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TƏDBİR

Öz xa ri ci si ya sə tin də heç bir 
hər bi al yan sa qo şul ma yan və 
bü tün döv lət lər lə əmək daş lıq 
mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir mə
yə yö nəl miş xa ri ci si ya sət kur su 
is ti qa mə ti ni seç miş Azər bay can 
Res pub li ka sı əv vəl mü şa hi də çi 
sta tu sun da ol du ğu Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı nın 2011ci il dən tam hü
quq lu üz vü dür. Öl kə miz 2011ci 
il də  Ba li də ke çi ril miş XVI Na zir lər 
Konf ran sın da hə rə ka ta qo şu lub. 
Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü 
təş ki lat çər çi və sin də üzv döv lət lər 
tə rə fin dən bir mə na lı şə kil də ta nı
nıb və öl kə mi zin haq lı möv qe yi 
təş ki lat çər çi və sin də daim bey nəl
xalq sə viy yə də dəs tək lə nib.

Azər bay can hər  za man Qo şul
ma ma Hə rə ka tı nın müx tə lif sə viy
yə li ic las və konf rans la rın da iş ti rak 
et mək və üzv öl kə lər lə iki tə rəf i 
mü na si bət lə ri ni sıx laş dır maq la bu 
qu ru mun məq səd və prin sip lə ri
nə öz töh fə si ni ve rir. Hə rə ka ta üzv 
ol du ğu muz qı sa müd dət ər zin də 
Er mə nis tanAzər bay can Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si ba rə də bey
nəl xalq ic ti maiy yə tin ge niş dairə lə
rin də mə lu mat lı lıq da ha da art mış  
ol du və təş ki la tın da xi li pro se dur 
və sə nəd lə rin də prob le min öl kə
mi zin əra zi bü töv lü yü çər çi və sin
də həl li nə da vam lı ola raq dəs tək 
gös tə ril di. Azər bay can Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı nın ru hu na və prin sip lə ri

nə daim sa diq lik nü ma yiş et di rir və 
heç bir hər bi blo ka qo şul ma dan bü
tün döv lət lər lə əmək daş lıq mü na
si bət lə ri ni in ki şaf et dir mə yə yö nəl
miş ta raz lı si ya sət hə ya ta ke çi rir. 

2018ci il ap re lin 5də pro se du
ra uy ğun ola raq Ba kı da “Da vam lı 
in ki şaf na mi nə bey nəl xalq sülh və 
təh lü kə siz li yin təş viq edil mə si” 
möv zu sun da Qo şul ma ma Hə rə ka
tı nın Na zir lər Konf ran sı ke çi ril di.

Məhz Qo şul ma ma Hə rə ka tı 
tə rə fin dən öl kə mi zə olan eti ma dın 
və döv lə ti mi zin ar tan nü fu zu nun 
gös tə ri ci si dir ki, Azər bay ca nın 
bu təş ki la ta sədr li yi qı sa müd dət 
ər zin də üzv döv lət lər tə rə fin dən 
yek dil lik lə dəs tək lən di və  2019
cu il okt yab rın 25də öl kə miz də 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı üzv lə ri nin 
döv lət və hö ku mət baş çı la rı nın 
XVIII Zir və Gö rü şü ke çi ril di. Bu 
Zir və Gö rü şün də 60a ya xın öl kə
nin döv lət və hö ku mət baş çı la rı, 
həm çi nin 150dən ar tıq öl kə nin və 
bey nəl xalq təş ki la tın nü ma yən də
lə ri iş ti rak et di lər.

2021ci il no yab rın 28də İs pa
ni ya nın pay tax tı Mad rid şə hə rin
də Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli ye vin 
tə şəb bü sü nə uy ğun ola raq Qo
şul ma ma Hə rə ka tı nın Par la ment 
Şə bə kə si nin tə sis ic la sı ke çi ril di. 
50yə ya xın öl kə dən 200ə qə dər 
nü ma yən də nin iş ti rak et di yi tə sis 

ic la sı nı gi riş sö zü ilə açan  Azər
bay can Mil li Məc li si nin səd ri Sa hi
bə Qa fa ro va  bil dir di ki, biz bu gün 
60 il ər zin də araş dı rıl ma mış qa lan 
bir öl çü nün  üzv öl kə lər ara sın da 
əmək daş lı ğın par la ment öl çü sü
nün əsa sı nı qo yu ruq. Spi ker  qeyd 
et di ki, bü tün xalq la rın dinc ya na şı 
ya şa ma sı na və da vam lı in ki şa
fı na töh fə məq sə di ilə ya ra dı lan 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı bey nəl xalq 
ic ti maiy yə tin həm fi kir üzv lə ri nin 
bir ləş mə si nə və üzv döv lət lə rin sa
yı na gö rə dün ya da ikin ci ən bö yük 
tə si sat dır. Ay rıseç ki li yin, irq çi li yin 
və kse no fo bi ya nın, bey nəl xalq hü
qu qa eti na sız lıq la mü şa yiət olu nan 
si ya si gər gin lik və böh ran la rın art
ma sı, hə lə də da vam edən CO VID
19 pan de mi ya sı və onun so sialiq
ti sa di mü hi tə mən fi tə sir lə ri, iq lim 
də yi şik li yi və di gər qlo bal miq yas lı 
ça ğı rış lar bü tün dün ya da səy lə
rin mul ti kul tu ra lizm, bey nəl xalq 
əmək daş lıq və həm rəy lik ru hun da 
sə fər bər olun ma sı nı zə ru ri edir.

Hə min çı xı şın da Sa hi bə Qa fa
ro va CO VID19 pan de mi ya sı na 
qar şı mü ba ri zə sa hə sin də Qo şul
ma ma Hə rə ka tı adın dan qu ru mun 
səd ri, Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin hə ya ta 
ke çir di yi uğur lu qlo bal tə şəb büs
lə ri xa tır lat dı və bu tə şəb büs lə
rin bey nəl xalq aləm də rəğ bət və 
dəs tək qa zan dı ğı nı qeyd et di. Mil li 

1961-ci il də Yu qos la vi ya da   ke çi ri lən konf rans da ya-
ran ma sı elan edi lən  Qo şul ma ma Hə rə ka tı  heç bir hər bi 
blo ka qo şul ma yan, 120 döv lə tin üzv ol du ğu, 17 öl kə nin 
və 10 bey nəl xalq təş ki la tın mü şa hi də çi sta tu sun da çı xış 
et di yi bey nəl xalq təş ki lat dır. 

Se vin di ri ci hal dır ki, əsas məq sə di bey nəl xalq hü qu qa 
hör mət, dün ya da sülh, təh lü kə siz lik və in ki şa fa yar dım 
et mək olan Qo şul ma ma Hə rə ka tı 60 il dən ar tıq fəaliy yət 
gös tər mə si nə bax ma ya raq, heç vaxt öz ak tual lı ğı nı itir mir 
və hər za man BMT Baş As samb le ya sı çər çi və sin də qə rar-
la rın qə bu lu na tə sir ba xı mın dan əhə miy yət li rol oy na yır. 
Mü ha ri bə lər döv rün də iki si ya si-hər bi qütb ara sın da qar-
şı dur ma ya di gər döv lət lə rin cəlb olun ma ma la rı  məq sə di 
ilə tə sis edi lən Qo şul ma ma Hə rə ka tı ha zır da bey nəl xalq 
mü na si bət lə rin tən zim lən mə sin də iş ti rak edən mü hüm 
çox tə rəfl i me xa nizm lər dən bi ri nə çev ril miş dir və üzv lə ri 
ara sın da əmək daş lıq  fo ru mu  ro lu nu oy na yır.

 Təş ki la ta üzv lük 1955-ci il də İn do ne zi ya nın Ban-
dunq şə hə rin də baş tu tan konf rans za ma nı qə bul edil miş 
“Ban dunq prin sip lə ri” əsa sın da hə ya ta ke çi ri lir. Bun lar 
BMT Ni zam na mə si nin məq səd və prin sip lə ri nə, əsas in-
san hü quq və azad lıq la rı na, döv lət lə rin əra zi bü töv lü yü 

və su ve ren li yi nə, si ya si müs tə qil li yi nə hör mət lə ya naş-
maq, bü tün irq lə rin və xalq la rın bə ra bər li yi ni ta nı maq, 
döv lət lə rin da xi li iş lə ri nə qa rış ma maq, kol lek tiv mü da fiə 
təd bir lə ri nin is ti fa də sin dən çə kin mək, bü tün bey nəl xalq 
mü ba hi sə lə rin dinc, sülh yo lu ilə həl li nə ça lış maq dır.  

Qo şul ma ma Hə rə ka tı BMT Mən zil qə rar ga hın da 
yer lə şən Əla qə lən di ri ci Bü ro va si tə si lə təş ki la tın səd ri 
və üzv döv lət lə rin nü ma yən də lik lə ri tə rə fin dən ida rə olu-
nur. Hə rə ka ta sədr lik müx tə lif re gional qrup lar dan olan 
döv lət lər ara sın da üç il dən bir ro ta si ya edi lir. Mü va fiq re-
gional qrup dan na mi zəd li yi təq dim edil miş döv lət təş ki-
la tın sam mi ti vax tı bü tün üzv döv lət lə rin ra zı lı ğı ilə sədr 
se çi lir. Sədr olan döv lət sədr lik müd də ti nin əv və lin də 
zir və gö rü şü nə, so nun cu ilin də  isə Na zir lər ic la sı na ev 
sa hib li yi edir. Bun dan əla və, sədr olan döv lət BMT ya nın-
da daimi nü ma yən də lik va si tə si ilə Hə rə ka tın Bü ro su na 
rəh bər li yi və sədr lik lə bağ lı di gər və zi fə lə ri hə ya ta ke çi rir. 

Qo şul ma ma Hə rə ka tı üzv döv lət lə rin BMT Təh lü-
kə siz lik Şu ra sın da kı va cib or qan lar dan bi ri ol maq la 
Şu ra nın möv qe lə ri nin tə min edil mə si nə xid mət gös tə rir. 
Hə rə ka tın fəaliy yə ti Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın Əla qə lən di ri-
ci Bü ro su va si tə si lə tən zim lə nir. 

Qoşulmama Hərəkatı Parlament 
Şəbəkəsinin ilk iclası keçirildi 
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rin mul ti kul tu ra lizm, bey nəl xalq 
əmək daş lıq və həm rəy lik ru hun da 
sə fər bər olun ma sı nı zə ru ri edir.

Hə min çı xı şın da Sa hi bə Qa fa
ro va CO VID19 pan de mi ya sı na 
qar şı mü ba ri zə sa hə sin də Qo şul
ma ma Hə rə ka tı adın dan qu ru mun 
səd ri, Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin hə ya ta 
ke çir di yi uğur lu qlo bal tə şəb büs
lə ri xa tır lat dı və bu tə şəb büs lə
rin bey nəl xalq aləm də rəğ bət və 
dəs tək qa zan dı ğı nı qeyd et di. Mil li 

1961-ci il də Yu qos la vi ya da   ke çi ri lən konf rans da ya-
ran ma sı elan edi lən  Qo şul ma ma Hə rə ka tı  heç bir hər bi 
blo ka qo şul ma yan, 120 döv lə tin üzv ol du ğu, 17 öl kə nin 
və 10 bey nəl xalq təş ki la tın mü şa hi də çi sta tu sun da çı xış 
et di yi bey nəl xalq təş ki lat dır. 

Se vin di ri ci hal dır ki, əsas məq sə di bey nəl xalq hü qu qa 
hör mət, dün ya da sülh, təh lü kə siz lik və in ki şa fa yar dım 
et mək olan Qo şul ma ma Hə rə ka tı 60 il dən ar tıq fəaliy yət 
gös tər mə si nə bax ma ya raq, heç vaxt öz ak tual lı ğı nı itir mir 
və hər za man BMT Baş As samb le ya sı çər çi və sin də qə rar-
la rın qə bu lu na tə sir ba xı mın dan əhə miy yət li rol oy na yır. 
Mü ha ri bə lər döv rün də iki si ya si-hər bi qütb ara sın da qar-
şı dur ma ya di gər döv lət lə rin cəlb olun ma ma la rı  məq sə di 
ilə tə sis edi lən Qo şul ma ma Hə rə ka tı ha zır da bey nəl xalq 
mü na si bət lə rin tən zim lən mə sin də iş ti rak edən mü hüm 
çox tə rəfl i me xa nizm lər dən bi ri nə çev ril miş dir və üzv lə ri 
ara sın da əmək daş lıq  fo ru mu  ro lu nu oy na yır.

 Təş ki la ta üzv lük 1955-ci il də İn do ne zi ya nın Ban-
dunq şə hə rin də baş tu tan konf rans za ma nı qə bul edil miş 
“Ban dunq prin sip lə ri” əsa sın da hə ya ta ke çi ri lir. Bun lar 
BMT Ni zam na mə si nin məq səd və prin sip lə ri nə, əsas in-
san hü quq və azad lıq la rı na, döv lət lə rin əra zi bü töv lü yü 

və su ve ren li yi nə, si ya si müs tə qil li yi nə hör mət lə ya naş-
maq, bü tün irq lə rin və xalq la rın bə ra bər li yi ni ta nı maq, 
döv lət lə rin da xi li iş lə ri nə qa rış ma maq, kol lek tiv mü da fiə 
təd bir lə ri nin is ti fa də sin dən çə kin mək, bü tün bey nəl xalq 
mü ba hi sə lə rin dinc, sülh yo lu ilə həl li nə ça lış maq dır.  

Qo şul ma ma Hə rə ka tı BMT Mən zil qə rar ga hın da 
yer lə şən Əla qə lən di ri ci Bü ro va si tə si lə təş ki la tın səd ri 
və üzv döv lət lə rin nü ma yən də lik lə ri tə rə fin dən ida rə olu-
nur. Hə rə ka ta sədr lik müx tə lif re gional qrup lar dan olan 
döv lət lər ara sın da üç il dən bir ro ta si ya edi lir. Mü va fiq re-
gional qrup dan na mi zəd li yi təq dim edil miş döv lət təş ki-
la tın sam mi ti vax tı bü tün üzv döv lət lə rin ra zı lı ğı ilə sədr 
se çi lir. Sədr olan döv lət sədr lik müd də ti nin əv və lin də 
zir və gö rü şü nə, so nun cu ilin də  isə Na zir lər ic la sı na ev 
sa hib li yi edir. Bun dan əla və, sədr olan döv lət BMT ya nın-
da daimi nü ma yən də lik va si tə si ilə Hə rə ka tın Bü ro su na 
rəh bər li yi və sədr lik lə bağ lı di gər və zi fə lə ri hə ya ta ke çi rir. 

Qo şul ma ma Hə rə ka tı üzv döv lət lə rin BMT Təh lü-
kə siz lik Şu ra sın da kı va cib or qan lar dan bi ri ol maq la 
Şu ra nın möv qe lə ri nin tə min edil mə si nə xid mət gös tə rir. 
Hə rə ka tın fəaliy yə ti Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın Əla qə lən di ri-
ci Bü ro su va si tə si lə tən zim lə nir. 

Qoşulmama Hərəkatı Parlament 
Şəbəkəsinin ilk iclası keçirildi 
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TƏDBİR

Məc li sin səd ri Qo şul ma ma Hə
rə ka tı na üzv döv lət lə rin üzv lük 
prin sip və də yər lə ri ni möh kəm
lən dir mə si nin və təş viq et mə si nin 
zə ru ri li yi ni vur ğu la dı. 

Təş ki la tın 2019cu il okt yab rın  
2526da Ba kı da ke çi ril miş zir və 
top lan tı sın da döv lət və hö ku mət 
baş çı la rı Qo şul ma ma Hə rə ka tı na 
üzv döv lət lə rin par la men ta ri lə ri ilə 
qar şı lıq lı fəaliy yə ti və əmək daş lı ğı 
ge niş lən dir mək və də rin ləş dir mək 
ba rə də qə rar qə bul et di lər. Azər bay
can sədr li yi döv rün də Hə rə ka tın 
fun da men tal prin sip lə ri nə tam və 
sə mə rə li riayət olun ma sın da par la
men ta ri lə rin mü hüm rol oy na ya bi
lə cə yi ni qə bul edə rək, Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı nın Par la ment Şə bə kə si nin 
ya ra dıl ma sı tə şəb bü sü ilə çı xış et di. 
Elə hə min təd bir də Qo şul ma ma Hə
rə ka tı Par la ment Şə bə kə si nin növ
bə ti top lan tı sı nın Ba kı da ke çi ri lə cə yi 
qə ra ra alın dı və Par la ment Şə bə kə
si nin tə sis olun ma sı na dair Mad rid 
Bə yan na mə si qə bul olun du.

Azər bay can da bə şə riy yə ti daim 
na ra hat edən prob lem lər lə əla qə
dar bey nəl xalq konf rans la rın təş kil 
olun ma sı, mə də niy yət lə ra ra sı si

ya si dialoq la rı eh ti va edən, iq ti sa di 
əmək daş lı ğa rə vac ve rən fo rum
la rın ke çi ril mə si, mö tə bər top lan
tı la ra ev sa hib li yi edil mə si ənə nə 
ha lı nı alıb.  

İyu nun 30da Ba kı da  Hey
dər Əli yev Mər kə zin də  ke çi ri lən 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı Par la ment 
Şə bə kə si nin “Dün ya da sül hün 
və da ya nıq lı in ki şa fın təş vi qin də 
mil li par la ment lə rin ro lu nun güc
lən di ril mə si” möv zu sun da Ba kı 
Konf ran sı bun lar dan bi ri ol du. 
Konf rans Azər bay ca nın bey nəl xalq 
are na da öz möv qe yi ni möh kəm
lən di rə rək nü fuz qa zan mış və söz 
sa hi bi nə çev ril miş güc lü öl kə ol du
ğu nu bir da ha sü but et di. Yük sək  
sə viy yə də ke çən təd bir  Azər bay
ca nın uzun il lər bey nəl xalq müs tə
vi də da ya nıq lı və eti bar lı tə rəf daş 
qis min də çı xış et mə si nin, Pre zi
dent İl ham Əli ye vin Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı nın səd ri ki mi bü tün üzv 
öl kə lə rin ma raq la rı nı, bey nəl xalq 
hü qu qun nor ma və prin sip lə ri ni 
mü da fiə edə rək bö yük eti mad qa
zan ma sı nın dün ya öl kə lə ri tə rə fin
dən müs bət qar şı lan dı ğı nın gös tə
ri ci si ki mi  də yər lən di ri lə bi lər. 

Ma raq lı və sə mə rə li mü za ki rə
lər lə yad da qa lan Ba kı Konf ran sı na 
40dan çox öl kə nin par la ment nü
ma yən də he yət lə ri və 9 bey nəl xalq 
par la ment təş ki la tı nın təm sil çi lə ri 
qa tıl mış dı. Ha zır da Azər bay ca nın 
rəh bər lik et di yi Qo şul ma ma Hə rə
ka tı dün ya da BMTdən son ra ikin
ci ən bö yük bey nəl xalq tə si sat dır 
və Azər bay can tə rə fi nin tə şəb bü sü 
ilə tə sis edi lən Par la ment Şə bə kə si 
heç şüb hə siz təş ki la tın işi ni da ha 
da in ten siv ləş di rib, da xi li mü za
ki rə lə ri və qə rar la rın qə bu lu nu 
sü rət lən di rə rək bə şə riy yə ti təh did 
edən ça ğı rış la rın həl li is ti qa mə tin
də önəm li ad dım lar atır. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev konf rans
da iş ti rak et di.  Döv lət  baş çı sı nın 
çı xı şın da Azər bay ca nın Qo şul
ma ma Hə rə ka tı na üzv ol du ğu və 
fəaliy yət gös tər di yi ilk gün dən 
eti ba rən həm rəy lik, qar şı lıq lı dəs
tək və “Ban dunq prin sip lə ri”nin 
təş vi qi nə töh fə ver di yi ni xü su si lə 
vur ğu la ma sı Azər bay ca nın dün ya
da qə bul olu nan nor ma və prin
sip lə rə ne cə hör mət lə ya naş dı ğı nı 
gös tər di.

Hör mət li xa nım lar və cə nab lar!
Hör mət li qo naq lar!
Azər bay ca na xoş gəl mi si niz. Si zin 

ha mı nı zı gör mə yə çox şa dam. Ümid
va ram ki, şə hə ri miz də yax şı vaxt 
ke çi rə cək si niz.

Bu gün zən nim cə Qo şul ma
ma Hə rə ka tı nın ta ri xin də va cib bir 
təd bir ke çi ri lir. Bu ra da  Ba kı da biz 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın Par la ment 
Şə bə kə si ni ya ra dı rıq. Həm rəy lik və 
qar şı lıq lı dəs tə yin güc lən di ril mə si 
is ti qa mə tin də əla və bir ad dım olan 
Azər bay ca nın bu tə şəb bü sü nü dəs
tək lə di yi nə gö rə Qo şul ma ma Hə rə ka
tı na üzv olan döv lət lə rə min nət dar lı
ğı mı bil di ri rəm. 

Azər bay can par la men ti nin sək kiz 
il ər zin də sa biq bir üz vü ola raq, si zin 
sa biq həm ka rı nız ola raq mən par la
ment dip lo ma ti ya sı nın və par la ment
lə ra ra sı mü na si bət lə rin ne cə əhə
miy yət kəsb et di yi ni yax şı bi li rəm. 
Əmi nəm ki, par la ment şə bə kə miz 
tək cə öl kə lə ri miz ara sın da həm rəy li
yə töh fə ver mə yə cək, ey ni za man da, 
dün ya nın müx tə lif par la ment təş ki
lat la rı ilə sıx iş mü na si bət lə ri qu ra caq.

Qo şul ma ma Hə rə ka tı Bir ləş miş 
Mil lət lər Təş ki la tın dan son ra ikin
ci ən bö yük bey nəl xalq tə si sat dır 
və əl bət ə ki, biz ha mı mız sə si mi
zin dün ya miq ya sın da eşi dil mə si ni 
is tə yi rik. Par la ment Şə bə kə si bi zim 
tək cə irə li sür dü yü müz və dəs tə yi ni zi 
qa zan dı ğı mız ye ga nə tə şəb büs de yil. 
Di gər va cib bir tə şəb büs gənc lər şə bə
kə si dir. Növ bə ti ay bu ra da  Ba kı da 
baş qa önəm li bir təd bir  Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı nın Gənc lər Sam mi ti ke çi ri
lə cək dir. Bun lar Qo şul ma ma Hə rə ka
tı nın ins ti tu sional in ki şa fı üçün atıl
mış ad dım lar dır və he sab edi rəm ki, 
bu is ti qa mət də prak ti ki ad dım la rın 
atıl ma sı üçün vaxt ye ti şib. Azər bay
ca nın irə li sür dü yü və üzv döv lət lər 
tə rə fin dən dəs tək lən miş di gər bir 
tə şəb büs NyuYork da Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı nın Dəs tək Ofi si nin ya ra dıl
ma sı dır.

He sab edi rəm ki, in di ins ti tu
sional in ki şaf is ti qa mə tin də da ha çox 
ad dım la rın atıl ma sı üçün düz gün 
vaxt dır və bu da öz növ bə sin də bi zə 
bey nəl xalq are na da ma raq la rı mı zı 
qo ru ma ğa və əl bət ə ki, öl kə lə ri miz 

ara sın da həm rəy li yin güc lən di ril mə
si nə kö mək edə cək.

Azər bay can Qo şul ma ma Hə rə
ka tı nın nis bə tən ye ni üz vü dür. Biz 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı ailə si nə 2011ci 
il də qo şul duq və fəaliy yə ti mi zin ilk 
gün lə rin dən bə ri həm rəy lik, qar şı lıq lı 
dəs tək və “Ban dunq prin sip lə ri ”nin 
təş vi qi nə töh fə mi zi ver mə yə ça lış
mı şıq. Biz “Ban dunq prin sip lə ri” ilə 
ta ma mi lə ra zı yıq və bu prin sip lə ri 
öl kə lər ara sın da əmək daş lıq və qar şı
lıq lı fəaliy yət üçün ye ga nə əsas ki mi 
qə bul edi rik. Əra zi bü töv lü yü, su ve
ren lik, müs tə qil lik, birbi ri nin iş lə ri nə 
mü da xi lə et mə mək  bu prin sip lər 
bü tün öl kə lər tə rə fin dən qo ru nub 
sax la nıl say dı, heç bir mü ha ri bə, mü
na qi şə və əda lət siz lik ol maz dı.

 Fəaliy yə ti mi zin ilk gün lə rin dən 
Azər bay can Qo şul ma ma Hə rə ka
tı nın bü tün tə şəb büs lə ri nə çox fəal 
cəlb olun muş dur. He sab edi rəm 
ki, Qo şul ma ma Hə rə ka tı na sədr lik 
et mək üçün Azər bay ca nın na mi zəd
li yi nin yek dil şə kil də dəs tək lən mə si
nin də əsas sə bə bi bu idi. 120 öl kə nin 
bu möh tə şəm yek dil dəs tə yi 2016cı 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı
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va ram ki, şə hə ri miz də yax şı vaxt 
ke çi rə cək si niz.

Bu gün zən nim cə Qo şul ma
ma Hə rə ka tı nın ta ri xin də va cib bir 
təd bir ke çi ri lir. Bu ra da  Ba kı da biz 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın Par la ment 
Şə bə kə si ni ya ra dı rıq. Həm rəy lik və 
qar şı lıq lı dəs tə yin güc lən di ril mə si 
is ti qa mə tin də əla və bir ad dım olan 
Azər bay ca nın bu tə şəb bü sü nü dəs
tək lə di yi nə gö rə Qo şul ma ma Hə rə ka
tı na üzv olan döv lət lə rə min nət dar lı
ğı mı bil di ri rəm. 

Azər bay can par la men ti nin sək kiz 
il ər zin də sa biq bir üz vü ola raq, si zin 
sa biq həm ka rı nız ola raq mən par la
ment dip lo ma ti ya sı nın və par la ment
lə ra ra sı mü na si bət lə rin ne cə əhə
miy yət kəsb et di yi ni yax şı bi li rəm. 
Əmi nəm ki, par la ment şə bə kə miz 
tək cə öl kə lə ri miz ara sın da həm rəy li
yə töh fə ver mə yə cək, ey ni za man da, 
dün ya nın müx tə lif par la ment təş ki
lat la rı ilə sıx iş mü na si bət lə ri qu ra caq.

Qo şul ma ma Hə rə ka tı Bir ləş miş 
Mil lət lər Təş ki la tın dan son ra ikin
ci ən bö yük bey nəl xalq tə si sat dır 
və əl bət ə ki, biz ha mı mız sə si mi
zin dün ya miq ya sın da eşi dil mə si ni 
is tə yi rik. Par la ment Şə bə kə si bi zim 
tək cə irə li sür dü yü müz və dəs tə yi ni zi 
qa zan dı ğı mız ye ga nə tə şəb büs de yil. 
Di gər va cib bir tə şəb büs gənc lər şə bə
kə si dir. Növ bə ti ay bu ra da  Ba kı da 
baş qa önəm li bir təd bir  Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı nın Gənc lər Sam mi ti ke çi ri
lə cək dir. Bun lar Qo şul ma ma Hə rə ka
tı nın ins ti tu sional in ki şa fı üçün atıl
mış ad dım lar dır və he sab edi rəm ki, 
bu is ti qa mət də prak ti ki ad dım la rın 
atıl ma sı üçün vaxt ye ti şib. Azər bay
ca nın irə li sür dü yü və üzv döv lət lər 
tə rə fin dən dəs tək lən miş di gər bir 
tə şəb büs NyuYork da Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı nın Dəs tək Ofi si nin ya ra dıl
ma sı dır.

He sab edi rəm ki, in di ins ti tu
sional in ki şaf is ti qa mə tin də da ha çox 
ad dım la rın atıl ma sı üçün düz gün 
vaxt dır və bu da öz növ bə sin də bi zə 
bey nəl xalq are na da ma raq la rı mı zı 
qo ru ma ğa və əl bət ə ki, öl kə lə ri miz 

ara sın da həm rəy li yin güc lən di ril mə
si nə kö mək edə cək.

Azər bay can Qo şul ma ma Hə rə
ka tı nın nis bə tən ye ni üz vü dür. Biz 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı ailə si nə 2011ci 
il də qo şul duq və fəaliy yə ti mi zin ilk 
gün lə rin dən bə ri həm rəy lik, qar şı lıq lı 
dəs tək və “Ban dunq prin sip lə ri ”nin 
təş vi qi nə töh fə mi zi ver mə yə ça lış
mı şıq. Biz “Ban dunq prin sip lə ri” ilə 
ta ma mi lə ra zı yıq və bu prin sip lə ri 
öl kə lər ara sın da əmək daş lıq və qar şı
lıq lı fəaliy yət üçün ye ga nə əsas ki mi 
qə bul edi rik. Əra zi bü töv lü yü, su ve
ren lik, müs tə qil lik, birbi ri nin iş lə ri nə 
mü da xi lə et mə mək  bu prin sip lər 
bü tün öl kə lər tə rə fin dən qo ru nub 
sax la nıl say dı, heç bir mü ha ri bə, mü
na qi şə və əda lət siz lik ol maz dı.

 Fəaliy yə ti mi zin ilk gün lə rin dən 
Azər bay can Qo şul ma ma Hə rə ka
tı nın bü tün tə şəb büs lə ri nə çox fəal 
cəlb olun muş dur. He sab edi rəm 
ki, Qo şul ma ma Hə rə ka tı na sədr lik 
et mək üçün Azər bay ca nın na mi zəd
li yi nin yek dil şə kil də dəs tək lən mə si
nin də əsas sə bə bi bu idi. 120 öl kə nin 
bu möh tə şəm yek dil dəs tə yi 2016cı 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı
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il də nü ma yiş et di ril miş və 2019cu 
il də Ba kı da biz Qo şul ma ma Hə rə ka
tı nın Zir və top lan tı sı nı təş kil edə rək 
mü vəf ə qiy yət lə ke çir dik və 2019
2022ci illərə qə dər sədr li yi üzə ri mi zə 
gö tür dük. Qo şul ma ma Hə rə ka tı na 
sədr li yi mi zin ye nə də 120 öl kə nin 
yek dil qə ra rı ilə 2023cü ilin axı rı na 
ki mi uza dıl ma sı nı öl kə mi zə bö yük 
bir hör mət və fəaliy yə ti mi zin qiy
mət lən di ril mə si əla mə ti ki mi qə bul 
edi rik. Biz bu na gö rə si zə çox min nət
da rıq. Si zin dəs tə yi ni zi doğ rult maq 
və bu nun düz gün se çim ol du ğu nu 
nü ma yiş et dir mək üçün əli miz dən 
gə lə ni edə cə yik.

Qo şul ma ma Hə rə ka tın da sədr li yi
miz CO VID19 ilə üstüs tə düş dü və 
Azər bay can bey nəl xalq are na da bu 
xəs tə lik lə mü ba ri zə də öz ro lu nu fəal 
oy na yan öl kə lər dən bi ri idi. Biz Qo
şul ma ma Hə rə ka tı nın on layn Zir və 
top lan tı sı nın ke çi ril mə si tə şəb bü sü 
ilə çı xış et dik, onu 2020ci ilin may 
ayın da ke çir dik və bu, pan de mi ya 
ilə mü ba ri zə ilə bağ lı yax şı laş ma da 
səy lə ri mi zin Qo şul ma ma Hə rə ka tı
na üzv döv lət lər tə rə fin dən sə fər bər 
edil mə si üçün il kin ad dım lar dan bi ri 
idi. Bu nun nə ti cə sin də biz 2020ci 
ilin de kabr ayın da uğur la ke çi ril miş, 
CO VID19 ilə mü ba ri zə yə həsr edil
miş BMT Baş As samb le ya sı nın xü su si 
ses si ya sı nın ça ğı rıl ma sı ilə bağ lı üzv 
döv lət lər tə rə fin dən dəs tək lən miş 
tə şəb bü sü irə li sür dük. Bi zim səy lə ri
miz tək cə həm rəy li yin güc lən di ril mə
si və dəs tə yin tə min edil mə si nə yö
nəl mə miş dir, ey ni za man da, öl kə lə rə 
dəs tək, tib bi və hu ma ni tar yar dım la 
bağ lı bi zim mə lu mat ba za sın dan 
is ti fa də et mə yə baş la mış Ümum dün
ya Sə hiy yə Təş ki la tı üçün də fay da lı 
ol du.

Be lə lik lə, üzv döv lət lər də ya rat dı
ğı mız mə lu mat ba za sı bu pan de mi
ya ilə və gə lə cək də baş qal dı ra bi lən 
is tə ni lən di gər xəs tə lik lə mü ba ri zə də 
çox fay da lı idi və fay da lı ol ma ğa 
da vam edir. Biz 80dən çox öl kə yə 
ma liy yə və hu ma ni tar yar dı mı tə min 
et mi şik. Həm çi nin biz Ümum dün ya 
Sə hiy yə Təş ki la tı na 10 mil yon ABŞ 

dol la rı məb lə ğin də ianə et mi şik və bu 
və saitin ya rı sı Qo şul ma ma Hə rə ka tı
na üzv döv lət lə rə bir ba şa ay rıl mış dır. 
Be lə lik lə, CO VID19 ilə mü ba ri zə
yə ya naş ma mız la bağ lı səy lə ri miz, 
zən nim cə, çox mü hüm qlo bal tə si rə 
ma lik ol muş dur. Çün ki biz pey vənd 
mil lət çi li yi nə qar şı açıq şə kil də eti ra
zı nı bil di rən öl kə lər dən bi ri idik. 

Ha mı mı zın xa ti rin də dir ki, pan de
mi ya nın ilk gün lə ri və ay la rın da bə zi 
zən gin öl kə lər on la ra la zım ol du ğun
dan ola bil sin üç və ya dörd də fə çox 
pey vənd lə ri tə da rük edir və bu nun la 
da di gər öl kə lə ri pey vənd lə rə çı xış
dan məh rum edir di. Biz ha mı mız 
di gər öl kə lə rin çı xıl maz və ziy yət də 
ol du ğu bir vaxt da zən gin öl kə lə rin 
pey vənd lə rin müt ləq ək sə riy yə tin dən 
is ti fa də et di yi nin şa hi di ol duq. Bu na 
gö rə də bi zim pey vənd mil lət çi li yi nə 
qar şı mü ba ri zə miz Bir ləş miş Mil lət lər 
Təş ki la tı tə rə fin dən də dəs tək lən miş
dir. He sab edi rəm ki, bu da vak sin lə
rin əda lət li pay la nıl ma sı na mü hüm 
tə sir gös tər miş dir.

Baş qa söz lə, Azər bay can hə mi şə 
re gional möv zu lar və qlo bal mə sə
lə lər lə bağ lı öz möv qe yi ni nü ma yiş 
et di rir di və əl bət ə ki, Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı nın səd ri ola raq biz əda lət
siz li yə, bey nəl xalq hü qu qun po zul
ma sı na, müx tə lif mü na qi şə lə rə qar şı 
sər gi lə nən se lek tiv ya naş ma ya və 
ay rıseç ki li yə qar şı mü ba ri zə apar
ma ğa da vam edə cə yik. Biz həm çi nin 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın üzv döv
lət lə ri nin bö yük dəs tə yi nin də şa hi di 
ol duq. Qeyd et di yim ki mi, Qo şul ma
ma Hə rə ka tı na sədr li yin ve ril mə si və 
son ra da onun uza dıl ma sı ilə bağ lı 
yek dil qə rar öl kə lə rin Azər bay ca na 
olan mü na si bə ti ni ay dın nü ma yiş 
et di rir di. 

Şa hi di ol du ğu muz di gər va cib bir 
həm rəy lik əla mə ti Er mə nis tan tə rə
fin dən təq ri bən 30 il lik iş ğal dan son ra 
tor paq la rı mı zın azad edil mə si za ma
nı öl kə mi zin ya şa dı ğı ən çə tin döv rə 
tə sa düf et di. Biz öz tor pa ğı mız da 
sa va şır dıq, biz əda lə ti bər pa edir dik, 
bey nəl xalq hü qu qu bər pa edir dik. 
La kin əf sus lar ol sun ki, bə zi öl kə lər 

bi zə qar şı kam pa ni ya ya  qa ra yax
ma, böh tan və şan taj kam pa ni ya sı na 
baş la dı lar.

Təəs süf ər ol sun ki, bu, sa də cə, 
şi fa hi kam pa ni ya və ya ic ti mai it i
ham lar de yil di. Bə zi öl kə lər bi zim bu 
haqq işi mi zi BMT, onun Təh lü kə siz
lik Şu ra sı sə viy yə si nə çı xar ma ğa cəhd 
et di. La kin hə min vaxt Təh lü kə siz lik 
Şu ra sı nın qey ridaimi üz vü olan, Qo
şul ma ma Hə rə ka tın da təm sil olu nan 
dost la rı mız an tiAzər bay can ma
hiy yət li bə ya na tı blok la dı lar, Azər
bay ca na qar şı it i ha mı blok la dı lar və 
bu nun la da er mə ni pə rəst qlo bal qüv
və lə rin Azər bay ca na qar şı hü cu mu na 
ma ne ol du lar. Biz bu həm rəy li yə gö rə 
si zə min nət da rıq.

Bir da ha qeyd et mək is tə yi rəm ki, 
biz əda lə ti bər pa edir dik. Azər bay
can dün ya da ən bö yük əda lət siz lik lə 
üz ləş miş öl kə lər dən bi ri idi. Əra zi mi
zin 20 faizi nin Er mə nis tan tə rə fin dən 
iş ğal edil mə si et nik tə miz lə mə ilə 
nə ti cə lən di. Bir mil yon azər bay can lı 
qaç qın və məc bu ri köç kün və ziy
yə ti nə düş dü. Bi zim ta ri xi və di ni 
ir si miz er mə ni iş ğal çı la rı tə rə fin dən 
yer üzün dən si li nib. Bu gün azad 
olun muş əra zi lə rə sə fər edən lər bu 
bar bar lı ğın və van da liz min şa hi di ola 
bi lər lər. Məs cid lə ri mi zin təh qi ri, mə
də ni və di ni abi də lə ri mi zin da ğı dıl
ma sı  bun lar fakt lar dır və bu nu heç 
kəs gör məz dən gə lə bil məz. Er mə
ni pə rəst qüv və lər nə qə dər də bu nu 
gör məz dən gəl mə yə ça lış sa lar da, 
bu na mü vəf əq ola bil mir lər. Çün ki 
ar tıq min lər lə, bəl kə on min lər lə in
san, o cüm lə dən xa ri ci qo naq lar, si ya
sət çi lər, par la ment sədr lə ri və üzv lə ri, 
jur na list lər, eks pert lər, sı ra vi in san lar 
azad edil miş əra zi lə rə sə fər edib lər.

Biz bu mü na qi şə yə son qoy duq, 
əda lət və bey nəl xalq hü qu qu bər pa 
et dik. 2019cu il də Ba kı da Qo şul ma
ma Hə rə ka tı nın Zir və top lan tı sın
da kı çı xı şım da qeyd et miş dim ki, 
biz əda lə ti və bey nəl xalq hü qu qu 
mü da fiə edə cə yik. Biz bun la rı bər pa 
edə bil mə mə yin, baş qa la rın dan ası lı 
ol ma ğın nə ol du ğu nu yax şı bi lir dik. 
Biz uzun il lər  təq ri bən 30 il ər zin

də bu nu göz lə yir dik. Göz lə yir dik ki, 
bey nəl xalq ic ti maiy yət əda lət siz li yə 
və iş ğa la son qo yul ma sı na yar dım 
edə cək. Bu məq səd lə ATƏT 1992ci 
il də Minsk qru pu nu tə sis et di və o, 
bu mü na qi şə nin həll yo lu nu tap ma
lı idi, yə ni iş ğa la son qo yul ma lı idi. 
Ək si nə, Minsk qru pu bu mü na qi şə
nin əbə di ol ma sı nı is tə yən lə rin əlin də 
alə tə çev ril di.

Bu gün Azər bay ca nın mü na qi şə ni 
həll et mə sin dən, iş ğa la son qoy ma
sın dan, özü nün əra zi bü töv lü yü nü 
hər bisi ya si yol lar la bər pa et mə sin
dən son ra Minsk qru pu na eh ti yac 
yox dur. Biz Minsk qru pu na ar tıq 
“əl vi da” de mi şik. Təəs süf ər ol sun ki, 
Er mə nis tan və di gər lə ri onu hə ya ta 
qay tar ma ğa ça lı şır. La kin bu, müm
kün süz dür. O, ar tıq ölüb. İş ğal dan 
əziy yət çək miş öl kə ki mi biz bu nu 
açıq şə kil də bə yan edi rik. Dü şü nü
rəm ki, ATƏTin Minsk qru pu ilə 
bağ lı hər han sı spe kul ya si ya nəin ki 
qey riməh sul dar dır, ey ni za man da, 
re gion da müm kün sül hün bər qə rar 
ol ma sı üçün da ğı dı cı tə si rə ma lik dir.

2020ci il no yab rın 10da 44 gün 
sü rən Və tən mü ha ri bə si nə ti cə sin də 
Er mə nis tan ka pi tul ya si ya et mə yə və 
məğ lu biy yə ti ni eti raf et mə yə məc bur 
ol du. Da ha son ra dö yüş mey da nın da 
azad edil mə miş di gər ra yon lar dan 
çıx ma ğa məc bur edil di. Bu nu et mə
yə bi zə, sa də cə, 44 gün ki fa yət et di. 
An caq biz bu nu 30 ilə ya xın göz lə
dik. İş ğal il lə ri döv rün də müx tə lif 
bey nəl xalq təd bir lər də çı xış edər kən 
mən Er mə nis ta na qar şı sank si ya la
rın tət bi qi nə ça ğı rır dım. De yir dim ki, 
bu prob le min dinc həl li nin ye ga nə 
yo lu Er mə nis ta na qar şı sank si ya la rın 
tət bi qi dir. O sank si ya lar ki, sə mə rə li 
ola caq və on la rın iq ti sa diy ya tı na sar
sı dı cı tə sir gös tə rə cək. Əf sus lar ol sun 
ki, heç bir sank si ya tət biq edil mə di 
və ək si nə, Er mə nis tan Azər bay can la 
mü qa yi sə də bə zi er mə ni pə rəst si ya
sət çi lər dən get dik cə da ha çox dəs tək 
alır dı.

Gör dü yü müz ki mi, Minsk qru
pu nun fəaliy yə ti nin ye ga nə məq sə di 
mü na qi şə ni don dur maq və tor paq la

rı mı zı əbə di iş ğal al tın da sax la maq
dan iba rət idi. Biz hə min si ya sə tə 
son qoy duq, güc və si ya si müd rik lik 
sa yə sin də tor paq la rı mı zı azad et dik.

De yə bi lə rəm ki, Er mə nis tan
Azər bay can mü na qi şə si ilə bağ lı 
və ziy yət tək cə re gional de yil, qlo bal 
mə sə lə dir. Çün ki bu, tək cə bey nəl
xalq hü qu qun tə məl prin sip lə ri nin 
tam po zul ma sı de yil, həm də BMT 
Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın qət na mə
lə ri nin ko bud po zul ma sı və on la ra 
mə həl qo yul ma ma sı ha lı idi. 1993cü 
il də BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı 4 qət
na mə qə bul et miş dir ki, ora da er mə ni 
qo şun la rı nın bi zim əra zi miz dən 
dər hal, tam və qeydşərt siz çı xa rıl ma
sı tə ləb edi lir di. Sual olu nur ki, ni yə 
bu qət na mə lər ic ra edil mə di? Bu na 
ca vab ve rə bi lən yox dur və ya ca vab 
ver mək is tə mir. Növ bə ti sual on dan 
iba rət dir ki, ni yə BMT Təh lü kə siz
lik Şu ra sı nın bə zi qət na mə lə ri bir 
ne çə gün içə ri sin də ic ra olu nur, bi zə 
gəl dik də isə on lar 28 il ər zin də ka ğız 
üzə rin də qa lır? Əgər cə sur azər bay
can lı hərb çi lər tor paq la rı mı zı azad 
et mə sə idi, hə min qət na mə lər yə qin 
ki, da ha 28 il ər zin də ka ğız üzə rin də 
qa la caq dı.

Bu, BMTnin və onun Təh lü kə
siz lik Şu ra sı çər çi və sin də is la hat la rın 
apa rıl ma sı mə sə lə si ni gün də mə gə ti
rir. Çün ki qət na mə lər ic ra edil mir sə, 
on la rı qə bul et mə yin nə mə na sı var?

 Biz is la hat la rın tə rəf da rı yıq və 
he sab edi rəm ki, bu, Qo şul ma ma Hə
rə ka tı nın döv lət və hö ku mət baş çı la rı 
sə viy yə sin də mü za ki rə olun ma lı və 
BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın qət na
mə lə ri nin si ya si üs tün lük əsa sın da 
ic ra edil mə si nə son qo yul ma lı dır.

Ümu mi lik də, hər kə sə mə lum dur 
ki, Qo şul ma ma Hə rə ka tı dün ya
da BMTdən son ra ikin ci ən bö yük 
bey nəl xalq tə si sat dır. He sab edi rəm 
ki, biz səy lə ri mi zi sə fər bər edə rək 
po ten sialı və həm rəy li yi güc lən dir
mə li, va hid möv qe dən çı xış et mə li
yik. Bi li rəm ki, bə zi üzv lər ara sın da 
müəy yən prob lem lər var. Dü şü nü
rəm ki, Qo şul ma ma Hə rə ka tı hə min 
prob lem lə rin həl li yo lu nu tap maq 

üçün plat for ma ola bi lər, həm çi nin 
öl kə lə ri mi zin ma raq la rı nın mü da fiəsi 
üçün plat for ma ro lu nu oy na ya bi lər. 
Çün ki Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın bir 
çox üz vü ox şar ta rix və prob lem lə rə 
ma lik dir. Bir çox hal lar da əda lət siz
lik lə üz lə şib və öz mil li ma raq la rı nı 
mü da fiə et mə yə ça lı şır. Biz bu nu 
bir lik də edə bi lə rik və bu nu da ha 
sə mə rə li edə bi lə rik. Biz məhz bu nun 
tə rəf da rı yıq.

Be lə lik lə, Azər bay ca nın Qo şul ma
ma Hə rə ka tı nın səd ri qis min də irə li 
sür dü yü tə şəb büs lər həm rəy li yi və 
qar şı lıq lı dəs tə yi möh kəm lən dir mə
yə, tə si sa tı mı zın ins ti tu sional in ki şa
fı na və bəl kə də müəy yən mər hə lə də 
onun təş ki la ta çev ril mə si nə yö nə lib. 
Bi li rəm ki, Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın 
ta ri xin də bu nun la bağ lı mü za ki rə lər 
olub və bəl kə də bu mü za ki rə lə ri ye
ni dən baş la ma ğın vax tı ça tıb. Çün ki 
bu gün biz dün ya da qlo bal qütb ləş
mə nin, mü ha ri bə nin, mü na qi şə nin, 
proq noz laş dı rı la bi lin mə yən və ziy
yə tin, ər zaq, ener ji və hu ma ni tar böh
ran la rın şa hi di olu ruq. He sab edi rəm 
ki, Qo şul ma ma Hə rə ka tı tək cə öl kə lər 
üçün ma raq la rı nı mü da fiə et mək və 
birbi ri ni dəs tək lə mək plat for ma sı 
de yil, bey nəl xalq are na da da ha fəal 
rol oy na maq üçün plat for ma da ola 
bi lər. Azər bay can ola raq biz bu nu 
gör mək ar zu sun da yıq və ümid edi
rəm ki, bi zim hör mət li qo naq la rı mız  
Qo şul ma ma Hə rə ka tı na üzv öl kə lə rin 
par la ment lə ri nin nü ma yən də lə ri bu 
işə töh fə ve rə cək və əl bət ə ki, mən də 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı na üzv öl kə lə rin 
döv lət və hö ku mət baş çı la rı ilə məs lə
hət ləş mə lə ri mi da vam et di rə cə yəm.

Əziz dost lar, bi zim lə ol du ğu nu za 
gö rə si zə tə şək kür edi rəm. Ənə nə vi 
Azər bay can qo naq pər vər li yi ni gös
tər mək üçün əli miz dən gə lə ni edə
cə yik. Ümid edi rəm ki, bu konf rans 
tək cə çox məh sul dar de yil, həm də 
ün siy yət və sıx tə mas la rın qu rul ma sı 
ba xı mın dan da yax şı für sət ola caq dır. 
Nə ti cə də isə biz həm rəy lik, qar şı lıq lı 
dəs tək və tə si sat la rı mı zın güc lən di ril
mə sin də tə rəq qi nin şa hi di ola ca ğıq.

