da tarixin yeni səhifəsinə
qədəm qoyan Azərbaycan xalqının
qarşısında gündəlik həyatında da
bayrağımızın ideallarının ətrafında
daim səfərbər olmaq və dəyərlərini
yaşatmaq kimi şərəfli vəzifə durur.
“Davranış Mədəniyyəti Kon
sepsiyası”nın da əsas məqsədi bu
dəyərlərin qorunmasına töhfə ola
caq ümumi platformanın yaradıl
masıdır. Bu prosesin ilkin mərhə
ləsi kimi ictimai rəyin öyrənilməsi
məqsədi ilə vətəndaşlar arasında
sorğu keçirilir.
- Mədəniyyət sahəsində
həyata keçirilən islahatlar
prosesinə uyğun yeni Mədə
niyyət Strategiyası hazırlanır.
Strategiyada prioritet olaraq
hansı sahələrin önə çəkilməsi
nəzərdə tutulur və bu sənəd
mədəni inkişafa nə kimi töh
fələr verəcək?
- Mədəniyyət Nazirliyinin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, iş
mexanizmində operativliyin təmin
edilməsi, idarəçilik metodologi
yasının modernləşdirilməsi, tabe
müəssisələrin iş prinsiplərinin
müasirləşdirilməsi və bütün sistem
üzrə koordinasiyanın qurulması
məqsədi ilə “Mədəniyyət Nazir
liyinin institusional islahatlarının
icrasına dəstək Proqramı” hazırla
nıb. Proqramın strateji istiqamət
ləri mədəniyyət və irsin tədqiqi,
qorunması və inkişafı, insan və
cəmiyyətin inkişafı, həmçinin mə
dəniyyətimizin beynəlxalq aləmdə
qorunması və təbliğini əhatə edir.
İslahatların əsas məqsədi nazirlik
sistemində hüquqi bazanın tək
milləşdirilməsi, şəff af və səmərəli
idarəetmə mexanizmlərinin yara
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dılması, müasir infrastrukturun
qurulması, insan kapitalının inki
şafı, məzmunun zənginləşdirilmə
si, dayanıqlı maliyyələşmə və mo
dellərin qurulmasından ibarətdir.
Proqram mədəniyyət sahəsinin
müxtəlif istiqamətləri üzrə qabaq
cıl beynəlxalq təcrübəyə əsasla
nan 16 layihədən ibarətdir. Bu
proqram çərçivəsində “Azərbay
can Respublikasının Mədəniyyət
Strategiyası”nın hazırlanmasına
başlanılıb. Yeni strategiyaya uyğun
olaraq restrukturizasiya, nazirliyin
insan resurslarının inkişafı sistemi
nin qurulması və idarə olunması,
idarəçilikdə səmərənin yüksəldil
məsi, dövlət-özəl tərəfdaşlıq və
autsorsinq idarəetmə modelləri
nin, davranış mədəniyyəti, milli
geyim və milli ritm standartlarının
hazırlanması, tabelikdə olan bir
sıra müəssisələrin funksionallığı
nın artırılması və dövlət büdcəsin
dən asılılığın aradan qaldırılması
məqsədi ilə publik hüquqi şəxs
statusunda fəaliyyət göstərməsi
və digər istiqamətlər üzrə müvafiq
tədbirlər həyata keçirilib.
Eyni zamanda, “Mədəniyyət
naminə sülh” qlobal kampaniya
sı barədə də danışmaq istərdim.
Kampaniyanın əsas məqsədi Azər
baycanın işğaldan azad olunmuş
ərazilərində mövcud vəziyyətin,
dağıdılmış infrastrukturun və
mədəniyyətə qarşı törədilmiş soy
qırımın dünyaya çatdırılmasına
nail olmaqdır. Bu qlobal kampa
niya sülh vasitəsilə mədəni irsin
qorunmasını, dinc və dayanıqlı
sülhsevər cəmiyyətlərin qurul
masını, beynəlxalq sülh sistem
lərinin gücləndirilməsini, sülhün
əldə olunmasında mədəniyyətin,
mədəniyyətin inkişafında sülhün
rolunun öyrənilməsini nəzərdə
tutur. Azərbaycanın mövqeyinin
və sadiq olduğu dəyərlərin dün
yaya düzgün çatdırılması olduqca
vacibdir. Bu kampaniya Prezident
İlham Əliyev tərəfindən 2008-ci
ildə irəli sürülmüş “Bakı Prosesi”

NAZİR

və 2010-cu ildə BMT Baş Assamb
leyası çərçivəsində irəli sürülmüş
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumu təşəbbüslərinin
qlobal miqyasda davamını və
onun əsas ideyalarına sadiqliyimi
zi nümayiş etdirir.
- Anar müəllim, vaxtilə dövlət
tərəfindən qorunan abidələ
rə dair bir sıra neqativ hallar
mövcud idi. Mədəniyyət naziri
təyin ediləndən sonra Prezi
dent sizi qəbul edərkən bu
məsələlərə də diqqət yetir
mişdi. Belə halların təkrarlan
maması üçün hansı tədbirlər
görülür?
- Respublikamızda mövcud
olan tarixi abidələrin qorunması
və təmir-bərpası daim ölkə rəh
bərliyinin diqqət mərkəzindədir.
Təəssüf ki, müəyyən dövrlərdə
dövlət qeydiyyatında olan və qo
runan abidələrimizə qarşı laqeyd
münasibət olub. Nazirlik olaraq
belə neqativ hallara qarşı mü
nasibətimiz birmənalıdır. Tarixi
maddi-mədəni mirasımızı qoru

yub gələcək nəsillərə çatdırmalı
yıq. Mədəniyyət Nazirliyi yanında
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı
və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti
bu istiqamətdə qarşıya qoyulan
vəzifələri icra edir. Düşünürəm ki,
tarixi mirasın qorunmasına aidiy
yəti qurumlarla yanaşı, vətəndaş
larımız da həssaslıq göstərməli, bu
sahədə proseslərə dəstək verməli,
təbliğat işində yaxından iştirak
etməlidirlər. Vətəndaşlarımızdan
bu abidələrə qarşı neqativ hallarla
qarşılaşdıqları zaman nazirliyə və
hüquq mühafizə orqanlarına məlu
mat vermələrini xahiş edirəm.
- Oktyabr ayından etibarən
teatrlar, kinoteatrlar, mədə
niyyət və incəsənət ocaqları
öz qapılarını yenidən tamaşa
çıların üzünə açıb. Nazirliyin
tabeliyində olan qurumlar ye
ni qaydalarla fəaliyyətə necə
hazırlaşıb?
- Nazirlər Kabineti yanında
Operativ Qərargahın qərarına
əsasən, 2021-ci il oktyabrın 1-dən
Azərbaycanda xüsusi karantin re

jimi çərçivəsində növbəti yumşal
malar oldu. Teatr, kinoteatr, kon
sert müəssisələri və kitabxanaların
fəaliyyəti bərpa edildi. Bundan
öncə isə müəyyən qaydalara əməl
edilməklə muzey və sərgi zalları
açılmışdı. Mədəniyyət ictimaiyyə
ti, sənət adamları, teatrsevərlər və
kino həvəskarları, oxucularımız bu
yumşalmaları səbirsizliklə gözlə
yirdilər.
Nazirlər Kabinetindən bildi
rildiyi kimi, pandemiya ilə bağlı
qaydalara riayət olunmasında mə
dəniyyət ocaqlarının özü məsuliy
yət daşıyır. Mədəniyyət Nazirliyi
də bu prosesi diqqətlə izləyəcək və
müvafiq dəstəyini əsirgəməyəcək.
Mədəniyyət ocaqlarında çalışan
lardan, bu məkanlara tamaşaçı və
oxucu kimi gəlmək istəyənlərdən
isə xahişim budur ki, Operativ
Qərargahın tələblərinə, xüsusilə də
vaksin məsələsinə diqqət yetir
sinlər. İlk növbədə bir-birimizin
sağlamlığı üçün, həmçinin mədəni
istirahətimizin davamlılığı naminə
qaydalara riayət etməliyik.
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Deputatlarımız Rusiya Dövlət
Dumasına seçkiləri müşahidə ediblər
Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin deputatları Nizami
Səfərov, Mixail Zabelin, Anar
Məmmədov, Fatma Yıldırım və
Şahin Seyidzadə sentyabrın 16-dan
20-dək Rusiya Federasiyasında sə
fərdə olub,  Dövlət Dumasına ke
çirilən seçkiləri müşahidə ediblər.
Seçkilərə müşahidəçi qismində  55
ölkənin və 10 beynəlxalq təşkilatın
nümayəndə heyəti qatılıb.
Səfər çərçivəsində Dumanın
nümayəndələri ilə bir sıra görüşlər
keçirilib. Sentyabrın 17-də bey
nəlxalq müşahidəçilər Federasiya
Şurası və Dövlət Dumasının rəh
bərliyi ilə görüşüblər. Görüşlərdə
müşahidəçiləri maraqlandıran mə

sələlər müzakirə olunub, seçkilərin
keçirilməsi, seçici hüquqlarının
təmin edilməsi ilə bağlı deputatla
rımızın sualları cavablandırılıb.
Sentyabrın 18-də millət vəkil
lərimiz Moskva vilayətinin Odin
sovo şəhərində yerləşən Seçkiləri
müşahidə üzrə ictimai qərargahda
olublar. Ərazi seçki komissiyasının
sədri Aleksandr İqnatov müşahi
dəçiləri seçki prosesinə videonə
zarət sistemi ilə yaxından tanış
edib və seçki proseduru haqqında
verilən çoxsaylı suallara aydınlıq
gətirib. Həmin gün Azərbaycan
nümayəndə heyəti Moskva vilayə
tinin bir sıra məntəqələrində seçki
lərin gedişini izləyiblər.
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Sentyabrın 19-da Milli Məcli
sin müşahidə missiyasının üzvləri
Moskva şəhərində Seçkiləri mü
şahidə üzrə ictimai qərargahın
üzvləri ilə fikir mübadiləsi aparıb,
seçkilərdə istifadə olunan informa
siya-kommunikasiya sistemləri ilə
tanış olublar. Həmin gün Moskva
şəhərinin bir çox seçki məntəqələ
rində müşahidələr aparılmışdır.
Səfərin son günündə millət
vəkillərimiz Federasiya Surasının
Sədr müavini Konstantin Kosa
çov və Beynəlxalq məsələlər üzrə
komitənin sədri Qriqoriy Karasinlə
görüşərək seçki prosesinin gedişi
və təşkili ilə bağlı ətraflı fikir mü
badiləsi aparıblar.