Sağ olun.
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TƏDBİR TƏDBİR

il də nü ma yiş et di ril miş və 2019cu 
il də Ba kı da biz Qo şul ma ma Hə rə ka
tı nın Zir və top lan tı sı nı təş kil edə rək 
mü vəf ə qiy yət lə ke çir dik və 2019
2022ci illərə qə dər sədr li yi üzə ri mi zə 
gö tür dük. Qo şul ma ma Hə rə ka tı na 
sədr li yi mi zin ye nə də 120 öl kə nin 
yek dil qə ra rı ilə 2023cü ilin axı rı na 
ki mi uza dıl ma sı nı öl kə mi zə bö yük 
bir hör mət və fəaliy yə ti mi zin qiy
mət lən di ril mə si əla mə ti ki mi qə bul 
edi rik. Biz bu na gö rə si zə çox min nət
da rıq. Si zin dəs tə yi ni zi doğ rult maq 
və bu nun düz gün se çim ol du ğu nu 
nü ma yiş et dir mək üçün əli miz dən 
gə lə ni edə cə yik.

Qo şul ma ma Hə rə ka tın da sədr li yi
miz CO VID19 ilə üstüs tə düş dü və 
Azər bay can bey nəl xalq are na da bu 
xəs tə lik lə mü ba ri zə də öz ro lu nu fəal 
oy na yan öl kə lər dən bi ri idi. Biz Qo
şul ma ma Hə rə ka tı nın on layn Zir və 
top lan tı sı nın ke çi ril mə si tə şəb bü sü 
ilə çı xış et dik, onu 2020ci ilin may 
ayın da ke çir dik və bu, pan de mi ya 
ilə mü ba ri zə ilə bağ lı yax şı laş ma da 
səy lə ri mi zin Qo şul ma ma Hə rə ka tı
na üzv döv lət lər tə rə fin dən sə fər bər 
edil mə si üçün il kin ad dım lar dan bi ri 
idi. Bu nun nə ti cə sin də biz 2020ci 
ilin de kabr ayın da uğur la ke çi ril miş, 
CO VID19 ilə mü ba ri zə yə həsr edil
miş BMT Baş As samb le ya sı nın xü su si 
ses si ya sı nın ça ğı rıl ma sı ilə bağ lı üzv 
döv lət lər tə rə fin dən dəs tək lən miş 
tə şəb bü sü irə li sür dük. Bi zim səy lə ri
miz tək cə həm rəy li yin güc lən di ril mə
si və dəs tə yin tə min edil mə si nə yö
nəl mə miş dir, ey ni za man da, öl kə lə rə 
dəs tək, tib bi və hu ma ni tar yar dım la 
bağ lı bi zim mə lu mat ba za sın dan 
is ti fa də et mə yə baş la mış Ümum dün
ya Sə hiy yə Təş ki la tı üçün də fay da lı 
ol du.

Be lə lik lə, üzv döv lət lər də ya rat dı
ğı mız mə lu mat ba za sı bu pan de mi
ya ilə və gə lə cək də baş qal dı ra bi lən 
is tə ni lən di gər xəs tə lik lə mü ba ri zə də 
çox fay da lı idi və fay da lı ol ma ğa 
da vam edir. Biz 80dən çox öl kə yə 
ma liy yə və hu ma ni tar yar dı mı tə min 
et mi şik. Həm çi nin biz Ümum dün ya 
Sə hiy yə Təş ki la tı na 10 mil yon ABŞ 

dol la rı məb lə ğin də ianə et mi şik və bu 
və saitin ya rı sı Qo şul ma ma Hə rə ka tı
na üzv döv lət lə rə bir ba şa ay rıl mış dır. 
Be lə lik lə, CO VID19 ilə mü ba ri zə
yə ya naş ma mız la bağ lı səy lə ri miz, 
zən nim cə, çox mü hüm qlo bal tə si rə 
ma lik ol muş dur. Çün ki biz pey vənd 
mil lət çi li yi nə qar şı açıq şə kil də eti ra
zı nı bil di rən öl kə lər dən bi ri idik. 

Ha mı mı zın xa ti rin də dir ki, pan de
mi ya nın ilk gün lə ri və ay la rın da bə zi 
zən gin öl kə lər on la ra la zım ol du ğun
dan ola bil sin üç və ya dörd də fə çox 
pey vənd lə ri tə da rük edir və bu nun la 
da di gər öl kə lə ri pey vənd lə rə çı xış
dan məh rum edir di. Biz ha mı mız 
di gər öl kə lə rin çı xıl maz və ziy yət də 
ol du ğu bir vaxt da zən gin öl kə lə rin 
pey vənd lə rin müt ləq ək sə riy yə tin dən 
is ti fa də et di yi nin şa hi di ol duq. Bu na 
gö rə də bi zim pey vənd mil lət çi li yi nə 
qar şı mü ba ri zə miz Bir ləş miş Mil lət lər 
Təş ki la tı tə rə fin dən də dəs tək lən miş
dir. He sab edi rəm ki, bu da vak sin lə
rin əda lət li pay la nıl ma sı na mü hüm 
tə sir gös tər miş dir.

Baş qa söz lə, Azər bay can hə mi şə 
re gional möv zu lar və qlo bal mə sə
lə lər lə bağ lı öz möv qe yi ni nü ma yiş 
et di rir di və əl bət ə ki, Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı nın səd ri ola raq biz əda lət
siz li yə, bey nəl xalq hü qu qun po zul
ma sı na, müx tə lif mü na qi şə lə rə qar şı 
sər gi lə nən se lek tiv ya naş ma ya və 
ay rıseç ki li yə qar şı mü ba ri zə apar
ma ğa da vam edə cə yik. Biz həm çi nin 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın üzv döv
lət lə ri nin bö yük dəs tə yi nin də şa hi di 
ol duq. Qeyd et di yim ki mi, Qo şul ma
ma Hə rə ka tı na sədr li yin ve ril mə si və 
son ra da onun uza dıl ma sı ilə bağ lı 
yek dil qə rar öl kə lə rin Azər bay ca na 
olan mü na si bə ti ni ay dın nü ma yiş 
et di rir di. 

Şa hi di ol du ğu muz di gər va cib bir 
həm rəy lik əla mə ti Er mə nis tan tə rə
fin dən təq ri bən 30 il lik iş ğal dan son ra 
tor paq la rı mı zın azad edil mə si za ma
nı öl kə mi zin ya şa dı ğı ən çə tin döv rə 
tə sa düf et di. Biz öz tor pa ğı mız da 
sa va şır dıq, biz əda lə ti bər pa edir dik, 
bey nəl xalq hü qu qu bər pa edir dik. 
La kin əf sus lar ol sun ki, bə zi öl kə lər 

bi zə qar şı kam pa ni ya ya  qa ra yax
ma, böh tan və şan taj kam pa ni ya sı na 
baş la dı lar.

Təəs süf ər ol sun ki, bu, sa də cə, 
şi fa hi kam pa ni ya və ya ic ti mai it i
ham lar de yil di. Bə zi öl kə lər bi zim bu 
haqq işi mi zi BMT, onun Təh lü kə siz
lik Şu ra sı sə viy yə si nə çı xar ma ğa cəhd 
et di. La kin hə min vaxt Təh lü kə siz lik 
Şu ra sı nın qey ridaimi üz vü olan, Qo
şul ma ma Hə rə ka tın da təm sil olu nan 
dost la rı mız an tiAzər bay can ma
hiy yət li bə ya na tı blok la dı lar, Azər
bay ca na qar şı it i ha mı blok la dı lar və 
bu nun la da er mə ni pə rəst qlo bal qüv
və lə rin Azər bay ca na qar şı hü cu mu na 
ma ne ol du lar. Biz bu həm rəy li yə gö rə 
si zə min nət da rıq.

Bir da ha qeyd et mək is tə yi rəm ki, 
biz əda lə ti bər pa edir dik. Azər bay
can dün ya da ən bö yük əda lət siz lik lə 
üz ləş miş öl kə lər dən bi ri idi. Əra zi mi
zin 20 faizi nin Er mə nis tan tə rə fin dən 
iş ğal edil mə si et nik tə miz lə mə ilə 
nə ti cə lən di. Bir mil yon azər bay can lı 
qaç qın və məc bu ri köç kün və ziy
yə ti nə düş dü. Bi zim ta ri xi və di ni 
ir si miz er mə ni iş ğal çı la rı tə rə fin dən 
yer üzün dən si li nib. Bu gün azad 
olun muş əra zi lə rə sə fər edən lər bu 
bar bar lı ğın və van da liz min şa hi di ola 
bi lər lər. Məs cid lə ri mi zin təh qi ri, mə
də ni və di ni abi də lə ri mi zin da ğı dıl
ma sı  bun lar fakt lar dır və bu nu heç 
kəs gör məz dən gə lə bil məz. Er mə
ni pə rəst qüv və lər nə qə dər də bu nu 
gör məz dən gəl mə yə ça lış sa lar da, 
bu na mü vəf əq ola bil mir lər. Çün ki 
ar tıq min lər lə, bəl kə on min lər lə in
san, o cüm lə dən xa ri ci qo naq lar, si ya
sət çi lər, par la ment sədr lə ri və üzv lə ri, 
jur na list lər, eks pert lər, sı ra vi in san lar 
azad edil miş əra zi lə rə sə fər edib lər.

Biz bu mü na qi şə yə son qoy duq, 
əda lət və bey nəl xalq hü qu qu bər pa 
et dik. 2019cu il də Ba kı da Qo şul ma
ma Hə rə ka tı nın Zir və top lan tı sın
da kı çı xı şım da qeyd et miş dim ki, 
biz əda lə ti və bey nəl xalq hü qu qu 
mü da fiə edə cə yik. Biz bun la rı bər pa 
edə bil mə mə yin, baş qa la rın dan ası lı 
ol ma ğın nə ol du ğu nu yax şı bi lir dik. 
Biz uzun il lər  təq ri bən 30 il ər zin

də bu nu göz lə yir dik. Göz lə yir dik ki, 
bey nəl xalq ic ti maiy yət əda lət siz li yə 
və iş ğa la son qo yul ma sı na yar dım 
edə cək. Bu məq səd lə ATƏT 1992ci 
il də Minsk qru pu nu tə sis et di və o, 
bu mü na qi şə nin həll yo lu nu tap ma
lı idi, yə ni iş ğa la son qo yul ma lı idi. 
Ək si nə, Minsk qru pu bu mü na qi şə
nin əbə di ol ma sı nı is tə yən lə rin əlin də 
alə tə çev ril di.

Bu gün Azər bay ca nın mü na qi şə ni 
həll et mə sin dən, iş ğa la son qoy ma
sın dan, özü nün əra zi bü töv lü yü nü 
hər bisi ya si yol lar la bər pa et mə sin
dən son ra Minsk qru pu na eh ti yac 
yox dur. Biz Minsk qru pu na ar tıq 
“əl vi da” de mi şik. Təəs süf ər ol sun ki, 
Er mə nis tan və di gər lə ri onu hə ya ta 
qay tar ma ğa ça lı şır. La kin bu, müm
kün süz dür. O, ar tıq ölüb. İş ğal dan 
əziy yət çək miş öl kə ki mi biz bu nu 
açıq şə kil də bə yan edi rik. Dü şü nü
rəm ki, ATƏTin Minsk qru pu ilə 
bağ lı hər han sı spe kul ya si ya nəin ki 
qey riməh sul dar dır, ey ni za man da, 
re gion da müm kün sül hün bər qə rar 
ol ma sı üçün da ğı dı cı tə si rə ma lik dir.

2020ci il no yab rın 10da 44 gün 
sü rən Və tən mü ha ri bə si nə ti cə sin də 
Er mə nis tan ka pi tul ya si ya et mə yə və 
məğ lu biy yə ti ni eti raf et mə yə məc bur 
ol du. Da ha son ra dö yüş mey da nın da 
azad edil mə miş di gər ra yon lar dan 
çıx ma ğa məc bur edil di. Bu nu et mə
yə bi zə, sa də cə, 44 gün ki fa yət et di. 
An caq biz bu nu 30 ilə ya xın göz lə
dik. İş ğal il lə ri döv rün də müx tə lif 
bey nəl xalq təd bir lər də çı xış edər kən 
mən Er mə nis ta na qar şı sank si ya la
rın tət bi qi nə ça ğı rır dım. De yir dim ki, 
bu prob le min dinc həl li nin ye ga nə 
yo lu Er mə nis ta na qar şı sank si ya la rın 
tət bi qi dir. O sank si ya lar ki, sə mə rə li 
ola caq və on la rın iq ti sa diy ya tı na sar
sı dı cı tə sir gös tə rə cək. Əf sus lar ol sun 
ki, heç bir sank si ya tət biq edil mə di 
və ək si nə, Er mə nis tan Azər bay can la 
mü qa yi sə də bə zi er mə ni pə rəst si ya
sət çi lər dən get dik cə da ha çox dəs tək 
alır dı.

Gör dü yü müz ki mi, Minsk qru
pu nun fəaliy yə ti nin ye ga nə məq sə di 
mü na qi şə ni don dur maq və tor paq la

rı mı zı əbə di iş ğal al tın da sax la maq
dan iba rət idi. Biz hə min si ya sə tə 
son qoy duq, güc və si ya si müd rik lik 
sa yə sin də tor paq la rı mı zı azad et dik.

De yə bi lə rəm ki, Er mə nis tan
Azər bay can mü na qi şə si ilə bağ lı 
və ziy yət tək cə re gional de yil, qlo bal 
mə sə lə dir. Çün ki bu, tək cə bey nəl
xalq hü qu qun tə məl prin sip lə ri nin 
tam po zul ma sı de yil, həm də BMT 
Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın qət na mə
lə ri nin ko bud po zul ma sı və on la ra 
mə həl qo yul ma ma sı ha lı idi. 1993cü 
il də BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı 4 qət
na mə qə bul et miş dir ki, ora da er mə ni 
qo şun la rı nın bi zim əra zi miz dən 
dər hal, tam və qeydşərt siz çı xa rıl ma
sı tə ləb edi lir di. Sual olu nur ki, ni yə 
bu qət na mə lər ic ra edil mə di? Bu na 
ca vab ve rə bi lən yox dur və ya ca vab 
ver mək is tə mir. Növ bə ti sual on dan 
iba rət dir ki, ni yə BMT Təh lü kə siz
lik Şu ra sı nın bə zi qət na mə lə ri bir 
ne çə gün içə ri sin də ic ra olu nur, bi zə 
gəl dik də isə on lar 28 il ər zin də ka ğız 
üzə rin də qa lır? Əgər cə sur azər bay
can lı hərb çi lər tor paq la rı mı zı azad 
et mə sə idi, hə min qət na mə lər yə qin 
ki, da ha 28 il ər zin də ka ğız üzə rin də 
qa la caq dı.

Bu, BMTnin və onun Təh lü kə
siz lik Şu ra sı çər çi və sin də is la hat la rın 
apa rıl ma sı mə sə lə si ni gün də mə gə ti
rir. Çün ki qət na mə lər ic ra edil mir sə, 
on la rı qə bul et mə yin nə mə na sı var?

 Biz is la hat la rın tə rəf da rı yıq və 
he sab edi rəm ki, bu, Qo şul ma ma Hə
rə ka tı nın döv lət və hö ku mət baş çı la rı 
sə viy yə sin də mü za ki rə olun ma lı və 
BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın qət na
mə lə ri nin si ya si üs tün lük əsa sın da 
ic ra edil mə si nə son qo yul ma lı dır.

Ümu mi lik də, hər kə sə mə lum dur 
ki, Qo şul ma ma Hə rə ka tı dün ya
da BMTdən son ra ikin ci ən bö yük 
bey nəl xalq tə si sat dır. He sab edi rəm 
ki, biz səy lə ri mi zi sə fər bər edə rək 
po ten sialı və həm rəy li yi güc lən dir
mə li, va hid möv qe dən çı xış et mə li
yik. Bi li rəm ki, bə zi üzv lər ara sın da 
müəy yən prob lem lər var. Dü şü nü
rəm ki, Qo şul ma ma Hə rə ka tı hə min 
prob lem lə rin həl li yo lu nu tap maq 

üçün plat for ma ola bi lər, həm çi nin 
öl kə lə ri mi zin ma raq la rı nın mü da fiəsi 
üçün plat for ma ro lu nu oy na ya bi lər. 
Çün ki Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın bir 
çox üz vü ox şar ta rix və prob lem lə rə 
ma lik dir. Bir çox hal lar da əda lət siz
lik lə üz lə şib və öz mil li ma raq la rı nı 
mü da fiə et mə yə ça lı şır. Biz bu nu 
bir lik də edə bi lə rik və bu nu da ha 
sə mə rə li edə bi lə rik. Biz məhz bu nun 
tə rəf da rı yıq.

Be lə lik lə, Azər bay ca nın Qo şul ma
ma Hə rə ka tı nın səd ri qis min də irə li 
sür dü yü tə şəb büs lər həm rəy li yi və 
qar şı lıq lı dəs tə yi möh kəm lən dir mə
yə, tə si sa tı mı zın ins ti tu sional in ki şa
fı na və bəl kə də müəy yən mər hə lə də 
onun təş ki la ta çev ril mə si nə yö nə lib. 
Bi li rəm ki, Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın 
ta ri xin də bu nun la bağ lı mü za ki rə lər 
olub və bəl kə də bu mü za ki rə lə ri ye
ni dən baş la ma ğın vax tı ça tıb. Çün ki 
bu gün biz dün ya da qlo bal qütb ləş
mə nin, mü ha ri bə nin, mü na qi şə nin, 
proq noz laş dı rı la bi lin mə yən və ziy
yə tin, ər zaq, ener ji və hu ma ni tar böh
ran la rın şa hi di olu ruq. He sab edi rəm 
ki, Qo şul ma ma Hə rə ka tı tək cə öl kə lər 
üçün ma raq la rı nı mü da fiə et mək və 
birbi ri ni dəs tək lə mək plat for ma sı 
de yil, bey nəl xalq are na da da ha fəal 
rol oy na maq üçün plat for ma da ola 
bi lər. Azər bay can ola raq biz bu nu 
gör mək ar zu sun da yıq və ümid edi
rəm ki, bi zim hör mət li qo naq la rı mız  
Qo şul ma ma Hə rə ka tı na üzv öl kə lə rin 
par la ment lə ri nin nü ma yən də lə ri bu 
işə töh fə ve rə cək və əl bət ə ki, mən də 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı na üzv öl kə lə rin 
döv lət və hö ku mət baş çı la rı ilə məs lə
hət ləş mə lə ri mi da vam et di rə cə yəm.

Əziz dost lar, bi zim lə ol du ğu nu za 
gö rə si zə tə şək kür edi rəm. Ənə nə vi 
Azər bay can qo naq pər vər li yi ni gös
tər mək üçün əli miz dən gə lə ni edə
cə yik. Ümid edi rəm ki, bu konf rans 
tək cə çox məh sul dar de yil, həm də 
ün siy yət və sıx tə mas la rın qu rul ma sı 
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Nə ti cə də isə biz həm rəy lik, qar şı lıq lı 
dəs tək və tə si sat la rı mı zın güc lən di ril
mə sin də tə rəq qi nin şa hi di ola ca ğıq.

Sağ olun.
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Za tiali lə ri, möh tə rəm cə nab 
Pre zi dent!

Hör mət li par la ment üzv lə ri, 
hör mət li qo naq lar, xa nım lar və 
cə nab lar!

Bu gün Qo şul ma ma Hə rə ka
tı nın Par la ment Şə bə kə si nin Ba kı 
Konf ran sın da siz lə ri sa lam la maq
dan bö yük məm nun luq və şə rəf 
du yu ram.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti, za tiali lə ri cə nab İl ham 
Əli ye vin bu gün bi zim lə bir lik də 
ol ma sı bi zim üçün bö yük şə rəf dir. 
Mən bü tün iş ti rak çı lar adın dan 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın Par la
ment Şə bə kə si nin ya ra dıl ma sı ilə 
bağ lı nə cib tə şəb bü sü nə gö rə za ti
ali lə ri cə nab Pre zi den tə də rin min
nət dar lı ğı mı zı bil dir mək is tə yi rəm. 
Cə nab Pre zi den tin bu gün Ba kı 
Konf ran sın da kı ruh lan dı rı cı çı xı şı 
onun Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın 
səd ri qis min də ço xöl çü lü əmək
daş lıq va si tə si lə Hə rə kat da xi lin də 
bir li yin güc lən di ril mə si nə dair sar
sıl maz öh də li yi nin sü bu tu dur.

Hör mət li iş ti rak çı lar! 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın Ba

kı da ke çi ril miş 18ci Zir və Top
lan tı sın da döv lət və hö ku mət 
baş çı la rı Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın 

par la men ta ri lə ri ara sın da qar şı lıq lı 
fəaliy yə tin və əmək daş lı ğın ge niş
lən di ril mə si və də rin ləş di ril mə si 
ba rə də qə rar qə bul et miş dir lər. 

Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin tə şəb bü sü nə uy
ğun ola raq, biz ötən ilin no yabr 
ayın da Mad rid də Par la ment lə ra
ra sı İt i fa qın 143cü As samb le ya sı 
çər çi və sin də ke çir di yi miz təd bir də 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın Par la
ment Şə bə kə si ni ya rat dıq.

Bu gün Ba kı Konf ran sın da Qo
şul ma ma Hə rə ka tı nın üz vü olan 
40dan çox döv lə tin par la ment lə ri 
və 8 bey nəl xalq par la ment təş ki la tı 
təm sil olu nur. Biz bu nu üzv döv
lət lə rin par la ment əmək daş lı ğı na 
ver di yi önə min ba riz tə za hü rü 
ki mi qiy mət lən di ri rik. Konf rans 
həm çi nin Şə bə kə nin qlo bal par
la ment dip lo ma ti ya sın da gə lə cək 
fəal iş ti ra kı na olan ümid lə ri mi zi və 
ina mı mı zı ar tı rır.

Hör mət li iş ti rak çı lar! 
Ba kı Konf ran sı, hə qi qə tən də, 

əla mət dar ha di sə ola caq dır. Biz 
konf rans çər çi və sin də Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı Par la ment Şə bə kə si nin İş 
Qay da la rı haq qın da Ni zam na mə
si ni, həm çi nin onun rəs mi lo qo su
nu və bay ra ğı nı qə bul edə cə yik. 

Ey ni za man da, biz qar şı da kı üç il 
ər zin də Şə bə kə yə rəh bər lik edə cək 
səd ri və sədr müavin lə ri ni se çə cə
yik.

Ba kı Konf ran sı nın di gər diq qə
tə la yiq cə hə ti bun dan iba rət dir ki, 
Azər bay can tə rə fi nin məq səd yön lü 
tə şəb bü sü ilə bu konf rans iyu nun 
30da  Bey nəl xalq Par la men ta rizm 
Gü nün də təş kil olun muş dur. Für
sət dən is ti fa də edə rək, siz lə rin hər 
bi ri ni zi bu tən tə nə li gün mü na si bə
ti lə təb rik edi rəm. Mən həm çi nin 
əmin ol du ğu mu bil dir mək is tə yi
rəm ki, Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın 
Par la ment Şə bə kə si öz fəaliy yə ti ilə 
qlo bal miq yas da par la ment lə ra ra sı 
əmək daş lı ğın in ki şa fı na töh fə ve rə
cək dir.

Xa nım lar və cə nab lar!
Biz Azər bay ca nın sədr li yi ilə 

Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın pan de mi
ya nın mən fi nə ti cə lə ri nin ara dan 
qal dı rıl ma sı, elə cə də pan de mi ya
dan son ra qlo bal bər pa üz rə tə şəb
büs lə rin dən xə bər da rıq. Qo şul ma
ma Hə rə ka tı nın par la ment lə ri nin 
bu tə şəb büs lə rə kol lek tiv dəs tə yi 
Mad rid Bə yan na mə sin də öz ək si
ni tap mış dır və bu gün də qə bul 
edə cə yi miz Ba kı Bə yan na mə sin də 
tək rar la na caq dır.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri 
Sahibə xanım Qafarovanın çıxışı

Hör mət li həm kar lar!
Bu gün dün ya da vam edən 

pan de mi ya, si lah lı mü na qi şə lər, 
iq lim də yi şik li yi və bir çox di gər 
ça ğı rış lar fo nun da qlo bal təh lü kə
siz lik və in ki şaf ar xi tek tu ra sı nın 
çox güc lü və çox cid di tə rəd düd
lər ya şa dı ğı bö yük trans for ma si ya 
döv rün dən ke çir. Bu, sülh, təh lü
kə siz lik və da vam lı in ki şa fın tə min 
olun ma sın da Qo şul ma ma Hə rə ka
tı nın əsas ideal la rı nın və oy na dı ğı 
əhə miy yət li ro lun öz ak tual lı ğı nı 
da vam et dir di yi ni bir da ha təs diq 
edir. Par la ment dip lo ma ti ya sı xü
su sən çox tə rəf i li yin və bey nəl xalq 
əmək daş lı ğın qo ru nub sax lan
ma sı nın hər za man kın dan da ha 
va cib ol du ğu ha zır kı bey nəl xalq 
çə tin lik lər kon teks tin də mü hüm 
əhə miy yət kəsb edir. Əmi nəm ki, 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı na üzv öl kə
lə rin par la men ta ri lə ri Hə rə ka tın 
prin sip lə ri nin təş vi qin də aş kar rol 
oy na ya bi lər lər.  

Çox tə rəf i li yin təş vi qi üçün əla
və alət olan Qo şul ma ma Hə rə ka tı

nın Par la ment Şə bə kə si, şüb hə siz 
ki, Hə rə ka ta üzv öl kə lə rin əha li si 
ara sın da Hə rə ka tın də yər lə ri nin 
da ha ge niş şə kil də təb liğ olun ma
sı na və in ki şaf et di ril mə si nə kö
mək edə cək dir. Şə bə kə həm çi nin 
par la men ta ri lə rin üzv döv lət lə ri 
na ra hat edən mə sə lə lə rin həl li nə 
töh fə ver mə si nə im kan ya ra da caq
dır. Par la ment Şə bə kə miz Hə rə
ka tın ideal la rı nın təş vi qin də üzv 
döv lət lə rin ic ra ha ki miy yət lə ri ilə 
bir lik də səy gös tə rə cək dir.

Xa nım lar və cə nab lar!
Für sət dən is ti fa də edə rək, bu 

gün qə bul et mə yi plan laş dır dı ğı mız 
ye kun sə nəd lə rin la yi hə si nin ha
zır lan ma sı pro se sin də konst ruk tiv 
fəaliy yət lə ri nə gö rə üzv döv lət lə rin 
par la ment lə ri nə də rin min nət dar lı
ğı mı bil dir mək is tə yi rəm.

Mən ina nı ram ki, on la rın bir gə 
mə nə vi gü cü və töh fə lə ri sa yə sin də 
gə lə cək nə sil lər Qo şul ma ma Hə
rə ka tı nın par la men ta ri lə ri nin bir 
ara ya gə lə rək, BMTyə üzv öl kə lə rin 
üç də iki si ni bir ləş di rən və 61 il dir 

möv cud olan Hə rə ka tın Par la ment 
Şə bə kə si nin tə si sat lan dı rıl ma sı is ti
qa mə tin də ilk, çox mü hüm ad dım 
olan əla mət dar Ba kı Konf ran sı nı 
hə mi şə xa tır la ya caq lar. 

Mən qeyd et mək is tə yi rəm ki, 
Azər bay can tə rə fi 120 üzv döv lə
tin par la men ta ri lə ri ni bir ləş di rən 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın Par la
ment Şə bə kə si nin bü tün üzv lə rin 
ma raq la rı na ca vab ve rə cək şə kil də 
qu rul ma sı üçün bü tün möv cud 
me xa nizm lər dən və im kan lar dan 
is ti fa də et miş dir. Bu nun la ya na şı, 
vur ğu la maq is tər dim ki, bu, da vam 
edən pro ses dir və mən bü tün Qo
şul ma ma Hə rə ka tı na üzv döv lət lə
rin par la ment lə ri ni bu ins ti tu sional 
st ruk tu run gə lə cək tə ka mü lün də 
və in ki şa fın da fəal iş ti ra ka də vət 
edi rəm.

Hör mət li iş ti rak çı lar!
Ye kun da siz lə ri Ba kı da bir da ha 

sa lam la maq la ya na şı, siz lə rə uğur lu 
mü za ki rə lər və Azər bay can da vax tı
nı zı yax şı ke çir mə yi ar zu la yı ram. 

Diq qə ti ni zə gö rə min nət da ram.
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Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın Par la
ment Şə bə kə si nin bü tün üzv lə rin 
ma raq la rı na ca vab ve rə cək şə kil də 
qu rul ma sı üçün bü tün möv cud 
me xa nizm lər dən və im kan lar dan 
is ti fa də et miş dir. Bu nun la ya na şı, 
vur ğu la maq is tər dim ki, bu, da vam 
edən pro ses dir və mən bü tün Qo
şul ma ma Hə rə ka tı na üzv döv lət lə
rin par la ment lə ri ni bu ins ti tu sional 
st ruk tu run gə lə cək tə ka mü lün də 
və in ki şa fın da fəal iş ti ra ka də vət 
edi rəm.

Hör mət li iş ti rak çı lar!
Ye kun da siz lə ri Ba kı da bir da ha 

sa lam la maq la ya na şı, siz lə rə uğur lu 
mü za ki rə lər və Azər bay can da vax tı
nı zı yax şı ke çir mə yi ar zu la yı ram. 

Diq qə ti ni zə gö rə min nət da ram.
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Dato Hacı Mohd Rəşid bin Hasnon
Malayziya parlamenti Nümayəndələr  

Palatasının sədr müavini 

 Bu konf rans par
la men ta ri lər ara sın da 
şə bə kə ləş mə yə və Qo
şul ma ma Hə rə ka tı na 
üzv öl kə lə rin si ya sə ti nə 
mü hüm töh fə ve rə cək. 
Biz öl kə lər ara sın da mü
na qi şə ol ma sı nı is tə mi rik, 
sülh ya rat maq is tə yi rik. 
Ümid va rıq ki, par la ment 
üzv lə ri kol lek tiv şə kil də 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın 

fəaliy yə ti nə əla və dəs tək ve rə cək lər. 

Adel Al-Asoomi
Ərəb par la men ti nin pre zi den ti   

 Qo şul ma ma Hə rə ka
tı nın Par la ment Şə bə kə
si nin Ba kı Konf ran sı nın 
gö zəl təş ki lat çı lı ğı na 
gö rə Azər bay can hö ku
mə ti nə min nət da rıq və 
dost öl kə nin bu qu ru
mun fəaliy yə ti nə dəs tə
yi ni ürək dən al qış la yı rıq. 
He sab edi rəm ki, Ba kı 
Konf ran sı Azər bay ca nın 
növ bə ti uğu ru dur. Azər
bay can Pre zi den ti nə bey nəl xalq prob lem lə rin həl li nə 
gös tər di yi tə şəb büs lə rə gö rə tə şək kür edi rik. 

Qoşulmama Hərəkatı Parlament  Şəbəkəsinin   
Bakı Konfransı toplantı iştirakçılarının gözü ilə

Va ne sa Yu nes Mon te ro Lo pez
Ve ne suela Mil li As samb le ya sı nın  

vit se-pre zi den ti 

 Qo şul ma ma Hə rə ka tı Par la ment 
Şə bə kə si nin ya ran ma sı ta ri xi bir ha
di sə dir. Çün ki bu ra da üzv öl kə lə rin 
par la ment lə ri nin fəaliy yə ti ba rə də 
fay da lı fi kir mü ba di lə lə ri apa rı rıq. 
Dü şü nü rəm ki, bu plat for ma da biz 
çox tə rəf i lik prin sip lə ri ni və də yər
lə ri da ha da irə li apa ra bi lə cə yik. 
Be lə bir Şə bə kə nin ya ran ma sı Ve
ne suela üçün mü hüm əhə miy yə tə 
ma lik dir. Ve ne suela təm sil çi si ki mi 
Azər bay can da ol maq isə mə nim 
üçün bö yük şə rəf dir.

Ab del Va hab Ab del Ra zeq 
Mi sir Ərəb Res pub li ka sı  

Se na tı nın səd ri 

 Qo şul ma ma Hə rə ka tı Par la ment 
Şə bə kə si nin Ba kı Konf ran sın da  
iş ti ra kı mı za çox şa dıq. Konf rans 
bü tün dün ya da sülh və par la ment
lər ara sın da əmək daş lıq ba xı mın
dan bö yük əhə miy yət kəsb edir. 
Dü şü nü rəm ki, top lan tı əla qə lə rin 
in ki şa fın da irə li yə doğ ru mü hüm 
ad dım dır.

Mə həm məd Sa diq Sanc ra ni
Pa kis tan İs lam Res pub li ka sı  

Se na tı nın səd ri

Qar daş Azər bay can da ol maq dan 
çox məm nu nam. Pa kis tan la Azər
bay can ara sın da yük sək sə viy yə li 
və çox şa xə li əla qə lər möv cud dur. 
Qar daş öl kə nin Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin müd rik si ya sə ti  nə ti cə
sin də və onun rəh bər li yi al tın da 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın Par la ment 
Şə bə kə si nin   konf ran sı Ba kı da ke
çi ri lir. Dü şü nü rəm ki, bu  top lan tı 
üzv öl kə lər ara sın da möv cud olan 
par la ment bir li yi nin da ha da  də rin
ləş mə si nə müs bət tə sir gös tə rə cək. 
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Konf rans da “Ba kı Bə yan na
mə si” və Qo şul ma ma Hə rə ka
tı nın Par la ment Şə bə kə si nin İş 
Qay da la rı na dair Ni zam na mə 
qə bul edil di, təş ki la tın rəs
mi lo qo su və bay ra ğı təs diq 
olun du, qu ru mun səd ri və sədr 
müavin lə ri se çil di.

Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın 
səd ri olan öl kə miz Par la ment 
Şə bə kə si nin Ba kı Konf ran
sı ilə dün ya ya mü na qi şə lə rin 
həl li,  sül hə, əminaman lı ğa 
və in ki şa fa tam nail ola bil mək  
is ti qa mə tin də öz mo de li ni təq
dim et di. 

Konf rans dan  son ra  təd
bir iş ti rak çı la rı Fü zu li və Şu şa 
şə hər lə ri nə sə fər edə rək er mə ni 
van da liz mi nə ti cə sin də da ğın
tı la ra mə ruz qa lan ti ki li lər lə 
ta nış ol du lar, ora da apa rı lan 
qu ru cu luq və abad lıq iş lə ri ilə 
ma raq lan dı lar. Bu sə fər bir da
ha təs diq et di ki, Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı na üzv öl kə lər Azər
bay ca nın haqq sa va şı nı, əra zi 
bü töv lü yü nü dəs tək lə yir lər.
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İyu lun 21də ke çi ri lən təd bir
də əv vəl cə ic raiy yə ic la sı ke çi ril di, 
təş ki la ti mə sə lə lə rə ba xıl dı. İc las da 
par la ment rəh bər lə ri mü za ki rə olu
nan möv zu lar haq qın da öz fi kir lə ri ni 
bil dir di lər. 

Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə 
Qa fa ro va  top lan tı da kı çı xı şın da 
Azər bay can, Pa kis tan və Tür ki yə 
par la ment lə ri nin üç tə rəf i əmək daş
lıq for ma tı nın bö yük əhə miy yə tə 
ma lik ol du ğu nu, qar daş öl kə lə ri miz 
ara sın da kı mü na si bət lə rin bu gün kü 
yük sək sə viy yə si nin müx tə lif sa hə
lər də əla qə lə rin da ha da in ki şa fı nı 

və güc lən di ril mə si ni la büd et di yi ni 
vur ğu la dı. O, qeyd et di ki, öl kə lə ri
mi zin bir sı ra qu rum la rı, o cüm lə dən 
par la ment lə ri miz ara sın da üç tə rəf i 
for mat da sıx əmək daş lı ğın da vam 
et di ril mə si bu pro se sə əhə miy yət li 
töh fə ve rir.

Son ra Azər bay can, Pa kis tan və 
Tür ki yə Par la ment Sədr lə ri nin İkin ci 
Üç tə rəf i Gö rü şü baş la dı. Təd bir də 
açı lış nit qi ilə çı xış edən Tür ki yə Bö
yük Mil lət Məc li si nin səd ri Mus ta fa 
Şen top iş ti rak çı la rı sa lam la dı. Bu üç 
öl kə ara sın da kı mü na si bət lə rin di gər 
öl kə lə rə bən zə mə di yi ni vur ğu la yan 

məc lis rəh bə ri de di: “Ara mız da kı 
qar daş lıq ba ğı or taq ta rix, mə də niy
yət, din ilə da vam lı bəs lə nib güc lə
nə rək, da ha da in ki şaf edə rək çox 
az mil lət və öl kə nin ça ta bi lə cə yi 
sə viy yə də dir. Tür ki yə, Azər bay can 
və Pa kis tan İs lam dün ya sı nın ən bö
yük de mok ra ti ya la rın dan üçü ola raq 
önə çı xır. Öl kə lə ri miz və xalq la rı mız 
ara sın da kı müs təs na mü na si bət ən 
çə tin dövr lər də qar şı lıq lı dəs tək lər lə 
özü nü gös tə rib”.

Azər bay ca nın Qa ra bağ böl gə sin
də əda lə tin bər qə rar ol du ğu nu qeyd 
edən Mus ta fa Şen top bun dan son ra 

açı la caq Zən gə zur dəh li zi nin böl gə
də iq ti sa di ri fa hı ar tı ra ca ğı nı qeyd 
et di.

Gö rüş də çı xış edən Mil li Məc li sin 
səd ri Sa hi bə Qa fa ro va təd bi rin ke çi
ril mə si nə ya ra dı lan şə raitə və sə mi mi 
qo naq pər vər li yə gö rə Tür ki yə Bö yük 
Mil lət Məc li si nin rəh bər li yi nə, pro
fes sor Mus ta fa Şen to pa min nət dar lı
ğı nı bil dir di. Spi ker bu ra da apa rı la
caq mü za ki rə lə rin və qə bul edi lə cək 
qə rar la rın üç tə rəf i əmək daş lı ğın 
öl kə lə ri mi zin və xalq la rı mı zın ma
raq la rı və ri fa hı na mi nə da ha da 
möh kəm lən di ril mə si və ge niş lən di
ril mə si işi nə öz töh fə si ni ve rə cə yi nə 
ina mı nı ifa də et di.

Spi ker qar daş Tür ki yə xal qı nı 15 
iyul  De mok ra ti ya və Mil li Bir lik 
Gü nü nün 6cı il dö nü mü mü na si bə ti 
ilə təb rik et di. Hə min gün Tür ki yə 
xal qı nın mil li bir lik və həm rəy lik nü
ma yiş et dir di yi ni, öz li de ri Pre zi dent 
Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın ət ra fın da 
sıx bir lə şə rək, və tə nin müs tə qil li yi
ni və su ve ren li yi ni mü da fiə et di yi
ni söy lə di. Sa hi bə Qa fa ro va döv lət 
çev ri li şi cəh di nin qar şı sı nın alın ma sı 
yo lun da can la rı nı qur ban ve rən şə
hid lə rin əziz xa ti rə si nə də rin hör mət 
və eh ti ra mı nı bil dir di, Azər bay ca nın 
bu xə ya nət kar döv lət çev ri li şi cəh di ni 

ilk də qi qə lər dən ən qə ti şə kil də pis lə
di yi ni, hər za man kı ki mi qar daş Tür
ki yə nin ya nın da ol du ğu nu söy lə di. 

Sa hi bə Qa fa ro va Azər bay can Mil
li Məc li si nin tə şəb bü sü ilə ke çi ril miş 
Azər bay can, Pa kis tan və Tür ki yə 
Par la ment Sədr lə ri nin Bi rin ci Üç
tə rəf i Gö rü şün də par la ment lə ri
miz ara sın da üç tə rəf i əmək daş lıq 
for ma tı nın tə sis edil di yi ni, gö rüş 
çər çi və sin də qə bul edi lən “Ba kı 
Bə yan na mə si”ndə qar şı ya qo yu lan 
məq səd və hə dəf ə rin əks olun du ğu
nu  bil dir di.  

Mil li Məc li sin səd ri Azər bay can, 
Pa kis tan və Tür ki yə par la ment lə ri
nin üç tə rəf i əmək daş lı ğı nın müasir 
döv rün real lıq la rın dan, za ma nın 
tə lə bin dən qay naq la nan bir tə za hür 
ol du ğu na və  mü na si bət lə ri mi zin 
xalq la rı mı zın qar daş lı ğı na, ta ri xi və 
mə də ni bağ la rı na, qar şı lıq lı hör mət 
və eti ma dı na əsas lan dı ğı na əmin li yi
ni di lə gə tir di. 

Sa hi bə Qa fa ro va Azər bay ca nın 30 
ilə ya xın er mə ni iş ğa lı al tın da olan 
tor paq la rı nın Ali Baş Ko man dan, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh bər
li yi ilə azad e dildi yi ni xa tır lat dı, 
bö yük qə lə bə miz də qar daş Tür ki yə 
və Pa kis ta nın həm bey nəl xalq plat
for ma lar da, həm də İkin ci Qa ra bağ 

mü ha ri bə si nin ge di şin də gös tər di yi 
açıq si ya si və mə nə vi dəs tə yi bir lik 
və həm rəy li yi mi zin ifa də si, yük sək 
sə viy yə li mü na si bət lə rin gös tə ri ci si 
ki mi qiy mət lən dir di. 

Spi ker qeyd et di ki, bu gün da
vam edən pan de mi ya, si lah lı mü na
qi şə lər, iq lim də yi şik li yi, ər zaq, ener ji 
böh ran la rı, hu ma ni tar və di gər ça ğı
rış lar möv cud bey nəl xalq mü na si bət
lər sis te mi üzə rin də cid di təz yiq lər 
ya ra dır. İki li stan dart la ra əsas la nan 
ya naş ma lar, təəs süf ki, hə lə də qal
maq da dır. Biz hə lə də əda lət siz li yin, 
bey nəl xalq hü qu qun po zul ma sı nın, 
ay rıay rı öl kə lə rə qar şı nü ma yiş 
et di ri lən se lek tiv mü na si bət lə rin və 
ay rıseç ki li yin şa hi di olu ruq. Be lə bir 
mə qam da, bey nəl xalq əmək daş lı ğın 
qo ru nub sax la nıl ma sı ba xı mın dan 
par la ment dip lo ma ti ya sı nın ro lu xü
su si ak tual lıq kəsb edir. Müasir dövr
də par la ment lər yal nız qa nun qə bul 
edən or qan ro lu nu oy na mır lar. Bey
nəl xalq əmək daş lı ğın mü hüm alə ti nə 
çev ril miş par la ment dip lo ma ti ya sı 
öl kə lər ara sın da əla və əmək daş lıq və 
dialoq ka nal la rı nı tə min edir, öl kə
lə ri na ra hat edən mə sə lə lə rin həl li nə 
töh fə ve rir.

Sa hi bə Qa fa ro va bu üç tə rəf i 
əmək daş lıq plat for ma sı nın re gion

İyulun 20-22-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə 
heyəti Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə Parlament Sədrlərinin İkinci Üçtərəfli Görüşündə 
iştirak etmək üçün Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində işgüzar səfərdə oldu.

Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə Parlament 
Sədrlərinin Üçtərəfli Görüşünün yekunlarına 

dair “İstanbul Bəyannaməsi” imzalandı
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İyu lun 21də ke çi ri lən təd bir
də əv vəl cə ic raiy yə ic la sı ke çi ril di, 
təş ki la ti mə sə lə lə rə ba xıl dı. İc las da 
par la ment rəh bər lə ri mü za ki rə olu
nan möv zu lar haq qın da öz fi kir lə ri ni 
bil dir di lər. 

Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə 
Qa fa ro va  top lan tı da kı çı xı şın da 
Azər bay can, Pa kis tan və Tür ki yə 
par la ment lə ri nin üç tə rəf i əmək daş
lıq for ma tı nın bö yük əhə miy yə tə 
ma lik ol du ğu nu, qar daş öl kə lə ri miz 
ara sın da kı mü na si bət lə rin bu gün kü 
yük sək sə viy yə si nin müx tə lif sa hə
lər də əla qə lə rin da ha da in ki şa fı nı 

və güc lən di ril mə si ni la büd et di yi ni 
vur ğu la dı. O, qeyd et di ki, öl kə lə ri
mi zin bir sı ra qu rum la rı, o cüm lə dən 
par la ment lə ri miz ara sın da üç tə rəf i 
for mat da sıx əmək daş lı ğın da vam 
et di ril mə si bu pro se sə əhə miy yət li 
töh fə ve rir.

Son ra Azər bay can, Pa kis tan və 
Tür ki yə Par la ment Sədr lə ri nin İkin ci 
Üç tə rəf i Gö rü şü baş la dı. Təd bir də 
açı lış nit qi ilə çı xış edən Tür ki yə Bö
yük Mil lət Məc li si nin səd ri Mus ta fa 
Şen top iş ti rak çı la rı sa lam la dı. Bu üç 
öl kə ara sın da kı mü na si bət lə rin di gər 
öl kə lə rə bən zə mə di yi ni vur ğu la yan 

məc lis rəh bə ri de di: “Ara mız da kı 
qar daş lıq ba ğı or taq ta rix, mə də niy
yət, din ilə da vam lı bəs lə nib güc lə
nə rək, da ha da in ki şaf edə rək çox 
az mil lət və öl kə nin ça ta bi lə cə yi 
sə viy yə də dir. Tür ki yə, Azər bay can 
və Pa kis tan İs lam dün ya sı nın ən bö
yük de mok ra ti ya la rın dan üçü ola raq 
önə çı xır. Öl kə lə ri miz və xalq la rı mız 
ara sın da kı müs təs na mü na si bət ən 
çə tin dövr lər də qar şı lıq lı dəs tək lər lə 
özü nü gös tə rib”.

Azər bay ca nın Qa ra bağ böl gə sin
də əda lə tin bər qə rar ol du ğu nu qeyd 
edən Mus ta fa Şen top bun dan son ra 

açı la caq Zən gə zur dəh li zi nin böl gə
də iq ti sa di ri fa hı ar tı ra ca ğı nı qeyd 
et di.

Gö rüş də çı xış edən Mil li Məc li sin 
səd ri Sa hi bə Qa fa ro va təd bi rin ke çi
ril mə si nə ya ra dı lan şə raitə və sə mi mi 
qo naq pər vər li yə gö rə Tür ki yə Bö yük 
Mil lət Məc li si nin rəh bər li yi nə, pro
fes sor Mus ta fa Şen to pa min nət dar lı
ğı nı bil dir di. Spi ker bu ra da apa rı la
caq mü za ki rə lə rin və qə bul edi lə cək 
qə rar la rın üç tə rəf i əmək daş lı ğın 
öl kə lə ri mi zin və xalq la rı mı zın ma
raq la rı və ri fa hı na mi nə da ha da 
möh kəm lən di ril mə si və ge niş lən di
ril mə si işi nə öz töh fə si ni ve rə cə yi nə 
ina mı nı ifa də et di.

Spi ker qar daş Tür ki yə xal qı nı 15 
iyul  De mok ra ti ya və Mil li Bir lik 
Gü nü nün 6cı il dö nü mü mü na si bə ti 
ilə təb rik et di. Hə min gün Tür ki yə 
xal qı nın mil li bir lik və həm rəy lik nü
ma yiş et dir di yi ni, öz li de ri Pre zi dent 
Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın ət ra fın da 
sıx bir lə şə rək, və tə nin müs tə qil li yi
ni və su ve ren li yi ni mü da fiə et di yi
ni söy lə di. Sa hi bə Qa fa ro va döv lət 
çev ri li şi cəh di nin qar şı sı nın alın ma sı 
yo lun da can la rı nı qur ban ve rən şə
hid lə rin əziz xa ti rə si nə də rin hör mət 
və eh ti ra mı nı bil dir di, Azər bay ca nın 
bu xə ya nət kar döv lət çev ri li şi cəh di ni 

ilk də qi qə lər dən ən qə ti şə kil də pis lə
di yi ni, hər za man kı ki mi qar daş Tür
ki yə nin ya nın da ol du ğu nu söy lə di. 

Sa hi bə Qa fa ro va Azər bay can Mil
li Məc li si nin tə şəb bü sü ilə ke çi ril miş 
Azər bay can, Pa kis tan və Tür ki yə 
Par la ment Sədr lə ri nin Bi rin ci Üç
tə rəf i Gö rü şün də par la ment lə ri
miz ara sın da üç tə rəf i əmək daş lıq 
for ma tı nın tə sis edil di yi ni, gö rüş 
çər çi və sin də qə bul edi lən “Ba kı 
Bə yan na mə si”ndə qar şı ya qo yu lan 
məq səd və hə dəf ə rin əks olun du ğu
nu  bil dir di.  

Mil li Məc li sin səd ri Azər bay can, 
Pa kis tan və Tür ki yə par la ment lə ri
nin üç tə rəf i əmək daş lı ğı nın müasir 
döv rün real lıq la rın dan, za ma nın 
tə lə bin dən qay naq la nan bir tə za hür 
ol du ğu na və  mü na si bət lə ri mi zin 
xalq la rı mı zın qar daş lı ğı na, ta ri xi və 
mə də ni bağ la rı na, qar şı lıq lı hör mət 
və eti ma dı na əsas lan dı ğı na əmin li yi
ni di lə gə tir di. 

Sa hi bə Qa fa ro va Azər bay ca nın 30 
ilə ya xın er mə ni iş ğa lı al tın da olan 
tor paq la rı nın Ali Baş Ko man dan, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh bər
li yi ilə azad e dildi yi ni xa tır lat dı, 
bö yük qə lə bə miz də qar daş Tür ki yə 
və Pa kis ta nın həm bey nəl xalq plat
for ma lar da, həm də İkin ci Qa ra bağ 

mü ha ri bə si nin ge di şin də gös tər di yi 
açıq si ya si və mə nə vi dəs tə yi bir lik 
və həm rəy li yi mi zin ifa də si, yük sək 
sə viy yə li mü na si bət lə rin gös tə ri ci si 
ki mi qiy mət lən dir di. 

Spi ker qeyd et di ki, bu gün da
vam edən pan de mi ya, si lah lı mü na
qi şə lər, iq lim də yi şik li yi, ər zaq, ener ji 
böh ran la rı, hu ma ni tar və di gər ça ğı
rış lar möv cud bey nəl xalq mü na si bət
lər sis te mi üzə rin də cid di təz yiq lər 
ya ra dır. İki li stan dart la ra əsas la nan 
ya naş ma lar, təəs süf ki, hə lə də qal
maq da dır. Biz hə lə də əda lət siz li yin, 
bey nəl xalq hü qu qun po zul ma sı nın, 
ay rıay rı öl kə lə rə qar şı nü ma yiş 
et di ri lən se lek tiv mü na si bət lə rin və 
ay rıseç ki li yin şa hi di olu ruq. Be lə bir 
mə qam da, bey nəl xalq əmək daş lı ğın 
qo ru nub sax la nıl ma sı ba xı mın dan 
par la ment dip lo ma ti ya sı nın ro lu xü
su si ak tual lıq kəsb edir. Müasir dövr
də par la ment lər yal nız qa nun qə bul 
edən or qan ro lu nu oy na mır lar. Bey
nəl xalq əmək daş lı ğın mü hüm alə ti nə 
çev ril miş par la ment dip lo ma ti ya sı 
öl kə lər ara sın da əla və əmək daş lıq və 
dialoq ka nal la rı nı tə min edir, öl kə
lə ri na ra hat edən mə sə lə lə rin həl li nə 
töh fə ve rir.

Sa hi bə Qa fa ro va bu üç tə rəf i 
əmək daş lıq plat for ma sı nın re gion

İyulun 20-22-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə 
heyəti Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə Parlament Sədrlərinin İkinci Üçtərəfli Görüşündə 
iştirak etmək üçün Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində işgüzar səfərdə oldu.

Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə Parlament 
Sədrlərinin Üçtərəfli Görüşünün yekunlarına 

dair “İstanbul Bəyannaməsi” imzalandı
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da par la ment dip lo ma ti ya sı nın ma
hiy yət cə ye ni bir gə fəaliy yət çər çi
və si ni for ma laş dır dı ğı nı, bey nəl xalq 
hü qu qun nor ma və prin sip lə ri ni 
rəh bər tu ta raq yal nız sülh, sa bit lik 
və tə rəq qi ni təş viq et di yi ni vur ğu
la dı. Qeyd  olun du ki, bey nəl xalq 
par la ment təş ki lat la rı çər çi və sin də 
üç qar daş öl kə par la men ti nin va hid 
möv qe yi nə nail ol maq qar şı mı za bir 
və zi fə ki mi qo yu lub. 

Azər bay can par la men ti nin səd ri 
diq qə tə çat dır dı ki, par la ment lə ri
miz ara sın da kı möv cud əla qə lə rin 
öl kə lə ri mi zin əmək daş lıq gün
də li yi nə uy ğun şə kil də prak ti ki 
cə hət dən da ha da güc lən di ril mə si 
üçün yax şı im kan lar var. Ti ca rət, 
nəq liy yat, in ves ti si ya, ener ji, təh
sil, tu rizm, mə də ni mü ba di lə ki mi 
is ti qa mət lər də hö ku mət lə ri mi zin 
səy lə ri ni hər tə rəf i şə kil də dəs tək
lə mə li yik. Par la ment lə rin ko mi tə lə
ri nin, dost luq qrup la rı nın və qa dın 
üzv lə rin müx tə lif is ti qa mət lər üz rə 
əmək daş lı ğı bu üç tə rəf i plat for ma

nın möh kəm lən di ril mə si nə xid mət 
edə cək.

Mil li Məc li sin səd ri çı xı şın da 
iş ti rak çı la ra Azər bay ca nın re gion da 
sülh, sa bit lik və da vam lı iq ti sa di in
ki şa fın tə min olun ma sı is ti qa mə tin
də ki səy lə ri haq qın da  da mə lu mat 
ver di. O, iş ğal döv rün də da ğı dıl mış 
inf rast ruk tu run ye ni dən qu rul ma sı 
və bər pa sı sa hə sin də gö rü lən iş lər
dən söh bət aç dı. Spi ker  qeyd et di 
ki, ca ri ilin may ayın da Fü zu li və 
Şu şa ya sə fər et miş Tür ki yə Bö yük 
Mil lət Məc li si nin səd ri  Mus ta fa 
Şen top və Pa kis tan İs lam Res pu li ka
sı Mil li As samb le ya sı nın səd ri Ra ca 
Pər viz Əş rəf da ğın tı la rın miq ya
sı nın və apa rı lan ye ni dən qur ma 
iş lə ri nin bi la va si tə şa hi di ol du lar. 
Bu gün “Ya şıl ener ji” zo na sı elan 
olunmuş Qa ra bağ və Şər qi Zən
gə zur da ye ni şə hər lər və kənd lər 
in şa edi lir. Ar tıq az say da keç miş 
məc bu ri köç kün lə rin mər hə lə li şə
kil də öz ev lə ri nə ge ri qay ta rıl ma sı 
pro se si nə baş la nı lıb.

Sa hi bə Qa fa ro va təəs süf ə bil dir di 
ki, bu iş lər də ən mü hüm prob lem
lər dən bi ri iş ğal za ma nı Er mə nis tan 
tə rə fin dən hə min əra zi lər də bas dı rıl
mış çox lu say da mi na lar dır. 2020ci 
il  no yab rın 10dan eti ba rən mi na 
part la yış la rı nə ti cə sin də 220dən çox 
şəxs hə lak olub və ya ra la nıb. Bu na 
bax ma ya raq, Azər bay can mi na tə
miz lə mə fəaliy yə tin də hə lə də ən az 
bey nəl xalq dəs tək alan öl kə lər dən 
bi ri dir.

Sədr çı xı şın da  qeyd  et di ki, 
Av ro pa İt i fa qı Şu ra sı nın pre zi den ti 
Şarl Mi şe lin tə şəb bü sü və iş ti ra kı ilə 
Azər bay can və Er mə nis tan rəh bər
lə ri nin 3 üç tə rəf i gö rü şü ke çi ri lib. 
Er mə nis tan Azər bay ca nın tə şəb bü sü 
ilə sülh mü qa vi lə si nin əsa sı nı təş kil 
edə cək beş əsas ba za prin si pi ni rəs
mən qə bul et di yi ni bə yan edib. Bu na 
bax ma ya raq, Er mə nis tan sülh mü qa
vi lə si nin im za lan ma sı üz rə da nı şıq la
ra baş la maq üçün konk ret ad dım lar 
at mır, öz üzə ri nə gö tür dü yü öh də
lik lə ri ye ri nə ye tir mək dən im ti na 

edir. Hal bu ki Zən gə zur dəh li zi nin və 
re gion da bü tün kom mu ni ka si ya la rın 
açıl ma sı nəq liy yat po ten sialı nı xey li 
ar tır maq la ya na şı, Er mə nis ta nın özü
nə də fay da gə ti rə cək dir.

Sa hi bə Qa fa ro va çı xı şı nın ye ku
nun da bir da ha Tür ki yə Bö yük Mil lət 
Məc li si nin səd ri pro fes sor Mus ta fa 
Şen to pa Azər bay can, Pa kis tan və 
Tür ki yə Par la ment Sədr lə ri nin İkin ci 
Üç tə rəf i Gö rü şü nün yük sək sə viy
yə də təş ki li nə gö rə tə şək kür et di. 
Mil li Məc li sin səd ri əmin ol du ğu nu 
bil dir di ki, par la ment lə ri mi zin bu sə
mə rə li əmək daş lıq for ma tı nın da vam 
et di ril mə si xalq la rı mı zın ma raq la rı na 
xid mət edir və öl kə lə ri miz ara sın da
kı dost luq və qar daş lıq əla qə lə ri nin 
da ha da güc lən mə si nə töh fə ve rir.

Öz növ bə sin də üç tə rəf i gö rü şün 
təş ki li nə və qar daş lıq səy lə ri nə gö rə 
Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li si nin 
səd ri Mus ta fa Şen to pa tə şək kü rü nü 
bil di rən Pa kis tan İs lam Res pub li ka
sı Mil li As samb le ya sı nın səd ri Ra ca 
Pər viz Əş rəf Ba kı da ke çi ri lən ic la sı 
xa tır la da raq, təd bi rin yük sək sə viy
yə li təş ki li nə gö rə Azər bay can döv lə
ti nə min nət dar lı ğı nı ifa də et di.

Bil di ril di ki, Pa kis tan hər za
man ol du ğu ki mi, bun dan son ra da 

da vam lı ola raq hər za man Azər bay
can və Tür ki yə ni dəs tək lə di yi ni hər 
plat for ma da bəl li edə cək.  O, Azər
bay ca nın öz tor paq la rı nı iş ğal dan 
azad et di yi ni söyləyərək, re gion da 
daimi sülh və təh lü kə siz li yin tə min 
olun ma sı nın əhə miy yə ti ni vur ğu
la dı. 

Azər bay can, Pa kis tan və Tür ki yə 
Par la ment Sədr lə ri nin İkin ci Üç tə
rəf i Gö rü şü nün so nun da “İs tan bul 
Bə yan na mə si” im za lan dı.

İm za lan ma mə ra si min dən son ra 
par la ment sədr lə ri nin mət buata bə
ya na tı səs lən di ril di.

Təd bir də çı xış edən Tür ki
yə Bö yük Mil lət Məc li si nin səd ri 
Mus ta fa Şen top və Pa kis tan İs lam 
Res pub li ka sı Mil li As samb le ya sı nın 
səd ri Ra ca Pər viz Əş rəf im za la nan 
bə yan na mə nin öl kə lə ri miz ara sın
da kı mü na si bət lə rin da ha da in ki şaf 
et di ril mə si ba xı mın dan bö yük əhə
miy yət kəsb et di yi ni söy lə di lər.

Mil li Məc li sin səd ri  Sa hi bə 
Qa fa ro va da çı xış edə rək  təd bi
rin təş ki li nə gö rə qar daş  Tür ki yə 
par la men ti nə tə şək kü rü nü bil dir di  
və bu plat for ma nın müasir dövr də 
par la ment dip lo ma ti ya sı nın mü
hüm va si tə si ki mi va cib ro lu nu vur

ğu la dı. Bu üç tə rəf i for ma tın ötən 
dövr ər zin də bey nəl xalq par la ment 
təş ki lat la rı çər çi və sin də bir gə fəaliy
yə ti mi zin və sə mə rə li əmək daş lı ğı
mı zın zə ru ri li yi ni bir da ha təs diq 
et di yi nə diq qət çək di. Qeyd  edil di 
ki, İkin ci Üç tə rəf i Gö rüş çər çi və
sin də for ma tın da ha da güc lən di ril
mə si, üç öl kə par la men ti ara sın da 
prak ti ki əmək daş lıq plat for ma sı na 
çev ril mə si im kan la rı nə zər dən ke çi
ri lib, gə lə cək in ki şaf pers pek tiv lə ri 
mü za ki rə edi lib. 

Təd bir də İkin ci Üç tə rəf i Gö rüş 
çər çi və sin də qə bul edi lən “İs tan bul 
Bə yan na mə si”ndə  bir çox önəm li 
mə sə lə lə rə dair fi kir bir li yi və or taq 
möv qe lə rin əks olun du ğu  qeyd  
edil di. 

Son ra Tür ki yə, Azər bay can və 
Pa kis tan par la ment lə ri nin sədr lə ri 
Öz de mir Bay rak tar Mil li Tex no lo gi
ya Mər kə zi ni zi ya rət et di lər. Bu ra da 
on la ra  BAY KAR tə rə fin dən mil li və 
xü su si ola raq ha zır lan mış PUAlar 
və di gər  araş dır ma lar haq qın da 
mə lu mat  ve ril di. Xa ti rə ola raq  hər 
üç öl kə nin par la ment  sədr lə ri nə  
Bay rak tar AKIN CI mo de li təq dim 
olun du.
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da par la ment dip lo ma ti ya sı nın ma
hiy yət cə ye ni bir gə fəaliy yət çər çi
və si ni for ma laş dır dı ğı nı, bey nəl xalq 
hü qu qun nor ma və prin sip lə ri ni 
rəh bər tu ta raq yal nız sülh, sa bit lik 
və tə rəq qi ni təş viq et di yi ni vur ğu
la dı. Qeyd  olun du ki, bey nəl xalq 
par la ment təş ki lat la rı çər çi və sin də 
üç qar daş öl kə par la men ti nin va hid 
möv qe yi nə nail ol maq qar şı mı za bir 
və zi fə ki mi qo yu lub. 

Azər bay can par la men ti nin səd ri 
diq qə tə çat dır dı ki, par la ment lə ri
miz ara sın da kı möv cud əla qə lə rin 
öl kə lə ri mi zin əmək daş lıq gün
də li yi nə uy ğun şə kil də prak ti ki 
cə hət dən da ha da güc lən di ril mə si 
üçün yax şı im kan lar var. Ti ca rət, 
nəq liy yat, in ves ti si ya, ener ji, təh
sil, tu rizm, mə də ni mü ba di lə ki mi 
is ti qa mət lər də hö ku mət lə ri mi zin 
səy lə ri ni hər tə rəf i şə kil də dəs tək
lə mə li yik. Par la ment lə rin ko mi tə lə
ri nin, dost luq qrup la rı nın və qa dın 
üzv lə rin müx tə lif is ti qa mət lər üz rə 
əmək daş lı ğı bu üç tə rəf i plat for ma

nın möh kəm lən di ril mə si nə xid mət 
edə cək.

Mil li Məc li sin səd ri çı xı şın da 
iş ti rak çı la ra Azər bay ca nın re gion da 
sülh, sa bit lik və da vam lı iq ti sa di in
ki şa fın tə min olun ma sı is ti qa mə tin
də ki səy lə ri haq qın da  da mə lu mat 
ver di. O, iş ğal döv rün də da ğı dıl mış 
inf rast ruk tu run ye ni dən qu rul ma sı 
və bər pa sı sa hə sin də gö rü lən iş lər
dən söh bət aç dı. Spi ker  qeyd et di 
ki, ca ri ilin may ayın da Fü zu li və 
Şu şa ya sə fər et miş Tür ki yə Bö yük 
Mil lət Məc li si nin səd ri  Mus ta fa 
Şen top və Pa kis tan İs lam Res pu li ka
sı Mil li As samb le ya sı nın səd ri Ra ca 
Pər viz Əş rəf da ğın tı la rın miq ya
sı nın və apa rı lan ye ni dən qur ma 
iş lə ri nin bi la va si tə şa hi di ol du lar. 
Bu gün “Ya şıl ener ji” zo na sı elan 
olunmuş Qa ra bağ və Şər qi Zən
gə zur da ye ni şə hər lər və kənd lər 
in şa edi lir. Ar tıq az say da keç miş 
məc bu ri köç kün lə rin mər hə lə li şə
kil də öz ev lə ri nə ge ri qay ta rıl ma sı 
pro se si nə baş la nı lıb.

Sa hi bə Qa fa ro va təəs süf ə bil dir di 
ki, bu iş lər də ən mü hüm prob lem
lər dən bi ri iş ğal za ma nı Er mə nis tan 
tə rə fin dən hə min əra zi lər də bas dı rıl
mış çox lu say da mi na lar dır. 2020ci 
il  no yab rın 10dan eti ba rən mi na 
part la yış la rı nə ti cə sin də 220dən çox 
şəxs hə lak olub və ya ra la nıb. Bu na 
bax ma ya raq, Azər bay can mi na tə
miz lə mə fəaliy yə tin də hə lə də ən az 
bey nəl xalq dəs tək alan öl kə lər dən 
bi ri dir.

Sədr çı xı şın da  qeyd  et di ki, 
Av ro pa İt i fa qı Şu ra sı nın pre zi den ti 
Şarl Mi şe lin tə şəb bü sü və iş ti ra kı ilə 
Azər bay can və Er mə nis tan rəh bər
lə ri nin 3 üç tə rəf i gö rü şü ke çi ri lib. 
Er mə nis tan Azər bay ca nın tə şəb bü sü 
ilə sülh mü qa vi lə si nin əsa sı nı təş kil 
edə cək beş əsas ba za prin si pi ni rəs
mən qə bul et di yi ni bə yan edib. Bu na 
bax ma ya raq, Er mə nis tan sülh mü qa
vi lə si nin im za lan ma sı üz rə da nı şıq la
ra baş la maq üçün konk ret ad dım lar 
at mır, öz üzə ri nə gö tür dü yü öh də
lik lə ri ye ri nə ye tir mək dən im ti na 

edir. Hal bu ki Zən gə zur dəh li zi nin və 
re gion da bü tün kom mu ni ka si ya la rın 
açıl ma sı nəq liy yat po ten sialı nı xey li 
ar tır maq la ya na şı, Er mə nis ta nın özü
nə də fay da gə ti rə cək dir.

Sa hi bə Qa fa ro va çı xı şı nın ye ku
nun da bir da ha Tür ki yə Bö yük Mil lət 
Məc li si nin səd ri pro fes sor Mus ta fa 
Şen to pa Azər bay can, Pa kis tan və 
Tür ki yə Par la ment Sədr lə ri nin İkin ci 
Üç tə rəf i Gö rü şü nün yük sək sə viy
yə də təş ki li nə gö rə tə şək kür et di. 
Mil li Məc li sin səd ri əmin ol du ğu nu 
bil dir di ki, par la ment lə ri mi zin bu sə
mə rə li əmək daş lıq for ma tı nın da vam 
et di ril mə si xalq la rı mı zın ma raq la rı na 
xid mət edir və öl kə lə ri miz ara sın da
kı dost luq və qar daş lıq əla qə lə ri nin 
da ha da güc lən mə si nə töh fə ve rir.

Öz növ bə sin də üç tə rəf i gö rü şün 
təş ki li nə və qar daş lıq səy lə ri nə gö rə 
Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li si nin 
səd ri Mus ta fa Şen to pa tə şək kü rü nü 
bil di rən Pa kis tan İs lam Res pub li ka
sı Mil li As samb le ya sı nın səd ri Ra ca 
Pər viz Əş rəf Ba kı da ke çi ri lən ic la sı 
xa tır la da raq, təd bi rin yük sək sə viy
yə li təş ki li nə gö rə Azər bay can döv lə
ti nə min nət dar lı ğı nı ifa də et di.

Bil di ril di ki, Pa kis tan hər za
man ol du ğu ki mi, bun dan son ra da 

da vam lı ola raq hər za man Azər bay
can və Tür ki yə ni dəs tək lə di yi ni hər 
plat for ma da bəl li edə cək.  O, Azər
bay ca nın öz tor paq la rı nı iş ğal dan 
azad et di yi ni söyləyərək, re gion da 
daimi sülh və təh lü kə siz li yin tə min 
olun ma sı nın əhə miy yə ti ni vur ğu
la dı. 

Azər bay can, Pa kis tan və Tür ki yə 
Par la ment Sədr lə ri nin İkin ci Üç tə
rəf i Gö rü şü nün so nun da “İs tan bul 
Bə yan na mə si” im za lan dı.

İm za lan ma mə ra si min dən son ra 
par la ment sədr lə ri nin mət buata bə
ya na tı səs lən di ril di.

Təd bir də çı xış edən Tür ki
yə Bö yük Mil lət Məc li si nin səd ri 
Mus ta fa Şen top və Pa kis tan İs lam 
Res pub li ka sı Mil li As samb le ya sı nın 
səd ri Ra ca Pər viz Əş rəf im za la nan 
bə yan na mə nin öl kə lə ri miz ara sın
da kı mü na si bət lə rin da ha da in ki şaf 
et di ril mə si ba xı mın dan bö yük əhə
miy yət kəsb et di yi ni söy lə di lər.

Mil li Məc li sin səd ri  Sa hi bə 
Qa fa ro va da çı xış edə rək  təd bi
rin təş ki li nə gö rə qar daş  Tür ki yə 
par la men ti nə tə şək kü rü nü bil dir di  
və bu plat for ma nın müasir dövr də 
par la ment dip lo ma ti ya sı nın mü
hüm va si tə si ki mi va cib ro lu nu vur

ğu la dı. Bu üç tə rəf i for ma tın ötən 
dövr ər zin də bey nəl xalq par la ment 
təş ki lat la rı çər çi və sin də bir gə fəaliy
yə ti mi zin və sə mə rə li əmək daş lı ğı
mı zın zə ru ri li yi ni bir da ha təs diq 
et di yi nə diq qət çək di. Qeyd  edil di 
ki, İkin ci Üç tə rəf i Gö rüş çər çi və
sin də for ma tın da ha da güc lən di ril
mə si, üç öl kə par la men ti ara sın da 
prak ti ki əmək daş lıq plat for ma sı na 
çev ril mə si im kan la rı nə zər dən ke çi
ri lib, gə lə cək in ki şaf pers pek tiv lə ri 
mü za ki rə edi lib. 

Təd bir də İkin ci Üç tə rəf i Gö rüş 
çər çi və sin də qə bul edi lən “İs tan bul 
Bə yan na mə si”ndə  bir çox önəm li 
mə sə lə lə rə dair fi kir bir li yi və or taq 
möv qe lə rin əks olun du ğu  qeyd  
edil di. 

Son ra Tür ki yə, Azər bay can və 
Pa kis tan par la ment lə ri nin sədr lə ri 
Öz de mir Bay rak tar Mil li Tex no lo gi
ya Mər kə zi ni zi ya rət et di lər. Bu ra da 
on la ra  BAY KAR tə rə fin dən mil li və 
xü su si ola raq ha zır lan mış PUAlar 
və di gər  araş dır ma lar haq qın da 
mə lu mat  ve ril di. Xa ti rə ola raq  hər 
üç öl kə nin par la ment  sədr lə ri nə  
Bay rak tar AKIN CI mo de li təq dim 
olun du.
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İyu  lun 12də Mil  li Məc  li  sin 
səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va sə  fər çər  çi 
və  sin  də Lord  lar Pa  la  ta  sı  nın səd  ri 
Lord Con Mak  fol  la gö  rüş  dü.

Azər  bay  can par  la  ment rəh 
bə  ri  ni sə  mi  miy  yət  lə sa  lam  la  yan 
Lord  lar Pa  la  ta  sı  nın səd  ri öl  kə  lə  ri 
miz və par  la  ment  lə  ri  miz ara  sın 
da mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  dan 
məm  nun  lu  ğu  nu bil  dir  di. Gö  rüş  də 
Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si səd  ri  nin 
Bir  ləş  miş Kral  lı  ğa ilk sə  fə  ri  nin mü 
na  si  bət  lə  ri  mi  zin da  ha da də  rin 

ləş  mə  si  nə töh  fə ve  rə  cə  yi  nə inam 
ifa  də olun  du. Bir  ləş  miş Kral  lı  ğın 
Azər  bay  ca  nı va  cib tə  rəf  daş öl  kə 
he  sab et  di  yi, mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin 
in  ki  şa  fı  na bö  yük əhə  miy  yət ver 
di  yi, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da bir çox 
sa  hə  lə  ri əha  tə edən əmək  daş  lıq 
əla  qə  lə  ri  nin möv  cud ol  du  ğu qeyd 
edil  di. Bil  di  ril  di  ki, ener  ji sa  hə 
sin  də əmək  daş  lıq iq  ti  sa  di sa  hə  də 
əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na əsas  lı töh  fə  lər 
ve  rib. Söh  bət  də hu  ma  ni  tar sa  hə  də 
də əla  qə  lə  rin da  ha da də  rin  ləş  mə 

si  nin va  cib  li  yi vur  ğu  lan  dı.
Mil  li Məc  li  sin səd  ri Sa  hi  bə 

Qa  fa  ro  va öl  kə  miz haq  qın  da səs 
lən  dir  di  yi fi  kir  lə  rə və gös  tə  ri  lən 
qo  naq  pər  vər  li  yə gö  rə Lord Con 
Mak  fo  la min  nət  dar  lı  ğı  nı bil  di  rə 
rək dost və tə  rəf  daş öl  kə  lər olan 
Bir  ləş  miş Kral  lıq və Azər  bay  can 
ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin di  na  mik 
in  ki  şa  fı  nı, bu əla  qə  lə  rin iq  ti  sa  di, 
si  ya  si, hu  ma  ni  tar, ener  ji sa  hə  lə  ri 
ilə ya  na  şı di  gər sa  hə  lə  ri də əha  tə 
et  di  yi  ni bil  dir  di. O, əla  qə  lə  ri  mi  zin 

ha  zır  kı yük  sək sə  viy  yə  yə çat  ma 
sın  da qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  rin əhə  miy 
yət  li ro  lu  nu, o cüm  lə  dən  Pre  zi 
dent İl  ham Əli  ye  vin  xid  mət  lə  ri  ni 
di  lə gə  tir  di.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va par  la  ment  lə  r 
a  ra  sı əla  qə  lə  rin öl  kə  lər ara  sın  da 
iki  tə  rəf  i və çox  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə 
rin ən mü  hüm tər  kib his  sə  lə  rin  dən 
bi  ri ol  du  ğu  nu vur  ğu  la  dı. Spi  ker 
par  la  ment rəh  bər  li  yi sə  viy  yə  sin  də 
ilk olan bu sə  fə  rin par  la  ment  lə  r 
a  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si 
is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm nə  ti  cə  lər ve 
rə  cə  yi  nə ina  mı  nı ifa  də et  di.

Mil  li Məc  li  sin səd  ri dost  luq 
qrup  la  rı  nın fəaliy  yə  ti  ni təq  dir 
edə  rək,  bu qrup  la  rın par  la  ment 
lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın  da 
mü  hüm rol oy  na  ya bi  lə  cə  yi  ni 
diq  qə  tə çat  dır  dı. Bir  ləş  miş Kral  lıq 
par  la  men  ti  nin Azər  bay  can  la dost 
luq qru  pu  nun öl  kə  mi  zə çox  say  lı 
sə  fər  lə  ri ol  du  ğu  nu qeyd edən Sa 
hi  bə Qa  fa  ro  va xa  tır  lat  dı ki, qru  pun 
üzv  lə  ri 2021ci ilin no  yab  rın  da 
Azər  bay  ca  na so  nun  cu sə  fər  lə  ri za 
ma  nı iş  ğal  dan azad edil  miş Fü  zu  li 
və Şu  şa şə  hər  lə  rin  də olub  lar.

Spi  ker 2020ci il  də Və  tən mü  ha 
ri  bə  sin  də Azər  bay  ca  nın əl  də et  di  yi 
qə  lə  bə, öz tor  paq  la  rı  nı iş  ğal  dan 
azad et  mə  si, ha  zır  da re  gion  da 
möv  cud olan ye  ni şə  rait ba  rə  də 
ət  raf  ı mə  lu  mat ver  di. O, vur  ğu 
la  dı ki, Azər  bay  can Er  mə  nis  ta  na 
birbi  ri  nin su  ve  ren  li  yi  nin və əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nün qar  şı  lıq  lı ta  nın  ma 
sı, sər  həd  lə  rin de  li  mi  ta  si  ya  sı və 
de  mar  ka  si  ya  sı pro  se  si  nə baş  lan 
ma  sı, re  gion  da bü  tün kom  mu  ni  ka 
si  ya  la  rın bər  pa  sı və mü  na  qi  şə  nin 
nor  mal  laş  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xa  ra  caq 
sülh sa  zi  şi  nin im  za  lan  ma  sı ba  rə 
də tək  lif ve  rib. Bu  na bax  ma  ya  raq, 
Azər  bay  ca  nın sülh sa  zi  şi üzə  rin  də 
işə baş  la  maq tək  li  fi hə  lə də ca  vab 
sız qa  lır. Ümid edi  rik ki, Er  mə  nis 
tan bu də  fə öz öh  də  lik  lə  ri  ni ye  ri  nə 
ye  ti  rə  cək, konst  ruk  tiv ya  naş  ma 
nü  ma  yiş et  di  rə  cək və qeyd olu  nan 
prin  sip  lər əsa  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin 
nor  mal  laş  ma  sı  na ge  də  cək. Çün  ki 

bu, re  gion  da real sülh və sa  bit  li  yə 
nail ol  ma  ğın ye  ga  nə yo  lu  dur.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va qeyd et  di 
ki, mü  na  qi  şə  dən son  ra  kı dövr  də 
Cə  nu  bi Qaf  qaz  da ye  ni real  lıq  lar 
sül  hə, təh  lü  kə  siz  li  yə və əmək  daş  lı 
ğa töh  fə ve  rə  cək im  kan  lar ya  ra  dıb. 
Şi  malCə  nub və ŞərqQərb nəq  liy 
yat dəh  liz  lə  ri Azər  bay  can  dan ke 
çir. Zən  gə  zur dəh  li  zi  nin və bü  tün 
kom  mu  ni  ka  si  ya  la  rın açıl  ma  sı re 
gionun nəq  liy  yat po  ten  sialı  nı xey  li 
ar  tı  ra  caq. Bu mə  na  da öl  kə  lə  ri  miz 
əmək  daş  lıq üçün ge  niş im  kan  la  ra 
ma  lik  dir.

Gö  rüş  də  qar  şı  lıq  lı ma  raq  do 
ğu  ran bir  sı  ra  mə  sə  lə  lər ba  rə  də 
də fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı.

Son  ra Mil  li Məc  li  sin səd  ri Sa 
hi  bə Qa  fa  ro  va  nın baş  çı  lıq et  di  yi 

par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti 
Vest  mins  ter Sa  ra  yı ilə ta  nış ol  du, 
İc  ma  lar Pa  la  ta  sı  nın ic  la  sı  nı mü  şa 
hi  də et  di.

® ® ®

Hə  min gün Mil  li Məc  li  sin səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  nin İc  ma  lar 
Pa  la  ta  sı  nın səd  ri Ser Lind  si Hoyl  la 
da gö  rüş  dü.

Azər  bay  can par  la  ment səd  ri  nin 
şə  rə  fi  nə Bir  ləş  miş Kral  lıq par  la 
men  ti  nin qar  şı  sın  da Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Döv  lət Bay  ra  ğı 
dal  ğa  lan  dı  rıl  dı.

Ser Lind  si Hoyl öl  kə  si  nin Azər 
bay  can par  la  ment rəh  bə  ri  nin bu 
sə  fə  ri  nə bö  yük əhə  miy  yət ver  di 
yi  ni bil  dir  di. O, öl  kə  lə  ri  miz ara 
sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  rin 

İyu  lun 11-13-də Mil  li Məc  li  sin səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın baş  çı  lı  ğı ilə par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti  
Bö  yük Bri  ta  ni  ya və Şi  ma  li İr  lan  di  ya Bir  ləş  miş Kral  lı  ğın  da rəs  mi sə  fər  də ol  du. Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin  
tər  ki  bi  nə Mil  li Məc  li  sin Azər  bay  can-Bö  yük Bri  ta  ni  ya par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun  
rəh  bə  ri Sol  tan Məm  mə  dov, de  pu  tat  lar  dan Zahid Oruc, Ra  fael Hü  sey  nov, Afət Hə  sə  no  va, Ana  to  liy  
Ra  failov, par  la  ment Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Fə  rid Ha  cı  yev və di  gər rəs  mi şəxs  lər da  xil idi. 

Azərbaycanla Böyük Britaniya münasibətləri 
qarşılıqlı etimada və dəstəyə əsaslanır 



16  |  MİLLİ MƏCLİS   İYUN-İYUL, 2022    İYUN-İYUL, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  17

SƏFƏR SƏFƏR

İyu  lun 12də Mil  li Məc  li  sin 
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və  sin  də Lord  lar Pa  la  ta  sı  nın səd  ri 
Lord Con Mak  fol  la gö  rüş  dü.

Azər  bay  can par  la  ment rəh 
bə  ri  ni sə  mi  miy  yət  lə sa  lam  la  yan 
Lord  lar Pa  la  ta  sı  nın səd  ri öl  kə  lə  ri 
miz və par  la  ment  lə  ri  miz ara  sın 
da mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  dan 
məm  nun  lu  ğu  nu bil  dir  di. Gö  rüş  də 
Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si səd  ri  nin 
Bir  ləş  miş Kral  lı  ğa ilk sə  fə  ri  nin mü 
na  si  bət  lə  ri  mi  zin da  ha da də  rin 

ləş  mə  si  nə töh  fə ve  rə  cə  yi  nə inam 
ifa  də olun  du. Bir  ləş  miş Kral  lı  ğın 
Azər  bay  ca  nı va  cib tə  rəf  daş öl  kə 
he  sab et  di  yi, mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin 
in  ki  şa  fı  na bö  yük əhə  miy  yət ver 
di  yi, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da bir çox 
sa  hə  lə  ri əha  tə edən əmək  daş  lıq 
əla  qə  lə  ri  nin möv  cud ol  du  ğu qeyd 
edil  di. Bil  di  ril  di  ki, ener  ji sa  hə 
sin  də əmək  daş  lıq iq  ti  sa  di sa  hə  də 
əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na əsas  lı töh  fə  lər 
ve  rib. Söh  bət  də hu  ma  ni  tar sa  hə  də 
də əla  qə  lə  rin da  ha da də  rin  ləş  mə 

si  nin va  cib  li  yi vur  ğu  lan  dı.
Mil  li Məc  li  sin səd  ri Sa  hi  bə 

Qa  fa  ro  va öl  kə  miz haq  qın  da səs 
lən  dir  di  yi fi  kir  lə  rə və gös  tə  ri  lən 
qo  naq  pər  vər  li  yə gö  rə Lord Con 
Mak  fo  la min  nət  dar  lı  ğı  nı bil  di  rə 
rək dost və tə  rəf  daş öl  kə  lər olan 
Bir  ləş  miş Kral  lıq və Azər  bay  can 
ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin di  na  mik 
in  ki  şa  fı  nı, bu əla  qə  lə  rin iq  ti  sa  di, 
si  ya  si, hu  ma  ni  tar, ener  ji sa  hə  lə  ri 
ilə ya  na  şı di  gər sa  hə  lə  ri də əha  tə 
et  di  yi  ni bil  dir  di. O, əla  qə  lə  ri  mi  zin 

ha  zır  kı yük  sək sə  viy  yə  yə çat  ma 
sın  da qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  rin əhə  miy 
yət  li ro  lu  nu, o cüm  lə  dən  Pre  zi 
dent İl  ham Əli  ye  vin  xid  mət  lə  ri  ni 
di  lə gə  tir  di.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va par  la  ment  lə  r 
a  ra  sı əla  qə  lə  rin öl  kə  lər ara  sın  da 
iki  tə  rəf  i və çox  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə 
rin ən mü  hüm tər  kib his  sə  lə  rin  dən 
bi  ri ol  du  ğu  nu vur  ğu  la  dı. Spi  ker 
par  la  ment rəh  bər  li  yi sə  viy  yə  sin  də 
ilk olan bu sə  fə  rin par  la  ment  lə  r 
a  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si 
is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm nə  ti  cə  lər ve 
rə  cə  yi  nə ina  mı  nı ifa  də et  di.

Mil  li Məc  li  sin səd  ri dost  luq 
qrup  la  rı  nın fəaliy  yə  ti  ni təq  dir 
edə  rək,  bu qrup  la  rın par  la  ment 
lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın  da 
mü  hüm rol oy  na  ya bi  lə  cə  yi  ni 
diq  qə  tə çat  dır  dı. Bir  ləş  miş Kral  lıq 
par  la  men  ti  nin Azər  bay  can  la dost 
luq qru  pu  nun öl  kə  mi  zə çox  say  lı 
sə  fər  lə  ri ol  du  ğu  nu qeyd edən Sa 
hi  bə Qa  fa  ro  va xa  tır  lat  dı ki, qru  pun 
üzv  lə  ri 2021ci ilin no  yab  rın  da 
Azər  bay  ca  na so  nun  cu sə  fər  lə  ri za 
ma  nı iş  ğal  dan azad edil  miş Fü  zu  li 
və Şu  şa şə  hər  lə  rin  də olub  lar.

Spi  ker 2020ci il  də Və  tən mü  ha 
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qə  lə  bə, öz tor  paq  la  rı  nı iş  ğal  dan 
azad et  mə  si, ha  zır  da re  gion  da 
möv  cud olan ye  ni şə  rait ba  rə  də 
ət  raf  ı mə  lu  mat ver  di. O, vur  ğu 
la  dı ki, Azər  bay  can Er  mə  nis  ta  na 
birbi  ri  nin su  ve  ren  li  yi  nin və əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nün qar  şı  lıq  lı ta  nın  ma 
sı, sər  həd  lə  rin de  li  mi  ta  si  ya  sı və 
de  mar  ka  si  ya  sı pro  se  si  nə baş  lan 
ma  sı, re  gion  da bü  tün kom  mu  ni  ka 
si  ya  la  rın bər  pa  sı və mü  na  qi  şə  nin 
nor  mal  laş  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xa  ra  caq 
sülh sa  zi  şi  nin im  za  lan  ma  sı ba  rə 
də tək  lif ve  rib. Bu  na bax  ma  ya  raq, 
Azər  bay  ca  nın sülh sa  zi  şi üzə  rin  də 
işə baş  la  maq tək  li  fi hə  lə də ca  vab 
sız qa  lır. Ümid edi  rik ki, Er  mə  nis 
tan bu də  fə öz öh  də  lik  lə  ri  ni ye  ri  nə 
ye  ti  rə  cək, konst  ruk  tiv ya  naş  ma 
nü  ma  yiş et  di  rə  cək və qeyd olu  nan 
prin  sip  lər əsa  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin 
nor  mal  laş  ma  sı  na ge  də  cək. Çün  ki 

bu, re  gion  da real sülh və sa  bit  li  yə 
nail ol  ma  ğın ye  ga  nə yo  lu  dur.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va qeyd et  di 
ki, mü  na  qi  şə  dən son  ra  kı dövr  də 
Cə  nu  bi Qaf  qaz  da ye  ni real  lıq  lar 
sül  hə, təh  lü  kə  siz  li  yə və əmək  daş  lı 
ğa töh  fə ve  rə  cək im  kan  lar ya  ra  dıb. 
Şi  malCə  nub və ŞərqQərb nəq  liy 
yat dəh  liz  lə  ri Azər  bay  can  dan ke 
çir. Zən  gə  zur dəh  li  zi  nin və bü  tün 
kom  mu  ni  ka  si  ya  la  rın açıl  ma  sı re 
gionun nəq  liy  yat po  ten  sialı  nı xey  li 
ar  tı  ra  caq. Bu mə  na  da öl  kə  lə  ri  miz 
əmək  daş  lıq üçün ge  niş im  kan  la  ra 
ma  lik  dir.

Gö  rüş  də  qar  şı  lıq  lı ma  raq  do 
ğu  ran bir  sı  ra  mə  sə  lə  lər ba  rə  də 
də fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı.

Son  ra Mil  li Məc  li  sin səd  ri Sa 
hi  bə Qa  fa  ro  va  nın baş  çı  lıq et  di  yi 

par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti 
Vest  mins  ter Sa  ra  yı ilə ta  nış ol  du, 
İc  ma  lar Pa  la  ta  sı  nın ic  la  sı  nı mü  şa 
hi  də et  di.

® ® ®

Hə  min gün Mil  li Məc  li  sin səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  nin İc  ma  lar 
Pa  la  ta  sı  nın səd  ri Ser Lind  si Hoyl  la 
da gö  rüş  dü.

Azər  bay  can par  la  ment səd  ri  nin 
şə  rə  fi  nə Bir  ləş  miş Kral  lıq par  la 
men  ti  nin qar  şı  sın  da Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Döv  lət Bay  ra  ğı 
dal  ğa  lan  dı  rıl  dı.

Ser Lind  si Hoyl öl  kə  si  nin Azər 
bay  can par  la  ment rəh  bə  ri  nin bu 
sə  fə  ri  nə bö  yük əhə  miy  yət ver  di 
yi  ni bil  dir  di. O, öl  kə  lə  ri  miz ara 
sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  rin 

İyu  lun 11-13-də Mil  li Məc  li  sin səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın baş  çı  lı  ğı ilə par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti  
Bö  yük Bri  ta  ni  ya və Şi  ma  li İr  lan  di  ya Bir  ləş  miş Kral  lı  ğın  da rəs  mi sə  fər  də ol  du. Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin  
tər  ki  bi  nə Mil  li Məc  li  sin Azər  bay  can-Bö  yük Bri  ta  ni  ya par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun  
rəh  bə  ri Sol  tan Məm  mə  dov, de  pu  tat  lar  dan Zahid Oruc, Ra  fael Hü  sey  nov, Afət Hə  sə  no  va, Ana  to  liy  
Ra  failov, par  la  ment Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Fə  rid Ha  cı  yev və di  gər rəs  mi şəxs  lər da  xil idi. 

Azərbaycanla Böyük Britaniya münasibətləri 
qarşılıqlı etimada və dəstəyə əsaslanır 
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qu  rul  ma  sı  nın 30cu il  dö  nü  mü  nün 
ta  mam ol  du  ğu  nu qeyd edə  rək, bu 
il  lər ər  zin  də Bir  ləş  miş Kral  lıq  la 
Azər  bay  can ara  sın  da uğur  lu tə  rəf 
daş  lı  ğın ya  ran  dı  ğı  nı söy  lə  di.

Ser Lind  si Hoyl Bir  ləş  miş Kral 
lı  ğın Azər  bay  can  la mü  na  si  bət  lə  rin 
da  ha da də  rin  ləş  mə  sin  də ma  raq  lı 
ol  du  ğu  nu bil  di  rə  rək, par  la  ment  lə 
ri  miz ara  sın  da  əmək  daş  lı  ğın ge  niş 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nin va  cib  li  yi  ni 
vur  ğu  la  dı.

Azər  bay  can par  la  ment nü  ma 
yən  də he  yə  ti  nə gös  tə  ri  lən yük  sək 
qo  naq  pər  vər  li  yə gö  rə min  nət  dar 
lı  ğı  nı bil  di  rən Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bu 
sə  fə  rin Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si 
nin səd  ri sə  viy  yə  sin  də Bir  ləş  miş 
Kral  lı  ğa ilk sə  fər ol  du  ğu  nu diq  qə  tə 
çat  dır  dı. O, bu sə  fə  rin öl  kə  lə  ri  miz 
və par  la  ment  lə  ri  miz ara  sın  da əla 
qə  lə  rin da  ha da möh  kəm  lən  mə  si 
nə və ge  niş  lən  mə  si  nə töh  fə ve  rə  cə 
yi  nə ina  mı  nı ifa  də et  di.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil  dir  di ki, 
dost və tə  rəf  daş öl  kə  lə  ri  miz ara  sın 
da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  rin qu 
rul  du  ğu ötən 30 il ər  zin  də si  ya  si, 
iq  ti  sa  di, hu  ma  ni  tar və di  gər sa  hə 
lər  də qar  şı  lıq  lı eti  ma  da və dəs  tə  yə 
əsas  la  nan əmək  daş  lıq di  na  mik in 
ki  şaf edib. Bu mü  na  si  bət  lə  rin da  ha 
da güc  lən  mə  sin  də yük  sək sə  viy  yə 
li sə  fər  lər və gö  rüş  lər müs  təs  na rol 
oy  na  yır. Bu ba  xım  dan Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
Bir  ləş  miş Kral  lı  ğa sə  fər  lə  ri  ni xü  su 
si qeyd edən Mil  li Məc  li  sin səd  ri 
bu  nun si  ya  si mü  na  si  bət  lə  rin yük 
sək sə  viy  yə  si  nin gös  tə  ri  ci  si ol  du 
ğu  nu söy  lə  di. 

Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iq  ti  sa  di 
əla  qə  lə  rin mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin əsas 
kom  po  nent  lə  rin  dən bi  ri  ni təş  kil et 
di  yi  ni diq  qə  tə çat  dı  ran Mil  li Məc 
li  sin səd  ri qeyd et  di ki, Bir  ləş  miş 
Kral  lıq Azər  bay  ca  nın əsas ti  ca  rət 
tə  rəf  daş  la  rın  dan bi  ri  dir. Azər  bay 
can  da 600ə ya  xın Bri  ta  ni  ya şir  kə  ti 
qey  diy  yat  dan ke  çib və bu, bi  zim 
iq  ti  sa  di tə  rəf  daş  lı  ğı  mı  zın şa  xə  lən 
di  ril  mə  si  nin müs  bət əla  mə  ti  dir. 

Gö  rüş  də həm  çi  nin ener  ji sa  hə 
sin  də əla  qə  lə  rin də yük  sək sə  viy 
yə  si qeyd olu  na  raq, BP şir  kə  ti  nin 
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neft və qaz ha  si  la  tın  da Azər  bay  ca 
nın eti  bar  lı tə  rəf  da  şı ol  du  ğu vur 
ğu  lan  dı. Qeyd edil  di ki, Azər  bay 
can Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  sin  də Bir  ləş  miş Kral  lı  ğın 
si  ya  si dəs  tə  yi  ni hər za  man hiss 
edib. Bər  pa olu  nan ener  ji sa  hə  sin 
də də fəal əmək  daş  lıq möv  cud  dur.

Mil  li Məc  li  sin səd  ri diq  qə  tə çat 
dır  dı ki, öl  kə  miz  də par  la  men  ta  riz 
min ta  ri  xi ötən əs  rin əv  vəl  lə  rin  də 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
və onun par  la  men  ti  nin ya  ran  dı  ğı 
1918ci il  dən baş  la  yır. Bu, mü  səl 
man Şər  qin  də ilk par  la  ment  li res 
pub  li  ka olub. Hə  min il ək  sər Qərb 
öl  kə  lə  ri  ni qa  baq  la  yan Azər  bay  can 
qa  dın  la  ra səs  ver  mə hü  qu  qu ve  rib 
və bü  tün et  nik qrup  la  ra par  la 
ment  də təm  sil olun  maq im  ka  nı 
ya  ra  dı  lıb.

Gö  rüş  də par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lə  rin öl  kə  lər ara  sın  da iki  tə  rəf 
li və çox  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə  rin ən 
mü  hüm his  sə  lə  rin  dən bi  ri ol  du  ğu 
nu de  yən spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 
vur  ğu  la  dı ki, xalq  la  rı  mız ara  sın  da 
qar  şı  lıq  lı hör  mət, dost  luq mü  na 

si  bət  lə  ri möv  cud  dur. Azər  bay  can 
par  la  men  ti bu əla  qə  lə  ri da  ha da 
güc  lən  dir  mək əz  min  də  dir. Ha  zır  da 
qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı  mız iki  tə  rəf  i 
mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na müs  bət 
töh  fə  lər ve  rir. Hər iki öl  kə  nin par 
la  ment  lə  rin  də dost  luq qrup  la  rı  nın 
fəaliy  yə  ti təq  di  rə  la  yiq  dir. 