ƏMƏKDAŞLIQ

NATO Parlament
Assambleyasının sessiyasında
Milli Məclisin deputatı, NATO
Parlament Assambleyasındakı nü
mayəndə heyətinin üzvü Kamran
Bayramov qurumun 67-ci illik ses
siyasında iştirak etmək üçün okt
yabrın 8-dən 11-dək Portuqaliyanın
Lissabon şəhərində səfərdə olub.
Millət vəkili Assambleyanın Siya
si, Müdafiə və təhlükəsizlik, Demok
ratiya və təhlükəsizlik, Elm və texno
logiya, İqtisadiyyat və təhlükəsizlik
komitələrinin iclaslarına qatılaraq
“NATO-nun dezinformasiya və təb
liğata qarşı demokratik dayanıqlığı
nın gücləndirilməsi”, “Silahlanma
üzərində beynəlxalq nəzarət: qarşıda
duran çağırışlar”, “NATO-nun
Asiya tərəfdaşları ilə elm və texno
logiya sahəsində əməkdaşlığının
dərinləşməsi” və digər mövzulara
dair məruzə layihələrinin müzaki
rələrində, NATO-nun 2030-cu ilə
qədər gündəliyi və strateji planları,
müdafiə xərcləri və innovasiyalar,
ötən dövrdə NATO-nun Əfqanıs
tandakı fəaliyyəti, Orta Şərqdə
və Şimali Afrikada cərəyan edən
hadisələr, iqlim dəyişikliyi mövzu
larında dinləmələrdə iştirak edib.

Həmçinin Kamran Bayramov
Assambleyanın Siyasi komitəsinin
müzakirəsinə çıxarılmış “Rusiya
nın yaratdığı geosiyasi və ideoloji
çətinliklərlə mübarizə” adlı məru
zə layihəsində “Ermənistan-Azər
baycan münaqişəsi”nin həlli ilə
bağlı müddəaya münasibət bildi
rərək bununla əlaqədar ölkəmizin
mövqeyini məruzə müəllifinin və
komitə üzvlərinin diqqətinə çatdı

rıb. Deputatımız 44 günlük Vətən
müharibəsindən sonra regionu
muzda yeni reallıqların yarandığı
nı bildirib, məruzədə Ermənistan
və Azərbaycan arasında dövlətlə
rin suverenliyi, ərazi bütövlüyü
və beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərin toxunulmazlığı əsa
sında mehriban qonşuluq müna
sibətlərinin qurulması çağırışının
əks olunmasını təklif edib. Kam
ran Bayramov NATO Parlament
Assambleyasının prezidenti
Cerald Konolinin, NATO-nun baş
katibi Yens Stoltenberqin, ABŞ
Nümayəndələr Palatasının spikeri
Nensi Pelosinin, Portuqaliyanın
Prezidenti Marselo De Souzanın
və Baş naziri Antonio Kostanın
çıxış etdiyi plenar yığıncağa da
qatılıb.
İllik sessiya çərçivəsində de
putatımız həmçinin Türkiyənin,
ABŞ-ın, Gürcüstanın, Latviyanın,
Macarıstanın və Serbiyanın NATO
PA-dakı nümayəndə heyətləri ilə
görüşüb, qarşılıqlı maraq doğuran
məsələlər üzrə müzakirələr aparıb.
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Deputatımız MDB-yə üzv dövlətlərin Gənclər
Parlamentlərarası Assambleyasının koordinatoru seçilib
MilliMəclisindeputatlarıEmin
HacıyevvəKönülNurullayeva
oktyabrın20-dən23-dəkMDB-yə
üzvölkələrinGənclərParlamentlərarasıAssambleyasının17-ci
iclasındavəbuçərçivədəkeçirilən
tədbirlərdəiştirakediblər.SanktPeterburqşəhərindəbaştutan
toplantıdaparlamentinqurumdakınümayəndəheyətininrəhbəri
EminHacıyevMDB-yəüzvdövlətlərinGənclərParlamentlərarası
Assambleyasınınkoordinatoru
seçilib.
Qurumungəncparlamentarilərləfəalgənclərarasındadialoq
üçünunikalşəraityaradannüfuzluparlamentplatformasınaçevrildiyinivurğulayanEminHacıyev
artıqəldəedilənlərləkifayətlənməməyəvəbeynəlxalqgənclərəmək-

daşlığınıgücləndirməyə,MDB
ölkələrindəparlamentlərarası
qarşılıqlıfəaliyyətinmöhkəmləndirilməsivəinkişafıüçüngörülən
işlərəöztöhfəsiniverməyəçağırıb.
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Dahasonraturizmsahəsinə
həsrolunankonfransamoderatorluqedənEminHacıyevişğaldanazadolunanərazilərinböyük
turizmpotensialındansözaçıb.

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ
Lakin Ermənistan fraksiyasından
olan deputat Zemfira Mirzoyeva
təxribatçı çıxışlar edərək Azərbay
canı Şuşada və digər rayonlarda
kilsələri dağıtmaqda itt iham edib.  
Deputatımız Emin Hacıyev onun
cavabını layiqincə verib, işğal
dövründə ermənilərin Qarabağ
da dağıtdığı, illərlə təhqir edilərək
içərisində donuz və mal-qara sax
ladığı məscidləri misal gətirib.
Deputat Könül Nurullayeva
tədbirdə “MDB-yə üzv ölkələrdə
gənclər turizmi: hazırkı vəziyyət
və əsas inkişaf istiqamətləri” möv
zusunda çıxış edərək Azərbaycan
da turizm sahəsinin inkişafından
və gənclər siyasətindən, Qarabağ
və Şərqi Zəngəzurda aparılan qu
ruculuq işlərindən söz açıb. Millət
vəkilimiz münbit torpaqlarımızın
yenidən dünyanın hər yerindən
qonaqlar qarşılamağa hazır oldu
ğunu bildirib.
Sonra qurumun koordinatoru
Emin Hacıyev “MDB-də arxitektu
ra və şəhərsalma ili” elan edilməsi

nə həsr olunmuş “Müasir şəhərin
siması” mövzusunda keçirilən
konfransda açılış nitqi ilə çıxış
edib. O, erməni işğalından azad
olunmuş Azərbaycan ərazilərində

inşa edilən müasir “ağıllı şəhər”
və “ağıllı kənd” layihələri barədə
tədbir iştirakçılarına ətraflı məlu
mat verib.   
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AKTUAL

Ağdam erməni işğalından ekoloji olaraq
ən çox zəhərlənmiş zonalardan biridir
Müsahibimiz Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ağdamda xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynovdur
-Eminmüəllim,Azərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevişğal
dövründəermənilərtərəfindən
dağıdılmışAğdamşəhərininyenidənqurmaplanınıtəsdiqetdi.
Dövlətbaşçımızmayın28-də
Ağdamictimaiyyətininnümayəndələriiləgörüşündədemişdir:“Bizeləbirşəhərquracağıq,
eləbirAğdamquracağıqki,bütündünyaüçünörnəkolacaqdır”.ümumiyyətlə,Ağdamın
işğaldanazadedildiyigündən
indiyədəknəkimiişlərgörülüb?

-Ağdam2020-ciilnoyabrın20dəSilahlıQüvvələrimizinAliBaş
KomandanıİlhamƏliyevinəzmi
vəordumuzunməğlubedilməzliyi
nəticəsində27ildənsonraerməni
işğalındanazadolundu.44gün
ərzindəmüzəfərordumuzErmənistanıntorpaqlarımızüzərindəki
əraziiddialarınıyerləyeksanetdi.
ÖlkəPrezidentinindədediyikimi,
bizgüclü,müstəqildövlətqurmasaydıq,bugünöztarixitorpaqlarımızıerməniişğalındanazadedə
bilməzdik.
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Ağdamıdüşmənəlindəngeri
aldığımızgündənindiyədəkburadabirsıraişlərgörülüb.Birməqamı
xüsusivurğulamaqistərdimki,Ağdamerməniişğalıdövründəənçox
minalanmış,ekolojiolaraqənçox
zərərgörmüş,necədeyərlər,zəhərlənmişzonalardanbiriolduğuüçün
buradabərpavəyenidənqurmaişlərininicrasızamanıciddiproblemlərləüzləşirik.Bilirsinizki,Ermənistan
Ağdamrayonuüzrə97mintank
vəpiyadalarəleyhinəminaların
yerləşdirildiyiərazilərinxəritələrini

QAYIDIŞ
Azərbaycana təqdim edib. Bunun
nə demək olduğunu hətt a təsəvvür
etmək belə çətindir. Prezident İlham
Əliyev öz çıxışlarında təqdim edilən
xəritələrin dəqiqliyinin sadəcə 25
faiz olduğunu bildirib. Buna görə də
minaların təmizlənməsi prosesi hələ
də davam edir. Hazırda Ağdamda
əsas işimiz elə minaların təmizlən
məsidir. Lakin biz paralel olaraq,
reallaşması mümkün olan digər
işlərlə də məşğuluq.
“Ağdam-1” və “Ağdam-2” ya
rımstansiyalarının tikintisi sürətlə
davam etdirilir və buraya “Xındı
rıstan” yarımstansiyasından 40 km
məsafədə ikidövrəli 110 kilovoltluq
yüksək gərginlikli elektrik xətti çə
kilir. Ümumilikdə elektrik xətlərinin
70 faizi artıq çəkilib. Yarımstansiya
ların isə bu yaxınlarda tikilib başa
çatdırılması gözlənilir. Minatəmiz
ləməyə görə prosesləri nə qədər
ləngitməli olsaq da, işlər maksimum
sürətlə icra edilməkdədir.
Əsas yeniliklərdən biri də Ağda
ma aparan yolların bərpası ilə bağlı
dır. Cənab Prezidentimiz İlham Əli
yevin tapşırığına əsasən, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin işğalından azad

edilmiş ərazilərdə Avtomobil Yolları
Dövlət Agentliyi tərəfindən yol infrastrukturunun yenidən qurulması
istiqamətində genişmiqyaslı tikinti
işləri sürətlə həyata keçirilir. Belə
layihələrdən biri də Bərdə-Ağdam
avtomobil yolunun tikilməsidir. Gö
rülən işlərimizdə ən böyük problem
isə düşmən tərəfindən bu ərazilərin
böyük miqyasda çirkləndirilməsi və
istifadəyə tam yararsız hala gətiril
məsidir.

basdırılıb. Bərdə-Ağdam yolunun
inşası zamanı tapılan minalar ANA
MA əməkdaşlarının misilsiz fəda
karlığı sayəsində təmizlənməkdədir.
Onlar Ağdamı qarış-qarış gəzirlər.  
Bu, olduqca çətin, təhlükəli və mə
suliyyətli işdir. Minatəmizləmə işləri
planların icrasına əhəmiyyətli təsir
göstərir. Əsas elektrik təchizatı və
Ağdam-Bərdə yolunun çəkilməsi
çox önəmlidir. Biz bir az da səbirli
olmalıyıq.