Gö  rüş  də İc  ma  lar Pa  la  ta  sı  nın 
səd  ri  nə Cə  nu  bi Qaf  qaz re  gionun 
da möv  cud və  ziy  yət və Er  mə  nis 
tan  la Azər  bay  can ara  sın  da sülh 
pers  pek  tiv  lə  ri ba  rə  də mə  lu  mat 
ve  rən Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va qeyd et  di 
ki, Azər  bay  can 2020ci il  də Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  də qə  lə  bə qa  za  na  raq 
öz əra  zi  lə  ri  nin Er  mə  nis  tan tə  rə 
fin  dən iş  ğa  lı  na son qo  yub və əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nü bər  pa edib. İş  ğal 
il  lə  rin  də Er  mə  nis  tan Azər  bay  ca  nın 
bü  tün şə  hər və kənd  lə  ri  ni qəs  dən 
da  ğı  dıb, ta  ri  xi, mə  də  ni və di  ni 
abi  də  lə  ri  mi  zi van  da  liz  mə mə  ruz 
qo  yub, məs  cid  lə  ri  miz, mü  qəd  dəs 
yer  lə  ri  miz təh  qir olu  nub. Bu gün 
Azər  bay  can öz im  kan  la  rı he  sa  bı  na 
bu əra  zi  lər  də ge  niş  miq  yas  lı bər  pa 
və ye  ni  dən  qur  ma iş  lə  ri  nə baş  la 

yıb. Ha  zır  da iş  ğal za  ma  nı da  ğıl  mış 
bü  tün inf  rast  ruk  tur bər  pa olu  nur. 
“Ya  şıl ener  ji” zo  na  sı elan edil  miş 
Qa  ra  bağ  da və Şər  qi Zən  gə  zur  da 
ye  ni şə  hər və kənd  lər sa  lı  nır. Ar  tıq 
bu il keç  miş məc  bu  ri köç  kün  lə  rin 
öz ev  lə  ri  nə qay  ta  rıl  ma  sı  na baş  la 
nı  la  caq. 

Spi  ker təəs  süf his  si ilə qeyd  
et  di ki, bu iş  lər  də ən mü  hüm 
prob  lem  lər  dən bi  ri Er  mə  nis  ta  nın 
iş  ğal za  ma  nı çox  lu say  da əra  zi  lə  ri 
mi  na  la  ma  sı  dır. 2020ci il no  yab  rın 
10dan  son  ra  mi  na part  la  yış  la  rı 
nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can tə  rə  fin 
dən 210dan ar  tıq mül  ki şəxs və 
hərb  çi hə  lak olub və ya ya  ra  la  nıb. 
Azər  bay  can dün  ya  nın ən çox mi 
na  lan  mış öl  kə  lə  rin  dən bi  ri ol  sa da, 
mi  na  tə  miz  lə  mə fəaliy  yə  tin  də hə  lə 
də ən az bey  nəl  xalq dəs  tək alan 
öl  kə  lər  dən bi  ri  dir. 

Mil  li Məc  li  sin səd  ri Bir  ləş  miş 
Kral  lıq şir  kət  lə  ri  nin iş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lə  ri  miz  də hə  ya  ta ke 
çi  ri  lən bər  pa, qu  ru  cu  luq iş  lə  rin  də  
iş  ti  ra  kı  nı və mi  na  la  rın tə  miz  lən 
mə  si pro  se  si  nə ver  dik  lə  ri töh  fə  ni 
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xü  su  si min  nət  dar  lıq  la diq  qə  tə 
çat  dır  dı.

Gö  rüş  də qar  şı  lıq  lı ma  raq do  ğu 
ran di  gər mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da da 
fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı.

® ® ®

Mil  li Məc  li  sin səd  ri Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va Bir  ləş  miş Kral  lı  ğa rəs  mi 
sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də bir sı  ra di  gər 
gö  rüş  lər də ke  çir  di. İyu  lun 13də 
spi  ker bu öl  kə par  la  men  ti  nin İc 
ma  lar Pa  la  ta  sı  nın üz  vü, Azər  bay 
can  la dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri 
Bob Blək  mən və qru  pun üzv  lə  ri ilə 
gö  rüş  dü. Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va ha  zır  da 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da mü  na  si  bət  lə 
rin uğur  la in  ki  şaf et  di  yi  ni bil  dir  di. 
Qeyd edil  di ki, Bir  ləş  miş Kral  lıq 
Azər  bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi 
ni ta  nı  yan ilk Qərb öl  kə  lə  rin  dən bi 
ri  dir və bu il öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  rin qu  rul 
ma  sı  nın 30cu il  dö  nü  mü ta  mam 
olub. Bu il  lər ər  zin  də mü  na  si  bət 

lər uğur  la in  ki  şaf edə  rək, bir çox 
sa  hə  lər  də əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fı  na 
ge  niş im  kan  lar ya  ra  dıb. 

Mil  li Məc  li  sin səd  ri onu da  
vur  ğu  la  dı ki, Bir  ləş  miş Kral  lıq 
Azər  bay  ca  nın əsas ti  ca  rət tə  rəf  daş 
la  rın  dan və iq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  za ən 
bö  yük in  ves  ti  si  ya qo  yan öl  kə  lər 
dən bi  ri  dir. Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Bir 
ləş  miş Kral  lıq şir  kət  lə  ri  nin Azər 
bay  ca  nın iş  ğal  dan azad olun  muş 
əra  zi  lə  rin  də fəaliy  yət gös  tər  mə  si  ni, 
o əra  zi  lə  rin mi  na  lar  dan tə  miz  lən 
mə  si sa  hə  sin  də  uğur  lu əmək  daş  lı 
ğı  nı min  nət  dar  lıq  la  di  lə gə  tir  di.  

Son  ra Mil  li Məc  li  sin səd  ri öl 
kə  lə  ri  miz ara  sın  da  kı əla  qə  lə  rin 
in  ki  şa  fın  da par  la  ment  lə  rin müs  bət 
ro  lun  dan bəhs et  di, qa  nun  ve  ri  ci 
or  qan  la  rın üzv  lə  ri ara  sın  da xoş 
mü  na  si  bət  lə  rin möv  cud  lu  ğun  dan,  
hər iki öl  kə  də par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qrup  la  rı  nın uğur  lu fəaliy 
yə  tin  dən,  bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
çər  çi  və  sin  də nü  ma  yən  də he  yət  lə 

ri  miz ara  sın  da qar  şı  lıq  lı tə  mas və 
əmək  daş  lıq  dan söz aç  dı.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 2021ci il 
də Bob Blək  mə  nin baş  çı  lıq et  di  yi 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin öl  kə  mi  zə sə 
fə  ri  ni məm  nun  luq  la xa  tır  la  ya  raq, 
sö  zü  ge  dən sə  fə  rin par  la  men  ta  ri 
lə  ri  miz ara  sın  da dialo  qun in  ki  şa  fı 
ba  xı  mın  dan əhə  miy  yə  ti  ni bil  dir  di. 

Ke  çir  di  yi  bü  tün  gö  rüş  lər 
də ol  du  ğu ki  mi bu  ra  da  da  Mil  li 
Məc  li  sin səd  ri dost  luq qru  pu  nun 
üzv  lə  ri  nə Azər  bay  ca  nın Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  də əl  də et  di  yi qə  lə 
bə və öz əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa 
et  mə  si, Cə  nu  bi Qaf  qaz re  gionun  da 
möv  cud olan və  ziy  yət ba  rə  də ət 
raf  ı mə  lu  mat ver  di. Azər  bay  ca  nın 
öz gü  cü he  sa  bı  na mü  na  qi  şə  ni  həll 
et  mə  sin  dən, iş  ğal il  lə  rin  də Er  mə 
nis  ta  nın bü  tün şə  hər və kənd  lə  ri 
mi  zi qəs  dən da  ğıt  ma  sın  dan, bü  tün 
ta  ri  xi, mə  də  ni və di  ni abi  də  lə  ri  mi 
zi van  da  liz  mə mə  ruz qoy  ma  sın 
dan söz aç  dı. Qeyd  edil  di ki, Azər 

bay  can öz əra  zi  lə  ri  ni iş  ğal  dan azad 
edən  dən dər  hal son  ra öz im  kan  la  rı 
ilə bu əra  zi  lər  də ge  niş  miq  yas  lı 
bər  pa və ye  ni  dən  qur  ma iş  lə  ri  nə 
baş  la  yıb. Ha  zır  da bü  tün da  ğı  dıl 
mış inf  rast  ruk  tur bər  pa olu  nur, 
Qa  ra  bağ  da və Şər  qi Zən  gə  zur  da 
ye  ni şə  hər və kənd  lər sa  lı  nır. 

Bir  ləş  miş Kral  lıq par  la  men 
ti  nin İc  ma  lar Pa  la  ta  sı  nın üz  vü, 
Azər  bay  can  la dost  luq qru  pu  nun 
rəh  bə  ri Bob Blək  mən öl  kə  miz  də 
bir ne  çə də  fə sə  fər  də ol  du  ğu  nu, 
hər sə  fə  rin  də Azər  bay  can  da baş 
ve  rən iri  miq  yas  lı də  yi  şik  lik  lər  dən 
məm  nun qal  dı  ğı  nı bil  dir  di. O, ke 
çən ilin no  yab  rın  da baş  çı  lıq et  di  yi 

nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin iş  ğal  dan  
azad  olu  nan Fü  zu  li  yə və Şu  şa  ya 
sə  fər  lə  ri  ni xa  tır  la  ya  raq, da  ğın  tı  la  rı, 
Er  mə  nis  tan  tə  rə  fin  dən tö  rə  di  lən 
vəh  şi  lik  lə  ri öz  göz  lə  ri ilə gör  dük 
lə  ri  ni di  lə gə  tir  di. Bob Blək  mən 
ha  zır  da Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin 
iş  ğal  dan azad edil  miş əra  zi  lə  ri  miz 
də hə  ya  ta ke  çir  di  yi ye  ni  dən  qur  ma 
və bər  pa iş  lə  ri  ni  təq  dir  et  dik  lə  ri 
ni, Bir  ləş  miş Kral  lı  ğın Azər  bay  ca 
nın böl  gə  də daimi sül  hün tə  min 
olun  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də səy  lə  ri  ni 

yük  sək qiy  mət  lən  dir  di  yi  ni söy  lə  di. 
Gö  rüş  də hər iki tə  rəf  dən çı  xış 

edən dost  luq qrup  la  rı  nın üzv  lə  ri 
qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı  mız ara  sın 
da əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə  si  nin 
va  cib  li  yi, Azər  bay  can par  la  ment 
səd  ri  nin Bir  ləş  miş Kral  lı  ğa ilk sə  fə 
ri  nin tə  rəf  ər ara  sın  da mü  na  si  bət 
lə  rə ve  rə  cə  yi töh  fə, be  lə  gö  rüş  lə  rin 
və qar  şı  lıq  lı  sə  fər  lə  rin əhə  miy  yə  ti  
ba  rə  də  fi  kir  lə  ri  ni bö  lüş  dü  lər.  

® ® ®

Hə  min gün Mil  li Məc  li  sin səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Bir  ləş  miş Kral  lıq 
Baş Na  zi  ri  nin Azər  bay  can üz  rə 
ti  ca  rət el  çi  si Ba  ro  nes  sa Em  ma Ni 

kol  son, Qa  dın  lar üçün sülh və təh 
lü  kə  siz  lik qru  pu  nun həm  sədr  lə  ri 
Ba  ro  nes  sa Cen  kins və Ba  ro  nes  sa 
Hodc  son ilə də gö  rüş  dü.

Gö  rüş  də par  la  men  tin səd  ri 
müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın dost və 
tə  rəf  daş öl  kə ki  mi Bir  ləş  miş Kral 
lıq  la iq  ti  sa  di və ti  ca  rət əla  qə  lə  ri 
nin gün  dəngü  nə in  ki  şaf et  di  yi  ni 
diq  qə  tə çat  dır  dı. Bil  di  ril  di ki, 44 
gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  dən 
son  ra Cə  nu  bi Qaf  qaz  da ya  ran  mış 
ye  ni real  lıq, iş  ğal  dan azad olun 

muş əra  zi  lər  də apa  rı  lan bər  pa və 
qu  ru  cu  luq iş  lə  ri, kom  mu  ni  ka  si  ya 
xət  lə  ri  nin açıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
gö  rü  lən iş  lər Av  ro  pa öl  kə  lə  ri, həm 
çi  nin Bir  ləş  miş Kral  lıq  la əmək  daş 
lı  ğın da  ha da də  rin  ləş  mə  si  nə yax  şı 
im  kan  lar ya  ra  da  caq  dır.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Azər  bay  can 
da qa  dın hü  quq  la  rı  nın qo  run  ma  sı, 
gen  der mə  sə  lə  lə  ri ilə bağ  lı apa  rı  lan 
döv  lət si  ya  sə  ti ba  rə  də ət  raf  ı mə 
lu  mat ve  rə  rək bu gün qa  dın  la  rın 
Azər  bay  ca  nın ic  ti  maisi  ya  si hə  ya 
tın  da, döv  lət ida  rəet  mə or  qan  la 
rın  da iş  ti  ra  kın  dan söz aç  dı. Qeyd 
edil  di ki, hə  lə ötən əs  rin əv  vəl  lə  rin 
də mü  səl  man Şər  qin  də ilk cüm 

hu  riy  yət qur  muş Azər  bay  can  da 
qa  dın  la  ra seç  ki hü  qu  qu ve  ril  miş  dir 
və qa  dın  lar bu gün həm par  la  ment 
də, həm də müx  tə  lif mə  sul döv  lət 
və  zi  fə  lə  rin  də təm  sil olu  nur  lar. Bu 
sa  hə  də is  la  hat  lar və məq  səd  yön  lü 
si  ya  sət da  vam et  mək  də  dir.

Söh  bət  də par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla 
qə  lə  rin gə  lə  cək in  ki  şa  fı, qa  dın  la  rın 
dün  ya  da sülh və əminaman  lı  ğın 
bər  qə  rar edil  mə  sin  də  ki ro  lu və di 
gər mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da ge  niş fi  kir 
mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı.
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xü  su  si min  nət  dar  lıq  la diq  qə  tə 
çat  dır  dı.

Gö  rüş  də qar  şı  lıq  lı ma  raq do  ğu 
ran di  gər mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da da 
fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı.

® ® ®

Mil  li Məc  li  sin səd  ri Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va Bir  ləş  miş Kral  lı  ğa rəs  mi 
sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də bir sı  ra di  gər 
gö  rüş  lər də ke  çir  di. İyu  lun 13də 
spi  ker bu öl  kə par  la  men  ti  nin İc 
ma  lar Pa  la  ta  sı  nın üz  vü, Azər  bay 
can  la dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri 
Bob Blək  mən və qru  pun üzv  lə  ri ilə 
gö  rüş  dü. Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va ha  zır  da 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da mü  na  si  bət  lə 
rin uğur  la in  ki  şaf et  di  yi  ni bil  dir  di. 
Qeyd edil  di ki, Bir  ləş  miş Kral  lıq 
Azər  bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi 
ni ta  nı  yan ilk Qərb öl  kə  lə  rin  dən bi 
ri  dir və bu il öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  rin qu  rul 
ma  sı  nın 30cu il  dö  nü  mü ta  mam 
olub. Bu il  lər ər  zin  də mü  na  si  bət 

lər uğur  la in  ki  şaf edə  rək, bir çox 
sa  hə  lər  də əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fı  na 
ge  niş im  kan  lar ya  ra  dıb. 

Mil  li Məc  li  sin səd  ri onu da  
vur  ğu  la  dı ki, Bir  ləş  miş Kral  lıq 
Azər  bay  ca  nın əsas ti  ca  rət tə  rəf  daş 
la  rın  dan və iq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  za ən 
bö  yük in  ves  ti  si  ya qo  yan öl  kə  lər 
dən bi  ri  dir. Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Bir 
ləş  miş Kral  lıq şir  kət  lə  ri  nin Azər 
bay  ca  nın iş  ğal  dan azad olun  muş 
əra  zi  lə  rin  də fəaliy  yət gös  tər  mə  si  ni, 
o əra  zi  lə  rin mi  na  lar  dan tə  miz  lən 
mə  si sa  hə  sin  də  uğur  lu əmək  daş  lı 
ğı  nı min  nət  dar  lıq  la  di  lə gə  tir  di.  

Son  ra Mil  li Məc  li  sin səd  ri öl 
kə  lə  ri  miz ara  sın  da  kı əla  qə  lə  rin 
in  ki  şa  fın  da par  la  ment  lə  rin müs  bət 
ro  lun  dan bəhs et  di, qa  nun  ve  ri  ci 
or  qan  la  rın üzv  lə  ri ara  sın  da xoş 
mü  na  si  bət  lə  rin möv  cud  lu  ğun  dan,  
hər iki öl  kə  də par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qrup  la  rı  nın uğur  lu fəaliy 
yə  tin  dən,  bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
çər  çi  və  sin  də nü  ma  yən  də he  yət  lə 

ri  miz ara  sın  da qar  şı  lıq  lı tə  mas və 
əmək  daş  lıq  dan söz aç  dı.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 2021ci il 
də Bob Blək  mə  nin baş  çı  lıq et  di  yi 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin öl  kə  mi  zə sə 
fə  ri  ni məm  nun  luq  la xa  tır  la  ya  raq, 
sö  zü  ge  dən sə  fə  rin par  la  men  ta  ri 
lə  ri  miz ara  sın  da dialo  qun in  ki  şa  fı 
ba  xı  mın  dan əhə  miy  yə  ti  ni bil  dir  di. 

Ke  çir  di  yi  bü  tün  gö  rüş  lər 
də ol  du  ğu ki  mi bu  ra  da  da  Mil  li 
Məc  li  sin səd  ri dost  luq qru  pu  nun 
üzv  lə  ri  nə Azər  bay  ca  nın Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  də əl  də et  di  yi qə  lə 
bə və öz əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa 
et  mə  si, Cə  nu  bi Qaf  qaz re  gionun  da 
möv  cud olan və  ziy  yət ba  rə  də ət 
raf  ı mə  lu  mat ver  di. Azər  bay  ca  nın 
öz gü  cü he  sa  bı  na mü  na  qi  şə  ni  həll 
et  mə  sin  dən, iş  ğal il  lə  rin  də Er  mə 
nis  ta  nın bü  tün şə  hər və kənd  lə  ri 
mi  zi qəs  dən da  ğıt  ma  sın  dan, bü  tün 
ta  ri  xi, mə  də  ni və di  ni abi  də  lə  ri  mi 
zi van  da  liz  mə mə  ruz qoy  ma  sın 
dan söz aç  dı. Qeyd  edil  di ki, Azər 

bay  can öz əra  zi  lə  ri  ni iş  ğal  dan azad 
edən  dən dər  hal son  ra öz im  kan  la  rı 
ilə bu əra  zi  lər  də ge  niş  miq  yas  lı 
bər  pa və ye  ni  dən  qur  ma iş  lə  ri  nə 
baş  la  yıb. Ha  zır  da bü  tün da  ğı  dıl 
mış inf  rast  ruk  tur bər  pa olu  nur, 
Qa  ra  bağ  da və Şər  qi Zən  gə  zur  da 
ye  ni şə  hər və kənd  lər sa  lı  nır. 

Bir  ləş  miş Kral  lıq par  la  men 
ti  nin İc  ma  lar Pa  la  ta  sı  nın üz  vü, 
Azər  bay  can  la dost  luq qru  pu  nun 
rəh  bə  ri Bob Blək  mən öl  kə  miz  də 
bir ne  çə də  fə sə  fər  də ol  du  ğu  nu, 
hər sə  fə  rin  də Azər  bay  can  da baş 
ve  rən iri  miq  yas  lı də  yi  şik  lik  lər  dən 
məm  nun qal  dı  ğı  nı bil  dir  di. O, ke 
çən ilin no  yab  rın  da baş  çı  lıq et  di  yi 

nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin iş  ğal  dan  
azad  olu  nan Fü  zu  li  yə və Şu  şa  ya 
sə  fər  lə  ri  ni xa  tır  la  ya  raq, da  ğın  tı  la  rı, 
Er  mə  nis  tan  tə  rə  fin  dən tö  rə  di  lən 
vəh  şi  lik  lə  ri öz  göz  lə  ri ilə gör  dük 
lə  ri  ni di  lə gə  tir  di. Bob Blək  mən 
ha  zır  da Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin 
iş  ğal  dan azad edil  miş əra  zi  lə  ri  miz 
də hə  ya  ta ke  çir  di  yi ye  ni  dən  qur  ma 
və bər  pa iş  lə  ri  ni  təq  dir  et  dik  lə  ri 
ni, Bir  ləş  miş Kral  lı  ğın Azər  bay  ca 
nın böl  gə  də daimi sül  hün tə  min 
olun  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də səy  lə  ri  ni 

yük  sək qiy  mət  lən  dir  di  yi  ni söy  lə  di. 
Gö  rüş  də hər iki tə  rəf  dən çı  xış 

edən dost  luq qrup  la  rı  nın üzv  lə  ri 
qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı  mız ara  sın 
da əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə  si  nin 
va  cib  li  yi, Azər  bay  can par  la  ment 
səd  ri  nin Bir  ləş  miş Kral  lı  ğa ilk sə  fə 
ri  nin tə  rəf  ər ara  sın  da mü  na  si  bət 
lə  rə ve  rə  cə  yi töh  fə, be  lə  gö  rüş  lə  rin 
və qar  şı  lıq  lı  sə  fər  lə  rin əhə  miy  yə  ti  
ba  rə  də  fi  kir  lə  ri  ni bö  lüş  dü  lər.  

® ® ®

Hə  min gün Mil  li Məc  li  sin səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Bir  ləş  miş Kral  lıq 
Baş Na  zi  ri  nin Azər  bay  can üz  rə 
ti  ca  rət el  çi  si Ba  ro  nes  sa Em  ma Ni 

kol  son, Qa  dın  lar üçün sülh və təh 
lü  kə  siz  lik qru  pu  nun həm  sədr  lə  ri 
Ba  ro  nes  sa Cen  kins və Ba  ro  nes  sa 
Hodc  son ilə də gö  rüş  dü.

Gö  rüş  də par  la  men  tin səd  ri 
müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın dost və 
tə  rəf  daş öl  kə ki  mi Bir  ləş  miş Kral 
lıq  la iq  ti  sa  di və ti  ca  rət əla  qə  lə  ri 
nin gün  dəngü  nə in  ki  şaf et  di  yi  ni 
diq  qə  tə çat  dır  dı. Bil  di  ril  di ki, 44 
gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  dən 
son  ra Cə  nu  bi Qaf  qaz  da ya  ran  mış 
ye  ni real  lıq, iş  ğal  dan azad olun 

muş əra  zi  lər  də apa  rı  lan bər  pa və 
qu  ru  cu  luq iş  lə  ri, kom  mu  ni  ka  si  ya 
xət  lə  ri  nin açıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
gö  rü  lən iş  lər Av  ro  pa öl  kə  lə  ri, həm 
çi  nin Bir  ləş  miş Kral  lıq  la əmək  daş 
lı  ğın da  ha da də  rin  ləş  mə  si  nə yax  şı 
im  kan  lar ya  ra  da  caq  dır.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Azər  bay  can 
da qa  dın hü  quq  la  rı  nın qo  run  ma  sı, 
gen  der mə  sə  lə  lə  ri ilə bağ  lı apa  rı  lan 
döv  lət si  ya  sə  ti ba  rə  də ət  raf  ı mə 
lu  mat ve  rə  rək bu gün qa  dın  la  rın 
Azər  bay  ca  nın ic  ti  maisi  ya  si hə  ya 
tın  da, döv  lət ida  rəet  mə or  qan  la 
rın  da iş  ti  ra  kın  dan söz aç  dı. Qeyd 
edil  di ki, hə  lə ötən əs  rin əv  vəl  lə  rin 
də mü  səl  man Şər  qin  də ilk cüm 

hu  riy  yət qur  muş Azər  bay  can  da 
qa  dın  la  ra seç  ki hü  qu  qu ve  ril  miş  dir 
və qa  dın  lar bu gün həm par  la  ment 
də, həm də müx  tə  lif mə  sul döv  lət 
və  zi  fə  lə  rin  də təm  sil olu  nur  lar. Bu 
sa  hə  də is  la  hat  lar və məq  səd  yön  lü 
si  ya  sət da  vam et  mək  də  dir.

Söh  bət  də par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla 
qə  lə  rin gə  lə  cək in  ki  şa  fı, qa  dın  la  rın 
dün  ya  da sülh və əminaman  lı  ğın 
bər  qə  rar edil  mə  sin  də  ki ro  lu və di 
gər mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da ge  niş fi  kir 
mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı.
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Azər bay can par la men ti nin səd ri 
sə fər çər çi və sin də ilk ola raq Qır ğız 
Res pub li ka sı  Jo qor ku Ke ne şi nin 
(Par la men ti nin) səd ri Ta lant Ma mı
tov la gö rüş dü.

Mil li Məc lis səd ri ni sə mi miy yət lə 
sa lam la yan Ta lant Ma mı tov öl kə lə
ri miz ara sın da mü na si bət lə rin yük
sək sə viy yə də in ki şa fın dan məm
nun lu ğu nu bil dir di, xalq la rı mız 
ara sın da dost luq əla qə lə ri nin də rin 
kök lə rə ma lik ol du ğu nu,  müs tə qil
lik il lə rin də bu mü na si bət lə rin da ha 
da də rin ləş di yi ni vur ğu la dı. 

Qır ğız spi ke ri söy lə di ki, par
la ment lər sə viy yə sin də mü na si

bət lə ri mi zin in ki şa fı hə ya tın di gər 
sa hə lə rin də də əmək daş lı ğın güc
lən mə si nə tə sir gös tə rir. Öl kə lə ri
miz bü tün bey nəl xalq qu rum lar da 
hə mi şə birbi ri ni dəs tək lə yir. O, 
TÜRK PA çər çi və sin də əmək daş lı
ğın əhə miy yə ti ni qeyd et di.

Gös tə ri lən yük sək qo naq pər vər
li yə gö rə min nət dar lı ğı nı bil di rən 
Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va 
xalq la rı mız ara sın da ço xəsr lik ta ri xi 
kök lə rə ma lik dost luq və qar daş lıq 
əla qə lə rin dən da nış dı. Öl kə lə ri miz 
ara sın da mü na si bət lə rin yük sək 
sə viy yə də ol ma sın da döv lət baş çı
la rı nın ro lu nu vur ğu la yan spi ker 

Qır ğız Res pub li ka sı nın Pre zi den
ti Sa dır Ja pa ro vun bu ilin ap rel 
ayın da öl kə mi zə sə fə ri ni və sə fər 
çər çi və sin də ke çi ri lən gö rüş lə rin 
əhə miy yə ti ni diq qə tə çat dır dı. Qeyd 
olun du ki, mü na si bət lə ri mi zin möh
kəm lən mə sin də döv lət baş çı la rı mı
zın gö rüş lə ri və qar şı lıq lı sə fər lə ri 
xü su si əhə miy yə tə ma lik dir.

Gə lən il öl kə lə ri miz ara sın da 
dip lo ma tik mü na si bət lə rin qu rul
ma sı nın 30 il li yi nin ta mam ola ca
ğı nı diq qə tə çat dı ran Mil li Məc li sin 
səd ri qeyd et di ki, ötən müd dət də 
mü na si bət lə ri miz st ra te ji tə rəf daş
lıq sə viy yə si nə yük sə lib. 

İki öl kə ara sın da əla qə lə rin də
rin ləş mə si nə qa nun ve ri ci or qan la
rın özü nə məx sus töh fə lər ver di yi ni 
qeyd edən Sa hi bə Qa fa ro va Qır ğı z 
par la men ti nin səd ri ilə bun dan 
ön cə ki gö rüş lə ri ni məm nun luq la 
xa tır la dı.

Spi ker xü su si lə TÜRK PA çər çi
və sin də əmək daş lı ğın əhə miy yə ti ni 
diq qə tə çat dı ra raq, müasir dün ya da 
cə rə yan edən ha di sə lər fo nun da 
TÜRK PAnın ro lu və əhə miy yə ti
nin da ha da art dı ğı nı vur ğu la dı. 

Mil li Məc li sin səd ri gö rüş də 
Azər bay ca nın 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də əl də et di yi bö yük 
qə lə bə və re gion da ya ran mış ye ni 
və ziy yət ba rə də də mə lu mat ver di.

® ® ®

Elə hə min gün Mil li Məc li sin 
səd ri sə fər çər çi və sin də Qa za xıs tan 
Res pub li ka sı Par la men ti Məc li si nin 
səd ri Yer lan Ko şa nov la gö rüş dü.

Gö rüş də dost və qar daş öl kə
lər olan Azər bay can və Qa za xıs tan 
ara sın da mü na si bət lə rin uğur la in
ki şaf et di yi ni bil di rən Mil li Məc li sin 
səd ri xalq la rı mız ara sın da ço xəsr lik 
ənə nə vi dost luq və qar daş lıq əla
qə lə rin dən söz aç dı.  Spi ker 2022ci 
il də öl kə lə ri miz ara sın da dip lo ma
tik mü na si bət lə rin qu rul ma sı nın 
30cu il dö nü mü ol du ğu nu diq qə tə 
çat dır dı. 

İki tə rəf i əla qə lə rin in ki şa fın da 
qa nun ve ri ci or qan la rın ro lun dan 
bəhs edən Mil li Məc li sin səd ri par
la ment lə rin öl kə lə ri miz ara sın da 
mü na si bət lər də kör pü ro lu nu oy
na dı ğı nı qeyd et di. Spi ker həm çi nin 
Azər bay can ilə Qa za xıs tan ara sın da 
qar şı lıq lı fay da lı əmək daş lı ğın da ha 
da də rin ləş di ril mə si və möh kəm
lən di ril mə si üçün bö yük im kan lar 
ya ra dan TÜRK PA çər çi və sin də qar
şı lıq lı fəaliy yə ti xü su si lə vur ğu la dı.

Gö rüş də Sa hi bə Qa fa ro va 
Azər bay ca nın 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı qə lə bə 
və re gion da ya ran mış ye ni real lıq 
ba rə də qa zax həm ka rı na ət raf ı mə
lu mat ver di.

Öz növ bə sin də Qa za xıs tan Res
pub li ka sı Par la men ti Məc li si nin 
səd ri Yer lan Ko şa nov da öl kə si nin 
Azər bay can la mü na si bət lə rin in
ki şa fı na bö yük əhə miy yət ver di yi
ni de di və TÜRK PA çər çi və sin də 
əmək daş lı ğın önə mi ni vur ğu la dı.

® ® ®

İyu nun 24də Qır ğız Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti Sa dır Ja pa rov 
TÜRK PAnın 11ci ic la sın da iş ti
rak edən par la ment nü ma yən də 
he yət lə ri nin rəh bər lə ri ilə gö rüş
dü. Gö rüş də Mil li Məc li sin səd ri, 
Azər bay can nü ma yən də he yə ti nin 
baş çı sı Sa hi bə Qa fa ro va iş ti rak 
edir di.

TÜRK PAnın əl də et di yi nailiy
yət lər top lan tı iş ti rak çı la rı tə rə fin
dən yük sək qiy mət lən di ril di, təş ki
la tın gə lə cək fəaliy yə ti ilə bağ lı fi kir 
mü ba di lə si apa rıl dı. Qeyd olun du 
ki, Çol ponAta şə hə rin də ke çi ri
lən TÜRK PAnın 11ci ple nar ic la sı 
təş ki la tın gə lə cək in ki şa fı na, qu rum 
çər çi və sin də əmək daş lı ğın ge niş
lən di ril mə si nə öz töh fə si ni ve rə cək.

İyu nun 24də Qır ğı z Res pub
li ka sı nın Çol ponAta şə hə rin də 
Türk dil li Öl kə lə rin Par la ment 
As samb le ya sı nın 11ci ple nar ic la sı 
ke çi ril di. Mil li Məc li sin səd ri Sa
hi bə Qa fa ro va ic las da “Par la ment 
dip lo ma ti ya sı  eti mad və tə rəf daş
lı ğın əsa sı” möv zu sun da çı xış et di.

Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va nın baş çı lı ğı ilə par la ment nü ma yən də he yə ti iyu-
nun 23-24-də Qır ğız Res pub li ka sı nın Çol pon-Ata şə hə rin də ke çi ri lən Türk dil li Öl kə lə-
rin Par la ment As samb le ya sı nın (TÜRK PA) 11-ci ple nar ic la sın da iş ti rak et di.

Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının  
11-ci plenar iclasında mühüm qərarlar qəbul olundu
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Azər bay can par la men ti nin səd ri 
sə fər çər çi və sin də ilk ola raq Qır ğız 
Res pub li ka sı  Jo qor ku Ke ne şi nin 
(Par la men ti nin) səd ri Ta lant Ma mı
tov la gö rüş dü.

Mil li Məc lis səd ri ni sə mi miy yət lə 
sa lam la yan Ta lant Ma mı tov öl kə lə
ri miz ara sın da mü na si bət lə rin yük
sək sə viy yə də in ki şa fın dan məm
nun lu ğu nu bil dir di, xalq la rı mız 
ara sın da dost luq əla qə lə ri nin də rin 
kök lə rə ma lik ol du ğu nu,  müs tə qil
lik il lə rin də bu mü na si bət lə rin da ha 
da də rin ləş di yi ni vur ğu la dı. 

Qır ğız spi ke ri söy lə di ki, par
la ment lər sə viy yə sin də mü na si

bət lə ri mi zin in ki şa fı hə ya tın di gər 
sa hə lə rin də də əmək daş lı ğın güc
lən mə si nə tə sir gös tə rir. Öl kə lə ri
miz bü tün bey nəl xalq qu rum lar da 
hə mi şə birbi ri ni dəs tək lə yir. O, 
TÜRK PA çər çi və sin də əmək daş lı
ğın əhə miy yə ti ni qeyd et di.

Gös tə ri lən yük sək qo naq pər vər
li yə gö rə min nət dar lı ğı nı bil di rən 
Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va 
xalq la rı mız ara sın da ço xəsr lik ta ri xi 
kök lə rə ma lik dost luq və qar daş lıq 
əla qə lə rin dən da nış dı. Öl kə lə ri miz 
ara sın da mü na si bət lə rin yük sək 
sə viy yə də ol ma sın da döv lət baş çı
la rı nın ro lu nu vur ğu la yan spi ker 

Qır ğız Res pub li ka sı nın Pre zi den
ti Sa dır Ja pa ro vun bu ilin ap rel 
ayın da öl kə mi zə sə fə ri ni və sə fər 
çər çi və sin də ke çi ri lən gö rüş lə rin 
əhə miy yə ti ni diq qə tə çat dır dı. Qeyd 
olun du ki, mü na si bət lə ri mi zin möh
kəm lən mə sin də döv lət baş çı la rı mı
zın gö rüş lə ri və qar şı lıq lı sə fər lə ri 
xü su si əhə miy yə tə ma lik dir.

Gə lən il öl kə lə ri miz ara sın da 
dip lo ma tik mü na si bət lə rin qu rul
ma sı nın 30 il li yi nin ta mam ola ca
ğı nı diq qə tə çat dı ran Mil li Məc li sin 
səd ri qeyd et di ki, ötən müd dət də 
mü na si bət lə ri miz st ra te ji tə rəf daş
lıq sə viy yə si nə yük sə lib. 

İki öl kə ara sın da əla qə lə rin də
rin ləş mə si nə qa nun ve ri ci or qan la
rın özü nə məx sus töh fə lər ver di yi ni 
qeyd edən Sa hi bə Qa fa ro va Qır ğı z 
par la men ti nin səd ri ilə bun dan 
ön cə ki gö rüş lə ri ni məm nun luq la 
xa tır la dı.

Spi ker xü su si lə TÜRK PA çər çi
və sin də əmək daş lı ğın əhə miy yə ti ni 
diq qə tə çat dı ra raq, müasir dün ya da 
cə rə yan edən ha di sə lər fo nun da 
TÜRK PAnın ro lu və əhə miy yə ti
nin da ha da art dı ğı nı vur ğu la dı. 

Mil li Məc li sin səd ri gö rüş də 
Azər bay ca nın 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də əl də et di yi bö yük 
qə lə bə və re gion da ya ran mış ye ni 
və ziy yət ba rə də də mə lu mat ver di.

® ® ®

Elə hə min gün Mil li Məc li sin 
səd ri sə fər çər çi və sin də Qa za xıs tan 
Res pub li ka sı Par la men ti Məc li si nin 
səd ri Yer lan Ko şa nov la gö rüş dü.

Gö rüş də dost və qar daş öl kə
lər olan Azər bay can və Qa za xıs tan 
ara sın da mü na si bət lə rin uğur la in
ki şaf et di yi ni bil di rən Mil li Məc li sin 
səd ri xalq la rı mız ara sın da ço xəsr lik 
ənə nə vi dost luq və qar daş lıq əla
qə lə rin dən söz aç dı.  Spi ker 2022ci 
il də öl kə lə ri miz ara sın da dip lo ma
tik mü na si bət lə rin qu rul ma sı nın 
30cu il dö nü mü ol du ğu nu diq qə tə 
çat dır dı. 

İki tə rəf i əla qə lə rin in ki şa fın da 
qa nun ve ri ci or qan la rın ro lun dan 
bəhs edən Mil li Məc li sin səd ri par
la ment lə rin öl kə lə ri miz ara sın da 
mü na si bət lər də kör pü ro lu nu oy
na dı ğı nı qeyd et di. Spi ker həm çi nin 
Azər bay can ilə Qa za xıs tan ara sın da 
qar şı lıq lı fay da lı əmək daş lı ğın da ha 
da də rin ləş di ril mə si və möh kəm
lən di ril mə si üçün bö yük im kan lar 
ya ra dan TÜRK PA çər çi və sin də qar
şı lıq lı fəaliy yə ti xü su si lə vur ğu la dı.

Gö rüş də Sa hi bə Qa fa ro va 
Azər bay ca nın 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı qə lə bə 
və re gion da ya ran mış ye ni real lıq 
ba rə də qa zax həm ka rı na ət raf ı mə
lu mat ver di.

Öz növ bə sin də Qa za xıs tan Res
pub li ka sı Par la men ti Məc li si nin 
səd ri Yer lan Ko şa nov da öl kə si nin 
Azər bay can la mü na si bət lə rin in
ki şa fı na bö yük əhə miy yət ver di yi
ni de di və TÜRK PA çər çi və sin də 
əmək daş lı ğın önə mi ni vur ğu la dı.

® ® ®

İyu nun 24də Qır ğız Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti Sa dır Ja pa rov 
TÜRK PAnın 11ci ic la sın da iş ti
rak edən par la ment nü ma yən də 
he yət lə ri nin rəh bər lə ri ilə gö rüş
dü. Gö rüş də Mil li Məc li sin səd ri, 
Azər bay can nü ma yən də he yə ti nin 
baş çı sı Sa hi bə Qa fa ro va iş ti rak 
edir di.

TÜRK PAnın əl də et di yi nailiy
yət lər top lan tı iş ti rak çı la rı tə rə fin
dən yük sək qiy mət lən di ril di, təş ki
la tın gə lə cək fəaliy yə ti ilə bağ lı fi kir 
mü ba di lə si apa rıl dı. Qeyd olun du 
ki, Çol ponAta şə hə rin də ke çi ri
lən TÜRK PAnın 11ci ple nar ic la sı 
təş ki la tın gə lə cək in ki şa fı na, qu rum 
çər çi və sin də əmək daş lı ğın ge niş
lən di ril mə si nə öz töh fə si ni ve rə cək.

İyu nun 24də Qır ğı z Res pub
li ka sı nın Çol ponAta şə hə rin də 
Türk dil li Öl kə lə rin Par la ment 
As samb le ya sı nın 11ci ple nar ic la sı 
ke çi ril di. Mil li Məc li sin səd ri Sa
hi bə Qa fa ro va ic las da “Par la ment 
dip lo ma ti ya sı  eti mad və tə rəf daş
lı ğın əsa sı” möv zu sun da çı xış et di.

Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va nın baş çı lı ğı ilə par la ment nü ma yən də he yə ti iyu-
nun 23-24-də Qır ğız Res pub li ka sı nın Çol pon-Ata şə hə rin də ke çi ri lən Türk dil li Öl kə lə-
rin Par la ment As samb le ya sı nın (TÜRK PA) 11-ci ple nar ic la sın da iş ti rak et di.

Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının  
11-ci plenar iclasında mühüm qərarlar qəbul olundu
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Spi ker bil dir di ki, 11ci ple nar 
ic las uzun il lər ər zin də for ma laş mış 
qlo bal dün ya ni za mı nı və bey nəl
xalq qay da la rı təh did edən gər gin 
geosi ya si pro ses lə rin cə rə yan et di yi 
bir vax ta tə sa düf edir. Şüb hə siz ki, 
bu pro ses lər dost və qar daş öl kə
lə ri mi zi və xalq la rı mı zı na ra hat 
edir, qüv və lə ri mi zin bir ləş di ril mə si 
zə ru rə ti ni or ta ya qo yur. Di gər tə rəf
dən, türk döv lət lə ri nin coğ ra fist ra
te ji əhə miy yə ti nin art ma sı da türk 
xalq la rı ailə si nin üzv lə ri ara sın da 
sıx bir li yin və əmək daş lı ğın va cib li
yi ni ön sı ra ya çı xa rır. 

Mil li Məc li sin səd ri qeyd et di 
ki, türk dün ya sı nın mü tə fək kir in
san la rı nı hə mi şə dü şün dü rən türk 
həm rəy li yi ide ya sı ar tıq real ciz gi lər 
kəsb et mə yə baş la yıb. Türk bir li yi
nin in ki şa fı na həm hö ku mət, həm 
də par la ment sə viy yə sin də dəs tək 
ve ril mə si xalq la rı mı zın mü tə şək kil 
bir qüv və ki mi for ma laş ma sın da 
mü hüm rol oy na yır. 

Qeyd  edil di ki, TÜRK PAnın 
üz vü olan par la ment lər öz öl kə
lə ri nin si ya si və ic ti mai hə ya tın da 
önəm li rol oy na yır lar. On la rın va
hid bir as samb le ya ha lın da fəaliy
yə ti ümu mi məq səd lə rin hə ya ta 

ke çi ril mə si yol la rı na dair ba xış la rın 
for ma laş ma sı na kö mək gös tə rir. 
TÜRK PA ta rix, dil və mə də niy yət 
ümu mi li yi nin ver di yi im kan lar dan 
is ti fa də edə rək xalq la rı mız və döv
lət lə ri miz ara sın da or taq prob lem
lə rin açıq mü za ki rə si üçün əl ve riş li 
si ya si dialoq fo ru mu ro lu nu oy na
yır. Di gər tə rəf dən, As samb le ya
nın fəaliy yə ti öl kə lə ri miz ara sın da 
si ya si, ti ca rətiq ti sa di və mə də ni
hu ma ni tar əla qə lə rin in ki şa fın da 
par la ment dip lo ma ti ya sı nın zən gin 
po ten sialın dan is ti fa də edil mə si nə 
yol açır. 

Spi ker Sa hi bə Qa fa ro va onu 
da vur ğu la dı ki, par la ment lə ri mi
zin dəs tə yi ilə hə ya ta ke çi ri lən və 
ke çi ril mə si nə zər də tu tu lan iki tə
rəf i və çox tə rəf i iq ti sa di la yi hə
lər, qar şı lıq lı sər ma yə qo yu luş la rı 
va hid nəq liy yatkom mu ni ka si ya 
sis te mi nin qu rul ma sı na, iq ti sa di, 
ener ge ti ka, ma liy yə, kre ditbank 
inf rast ruk tu ru nun ya ra dıl ma sı na 
və di gər məq səd lə rin real laş ma sı
na yö nə lib. Xə zər nef ti ni və qa zı nı 
dün ya ba zar la rı na çı xa ran lo gis ti
ka sis tem lə ri Av ro pa nın ener ge ti ka 
xə ri tə si nin mü hüm tər kib his sə si nə 
çev ri lib. 

Çı xı şın da ötən ilin no yabr ayın
da Türk dil li Döv lət lə rin Əmək
daş lıq Şu ra sı nın İs tan bul da ke çi
ri lən 8ci Zir və Gö rü şün də alı nan 
mü hüm qə rar la rı, o cüm lə dən bu 
əmək daş lıq və tə rəf daş lıq qu ru
mu nun “Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı” 
ad lan dı rıl ma sı nı türk döv lət lə ri nin 
rəh bər lə ri nin za ma nın ça ğı rış la rı
na adek vat mü na si bə ti nin növ bə
ti tə za hü rü ol du ğu nu xa tır la dan 
Mil li Məc li sin səd ri qeyd et di ki, 
bu mə na da 2020ci ilin pa yı zın da  
44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də 
Azər bay can xal qı nın əl də et di yi 
bö yük zə fər öl kə lə ri mi zin birbi ri
nə da ha da ya xın laş ma sı na tə kan 
ve rən amil ki mi qiy mət lən di ril mə
li dir.

Ple nar ic las da Azər bay ca nın 
re gion da uzun müd dət li sülh və 
sa bit li yin tə min olun ma sı, öl kə lə ri
miz ara sın da əmək daş lı ğın in ki şa
fı is ti qa mə tin də hə ya ta ke çir di yi 
iş lər haq qın da da mə lu mat ve rən 
Sa hi bə Qa fa ro va vur ğu la dı ki, tor
paq la rı mız iş ğal dan azad olun duq
dan dər hal son ra Azər bay can öz 
və saiti he sa bı na hə min əra zi lər də 
ge niş miq yas lı qu ru cu luq iş lə ri nə 
start ve rib. Hə ya ta ke çi ri lən iş lə rə 
ən bö yük ma neə iş ğal dan azad 
edil miş tor paq lar da Er mə nis tan 
tə rə fin dən bas dı rıl mış çox say
lı mi na lar dır. 2020ci il no yab rın 
10dan  eti ba rən mi na part la yış la rı 
nə ti cə sin də 210dan çox mül ki şəxs 
və hərb çi hə lak olub və ya ra la
nıb. Azər bay can dün ya nın ən çox 
mi na lan mış öl kə lə rin dən bi ri ol sa 
da, hə lə də bu is ti qa mət də ən az 
bey nəl xalq yar dım alan öl kə lər dən 
bi ri ola raq qa lır.

Sa hi bə Qa fa ro va onu da diq
qə tə çat dır dı ki, Azər bay ca nın öz 
tor paq la rı nı iş ğal dan azad et mə si 
re gionu muz da ye ni pers pek tiv lər 
or ta ya çı xa rıb. Əl də edil miş ra zı laş
ma la ra uy ğun ola raq, ye ni nəq liy
yat inf rast ruk tu ru olan Zən gə zur 
dəh li zi nin açıl ma sı türk dün ya sı nın 
coğ ra fi bağ lan tı sı nın bər pa sı və 
nə ti cə eti ba ri lə öl kə lə ri miz ara sın da 

əmək daş lı ğın da ha da güc lən di ril
mə si yo lun da mü hüm bir ad dım 
ola caq.

TÜRK PAnın 11ci ple nar ic
lasın da həm çi nin Tür ki yə Bö yük 
Mil lət Məc li si nin səd ri Mus ta fa 
Şen top, Qa za xıs tan Res pub li ka sı 
Par la ment Məc li si nin səd ri Yer
lan Ko şa nov, Qır ğız Res pub li ka sı 
Jo qor ku Ke ne şi nin səd ri Ta lant Ma
mı tov, Öz bə kis tan Res pub li ka sı Ali 
Məc li si Se na tı nın səd ri Tən zi lə Nar
ba ye va, Türk mə nis tan Mil li Şu ra sı
nın Xalq Məs lə hə ti nin sədr müavi ni 
Ka sım qu lı Ba ba yev, Ma ca rıs tan 
Mil li As samb le ya sı nın nü ma yən də 
he yə ti nin rəh bə ri Şan dor Le jak və 
türk əmək daş lıq təş ki lat la rı nın nü
ma yən də lə ri çı xış et di lər.

İc las da təş ki la tın adı nın “Türk 
Döv lət lə ri Par la ment As samb le ya
sı”na də yiş di ril mə si haq qın da pro
to kol im za lan dı. TÜRK PAnın 11ci 
ple nar ic la sı Çol ponAta Bə yan na
mə si nin qə bu lu ilə ba şa çat dı.

® ® ®

İc las dan son ra TÜRK PAnın 11
ci ple nar ic la sı nın ye kun la rı na həsr 
edil miş mət buat konf ran sı ke çi ril di. 
Mət buat konf ran sın da təş ki la ta üzv 

döv lət lə rin par la ment sədr lə ri iş ti
rak edir di lər. 

Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa
ro va me dia nü ma yən də lə ri nə təd
bi rin ye kun la rı ilə bağ lı açıq la ma 
ve rə rək bil dir di ki,  TÜRK PAnın 
11ci ple nar ic la sı uğur la ba şa çat dı. 

Spi ker vur ğu la dı ki, gün də li yə 
da xil olan bü tün mə sə lə lər iş gü zar 
şə rait də mü za ki rə olun du və mü
va fiq qə rar lar qə bul edil di. Sa hi bə 
Qa fa ro va xü su si lə TÜRK PAnın 11
ci ple nar ic la sı çər çi və sin də qə bul 
edil miş ən mü hüm qə rar lar dan bi ri 
ki mi “Türk dil li Öl kə lə rin Par la ment 
As samb le ya sı”nın adı nın “Türk 

Döv lət lə ri Par la ment As samb le ya
sı”na də yiş di ril mə si ni qeyd et di. 
Spi ker vur ğu la dı ki, bu qə rar təş ki
la tı mı zın ta ri xin də key fiy yət ba xı
mın dan ye ni bir sə hi fə açır, qar şı
lıq lı eti mad və dəs tə yə əsas la nan 
par la ment lə ra ra sı əmək daş lı ğı mı zı 
da ha da güc lən dir mək niy yə ti mi zi 
əks et di rir.

Ye kun da spi ker Sa hi bə Qa fa ro va 
əmin lik lə vur ğu la dı ki, TÜRK PA
nın Çol ponAta şə hə rin də ke çi
ril miş 11ci ple nar ic la sı təş ki la tın 
qar şı sın da da ya nan və zi fə lə rin ye
ri nə ye ti ril mə si ba xı mın dan bö yük 
əhə miy yə tə ma lik dir. 
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Spi ker bil dir di ki, 11ci ple nar 
ic las uzun il lər ər zin də for ma laş mış 
qlo bal dün ya ni za mı nı və bey nəl
xalq qay da la rı təh did edən gər gin 
geosi ya si pro ses lə rin cə rə yan et di yi 
bir vax ta tə sa düf edir. Şüb hə siz ki, 
bu pro ses lər dost və qar daş öl kə
lə ri mi zi və xalq la rı mı zı na ra hat 
edir, qüv və lə ri mi zin bir ləş di ril mə si 
zə ru rə ti ni or ta ya qo yur. Di gər tə rəf
dən, türk döv lət lə ri nin coğ ra fist ra
te ji əhə miy yə ti nin art ma sı da türk 
xalq la rı ailə si nin üzv lə ri ara sın da 
sıx bir li yin və əmək daş lı ğın va cib li
yi ni ön sı ra ya çı xa rır. 

Mil li Məc li sin səd ri qeyd et di 
ki, türk dün ya sı nın mü tə fək kir in
san la rı nı hə mi şə dü şün dü rən türk 
həm rəy li yi ide ya sı ar tıq real ciz gi lər 
kəsb et mə yə baş la yıb. Türk bir li yi
nin in ki şa fı na həm hö ku mət, həm 
də par la ment sə viy yə sin də dəs tək 
ve ril mə si xalq la rı mı zın mü tə şək kil 
bir qüv və ki mi for ma laş ma sın da 
mü hüm rol oy na yır. 

Qeyd  edil di ki, TÜRK PAnın 
üz vü olan par la ment lər öz öl kə
lə ri nin si ya si və ic ti mai hə ya tın da 
önəm li rol oy na yır lar. On la rın va
hid bir as samb le ya ha lın da fəaliy
yə ti ümu mi məq səd lə rin hə ya ta 

ke çi ril mə si yol la rı na dair ba xış la rın 
for ma laş ma sı na kö mək gös tə rir. 
TÜRK PA ta rix, dil və mə də niy yət 
ümu mi li yi nin ver di yi im kan lar dan 
is ti fa də edə rək xalq la rı mız və döv
lət lə ri miz ara sın da or taq prob lem
lə rin açıq mü za ki rə si üçün əl ve riş li 
si ya si dialoq fo ru mu ro lu nu oy na
yır. Di gər tə rəf dən, As samb le ya
nın fəaliy yə ti öl kə lə ri miz ara sın da 
si ya si, ti ca rətiq ti sa di və mə də ni
hu ma ni tar əla qə lə rin in ki şa fın da 
par la ment dip lo ma ti ya sı nın zən gin 
po ten sialın dan is ti fa də edil mə si nə 
yol açır. 

Spi ker Sa hi bə Qa fa ro va onu 
da vur ğu la dı ki, par la ment lə ri mi
zin dəs tə yi ilə hə ya ta ke çi ri lən və 
ke çi ril mə si nə zər də tu tu lan iki tə
rəf i və çox tə rəf i iq ti sa di la yi hə
lər, qar şı lıq lı sər ma yə qo yu luş la rı 
va hid nəq liy yatkom mu ni ka si ya 
sis te mi nin qu rul ma sı na, iq ti sa di, 
ener ge ti ka, ma liy yə, kre ditbank 
inf rast ruk tu ru nun ya ra dıl ma sı na 
və di gər məq səd lə rin real laş ma sı
na yö nə lib. Xə zər nef ti ni və qa zı nı 
dün ya ba zar la rı na çı xa ran lo gis ti
ka sis tem lə ri Av ro pa nın ener ge ti ka 
xə ri tə si nin mü hüm tər kib his sə si nə 
çev ri lib. 

Çı xı şın da ötən ilin no yabr ayın
da Türk dil li Döv lət lə rin Əmək
daş lıq Şu ra sı nın İs tan bul da ke çi
ri lən 8ci Zir və Gö rü şün də alı nan 
mü hüm qə rar la rı, o cüm lə dən bu 
əmək daş lıq və tə rəf daş lıq qu ru
mu nun “Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı” 
ad lan dı rıl ma sı nı türk döv lət lə ri nin 
rəh bər lə ri nin za ma nın ça ğı rış la rı
na adek vat mü na si bə ti nin növ bə
ti tə za hü rü ol du ğu nu xa tır la dan 
Mil li Məc li sin səd ri qeyd et di ki, 
bu mə na da 2020ci ilin pa yı zın da  
44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də 
Azər bay can xal qı nın əl də et di yi 
bö yük zə fər öl kə lə ri mi zin birbi ri
nə da ha da ya xın laş ma sı na tə kan 
ve rən amil ki mi qiy mət lən di ril mə
li dir.

Ple nar ic las da Azər bay ca nın 
re gion da uzun müd dət li sülh və 
sa bit li yin tə min olun ma sı, öl kə lə ri
miz ara sın da əmək daş lı ğın in ki şa
fı is ti qa mə tin də hə ya ta ke çir di yi 
iş lər haq qın da da mə lu mat ve rən 
Sa hi bə Qa fa ro va vur ğu la dı ki, tor
paq la rı mız iş ğal dan azad olun duq
dan dər hal son ra Azər bay can öz 
və saiti he sa bı na hə min əra zi lər də 
ge niş miq yas lı qu ru cu luq iş lə ri nə 
start ve rib. Hə ya ta ke çi ri lən iş lə rə 
ən bö yük ma neə iş ğal dan azad 
edil miş tor paq lar da Er mə nis tan 
tə rə fin dən bas dı rıl mış çox say
lı mi na lar dır. 2020ci il no yab rın 
10dan  eti ba rən mi na part la yış la rı 
nə ti cə sin də 210dan çox mül ki şəxs 
və hərb çi hə lak olub və ya ra la
nıb. Azər bay can dün ya nın ən çox 
mi na lan mış öl kə lə rin dən bi ri ol sa 
da, hə lə də bu is ti qa mət də ən az 
bey nəl xalq yar dım alan öl kə lər dən 
bi ri ola raq qa lır.

Sa hi bə Qa fa ro va onu da diq
qə tə çat dır dı ki, Azər bay ca nın öz 
tor paq la rı nı iş ğal dan azad et mə si 
re gionu muz da ye ni pers pek tiv lər 
or ta ya çı xa rıb. Əl də edil miş ra zı laş
ma la ra uy ğun ola raq, ye ni nəq liy
yat inf rast ruk tu ru olan Zən gə zur 
dəh li zi nin açıl ma sı türk dün ya sı nın 
coğ ra fi bağ lan tı sı nın bər pa sı və 
nə ti cə eti ba ri lə öl kə lə ri miz ara sın da 

əmək daş lı ğın da ha da güc lən di ril
mə si yo lun da mü hüm bir ad dım 
ola caq.

TÜRK PAnın 11ci ple nar ic
lasın da həm çi nin Tür ki yə Bö yük 
Mil lət Məc li si nin səd ri Mus ta fa 
Şen top, Qa za xıs tan Res pub li ka sı 
Par la ment Məc li si nin səd ri Yer
lan Ko şa nov, Qır ğız Res pub li ka sı 
Jo qor ku Ke ne şi nin səd ri Ta lant Ma
mı tov, Öz bə kis tan Res pub li ka sı Ali 
Məc li si Se na tı nın səd ri Tən zi lə Nar
ba ye va, Türk mə nis tan Mil li Şu ra sı
nın Xalq Məs lə hə ti nin sədr müavi ni 
Ka sım qu lı Ba ba yev, Ma ca rıs tan 
Mil li As samb le ya sı nın nü ma yən də 
he yə ti nin rəh bə ri Şan dor Le jak və 
türk əmək daş lıq təş ki lat la rı nın nü
ma yən də lə ri çı xış et di lər.

İc las da təş ki la tın adı nın “Türk 
Döv lət lə ri Par la ment As samb le ya
sı”na də yiş di ril mə si haq qın da pro
to kol im za lan dı. TÜRK PAnın 11ci 
ple nar ic la sı Çol ponAta Bə yan na
mə si nin qə bu lu ilə ba şa çat dı.

® ® ®

İc las dan son ra TÜRK PAnın 11
ci ple nar ic la sı nın ye kun la rı na həsr 
edil miş mət buat konf ran sı ke çi ril di. 
Mət buat konf ran sın da təş ki la ta üzv 

döv lət lə rin par la ment sədr lə ri iş ti
rak edir di lər. 

Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa
ro va me dia nü ma yən də lə ri nə təd
bi rin ye kun la rı ilə bağ lı açıq la ma 
ve rə rək bil dir di ki,  TÜRK PAnın 
11ci ple nar ic la sı uğur la ba şa çat dı. 

Spi ker vur ğu la dı ki, gün də li yə 
da xil olan bü tün mə sə lə lər iş gü zar 
şə rait də mü za ki rə olun du və mü
va fiq qə rar lar qə bul edil di. Sa hi bə 
Qa fa ro va xü su si lə TÜRK PAnın 11
ci ple nar ic la sı çər çi və sin də qə bul 
edil miş ən mü hüm qə rar lar dan bi ri 
ki mi “Türk dil li Öl kə lə rin Par la ment 
As samb le ya sı”nın adı nın “Türk 

Döv lət lə ri Par la ment As samb le ya
sı”na də yiş di ril mə si ni qeyd et di. 
Spi ker vur ğu la dı ki, bu qə rar təş ki
la tı mı zın ta ri xin də key fiy yət ba xı
mın dan ye ni bir sə hi fə açır, qar şı
lıq lı eti mad və dəs tə yə əsas la nan 
par la ment lə ra ra sı əmək daş lı ğı mı zı 
da ha da güc lən dir mək niy yə ti mi zi 
əks et di rir.

Ye kun da spi ker Sa hi bə Qa fa ro va 
əmin lik lə vur ğu la dı ki, TÜRK PA
nın Çol ponAta şə hə rin də ke çi
ril miş 11ci ple nar ic la sı təş ki la tın 
qar şı sın da da ya nan və zi fə lə rin ye
ri nə ye ti ril mə si ba xı mın dan bö yük 
əhə miy yə tə ma lik dir. 
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Konf ran sın açı lış mə ra si min də 
Tür ki yə Res pub li ka sı nın Pre zi den
ti Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın təd bir 
iş ti rak çı la rı na vi deomü ra ciəti din
lə nil di. Par la ment lə ra ra sı İt i fa qın 
pre zi den ti Duar te Pa çe ko və Tür ki
yə Bö yük Mil lət Məc li si nin səd ri 
Mus ta fa Şen to pun çı xış la rı ol du. 

Təd bir də Mil li Məc li sin səd ri 
Sa hi bə Qa fa ro va “Bey nəl xalq ida
rəet mə stan dart la rı, qlo bal sa ziş lər 
və qlo bal si ya sət lə rin gün də lik lə ri: 
Məq səd lər, öh də lik lər, tə rəq qi və 

hə ya ta ke çi ril mə si üçün ma neələr” 
möv zu sun da çı xış et di. Top lan tı
nın çox mü hüm bir möv zu ya həsr 
olun du ğu nu de yən spi ker söy lə di 
ki, Tür ki yə nin konf ran sa ev sa hi bi 
ki mi se çil mə si xü su si lə va cib dir. 
Çün ki qar daş öl kə son il lər də miq
ra si ya pro ses lə ri nin ida rə olun ma
sın da əhə miy yət li rol oy na yır. Bu 
çər çi və də apa rı la caq dis kus si ya lar 
döv rü mü zün mü hüm prob le mi 
olan miq ra si ya və qaç qın lar mə sə
lə si nin həl li üçün fay da lı ola caq.

Mil li Məc li sin səd ri qeyd et di ki, 
miq ra si ya pro ses lə ri nin ida rə olun
ma sı müasir dün ya da bir çox öl
kə lər üçün ən zə ru ri mə sə lə lər dən 
bi ri dir. Çün ki miq ra si ya həm də cə
miy yə tin in ki şa fı və so sial cə hət dən 
ye ni ləş mə si üçün va cib re surs ki mi 
sə ciy yə lən di ri lir, bir çox hal lar
da fay da ve rən, im kan lar ya ra dan 
pro ses ki mi qiy mət lən di ri lir. La kin 
son 20 il də dün ya da si ya si qey risa
bit lik, so sial əda lət siz lik, mü rək kəb 
iq ti sa di və eko lo ji şə rait, elə cə də 

si lah lı mü na qi şə lər və ziy yə ti mü
rək kəb ləş di rib. Bu isə öz növ bə sin
də miq ra si ya an la yı şı na mü na si bət
də də yi şik li yə sə bəb olub. Bir sı ra 
hal lar da mul ti kul tu ra lizm ide ya
sın dan im ti na da bu pro se sə cid di 
tə sir gös tər miş dir. Təəs süf ki, son 2 
il də CO VID19 qlo bal pan de mi ya sı 
miq ra si ya nı çə tin ləş di rən amil kimi 
səciyyələnir.

Mil li Məc lis səd ri nin söz lə ri nə 
gö rə, bu gün dün ya da miq rant lar 
və qaç qın lar la bağ lı pro se sin ida rə 
edil mə si nə dair bir çox de bat lar təş
kil olu nur, müx tə lif ba xış lar tək lif 
edi lir. Təəs süf ki, ha zır da miq rant 
və qaç qın kon sep si ya la rı ara sın da kı 
fərq lər get dik cə da ha çox si li nir. Bu 
isə müx tə lif zid diy yət lə rə gə ti rib 
çı xa rır. Miq rant la rın və qaç qın la rın 
cə miy yə tə və iq ti sa diy ya ta da ha 
sə mə rə li in teq ra si ya sı nın tə min 
edilməsi, həm çi nin on la rın lə ya qət
li, təh lü kə siz şə kil də doğ ma öl kə
lə ri nə qay ta rıl ma sı hə lə də həl li ni 
göz lə yən mə sə lə lər sı ra sın da dır.

Spi ker Sa hi bə Qa fa ro va çı xı şın
da diq qə ti həm çi nin miq rant la rın 
və qaç qın la rın qə bu lu və yer ləş di
ril mə si nə, on la ra dəs tək ve ril mə si
nə çək di. Onun söz lə ri nə gö rə, bu 
mə sə lə lə rin həl lin də mə su liy yə ti 
bö lüş mək va cib dir. Mil li Məc li sin 
səd ri bu kon tekst də Tür ki yə nin 
miq ra si ya pro ses lə ri nin ida rə edil
mə si nə öz töh fə si ni ve rən öl kə lər 
sı ra sın da ro lu nu vur ğu la dı. Qeyd 
olun du ki, son 10 il də Tür ki yə 
4 mil yon dan ar tıq miq ran ta ev 
sa hib li yi edib. Bu, sa də cə Tür ki
yə nin iq ti sa di və so sial in ki şa fı
nın nə ti cə si de yil, ey ni za man da, 
Tür ki yə cə miy yə ti nin yük sək 
mə nə vi key fiy yət lə ri nin gös tə ri ci
si dir. Tür ki yə nin səy lə ri la yi qin cə 
qiy mət lən di ril mə li və bu mə sə lə də 
bey nəl xalq bir lik tə rə fin dən dəs
tək lən mə li dir.

Spi ker vur ğu la dı ki, mü va fiq 
qlo bal sa ziş lər döv lət lə rə miq rant
la rın və qaç qın la rın hü quq la rı nın 
qo run ma sı üçün ra zı laş dı rıl mış ad
dım lar at ma ğa, əmək daş lı ğa və bey

nəl xalq hü qu qa uy ğun dav ran ma ğa 
ça ğı rış dır. On lar ay rıay rı lıq da heç 
bir döv lə tin bu ça ğı rı şa tək ba şı na 
ca vab ve rə bil mə yə cə yi ni sü but edir 
və bir da ha qüv və lə rin bir ləş di ril
mə si nin va cib li yi ni gös tə rir.

Bu pro se sin təş ki lin də par la
ment lə rin ro lun dan bəhs edən 
Mil li Məc li sin səd ri qeyd et di ki, 
qa nun ve ri ci or qan lar mil li hö ku
mət lə rə bu iş lə rin da ha yax şı təş kil 
edil mə si üçün kö mək edə bi lər. 
Bü tün ma raq lı tə rəf ər lə mün tə
zəm mü za ki rə lər, ra zı laş ma la ra 
uy ğun ola raq miq ra si ya qa nun
ve ri ci li yi ni tək mil ləş dir mək bu 
ba xım dan əhə miy yət li ola bi lər.

Azər bay ca nın bu sa hə də təc
rü bə si və gör dü yü iş lər haq qın

da mə lu mat ve rən spi ker Sa hi bə 
Qa fa ro va bil dir di ki, miq ra si ya 
pro ses lə ri nin bey nəl xalq nor ma la
ra və mil li qa nun ve ri ci li yə uy ğun 
ida rə edil mə si, həm çi nin miq
rant la rın hü quq la rı nın qo run ma sı 
öl kə mi zin miq ra si ya si ya sə ti nin 
əsas priori tet lə ri dir. Şərq lə Qər bin 
geosi ya si ba xım dan mü hüm kə siş
mə sin də yer lə şən Azər bay can hər 
za man di na mik miq ra si ya mə ka nı 
olub. Sü rət li so sialiq ti sa di in ki şaf, 
xa ri ci in ves ti si ya lar və bey nəl xalq 
ener ji, nəq liy yat və di gər la yi hə
lə rin real laş dı rıl ma sı nə ti cə sin də 
Azər bay can miq rant mən bə yi olan 
öl kə dən tran zit öl kə yə, həm çi nin 
miq rant lar üçün tə yi nat nöq tə si nə 
çev ri lib. Öl kə miz də yük sək to le

İyunun 19-21-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti 
Türkiyənin İstanbul şəhərində işgüzar səfərdə oldu. Milli Məclisin sədri  “Parlamentlər, Miqrasiya və 
Qaçqınlar üzrə Qlobal Sazişlər: Daha güclü beynəlxalq əməkdaşlıq və milli icraya necə nail olmalı” 
mövzusunda keçirilən Qlobal Parlament Konfransında iştirak etdi. 

Qlobal Parlament Konfransında qaçqın  
və miqrantların vəziyyəti müzakirə olundu
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Konf ran sın açı lış mə ra si min də 
Tür ki yə Res pub li ka sı nın Pre zi den
ti Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın təd bir 
iş ti rak çı la rı na vi deomü ra ciəti din
lə nil di. Par la ment lə ra ra sı İt i fa qın 
pre zi den ti Duar te Pa çe ko və Tür ki
yə Bö yük Mil lət Məc li si nin səd ri 
Mus ta fa Şen to pun çı xış la rı ol du. 

Təd bir də Mil li Məc li sin səd ri 
Sa hi bə Qa fa ro va “Bey nəl xalq ida
rəet mə stan dart la rı, qlo bal sa ziş lər 
və qlo bal si ya sət lə rin gün də lik lə ri: 
Məq səd lər, öh də lik lər, tə rəq qi və 

hə ya ta ke çi ril mə si üçün ma neələr” 
möv zu sun da çı xış et di. Top lan tı
nın çox mü hüm bir möv zu ya həsr 
olun du ğu nu de yən spi ker söy lə di 
ki, Tür ki yə nin konf ran sa ev sa hi bi 
ki mi se çil mə si xü su si lə va cib dir. 
Çün ki qar daş öl kə son il lər də miq
ra si ya pro ses lə ri nin ida rə olun ma
sın da əhə miy yət li rol oy na yır. Bu 
çər çi və də apa rı la caq dis kus si ya lar 
döv rü mü zün mü hüm prob le mi 
olan miq ra si ya və qaç qın lar mə sə
lə si nin həl li üçün fay da lı ola caq.

Mil li Məc li sin səd ri qeyd et di ki, 
miq ra si ya pro ses lə ri nin ida rə olun
ma sı müasir dün ya da bir çox öl
kə lər üçün ən zə ru ri mə sə lə lər dən 
bi ri dir. Çün ki miq ra si ya həm də cə
miy yə tin in ki şa fı və so sial cə hət dən 
ye ni ləş mə si üçün va cib re surs ki mi 
sə ciy yə lən di ri lir, bir çox hal lar
da fay da ve rən, im kan lar ya ra dan 
pro ses ki mi qiy mət lən di ri lir. La kin 
son 20 il də dün ya da si ya si qey risa
bit lik, so sial əda lət siz lik, mü rək kəb 
iq ti sa di və eko lo ji şə rait, elə cə də 

si lah lı mü na qi şə lər və ziy yə ti mü
rək kəb ləş di rib. Bu isə öz növ bə sin
də miq ra si ya an la yı şı na mü na si bət
də də yi şik li yə sə bəb olub. Bir sı ra 
hal lar da mul ti kul tu ra lizm ide ya
sın dan im ti na da bu pro se sə cid di 
tə sir gös tər miş dir. Təəs süf ki, son 2 
il də CO VID19 qlo bal pan de mi ya sı 
miq ra si ya nı çə tin ləş di rən amil kimi 
səciyyələnir.

Mil li Məc lis səd ri nin söz lə ri nə 
gö rə, bu gün dün ya da miq rant lar 
və qaç qın lar la bağ lı pro se sin ida rə 
edil mə si nə dair bir çox de bat lar təş
kil olu nur, müx tə lif ba xış lar tək lif 
edi lir. Təəs süf ki, ha zır da miq rant 
və qaç qın kon sep si ya la rı ara sın da kı 
fərq lər get dik cə da ha çox si li nir. Bu 
isə müx tə lif zid diy yət lə rə gə ti rib 
çı xa rır. Miq rant la rın və qaç qın la rın 
cə miy yə tə və iq ti sa diy ya ta da ha 
sə mə rə li in teq ra si ya sı nın tə min 
edilməsi, həm çi nin on la rın lə ya qət
li, təh lü kə siz şə kil də doğ ma öl kə
lə ri nə qay ta rıl ma sı hə lə də həl li ni 
göz lə yən mə sə lə lər sı ra sın da dır.

Spi ker Sa hi bə Qa fa ro va çı xı şın
da diq qə ti həm çi nin miq rant la rın 
və qaç qın la rın qə bu lu və yer ləş di
ril mə si nə, on la ra dəs tək ve ril mə si
nə çək di. Onun söz lə ri nə gö rə, bu 
mə sə lə lə rin həl lin də mə su liy yə ti 
bö lüş mək va cib dir. Mil li Məc li sin 
səd ri bu kon tekst də Tür ki yə nin 
miq ra si ya pro ses lə ri nin ida rə edil
mə si nə öz töh fə si ni ve rən öl kə lər 
sı ra sın da ro lu nu vur ğu la dı. Qeyd 
olun du ki, son 10 il də Tür ki yə 
4 mil yon dan ar tıq miq ran ta ev 
sa hib li yi edib. Bu, sa də cə Tür ki
yə nin iq ti sa di və so sial in ki şa fı
nın nə ti cə si de yil, ey ni za man da, 
Tür ki yə cə miy yə ti nin yük sək 
mə nə vi key fiy yət lə ri nin gös tə ri ci
si dir. Tür ki yə nin səy lə ri la yi qin cə 
qiy mət lən di ril mə li və bu mə sə lə də 
bey nəl xalq bir lik tə rə fin dən dəs
tək lən mə li dir.

Spi ker vur ğu la dı ki, mü va fiq 
qlo bal sa ziş lər döv lət lə rə miq rant
la rın və qaç qın la rın hü quq la rı nın 
qo run ma sı üçün ra zı laş dı rıl mış ad
dım lar at ma ğa, əmək daş lı ğa və bey

nəl xalq hü qu qa uy ğun dav ran ma ğa 
ça ğı rış dır. On lar ay rıay rı lıq da heç 
bir döv lə tin bu ça ğı rı şa tək ba şı na 
ca vab ve rə bil mə yə cə yi ni sü but edir 
və bir da ha qüv və lə rin bir ləş di ril
mə si nin va cib li yi ni gös tə rir.

Bu pro se sin təş ki lin də par la
ment lə rin ro lun dan bəhs edən 
Mil li Məc li sin səd ri qeyd et di ki, 
qa nun ve ri ci or qan lar mil li hö ku
mət lə rə bu iş lə rin da ha yax şı təş kil 
edil mə si üçün kö mək edə bi lər. 
Bü tün ma raq lı tə rəf ər lə mün tə
zəm mü za ki rə lər, ra zı laş ma la ra 
uy ğun ola raq miq ra si ya qa nun
ve ri ci li yi ni tək mil ləş dir mək bu 
ba xım dan əhə miy yət li ola bi lər.

Azər bay ca nın bu sa hə də təc
rü bə si və gör dü yü iş lər haq qın

da mə lu mat ve rən spi ker Sa hi bə 
Qa fa ro va bil dir di ki, miq ra si ya 
pro ses lə ri nin bey nəl xalq nor ma la
ra və mil li qa nun ve ri ci li yə uy ğun 
ida rə edil mə si, həm çi nin miq
rant la rın hü quq la rı nın qo run ma sı 
öl kə mi zin miq ra si ya si ya sə ti nin 
əsas priori tet lə ri dir. Şərq lə Qər bin 
geosi ya si ba xım dan mü hüm kə siş
mə sin də yer lə şən Azər bay can hər 
za man di na mik miq ra si ya mə ka nı 
olub. Sü rət li so sialiq ti sa di in ki şaf, 
xa ri ci in ves ti si ya lar və bey nəl xalq 
ener ji, nəq liy yat və di gər la yi hə
lə rin real laş dı rıl ma sı nə ti cə sin də 
Azər bay can miq rant mən bə yi olan 
öl kə dən tran zit öl kə yə, həm çi nin 
miq rant lar üçün tə yi nat nöq tə si nə 
çev ri lib. Öl kə miz də yük sək to le

İyunun 19-21-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti 
Türkiyənin İstanbul şəhərində işgüzar səfərdə oldu. Milli Məclisin sədri  “Parlamentlər, Miqrasiya və 
Qaçqınlar üzrə Qlobal Sazişlər: Daha güclü beynəlxalq əməkdaşlıq və milli icraya necə nail olmalı” 
mövzusunda keçirilən Qlobal Parlament Konfransında iştirak etdi. 

Qlobal Parlament Konfransında qaçqın  
və miqrantların vəziyyəti müzakirə olundu
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rant lıq mü hi ti nin möv cud ol ma sı 
miq ra si ya pro se si nə tə sir edən 
da ha bir mü hüm amil dir. Azər bay
can miq ra si ya və qaç qın lar haq qın
da hər iki qlo bal sa zi şə qo şu lan ilk 
öl kə lər dən bi ri dir və on la rın ic ra sı 
üçün müx tə lif təd bir lər gör müş
dür. O cüm lə dən qaç qın la rın ic ba ri 
tib bi sı ğor ta sı nın tət biq olun ma sı, 
qa nu ni əmək hü quq la rı nın tə min 
edil mə si və ali təh sil müəs si sə lə
rin də təh sil alan qaç qın la rın təh sil 
xərc lə ri nin ödə nil mə si məq sə di ilə 
mü va fiq təd bir lər ar tıq uğur la hə
ya ta ke çi ril miş dir.

Azər bay can re gion da BMTnin 
Miq ra si ya Şə bə kə si ni mil li sə viy
yə də ilk də fə ya rat mış öl kə dir. Bu, 
2020ci ilin iyul ayın da hə ya ta ke
çi ril miş dir. Azər bay can həm çi nin 
2020ci ilin sent yab rın da BMTnin 
Miq ra si ya Şə bə kə si nin hi ma yə si 
al tın da fəaliy yə tə baş la yan “Çem
pion öl kə lər” tə şəb bü sü nə də 
qo şul muş dur. Bun dan baş qa öl kə
miz 2020ci il də Qlo bal Miq ra si ya 
Sa zi şi nin hə ya ta ke çi ril mə si nə dair 
kö nül lü mil li he sa bat təq dim edib 
və 2022ci ilin mart ayın da he sa ba
tı ye ni lə yib.

Ötən ay öl kə miz miq ra si ya üz rə 
I Bey nəl xalq İc mal Fo ru mun da 
33 “Çem pion öl kə”dən bi ri ki mi 
iş ti rak edib. Azər bay can həm çi nin 
fo rum çər çi və sin də dörd də yir mi 
ma sa ya sədr lik edən 8 öl kə dən 
bi ri dir. Azər bay ca nın əmək daş
lı ğın və mü tə şək kil miq ra si ya nın 
təş vi qi nə sa diq li yi nin da ha bir va
cib və ay dın tə za hü rü Bey nəl xalq 
Miq ra si ya Təş ki la tı nın Re gional 
Miq ra si ya Təd ris Mər kə zi nin tə sis 
edil mə si dir. 

Mil li Məc li sin səd ri çı xı şın da 
Azər bay ca nın 2020ci il də Və tən 
mü ha ri bə sin də əl də et di yi zə fər ba
rə də də mə lu mat ver di. Bil dir di ki, 
Azər bay can bu qə lə bə sa yə sin də öz 
əra zi lə ri nin Er mə nis tan tə rə fin dən 
30 ilə ya xın da vam edən iş ğa lı na 
son qo yub. Bu il lər ər zin də bir mil
yo na ya xın Azər bay can və tən da şı 
öz evin dən di dər gin dü şüb. İş ğa
lın ağır so sial və iq ti sa di yük lə ri nə 
bax ma ya raq, döv lə ti miz qaç qın və 
məc bu ri köç kün lə rin bü tün eh ti yac
la rı nı ödə mək üçün la zı mi təd bir lə r 
hə ya ta ke çir miş dir.

Sa hi bə Qa fa ro va bil dir di ki, 
iş ğal olun muş tor paq la rın azad 

edil mə si re gion da ye ni real lıq lar 
və im kan lar ya ra dıb. Həm çi nin bu 
qə lə bə sa yə sin də məc bu ri köç
kün lə rin öz və tə ni nə  Qa ra ba ğa 
qa yıt maq hü qu qu tə min olu nub. 
Ona gö rə də Azər bay can di na
mik da xi li miq ra si ya pro ses lə ri nin 
as ta na sın da dır. Ey ni za man da, bu 
tor paq lar da gö rü lən bər paye ni
dən qur ma iş lə ri, elə cə də bu re
gion la rın öl kə mi zin iq ti sa diy ya tı na 
rein teq ra si ya sı üçün gö rü lən təd
bir lər Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zu ru 
tu rizm, in ves ti si ya və ye ni iş gü zar 
müəs si sə lə rin ya ra dıl ma sı üçün 
cəl be di ci edə cək. Bu da öz növ bə
sin də miq ra si ya ida rə çi li yi nə ye ni 
ya naş ma la rın tət bi qi nə gə ti rib çı
xa ra caq, həm Azər bay can da, həm 
də re gion da miq ra si ya pro ses lə rin
də ye ni di na mi ka ya ra da caq.

Konf rans çər çi və sin də həm çi
nin dün ya da qaç qın və miq rant
la rın və ziy yə ti ni əks et di rən sər gi 
nü ma yiş olun du. Mil li Məc li sin 
səd ri Sa hi bə Qa fa ro va sər gi də 
1990cı il lə rin əv vəl lə rin də Er mə
nis ta nın Azər bay can əra zi lə ri ni 
iş ğa lı nə ti cə sin də öz tor paq la rın
dan di dər gin düş müş azər bay can lı 

məc bu ri köç kün lər lə bağ lı fo to la rı 
iş ti rak çı la ra təq dim et di. Spi ker 
sər gi iş ti rak çı la rı na Er mə nis ta nın 
iş ğa lı nın nə ti cə lə ri, bu gün Azər
bay ca nın iş ğal dan azad et di yi əra
zi lər də apa rı lan qu ru cu luq iş lə ri, 
qaç qın və məc bu ri köç kün lə rin 
so sial mü da fiəsi nin güc lən di ril mə
si üçün hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər 
ba rə də mə lu mat ver di.

İyu nun 20də Mil li Məc li sin 
səd ri Sa hi bə Qa fa ro va iş gü zar sə fə ri 
çər çi və sin də Tür ki yə Bö yük Mil lət 
Məc li si nin səd ri Mus ta fa Şen top la 
gö rüş dü. Azər bay can par la men ti nin 
spi ke ri ni sə mi miy yət lə sa lam la yan 
TBMMnin sədri konf rans da iş ti ra
kı na gö rə Sa hi bə Qa fa ro va ya min
nət dar lı ğı nı bil dir di. O, konf ran sın 
mü hüm bir möv zu ya həsr olun du
ğu nu qeyd edə rək son il lər də miq
ra si ya və qaç qın lar möv zu su nun 
ki fa yət qə dər ak tual ol du ğu nu və 
bu sa hə də qar şı ya çı xan prob lem
lə rin həl lin də bey nəl xalq dis kus si
ya və dialo qun əhə miy yə ti ni qeyd 
et di.   Mus ta fa Şen top Azər bay can 
və Tür ki yə ara sın da mü na si bət lə rin 
dost luq və qar daş lıq prin sip lə ri nə 
söy kə nə rək uğur la in ki şaf et di yi ni 

de di. O, hər iki öl kə nin bü tün mə sə
lə lər də ey ni möv qe dən çı xış et di
yi ni, dost luq və qar daş lıq nü ma yiş 
et dir di yi ni söy lə di.

Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa
fa ro va Qlo bal Par la ment Konf ran
sı na də və tə və gös tə ri lən yük sək 
qo naq pər vər li yə gö rə TBMM 
səd ri nə min nət dar lı ğı nı bil di rə
rək qeyd et di ki, be lə mü hüm bir 
möv zu ya həsr olun muş konf ran
sın Tür ki yə də ke çi ril mə si xü su si lə 
va cib dir. Çün ki Tür ki yə miq ra si ya 
pro ses lə ri nin ida rə olun ma sın da 
və həl lin də mü hüm ro la ma lik dir.

 Sa hi bə Qa fa ro va miq rant və 
qaç qın la rın cə miy yə tə və iq ti sa diy
ya ta sə mə rə li in teq ra si ya sı nı tə min 
et mək, həm çi nin on la rın lə ya qət li, 
təh lü kə siz şə kil də doğ ma öl kə lə ri
nə qa yıt ma sı nı hə ya ta ke çir mək lə 
bağ lı mə sə lə lə rin bu gün ki fa
yət qə dər ak tual ol du ğu nu, elə cə 
də bu is ti qa mət də qə bul edil miş 
bey nəl xalq sə nəd lə rin ic ra sı nın va
cib li yi ni vur ğu la dı. Azər bay ca nın 
miq ra si ya pro ses lə ri nin həl lin də ki 
təc rü bə si nin ör nək təş kil et di yi ni 
de yən Mil li Məc li sin səd ri diq qə tə 
çat dır dı ki, Azər bay can miq ra si ya 

pro ses lə ri nin bey nəl xalq nor ma la
ra və mil li qa nun ve ri ci li yə uy ğun 
ida rə olun ma sı na, həm çi nin miq
rant la rın hü quq la rı nın qo run ma sı
na mü hüm əhə miy yət ve rir.

 Ulu Ön dər Hey dər Əli ye vin 
“bir mil lət, iki döv lət” te zi si nə 
söy kə nən Azər bay canTür ki yə 
qar daş lıq mü na si bət lə ri nin bü tün 
sa hə lər də uğur la in ki şaf et di yi ni 
de yən Mil li Məc li sin səd ri qeyd 
et di ki, bu gün dün ya miq ya sın da 
birbi ri nə bu qə dər ya xın olan iki 
öl kə yox dur. Sa hi bə Qa fa ro va xü
su si lə Azər bay ca nın və Tür ki yə nin 
döv lət baş çı la rı ara sın da yük sək 
sə viy yə li mü na si bət lə rin əmək
daş lı ğı mı zın dur ma dan in ki şa fı na 
töh fə ver di yi ni diq qə tə çat dır dı. 

Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li si 
və Par la ment lə ra ra sı İt i fa qın bir
gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən Qlo
bal Par la ment Konf ran sı iyu nun 
20də ba şa çat dı. İki gün da vam 
edən mü za ki rə lər dən son ra Mil li 
Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va nın 
rəh bər lik et di yi par la ment nü ma
yən də he yə ti nin iş ti ra kı ilə Qlo bal 
Par la ment Konf ran sı nın bağ la nış 
mə ra si mi ke çi ril di.
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rant lıq mü hi ti nin möv cud ol ma sı 
miq ra si ya pro se si nə tə sir edən 
da ha bir mü hüm amil dir. Azər bay
can miq ra si ya və qaç qın lar haq qın
da hər iki qlo bal sa zi şə qo şu lan ilk 
öl kə lər dən bi ri dir və on la rın ic ra sı 
üçün müx tə lif təd bir lər gör müş
dür. O cüm lə dən qaç qın la rın ic ba ri 
tib bi sı ğor ta sı nın tət biq olun ma sı, 
qa nu ni əmək hü quq la rı nın tə min 
edil mə si və ali təh sil müəs si sə lə
rin də təh sil alan qaç qın la rın təh sil 
xərc lə ri nin ödə nil mə si məq sə di ilə 
mü va fiq təd bir lər ar tıq uğur la hə
ya ta ke çi ril miş dir.

Azər bay can re gion da BMTnin 
Miq ra si ya Şə bə kə si ni mil li sə viy
yə də ilk də fə ya rat mış öl kə dir. Bu, 
2020ci ilin iyul ayın da hə ya ta ke
çi ril miş dir. Azər bay can həm çi nin 
2020ci ilin sent yab rın da BMTnin 
Miq ra si ya Şə bə kə si nin hi ma yə si 
al tın da fəaliy yə tə baş la yan “Çem
pion öl kə lər” tə şəb bü sü nə də 
qo şul muş dur. Bun dan baş qa öl kə
miz 2020ci il də Qlo bal Miq ra si ya 
Sa zi şi nin hə ya ta ke çi ril mə si nə dair 
kö nül lü mil li he sa bat təq dim edib 
və 2022ci ilin mart ayın da he sa ba
tı ye ni lə yib.

Ötən ay öl kə miz miq ra si ya üz rə 
I Bey nəl xalq İc mal Fo ru mun da 
33 “Çem pion öl kə”dən bi ri ki mi 
iş ti rak edib. Azər bay can həm çi nin 
fo rum çər çi və sin də dörd də yir mi 
ma sa ya sədr lik edən 8 öl kə dən 
bi ri dir. Azər bay ca nın əmək daş
lı ğın və mü tə şək kil miq ra si ya nın 
təş vi qi nə sa diq li yi nin da ha bir va
cib və ay dın tə za hü rü Bey nəl xalq 
Miq ra si ya Təş ki la tı nın Re gional 
Miq ra si ya Təd ris Mər kə zi nin tə sis 
edil mə si dir. 

Mil li Məc li sin səd ri çı xı şın da 
Azər bay ca nın 2020ci il də Və tən 
mü ha ri bə sin də əl də et di yi zə fər ba
rə də də mə lu mat ver di. Bil dir di ki, 
Azər bay can bu qə lə bə sa yə sin də öz 
əra zi lə ri nin Er mə nis tan tə rə fin dən 
30 ilə ya xın da vam edən iş ğa lı na 
son qo yub. Bu il lər ər zin də bir mil
yo na ya xın Azər bay can və tən da şı 
öz evin dən di dər gin dü şüb. İş ğa
lın ağır so sial və iq ti sa di yük lə ri nə 
bax ma ya raq, döv lə ti miz qaç qın və 
məc bu ri köç kün lə rin bü tün eh ti yac
la rı nı ödə mək üçün la zı mi təd bir lə r 
hə ya ta ke çir miş dir.

Sa hi bə Qa fa ro va bil dir di ki, 
iş ğal olun muş tor paq la rın azad 

edil mə si re gion da ye ni real lıq lar 
və im kan lar ya ra dıb. Həm çi nin bu 
qə lə bə sa yə sin də məc bu ri köç
kün lə rin öz və tə ni nə  Qa ra ba ğa 
qa yıt maq hü qu qu tə min olu nub. 
Ona gö rə də Azər bay can di na
mik da xi li miq ra si ya pro ses lə ri nin 
as ta na sın da dır. Ey ni za man da, bu 
tor paq lar da gö rü lən bər paye ni
dən qur ma iş lə ri, elə cə də bu re
gion la rın öl kə mi zin iq ti sa diy ya tı na 
rein teq ra si ya sı üçün gö rü lən təd
bir lər Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zu ru 
tu rizm, in ves ti si ya və ye ni iş gü zar 
müəs si sə lə rin ya ra dıl ma sı üçün 
cəl be di ci edə cək. Bu da öz növ bə
sin də miq ra si ya ida rə çi li yi nə ye ni 
ya naş ma la rın tət bi qi nə gə ti rib çı
xa ra caq, həm Azər bay can da, həm 
də re gion da miq ra si ya pro ses lə rin
də ye ni di na mi ka ya ra da caq.

Konf rans çər çi və sin də həm çi
nin dün ya da qaç qın və miq rant
la rın və ziy yə ti ni əks et di rən sər gi 
nü ma yiş olun du. Mil li Məc li sin 
səd ri Sa hi bə Qa fa ro va sər gi də 
1990cı il lə rin əv vəl lə rin də Er mə
nis ta nın Azər bay can əra zi lə ri ni 
iş ğa lı nə ti cə sin də öz tor paq la rın
dan di dər gin düş müş azər bay can lı 

məc bu ri köç kün lər lə bağ lı fo to la rı 
iş ti rak çı la ra təq dim et di. Spi ker 
sər gi iş ti rak çı la rı na Er mə nis ta nın 
iş ğa lı nın nə ti cə lə ri, bu gün Azər
bay ca nın iş ğal dan azad et di yi əra
zi lər də apa rı lan qu ru cu luq iş lə ri, 
qaç qın və məc bu ri köç kün lə rin 
so sial mü da fiəsi nin güc lən di ril mə
si üçün hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər 
ba rə də mə lu mat ver di.

İyu nun 20də Mil li Məc li sin 
səd ri Sa hi bə Qa fa ro va iş gü zar sə fə ri 
çər çi və sin də Tür ki yə Bö yük Mil lət 
Məc li si nin səd ri Mus ta fa Şen top la 
gö rüş dü. Azər bay can par la men ti nin 
spi ke ri ni sə mi miy yət lə sa lam la yan 
TBMMnin sədri konf rans da iş ti ra
kı na gö rə Sa hi bə Qa fa ro va ya min
nət dar lı ğı nı bil dir di. O, konf ran sın 
mü hüm bir möv zu ya həsr olun du
ğu nu qeyd edə rək son il lər də miq
ra si ya və qaç qın lar möv zu su nun 
ki fa yət qə dər ak tual ol du ğu nu və 
bu sa hə də qar şı ya çı xan prob lem
lə rin həl lin də bey nəl xalq dis kus si
ya və dialo qun əhə miy yə ti ni qeyd 
et di.   Mus ta fa Şen top Azər bay can 
və Tür ki yə ara sın da mü na si bət lə rin 
dost luq və qar daş lıq prin sip lə ri nə 
söy kə nə rək uğur la in ki şaf et di yi ni 

de di. O, hər iki öl kə nin bü tün mə sə
lə lər də ey ni möv qe dən çı xış et di
yi ni, dost luq və qar daş lıq nü ma yiş 
et dir di yi ni söy lə di.

Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa
fa ro va Qlo bal Par la ment Konf ran
sı na də və tə və gös tə ri lən yük sək 
qo naq pər vər li yə gö rə TBMM 
səd ri nə min nət dar lı ğı nı bil di rə
rək qeyd et di ki, be lə mü hüm bir 
möv zu ya həsr olun muş konf ran
sın Tür ki yə də ke çi ril mə si xü su si lə 
va cib dir. Çün ki Tür ki yə miq ra si ya 
pro ses lə ri nin ida rə olun ma sın da 
və həl lin də mü hüm ro la ma lik dir.

 Sa hi bə Qa fa ro va miq rant və 
qaç qın la rın cə miy yə tə və iq ti sa diy
ya ta sə mə rə li in teq ra si ya sı nı tə min 
et mək, həm çi nin on la rın lə ya qət li, 
təh lü kə siz şə kil də doğ ma öl kə lə ri
nə qa yıt ma sı nı hə ya ta ke çir mək lə 
bağ lı mə sə lə lə rin bu gün ki fa
yət qə dər ak tual ol du ğu nu, elə cə 
də bu is ti qa mət də qə bul edil miş 
bey nəl xalq sə nəd lə rin ic ra sı nın va
cib li yi ni vur ğu la dı. Azər bay ca nın 
miq ra si ya pro ses lə ri nin həl lin də ki 
təc rü bə si nin ör nək təş kil et di yi ni 
de yən Mil li Məc li sin səd ri diq qə tə 
çat dır dı ki, Azər bay can miq ra si ya 

pro ses lə ri nin bey nəl xalq nor ma la
ra və mil li qa nun ve ri ci li yə uy ğun 
ida rə olun ma sı na, həm çi nin miq
rant la rın hü quq la rı nın qo run ma sı
na mü hüm əhə miy yət ve rir.

 Ulu Ön dər Hey dər Əli ye vin 
“bir mil lət, iki döv lət” te zi si nə 
söy kə nən Azər bay canTür ki yə 
qar daş lıq mü na si bət lə ri nin bü tün 
sa hə lər də uğur la in ki şaf et di yi ni 
de yən Mil li Məc li sin səd ri qeyd 
et di ki, bu gün dün ya miq ya sın da 
birbi ri nə bu qə dər ya xın olan iki 
öl kə yox dur. Sa hi bə Qa fa ro va xü
su si lə Azər bay ca nın və Tür ki yə nin 
döv lət baş çı la rı ara sın da yük sək 
sə viy yə li mü na si bət lə rin əmək
daş lı ğı mı zın dur ma dan in ki şa fı na 
töh fə ver di yi ni diq qə tə çat dır dı. 

Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li si 
və Par la ment lə ra ra sı İt i fa qın bir
gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən Qlo
bal Par la ment Konf ran sı iyu nun 
20də ba şa çat dı. İki gün da vam 
edən mü za ki rə lər dən son ra Mil li 
Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va nın 
rəh bər lik et di yi par la ment nü ma
yən də he yə ti nin iş ti ra kı ilə Qlo bal 
Par la ment Konf ran sı nın bağ la nış 
mə ra si mi ke çi ril di.
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İyu lun 19da Mil li Məc li sin 
səd ri Sa hi bə Qa fa ro va öl kə miz də 
sə fər də olan  Tür ki yə Res pub li
ka sı nın Ailə və so sial xid mət lər 
na zi ri Dər ya Ya nı kın baş çı lıq et di yi 
nü ma yən də he yə ti  ilə gö rüş dü.

Spi ker iki tə rəf i əla qə lə ri mi
zin in ki şa fın da qar şı lıq lı sə fər lə
rin əhə miy yə ti ni vur ğu la ya raq 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin ifa də 
et di yi ki mi, öl kə lə ri miz ara sın
da mü na si bət lə rin dün ya si ya si 
sis te min də al ter na ti vi ol ma dı ğı nı 
söy lə di. Qeyd edil di ki, qar daş lıq 
və dost luq mü na si bət lə ri miz gün
dəngü nə möh kəm lə nir və hər iki 
öl kə pre zi dent lə ri ara sın da kı dost
luq mü na si bət lə ri döv lət lə ra ra sı 
əla qə lə rin in ki şa fı na da öz müs bət 
tə si ri ni gös tər mək də dir.