- Emin müəllim, minatəmizlə
mə işlərindən söz açdınız. Bildi
yimiz qədəri ilə Ağdam şəhəri
nin mərkəzi hissəsi minalardan
təmizlənib. Bəs bütövlükdə
rayonun minalardan təmizlən
məsi prosesi necə gedir?
- Yaxşı ki, bu məsələyə toxun
dunuz. Deyirlər ki, şəhər tamamilə
minadan təmizlənib. Bu, tam olaraq
doğru deyil. Mən bu yaxınlarda
hətta öz “Twitt er” hesabımda da
bununla bağlı paylaşım etmişdim ki,  
şəhərin tam olaraq minalardan tə
mizlənməsi o qədər də asan məsələ
deyil. Orada elə yerlər var ki, hiylə
gərliklə minalar bir-birinin üstündə

- Rayonun bərpasında prioritet
istiqamətlər kimi hansı məsələ
lər önə çəkilib?
- Ən mühüm prioritet istiqamət
təhlükəsizlik və minalardan təmiz
lənmə işləri, həmçinin Ağdamın
infrastrukturunun yenidən qurul
masıdır. Buraya şəhər və şəhərətrafı
zonalarda yollar, kanalizasiya xətlə
rinin çəkilməsi, işıq və qaz xətlərinin
sıfırdan təşkili və digər  məsələlər də
aiddir. Bundan əlavə sosial-inzibati
binaların tikilməsi, yaşayış məskən
lərinin qurulması da bizim üçün
prioritet məsələdir. Ümumiyyətlə,
yalnız infrastruktur baxımından de
yil, iqtisadiyyatın canlanması, yeni
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QAYIDIŞ
işyerlərininaçılması,yenizavodvə
fabriklərintikilməsi,Ağdamzonasınainvestorlarıncəlbedilməsi
istiqamətindədəbirsıramühüm
addımlaratılır.
Bildiyinizkimi,2021-ciilinmay
ayındacənabPrezidentimizinvə
tanınmışictimaixadimləriniştirakıiləAğdamdaşəhərinbərpasının
təməldaşınınqoyulmasımərasimi
baştutdu.DahaəvvəlAğdamşəhəri
üçünçoxönəmlisayılan,140illik
tarixiolan1saylıməktəbintəməli
qoyulmuşdu.Eynizamanda,ölkə
başçımızıngöstərişiiləBərdə-Ağdamdəmiryolununtikintisininardıncadəmiryoluvağzalınıntikintisi
planlaşdırılır.
Cüməməscidininbərpasıilə
əlaqədarişlərəstartverilib.AğdamdaİşğalmuzeyivəZəfərmuzeyi
konsepsiyasıPrezidentimizətəqdim
olunub.Yerseçilibvəartıqlayihələndirməişləriicraedilir.Şəhərinmərkəzində125hektarlıqböyükbirmeşə
zolağıolacaq.Onundatəməliqoyulub.Buradasünigölyaradılacaq,
kanallar,körpülərtikiləcək.Şəhərin
müasirstandartlarauyğuninkişaf
planıartıqişlənərəkhazırlanıb.
Qeydetməkistədiyimbaşqa
birməsələAğdamdayeniişyerlərininaçılmasıiləbağlıdır.Biz
Ağdama“Böyükqayıdış”ınfonundairimiqyaslılayihələrinicrasını

nəzərdətutmuşuq.Buradayeni
işyerləriolmalıdırki,insanlaröz
doğmayurdlarınageridönsünlər
vəhəyatlarınıdavametdirəbilsinlər.Bilirsinizki,gələcəkdəburadaiş
yerlərininyaradılmasıüçünAğdam
SənayeParkınıntəməliqoyuldu.Bu
parkınərazisitəqribən200hektara
yaxındırvəoradayüzlərlə,gələcəkdəbəlkədəminlərləinsanişlətəmin
ediləcək.
-Məlumolduğukimi,Ağdamın
Başplanıartıqqəbuledilib.Bu
günbütündünyadaaktualolan
“ağıllışəhər”sistemininbölgədədəqurulmasıplanlaşdırılır.
Bununlaəlaqədarişlərinicrası
istiqamətindəhansıaddımlar
atılır?
-Bəli,Ağdamı“ağıllışəhər”əçevirməknəzərdətutulub.Bukonseptivəmərkəzləşdirilmişidarəetmə
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sisteminireallaşdırmaqüçünişlər
görülür.Əlavəolaraqburada“yaşıl
şəhər”dəqurmaqistəyirik.Yaşıl
zonalarınartırılmasıvəekologiyanınqorunmasıməqsədiiləbirçox
yaşıllaşdırmalayihələrinəüstünlük
verilirvəgerçəkləşdirilməsiistiqamətindəişlərhəyatakeçirilir.Çalışırıqki,insanlaroradamaksimum
piyadagəzəbilsinlər,infrastruktur
obyektləriəlçatanolsun.Bu,həm
dəşəxsiavtomobillərdəndahaaz
istifadəedilməsinəzəminyaradacaq.Yaşıllaşdırmaişlərinin20faizi
artıqhəyatakeçirilib.Lakinbirdaha
xatırlatmaqistərdimki,bütünlayihələrinqarşısındaminatəmizləmə
prosesikimiciddibirmaneəvar.
Hələki,bumərhələdəyik,amma
çətinliklərəbaxmayaraq,planlaşdırılanbütünişlərənkeyfiyyətlişəkildə
icraediləcək.CənabPrezidentİlham
Əliyevindəsöylədiyikimi:“Bizelə

QAYIDIŞ
bir şəhər quracağıq, elə bir Ağdam
quracağıq ki, bütün dünya üçün ör
nək olacaqdır”.
- Ağdam Qarabağ bölgəsinin
məşhur çay evindən məscidinə
qədər hər tərəfi tarix olan qə
dim bir şəhərdir. Bölgəyə səfər
edən çoxsaylı xarici qonaqlar
erməni vandalları tərəfindən
xarabalığa çevrilmiş abidələri
gördükdə oradan hansı təəssü
ratlarla ayrılırlar?
- Ümumiyyətlə, Ağdama gələn
əcnəbilər bu mənzərəni görəndə
dəhşətə gəlirlər. Heç təsadüfi deyil
ki, Ağdamı “Qafqazın Xirosiması”
adlandırırlar. Lakin bir fərq var ki,
Xirosimaya atom bombası atılıb, am
ma Ağdama yox. Xarici media nü
mayəndələri bu dağıntıları görəndə
şok effekti yaşayırlar.
Biz çalışırıq ki, Ağdamda baş
tutan yenidənqurma və bərpa iş
ləri, burada sosial-iqtisadi həyatın
canlanması elmi əsaslarla olsun. Bu
səbəbdən sentyabrın 17-də Ağdam
da 1-ci beynəlxalq elmi-praktiki
konfrans təşkil etdik. Burada həm
azərbaycanlı elm xadimləri, həm də
İsveçrə, Belçika, Amerika və Tür
kiyədən alimlər iştirak edirdilər.
Onlar iqtisadiyyatla bağlı təcrübə
və düşüncələrini bölüşdülər, elmi
məqalələrini paylaşdılar. Bu məqa
lələri diqqətlə incələyəcəyik. Ye
nidənqurma və bərpa işlərini tam
detallı və professional şəkildə yerinə
yetirmək üçün xarici təcrübə və yeni
elmi yanaşmalardan yararlanmaq
çox vacibdir. Xarici nümayəndələrə,
beynəlxalq təşkilatların üzvlərinə
ermənilərin burada törətdiyi vanda
lizmi göstərməyə davam edəcəyik.
Bütün dünya görəcək ki, burada
bizim tarixi, dini, mədəni irsimiz da
ğıdılıb, məhv edilib.
- Ağdamda gedən quruculuq
və bərpaetmə işlərində başqa
ölkələrin şirkətləri də iştirak
edirmi? Rayonun keçmiş gözəl
günlərinə qovuşması nə zaman

baş tutacaq? Nə zaman hər kəs
Ağdamı ziyarət edə biləcək?
- Baş plan təsdiq olunsa da, bir
neçə əsas layihənin reallaşması
prosesi bizdən asılı deyil. Minatə
mizləmə işlərinin və təhlükəsizli
yin bərpası məsələlərinin nə qədər
davam edəcəyi ilə bağlı konkret
vaxt demək qeyri-mümkündür.
Güman ki, “Böyük qayıdış” prosesi
hissə-hissə baş verəcək. Hətt a biz
ağdamlıların öz doğma torpaqları
nı görmələri üçün Ağdama səfərlər
təşkil etməyə başlamışıq. Artıq 300dən çox insan bu səfərlərdə iştirak
edib və səfərlərin təşkili işi hələ də
davam edir. Bu da “Böyük qayı
dış”ın bir hissəsidir. Daha sonra
infrastrukturun qurulması, yaşayış
binalarının tikilməsi, insanların bu
ərazilərə köçməsi müəyyən mərhə
lələrlə baş tutacaq.
Eksklüziv olaraq bir açıqlama
da vermək istəyirəm. Biz “ASAN
xidmət” ilə birgə yeni bir layihə
üzərində işləməyə başlamışıq. Xü

susi bir onlayn platforma yaradı
lır və hazır olduqda insanlar bu
platformaya daxil olaraq, qeyd
edilən müəyyən kateqoriyalar üzrə
qeydiyyatdan keçəcəklər. Sözsüz
ki, bəzi vətəndaşlarımız priori
tet kateqoriyalar hesab ediləcək.
Qeydiyyatdan keçən insanlar tam
ödənişsiz şəkildə bizim təşkilatçı
lığımız və nəzarətimizlə Ağdama
səfər edə biləcəklər.
Xarici şirkətlərin cəlb edilmə
sinə gəldikdə isə Ağdamda yeni
dənqurma və bərpa işləri yerli və
beynəlxalq şirkətlərin iştirakı ilə
şəff af şəkildə aparılacaq. Hazır
da Azərbaycana dost, qardaş olan,
hər zaman dəstək göstərən ölkə
lərin müxtəlif şirkətlərindən gələn
təklifl ər dəyərləndirilir. Hər hansı
bir xarici investor müəyyən layihə
lərlə bizə gəldikdə, tikinti və bərpa
işlərində iştirak etmək istədikdə bu,
tam şəff af mühitdə gözdən keçi
riləcək və uyğun olduğu təqdirdə
əməkdaşlığa başlanılacaq.
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SƏFİR

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”
- Sentyabrın 29-da Gürcüs
tanın Baş naziri cənab İrakli
Qaribaşvili Azərbaycanda işgü
zar səfərdə oldu və iki ölkənin
Hökumətlərarası İqtisadi Ko
missiyasının 8-ci iclası keçirildi.
Bu səfərin  nə kimi faydaları
olacağını  düşünürsünüz?
- Doğrudur, Gürcüstanın Baş
naziri bu yaxınlarda  Azərbaycanda  
səfərdə oldu. Bu, İrakli Qaribaşvili
nin 2021-ci ildə Azərbaycana ikinci
səfəri idi. Onun Azərbaycan Prezi
denti İlham Əliyevlə, Baş nazir Əli
Əsədovla  keçirilən səmərəli gö
rüşlərində iki ölkə arasında yüksək
səviyyəli strateji tərəfdaşlıq, fəal

siyasi dialoq, ticarət-iqtisadi əlaqə
lərin dərinləşməsi və əməkdaşlığın
perspektivləri müzakirə edildi.
Səfər çərçivəsində hər iki ölkə
nin baş nazirlərinin həmsədrlik
etdiyi Hökumətlərarası İqtisadi
Komissiyanın 8-ci iclası baş tutdu.
İclasda tərəfl ər ölkələrimiz arasın
da ticarət, iqtisadiyyat, investisiya,
nəqliyyat və enerji sahələrində
əməkdaşlığı, eləcə də mədəni və
humanitar əlaqələri müzakirə etdi
lər. Pandemiyadan sonrakı dövrdə
Azərbaycan-Gürcüstan arasında
ticarət dövriyyəsinin və investisi
yaların artırılmasına xüsusi diqqət
yetirildi. Baş nazirlər tərəfindən
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iclasın protokolu,  iki  ölkə höku
mətləri arasında dövlət sərhədin
də keçid məntəqələri haqqında,
standartlaşdırma, metrologiya və
uyğunluğun qiymətləndirilməsi
sahəsində əməkdaşlıq haqqın
da sazişlər, “Enterprise Georgia”
Publik Hüquqi Şəxsi ilə Azərbay
canda İxracın və İnvestisiyaların
Təşviqi Fondu - AZPROMO, eləcə
də  Azərbaycan Respublikasının
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyi arasında anlaşma memo
randumları, Gürcüstan Mədəniy
yət, İdman və Gənclər Nazirliyi ilə
Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi
arasında 2021-2024-cü illər üçün

SƏFİR

mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq
proqramları kimi  mühüm sənəd
lər imzalandı.
- Cənab səfir, dövlətlərimiz
arasında ticarət dövriyyəsinin
həcmi bir milyard dollarlıq psi
xoloji baryeri ötüb. Hazırda bu
münasibətlərin dinamikasında
vəziyyət necədir?
- Azərbaycan Gürcüstan üçün
əsas ticarət tərəfdaşlarının ilk beş
liyində stabil yer tutur. 2020-ci
ildə Gürcüstanın ümumi ixracı 3,3
milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir
ki, bunun da 441,3 milyonu -  yəni
13,2 faizi Azərbaycana ixrac edilən
məhsulların dəyəridir.  Bu hal hər
iki ölkənin iş adamlarının fəallığı
nın, həmçinin hökumətlərin əlaqə
ləndirilmiş və səmərəli əməkdaşlı
ğının göstəricisidir. Gürcüstan ilə
Azərbaycan arasında artan ticarət
əlaqələri bir çox amillərlə şərtlənir.
Bu, ilk növbədə xalqlar arasındakı
tarixi dostluq münasibətləri və ərazi
yaxınlığı ilə bağlı olsa da, enerji da

şıyıcıları ikitərəfli ticarətdə mühüm
rol oynayır. Ticari əlaqələrin inkişaf
etməsində digər məhsulların payı
nın artması da sevindirici haldır.  
Dünyada mövcud olan pande
miya fonunda biznes  məşğuliyyəti  
yeni bir mərhələyə keçdi,  təzə iş
strategiyaları hazırlandı. Əminəm
ki, hər iki ölkənin iş adamları bu
əlaqələrin inkişafına töhfə verəcək
potensialı düzgün qiymətləndi
rəcəklər. Onların təklifi əsasında  
ölkələrimizin hökumətləri tərəfin
dən ən liberal və şəffaf prosedurlar
həyata keçirilmişdir.
- Cənub Qaz Dəhlizi ilə Azər
baycan qazının nəqli və Ba
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolu iki
ölkənin gələcək inkişaf və
təhlükəsizliyinə nə kimi töhfə
lər verəcək?
- Hər iki layihə birmənalı olaraq
geostrateji əhəmiyyətə malikdir  və
onların tam şəkildə həyata keçiril
məsinin həm siyasi, həm də iqtisadi
cəhətdən önəmi böyükdür. Cənub

Qaz Dəhlizinin reallaşması ilə  Gür
cüstan tranzit ölkə kimi, Azərbay
can isə karbohidrogen hasil edən
ölkə kimi Avropanın enerji təhlükə
sizliyinə öz töhfələrini verirlər. Ötən
əsrin sonunda başlanan irimiqyaslı
layihələrin həyata keçirilməsi və on
ların fasiləsiz istismarı ölkələrimizin
imicinə müsbət təsir göstərmişdir
və bu gün Gürcüstan ilə Azərbay
can Qərb üçün etibarlı tərəfdaş
ölkələrdir.
Cənub Qaz Dəhlizinin reallaş
ması sayəsində Gürcüstan həm
siyasi, həm də iqtisadi dividendlər
ala bildi. Onun uğurlu istismarı
Rusiya qazından enerji asılılığının
azaldılmasına müsbət töhfə verir
və ölkəmizin enerji təhlükəsizliyini
təmin edir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yoluna gəldikdə, onun tam fəaliyyət
göstərməsi bölgənin nəqliyyat və
ticarət mərkəzinin statusunu daha
da gücləndirəcək,  Çin, Qazaxıstan
və Hindistan da daxil olmaqla Qər
bi və Şərqi birləşdirəcək, yüklərin
və sərnişinlərin səmərəli və qənaət
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- Gürcüstan dəfələrlə bəyan
edib ki, əsas məqsədimiz region
da sülhü və sabitliyi qorumaqla
yanaşı, etimadı bərpa etməkdir.
Gürcüstanın Baş naziri və amerikalı
tərəfdaşlarımızın yardımı ilə Ermə
nistanla Azərbaycan arasında əldə
edilən humanitar akt buna yaxşı
bir nümunədir. Bu, onu göstərir ki,
Gürcüstan tərəflər arasında etima
dın bərpası prosesinə əhəmiyyətli
töhfə verə bilər. Konkret layihələr
üzərində işləmək və onları üçtərəfli
formatda həyata keçirmək müm
kündür. Bu baxımdan, Cənubi
Qafqazda regional sabitliyi təşviq
etmək üçün Gürcüsta
nın Baş naziri Qaribaşvili
Parlamentlər arasında əməkdaşlıq iki ölkə ara
BMT Baş Assambleyası
nın 76-cı sessiyası çərçivə
sında tarixən dostluq münasibətlərinin dərin
sində səsləndirilən yeni
ləşməsində mühüm rol oynayır. Milli Məclisin
bir sülh təşəbbüsü - Sülh
və Gürcüstan parlamentinin  dostluq qrupları
Qonşuluq Təşəbbüsü ilə
arasında sıx əlaqələr qurulub ki, bu da əməkdaş
çıxış etdi.
lığı asanlaşdırır və parlament formatında təcrübə
İnanıram ki, müasir
mübadiləsini gücləndirir. Ölkələrimiz arasında
dövrdə  əməkdaşlıq daha
qanunvericilik bazası 100-dən çox ikitərəfli və
da dərinləşəcək, bölgə
mizə firavanlıq gətirəcək.
çoxtərəfli müqavilələri əhatə edir.
Cənubi Qafqazda sülhü
və sabitliyi bərqərar edə
cək yeni layihələri birlikdə uğurla
Asiya ilə Avropa arasında səmərəli
həyata keçirə biləcəyik.
yük daşımalarını asanlaşdırmaq,
gücləndirmək və aktivləşdirmək  
- Cənab səfir, son dövrlərin
üçün “Bir yol - bir kəmər” təşəb
qlobal problemi olan COVIDbüsünün məqsədlərinə tam cavab
19  pandemiyası ölkələrimi
verməklə köhnə İpək Yolunun
zin iqtisadiyyatına mənfi təsir
dirçəlişində də mühüm rol oyna
göstərdi.  Sizcə, bu nəticələr iki
yacaq. Eləcə də iki ölkənin tranzit
ölkənin əməkdaşlığında hansı
potensialının tam açılmasına, habelə
yeni qaydalar və münasibətlər
nəqliyyat dəhlizlərinin tanınmasına
tələb edir?
və onların şaxələndirilməsinə kö
- COVID-19 pandemiyasından
mək edəcək.  
əvvəl Gürcüstan iqtisadiyyatının ən
dinamik inkişaf edən sahələrindən
- Gürcüstan tərəfi Azərbaycan
biri turizm idi. 2019-cu ildə Gürcüs
və Ermənistan arasında müna
tanda xarici səyahətçilərin sayı re
sibətlərin normallaşdırılması
kord həddə - 7,8 faiz  artaraq  9 357
üçün kifayət qədər addımlar
964 nəfərə çatmışdı ki, bunun da ən
atır. Bir diplomat olaraq, Cə
böyük hissəsi Azərbaycanın payına
nubi Qafqazın gələcəyini bu
düşürdü.
günün prizmasından və Azər
Cari ilin mart ayından etiba
baycanın 44 günlük Vətən
rən Bakı-Tbilisi-Bakı reysləri bərpa
müharibəsindəki qələbəsindən
olundu.  Ümid edirəm ki, pande
sonra necə görürsünüz?