Sa hi bə Qa fa ro va bu gün Azər
bay can və Tür ki yə nin ay rıay rı 
döv lət qu rum la rı ara sın da hə ya ta  
ke çi ri lən  qar şı lıq lı sə fər lə rin əhə
miy yə ti ni diq qə tə  çat dır dı. Bu ba
xım dan qar daş öl kə nin ailə, qa dın 
və so sial mə sə lə lər lə məş ğul olan 
qu ru mu nun baş çı sı nın Azər bay ca
na sə fə ri nin və öl kə mi zin mü va fiq 
qu ru mu ilə mü na si bət lə rin də rin
ləş mə si nin, əmək daş lı ğın da ha da 
ge niş lən mə si is ti qa mə tin də atı lan 
ad dım la rın, hə ya ta ke çi ri lən uğur
lu la yi hə lə rin bu fik ri söy lə mə yə 
əsas ver di yi ni de di. 

Mil li Məc li sin səd ri bil dir di ki, 
Azər bay can da bu sa hə döv lə tin 
daim diq qət mər kə zin də dir və 
Ailə, Qa dın və Uşaq Prob lem
lə ri üz rə Döv lət Ko mi tə si uzun 
il lər dir sə mə rə li fəaliy yət gös tə rir. 
Azər bay can par la men tin də də bu 
mə sə lə lər lə məş ğul olan ko mi tə 
möv cud dur. 

Söh bət za ma nı Sa hi bə Qa fa
ro va qeyd etdi ki, ailə, qa dın və 
uşaq mə sə lə lə ri öl kə par la men ti
nin də daim diq qət mər kə zin də
dir.

Spi ker vur ğu la dı ki, bu gün 
hər iki öl kə nin par la ment lə rin də 
dost luq qrup la rı fəaliy yət gös tə
rir və de pu tat la rı mız iki tə rəf i, 
üç tə rəf i və çox tə rəf i for mat lar da 
uğur lu əmək daş lıq edir lər. Tür ki
yə Bö yük Mil lət Məc li si nin səd ri 
Mus ta fa Şen to pun baş çı lıq et di yi 
nü ma yən də he yə ti bir ne çə də fə 
öl kə miz də olub, Azər bay can nü
ma yən də he yət lə ri də Tür ki yə yə 
sə fər lər hə ya ta ke çi rib lər.

Söh bət də spi ker 44 gün lük Və
tən mü ha ri bə sin də Azər bay ca nın 
əl də et di yi zə fər dən, tor paq la rın 
iş ğal dan azad olun ma sın dan, 
azad edil miş əra zi lər də apa rı lan 
qu ru cu luq və abad lıq iş lə rin dən, 
möh tə şəm qə lə bə mi zin qa za nıl
ma sın da Tür ki yə nin gös tər di yi 
mə nə vi dəs tək dən söz aç dı. 

Sə mi mi gö rüş üçün min nət
dar lı ğı nı bil di rən Tür ki yə nin Ailə 
və so sial xid mət lər na zi ri Dər ya 
Ya nık öl kə mi zə sə fə rin dən və bu
ra da ke çir di yi gö rüş lər dən məm
nun qal dı ğı nı söy lə di, mü za ki rə 
olu nan mə sə lə lə rin əhə miy yə ti ni 
yük sək qiy mət lən dir di. Qo naq 
vur ğu la dı ki, onun rəh bər lik et di
yi qu rum Azər bay ca nın mü va fiq 
döv lət qu rum la rı ilə sıx əmək
daş lıq edir və bir sı ra uğur lu 
la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si nə 
nail olub lar. On lar gə lə cək də bu 
əmək daş lı ğı da ha da də rin ləş dir
mək niy yə tin də dir lər. 

Qo naq 44 gün lük Və tən mü ha
ri bə sin də Azər bay ca nın əl də et
di yi zə fə ri bü tün türk dün ya sı nın 
qələbəsi ki mi də yər lən dir di və hər 
bir azər bay can lı ki mi bun dan çox 
qü rur lan dı ğı nı di lə gə tir di

Tür ki yə li na zir bil dir di ki, 
Azər bay can və Tür ki yə ara sın
da qa nun ve ri ci lik sa hə sin də ailə, 
qa dın və so sial mə sə lə lər lə bağ lı 
prob lem lə rin çö zül mə si üçün müs
bət iş lər gör mək ba xı mın dan ge niş 
im kan lar var dır. O, de pu tat la rı mı
zın bu sa hə də ki mü tə ma di tə mas
la rı nı təq di rə la yiq he sab et di.

Gö rüş də Tür ki yə Res pub li
ka sı nın öl kə miz də ki sə fi ri Ca hit 
Bağ çı və di gər rəs mi şəxs lər iş ti rak 
edir di lər.

RƏSMİ QƏBULLAR
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Hə min gün Mil li Məc li sin səd ri 
Sa hi bə Qa fa ro va öl kə miz də sə
fər də olan Av ro pa Par la men ti nin 
Xa ri ci Əla qə lər Ko mi tə si nin səd ri 
De vid Mak Alis te rin baş çı lıq et di yi 
nü ma yən də he yə ti ilə də gö rüş dü.

Par la men tin səd ri qo naq la rı 
sa lam la ya raq, bu sə fə rin və sə fər 
çər çi və sin də apa rı la caq mü za ki rə
lə rin  Av ro pa İt i fa qı ilə Azər bay
can ara sın da, elə cə də Av ro pa Par
la men ti ilə Mil li Məc lis ara sın da 
əmək daş lı ğın da ha da möh kəm
lən di ril mə si nə öz töh fə si ni ve rə cə
yi nə ina mı nı ifa də et di. O, bil dir di 
ki, Azər bay can Av ro pa İt i fa qı ilə 
mü na si bət lə rin in ki şa fın da ma raq
lı dır və bu əmək daş lıq öl kə mi zin 
xa ri ci si ya sə ti nin priori tet lə rin dən 
bi ri dir.

Spi ker Av ro pa İt i fa qı Şu ra sı
nın pre zi den ti cə nab Şarl Mi şe lin 
2021ci ilin iyu lun da Azər bay ca na 
sə fə ri ni xa tır la da raq bil dir di ki, 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti cə nab İl ham Əli ye vin 2021ci 
ilin de kab rın da Brüs sel də Av ro pa 
İt i fa qı nın Şərq Tə rəf daş lı ğı üz rə 
6cı zir və top lan tı sın da iş ti ra kı, 
həm çi nin bu ilin ap rel və may 
ay la rın da Brüs se lə rəs mi sə fər lə ri 
Azər bay can ilə Av ro pa İt i fa qı ara
sın da mü na si bət lə rin xa rak te ri ni 
nü ma yiş et di rir.

Mil li Məc li sin səd ri diq qə tə 
çat dır dı ki, Av ro pa İt i fa qı ilə Azər
bay can ara sın da bir sı ra  mü hüm 
sə nəd lər im za la nıb, ha zır da  biz 
Av ro pa İt i fa qı ilə tə rəf daş lıq haq
qın da ye ni sa zi şin im za lan ma sı üz
rə da nı şıq la rın ye kun mər hə lə sin
də yik. Bun dan baş qa, Azər bay can 
qu ru mun doq quz üz vü ilə st ra te ji 
tə rəf daş lıq haq qın da sə nəd lər im
za la yıb ki, bu da üzv döv lət lə rin 
üç də bi ri ni təş kil edir.  

Sa hi bə Qa fa ro va onu da vur ğu
la dı ki, Azər bay can neft lə ya na şı, 
Av ro pa nın eti bar lı qaz təc hi zat çı
sı na çev ri lib. İyu lun 18də  Azər
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
cə nab İl ham Əli yev öl kə miz də sə
fər də olan Av ro pa Ko mis si ya sı nın 
Pre zi den ti xa nım Ur su la Fon der 
Lya yen lə “Azər bay can Res pub li ka
sı ilə Av ro pa Ko mis si ya sı tə rə fin
dən təm sil olu nan Av ro pa İt i fa qı 
ara sın da ener ji sa hə sin də St ra te ji 
Tə rəf daş lı ğa dair An laş ma Me mo
ran du mu” im za la yıb lar.

Söh bət za ma nı par la men tin 
səd ri qo naq la ra Mil li Məc li sin  
st ruk tu ru və fəaliy yə ti ba rə də 
ət raf ı mə lu mat ver di, on la rın sual
la rı nı ca vab lan dır dı.   

Spi ker da ha son ra Azər bay
ca nın 30 il Er mə nis ta nın iş ğa lı 
al tın da ol muş əra zi lə ri ni 2020ci 
il də Və tən mü ha ri bə si nə ti cə sin
də azad et di yi ni, bu nun la da BMT 
Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın mü na qi şə

yə dair qə bul et di yi 4 qət na mə si
nin ic ra sı nı özü tə min et di yi ni di lə 
gə tir di.  Ha zır da hə min böl gə lər də 
ge niş miq yas lı bər pa və qu ru cu luq 
iş lə ri nə baş la nıl dı ğın dan, bü tün 
inf rast ruk tu run bər pa edil mə sin
dən da nış dı. Mil li Məc li sin səd ri 
xa tır lat dı ki, Er mə nis tan 30 ilə ya
xın iş ğal al tın da sax la dı ğı Azər bay
ca nın bü tün şə hər və ra yon la rı nı 
da ğı dıb, mə də ni, ta ri xi ir si ni məhv 
edib, di ni abi də lə ri təh qir edib. 
Hə min əra zi lə rə sə fər edən Av ro
pa nın bə zi öl kə lə ri nin par la ment 
sədr lə ri, bey nəl xalq təş ki lat la rın 
təm sil çi lə ri, sə fir lik lə rin və dip lo
ma tik kor pus la rın nü ma yən də lə ri, 
jur na list lər, xa ri ci öl kə lər dən olan 
di gər qo naq lar Er mə nis tan tə rə fin
dən tö rə di lən van da liz mi öz göz
lə ri ilə gö rüb lər. Sa hi bə Qa fa ro va 
bü tün bun la ra bax ma ya raq, bu ilin 
mart ayın da Av ro pa Par la men ti
nin gu ya Qa ra bağ da er mə ni ir si nin 
da ğı dıl ma sı haq qın da qət na mə 
qə bul et mə si nin əda lət siz ol du ğu
nu bil dir di və qeyd et di ki, hə min 
qət na mə də irə li sü rü lən id dialar 
ta ma mi lə ya lan dır, böh tan xa rak
ter li dir. 

Spi ker Av ro pa İt i fa qı Şu ra sı nın 
pre zi den ti Şarl Mi şe lin tə şəb bü
sü ilə Azər bay can Pre zi den ti və 
Er mə nis ta nın baş na zi ri ara sın da 
ke çi ril miş üç tə rəf i gö rüş lə ri təq dir 
et di yi mi zi, xal qı mı zın sülh tə rəf
da rı ol ma sı nı vur ğu la dı. Qeyd 
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edildi ki, öl kə miz Er mə nis tan la 
mü na si bət lə rin nor mal laş dı rıl ma
sı is ti qa mə tin də tək lif ə ri ni irə li 
sü rüb.  İna nı rıq ki, tez lik lə iki öl kə 
ara sın da sülh mü qa vi lə si im za la
na caq.

Gös tə ri lən yük sək qo naq pər
vər li yə gö rə tə şək kü rü nü bil di rən 
Av ro pa Par la men ti nin Xa ri ci Əla
qə lər Ko mi tə si nin səd ri De vid Mak 
Alis ter öl kə baş çı sı cə nab İl ham 
Əli yev lə ke çi ri lən gö rü şün dən  
yük sək təəs sü rat al dı ğı nı de di. 
Söh bət za ma nı qo naq AİAzər
bay can əla qə lə ri, ener ji sa hə sin də 
əmək daş lıq, par la ment dip lo ma ti
ya sı nın in ki şa fı və di gər mə sə lə lər 
ba rə də fi kir lə ri ni bö lüş dü.

Gö rüş də Mil li Məc li sin Bey nəl
xalq mü na si bət lər və par la ment
lə ra ra sı əla qə lər ko mi tə si nin səd ri 
Sə məd Se yi dov, Av ro pa İt i fa qı
Azər bay can Par la ment Əmək daş
lıq Ko mi tə sin də Mil li Məc li sin nü
ma yən də he yə ti nin rəh bə ri Tu ral 
Gən cə li yev və di gər rəs mi şəxs lər 
iş ti rak edir di lər.

İyu lun 18də Mil li Məc li sin 
səd ri Sa hi bə Qa fa ro va öl kə miz
də sə fər də olan Al ma ni ya Fe de ral 
Par la men ti nin (Bun des taq) vit se

pre zi den ti Kat rin Gö rinqEkar tın 
rəh bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti 
ilə gö rüş dü.

Par la men tin səd ri qo naq la rı sa
lam la ya raq, bu sə fə rin öl kə lə ri miz 
ara sın da dost luq mü na si bət lə ri nin 
da ha da də rin ləş mə si nə və ge niş
lən di ril mə si nə töh fə ve rə cə yi nə ina
mı nı bil dir di. Döv lət lə ra ra sı mü na
si bət lər sis te min də par la ment lə rin 
ro lu nu vur ğu la yan Sa hi bə Qa fa ro
va hər iki öl kə nin qa nun ve ri ci lik 
or qan la rın da dost luq qrup la rı nın 
fəaliy yət gös tər mə si ni təq dir et di 
və bey nəl xalq təş ki lat lar da əmək
daş lı ğın önə min dən da nış dı.

Sədr Azər bay ca nın 30 il Er mə
nis ta nın iş ğa lı al tın da ol muş əra
zi lə ri ni 2020ci il də Və tən mü ha ri
bə si nə ti cə sin də azad et mə sin dən 
və ha zır da  böl gə lər də  apa rı lan 
ye ni dən qur ma  və bər pa  iş lə rin
dən  söh bət  aç dı. Spi ker diq qə tə 
çat dır dı ki, Azər bay can re gion da 
uzun müd dət li sül hün və sa bit li yin 
tə min olun ma sı is ti qa mə tin də səy
lə ri ni da vam et di rir.

Söh bət za ma nı Mil li Məc li sin 
səd ri qeyd  et di ki, 1918ci il də 
Şərq də ilk de mok ra tya örnəyi ki mi 
tə şək kül tap mış Azər bay can De
mok ra tik Res pub li ka sı qa dın la ra 
seç ki hü qu qu ve rən ilk öl kə olub. 
Bu, bir sı ra Av ro pa öl kə lə rin dən 

də əv vəl baş ve rib. Sa hi bə Qa fa
ro va qo na ğa Azər bay can da qa dın 
hü quq la rı nın qo run ma sı sa hə sin də 
qa nun ve ri ci lik haq qın da, qa dın
la rın təh si li, on la rın cə miy yət 
hə ya tın da ya xın dan iş ti ra kı ba rə də 
ət raf ı mə lu mat ver di.

Gös tə ri lən yük sək qo naq pər
vər li yə və sə mi mi gö rü şə gö rə 
min nət dar lı ğı nı bil di rən Al ma ni ya 
Fe de ral Par la men ti nin (Bun des taq) 
vit sepre zi den ti Kat rin Gö rinq
Ekart öl kə si nin iki tə rəf i əla qə lə rin 
in ki şa fın da ma raq lı ol du ğu nu və 
Azər bay can la Al ma ni ya nın iq ti sa
di, ener ji sa hə sin də mü hüm tə rəf
daş lı ğı nı diq qə tə çat dır dı.

Kat rin Gö rinqEkart qa nun ve
ri ci or qan lar ara sın da əla qə lə rin 
güc lən di ril mə si, o cüm lə dən par
la ment lə ra ra sı dost luq qrup la rı nın 
əmək daş lı ğı nın ge niş lən di ril mə si
nin əhə miy yə ti və Azər bay can dan 
Av ro pa ya qaz ix ra cı, pe şə təh si li, 
mə də niy yət sa hə lə rin də mü na si
bət lər ba rə də fi kir lə ri ni bö lüş dü.

Gö rüş də Azər bay canAl ma ni ya 
par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi 
qru pu nun rəh bə ri Nur lan Hə sə
nov, Azər bay ca nın Al ma ni ya da kı 
sə fi ri Ra min Hə sə nov, Al ma ni ya 
sə fir li yi nin öl kə miz də ki mü vəq qə ti 
iş lər və ki li Hay ko Şvarts və di gər 
rəs mi şəxs lər iş ti rak edir di lər.
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İyu  nun 29-30-u və iyu  lun 1-də 
Mil  li Məc  li  sin səd  ri Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka -
tı  nın Par  la  ment Şə  bə  kə  si  nin 
Ba  kı Konf  ran  sın  da iş  ti  rak  et -
mək  üçün öl  kə  miz  də  sə  fər  də 
olan  nü  ma  yən  də  he  yət  lə  ri  nin  
baş  çı  la  rı ilə gö  rüş  du. 

İyu  lun 1də Mil  li Məc  li  sin səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Bu  run  di Res 
pub  li  ka  sı Mil  li As  samb  le  ya  sı  nın 
spi  ke  ri Ge  la  se Da  niel Nda  bi  ra  be, 
Kü  veyt Mil  li As  samb  le  ya  sı  nın 
spi  ke  ri Mar  zuk əlQə  nim, Əl  cə  zair 
Mil  li Xalq As  samb  le  ya  sı  nın səd  ri 
İb  ra  him Bouğa  li ilə ay  rıay  rı  lıq  da 
gö  rüş  lər ke  çir  di.

Gö  rüş  lər  də Mil  li Məc  li  sin səd  ri 
Azər  bay  ca  nın bü  tün döv  lət  lər  lə 
qar  şı  lıq  lı fay  da  lı əla  qə  lə  rin qu  rul 
ma  sın  da ma  raq  lı ol  du  ğu  nu bil  dir 
di, döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin 
möh  kəm  lən  mə  sin  də par  la  ment 
lə  rin ro  lun  dan bəhs et  di. Spi  ker 
bey  nəl  xalq par  la  ment qu  rum  la  rın 
da Azər  bay  can de  pu  tat  la  rı  nın  fəal 
iş  ti  rak et  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı və 
qo  naq  la  ra Mil  li Məc  li  sin fəaliy  yə  ti 
haq  qın  da  ət  raf  ı mə  lu  mat ver  di.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va hər üç döv  lə 
tin Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın işin  də 
iş  ti  ra  kı  nı yük  sək də  yər  lən  di  rə  rək 
qu  ru  mun Par  la  ment Şə  bə  kə  si  nin 
Ba  kı Konf  ran  sı  nın əhə  miy  yə  tin  dən 
söh  bət aç  dı. O, bu təd  bi  rin Azər 
bay  can Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın 
səd  ri qis  min  də irə  li sür  dü  yü tə 
şəb  büs çər  çi  və  sin  də hə  ya  ta ke  çi 
ril  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı. Ötən ilin 
no  yab  rın  da Mad  rid  də Par  la  ment 
Şə  bə  kə  si  nin tə  sis ic  la  sı ke  çi  ril  di  yi, 
konf  rans  da qal  dı  rı  lan mə  sə  lə  lə  rin 
dün  ya miq  ya  sın  da va  cib  li  yi vur  ğu 
lan  dı.

Sə  mi  mi gö  rü  şə gö  rə tə  şək  kür  lə 
ri  ni bil  di  rən  qo  naq  lar öl  kə  lə  ri  nin 
Azər  bay  can  la hər  tə  rəf  i əla  qə  lə  rin 
in  ki  şa  fı  na önəm ver  dik  lə  ri  ni, Mil  li 
Məc  lis ilə əmək  daş  lı  ğı də  rin  ləş 
dir  mək niy  yə  tin  də ol  duq  la  rı  nı 
de  dilər. Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı 

nın Par  la  ment Şə  bə  kə  si  nin Ba  kı 
Konf  ran  sı  nın yük  sək sə  viy  yə  də 
təş  kil edil  mə  si  nə gö  rə Azər  bay  can 
tə  rə  fi  nə min  nət  dar  lıq  lar bil  di  ril  di, 
konf  rans  da mü  za  ki  rə olu  nan mə 
sə  lə  lə  rin ak  tual əhə  miy  yə  tin  dən 
da  nı  şıl  dı. 

Hə  min gün Mil  li Məc  li  sin səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın Ne  pal Nü  ma 
yən  də  lər Pa  la  ta  sı  nın səd  ri Ag  ni 
Pra  sad Sap  ko  ta, İor  da  ni  ya Ha  şi  mi 
lər Kral  lı  ğı  nın Nü  ma  yən  də  lər Pa 
la  ta  sı  nın səd  ri Əb  dül  kə  rim Fey  səl 
Dey  ful  lah ədDuğ  mi, Se  na  tın səd  ri 
Fey  səl Akif əlFa  yez və Ci  bu  ti Res 
pub  li  ka  sı Mil  li As  samb  le  ya  sı  nın 
səd  ri Mə  həm  məd Əli Hu  məd ilə 
də gö  rüş  lə  ri  ke  çi  ril  di. 

Qo  naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam  la  yan 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin spi  ke  ri 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da si  ya  si, iq  ti  sa 
di, mə  də  ni əla  qə  lə  rin dur  ma  dan 
in  ki  şaf et  mə  sin  dən, öl  kə baş  çı  la  rı 
nın qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri  nin, ke  çi  ri  lən 
gö  rüş  lə  rin bu əla  qə  lə  rin də  rin  ləş 
mə  si  nə mü  hüm töh  fə ver  mə  sin  dən 
söz aç  dı. Bil  di  ril  di ki, Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə Qo 
şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın Mad  rid  də 
tə  sis olun  muş Par  la  ment Şə  bə  kə 

si  nin Ba  kı Konf  ran  sı  nın möv  zu  su 
çox ak  tual  dır. “Dün  ya  da sül  hün və 
da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fın təş  vi  qin  də mil  li 
par  la  ment  lə  rin ro  lu  nun güc  lən  di 
ril  mə  si” möv  zu  su  na həsr edil  miş 
təd  bi  rin  əhə  miy  yə  ti vur  ğu  lan  dı. 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli 
ye  vin konf  ran  sın açı  lış mə  ra  si  min 
də çı  xı  şı  na diq  qət çə  kən Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va öl  kə baş  çı  sı  nın qal  dır  dı  ğı 
mə  sə  lə  lə  rin,  dün  ya  da baş ve  rən 
pro  ses  lər  də Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı 
nın ro  lu və bir çox ak  tual möv  zu 
lar ba  rə  də səs  lən  dir  di  yi fi  kir  lə  rin  
təş  ki  la  tın fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  ri  nin 
müəy  yən  ləş  mə  si ba  xı  mın  dan xü 
su  si önəm da  şı  dı  ğı  nı söy  lə  di. 

Gö  rüş  lər  də Mil  li Məc  li  sin səd  ri 
qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qan  la  rı ara  sın  da 
əmək  daş  lı  ğın va  cib  li  yin  dən da  nış 
dı, bu öl  kə  lə  rin par  la  ment  lə  rin  də 
dost  luq qrup  la  rı  nın fəaliy  yət gös 
tər  mə  si  ni təq  dir et  di.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va ke  çir  di 
yi  bü  tün gö  rüş  lər  də qo  naq  la  ra 
Azər  bay  ca  nın 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  də qa  zan  dı  ğı ta  ri  xi 
zə  fər və re  gion  da ya  ran  mış ye  ni 
real  lıq, ha  zır  da iş  ğal  dan azad olu 
nan əra  zi  lə  ri  miz  də apa  rı  lan bər  pa 
və qu  ru  cu  luq iş  lə  ri ba  rə  də ət  raf  ı 
mə  lu  mat ver  di. Spi  ker iyu  lun 2də 
konf  rans  iş  ti  rak  çı  la  rı  nın Şu  şa 
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ya sə  fə  ri za  ma  nı iş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lər  də  ki da  ğın  tı  la  rı 
və Azər  bay  ca  nın hə  ya  ta ke  çir  di  yi 
bər  pa və ye  ni  dən  qur  ma iş  lə  ri  ni öz 
göz  lə  ri ilə gö  rə  cək  lə  ri  ni de  di. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay 
ca  nın dos  tu olan döv  lət  lə  rə daim 
öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü  nü 
dəs  tək  lə  dik  lə  ri  nə, Er  mə  nis  ta  nın tə 
ca  vüz  kar si  ya  sə  ti  ni pis  lə  yən möv 
qe  lə  ri  nə gö  rə tə  şək  kü  rü  nü bil  dir  di. 
Azər  bay  ca  nın sül  hün və sa  bit  li  yin 
tə  rəf  da  rı ol  du  ğu  nu və tez  lik  lə 
Er  mə  nis  tan  la sülh mü  qa  vi  lə  si im 
za  la  na  ca  ğı  na ina  mı  nı bil  dir  di.

Öz  növ  bə  sin  də  qo  naq  lar da 
öl  kə  miz  də bü  tün sa  hə  lər  də mü 
şa  hi  də olu  nan tə  rəq  qi  dən söh  bət 
aç  dı  lar. Azər  bay  ca  nın Qo  şul  ma 
ma Hə  rə  ka  tı  na sədr  li  yi döv  rün  də 
irə  li sür  dü  yü tə  şəb  büs  lər təq  dir 
edil  di. Nü  ma  yən  də  he  yət  lə  ri  nin 
rəh  bər  lə  ri Azər  bay  ca  nın bu təd  bi  ri 
yük  sək sə  viy  yə  də təş  kil et  di  yi  nə 
gö  rə min  nət  dar  lıq  la  rı  nı bil  dir  di  lər, 
təd  bir  də Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
iş  ti  ra  kı  nı və çı  xı  şı  nı yük  sək qiy 
mət  lən  dir  di  lər.

Gö  rüş  lər  za  ma  nı tə  rəf  ər re 
gional mü  na  qi  şə  lə  rin tö  rət  dik  lə  ri 
fə  sad  la  rın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı, 
qaç  qın və miq  ra  si  ya prob  lem  lə  ri 
nin həl  li yol  la  rı və di  gər qar  şı  lıq  lı 

ma  raq do  ğu  ran mə  sə  lə  lər ba  rə  də 
fi  kir  lə  ri  ni bö  lüş  dü  lər. Söh  bət  lər  də 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki 
şa  fı və par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın 
əhə  miy  yə  ti ba  rə  də fi  kir  lər açıq  lan 
dı. 

İyu  nun 30da Mil  li Məc  li  sin 
səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va konf  ran  sın 
işin  də iş  ti  rak et  mək üçün öl  kə  miz 
də sə  fər  də olan Mi  sir Ərəb Res 
pub  li  ka  sı Se  na  tı  nın səd  ri Ab  del 
Va  hab Ab  del Ra  zeq ilə gö  rüş  dü.

Mil  li Məc  li  sin səd  ri məhz Azər 
bay  can Pre  zi  den  ti  nin tə  şəb  bü  sü ilə 
ya  ra  dı  lan Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın 
Par  la  ment Şə  bə  kə  si  nin Bakı Konf 
ran  sı  na qa  tıl  dı  ğı  na gö  rə qo  na  ğa 
min  nət  dar  lı  ğı  nı ifa  də et  di. Spi  ker 
İl  ham Əli  ye  vin təd  bir  də  ki çı  xı  şı  na 
to  xu  na  raq bil  dir  di ki, öl  kə baş  çı  sı 
nın bir sı  ra ak  tual mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı 
səs  lən  dir  di  yi fi  kir  lər qu  ru  mun 
fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  ri  nin müəy 
yən  ləş  dirilmə  sin  də mü  hüm rol 
oy  na  yır.

Mil  li Məc  li  sin səd  ri döv  lət  lə  r 
a  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin möh  kəm  lən 
mə  sin  də par  la  ment  lə  rin xü  su  si 
əhə  miy  yə  tin  dən  da  nış  dı, par  la 
ment nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin 

qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri  nin təc  rü  bə və 
in  for  ma  si  ya mü  ba  di  lə  si ba  xı  mın 
dan va  cib  li  yi  ni qeyd et  di. 

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Azər  bay  ca  nın  
44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
əl  də et  di  yi möh  tə  şəm qə  lə  bə  dən, 
ha  zır  da iş  ğal  dan azad edil  miş əra 
zi  lə  ri  miz  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən qu  ru 
cu  luq və bər  pa iş  lə  rin  dən söz aç  dı. 
O, tez  lik  lə iki öl  kə ara  sın  da sülh 
sa  zi  şi  nin im  za  la  na  ca  ğı  na ina  mı  nı 
ifa  də et  di.

Mi  sir Ərəb Res  pub  li  ka  sı Se 
na  tı  nın səd  ri Ab  del Va  hab Ab  del 
Ra  zeq onu Ba  kı  da ke  çi  ri  lən  Qo  şul 
ma  ma Hə  rə  ka  tı Par  la  ment Şə  bə 
kə  si  nin Bakı Konf  ran  sı  na də  vət 
et  di  yi  nə gö  rə Mil  li Məc  li  sin səd  ri 
nə tə  şək  kü  rü  nü bil  dir  di. Təd  bi  rin 
yük  sək sə  viy  yə  də təş  kil olun  du  ğu 
nu, Azər  bay  ca  nın bu tə  şəb  bü  sü  nü 
bə  yən  dik  lə  ri  ni bil  dir  di, konf  ran  sın 
dün  ya  da sül  hün və sa  bit  li  yin tə 
min olun  ma  sı  na töh  fə ve  rə  cə  yi  nə 
əmin  li  yi  ni vur  ğu  la  dı. 

Hə  min gün Mil  li Məc  li  sin səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın Türk  mə  nis  tan 
Mil  li Qen  qe  şi (Par  la  men  ti) Məc  li 
si  nin səd  ri Gül  şat Məm  mə  do  va ilə 
də gö  rü  şü baş tut  du.
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Spi  ker türk  mə  nis  tan  lı həm  ka 
rı  na Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın Par 
la  ment Şə  bə  kə  si  nin Ba  kı Konf  ran 
sın  da iş  ti  ra  kı  na gö  rə tə  şək  kü  rü  nü 
bil  dir  di. Konf  ran  sın “Dün  ya  da 
sül  hün və da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fın  
təş  vi  qin  də mil  li par  la  ment  lə  rin  
ro  lu  nun güc  lən  di  ril  mə  si” ki  mi 
ak  tual möv  zu  ya həsr olun  du  ğu 
na,  Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham  
Əli  ye  vin təd  bir  də  ki çı  xı  şın  da 
dün  ya  da  kı möv  cud və  ziy  yət ba 
rə  də də  yər  li fi  kir  lər  söy  lə  di  yi  nə  
diq  qət  çək  di. 

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va dost və qar 
daş öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da əla  qə 
lə  rin in  ki  şa  fın  dan da  söz aç  dı, 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin bu 
gün  lər  də Türk  mə  nis  ta  na sə  fə  ri 
ni xa  tır  la  da  raq, ora  da ke  çi  ri  lən 
gö  rüş  lə  rin, apa  rı  lan da  nı  şıq  la  rın 
iki öl  kə ara  sın  da mü  na  si  bət  lə 
rin da  ha da möh  kəm  lən  mə  si  nə 
bö  yük töh  fə ver  di  yi  ni vur  ğu  la  dı. 
Spi  ker Azər  bay  canTürk  mə  nis  tan 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin in  ki  şa  fın  da hər 
iki öl  kə par  la  ment  lə  ri  nin ro  lu  nu, 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi 
qrup  la  rı  nın fəaliy  yə  ti  ni təq  dir et  di.

Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da  kı mü  na 
si  bət  lə  rin möv  cud sə  viy  yə  sin  dən  

ra  zı  lı  ğı  nı bil  di  rən Türk  mə  nis  tan 
Par  la  men  ti Məc  li  si  nin səd  ri Gül  şat 
Məm  mə  do  va Qo  şul  ma  ma Hə  rə 
ka  tı Par  la  ment Şə  bə  kə  si  nin Ba  kı 
Konf  ran  sı  nın əhə  miy  yə  tin  dən 
da  nış  dı və təd  bi  rə də  və  tə gö  rə tə 
şək  kü  rü  nü bil  dir  di.

Qo  naq Ba  kı Konf  ran  sı  nın yük 
sək sə  viy  yə  də təş  kil edil  mə  si  ni,  
təd  bir  də Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin 
iş  ti  ra  kı  nı və  çı  xı  şı  nı yük  sək qiy 
mət  lən  dir  di, to  xun  du  ğu mə  sə  lə  lə 
rin əhə  miy  yə  ti  nə diq  qət çək  di. 

İyu  nun 30da Mil  li Məc  li  sin 
səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Qo  şul  ma  ma 
Hə  rə  ka  tı  nın Par  la  ment Şə  bə  kə  si 
nin Ba  kı Konf  ran  sın  da iş  ti  rak et 
mək üçün öl  kə  miz  də sə  fər  də olan  
Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nin 
səd  ri Mus  ta  fa Şen  top  la gö  rüş  dü.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va TBMM səd  ri 
ni sa  lam  la  ya  raq bil  dir  di ki, cə  nab 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin tə  şəb 
bü  sü ilə Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın 
Mad  rid  də tə  sis olun  muş Par  la 
ment Şə  bə  kə  si  nin Ba  kı Konf  ran  sı 
“Dün  ya  da sül  hün və da  ya  nıq  lı 

in  ki  şa  fın təş  vi  qin  də mil  li par  la 
ment  lə  rin ro  lu  nun güc  lən  di  ril  mə 
si” möv  zu  su  na həsr edi  lib. Müasir 
dün  ya  da par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı 
nın ro  lu  nun gün  dəngü  nə art  dı  ğı 
bir vaxt  da bu möv  zu çox ak  tual  dır.

Mil  li Məc  li  sin səd  ri Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin təd  bir  də 
ki çı  xı  şın  da  qu  ru  mun qlo  bal sə  viy 
yə  də ge  dən pro  ses  lər  də ro  lu ba  rə  də 
də  yər  li fi  kir  lər səs  lən  dir  di  yi  ni, 
bun  la  rın Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın 
fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  ri  nin müəy 
yən  ləş  mə  si ba  xı  mın  dan mü  hüm 
əhə  miy  yət da  şı  dı  ğı  nı qeyd et  di. 

Mil  li Məc  li  sin səd  ri Azər  bay 
canTür  ki  yə əla  qə  lə  ri  nin bu  gün  kü 
sə  viy  yə  si  ni bir  lik və həm  rəy  li  yi  mi 
zin ye  ni bir tə  za  hü  rü,  44 gün 
lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də qar  daş 
Tür  ki  yə  nin Azər  bay  ca  na bir  mə 
na  lı si  ya  si və mə  nə  vi dəs  tə  yi  ni bu 
bir  li  yin ən par  laq nü  mu  nə  si ki  mi 
qiy  mət  lən  dir  di.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va diq  qə  tə 
çat  dır  dı ki, iyu  nun 15də “Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı ilə Tür  ki  yə 
Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da müt  ə  fiq 
lik mü  na  si  bət  lə  ri haq  qın  da” Şu  şa 
Bə  yan  na  mə  si  nin im  za  lan  ma  sı  nın 
bi  rin  ci il  dö  nü  mü qeyd edil  di. 
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Döv  lət baş  çı  la  rı  mı  zın qə  tiy  yə  ti 
və ira  də  si sa  yə  sin  də Azər  bay  can
Tür  ki  yə müt  ə  fiq  lik mü  na  si  bət  lə  ri 
Azər  bay  ca  nın mə  də  niy  yət pay  tax  tı 
Şu  şa şə  hə  rin  də im  za  lan  mış Şu  şa 
Bə  yan  na  mə  si ilə ən yük  sək zir  və  si 
nə ça  tıb.

Sə  mi  mi söz  lə  rə gö  rə tə  şək  kü  rü 
nü bil  di  rən Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət 
Məc  li  si  nin səd  ri Mus  ta  fa Şen  top 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli 
ye  vin tə  şəb  bü  sü və Mil  li Məc  li  sin 
səd  ri  nin iş  ti  ra  kı ilə Mad  rid  də ya 
ra  dıl  mış Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın 
Par  la  ment Şə  bə  kə  si  nin əhə  miy 
yə  tin  dən da  nış  dı. O, Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti  nin Ba  kı Konf  ran  sın  da  kı 
çı  xı  şın  da to  xun  du  ğu mə  sə  lə  lə  rin 
əhə  miy  yə  ti  ni yük  sək də  yər  lən 
dir  di. Ba  kı Konf  ran  sı  nın yük  sək 
sə  viy  yə  də təş  ki  li  nə gö  rə min  nət 
dar  lı  ğı  nı bil  di  rən TBMM səd  ri 
Tür  ki  yə  nin hə  mi  şə qar  daş Azər 
bay  ca  nın tə  şəb  büs  lə  ri  ni dəs  tək  lə 
di  yi  ni və onun ya  nın  da ol  du  ğu  nu 
diq  qə  tə çat  dır  dı. 

Söh  bət za  ma  nı Mus  ta  fa Şen  top 
dün  ya  da ana  lo  qu ol  ma  yan Tür  ki 
yəAzər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri  nin 
bun  dan son  ra da in  ki  şaf edə  cə  yi  nə 
və möh  kəm  lə  nə  cə  yi  nə əmin  li  yi  ni 
ifa  də et  di.

İyu  nun 29da Mil  li Məc  li  sin 
səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  miz 
də rəs  mi sə  fər  də olan Öz  bə  kis  tan 
Res  pub  li  ka  sı Ali Məc  li  si Se  na  tı  nın 
səd  ri Tən  zi  lə Nar  ba  ye  va ilə gö  rüş 
dü.

Gö  rüş  də Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 
xalq  la  rı  mız ara  sın  da  kı or  taq di  ni 
və mə  nə  vi də  yər  lər  dən da  nış  dı,  
Azər  bay  can və Öz  bə  kis  tan ara 
sın  da mü  na  si  bət  lə  rin öl  kə  lə  ri  miz 
müs  tə  qil  lik əl  də et  dik  dən son  ra 
ye  ni mər  hə  lə  yə yük  səl  di  yi  ni de  di.  

Mil  li Məc  li  sin səd  ri Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
bu gün  lər  də Öz  bə  kis  ta  na rəs  mi 
sə  fə  ri  nin və ora  da im  za  lan  mış sə 
nəd  lə  rin iki öl  kə ara  sın  da st  ra  te  ji 

əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fı ba  xı  mın  dan 
əhə  miy  yə  tin  dən da  nış  dı. Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va cə  nab Pre  zi  den  tin Öz  bə 
kis  ta  na sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də Daş  kən 
din mər  kə  zin  də Ümum  mil  li Li  der 
Hey  dər Əli  ye  vin abi  də  si  nin, onun 
adı  nı da  şı  yan mey  da  nın və par  kın 
açı  lı  şı  nı Azər  bay  can xal  qı  na sev  gi 
nin tə  za  hü  rü ki  mi qiy  mət  lən  dir  di.

Söh  bət za  ma  nı spi  ker Öz  bə 
kis  ta  nın hə  mi  şə Azər  bay  ca  nın 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü dəs  tək  lə  mə 
sin  dən, öl  kə  lə  ri  mi  zin bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də sə  mə  rə  li 
əmək  daş  lı  ğın  dan məm  nun  lu  ğu  nu 
bil  dir  di. İki  tə  rəf  i əla  qə  lə  rin də  rin 
ləş  mə  sin  də qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rın 
özü  nə  məx  sus ro  lu  nu qeyd edən 
Mil  li Məc  li  sin səd  ri hər iki öl  kə  nin 
par  la  men  tin  də dost  luq qrup  la  rı 
nın fəaliy  yət gös  tər  di  yi  ni diq  qə  tə 
çat  dır  dı.

Gö  rüş  də spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa  ro 
va Azər  bay  ca  nın 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  də qa  zan  dı  ğı qə  lə  bə 
və re  gion  da ya  ran  mış ye  ni real  lıq 
ba  rə  də də mə  lu  mat ver  di. Spi  ker 
Fü  zu  li ra  yo  nun  da mək  təb ti  kin  ti 
si ilə bağ  lı gös  tər  di  yi dəs  tə  yə gö  rə 
Öz  bə  kis  ta  na min  nət  dar  lı  ğı  nı bil 
di  rə  rək, bu  nu dost hə  diy  yə  si ki  mi 
də  yər  lən  dir  di.

Gös  tə  ri  lən qo  naq  pər  vər  li  yə 
gö  rə min  nət  dar  lı  ğı  nı bil  di  rən Öz 
bə  kis  tan Res  pub  li  ka  sı Ali Məc  li  si 
Se  na  tı  nın səd  ri Tən  zi  lə Nar  ba  ye  va 
Azər  bay  can  la Öz  bə  kis  tan ara  sın  da 
bir çox sa  hə  lər  də mü  na  si  bət  lə  rin 
uğur  la in  ki  şaf et  mə  sin  dən da  nış 
dı. Azər  bay  ca  na də  fə  lər  lə sə  fər 
et  di  yi  ni de  yən qo  naq hər sə  fər  dən 
fərq  li təəs  sü  rat al  dı  ğı  nı və Pre  zi 
dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
Azər  bay  ca  nın sü  rət  li in  ki  şa  fı  na 
se  vin  dik  lə  ri  ni diq  qə  tə çat  dır  dı.

Tən  zi  lə Nar  ba  ye  va bu gün iş  ti 
rak et  di  yi Azər  bay  canÖz  bə  kis  tan 
Qa  dın sa  hib  kar  la  rı  nın iki  tə  rəf  i 
biz  nes fo  ru  mu  nun əhə  miy  yə  tin 
dən da  nış  dı, Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka 
tı  nın Par  la  ment Şə  bə  kə  si  nin Ba  kı 
Konf  ran  sı  na də  və  tə gö  rə tə  şək 
kü  rü  nü bil  dir  di. Döv  lət  lə  ri  miz 

ara  sın  da  kı mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa 
fın  da par  la  ment  lə  rin ro  lu  nu qeyd 
edən Öz  bə  kis  tan spi  ke  ri par  la  ment 
ko  mi  tə  lə  ri sə  viy  yə  sin  də mü  na  si 
bət  lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nin də 
va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  dı.

İyu  nun 18də Mil  li Məc  li  sin səd 
ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Bey  nəl  xalq Türk 
Aka  de  mi  ya  sı  nın (BTA) sə  la  hiy  yət 
müd  də  ti ba  şa çat  maq  da olan pre  zi 
den  ti Dar  han Kı  dı  ra  lı ilə gö  rüş  dü.

Spi  ker diq  qə  tə çat  dır  dı ki, 
Bey  nəl  xalq Türk Aka  de  mi  ya  sı  
ya  ran  dı  ğı gün  dən eti  ba  rən türk 
öl  kə  lə  ri  nin el  mi in  teq  ra  si  ya  sı  nın 
güc  lən  di  ril  mə  si  nə, or  taq ir  sin hər 
tə  rəf  i təb  li  ği  nə, türk dün  ya  sın  da 
təh  sil və elm sa  hə  sin  də aka  de  mik 
fəaliy  yə  tin əla  qə  lən  di  ril  mə  si  nə 
xid  mət edir. Azər  bay  can di  gər 
türk əmək  daş  lıq təş  ki  lat  la  rı ki  mi 
BTAnın da fəaliy  yə  ti  nə önəm ve 
rir və onun da  ha da in  ki  şaf et  di  ril 
mə  si  nə ça  lı  şır. Qeyd edil  di ki, bu 
aka  de  mi  ya türk  dil  li öl  kə  lər ara 
sın  da elm sa  hə  sin  də əmək  daş  lı  ğın 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
mü  hüm ad  dım  lar atır. 

Bey  nəl  xalq Türk Aka  de  mi  ya 
sı  nın ilk pre  zi  den  ti ki  mi Dar  han 
Kı  dı  ra  lı  nın bu sa  hə  də xid  mət  lə  ri, 
Azər  bay  can və Qa  za  xıs  tan xalq 
la  rı ara  sın  da dost  luq əla  qə  lə  ri  nin 
in  ki  şa  fı  na töh  fə  lə  ri təq  dir edil  di. 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va məhz bu uğur 
la  rı  na gö  rə 2017ci il  de  kab  rın 
28də Azər  bay  can Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin Dar  han Kı  dı  ra  lı  nı 
“Dost  luq” or  de  ni ilə təl  tif  et  mə  si  ni  
xü  su  si di  lə gə  tir  di.

Mil  li Məc  li  sin səd  ri gö  rüş  də 44 
gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si və re 
gion  da ya  ran  mış ye  ni real  lıq  lar  dan 
söh  bət  aç  dı. Şu  şa şə  hə  ri  nin türk 
dün  ya  sı  nın mə  də  niy  yət pay  tax  tı 
se  çil  di  yi  ni xa  tır  la  dan Sa  hi  bə Qa 
fa  ro  va diq  qə  tə çat  dır  dı ki, ha  zır  da 
bö  yük qu  ru  cu  luq iş  lə  ri apa  rı  lan 
Şu  şa şə  hə  ri ye  ni  dən öz in  ti  bah 
döv  rü  nə qə  dəm qo  ya  caq. 
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Bey  nəl  xalq Türk Aka  de  mi  ya  sı 
nın pre  zi  den  ti Dar  han Kı  dı  ra  lı 8 il 
əv  vəl bu və  zi  fə  yə se  çi  lər  kən də ilk 
sə  fə  ri  ni Ba  kı  ya et  di  yi  ni xa  tır  la  dı 
və bu müd  dət ər  zin  də gö  rül  müş 
iş  lər  dən da  nış  dı. Aka  de  mi  ya  nın 
fəaliy  yə  ti  nə ver  di  yi dəs  tə  yə gö  rə 
Mil  li Məc  li  sin səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa 
ro  va  ya və de  pu  tat  la  ra tə  şək  kü 
rü  nü bil  dir  di. Qo  naq öl  kə  mi  zin 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin Ali Baş 
Ko  man  dan  lı  ğı ilə Və  tən mü  ha  ri 
bə  sin  də qa  zan  dı  ğı zə  fə  rin bü  tün 
türk dün  ya  sı  nın bay  ra  mı ki  mi 
qeyd olun  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dır 
dı. 2019cu ilin yan  va  rın  da Azər 
bay  can əra  zi  lə  rin  də türk  lə  rin or  taq 
ta  ri  xi  nə aid mad  di və mə  də  ni ir  sin 
türk dün  ya  sı  nın mü  tə  xəs  sis  lə  ri  nin 
bir  gə iş  ti  ra  kı ilə araş  dı  rıl  ma  sı  nı və 
nə  ti  cə  lə  ri  nin bey  nəl  xalq ic  ti  maiy 
yə  tə təq  dim olun  ma  sı  nı nə  zər  də 
tu  tan “Qaf  qaz  da türk iz  lə  ri” la  yi 
hə  si çər  çi  və  sin  də gö  rü  lə  cək iş  lər 
dən söh  bət  aç  dı. 

İyu  nun 17də Mil  li Məc  li  sin 
səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va IX Qlo  bal 
Ba  kı Fo  ru  mun  da iş  ti  rak et  mək 
üçün öl  kə  miz  də sə  fər  də olan BMT 
Baş ka  ti  bi  nin müavi  ni və BMTnin 
Ce  nev  rə  də  ki böl  mə  si  nin baş di  rek 
to  ru Tat  ya  na Va  lo  va  ya ilə gö  rüş  dü. 
Təd  bi  rin əhə  miy  yə  tin  dən söz açan 
Mil  li Məc  li  sin səd  ri Azər  bay  ca 
nın mü  hüm bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rə 
uğur  la ev sa  hib  li  yi et  di  yi  ni, bu 
ki  mi gö  rüş  lə  rin bey  nəl  xalq əmək 
daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nə, bir 
sı  ra qlo  bal mə  sə  lə  lə  rin mü  za  ki  rə 
si  nə, ye  ni ide  ya və tə  şəb  büs  lə  rin 
mey  da  na gəl  mə  si  nə mü  hüm töh  fə 
lər ver  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı.

Bu il öl  kə  mi  zin BMTyə üzv 
ol  ma  sı  nın 30 il  li  yi  nin ta  mam ol  du 
ğu  nu və ca  ri ilin mart ayın  da Şu  şa 
da bu mü  na  si  bət  lə konf  rans ke  çi 
ril  di  yi  ni qeyd edən spi  ker BMT və 
onun ix  ti  sas  laş  mış təş  ki  lat  la  rı ilə 
sıx əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri  nə ma  lik 
ol  du  ğu  mu  zu vur  ğu  la  dı. 