li hərəkətini asanlaşdıracaq. Bu
marşrut təkcə Qafqazda deyil, daha
geniş bölgədə yük dövriyyəsini artı
racaq, əlaqəli infrastrukturu inkişaf
etdirəcək, yeni bazarların, turizmin
və emal sektorlarının sürətli inkişa
fına kömək edəcək, davamlı iqtisadi
inkişafa, sabitliyə töhfə verən əlavə
iş yerləri yaradacaqdır.
Gürcüstan Hökumətinin əsas
məqsədlərindən biri nəqliyyat inf
rastrukturunun təkmilləşdirilməsi,
logistika mərkəzlərinin inkişafı və
nəqliyyat sistemlərinin tutumunun
artmasına kömək etməkdir. Yeni də
mir yolu marşrutu, eyni zamanda,
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miyadan sonrakı dövrdə göstərilən
istiqamətlərə əlavə olaraq Bakı-Ba
tumi-Bakı istiqamətində də uçuşlar
bərpa oluna biləcək.
Böyük potensiala malik olan
istiqamətlərdən biri də mədəni-hu
manitar əlaqələr sahəsidir ki,  sıx
təmaslar və məhsuldar əməkdaşlıq
la  ölkələrimizi bir-birinə bağlayır.
Hər iki ölkənin təhsil sahəsində də
əməkdaşlıq mövcuddur. 2004-cü
ildə bu sahədə əməkdaşlıq haqqın
da müqavilə imzalanmışdır. Sənəd
üzərində işi yaxın gələcəkdə başa
çatdıracağıq, hər iki ölkənin vətən
daşları ali təhsil müəssisələrində
oxuyacaqlar.
İdman sahəsində də yaxşı təmas
larımız var. İdmançılarımız həm
Gürcüstanda, həm də Azərbaycan
da keçirilən beynəlxalq idman təd
birlərində fəal iştirak edirlər.
COVID-19 pandemiyası konteks
tində Gürcüstan və Azərbaycanın
strateji tərəfdaşlar və dost dövlətlər
olaraq bir-birinə dəstək verməsini,
bu virusun  yaratdığı problemlərlə
birgə mübarizə aparmasını qeyd
etmək istərdim. Yeni gəlmişkən,
Azərbaycanın Gürcüstana göstər
diyi dəstək və yardıma görə Azər
baycan tərəfinə, ölkə rəhbərliyinə öz
minnətdarlığımı bildirirəm.
- Cənab səfir, parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qrupların bir
gə fəaliyyətini necə qiymələn
dirirsiniz və Gürcüstan səfirli
yinin bu əlaqələrin inkişafında
rolu nədən ibarətdir?
- Azərbaycan Gürcüstanın siyasi,
ticarət-iqtisadi, investisiya, ener
ji və mədəni-humanitar sahələrdə
sıx əlaqələri olan strateji tərəfdaşı
dır. İki ölkə xalqları və hakimiyyət
nümayəndələri arasındakı dostluq
münasibətləri Gürcüstanla Azər
baycan arasında mehriban qonşu
luq və strateji tərəfdaşlıq münasi
bətlərinin qurulmasına kömək edir.
Gürcüstan və Azərbaycan birbirlərinin ərazi bütövlüyünə bö
yük önəm verir və güclü  qarşılıqlı
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dəstəklərini  ifadə edirlər. Parla
mentlərarası əməkdaşlıq iki ölkə
arasında tarixən dostluq münasibət
lərinin dərinləşməsində mühüm rol
oynayır. Milli Məclisin və Gürcüs
tan parlamentinin  dostluq qrup
ları arasında sıx əlaqələr qurulub
ki, bu da əməkdaşlığı asanlaşdırır
və parlament formatında təcrübə
mübadiləsini gücləndirir. Ölkələri
miz arasında qanunvericilik bazası
100-dən çox ikitərəfl i və çoxtərəfli
müqavilələri əhatə edir. Bu  sənəd
lər  əməkdaşlığımızın praktiki ola
raq bütün sahələrini tənzimləyir.
Gürcüstan səfirliyinin Milli
Məclislə yaxın və işgüzar əlaqələri
mövcuddur. Sizin verdiyiniz fürsət
dən istifadə edərək bu sıx əməkdaş
lığa görə Azərbaycan parlamentinə
təşəkkürümü və hər bir  millət
vəkilinə dərin hörmətimi bir daha
ifadə  edirəm.
Digər mühüm siyasi mexanizm
2012-ci ildə xarici işlər nazirləri
tərəfindən qurulan GürcüstanAzərbaycan-Türkiyə üçtərəfl i

formatıdır - Trabzon Bəyannaməsi.
Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə
parlamentlərinin xarici əlaqələr
komitələri sədrlərinin üçtərəfl i
formatda görüşləri 2014-cü ildə
keçirilib. Bu format üç ölkə ara
sında qurulan strateji əməkdaşlığı
gücləndirir və o, regional təhlükə
sizliyə, sabitliyə töhfə verir.
Qlobal pandemiyaya baxmaya
raq, iki ölkə arasında həm qanun
verici, həm də icra hakimiyyətləri
arasında  ikitərəfli səfərlərin dina
mikası aktivdir.  Yaxın gələcəkdə
Azərbaycan parlamentinin Sədri
Sahibə xanım Qafarovanın Gürcüs
tana rəsmi səfərini gözləyirik.
Müstəqillik qazandığımız gün
dən bəri, xüsusən ölkəmizin çətin
günlərində Azərbaycanın dəstəyini
və köməyini həmişə hiss etmişik.
Biz də öz növbəmizdə bütün təşəb
büslərində və beynəlxalq təşkilatlar
da Azərbaycanı dəstəkləyirik.
- Cənab Pataradze, artıq  3 ildir
ki,  ölkəmizdə Gürcüstanı təm

sil edirsiniz. Yəqin Azərbayca
nın rayonlarını kifayət qədər  
gəzmək imkanınız olub.   Ən
çox  haraları  bəyənirsiniz?
- Gürcüstanın dost və strateji
tərəfdaşı olan  bu ölkədə  diploma
tik missiyaya rəhbərlik etməkdən
olduqca məmnunam. Azərbaycan
da işləmək və yaşamaq həm mənə,
həm də ailəmə çox rahatdır. Mən
Azərbaycanın  bir çox bölgələri
ni gəzmişəm. Burada ilin bütün
fəsilləri gözəldir.  Dağlar və düzən
liklər bənzərsizdir,  ölkənin zəngin
mətbəxi var. Yerli əhali çox xeyir
xahdır. Bu  Qafqaz ölkəsini bütün
dünya  ölkələrindən fərqləndirən
möhtəşəm qonaqpərvərliyə həmişə
heyran olmuşam.
Fürsətdən istifadə edərək, xal
qınızı Azərbaycan Respublikası
müstəqilliyinin bərpasının 30-cu
ildönümü münasibəti ilə ürəkdən
təbrik edirəm. Qardaş  Azərbaycan
xalqına öz dərin hörmətimi bildirir,
sülh, firavanlıq və uğurlar diləyi
rəm.
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ELDARQULİYEV-70
HörmətliEldarmüəllim!
Sizi – Milli Məclisin Hesablayıcı komissiyasının sədrini, tanınmış iqtisadçını anadan olmağınızın 70 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda ali
təhsil alaraq iqtisadçı ixtisasına yiyələnmisiniz. Hələ tələbə ikən əmək fəaliyyətinə
başlamış, iqtisadçı və əmtəəşünas kimi təcrübə toplamısınız. Hərbi xidmətinizi başa
vurduqdan sonra isə 1975-1987-ci illərdə ölkəmizin Ticarət Nazirliyi sistemində bir
sıra məsul vəzifələrdə çalışmısınız. 1987-ci ildən işə başladığınız “Azərittifaq”dakı
fəaliyyətinizi bu gün ictimai əsaslarla davam etdirir, 1993-cü ildən etibarən isə bu
qurumun İdarə Heyətinin sədrisiniz.
Siz iqtisadiyyat elminə marağınız sayəsində 1981-1985-ci illərdə aspirant kimi
elmi araşdırmalarla məşğul olmuş, dissertasiyalar müdaﬁə edərək iqtisad üzrə fəlsə116 | MİLLİ MƏCLİS SENTYABR-OKTYABR, 2021
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fə doktoru, iqtisad elmləri doktoru elmi dərəcələrini və professor elmi adını almısınız.
2011-ci ildən etibarən Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin rektorusunuz.
Sizin çoxşaxəli fəaliyyətiniz diqqətdən kənarda qalmamış, müstəqil Azərbaycanımızın “Şöhrət” ordeninə, həmçinin Türkiyə, Almaniya və İtaliyanın bir sıra elmi-tədqiqat təşkilatlarının təltiﬂərinə və fəxri adlarına layiq görülmüsünüz.
Siz həm də geniş ictimaiyyətin rəğbətini qazanmış ziyalı olaraq Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri seçilmisiniz.
Seçicilərin etimadı sayəsində Siz II, III, IV və V çağırış Milli Məclisin deputatı olmusunuz. Bu gün VI çağırış Milli Məclisin deputatı, parlamentin Hesablayıcı
komissiyasının sədri, Elm və təhsil komitəsinin üzvü kimi qanun yaradıcılığı, ölkədə
aparılan islahatların hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi işində yaxından iştirak edirsiniz.
Siz həm də müstəqil Azərbaycan parlamentinin beynəlxalq əlaqələrinin möhkəmlənməsinə dəyərli töhfələr verirsiniz. Milli Məclisin QDİƏT Parlament Məclisindəki nümayəndə heyətinin, Azərbaycan-Niderland parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupunun rəhbəri, Türkiyə, Rusiya, Yaponiya, Çexiya, Əfqanıstan, Xorvatiya, Küveyt, Polşa və Sloveniya ilə əlaqələr üzrə işçi qrupların üzvü kimi səmərəli fəaliyyət
göstərir, parlament diplomatiyasının inkişafında səylərinizi əsirgəmirsiniz. İnanıram
ki, bundan sonra da müstəqil dövlətimizin tərəqqisi naminə var qüvvənizi sərf edəcəksiniz.
Hörmətli Eldar müəllim!
Sizi 70 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun
ömür, can sağlığı, fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,
SAHİBƏQAFAROVA
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,26iyul2021-ciil
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AZAYQULİYEV-50
HörmətliAzaymüəllim!
Sizi – Milli Məclisin deputatını, ATƏT PA-da Azərbaycan parlamentinin nümayəndə
heyətinin rəhbərini və ATƏT PA-nın vitse-prezidentini, Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının sədrini anadan
olmağınızın 50 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz Qərbi Azərbaycanın Zəngəzur mahalından başlayan elm və təhsil yolunuzu müstəqil
Azərbaycan Respublikasında uğurla davam etdirmisiniz. Fərqlənmə diplomu ilə bitirdiyiniz Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində oxuduğunuz illərdə ictimai fəallığınızla
seçilmisiniz. “Elitar” Gənclər Klubunun, Azərbaycan Gənclərinin Sülh və Təhlükəsizlik İttifaqı İctimai Birliyinin, Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatının Milli Şurasının sədri
olmusunuz. Daha sonra Azərbaycan Milli QHT Forumuna rəhbərlik etmisiniz. Çalışdığınız
sahələrlə əlaqədar daim biliklərinizi artırmağa maraq göstərərək qardaş ölkənin paytaxtı Ankarada Türkiyə və Orta Şərq Dövlət İdarəçilik İnstitutunda “Beynəlxalq Dövlət İdarəçilik
Proqramı”nın, ABŞ-da Harvard-Kennedi Məktəbinin “QHT Liderləri üçün Strateji İdarəetmə” proqramının məzunu olmusunuz.
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Əmək fəaliyyətinə ilk gənclik illərindən sadə zəhmət adamı kimi başlasanız da, ictimai
işlərdəki fəallığınız və təşəbbüskarlığınız Sizi daim yüksəldib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasına rəhbərlik
etdiyiniz dövr də əmək salnamənizə yaddaqalan səhifələr yazıb.
Azay müəllim, ölkəmizdə yeni sahə olan QHT sistemi ilə bağlı elmi tədqiqatlarınız
maraqla qarşılanıb. Bu mövzuda yazdığınız dissertasiyanı uğurla müdaﬁə edərək siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüsünüz. Nüfuzlu jurnallarda
dərc olunmuş 30-dan çox elmi məqalənin və bir monoqraﬁyanın müəlliﬁsiniz. Əsərlərinizdə vətəndaş cəmiyyətinin qarşısında dayanan aktual problemlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişaf dinamikası, müasir Azərbaycan siyasi elmində QHT institutlarının
yeri və rolu araşdırılıb, mövzu beynəlxalq təcrübə müstəvisində geniş təhlil edilib. Beynəlxalq konfranslarda oxuduğunuz məruzələr də maraq doğurub.
Siz III, IV, V və VI çağırış Milli Məclisə seçkilərdə deputat mandatı qazanmısınız.
Parlamentdə Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü kimi qanun yaradıcılığı işinə töhfə verir, beynəlxalq əlaqələrimizin genişlənməsində fəallıq göstərirsiniz.
Azərbaycan-Rumıniya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Türkiyə,
Çexiya, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, İspaniya, İsveçrə, İtaliya, Polşa, Estoniya,
Belarus və Özbəkistanla analoji işçi qrupların üzvü kimi fəaliyyətiniz təqdirəlayiqdir.
Siz həm də 2005-ci ildən bu günə kimi ATƏT-in Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, hazırda isə rəhbəri kimi səmərəli fəaliyyət göstərirsiniz. 2016-cı ildən bu günədək ATƏT PA-nın vitse-prezidenti kimi məsul vəzifədə
ölkəmizi layiqincə təmsil edirsiniz. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə yaradılmış ATƏT PA-nın
İpək Yoluna Dəstək Qrupunda iştirakçı dövlətlərin sayının artmasında qurumun sədri olaraq xidmətləriniz var. Eyni zamanda, Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə Bakı Parlament
Platformasının koordinatorusunuz. İnanıram ki, müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin
möhkəmlənməsi istiqamətində ictimai-siyasi fəaliyyətinizi bundan sonra da əzmlə davam
etdirəcəksiniz.
Hörmətli Azay müəllim!
Sizi 50 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun ömür,
can sağlığı, çoxşaxəli fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,
SAHİBƏQAFAROVA
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,23iyun2021-ciil
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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.
-Eldarmüəllim,Prezident
tərəfindən“Şərəf”ordeniilə
təltifolunmağınızxəbərini
hansıhisslərləqarşıladınız?
-Təltifolunmaq,fəxriadalmaq
hərbirinsanüçünxoşdur,bu,
insanınəməyinə,fəaliyyətinəveriləndəyəringöstəricisidir.Əməyimindövlətbaşçısısəviyyəsində
qeydolunmasıməndətamamilə

başqahisslərdoğurdu.Bildiyiniz
kimi,mən2011-ciildəmöhtərəm
PrezidentimizİlhamƏliyevin
sərəncamıilə“Şöhrət”ordeniilə
təltifolunmuşdum.Onilsonra
dahayüksəkdərəcəlitəltifəlayiq
görüləcəyimigözləmirdim.Ona
görədə“Şərəf”ordeniilətəltif
olunduğumbarədəməlumatalandakeçirdiyimhissölkəbaşçısına
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dərinminnətdarlıqoldu.
Möhtəşəmqələbəmizdənsonra
taleyüklüməsələlərləgecə-gündüz
məşğulolduğubirzamandamöhtərəmPrezidentimizinvaxttaparaqmənimfəaliyyətiməqiymət
verməsi,mənitəltifetməsiqəlbimi
fərəhlədoldurdu.
Vətənmüharibəsindəqələbə
çalaraqtorpaqlarımızınişğaldan

HƏMSÖHBƏT
azad olunmasından və ərazi bü
tövlüyümüzün bərpa edilməsin
dən duyduğumuz hisslərdən sonra
bu təltif mənə sevinc bəxş edən
ən önəmli bir hadisə oldu. Özüm
lə bərabər ailəmə, yaxın ətrafıma,
çiyin-çiyinə çalışdığım kollektivlə
rin sevincinə səbəb olduğuma görə
qürur duydum. Eyni zamanda, bu
təltif məndə məsuliyyət hissini da
ha da artırdı.
Mən indi həyatda nail olduq
larımla kifayətlənməməli, daha
səmərəli, daha məhsuldar çalış
malıyam, dövlətimiz və xalqımız
üçün daha faydalı fəaliyyət göstər
məyə borclu olduğumu yaxşı başa
düşürəm.
- Milli Məclisin bir neçə ça
ğırışının deputatı, komissiya
sədri, çoxsaylı beynəlxalq fəx
ri adların sahibisiniz. Bununla
bərabər aktiv elmi fəaliyyətlə
də məşğulsunuz və Azərbay
can Kooperasiya Universite
tinin rektorusunuz. Elm sizin
həyatınızda nə kimi yer tutur?
- İnformasiya texnologiyaları
nın yüksək inkişaf edərək aparıcı
qüvvəyə çevrildiyi müasir dövrdə
elm hamımızın həyatında mühüm
yer tutur. Elmi biliklərə malik ol
madan dünyada və regionlarda
baş verən hadisələrdən baş çıxar
maq, həyatda düzgün mövqe tut
maq qeyri-mümkündür. Mən hələ
gənclik illərimdən elmi araşdırma
larla məşğul olmuşam. Universitet
rektoru olmazdan əvvəl də fəal
elmi fəaliyyətim olub. Kooperasi
ya sisteminin rəhbəri kimi gərgin
fəaliyyətim dövründə mətbuatda
dərc olunan sanballı məqalələrim
elmi ictimaiyyətin, o cümlədən
Türkiyə və Avropanın bir sıra
Elmlər Akademiyalarının diqqəti
ni cəlb edirdi. Bunu nəzərə alaraq
hələ 2009-cu ildə rəhbəri olduğum
“Azəritt ifaq”ın İdarə Heyəti elmi
potensialımdan daha səmərəli
istifadə olunması üçün Azərbay
can Kooperasiya Universitetində

elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul
olmağımı tövsiyə etdi. Həmin il
dən bu universitetdə baş müəllim
və kafedra müdiri kimi fəaliyyət
göstərdim, 2011-ci ildə rektor təyin
olundum. Universitetdə mövcud
olan elmi mühit məni elm sahəsi
ilə daha fəal məşğul olmağa hə
vəsləndirdi. Fəlsəfə doktoru və
elmlər doktoru dissertasiyalarımı
uğurla müdafiə etdim, professor
elmi dərəcəsi aldım. Dərsliklərim,
monoqrafiyalarım çap olundu.
Elmi məqalələrim bir sıra Avropa
ölkələrinin, Türkiyənin, Rusiyanın
nüfuzlu elmi jurnallarında dərc
edilir. 2017-ci ildə Almaniyanın
nüfuzlu “Şprinqer” nəşriyyatı tə
rəfindən ingilis dilində çap olunan
“Qlobal ərzaq təhlükəsizliyi: real

lıqlar, çağırışlar və perspektivlər”
adlı monoqrafiyam Ekspert Komi
təsi tərəfindən BMT-nin İsveçrədə
yerləşən Mərkəzi Kitabxanasının
fonduna qəbul edilmişdir. Mən
bunu tək özümün deyil, Azərbay
can elminin növbəti uğuru kimi
qiymətləndirirəm.
Elmi araşdırmalarla məşğul
olmaqla yanaşı, gənc alimlərin ye
tişdirilməsinə xüsusi diqqət ayırı
ram. Elmi rəhbərliyim ilə çoxsaylı
gənclər fəlsəfə doktoru dissertasi
yalarını uğurla müdafiə etmişlər,
elmlər doktoru adı almaq iddiasın
da olan bir neçə gənc alimin elmi
məsləhətçisiyəm. Mən elmi fəaliy
yətimi heç vaxt dayandırmamışam
və bu, mənim həyatımın ayrılmaz
hissəsidir.
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- Millət vəkili seçildiyiniz Sa
bunçu rayonunun əhalisi bir
qədər mürəkkəb təbiəti ilə
seçilir, dinə və adət-ənənəyə
xüsusi önəm verir. Beş çağırış
bu ərazidən seçilməyinizi bu
insanların sizə olan etimadı
kimi qiymətləndiririk.

- Qeyd etdiyiniz xüsusiyyət
yalnız deputatı olduğum ərazinin
əhalisinə deyil, Bakı şəhərinin bü
tün kəndlərinə aiddir. Bu kəndlər
də hələ sovet dövrünün sərt qa
dağalarına baxmayaraq, əhali heç
vaxt dini inancından vaz keçmə
yib, yüz illərdən gələn adət-ənə
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nələrini qoruyaraq yeni nəsillərə
ötürmüşdür. Mən bu xüsusiyyəti
“mürəkkəb təbiət” adlandırmaz
dım. Ona görə ki, mənim bütün
uşaqlığım və gəncliyim həmin mü
hitdə keçib, indiyə qədər də həmin
mühitlə sıx əlaqələrim davam edir.
Valideynlərim dinə bağlı insanlar
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olub və bizi də bu ruhda tərbiyə
ediblər. Beş çağırış eyni dairədən
deputat seçilməyimlə bağlı qeyd
etməliyiəm ki, seçicilərin etimadını
qazanmasaydım, növbəti seçkilər
də namizədliyimin irəli sürülmə
sinə heç vaxt razılıq verməzdim.
Mənim deputat fəaliyyətim həmişə
şəffaf olub, gördüyüm işlər seçici
lərimin gözü qarşısında olub. Mən
Milli Məclisə seçkilər zamanı de
putatlığa namizəd olarkən seçici
lərlə görüşə vədlərlə yox, deputat
olduğum  dönəmdə gördüyüm iş
lərin hesabatı ilə çıxmışam. Bu he
sabat seçiciləri qane etməsəydi, hər
seçkidə mənimlə opponent olan
10-dan artıq namizəd arasından bu
mandata məni layiq görməzdilər.
Seçicilərim qarşısında üzüağ olma
ğım məni daha fəal iş aparmağa
ruhlandırır.
- Eldar müəllim, sizin Ağsaq
qallar Şurasına seçilməyiniz
ölkəmiz üçün mürəkkəb bir
dönəmə təsadüf etdi. Quru
mun İdarə Heyətinin üzvləri
cəmiyyətimizdə böyük nüfuz

sahibləridir. Ağsaqqallar Şu
rasının sədri olaraq fəaliyyə
tinizin prioritet istiqamətləri
hansılarıdır?
-  Çox doğru söylədiniz. Azər
baycan Ağsaqqallar Şurasının
növbədənkənar qurultayı ötən il
Vətən müharibəsi başlayandan cə
mi iki gün sonra - sentyabrın 29-da
keçirildi. Hər şeydən əvvəl, mənim
bu nüfuzlu təşkilata sədrliyimi
dəstəkləyən ölkə rəhbərliyinə,
eləcə də namizədliyimə səs verən
qurultay nümayəndələrinə dərin
minnətdarlığımı bildirirəm. Şura
nın İdarə Heyətinə Milli Məclisin
deputatları, görkəmli elm xadim
ləri, tanınmış ziyalılar və ictimai
xadimlər daxildir. Ölkə ictimaiyyə
ti arasında böyük nüfuzu olan bu
şəxslərlə birlikdə Şuraya uzun illər
rəhbərlik etmiş İmam Mustafayev,
Budaq Budaqov, Fətt ah Heydə
rov kimi ictimai-siyasi xadimlərin
başladığı işi uğurla davam etdir
məyə və Şuranın fəaliyyətini daha
da genişləndirərək nüfuzunu yük
səltməyə çalışacağıq. Fəaliyyətin
prioritet istiqamətlərinə gəldikdə