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil  dir  di ki, 
Azər  bay  can Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı 
na sədr  li  yi döv  rün  də bu təş  ki  la  tın 
bir ne  çə ses  si  ya  sı  nın ça  ğı  rıl  ma  sı  nın 
tə  şəb  büs  ka  rı olub və hə  min ses 
si  ya  lar  da pan  de  mi  ya ilə əla  qə  dar 
mü  hüm qət  na  mə  lər qə  bul edi  lib. 
Öl  kə  miz Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin tə  şəb  bü  sü ilə təş  ki  la  tın Par  la 
ment Şə  bə  kə  si  ni ya  ra  dıb. İna  nı  rıq 
ki, Par  la  ment Şə  bə  kə  si  nin Bi  rin  ci 
Konf  ran  sı bü  tün üzv öl  kə  lər üçün 
fay  da  lı ola  caq.

Spi  ker ha  zır  da post  mü  na  qi  şə 
döv  rü  nü ya  şa  yan Azər  bay  ca  nın 
da  vam  lı sülh və sa  bit  li  yin tə  rəf 
da  rı ol  du  ğu  nu vur  ğu  la  dı. Tez  lik  lə 
Er  mə  nis  tan  la Azər  bay  can ara  sın  da 
sülh sa  zi  şi im  za  la  na  ca  ğı  nı, Zən 
gə  zur dəh  li  zi  nin is  ti  fa  də  yə ve  ri  lə 
cə  yi  nin tək  cə re  gion öl  kə  lə  ri üçün 
de  yil, di  gər öl  kə  lə  rin in  ki  şa  fı üçün 
də fay  da  lı ola  ca  ğı  nı di  lə gə  tir  di.

Azər  bay  ca  na sə  fə  rin  dən məm 
nun  lu  ğu  nu bil  di  rən BMT Baş 
ka  ti  bi  nin müavi  ni və BMTnin 
Ce  nev  rə  də  ki böl  mə  si  nin  baş di 
rek  to  ru Tat  ya  na Va  lo  va  ya ötən 30 
il ər  zin  də Azər  bay  ca  nın bö  yük 
uğur  lar qa  zan  dı  ğı  nı və in  ki  şaf 
et  di  yi  ni söy  lə  di. Qo  naq öl  kə  mi  zin 
BMT üçün bir sı  ra is  ti  qa  mət  lər  də 
əmək  daş  lıq ba  xı  mın  dan mü  hüm 
tə  rəf  daş ol  du  ğu  nu və Qo  şul  ma  ma 
Hə  rə  ka  tı  na uğur  lu sədr  li  yin  dən 
ra  zı  lı  ğı  nı bil  dir  di. Azər  bay  ca  nın 
CO  VID19 pan  de  mi  ya  sı ilə mü  ba 
ri  zə  də di  gər öl  kə  lə  rə yar  dım  la  rı  na 
gö  rə tə  şək  kür et  di.

Söh  bət  də gen  der bə  ra  bər  li  yi, 
qa  dın  la  rın təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  lə 
rin  də, hər  bi mü  na  qi  şə  lə  rin həl 
lin  də, si  ya  sət  də iş  ti  ra  kı və di  gər 
mə  sə  lə  lər ba  rə  də fi  kir mü  ba  di  lə  si 
apa  rıl  dı.

İyu  nun 13də Mil  li Məc  li  sin 
səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  miz  də 
sə  fər  də olan BMT Baş As  samb  le  ya 
sı  nın 76cı ses  si  ya  sı  nın pre  zi  den  ti 
Ab  dul  la Şa  hid  lə gö  rüş  dü.

Bu ilin fev  ral ayın  da BMTnin 
Azər  bay  can  da  kı daimi koor  di  na 
to  ru xa  nım Vla  dan  ka And  reeva ilə 
Mil  li Məc  lis  də gö  rü  şü  nü xa  tır  la 
yan spi  ker diq  qə  tə çat  dır  dı ki, bu 
il biz Azər  bay  ca  nın BMTyə üzv 
ol  ma  sı  nın 30 il  li  yi  ni qeyd edi  rik. 
Azər  bay  can təş  ki  lat  da hə  mi  şə 
çox fəal olub və 155 üzv döv  lə  tin 
dəs  tə  yi ilə 20122013cü il  lər üçün 
qu  ru  mun qey  ridaimi üz  vü se  çi  lib 
ki, bu da öl  kə  mi  zin bey  nəl  xalq nü 
fu  zu  na də  la  lət edir. Bu gün Azər 
bay  can Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın 
səd  ri ki  mi BMTnin tə  şəb  büs  lə  ri  ni 
dəs  tək  lə  yir və qlo  bal ma  raq do  ğu 
ran mə  sə  lə  lə  rə öz töh  fə  si  ni ve  rir. 

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Azər  bay  ca  nın 
çox  mə  də  niy  yət  li öl  kə ol  ma  sın  dan, 
mul  ti  kul  tu  ra  lizm ənə  nə  lə  rin  dən, 
burada müx  tə  lif di  ni və et  nik 
qrup  la  rın əsr  lər bo  yu sülh və dost 
luq şə  raitin  də bir  gə ya  şa  ma  sın  dan  
söh  bət  aç  dı. 

Res  pub  li  ka  mız  da qa  dın  la  rın öl 
kə hə  ya  tı  nın müx  tə  lif sa  hə  lə  rin  də 
ya  xın  dan iş  ti  rak et  di  yi  ni söy  lə  yən 
Mil  li Məc  li  sin səd  ri bil  dir  di ki, 
Azər  bay  can Şərq  də qa  dı  na seç  ki 
hü  qu  qu ver  miş ilk öl  kə  dir. Bu gün 
Azər  bay  can  da Ailə, Qa  dın və Uşaq 
Prob  lem  lə  ri üz  rə Döv  lət Ko  mi  tə 
si, həm  çi  nin par  la  ment  də mü  va  fiq 
ko  mi  tə fəaliy  yət gös  tə  rir. 

Gö  rüş  də 44 gün  lük Və  tən mü 
ha  ri  bə  si və re  gion  da ya  ran  mış ye  ni 
real  lıq  lar ba  rə  də söz açan Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va tez  lik  lə Er  mə  nis  tan  la 
Azər  bay  can ara  sın  da sülh sa  zi  şi 
im  za  la  na  ca  ğı  na ina  mı  nı ifa  də et  di.

BMT Baş As  samb  le  ya  sı  nın 76cı 
ses  si  ya  sı  nın pre  zi  den  ti Ab  dul  la 
Şa  hid BMTAzər  bay  can əmək  daş  lı 
ğı  nın yük  sək sə  viy  yə  də ol  ma  sın  dan, 
öl  kə  mi  zin Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  na 
uğur  lu sədr  li  yin  dən ra  zı  lı  ğı  nı bil  dir 
di. Söh  bət za  ma  nı qo  naq Par  la  ment 
Şə  bə  kə  si  nin qu  rul  ma  sın  da Azər  bay 
ca  nın təc  rü  bə  si, ak  tiv ro  lu, gen  der 
bə  ra  bər  li  yi, qa  dın  la  rın si  ya  sət  də 
iş  ti  ra  kı, re  gion  da da  vam  lı sül  hün tə 
min olun  ma  sı  nın va  cib  li  yi və di  gər 
mə  sə  lə  lər ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni açıq  la  dı. 
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İyu  nun 13də Mil  li Məc  li  sin 
səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  miz  də 
rəs  mi sə  fər  də olan Slo  va  ki  ya Res 
pub  li  ka  sı Mil  li Şu  ra  sı  nın spi  ke  ri 
Bo  ris Kol  la  rın baş  çı  lıq et  di  yi nü 
ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Əv  vəl  cə Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va ilə 
slo  va  ki  ya  lı spi  ker ara  sın  da tək  bə 
tək gö  rüş ol  du, son  ra gö  rüş ge  niş 
tər  kib  də da  vam et  di  ril  di. Par  la 
men  tin səd  ri bu sə  fə  ri öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri  nin 
tə  za  hü  rü ki  mi də  yər  lən  dir  di. Sa 
hi  bə Qa  fa  ro  va ötən il Slo  va  ki  ya  ya 
sə  fə  ri  ni xa  tır  la  ya  raq, bu öl  kə rəs 
mi  lə  ri ilə ke  çi  ri  lən gö  rüş  lə  rin əhə 
miy  yə  ti  ni vur  ğu  la  dı. O, Slo  va  ki  ya 
spi  ke  ri  nin bu sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də 
ke  çir  di  yi gö  rüş  lə  rin mü  na  si  bət  lə 
ri  mi  zin da  ha da də  rin  ləş  mə  si  nə və 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nə töh  fə ve  rə  cə  yi 
nə ümid  var ol  du  ğu  nu bil  dir  di. Öl 
kə  lə  ri  miz ara  sın  da si  ya  si, iq  ti  sa  di, 
ti  ca  rət, hu  ma  ni  tar və di  gər sa  hə 
lər  də bir sı  ra mü  hüm sə  nəd  lə  rin 
im  za  lan  dı  ğı vur  ğu  lan  dı.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil  dir  di ki, 
müx  tə  lif di  ni və et  nik qrup  lar 
əsr  lər bo  yu res  pub  li  ka  mız  da sülh 

və dost  luq şə  raitin  də ya  şa  yıb  lar. 
Spi  ker sə  fər çər  çi  və  sin  də qo  naq 
la  rın Ba  kı  da və Azər  bay  ca  nın böl 
gə  lə  rin  də müx  tə  lif di  ni və mə  də  ni 
abi  də  lə  rin  ka  to  lik və pra  vos  lav 
kil  sə  lə  ri  nin, si  na  qoq  la  rın, məs 
cid  lə  rin ey  ni za  man  da fəaliy  yət 
gös  tər  mə  si  nə şa  hid ol  duq  la  rı  nı 
məm  nun  luq  la vur  ğu  la  dı. 

Sədr döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər 
sis  te  min  də par  la  ment  lə  rin ro  lun 
dan, par  la  ment spi  ker  lə  ri  nin və 
de  pu  tat  la  rın qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri  nin 
əmək  daş  lı  ğı  mı  zın in  ki  şa  fı ba  xı  mın 
dan önə  min  dən  söz aç  dı. O, hər 
iki öl  kə  nin qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qan  la 
rın  da dost  luq qrup  la  rı  nın fəaliy  yət 
gös  tər  mə  si  ni təq  dir et  di, təc  rü  bə və 
in  for  ma  si  ya mü  ba  di  lə  si ba  xı  mın  dan 
be  lə hal  la  rın önə  min  dən da  nış  dı.

Spi  ker AŞ  PA, ATƏT PA, NA  TO 
PA, Par  la  ment  lə  ra  ra  sı İt  i  faq ki  mi 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da əmək 
daş  lı  ğı  mı  zın sə  viy  yə  si  ni da  ha da 
ar  tır  maq üçün yax  şı im  kan  lar ol 
du  ğu  nu de  di.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va qo  naq  la 
rın Azər  bay  ca  nın iş  ğal  dan azad 
olun  muş əra  zi  lə  ri  nə, o cüm  lə  dən 
mə  də  niy  yət pay  tax  tı  mız Şu  şa  ya 
sə  fər  lə  ri  nə to  xu  na  raq qeyd et  di 

ki, Er  mə  nis  tan iş  ğal döv  rün  də bu 
əra  zi  lər  də  ki bü  tün şə  hər və kənd 
lə  ri bi  lə  rək  dən da  ğıt  mış, mə  də  ni, 
di  ni ob  yekt  lə  ri van  da  liz  mə mə  ruz 
qoy  muş  dur. Azər  bay  can öz əra  zi 
lə  ri  ni azad et  dik  dən son  ra hə  min 
böl  gə  lər  də ge  niş  miq  yas  lı bər  pa və 
qu  ru  cu  luq iş  lə  ri  nə baş  la  yıb. 

Sədr  bil  dir  di ki, Av  ro  pa İt  i  fa  qı 
Şu  ra  sı  nın pre  zi  den  ti Şarl Mi  şe  lin 
tə  şəb  bü  sü ilə Azər  bay  can Pre  zi 
den  ti və Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi  ri 
ara  sın  da üçün  cü üç  tə  rəf  i gö  rüş 
ke  çi  ri  lib. Ümid  va  rıq ki, Er  mə  nis  tan 
da öz öh  də  lik  lə  ri  ni ye  ri  nə ye  ti  rə  cək, 
konst  ruk  tiv ya  naş  ma nü  ma  yiş et  di 
rə  cək  dir. Post  mü  na  qi  şə döv  rün  də 
Cə  nu  bi Qaf  qaz  da əmək  daş  lıq üçün 
ye  ni im  kan  lar ya  ra  nıb. Zən  gə  zur 
dəh  li  zi, əl  də edil  miş ra  zı  laş  ma  la 
ra uy  ğun açı  la  caq ye  ni nəq  liy  yat 
inf  rast  ruk  tu  ru böl  gə  nin si  ma  sı  nı 
ta  mam də  yi  şə  cək. Av  ro  pa öl  kə  lə  ri, 
o cüm  lə  dən Slo  va  ki  ya bu nəq  liy  yat 
inf  rast  ruk  tu  run  dan fay  da  la  na və 
ye  ni ba  zar  la  ra çı  xış əl  də edə bi  lər  lər.

Spi  ker bir da  ha vur  ğu  la  dı ki, 
Slo  va  ki  ya nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
bu sə  fə  ri par  la  ment  lə  ra  ra  sı mü  na 
si  bət  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fın  da ye  ni bir 
sə  hi  fə aça  caq.
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Slo  va  ki  ya Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Şu  ra  sı  nın spi  ke  ri Bo  ris Kol  lar öl  kə 
mi  zə sə  fə  rin  dən və bu  ra  da ke  çir  di 
yi gö  rüş  lər  dən məm  nun qal  dı  ğı  nı 
söy  lə  di. O, öz öl  kə  si  nin Azər  bay 
can  la əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö  yük 
önəm ver  di  yi  ni, si  ya  si, iq  ti  sa  di, hu 
ma  ni  tar sa  hə  lər  də əla  qə  lə  ri  mi  zin 
in  ki  şa  fı  nın ümu  mi mə  na  fe  lə  ri  mi  zə 
xid  mət et  di  yi  ni di  lə gə  tir  di. 

Slo  va  ki  ya  lı spi  ker öl  kə  mi  zə 
sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də Azər  bay  ca  nın 
iş  ğal  dan azad edil  miş əra  zi  lə  ri  nə, 
o cüm  lə  dən Şu  şa şə  hə  ri  nə sə  fər et 
dik  lə  ri  ni bil  di  rə  rək sə  fər təəs  sü  rat 
la  rı haq  qın  da öz yük  sək fi  kir  lə  ri  ni 
bö  lüş  dü, bu əra  zi  lər  də apa  rı  lan 
qu  ru  cu  luq və bər  pa iş  lə  ri  ni təq  dir 
et  di. 

İyu  nun 9da Mil  li Məc  li  sin 
səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Çe  xi  ya Res 
pub  li  ka  sı  nın öl  kə  miz  də fəaliy  yət 
müd  də  ti ba  şa ça  tan sə  fi  ri Mi  lan 
Ekert ilə gö  rüş  dü.

Spi  ker sə  fi  rin öl  kə  miz  də ça 
lış  dı  ğı müd  dət  də Azər  bay  can və 
Çe  xi  ya ara  sın  da  kı mü  na  si  bət  lə  rin 
in  ki  şa  fı sa  hə  sin  də gör  dü  yü iş  lə  ri 

müs  bət qiy  mət  lən  dir  di, ona bun 
dan son  ra  kı dip  lo  ma  tik fəaliy  yə 
tin  də uğur  lar ar  zu  la  dı. 

Öl  kə  mi  zin Çe  xi  ya ilə mü  na 
si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da ma  raq  lı 
ol  du  ğu  nu de  yən spi  ker bil  dir  di 
ki, gə  lən il Azər  bay  can  la Çe  xi  ya 
ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə 
rin ya  ran  ma  sı  nın 30 il  li  yi ta  mam 
olur. Bu il  lər ər  zin  də öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da əmək  daş  lı  ğa dair bir sı  ra 
sə  nəd  lər im  za  lan  mış  dır. On  lar  dan 
ən önəm  li  si isə “Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı ilə Çe  xi  ya Res  pub  li  ka  sı 
ara  sın  da st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq haq 
qın  da Bir  gə Bə  yan  na  mə”dir.

Söh  bət za  ma  nı Mil  li Məc  li  sin 
səd  ri öl  kə  lər ara  sın  da əla  qə  lə  rin 
in  ki  şa  fın  da par  la  ment  lə  ra  ra  sı mü 
na  si  bət  lə  rin önə  min  dən də da  nış 
dı. 

Gö  rüş  də 44 gün  lük Və  tən mü 
ha  ri  bə  si və re  gion  da ya  ran  mış ye  ni 
real  lıq  lar  dan söz açan Sa  hi  bə Qa  fa 
ro  va Azər  bay  ca  nın da  vam  lı sülh 
və sa  bit  li  yin tə  rəf  da  rı ol  du  ğu  nu 
diq  qə  tə çat  dır  dı və tez  lik  lə iki öl  kə 
ara  sın  da sülh sa  zi  şi im  za  la  na  ca  ğı 
na ina  mı  nı ifa  də et  di.

Çe  xi  ya Res  pub  li  ka  sı  nın öl  kə 
miz  də  ki sə  fi  ri Mi  lan Ekert öl  kə 

si  nin Azər  bay  can  la mü  na  si  bət  lə 
rin in  ki  şa  fı  na bö  yük əhə  miy  yət 
ver  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı. Qo  naq 
Azər  bay  ca  nın Çe  xi  ya üçün xü  su  si 
lə ener  ji sa  hə  sin  də st  ra  te  ji tə  rəf  daş 
ol  du  ğu  nu qeyd et  di. 

Söh  bət za  ma  nı qar  şı  lıq  lı əla  qə 
lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nin hər iki 
tə  rə  fə fay  da  sın  dan da  nı  şan sə  fir 
Azər  bay  ca  nın iş  ğal  dan azad olun 
muş əra  zi  lə  ri  nə sə  fər et  di  yi  ni, ora 
da ge  dən ti  kin  tiqu  ru  cu  luq iş  lə  ri  ni 
şəx  sən gör  dü  yü  nü diq  qə  tə çat  dır 
dı. O, xü  su  si  lə Xu  da  fə  rin kör  pü  sü 
ilə ta  nış  lı  ğın on  da bö  yük təəs  sü  rat 
ya  rat  dı  ğı  nı qeyd et  di. 

Sə  fir Çe  xi  ya şir  kət  lə  ri  nin Azər 
bay  ca  nın iş  ğal  dan azad olun  muş 
əra  zi  lə  ri  nin bər  pa  sı iş  lə  rin  də iş  ti 
rak et  mək  də ma  raq  lı ol  duq  la  rı  nı 
bil  dir  di. Çe  xi  ya  nın ya  xın vaxt  lar 
da Av  ro  pa İt  i  fa  qı  na sədr  lik edə 
cə  yi  ni qeyd edən qo  naq öl  kə  si  nin 
Av  ro  pa İt  i  fa  qıAzər  bay  can əla  qə 
lə  ri  nin in  ki  şa  fı  nı dəs  tək  lə  yə  cə  yi 
ni və bu işə töh  fə ver  mə  yə ha  zır 
ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dır  dı. Söh  bət 
za  ma  nı par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə 
lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si sa  hə  sin 
də ye  ni əmək  daş  lıq im  kan  la  rı  na 
nə  zər sa  lın  dı.
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İyu  nun 9da Mil  li Məc  li  sin 
səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Mi  sir Ərəb 
Res  pub  li  ka  sı  nın öl  kə  miz  də  ki sə  fi  ri 
Hi  şam Mo  ha  med Na  ğı Ab  del Hə 
mid  lə gö  rüş  dü.

Mil  li Məc  li  sin səd  ri dip  lo  ma  ta 
ye  ni və  zi  fə  sin  də uğur  lar ar  zu  la  dı 
və onun öl  kə  miz  də ça  lış  dı  ğı müd 
dət  də iki öl  kə ara  sın  da  kı əla  qə  lə  rin 
da  ha da in  ki  şaf edə  cə  yi  nə ina  mı  nı 
bil  dir  di.

Spi  ker Azər  bay  can  la Mi  si  rin 
dost öl  kə  lər ol  du  ğu  nu və döv  lət  lə  r 
a  ra  sı mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin ha  zır  kı sə 
viy  yə  sin  dən məm  nun  lu  ğu  nu ifa  də 
et  di. Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va diq  qə  tə çat 
dır  dı ki, bu il Azər  bay  can  la Mi  sir 
ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  rin 
qu  rul  ma  sı  nın 30 il  li  yi  ni qeyd edi 
rik və bu il  lər ər  zin  də öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da bir çox sa  hə  lər  də möh  kəm 
əla  qə  lər for  ma  la  şıb. Öl  kə  lə  ri  miz 
BMT, İs  lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı, 
Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı çər  çi  və  sin  də 
sıx əmək  daş  lıq edir  lər. 

Söh  bət za  ma  nı iki öl  kə ara  sın  da 
iq  ti  sa  diy  yat, mə  də  niy  yət, təh  sil, 

tu  rizm sa  hə  lə  rin  də əla  qə  lə  rin in 
ki  şa  fı və di  gər möv  zu  lar  da söh  bət 
apa  rıl  dı.

Spi  ker bil  dir  di ki, par  la  ment  lə  r
a  ra  sı mü  na  si  bət  lər öl  kə  lər ara  sın  da 
iki  tə  rəf  i və çox  tə  rəf  i əla  qə  lə 
rin mü  hüm tər  kib his  sə  lə  rin  dən 
bi  ri  dir. Bu ba  xım  dan par  la  ment 
dost  luq qrup  la  rı  nın fəaliy  yə 
ti təq  di  rə  la  yiq  dir. Öl  kə  lə  ri  mi  zin 
qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı ara  sın  da 
mü  na  si  bət  lə  rin da  ha da möh  kəm 
lən  di  ril  mə  si üçün yax  şı im  kan  lar 
var. 

Gö  rüş  də 44 gün  lük Və  tən mü 
ha  ri  bə  sin  də Azər  bay  ca  nın möh  tə 
şəm qə  lə  bə  sin  dən da  nı  şan Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va bil  dir  di ki, öl  kə  miz 
da  vam  lı sül  hün, sa  bit  li  yin, mü  na 
si  bət  lə  rin nor  mal  laş  dı  rıl  ma  sı  nın 
tə  rəf  da  rı  dır və bu  nun üçün Er  mə 
nis  ta  na bir sı  ra tək  lif  ər irə  li sü  rüb. 
İna  nı  rıq ki, tez  lik  lə iki öl  kə ara  sın 
da sülh sa  zi  şi im  za  la  na  caq və bu, 
bü  tün re  gion öl  kə  lə  ri  nin  in  ki  şa  fı 
na öz töh  fə  si  ni ve  rə  cək.

Mi  sir Ərəb Res  pub  li  ka  sı  nın öl 
kə  miz  də  ki sə  fi  ri Hi  şam Mo  ha  med 
Na  ğı Ab  del Hə  mid təb  ri  kə gö  rə 
tə  şək  kü  rü  nü bil  dir  di və iki öl  kə 

ara  sın  da  kı mü  na  si  bət  lə  rin bun 
dan son  ra da in  ki  şa  fı üçün səy  lə 
ça  lı  şa  ca  ğı  nı de  di. O, Azər  bay  ca  nın 
Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  na uğur  lu 
sədr  li  yi  nə və öl  kə  mi  zin tə  şəb  bü  sü 
ilə bu qu  ru  mun Par  la  ment Şə  bə  kə 
si  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na gö  rə təb  rik  lə 
ri  ni çat  dır  dı.

İyu  nun 8də Mil  li Məc  li  sin səd 
ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Çi  li Res  pub  li 
ka  sı  nın öl  kə  miz  də  ki sə  fi  ri Rod  ri  qo 
Ar  kos ilə gö  rüş  dü. 

Spi  ker Azər  bay  can  la Çi  li ara 
sın  da dip  lo  ma  tik əla  qə  lər  dən, 
mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin ha  zır  kı və  ziy 
yə  tin  dən da  nış  dı. Qeyd olun  du 
ki, Azər  bay  can və Çi  li iki  tə  rəf  i və 
çox  tə  rəf  i for  mat  da əmək  daş  lıq 
edir, hər iki öl  kə Qo  şul  ma  ma Hə 
rə  ka  tı  nın üzv  lə  ri  dir və bu, əmək 
daş  lıq üçün va  cib plat  for  ma  dır.

Mil  li Məc  li  sin səd  ri qar  şı  lıq  lı 
tə  mas  la  rın, sə  fər  lə  rin mə  lu  mat  lı  lı 
ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, xalq  la  rı  mı  zın bir
bi  ri  ni da  ha ya  xın  dan ta  nı  ma  sı ba 
xı  mın  dan əhə  miy  yə  tin  dən da  nış  dı, 
Azər  bay  can tə  rə  fi  nin tə  şəb  bü  sü ilə 
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ya  ra  dıl  mış Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı 
nın Par  la  ment Şə  bə  kə  si  nin fəaliy 
yə  ti ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni bö  lüş  dü.  

Çi  li  nin öl  kə  miz  də  ki sə  fi  ri Rod 
ri  qo Ar  kos öl  kə  si  nin Azər  bay  can  la 
mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö  yük 
əhə  miy  yət ver  di  yi  ni bil  dir  di. O, bu 
ba  xım  dan bü  tün sa  hə  lər  də əla  qə 
lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nin hər iki 
tə  rəf üçün fay  da  lı ola  ca  ğı  nı de  di, 
öl  kə  si  nin Er  mə  nis  tan  la Azər  bay 
can ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin nor 
mal  laş  dı  rıl  ma  sı pro  se  si  ni dəs  tək  lə 
di  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı.

İyu  nun 6da Mil  li Məc  li  sin səd 
ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va ABŞın öl  kə 
miz  də  ki sə  fi  ri Örl Lit  en  ber  ger ilə 
gö  rüş  dü.

Sə  fi  ri Mil  li Məc  lis  də sa  lam  la 
maq  dan məm  nun  lu  ğu  nu bil  di  rən  
spi  ker bu il Azər  bay  can və ABŞ 
ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət 
lə  rin qu  rul  ma  sı  nın 30 il  li  yi  nin 
ta  mam ol  du  ğu  nu söy  lə  di. O, ötən 
dövr ər  zin  də öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
bir çox sa  hə  lər  də ge  niş əmək  daş  lıq 
əla  qə  lə  ri  nin qu  rul  du  ğu  nu diq  qə 
tə çat  dır  dı. Mil  li Məc  li  sin səd  ri 
ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yin  dən, ABŞın 
Azər  bay  ca  nın tə  şəb  büs  ka  rı ol  du  ğu 
re  gional ener  ji la  yi  hə  lə  ri  nin hə  ya  ta 

ke  çi  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də  ki dəs 
tə  yin  dən, bey  nəl  xalq ter  ro  riz  mə 
qar  şı mü  ba  ri  zə  dən, iq  ti  sa  diy  ya  tın 
müx  tə  lif sa  hə  lə  rin  də ge  niş əmək 
daş  lıq  dan söh  bət aç  dı.

Spi  ker par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla 
qə  lə  rin əhə  miy  yə  tin  dən da  nı  şa 
raq hər iki öl  kə  nin par  la  men  tin 
də dost  luq qrup  la  rı  nın fəaliy  yət 
gös  tər  di  yi  ni, müx  tə  lif for  mat  lar  da 
mü  tə  ma  di gö  rüş  lə  rin ke  çi  ril  di  yi  ni 
bil  dir  di. Qeyd olun  du ki, Azər  bay 
can yal  nız fe  de  ral sə  viy  yə  də de  yil, 
ABŞ ştat  la  rı  nın qa  nun  ve  ri  ci or  qan 
la  rı ilə də əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş 
mə  sin  də ma  raq  lı  dır.

Gö  rüş  də Azər  bay  ca  nın 44 gün 
lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də əl  də 
et  di  yi zə  fər və re  gion  da ya  ran  mış 
ye  ni və  ziy  yət ba  rə  də mə  lu  mat 
ve  rən Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil  dir  di ki, 
öl  kə  miz sülh və sa  bit  li  yin tə  rəf 
da  rı  dır. Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də  ki 
möh  tə  şəm qə  lə  bə  miz və 30 ilə 
ya  xın Er  mə  nis  ta  nın iş  ğa  lı al  tın  da 
olan tor  paq  la  rı  mı  zın azad edil  mə 
si re  gion  da ye  ni real  lıq  lar ya  ra  dıb. 
Azər  bay  can əra  zi  lə  ri  nin tez  lik  lə 
mi  na  lar  dan tə  miz  lən  mə  si və 30 
ilə ya  xın məc  bu  ri köç  kün hə  ya  tı 
ya  şa  mış və  tən  daş  la  rın öz yurd  la 
rı  na qa  yıt  ma  sı üçün sü  rət  li bər  pa 
və qu  ru  cu  luq iş  lə  ri apa  rır. İna  nı  rıq 
ki, iki öl  kə ara  sın  da sülh sa  zi  şi im 

za  la  na  caq və bu, re  gion öl  kə  lə  ri  nin  
in  ki  şa  fı  na ye  ni tə  kan ve  rə  cək  dir.

Sə  mi  mi gö  rü  şə gö  rə tə  şək  kü 
rü  nü bil  di  rən ABŞın öl  kə  miz  də  ki 
sə  fi  ri Örl Lit  en  ber  ger Azər  bay 
ca  nın ABŞ üçün mü  hüm tə  rəf  daş 
ol  du  ğu  nu, öl  kə  si  nin Azər  bay  can  la 
mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö  yük 
önəm ver  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı. 
O, bu sa  hə  də par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si 
nin fay  da  lı ola  ca  ğın  dan da  nış  dı.

Gö  rüş  də qar  şı  lıq  lı ma  raq do 
ğu  ran bir sı  ra mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da 
fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı.

İyu  nun 3də Mil  li Məc  li  sin 
səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  miz  də 
sə  fər  də olan Pol  şa Res  pub  li  ka  sı 
par  la  men  ti  nin Azər  bay  can  la par 
la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu  nun 
rəh  bə  ri Yoan  na Li  xots  ka və qru 
pun üzv  lə  ri ilə gö  rüş  dü.

Spi  ker bu sə  fə  rin Azər  bay  can
Pol  şa mü  na  si  bət  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  na 
öz töh  fə  si  ni ve  rə  cə  yi  nə ina  mı  nı 
bil  dir  di. Bu il öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
dip  lo  ma  tik  mü  na  si  bət  lə  rin qu  rul 
ma  sı  nın 30 il  li  yi  nin qeyd olu  na  ca  ğı 
nı və bu il  lər ər  zin  də əla  qə  lə  ri  mi  zin 
bö  yük in  ki  şaf yo  lu keç  di  yi  ni diq  qə 
tə çat  dır  dı. O, öl  kə  lə  ri  miz və xalq  la 
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rı  mız ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın də  rin 
kök  lə  ri və ta  ri  xi ba  rə  də da  nış  dı.

İki öl  kə ara  sın  da  kı mü  na  si  bət 
lə  rin in  ki  şa  fın  da döv  lət baş  çı  la  rı 
nın və yük  sək sə  viy  yə  li qar  şı  lıq  lı 
sə  fər  lə  rin xü  su  si əhə  miy  yə  ti  ni 
qeyd edən Mil  li Məc  li  sin səd  ri bu 
sə  fər  lər za  ma  nı im  za  lan  mış sə  nəd 
lə  rin əla  qə  lə  ri  mi  zin hü  qu  qi ba  za  sı 
nı təş  kil et  di  yi  ni vur  ğu  la  dı.

2021ci ilin sent  yab  rın  da Vya 
na şə  hə  rin  də ke  çi  ri  lən Par  la  ment 
Sədr  lə  ri  nin 5ci Ümum  dün  ya 
Konf  ran  sın  da Pol  şa Se  na  tı  nın səd  ri 
To  maş Qrods  ki ilə gö  rü  şü  nü xa  tır 
la  dan Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va be  lə gö  rüş 
lə  rin əhə  miy  yə  ti  ni, hər iki öl  kə  nin 
par  la  men  tin  də dost  luq qrup  la  rı  nın 
ol  ma  sı  nı təq  dir et  di və par  la  ment 
lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki  şaf pers  pek 
tiv  lə  ri ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni bö  lüş  dü.

Par  la  ment səd  ri qeyd et  di ki, 
mul  ti  kul  tu  ral və to  le  rant öl  kə olan 
Azər  bay  can  da Şərq öl  kə  lə  ri ara  sın 
da qa  dın  la  ra ilk ola  raq seç  ki hü  qu 
qu ve  ri  lib. Bu  ra  da müx  tə  lif xalq 
la  rın və din  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri, 
o cüm  lə  dən pol  yak  lar bə  ra  bər  hü 
quq  lu və  tən  daş  lar ki  mi ya  şa  yır  lar. 

O, öl  kə  mi  zin Av  ro  pa İt  i  fa  qı  nın 
9 üz  vü, o cüm  lə  dən Pol  şa ilə st  ra 
te  ji tə  rəf  daş  lıq sə  nəd  lə  ri im  za  la  dı 
ğı  nı  di  lə gə  tir  di.

Spi  ker qo  naq  la  ra 44 gün  lük 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də öl  kə  mi  zin 
qa  zan  dı  ğı qə  lə  bə və öz əra  zi  lə  ri 
ni iş  ğal  dan azad et  mə  si, re  gion  da 
ya  ran  mış ye  ni real  lıq ba  rə  də ət  raf  ı 
mə  lu  mat ver  di.

Pol  şa Res  pub  li  ka  sı par  la  men  ti 
nin Azər  bay  can  la par  la  ment  lə  r 
a  ra  sı dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri 
Yoan  na Li  xots  ka gös  tə  ri  lən qo  naq 
pər  vər  li  yə gö  rə tə  şək  kü  rü  nü bil 
dir  di və öl  kə  si  nin bü  tün sa  hə  lər  də 
Azər  bay  can  la əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın 
da ma  raq  lı ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat 
dır  dı. Qo  naq Azər  bay  can  da pol  yak 
di  li  nə olan ma  ra  ğın və bu di  lin 
uni  ver  si  tet  lər  də təd  ris edil  mə  si  nin 
on  la  rı çox se  vin  dir  di  yi  ni de  di.

Söh  bət za  ma  nı Pol  şa  da qa 
dın  la  rın öl  kə hə  ya  tı  nın müx  tə  lif 

sa  hə  lə  rin  də, o cüm  lə  dən döv  lət 
ida  rə  çi  li  yin  də, par  la  ment  də təm  sil 
çi  li  yi, iq  ti  sa  diti  ca  ri mü  na  si  bət  lə 
rin, par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin 
in  ki  şa  fı və di  gər möv  zu  lar  da fi  kir 
mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı, qar  şı  lıq  lı sə 
fər  lə  rin əhə  miy  yə  ti vur  ğu  lan  dı.

Gö  rüş  də Azər  bay  canPol  şa 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə 
iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri Sət  ar Möh 
ba  lı  yev, Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
rəh  bə  ri Fə  rid Ha  cı  yev, öl  kə  mi  zin 
Pol  şa  da  kı sə  fi  ri Nər  giz Qur  ba  no 
va, Pol  şa  nın Azər  bay  can  da  kı sə  fi  ri 
Ra  fal Po  bors  ki və di  gər rəs  mi şəxs 
lər iş  ti  rak edir  di  lər.

İyu  nun 2də Mil  li Məc  li  sin 
səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va “İNC  SOS
Qa  ra  bağ” 7ci Bey  nəl  xalq So  sial 
Elm  lər Konq  re  sin  də iş  ti  rak et  mək 
üçün öl  kə  miz  də sə  fər  də olan  Tür 
ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nin səd  ri 
Mus  ta  fa Şen  top  la gö  rüş  dü.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Azər  bay  can və 
Tür  ki  yə par  la  ment  lə  ri  nin hi  ma  yə 
si al  tın  da ke  çi  ri  lən 7ci Bey  nəl  xalq 
So  sial Elm  lər Konq  re  si  nin aka  de  mik 
dairə  lə  ri  mi  zin bir  gə fəaliy  yə  ti  nin 
da  ha da güc  lən  di  ril  mə  si ba  xı  mın 
dan çox önəm  li ol  du  ğu  nu vur  ğu  la  dı 
və TBMM səd  ri, pro  fes  sor, dok  tor 
Mus  ta  fa Şen  to  pa bu təd  bi  rin Azər 
bay  can  da ke  çi  ril  mə  si tə  şəb  bü  sü  nü 
irə  li sür  dü  yü  nə və ver  di  yi bö  yük 
dəs  tə  yə gö  rə tə  şək  kü  rü  nü bil  dir  di.

Mil  li Məc  li  sin səd  ri diq  qə  tə çat 
dır  dı ki, bu cür el  mi təd  bir  lə  rin ke 
çi  ril  mə  si uni  ver  si  tet  lə  ri  miz və el  mi 
dairə  lə  ri  miz ara  sın  da əmək  daş  lı 
ğın in  ki  şa  fı ba  xı  mın  dan ol  duq  ca 
va  cib  dir və 7ci Bey  nəl  xalq So  sial 
Elm  lər Konq  re  si  nin möv  zu  su  nun 
Qa  ra  ba  ğa həsr olun  ma  sı mü  hüm 
mə  sə  lə  dir. Çün  ki Qa  ra  bağ hə  qi  qət 
lə  ri  nin aka  de  mik dairə  lər tə  rə  fin 
dən vur  ğu  lan  ma  sı və el  mi ədə  biy 
yat  da əks et  di  ril  mə  si çox zə  ru  ri  dir.

Spi  ker qeyd et  di ki, qar  daş öl  kə 
lər olan Azər  bay  canTür  ki  yə əla  qə 
lə  ri  nin bu  gün  kü sə  viy  yə  si bir  lik və 

həm  rəy  li  yi  mi  zin ye  ni tə  za  hü  rü  dür. 
44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
qar  daş Tür  ki  yə  nin Azər  bay  ca  na 
bir  mə  na  lı si  ya  si və mə  nə  vi dəs  tə  yi 
bu bir  li  yin par  laq nü  mu  nə  si  dir. İyu 
nun 15də Azər  bay  canTür  ki  yə əla 
qə  lə  rin  də da  ha bir əla  mət  dar ha  di  sə 
olan “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ilə 
Tür  ki  yə Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da müt 
tə  fiq  lik mü  na  si  bət  lə  ri haq  qın  da” 
Şu  şa Bə  yan  na  mə  si  nin im  za  lan  ma  sı 
nın bi  rin  ci il  dö  nü  mü qeyd edi  lə  cək. 
Döv  lət baş  çı  la  rı  mı  zın qə  tiy  yə  ti və 
ira  də  si sa  yə  sin  də Azər  bay  canTür 
ki  yə müt  ə  fiq  lik mü  na  si  bət  lə  ri 
Azər  bay  ca  nın mə  də  niy  yət pay  tax  tı 
Şu  şa şə  hə  rin  də im  za  lan  mış Şu  şa Bə 
yan  na  mə  si ilə ən yük  sək zir  və  si  nə 
ça  tıb. Bu sə  nəd öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
dost  luq və qar  daş  lı  ğın ma  hiy  yə  ti  ni 
əks et  dir  mək  lə ya  na  şı, on  la  rın qar 
şı  sın  da da  ya  nan ye  ni hə  dəf  ə  ri və 
məq  səd  lə  ri müəy  yən  ləş  di  rir.

Sə  mi  mi söz  lə  rə gö  rə tə  şək  kü  rü 
nü bil  di  rən Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət 
Məc  li  si  nin səd  ri Mus  ta  fa Şen  top 
xalq  la  rı  mı  zın təm  sil  çi  lə  ri olan par 
la  ment  lə  ri  mi  zin də döv  lət baş  çı 
la  rı  nın si  ya  si ira  də  si  ni yek  dil  lik  lə 
təs  diq  lə  di  yi  ni vur  ğu  la  dı. Bil  di  ril  di 
ki, bu gün Azər  bay  canTür  ki  yə 
əla  qə  lə  ri xal  qı  mı  zın Ümum  mil  li 
Li  de  ri Hey  dər Əli  ye  vin ifa  də et 
di  yi “bir mil  lət, iki döv  lət” prin 
si  pi  nə əsas  la  nır. Heç şüb  hə  siz ki, 
gə  lə  cək  də Azər  bay  canTür  ki  yə 
dost  lu  ğu və qar  daş  lı  ğı da  ha da in 
ki  şaf edə  cək və möh  kəm  lə  nə  cək.  

TBMM səd  ri 7ci Bey  nəl  xalq 
So  sial Elm  lər Konq  re  si çər  çi  və  sin 
də apa  rı  la  caq mü  za  ki  rə  lə  rin el  mi 
dairə  lə  ri  mi  zin bir  gə fəaliy  yə  ti  nin 
güc  lən  di  ril  mə  si, öl  kə  lə  ri  miz və 
xalq  la  rı  mız üçün mü  hüm möv  zu 
la  rın nə  zər  dən ke  çi  ril  mə  si ba  xı 
mın  dan fay  da  lı ola  ca  ğı  na əmin 
li  yi  ni ifa  də et  di. O, bu mü  hüm 
təd  bi  rin yük  sək sə  viy  yə  də təş  ki  li 
üçün Azər  bay  can tə  rə  fi  nə min  nət 
dar  lı  ğı  nı di  lə gə  tir  di.

Söh  bət za  ma  nı tə  rəf  ə  ri ma  raq 
lan  dı  ran di  gər mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da 
da fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı.
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Şu şa iş ğal dan azad olun duq dan 
son ra ora da Mil li Məc li sin ko mi tə 
ic las la rı nın ke çi ril mə si xoş bir ənə nə
yə çev ri lib. İyu nun 11də bu doğ ma 
şə hər də növ bə ti bir təd bir  Mil li 
Məc li sin Aq rar si ya sət və Re gional 
mə sə lə lər ko mi tə lə ri nin bir gə ic la sı 
ke çi ril di.

Re gional mə sə lə lər ko mi tə si
nin səd ri Si ya vuş Nov ru zov təd bi ri 
aça raq “Şu şa İli”ndə par la men tin 
ko mi tə ic las la rı nın Azər bay ca nın 
mə də niy yət pay tax tı ki mi ye ni dən 
dir çə lən Şu şa şə hə rin də ke çi ril mə si
nin qü rur ve ri ci ol du ğu nu söy lə di. O, 
ko mi tə ic las la rı nın bu ra da ke çi ril mə
si nə ver di yi dəs tə yə gö rə par la men tin 
səd ri Sa hi bə Qa fa ro va ya tə şək kü rü nü 
bil dir di. Si ya vuş Nov ru zov ic la sın 
“Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zur iq ti sa di 
zo na la rı ye ni re gional, so sialiq ti sa di, 
aq rar in ki şa fın ün va nı dır” möv zu
sun da din lə mə lə rə həsr olun du ğu nu 
diq qə tə çat dır dı. İn cə sə nə ti mi zin be
şi yi olan Şu şa nın ar tıq Azər bay ca nın 
qə lə bə və bir lik rəm zi nə çev ril di yi ni 
qeyd et di. 

Ko mi tə  səd ri bu ra da Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin və Bi rin ci vit sepre zi

dent Meh ri ban xa nım Əli ye va nın bir
ba şa nə za rə ti ilə apa rı lan bər paqu
ru cu luq iş lə ri nin miq ya sın dan söh bət 
aç dı. Pre zi dent İl ham Əli ye vin fər
ma nı ilə Şər qi Zən gə zur və Qa ra bağ 
iq ti sa di ra yon la rı nın ya ra dıl ma sı nın 
öl kə də re gional iq ti sa di ida rəet mə nin 
tək mil ləş di ril mə si və əra zi cə op ti mal
laş dı rıl ma sı ba xı mın dan əhə miy yə
tin dən da nış dı.

Mil li Məc li sin Aq rar si ya sət ko mi
tə si nin səd ri Ta hir Rza yev çı xı şın da 
Pre zi dent, Ali Baş Ko man dan İl ham 
Əli ye vin  rəh bər li yi ilə Azər bay can 
Or du su nun şan lı zə fə ri ilə 30 il lik 
həs rə tə son qo yul ma sın dan söz aç
dı. Ko mi tə səd ri Şər qi Zən gə zur və 
Qa ra bağ iq ti sa di böl gə si nə da xil olan 
ra yon la rın iq ti sa diy ya tın da ənə nə vi 
sa hə lə rə üs tün lük ve ril mək lə ya na şı, 
rə qa bə tə da vam lı qey riənə nə vi sa
hə lə rin də in ki şaf et di ril mə si ilə bağ lı 
qeyd lə ri ni bil dir di, iş ğal dan azad 
olun muş əra zi lər də aq rar sa hə nin in
ki şa fı üçün fi kir lə ri ni səs lən dir di.

İc las da Re gional mə sə lə lər ko mi
tə si səd ri nin müavi ni El şən Mu sa yev, 
de pu tat lar Ca van şir Pa şa za də, Ni za
mi Cə fə rov, Ca vid Os ma nov, Ay dın 

Hü sey nov, Aqil Məm mə dov, Nov ru
zə li As la nov, Sə bi nə Xa sa ye va, İq bal 
Məm mə dov, Azər Ba da mov, Müş fiq 
Cə fə rov, Ma lik Hə sə nov, Əliab bas 
Sa lah za də, Kam ran Bay ra mov və 
Mil li Məc li sin İq ti sa di qa nun ve ri
ci lik şö bə si nin mü di ri Mə həm məd 
Ba zı qov çı xış edə rək   tor paq la rı mı zın 
azad edil mə si uğ run da can la rı nı fə da 
et miş şə hid lə ri mi zə eh ti ram la rı nı bil
dir di lər. Çı xış edən lər Və tən mü ha ri
bə sin də bö yük zə fər dən son ra azad 
edil miş əra zi lər də apa rı lan ge niş 
vü sət li ti kin ti və qu ru cu luq iş lə ri ni, 
re gionun iq ti sa di in ki şa fı və tə rəq qi si 
is ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ri lən la yi hə
lə ri,  o cüm lə dən “Ya şıl ener ji zo na sı” 
Kon sep si ya sı nı yük sək də yər lən dir
di lər, Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zur 
iq ti sa di zo na la rı nın in ki şaf po ten sialı, 
Bö yük qa yı dı şın ger çək ləş di ril mə si 
pro se si ilə bağ lı fi kir lə ri ni bö lüş dü lər.

Din lə mə lər də çı xış edən lər iq ti
sa di zo na la rın hər tə rəf i in ki şa fı nın 
öl kə mi zin ümu mi iq ti sa diy ya tı nın 
da ha da ge niş lən mə si nə və döv lə
ti mi zin qüd rə ti nin art ma sı na  öz 
töh fə lə ri ni ve rə cə yi nə inam la rı nı 
bil dir di lər.

Şuşada Milli Məclisin  
komitələrinin növbəti iclası keçirildi
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İyu  nun 2də Mil  li Məc  li  sin İq  ti 
sa  di si  ya  sət, sə  na  ye və sa  hib  kar  lıq 
ko  mi  tə  si  nin səd  ri Ta  hir Mir  ki  şi 
li  nin baş  çı  lı  ğı ilə par  la  men  tin bir 
qrup de  pu  ta  tı Ələt Azad İq  ti  sa  di 
Zo  na  sın  da ol  du  lar.

Sə  fər çər  çi  və  sin  də de  pu  tat  lar 
zo  na  da apa  rı  lan iş  lər  lə, ya  ra  dı 
lan şə  rait  lə ma  raq  lan  dı  lar. Ələt 
Azad İq  ti  sa  di Zo  na  sı  nın sə  la  hiy 
yət  li qu  ru  mu  nun İda  rə He  yə  ti  nin 
səd  ri Va  leh Ələs  gə  rov de  pu  tat  la  rı 
sə  mi  mi qar  şı  la  ya  raq, on  la  rı zo 
na  nın əra  zi  si ilə ta  nış et  di.  Va  leh 
Ələs  gə  rov keç  miş həm  kar  la  rı  na 
Ələt AİZin in  ki  şaf kon  sep  si  ya  sı 
haq  qın  da da  nış  dı, zo  na  da bey  nəl 
xalq stan  dart  la  ra uy  ğun ya  ra  dı  lan 
inf  rast  ruk  tur, is  teh  sa  lat,  ti  ca  rət və 
lo  gis  ti  ka mər  kəz  lə  ri, göm  rükke  çid 
mən  tə  qə  si, elə  cə də zo  na  da fəaliy 
yət gös  tə  rə  cək xid  mət  lər haq  qın  da 
ge  niş mə  lu  mat ver  di.