isə məqsədimiz Şuranın Nizamna
məsi ilə nəzərdə tutulan vəzifələ
rin yerinə yetirilməsini, xalqımızın
milli-mənəvi dəyərlərini və tarixi
ənənələrini nəzərə almaqla cəmiy
yət həyatının aktual məsələlərinin
həllinə, eləcə də gənclərimizin
adət-ənənələrimizə hörmət və
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
olunmasına ağsaqqalların töhfəsini
təmin etməkdir. Bu vəzifələri ye
rinə yetirmək üçün İdarə Heyəti
miz 2021-2023-cü illəri əhatə edən
dövrə cari və perspektiv İş planı
hazırlayıb təsdiq etmişdir və hazır
da həmin planda nəzərdə tutulan
qrafik üzrə işləri davam etdiririk.
İnanıram ki, öz sıralarında iyirmi
min nəfərdən artıq müdrik ağsaq
qalı, dəyərli ziyalıları, ictimai-siya
si xadimləri birləşdirən Azərbay
can Ağsaqqallar Şurası öz üzərinə
düşən vəzifələri layiqincə yerinə
yetirəcəkdir.
- Bir hadisəni xatırlatmaq
istəyirəm. Siz Qara Dəniz İqti
sadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
sessiyasının Ermənistanda ke
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çiriləntoplantısındaiştirakınızzamanıermənispikerinin
verdiyiordendənnümayişkəranəşəkildəimtinaetdiniz.
ümumiyyətlə,düşmənölkədə
toplantıyaqatılmaqvəordendənimtinaetməkSizinüçün
təhlükəlideyildimi?
-QaraDənizİqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatı(QDİƏT)onaüzv
olan12dövlətarasındamüxtəlif
sahələrdəəməkdaşlıqedilməsinə
yardımgöstərənnüfuzlubeynəlxalqqurumdur.ButəşkilatınParlamentAssambleyasıüzvölkələrin
parlamentlərinintəmsilolunduğu
qurumdurvəmənbuAssambleyadaAzərbaycannümayəndə
heyətininrəhbəriolmaqlayanaşı,
2019-cuildənAssambleyanınsədr
müaviniyəm.
Qeydetdiyinizhadisə2018ciildəolmuşdu.Bildiyinizkimi,
QDİƏTParlamentAssambleyasınınsessiyalarınövbəiləüzv
dövlətlərinərazisindəkeçirilirvə
həminsessiyadaİrəvanşəhərində
keçirilirdi.Təşkilatın20illiyiilə
əlaqədar(1998-ciildəyaranmışdır)
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sessiyanınsonundaüzvdövlətlərinnümayəndəheyətlərinin
rəhbərlərinəyubileymedalıtəqdimolunmalıidi.MedalQDİƏT
adındanverilsədə,məndüşmən
ölkəninspikerininəlindənmedal
almağınəözümə,nədəölkəmizinadınasığışdırmayaraqondan
imtinaetdim.Qeydetməliyəmki,
məndənsonraTürkiyə,Gürcüstan
vəUkraynanümayəndəheyətlərininrəhbərləridəmedalalmaqdan
imtinaetdilər.Bununladaerməni
spikerşahmatdiliilədesək,mat
vəziyyətinədüşdü.
Düşmənölkədəkeçirilən
toplantıdaiştirakımızıntəhlükəliolub-olmamasınagəldikdəisə
mənoölkəyəfərdişəkildə,Eldar
Quliyevkimiyox,Azərbaycan
nümayəndəheyətininrəhbərikimi
getmişdimvətəhlükəbarədədüşünməyiağlımızagətirsəkdə,mən
də,nümayəndəheyətininüzvləri
dəancaqAzərbaycanıləyaqətlə
təmsiletməyiözümüzəborcbilərəklazımolantərzdədavrandıq.

-Birictimai-siyasixadimkimi
uğurlarınızgözqabağındadır,
ammabununlabərabərinsan
onun“qalası”olanailəsindədincəlir,mənəvirahatlıq
tapır...
Beləbirdeyimvar,“hər
biruğurlukişininarxasındagüclübirqadındayanır”.Ailədaxilirahatlığı
evinxanımıyaradır.
Beləbirrahatlıq
olmadanciddi,
səmərəlinəictimai-siyasi,nədə
elmifəaliyyətlə
məşğulolmaq
mümkünde-

yil.Bucəhətdənmənailəmdənçox
razıyam.Onlarındəstəyiolmasaydı,mənbeləgeniş,vaxtlahesablaşmayanişlərinöhdəsindəngələ
bilməzdim.Ailəmmənimqürur
yerimdir.OğlumFəridBeynəlxalq
hüquqüzrəfəlsəfədoktorudur,
uzunmüddətXariciİşlərNazirliyi
sistemindədiplomatikişdəçalışmışdır.HazırdaisəAzərbaycan
RespublikasıPrezidentininAdministrasiyasındaişləyir.Qızım
Aygüniqtisadüzrəelmlərdoktoru,professordur,elmi-pedaqoji
fəaliyyətləməşğuldur.Əslrahatlığıdaailəmlə,xüsusənnəvələrimləbirlikdəvaxtkeçirməyəimkan
olandatapıram.Allahhərkəsə
nəvə-nəticəqisməteləsin,məndə
nəvələrimləvaxtkeçirəndəbütün
gərginliyi,yorğunluğuunuduram.
Onlarınqayğısızböyüməsi,layiqlivətəndaşkimiyetişməsiüçün
əlimdəngələnhərşeyietməyiözüməborcbilirəm.
ÜlviyyəAbdullayeva
“MilliMəclis”jurnalının
başredaktoru
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“Sabiq deputat” rubrikamızın budəfəki qonağı tanınmış ictimai və elm
xadimi, akademik, AMEA-nın həqiqi üzvü, Azərbaycanın müstəqilliyini ikinci dəfə əldə etdiyi ilk illərdən
parlamentdə millət vəkili və Milli
Məclisin Elm və təhsil komitəsinin
sədri kimi fəaliyyət göstərən Teymur
Bünyadovdur. Tarix elmləri doktoru,
professor, Əməkdar elm xadimi, hər
zaman vətənpərvərliyi, zəhmətsevərliyi və səmimiyyəti ilə insanların könlündə özünəməxsus yeri olan, “Şöhrət” və “Şərəf” ordenli qocaman alim
ilə söhbətimizin əsas mövzusu həm
Azərbaycan parlamentinin o dövrləri,
həm də elmi yaradıcılığı ilə bağlı oldu.

Teymur Bünyadov:

“Parlament mənə hər zaman doğmadır”
-Teymurmüəllim,xoşgördüksizi!
-Xoşgördük,şadoldumsizi
görməyə.Sağolunki,məniyada
salmısınız.
-Səhhətiniznecədir?
-Şükürlərolsun,qaydasındadır.93yaşımvar.Əsasodurki,
yazıram,pozuram.Düzdür,indi
dahapedaqojifəaliyyətiləməşğul
olabilmirəm.Ammayenəneynəməkolar?Qocalıqlarazılaşmaq
lazımdır...
-SizmüstəqilAzərbaycan
parlamentininilkçağırışmil-

lətvəkillərindənsiniz.5il
MilliMəclisinElmvətəhsil
komitəsikimiməsulbirkomitəsinərəhbərliketmisiniz.
Təbiiki,odövrlərölkəhəyatıçoxqarışıqictimai-siyasiproseslərinburulğanında
qaynayırdı.Odövrlərinecə
xatırlayırsınız?
-Mənimöztaleyimkimi,
deputatlıqtaleyimdəqəribəliklərilədoluoldu.Onagörəki,8
yaşımolandaatamı“xalqdüşməni”kimigüllələmişdilər.Atamın
evdənaparılmasıindiyəkimi
yadımdadır.19ildənsonrabəraət
aldı,əlboydakağızverdilərki,
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qanunsuzyerəgüllələnib.Anamıondandaəvvəlitirmişdim.
Yetimçiliklə,zillətləböyümüşəm.Ammamübarizolmuşam,
heçvaxtsınmamışam.Əlaoxumuşam,Qazaxrayonundaorta
təhsilüzrəqızılmedalalanilk
ikinəfərdənbiriyəm.QızılmedallıolduğumüçünBakıDövlət
UniversitetininTarixfakültəsinə
imtahansızqəbulolunmuşam.
Moskvadaaspiranturanıbitirmişəm.Uğurlumüdafiələrimolub.
Elmlərnamizədi,elmlərdoktoru,professor,akademikkimişərəfielmititullarqazanmışam.Bu
yoldadayanmadanirəliləmişəm.

SABİQ DEPUTAT
Ammaatamın“xalqdüşməni”
kimidamğalanmasıhərzaman
həyatımdanqaraxətkimikeçib.
Bəraətaldığızamandansonrada
daimsəksəkəliyaşamışam.Həmişəbaşımıaşağısalıbelmi-pedaqoji
fəaliyyətləməşğulolmuşam.
Millətvəkiliolmaqşansım
yaranandadailkağlımagələnbu
oldu.Dediyimkimi,atambəraət
almışolsada,içimdəkioqorxuməndəsəksəkəyaratmışdı.
Məniçoxyaxındantanıyan,necə
təmənnasızbirinsanolduğumu
bilənakademikdostumdeputatlığanamizədliyimiverməyitəklifetdi.Düşündümki,doğma

Millətvəkiliseçiləndənsonra
Uluöndərlədəfələrləgörüşlə
rimizoldu.Birneçədəfəxarici
səfərlərdəbirlikdəolmuşuq.
Xətrimiistəyibhəmişə...O,bir
dühaidi.Uzaqgörənliyi,xalqa
sevgisi,insanpərvərliyi,bütün
sahələrdəzənginbiliyəmalik
olmasıiləsağlığındatəkAzər
baycandayox,dünyadafeno
menkimitanınmaqonunkimi
çoxazliderənəsibolub.

el-obamınsözçüsüolmaqşərəfini
daşımaqdangözəlnəolabilər?!
Birsınayımözümü.Seçkilərdə
çoxobyektivkeçirildi.Hamıbilir
kiməm,nəçiyəm,necəadamam.
Onagörəgüclürəqibləriməqalib
gəldim.ElədeputatlıqfəaliyyətinəbaşlayankimidəMilliMəclisin
ovaxtkıSədrirəhmətlikMurtuz
ƏləsgərovözüşəxsənməniElm
vətəhsilkomitəsininsədrliyinə
namizədgöstərdi.Təbiiki,bu
daçoxməsuliyyətlibirkomitə
idi.ŞükürolsunAllahaki,buişin
öhdəsindəndəeləbilirəmləyaqətləgəldim.OzamanbukomitədəAzərbaycanMilliElmlər

AkademiyasınınprezidentiFərəməzMaqsudov,AMEA-nınsabiq
prezidentiEldarSalayevkimielm
sahəsindəxüsusixidmətləriolan
insanlartəmsilolunurdular.“Təhsilhaqqında”,“Elmhaqqında”
qanunlarıhazırladıq.Ozamanbu
qanunlarikisəsvermədənkeçdi.
Üçüncüsəsverməzamanımən
artıqparlamentdədeyildim.Ammahəmişəparlamentiniclaslarını
izləyəndə,busənədlərhaqqında
müzakirələrgedəndəiçimdən
fəxarətlihisslərkeçirki,mənim
dəbuqanunlarüzərindəzəhmətimvar...Məneləparlamentdə
olduğumvaxtdanMilliMəclisin

ToponimiyaKomissiyasınınsədr
müaviniidim.Sonralardabukomissiyailəəlaqələrimkəsilmədi.
Baxmayaraq,cəmibirçağırış
deputatlıqşansımoldu.Amma
parlamentmənəçoxdoğmayerdir...
-HərzamanUluöndərHeydərƏliyevinxüsusidiqqətindəolantarixçialimolmusunuz.Daimonunsiyasi
kursunasadiqqalmışvə
bunuəməlifəaliyyətinizləsübutetmisiniz.yəqinki,
ümummilliliderləbağlıçoxluxatirələrinizvar.
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SABİQ DEPUTAT
-MilliElmlərAkademiyasının
Tarixİnstitutundadəyərlialimimiz
Aidaİmanquliyevailəbirgəişləyirdik.O,mənəhəmişəqardaşdeyib.
Ölkəninqarışıqvaxtıidi.Birdəfə
otaqdaidim.UluöndərdəMoskvadakıvəzifəsindənayrılmışdı.
Aidaxanımonunlatelefonladanışırdı,məndədanışdım.Heydər
Əliyevmənədedi:“Siziyaxşıtanıyıram,yaxşıalimsiniz.Hanıziyalılar?
Azərbaycanıkimlərətapşırmışınız?
Niyəağsaqqalkimisiyasiproseslərə
nəzarətetmirsiniz?”
Millətvəkiliseçiləndənsonra
dəfələrləgörüşlərimizoldu.Bir
neçədəfəxaricisəfərlərdəbirlikdə
olmuşuq.Xətrimiistəyibhəmişə...
O,birdühaidi.Uzaqgörənliyi,
xalqasevgisi,insanpərvərliyi,bütünsahələrdəzənginbiliyəmalik
olmasıiləsağlığındatəkAzərbaycandayox,dünyadafenomen
kimitanınmaqonunkimiçoxaz
liderənəsibolub.

PrezidentimizİlhamƏliyev
iləbağlıdagözəlxatirələrimvar.
XalçaMuzeyininaçılışındaçıxış
edirdim.Çıxışımçoxsəmimialınmışdı.HəmPrezidentimiz,həmdə
MehribanxanımƏliyevanıngördüyüişlərbarədəfikirlərimibildirdim.Sonraşəkilçəkilənzaman
Prezidentinmühafizəxidmətindən

-Azərbaycanaarxeologiyavə
etnoqrafiyaelminəaid29dəyərlimonoqrafiya,1000-əyaxınqiymətliməqaləvəyazılar
bəxşedənböyükalimkimi
-Hazırkıparlamentinfəaliytarixdəqalacaqsınız.Hazırda
yətiniyaxındanizləyəbilirsinəüzərindəişləyirsiniz?
niz?Qanunvericilikprosesini
-Daimyazı-pozuiləməşğul
necəqiymətləndirirsiniz?
olmuşam.Vicdanlaişləmişəm.
-İzləyirəm.Parlamentinindiki
Yazmaqdan,oxumaqdanbaşqanə
sədriSahibəxanımQafarovanıhəişimolabilər?Mənim
900-əyaxınəsərimvar.
Həmdövlətrəhbəri,həmdəAliBaşKomandankimi
Heçvaxtbaşdansovdu
ordudamütəşəkkillik,vahidkomandanlıqyarat
işgörməmişəm.Dövlətimdə,Prezidentim
dı,nizamintizamımöhkəmləndirdi.HeydərƏliyev,
dəgördüyümişlərihəsözünəslmənasında,müasirorduquruculuğunun
mişəqiymətləndirirlər.
bünövrəsiniqoydu.SonradanUluöndərinyaratdığı
2005-ciildə“Şöhrət”,
müasirAzərbaycanOrdusuonunlayiqlidavamçı
sonra“Şərəf”ordenləri
sı,Prezident,AliBaşKomandancənabİlhamƏliyev
ilətəltifolunmuşam.
tərəﬁndəndahasürətləinkişafetdirildi,dünyanın
2008-ciildəƏməkdar
əngüclüordularısırasındayeraldı.Budabizə30
elmxadimifəxriadı
almışam.Görürlərgeillikhəsrətimizəsonqoymaqxoşbəxtliyiniyaşatdı.
cə-gündüzişləyirəm,
Allahonuqorusun!
qiymətimiverirlər.10
nəfərelmlərdoktoru,
35nəfərelmlərnamizədiyetişdirmişəm.
2007-ciildəcəmiyyətdəictimai
elmlərsahəsindəmühümhadisə
sayılan“Azərbaycanetnoqrafiyası”üçcildlikfundamentaləsərim
böyüktirajlailkdəfəçapedildi.
Onuntəşkilatçısı,başredaktoru
vəböyükhissəsininmüəllifiidim.
AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevin“Azərbaycan
dilindəlatınqrafikasıiləkütləvi
nəşrlərinhəyatakeçirilməsihaqqında”2004-cüil12yanvartarixli
Sərəncamınaəsasənnəşrolunan
bumonoqrafiyanıncildlərində
Azərbaycanxalqınıntəsərrüfathəyatı,maddivəmənəvimədəniyyələmillətvəkiliolduğuvaxtlardan ti,sənətkarlığı,ailəməişətivədigərməsələlərözəksinitapıb.Daha
tanıyıram.Onunxariciölkəparlasonra“Qəbələnintarixi”,“Qəbəmentlərində,beynəlxalqtəşkilatləninetnoqrafiyası”və“Qəbələ
lardaçıxışlarınıdəfələrlədinləfolkloru”kitablarınıhazırladım,
mişəm.Çoxsavadlıvəmərdbir
çapolundu,rusvəingilisdillərinə
xanımdır.Onunrəhbərliketdiyi
tərcüməedildi.“Gözyaşları”roparlamentbirazdafərqlidir.Səmanımbuyaxınlarda21mintirajla
liqə-səhman,intizam,məsuliyyət,
təkrarçapolunub.Üçcildlik“Baciddibirab-havaözünügöstərir.
birnəfəryaxınlaşdıki,ürəyinizdən
öpməkistədim,necəgözəlsözlər
söylədiniz.
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SABİQ DEPUTAT
yatılar” kitabım var. Bu bayatılar
sırf  ürəyimdən süzülənlərdir:
Qan sızlar,
Sinəm qandır, qan sızlar,
Qansıza bel bağlama,
Qansız olur, qansızlar.
Bir  də gəlməz,
Gəlmişdi, bir də gəlməz,
Heydər kimi bir oğul  
Dünyaya bir də gəlməz...
-  Ötən ilin sonunda müzəffər
Ali Baş Komandanın rəhbər
liyi  ilə Azərbaycan Ordusu  
möhtəşəm qələbə qazandı.  
30 il həsrətində  qaldığımız
müqəddəs torpaqlarımıza qo
vuşduq. Qarabağın   azadlığı  
sizdə necə  hisslər yaratdı?  O  
tərəflərə ziyarət  etmək fikri
niz varmı?
- Mən hələ də elə bilirəm yuxu  
görürəm. Bu yaşımda  Qarabağın
azadlığını gördüm. Qazax rayo
nundan olduğum, orada  böyü
düyüm  üçün ermənilərlə qonşu
yaşamışdıq. Mən  erməni xalqının
xislətini, mənfurluğunu  yaxşı
bilirəm. Həm Prezidentimiz, həm
də ordumuz bizim mərdliyimizi,
namusumuzu, qəhrəmanlığımı
zı özümüzə  qaytardı.  Bu  xəbəri  
eşidəndə tir-tir əsdim. Əsasən  də
Şuşa... Şuşa təkcə cənnət məkanı
olmayıb, həm də hərbi-strateji əhə
miyyət kəsb edən  basılmaz qala
olub. Şuşa dağdan arana açılan
pəncərədir, aydınlıqdır, işıqlıqdır,
ucalıqdır. Düşmənlərə, yadellilərə
göz dağıdır. Əfsus ki, indi ora get
məyə səhhətim yol vermir. Şükür
ki, imkan oldu, nəvələrim getdi,  
Şuşanı gördü. Gələndən onlardan
hər künc-bucağı xəbər alıram. Vax
tilə oralarda çox olmuşam - Cıdır  
düzündə, İsa  bulağında, Topxana  
meşəsində...
1993-cü ildə Ulu öndər ikin
ci  dəfə hakimiyyətə  qayıtdıqdan  
sonra  yenicə müstəqilliyini qazan
mış Azərbaycanı parçalanmaqdan
xilas etdi. Dövlət və ordu qurucu
luğuna xüsusi diqqət yetirdi. Bu sa

hələrin inkişafına dair mühüm sə
rəncamlar, qərarlar imzaladı. Həm
dövlət rəhbəri,  həm də Ali Baş
Komandan kimi orduda mütəşək
killik, vahid komandanlıq yaratdı,
nizam-intizamı möhkəmləndirdi.
Heydər Əliyev, sözün əsl mənasın
da, müasir ordu quruculuğunun
bünövrəsini qoydu. Sonradan Ulu
öndərin yaratdığı müasir Azərbay
can Ordusu onun layiqli davamçısı,
Prezident, Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyev tərəfindən daha  sü
rətlə inkişaf etdirildi,  dünyanın ən
güclü orduları sırasında yer aldı.
Bu da  bizə  30 illik  həsrətimizə  
son  qoymaq  xoşbəxtliyini yaşatdı.
Allah onu qorusun!  O, özü  də bir  
qəhrəmandır.  Bir  nəfəri də -  bu
müharibədə  qəlpə  yarası  alan bir  
əsgəri də, əziyyəti olan bir insanı  
da unutmur, diqqətini əsirgəmir,
halal olsun ona.  Şuşada  Molla Pə

nah Vaqifin məqbərəsinin açılışında  
bir  söz  dedi: “Atam  59  yaşında  
bu  məqbərəni  açmışdı, indi  də 59  
yaşımda bu, mənə nəsib oldu...” O
sözləri  eşidəndə ağladım...
- Teymur  müəllim, övladları
nızdan  razısınızmı?
- Şükür  olsun Allaha. İki qızım
var, ikisi də alimdir. Ali məktəbdə  
dərs  deyirlər.  İki qız, bir oğlan nə
vəm, 4 nəticəm var.  Onlardan da
çox  razıyam. Yaşımın bu çağında
qayğıma qalırlar, yanımda  ya
şayırlar. Onların qayğısı, sevgisi
məni yaşadır...

P.S.

Teymur  müəllim
ilə görüşdən yüksək
təəssüratla  ayrıldıq.  O, uca bir  
palıda, ətrafında nəvə-nəticələri isə  
onun  qol-budağına  bənzəyirdi...
  Qərənfil Mansurova
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