Son  ra de  pu  tat  la  ra Ələt Azad 
İq  ti  sa  di Zo  na  sı haq  qın  da təq 
di  mat nü  ma  yiş et  di  ril  di. Va  leh 
Ələs  gə  rov cə  nab Pre  zi  dent İl  ham 

Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə öl  kə  miz 
də mil  li iq  ti  sa  diy  ya  tın müx  tə  lif 
sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı ilə bağ  lı ic  ra 
olu  nan la  yi  hə  lər  dən söz aç  dı, Ba  kı
Tbi  li  siCey  han neft bo  ru kə  mə  ri, 
Ba  kıTbi  li  siQars də  mir yo  lu ki  mi 
la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  dən 
bəhs et  di. Bu kon  tekst  də Ələt AİZ
in ix  rac po  ten  sialı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, 
xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya  la  rın cəlb edil  mə  si 
is  ti  qa  mə  tin  də bö  yük əhə  miy  yə  ti  ni 
vur  ğu  la  dı. Va  leh Ələs  gə  rov təq 
di  mat  da AİZin in  ves  tor  la  ra tək  lif 
et  di  yi əl  ve  riş  li iş  gü  zar mü  hit, uni 
kal qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı, fis  kal və 
qey  rifis  kal im  ti  yaz  lar və gü  zəşt  lər 
pa  ke  ti, ti  ca  rə  tin sa  də  ləş  di  ril  mə  si  nə 
əsas  la  nan göm  rük re  ji  mi, ix  ti  sas 
laş  mış per  so  nal və in  ves  tor  la  rın 
hü  quq  la  rı  nın tam qo  run  ma  sı və 
di  gər im  kan  lar ba  rə  də ət  raf  ı iza 
hat ver  di.

Mil  li Məc  li  sin İq  ti  sa  di si  ya  sət, 
sə  na  ye və sa  hib  kar  lıq ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri Ta  hir Mir  ki  şi  li Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
bir  ba  şa rəh  bər  li  yi ilə öl  kə  mi  zin ən 

bö  yük qey  rineft sek  to  ru la  yi  hə  si 
olan Ələt Azad İq  ti  sa  di Zo  na  sı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı  nı Azər  bay  can iq  ti  sa 
diy  ya  tı  na xa  ri  ci sər  ma  yə  lə  rin cəlb 
olun  ma  sı və qey  rineft sek  to  ru 
nun in  ki  şa  fı ba  xı  mın  dan yük  sək 
qiy  mət  lən  dir  di. Ko  mi  tə səd  ri Ələt 
AİZin ye  ni tex  no  lo  gi  ya  la  rın, in 
no  va  si  ya  la  rın öl  kə  mi  zə gə  ti  ril  mə  si 
və ye  ni iş yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
ba  xı  mın  dan əhə  miy  yə  ti  ni xü  su  si 
qeyd et  di.

İq  ti  sa  di si  ya  sət, sə  na  ye və 
sa  hib  kar  lıq ko  mi  tə  si səd  ri  nin 
müavi  ni Əli Mə  sim  li, de  pu  tat  lar 
Va  hid Əh  mə  dov, Zi  yad Sə  məd 
za  də, Məş  hur Məm  mə  dov, Ay  dın 
Hü  sey  nov, El  nur Al  lah  ver  di  yev, 
Rü  fət Qu  li  yev, İq  bal Məm  mə  dov, 
İl  ti  zam Yu  si  fov, Ra  zi Nu  rul  la 
yev çı  xış  la  rın  da iq  ti  sa  di zo  na  da 
in  ves  tor  la  rın cəlb olun  ma  sı üçün 
mün  bit şə  raitin ya  ra  dıl  ma  sın  dan 
bəhs et  di  lər, Azad Zo  na  nın fəaliy 
yə  ti üçün mü  kəm  məl nor  ma  tiv 
hü  qu  qu ba  za  nın ol  du  ğu  nu söy  lə 
di  lər. De  pu  tat  lar zo  na  nın öl  kə  nin 

Milli Məclis  üzvləri 
Ələt Azad İqtisadi Zonasında
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qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı  na 
və re  gional əmək  daş  lı  ğa, ti  ca  rət 
döv  riy  yə  si  nin art  ma  sı  na cid  di töh 
fə ve  rə  cə  yi  ni, və  tən  daş  la  rın so  sial 
ri  fa  hı  na müs  bət tə  sir gös  tə  rə  cə  yi  ni 
bil  dir  di  lər.

Sə  fər  də de  pu  tat  lar  dan Ma  hir 
Ab  bas  za  də, Mə  za  hir Əfən  di  yev,  
Anar Məm  mə  dov, Müş  fiq Cə  fə 
rov, Əliab  bas Sa  lah  za  də  də iş  ti  rak 
edir  di  lər.

ü ü ü

Mil lət  və kil lə ri nin Ələ tə  sə fər  
et mə lə rin dən bir  ne çə gün son ra  
iyu nun 6da Mil li Məc li sin İq ti sa di 
si ya sət, sə na ye və sa hib kar lıq ko
mi tə si nin ic la sın da  “Ələt azad iq
ti sa di zo na sı haq qın da” Qa nun da 
də yi şik lik edil mə si ba rə də qa nun 
la yi hə si ikin ci oxu nuş da  mü za ki rə 
edil di. Ko mi tə  səd ri Ta hir  Mir ki
şi li də yi şik lik lə rin əsas cə hət lə ri ni 
diq qə tə çat dı ra raq bil dir di ki, Ələt 
AİZdə qey diy yat dan ke çən bü tün 
hü qu qi şəxs lər ver gi lər dən azad
dır, zo na da iş lə yən lə rin gə lir ver gi
si nin də rə cə lə ri ni isə Ələt AİZin 
sə la hiy yət li qu ru mu müəy yən 
edir. Azər bay can şir kət lə ri zo na
ya mal və xid mət sat dıq da ix rac 
əmə liy ya tı sa yıl dı ğı üçün ƏDV və 
rü sum lar dan azad dır. Həm çi nin 
ko mi tə səd ri vur ğu la dı ki, Ələt 

AİZ of şor zo na de yil. Azad Zo na
da ci na yət yo lu ilə əl də edil miş pul 
və sait lə ri nin və ya di gər əm la kın 
le qal laş dı rıl ma sı na və ter ror çu lu
ğun ma liy yə ləş di ril mə si nə qar şı 

mü ba ri zə üz rə qa nun ve ri ci li yin 
müd dəala rı tət biq edi lir. 

Son ra  qa nun la yi hə si  Mil li 
Məc li sin mü za ki rə si nə  töv si yə  
edil di.
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- Ha fiz müəl lim, ADA Uni ver si te ti 
ən qa baq cıl ali təh sil müəs si sə lə-
rin dən bi ri dir. Uni ver si te tin tə sis 
edil mə sin də qar şı nız da han sı 
məq səd lər du rur du? ADA Uni ver-
si te ti hə dəf ə di yi mis si ya nı ye ri nə 
ye ti rə bil di mi?

 Fəaliy yə ti mi zə dip lo mat lar üçün 
mü tə xəs sis ha zır lı ğı nı hə ya ta ke çi
rən aka de mi ya ki mi baş la saq da, əsas 
niy yə ti miz Azər bay can da ye ni tip li 
uni ver si te tin ya ra dıl ma sı ol muş dur. 
15 il dən ar tıq olan ta ri xə və keç di yi
miz yo la ba xa raq qü rur la de yə bi lə rik 

ki, öl kə miz də müasir tə ləb lə rə ca vab 
ve rən təh sil oca ğı ya ra da bil mi şik. 
Aka de mik mü kəm məl li yə, təc rü bə
yə əsas la nan, 3000dən çox tə lə bə yə, 
100dən ar tıq bey nəl xalq aka de mik 
tə rəf da şa sa hib olan və 40dan çox 
öl kə nin təm sil olun du ğu ADA Uni ver
si te ti nin in ki şa fı sər həd ta nı mır, tə lə bə 
və mə zun la rı va si tə si lə re gion la rı 
təh sil xət i ilə bir ləş di rir. De yə bi lə rəm 
ki, ADA Uni ver si te ti qar şı sı na qoy du
ğu mis si ya nı tam və la yi qin cə  ye ri nə 
ye ti rir. Bu mis si ya mız bi zi da ha da irə
li yə doğ ru ad dım la ma ğa, bey nəl xalq 
miq yas da təh sil bren di nə çev ril mə yə 
ruh lan dı rır.

- Uni ver si tet, ey ni za man da, müa-
sir real lıq da Azər bay ca nın xa ri ci 
imi ci nin for ma laş ma sı na öz töh-
fə si ni ver mək də dir. ADA Uni ver-
si te ti nin bey nəl xalq əmək daş lıq 
sa hə sin də ki priori tet is ti qa mət lə-
ri ni qeyd et mə yi ni zi xa hiş edi rik. 

 Uni ver si tet sta tu su mu za uy ğun 
fəaliy yət lə ya na şı, di gər sa hə lər də də 
çox şa xə li fəaliy yət gös tə ri rik. Real laş dır
dı ğı mız la yi hə lə rin və hə ya ta ke çir di yi
miz təd bir lə rin sa yı art maq da dır. Hət a 
de yər dim ki, ey ni gün də bir ne çə bey
nəl xalq təd bi rə ev sa hib li yi et mək ar tıq 
uni ver si te ti mi zin hə yat tər zi nə çev ri
lib. Məq sə di miz öl kə mi zin bey nəl xalq 
müs tə vi də imi ci nin in ki şa fı na, real lıq
la rı mı zın dün ya ic ti maiy yə ti nə çat dı rıl
ma sı işi nə və bey nəl xalq əmək daş lı ğın 
güc lən di ril mə si nə töh fə ver mək dir. 
20212022ci il lər də öl kə baş çı sı cə nab 
İl ham Əli ye vin iş ti ra kı ilə ADA Uni ver
si te tin də ke çi ri lən konf rans lar elə bu 
məq sə di miz dən xə bər ve rir. Bu təd bir
lər Azər bay ca nın Və tən mü ha ri bə sin də 
əl də et di yi qə lə bə si ni və re gion da kı ye ni 

“Milli Məclis” jurnalı ölkəmizin qabaqcıl ali təhsil ocağı olan 
ADA Universitetinin rektoru, xarici işlər nazirinin müavini, dip-
lomat Hafiz Paşayevin müsahibəsini təqdim edir. 

Azərbaycanda müasir təhsil ənənələrinin 
təməlini qoyan ADA UnİVeRSİTeTİ

Hafiz Paşayev: “Yetişdirdiyimiz gənclər milli brendimizdir”
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real lıq la rı bey nəl xalq audi to ri ya ya çat
dır maq üçün əl ve riş li plat for ma idi.

Uni ver si tet lər bi lik və ba ca rı ğın sin
te zi ni tə min edir, təc rü bə ni ye ni li yə, in
ki şa fa çe vi rir. ADA Uni ver si te ti də təh sil 
təc rü bə sin dən fay da la na raq ge niş lə nir, 
ye ni ix ti sas lar tək lif edir, öl kə mi zin eh
ti yac sa hə lə ri nə uy ğun ix ti sas lı kadr lar 
ye tiş di rir. 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si 
nə ti cə sin də iş ğal dan azad et di yi miz Qa
ra bağ ki mi bö yük bir əra zi nin bər pa və 
ye ni dən qur ulma sı na fay da ve rə bi lə cək 
pe şə kar lar ye tiş dir mək ADA Uni ver si te
ti nin hə dəf ə rin dən bi ri dir. Bu sə bəb dən 
də mü hən dis lik sa hə si nin in ki şa fı na 
önəm ve ri rik. Döv lət baş çı sı nın tə şəb bü
sü ilə İta li yaAzər bay can Uni ver si te ti ni 
tə sis et mək lə həm öl kə mi zin bey nəl xalq 
əmək daş lı ğı nın güc lən di ril mə si ni, həm 
də Qa ra ba ğın ye ni dən qu rul ma sı nı dəs
tək lə mək priori tet lə ri miz sı ra sın da dır. 

Bey nəl xalq əla qə lə ri mi zin güc lən di
ril mə sin də ADA Uni ver si te ti nin Va şinq
ton da kı Mər kə zi həl le di ci rol oy na yır. 
Be lə ki, ABŞda yer lə şən Mər kə zi miz 
va si tə si lə xa ri ci  uni ver si tet lər lə qu ru
lan mü na si bət lə ri miz iki li dip lom və ya 
di gər bey nəl xalq təh sil proq ram la rı nın 
iş lə nib ha zır lan ma sı na fay da ve rir.

- Bu gün ADA Uni ver si te ti nin 
audi to ri ya la rın da dün ya nın bö-
yük zə ka sa hib lə ri, şöh rət li elm 
adam la rı mü ha zi rə lər lə çı xış 
edə rək gənc lə ri miz lə öz bi lik lə ri-
ni pay la şır lar. “Gənc lə ri miz bi zim 
gə lə cə yi miz dir!” de yi mi nə əsas la-
na raq bir alim ola raq bu gə lə cə yi 
ne cə gö rür sü nüz?  

 Ha zır kı gənc lik qa lib xal qın gənc
lə rin dən iba rət dir. Biz ADA Uni ver
si te tin də yal nız tə lə bə de yil, so sial 
mə su liy yə tə ma lik, in no va tiv dü şün cə li, 
öz gü cü nə ina nan müasir və tən daş lar 
ye tiş di ri rik. Vax ti lə maarif pər vər zi ya
lı la rı mız azər bay can çı lıq məf u rə si nə 
ma lik və tən pər vər şəx siy yət lər ye tiş dir
mək məq sə di ilə mi sil siz səy gös tər di
lər. Biz də on la rın qoy du ğu bu mö tə bər 
ənə nə ni da vam et di ri rik. Dü şü nü rəm 
ki, sa ba hı mı zı eti bar et di yi miz, uğur la
rı mız la har mo ni ya təş kil edən gənc lə ri
miz, baş qa söz lə gə lə cə yi miz var.

ADA Uni ver si te ti nin tə lə bə lə ri bu ra
da təh sil al dıq la rı dövr ər zin də müx tə
lif öl kə lə rin pre zi dent və na zir lə ri nin, 
dip lo mat la rın və di gər pe şə sa hib lə ri nin 
iş ti ra kı ilə ke çi ri lən təd bir lər də iş ti rak 
edir lər. Yə ni ADA Uni ver si te ti on la ra 

yal nız təh sil de yil, həm də hə yat tər zi 
qa zan dı rır.

Gənc lər lə gün də lik ün siy yə tim 
za ma nı əl də et di yim mü şa hi də lə rim
dən irə li gə lə rək vur ğu la ya bi lə rəm ki, 
gənc lə ri miz bəs lə di yi miz ümid lə ri mi zi 
doğ rul da caq lar. Biz  ADA Uni ver si te tin
də so sial cə hət dən mə su liy yət li gənc lər 
ye tiş di ri rik. Tə sis et di yi miz məş hur xey
riy yə çi Ha cı Zey na lab din Ta ğı yev adı na 
mü ka fat va si tə si lə gənc lə ri mi zin so sial 
mə su liy yət lə rin dən irə li gə lən tə şəb
büs lə ri ni dəs tək lə yi rik. Ye tiş dir di yi miz 
gənc lər mil li bren di miz dir.

- Bu gün lər də ADA Uni ver si te ti 
növ bə ti mə zun la rı nı yo la sal dı. 
“Mə zun gü nü”nə həsr edi lən 
tən tə nə li mə ra sim də çı xış edən  
rəs mi qo naq lar ye ni hə ya ta qə-
dəm qo yan gənc lə rə ar zu la rı nı 
səs lən dir di lər. Si zin ya rat dı ğı nız 
təh sil oca ğı nın da şı yı cı la rı olan 
bu mə zun la ra töv si yə lə ri niz 
han sı lar dır?

 Mə zun la rı mız öl kə nin gə lə cə yi nin 
qu rul ma sın da mü hüm rol oy na yır lar. 
30 il ər zin də iş ğal al tın da qal mış Qa ra
bağ da gö rü lə si iş lə ri miz çox dur. Ay
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dın dır ki, ye ni dən qur ma və bər pa iş lə ri 
re gion da iş lə mə yə ma raq lı in san re sur
su tə ləb edir. Bu ra da “ağıl lı kənd”lər, 
ye ni qə sə bə lər yaradılır, mə də ni, ta ri xi 
ir si miz bər pa olu nur, inf rast ruk tur 
qu ru lur. Bu re gionun in ki şa fı üçün 
mü kəm məl təh sil li in san ka pi ta lı na eh ti
yac var və bu ra da gənc lər üçün bö yük 
im kan lar möv cud dur. Bu sə bəb dən də 
gənc lə rə töv si yəm Qa ra ba ğın qu ru cu
lu ğun da, böl gə nin so sial, iq ti sa di, el mi 
və mə də ni in ki şa fın da ya xın dan iş ti rak 
et mə lə ri dir.

Böl gə lər də ki in ki şaf dan bəhs et miş
kən qeyd edə bi lə rəm ki, ADA Uni ver
si te ti ola raq biz re gion la rı mız da təh sil 
mü hi ti nin in ki şa fı na diq qət ye ti ri rik. 
Qa zax Müəl lim lər Se mi na ri ya sı nın bər
pa sı nı təş kil et mək lə qa zan dı ğı mız təh
sil təc rü bə si ni böl gə lər də ki elm və təh sil 
mü hi ti nin da ha da yax şı laş dı rıl ma sı na 
sərf et mə yə ça lı şı rıq.

Əv vəl lər gənc lər qar şı sın da çı xış 
edər kən söy lə yir dim ki, Qa ra ba ğın 
iş ğal dan azad edil mə sin də on la rın 
ro lu bö yük ola caq. İn di isə de yi rəm ki, 
Qa ra ba ğın və do la yı sı ilə öl kə mi zin 
in ki şa fın da gənc lər mü hüm rol oy na
ya caq lar.

- Rəh bər lik et di yi niz uni ver si tet 
bir çox bey nəl xalq təd bir lə rə 
təş ki lat çı lıq və ev sa hib li yi edir. 
Bu ya xın lar da da ha mö tə bər bir 
təd bi rin - Mil li Məc lis, Tür ki yə 
Bö yük Mil lət Məc li si və Bey nəl-
xalq Bal kan Uni ver si te ti nin bir gə 
təş kil et di yi VII Bey nəl xalq So sial 
Elm lər Konq re si nin ke çi ril mə si nin 
şa hi di ol duq. Təd bi rin əhə miy-
yə ti ba rə də fi kir lə ri ni zi bil mək 
ma raq lı olar dı.  

 ADA Uni ver si te ti in tel lek tual və 
aka de mik şə bə kə ləş mə ni tə min et mək 
məq sə di ilə bir çox mö tə bər təd bir lə rə 
ev sa hib li yi edir, yer li və bey nəl xalq 
eks pert lər ara sın da dialo qu güc lən di
rir. İyu nun 2də Mil li Məc lis, Tür ki yə 
Bö yük Mil lət Məc li si və Bey nəl xalq 
Bal kan Uni ver si te ti ilə bir gə təş kil et
di yi miz VII Bey nəl xalq So sial Elm lər 
Konq re si də on lar sı ra sın da dır. Konq
re sin İs pa ni ya, Ru mı ni ya, Tür ki yə, 
Qüds, Öz bə kis tan və Ma ke do ni ya dan 
son ra Ba kı da və məhz ADA Uni ver si
te tin də ke çi ril mə si bi zim üçün ol duq ca 
əla mət dar dır.

Konq res də iş ti rak et mək üçün Ba kı
ya gə lən 520dən ar tıq qo naq öl kə miz lə 

ya xın dan ta nış ol du, aka de mik əmək
daş lı ğı mı zı ge niş lən dir di.

Təd bi rin mə də niy yət pay tax tı mız 
olan Şu şa da ba şa çat ma sı qo naq la rı
mız da mə də ni ir si mi zin qo run ma sı na 
ver di yi miz xü su si önəm ba rə də fi kir 
for ma laş dır dı.

Konq res iş ti rak çı la rı Bö yük qa yı dı şı
mız üçün əhə miy yət kəsb edən və bi zim 
üçün st ra te ji əhə miy yət li la yi hə sa yı lan 
Fü zu li Bey nəl xalq Ha va Li ma nı ilə ta nış 
ol du lar, Zə fər Yo lu va si tə si lə Şu şa ya 
sə fər et di lər. Bu, aka de mik əla qə lə ri mi
zi güc lən dir mək üçün öl kə mi zə sə fə rə 
gə lən elm adam la rı nın iş ğal dan azad 
edil miş tor paq la rı mız da bər pa pro se si 
ilə ya xın dan ta nış ol ma la rı üçün əvəz siz 
für sət idi. Əmi nəm ki, bu ra da kı qu ru cu
luq iş lə ri on la rın növ bə ti mə qa lə lə ri nin 
möv zu su na çev ri lə cək. 

Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va 
təd bir də ki çı xı şın da bil dir di ki, döv lət lə
ri miz ara sın da rəs mi mü na si bət lər 30 ili 
əha tə et sə də, xalq la rı mı zın or taq ta rix, 
dil, mə nə vimə də ni də yər lə rə əsas la
nan bir li yi və həm rəy li yi əsr lər dən bə ri 
da vam edir. Bu ba xım dan sö zü ge dən 
konq res iki tə rəf i əla qə lə ri mi zin aka de
mik sa hə də də in ki şa fı na fay da ve rir.

A DA Uni ver si te ti ola raq biz hər za
man əmək daş lı ğa önəm ve ri rik. Pay taxt 
Ba kı ilə ya na şı, re gion lar da, xü su si lə 
iş ğal dan azad edil miş Şu şa da  ta ri
xi “Real ni” mək tə bin qar şı sın da təş kil 
et di yi miz bu təd bir bir gə əmək daş lı ğın 
bi zim üçün önə min dən xə bər ve rir. Bu 
sə bəb dən də ADA Uni ver si te ti nin ya şıl 
kam pu su bir çox öl kə əhə miy yət li təd
bir lə rin əsas ün va nı na çev ri lir.

- Ha fiz müəl lim, öl kə miz müs tə qil-
lik əl də et dik dən son ra Siz dün ya 

si ya sə ti ni for ma laş dı ran döv lət-
lər dən bi rin də - ABŞ-da res pub-
li ka mı zı föv qə la də və sə la hiy yət li 
sə fir ki mi təm sil et mi si niz. O 
döv rün Azər bay ca nı  ilə bu gün-
kü Azər bay ca nı ne cə mü qa yi sə 
edər di niz?

 Su per güc öl kə sin də Azər bay ca
nın ilk sə fi ri tə yin edil mə yin, öl kə mi zi 
təm sil edən lər sı ra sın da ilk cər gə lər də 
yer al ma ğın mə su liy yə ti ni hər za
man hiss edir dim. Ye ni cə müs tə qil lik 
qa zan mış “gənc” öl kə nin ma raq la rı nı 

qo ru ma ğa, mil li hə qi qət lə ri mi zi dün
ya ya çat dır ma ğa ça lı şır dıq. Ge di lə si 
yo lu muz çox uzun idi. Gər gin gün lər 
ya şa saq da, öl kə mi zə bağ lı lıq dan irə li 
gə lən mə su liy yə ti miz bi zə güc ve rir di. 
Öl kə miz lə bağ lı real lıq la rı yer li ic ti
maiy yə tə çat dır maq üçün çox bö yük 
səy gös tə rir dik, sə si mi zi da ha çox in
sa nın eşit mə si nə ça lı şır dıq. Bü tün bun
la rı nə zə rə ala raq, 9 iyul  Azər bay can 
dip lo ma tik xid mət or qan la rı əmək daş
la rı nın pe şə bay ra mı gü nü mü na si bə
ti lə ke çi ri lən buil ki təd bir də sə fir lə rin 
qar şı sın da çı xış edər kən söy lə dim ki, 
ön cə ki və in di ki Azər bay can ara sın
da kı ən bö yük fərq lər dən bi ri bu dur: 
“O dövr kü Azər bay can məğ lub, in di ki 
Azər bay can isə qa lib dir”.

Söz süz ki, o dövr də ki kadr po ten
sialı mız la in di ki ara sın da da bö yük 
fərq var. Öl kə mi zin də yər lə ri ni öz tim
sa lın da gös tə rən çox say lı pe şə kar lar 
ye ti şir. Çı xış la rım da qeyd edi rəm ki, 
biz prob le mi ya ran dıq dan son ra həll 
edən de yil, prob le min ya ran ma sı na 
yol ver mə yə cək nə sil ye tiş dir mə li yik. 
Bu nəs lin ye tiş di ril mə sin də ADA Uni
ver si te ti nə uğur lar, öl kə mi zə fi ra van 
və xoş bəxt gün lər ar zu edi rəm.
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dın dır ki, ye ni dən qur ma və bər pa iş lə ri 
re gion da iş lə mə yə ma raq lı in san re sur
su tə ləb edir. Bu ra da “ağıl lı kənd”lər, 
ye ni qə sə bə lər yaradılır, mə də ni, ta ri xi 
ir si miz bər pa olu nur, inf rast ruk tur 
qu ru lur. Bu re gionun in ki şa fı üçün 
mü kəm məl təh sil li in san ka pi ta lı na eh ti
yac var və bu ra da gənc lər üçün bö yük 
im kan lar möv cud dur. Bu sə bəb dən də 
gənc lə rə töv si yəm Qa ra ba ğın qu ru cu
lu ğun da, böl gə nin so sial, iq ti sa di, el mi 
və mə də ni in ki şa fın da ya xın dan iş ti rak 
et mə lə ri dir.

Böl gə lər də ki in ki şaf dan bəhs et miş
kən qeyd edə bi lə rəm ki, ADA Uni ver
si te ti ola raq biz re gion la rı mız da təh sil 
mü hi ti nin in ki şa fı na diq qət ye ti ri rik. 
Qa zax Müəl lim lər Se mi na ri ya sı nın bər
pa sı nı təş kil et mək lə qa zan dı ğı mız təh
sil təc rü bə si ni böl gə lər də ki elm və təh sil 
mü hi ti nin da ha da yax şı laş dı rıl ma sı na 
sərf et mə yə ça lı şı rıq.

Əv vəl lər gənc lər qar şı sın da çı xış 
edər kən söy lə yir dim ki, Qa ra ba ğın 
iş ğal dan azad edil mə sin də on la rın 
ro lu bö yük ola caq. İn di isə de yi rəm ki, 
Qa ra ba ğın və do la yı sı ilə öl kə mi zin 
in ki şa fın da gənc lər mü hüm rol oy na
ya caq lar.

- Rəh bər lik et di yi niz uni ver si tet 
bir çox bey nəl xalq təd bir lə rə 
təş ki lat çı lıq və ev sa hib li yi edir. 
Bu ya xın lar da da ha mö tə bər bir 
təd bi rin - Mil li Məc lis, Tür ki yə 
Bö yük Mil lət Məc li si və Bey nəl-
xalq Bal kan Uni ver si te ti nin bir gə 
təş kil et di yi VII Bey nəl xalq So sial 
Elm lər Konq re si nin ke çi ril mə si nin 
şa hi di ol duq. Təd bi rin əhə miy-
yə ti ba rə də fi kir lə ri ni zi bil mək 
ma raq lı olar dı.  

 ADA Uni ver si te ti in tel lek tual və 
aka de mik şə bə kə ləş mə ni tə min et mək 
məq sə di ilə bir çox mö tə bər təd bir lə rə 
ev sa hib li yi edir, yer li və bey nəl xalq 
eks pert lər ara sın da dialo qu güc lən di
rir. İyu nun 2də Mil li Məc lis, Tür ki yə 
Bö yük Mil lət Məc li si və Bey nəl xalq 
Bal kan Uni ver si te ti ilə bir gə təş kil et
di yi miz VII Bey nəl xalq So sial Elm lər 
Konq re si də on lar sı ra sın da dır. Konq
re sin İs pa ni ya, Ru mı ni ya, Tür ki yə, 
Qüds, Öz bə kis tan və Ma ke do ni ya dan 
son ra Ba kı da və məhz ADA Uni ver si
te tin də ke çi ril mə si bi zim üçün ol duq ca 
əla mət dar dır.

Konq res də iş ti rak et mək üçün Ba kı
ya gə lən 520dən ar tıq qo naq öl kə miz lə 

ya xın dan ta nış ol du, aka de mik əmək
daş lı ğı mı zı ge niş lən dir di.

Təd bi rin mə də niy yət pay tax tı mız 
olan Şu şa da ba şa çat ma sı qo naq la rı
mız da mə də ni ir si mi zin qo run ma sı na 
ver di yi miz xü su si önəm ba rə də fi kir 
for ma laş dır dı.

Konq res iş ti rak çı la rı Bö yük qa yı dı şı
mız üçün əhə miy yət kəsb edən və bi zim 
üçün st ra te ji əhə miy yət li la yi hə sa yı lan 
Fü zu li Bey nəl xalq Ha va Li ma nı ilə ta nış 
ol du lar, Zə fər Yo lu va si tə si lə Şu şa ya 
sə fər et di lər. Bu, aka de mik əla qə lə ri mi
zi güc lən dir mək üçün öl kə mi zə sə fə rə 
gə lən elm adam la rı nın iş ğal dan azad 
edil miş tor paq la rı mız da bər pa pro se si 
ilə ya xın dan ta nış ol ma la rı üçün əvəz siz 
für sət idi. Əmi nəm ki, bu ra da kı qu ru cu
luq iş lə ri on la rın növ bə ti mə qa lə lə ri nin 
möv zu su na çev ri lə cək. 

Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va 
təd bir də ki çı xı şın da bil dir di ki, döv lət lə
ri miz ara sın da rəs mi mü na si bət lər 30 ili 
əha tə et sə də, xalq la rı mı zın or taq ta rix, 
dil, mə nə vimə də ni də yər lə rə əsas la
nan bir li yi və həm rəy li yi əsr lər dən bə ri 
da vam edir. Bu ba xım dan sö zü ge dən 
konq res iki tə rəf i əla qə lə ri mi zin aka de
mik sa hə də də in ki şa fı na fay da ve rir.

A DA Uni ver si te ti ola raq biz hər za
man əmək daş lı ğa önəm ve ri rik. Pay taxt 
Ba kı ilə ya na şı, re gion lar da, xü su si lə 
iş ğal dan azad edil miş Şu şa da  ta ri
xi “Real ni” mək tə bin qar şı sın da təş kil 
et di yi miz bu təd bir bir gə əmək daş lı ğın 
bi zim üçün önə min dən xə bər ve rir. Bu 
sə bəb dən də ADA Uni ver si te ti nin ya şıl 
kam pu su bir çox öl kə əhə miy yət li təd
bir lə rin əsas ün va nı na çev ri lir.

- Ha fiz müəl lim, öl kə miz müs tə qil-
lik əl də et dik dən son ra Siz dün ya 

si ya sə ti ni for ma laş dı ran döv lət-
lər dən bi rin də - ABŞ-da res pub-
li ka mı zı föv qə la də və sə la hiy yət li 
sə fir ki mi təm sil et mi si niz. O 
döv rün Azər bay ca nı  ilə bu gün-
kü Azər bay ca nı ne cə mü qa yi sə 
edər di niz?

 Su per güc öl kə sin də Azər bay ca
nın ilk sə fi ri tə yin edil mə yin, öl kə mi zi 
təm sil edən lər sı ra sın da ilk cər gə lər də 
yer al ma ğın mə su liy yə ti ni hər za
man hiss edir dim. Ye ni cə müs tə qil lik 
qa zan mış “gənc” öl kə nin ma raq la rı nı 

qo ru ma ğa, mil li hə qi qət lə ri mi zi dün
ya ya çat dır ma ğa ça lı şır dıq. Ge di lə si 
yo lu muz çox uzun idi. Gər gin gün lər 
ya şa saq da, öl kə mi zə bağ lı lıq dan irə li 
gə lən mə su liy yə ti miz bi zə güc ve rir di. 
Öl kə miz lə bağ lı real lıq la rı yer li ic ti
maiy yə tə çat dır maq üçün çox bö yük 
səy gös tə rir dik, sə si mi zi da ha çox in
sa nın eşit mə si nə ça lı şır dıq. Bü tün bun
la rı nə zə rə ala raq, 9 iyul  Azər bay can 
dip lo ma tik xid mət or qan la rı əmək daş
la rı nın pe şə bay ra mı gü nü mü na si bə
ti lə ke çi ri lən buil ki təd bir də sə fir lə rin 
qar şı sın da çı xış edər kən söy lə dim ki, 
ön cə ki və in di ki Azər bay can ara sın
da kı ən bö yük fərq lər dən bi ri bu dur: 
“O dövr kü Azər bay can məğ lub, in di ki 
Azər bay can isə qa lib dir”.

Söz süz ki, o dövr də ki kadr po ten
sialı mız la in di ki ara sın da da bö yük 
fərq var. Öl kə mi zin də yər lə ri ni öz tim
sa lın da gös tə rən çox say lı pe şə kar lar 
ye ti şir. Çı xış la rım da qeyd edi rəm ki, 
biz prob le mi ya ran dıq dan son ra həll 
edən de yil, prob le min ya ran ma sı na 
yol ver mə yə cək nə sil ye tiş dir mə li yik. 
Bu nəs lin ye tiş di ril mə sin də ADA Uni
ver si te ti nə uğur lar, öl kə mi zə fi ra van 
və xoş bəxt gün lər ar zu edi rəm.



50  |  MİLLİ MƏCLİS   İYUN-İYUL, 2022    İYUN-İYUL, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  51

ZƏFƏR ZƏFƏR

Xü  su  si ta  ri  xi mə  na  sı olan vaxt 
kə  sim  lə  ri heç bir vəch  lə yal  nız 
gün  lə  rin, saat  la  rın, də  qi  qə  lə  rin 
miq  da  rı ilə də  qiq öl  çü  lə bil  məz. 
Ay  rıay  rı za  man par  ça  la  rı bə  zən 
elə yük da  şı  yır, elə siq  lə  tə ma  lik 
olur ki, sı  xıl  mış vaxt təəs  sü  ra  tı 
oya  dır. Araş  dır  dıq  ca elə zənn edir 
sən, do  ğur  du  ğu dü  şün  cə  lər və nə 
ti  cə  lə  ri ilə bə  zən bir gün, bir ne  çə 
gün, hət  a həf  tə  lər qə  dər uzun  dur.

2022ci ilin iyun ayı  nın 2dən 
4dək  3 gün bo  yun  ca Azər  bay 
can  da növ  bə  ti bey  nəl  xalq el  mi 
konf  rans ke  çi  ri  lir  di. Lap çox  dan 
Ba  kı  da dün  ya əhə  miy  yət  li ən san 
bal  lı təd  bir  lə  rin də, mö  tə  bər el  mi 
konf  rans və sim  po  zium  la  rın da ke 
çi  ril  mə  si ənə  nə  vi  lə  şib və öl  kə  miz 
be  lə bey  nəl  xalq mə  ra  sim  lə  rə, ya 
rış  la  ra, top  lan  tı  la  ra qa  bil ev  sa  hib  li 
yi  nin ən la  yiq  li ör  nək  lə  rin  dən bi  ri 
ki  mi dün  ya  da ta  nın  maq  da  dır. O 

üz  dən də Azər  bay  can Mil  li Məc  li 
si, Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si və 
Bey  nəl  xalq Bal  kan Uni  ver  si  te  ti  nin 
bir  gə təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə ADA Uni 
ver  si  te  tin  də işə baş  la  ya  raq Şu  şa  da 
ba  şa ça  tan 7ci Bey  nəl  xalq So  sial 
Elm  lər Konq  re  si za  hi  rən elə bu 
sı  ra  dan olan növ  bə  ti uğur  lu təd  bir 
ki  mi də  yər  lən  di  ri  lə bi  lər  di. Çün  ki 
Bey  nəl  xalq So  sial Elm  lər Konq  re  si 
ar  tıq sil  si  lə  ləş  miş el  mi müs  tə  vi  dir 
və in  də  yə  cən də İs  pa  ni  ya, Ru  mı 
ni  ya, Tür  ki  yə, Qüds, Öz  bə  kis  tan 
və Ma  ke  do  ni  ya  da təş  kil edil  mək  lə 
6 də  fə ke  çi  ril  miş  dir, qət edil  miş 
yol ər  zin  də də sırf bu konf  rans  lar 
sı  ra  sı  na xas məx  su  si təc  rü  bə  lər 
top  lan  mış, el  mi mü  za  ki  rə  lə  rin 
baş  lı  ca is  ti  qa  mət  lə  ri də müəy  yən 
ləş  di  ril  miş  dir. La  kin 7ci So  sial 
Elm  lər Konq  re  si əv  vəl  ki  lə  rin heç 
bi  ri  nə bən  zə  mə  di və ilk də  fə ola 
raq tam fərq  li bi  çim  də ger  çək  ləş  di. 
Bu konq  re  sin qey  riadi  li  yi on  da 
de  yil  di ki, Ba  kı  ya əv  vəl  ki konq  res 
lə  rin  dən xey  li çox  520dən ar  tıq 
qo  naq gəl  miş  di və sa  yı 1000i aşan 
aka  de  mik mə  ru  zə təq  dim edil  miş 
di. Aşa  ğıyu  xa  rı iş  ti  rak  çı  la  rın sa  yı, 
təq  dim edi  lən mə  ru  zə  lə  rin miq  da  rı 
konf  rans  dankonf  ran  sa ar  tıbaza  la 
bi  lər. An  caq ilk də  fə idi ki, So  sial 
Elm  lər Konq  re  si bəl  li for  ma  tın  dan 
ay  rıl  mış  dı və konf  ran  sın qə  lib  ləş 
miş adı  na bir kəl  mə də əla  və edil 
miş  di: Qa  ra  bağ!

Konq  re  sin açı  lış mə  ra  si  min  də 
ki nit  qin  də Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət 
Məc  li  si  nin səd  ri pro  fes  sor Mus  ta 
fa Şen  to  pun de  mə  sin  cə, hə  lə 6cı 
Konq  res ta  mam  la  nan  da niy  yət 
edil  miş  di ki, sil  si  lə Azər  bay  can 
da  Ba  kı  da da  vam et  di  ril  sin. La  kin 
2020ci ilin ya  zın  dan dün  ya  nı gö 
rün  mə  miş na  ra  hat  lı  ğa dü  çar edən 
pan  de  mi  ya konq  re  si bir qə  dər 

son  ra  ya sax  la  maq məc  bu  riy  yə  ti 
ya  rat  dı və ar  dın  ca da 2020ci ilin 
pa  yı  zın  da İkin  ci Qa  ra  bağ sa  va  şı 
baş  la  dı. 

44 gün  lük mü  ha  ri  bə Azər  bay 
ca  nın möh  tə  şəm zə  fə  ri ilə ba  şa 
ça  tan  dan son  ra isə təş  ki  lat  çı  la  rı  nın 
yek  dil rə  yi bu idi ki, əv  vəl  ki  lər 
dən (və yə  qin ki, son  ra  kı  lar  dan 
da) fərq  li ola  raq, 7ci Konq  re  sin 
ənə  nə  vi sər  löv  hə  si  nə bir əziz söz 
də əla  və edil  sin. Be  lə  cə, Bey  nəl  xalq 
So  sial Elm  lər Konq  re  si  nin bəl  li 
baş  lı  ğı zə  fə  ri  mi  zin, qü  ru  ru  mu  zun 
ün  va  nı Qa  ra  bağ  la qo  vu  şa  raq ol  du 
“INC  SOSQa  ra  bağ”!

Və elə hə  min açı  lış mə  ra  si  min 
də  ki nit  qin  də Mil  li Məcl  isin səd  ri 
pro  fes  sor Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va (par  la 
ment sədr  lə  ri  nin el  mi rüt  bə  lə  ri  ni 
ona gö  rə vur  ğu  la  yı  ram ki, hər 
iki  si  nin si  ya  sət  çi və döv  lət xa  di  mi 
ol  maq  la bə  ra  bər, bəl  kə bun  dan da 
da  ha ön  cə elm ada  mı ol  maq  la  rı  na 
diq  qət yö  nəl  sin) çox də  qiq  lik  lə bu 
konq  re  sin özü  nə  məx  sus  lu  ğu  nu 
və ta  ri  xi əhə  miy  yə  ti  ni əks et  di  rən 
mə  qa  mı seç  di  rə  rək söy  lə  di ki, 7ci 
Bey  nəl  xalq So  sial Elm  lər Konq 
re  si  nin aka  de  mik dairə  lə  ri  mi  zin 
bir  gə fəaliy  yə  ti  nin da  ha da güc  lən 
di  ril  mə  sin  də  ki önə  mi öz ye  rin  də, 
an  caq konq  re  sin Qa  ra  ba  ğa həsr 
olun  ma  sı, Qa  ra  bağ hə  qi  qət  lə  ri  nin 
aka  de  mik dairə  lər tə  rə  fin  dən vur 
ğu  lan  ma  sı və el  mi ədə  biy  yat  da əks 
et  di  ri  lə  rək gə  lə  cək nə  sil  lə  rə ötü  rül 
mə  si ol  duq  ca va  cib  dir.

Yə  ni bu konq  res Qa  ra  bağ möv 
zu  su  nın fəal el  mi araş  dır  ma  lar 
hə  də  fi ki  mi ye  ni fə  za  ya və fa  za  ya 
qalx  ma  sı  na tə  sir  li tə  kan ver  di.

İlk də  fə idi ki, bir bey  nəl  xalq 
konf  ran  sın 70dək pa  nel mü  za 
ki  rə  lə  ri  nin təq  ri  bən hər bi  rin  də 
Qa  ra  ba  ğın or  ta əsr  lər  dən tut  muş 

müasir döv  rə qə  dər  ki ta  ri  xi və 
ta  le  yi  nin çe  şid  li mə  sə  lə  lə  ri, şəx  siy 
yət  lə  ri və ha  di  sə  lə  ri sa  bit möv  zu 
idi. 

Təq  dim edi  lən mə  ru  zə  lə  rin hər 
bi  ri sa  də  cə sa  bah dərc edi  lə  cək bir 
Qa  ra  bağ, Azər  bay  can mə  qa  lə  si de 
yil  di, bu təq  di  mat  la  rın hər bi  ri  nin 
an  lat  dı  ğı ger  çək on  dan iba  rət idi 
ki, hök  mən hə  min araş  dır  ma  lar 
da  vam et  di  ri  lə  cək və uzaq ol  ma 
yan gə  lə  cək  də bu təd  qi  qat  lar san 
bal  lı ki  tab  la  ra çev  ri  lə  cək. Həm də 
küt  lə  vi sə  ciy  yə  li, təb  li  ğat, ta  nıt  ma 
züm  rə  sin  dən olan ki  tab  la  ra de  yil, 
ağır çə  ki  li el  mi mo  noq  ra  fi  ya  la  ra.

Bu  na isə eh  ti  yac bö  yük  dür. 
Çün  ki Qa  ra  ba  ğı qa  mar  la  maq 
uğ  run  da mü  ba  ri  zə  lə  ri  ni məkr  li, 
təd  bir  li və uzu  nəl  li düş  mən dö 
yüş mey  dan  la  rın  dan da  ha əv  vəl 
və lap çox  dan mət  buat  da, el  mi 
ədə  biy  yat  da baş  la  mış  dı, yüz cür 
sax  ta  kar  lıq  lar  la aşıbda  şan nə qə 
dər yır  tı  cı mə  qa  lə  lər və çaş  dı  rı  cı 
nəşr  lə  rin or  ta  ya çıx  ma  sı  na mü  vəf 

fəq ol  muş  du ki, o qa  ra leh  mə  lə  ri 
 pal  çıq  la  rı yu  yubapar  maq üçün 
hə  lə çox sel  lər ax  ma  lı  dır. 

7ci Bey  nəl  xalq So  sial Elm  lər 
Konqre  si  Qa  ra  bağ həm də çox  dan 
umu  lan be  lə güc  lü axın  lar  dan bi  ri 
nin baş  lan  ma  sı ki  mi yad  da qal  dı.

Konq  res  də Azər  bay  can və 
Qa  ra  bağ ta  rix içə  ri  sin  də  ki bö  yük 
lü  yü ilə gö  rü  nür  dü və mə  nim də 
elə konq  re  sin bi  rin  ci iş gü  nün  də  
rəm  zi bir mə  kan  da  ADA Uni 
ver  si  te  ti  nin “Şu  şa za  lı”nda ke  çi 
ri  lən pa  nel  də  ki mə  ru  zəm hə  min 
Azər  bay  can əzə  mə  ti  nin yüz il  lər  cə 
da  vam et  miş par  laq yo  lu və iz  lə  ri 
haq  qın  da idi. 

“Or  ta əsr  lər Şərq el  mi, fəl  sə  fi 
və ədə  bi dü  şün  cə  sin  də Azər  bay 
can mü  tə  fək  kir və ədib  lə  ri  nin 
qo  vuş  du  ru  cu  luq və yö  nəl  di  ci  lik 
mis  si  ya  sı” ad  lı hə  min araş  dır  ma 
Azər  bay  ca  nın, və  tə  nin in  ci  si Qa 
ra  ba  ğın ta  rix qoy  nun  da  kı yo  lu  na 
işıq tu  tur  du. Ta  ri  xi sal  na  mə  lər, 
sə  ya  hət  na  mə  lər və təz  ki  rə  lə  rin 

mə  lu  mat  la  rı be  lə bir da  nıl  maz hə 
qi  qə  ti or  ta  ya qo  yur ki, bü  tün or  ta 
əsr  lər bo  yun  ca Azər  bay  can yal  nız 
gör  kəm  li fi  lo  sof  ar, alim  lər, şair 
lər, mu  si  qi  çi  lər və mu  si  qi  şü  nas 
lar ye  tir  mə  miş, on  la  rın bir qis  mi 
həm də va  cib qo  vuş  du  ru  cu  luq və 
yö  nəl  di  ci  lik mis  si  ya  sı  nı ger  çək  ləş 
dir  miş  dir. Or  ta əsr  lər  də mü  səl  man 
Şər  qi  nin ək  sər seç  kin zi  ya  lı  la  rı  na 
iki və üç  dil  li  lik xas idi. On  la  rın 
ara  sın  da türk  cə  ni, ərəb və fars 
ca  nı mü  kəm  məl bil  mək  lə ya  na  şı, 
bu dil  lər  də el  mi və bə  dii əsər  lər 
ya  ra  dan  lar da az de  yil  di. La  kin 
azər  bay  can  lı  lar bu yön  də də da  ha 
üs  tün ol  ma  ğı ba  car  mış, on  la  rın 
tə  miz bi  lə  rək ya  ra  dı  cı  lıq  la  rın  da 
is  ti  fa  də et  dik  lə  ri dil  lə  rin sa  yı da  ha 
çox ol  muş  dur. Ni  za  mi Gən  cə  vi 
“Xəm  sə”sin  də azı 5 dil  də olan ki 
tab  lar  dan is  ti  fa  də et  di  yi  ni, Zül  fi  qar 
Şir  va  ni (XIII əsr) isə “Di  van”ın  da 
6 dil  də nəsr və şeir yaz  dı  ğı  nı xə  bər 
ve  rir. XIX yü  zil  də Ba  har Şir  va  ni 
yal  nız Şərq dil  lə  rin  də de  yil, həm 

Qa  ra  bağla başlayıb, 
Qarabağda bitən konqres

Rafael Hüseynov
Milli Məclisin deputatı, akademik
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Xü  su  si ta  ri  xi mə  na  sı olan vaxt 
kə  sim  lə  ri heç bir vəch  lə yal  nız 
gün  lə  rin, saat  la  rın, də  qi  qə  lə  rin 
miq  da  rı ilə də  qiq öl  çü  lə bil  məz. 
Ay  rıay  rı za  man par  ça  la  rı bə  zən 
elə yük da  şı  yır, elə siq  lə  tə ma  lik 
olur ki, sı  xıl  mış vaxt təəs  sü  ra  tı 
oya  dır. Araş  dır  dıq  ca elə zənn edir 
sən, do  ğur  du  ğu dü  şün  cə  lər və nə 
ti  cə  lə  ri ilə bə  zən bir gün, bir ne  çə 
gün, hət  a həf  tə  lər qə  dər uzun  dur.

2022ci ilin iyun ayı  nın 2dən 
4dək  3 gün bo  yun  ca Azər  bay 
can  da növ  bə  ti bey  nəl  xalq el  mi 
konf  rans ke  çi  ri  lir  di. Lap çox  dan 
Ba  kı  da dün  ya əhə  miy  yət  li ən san 
bal  lı təd  bir  lə  rin də, mö  tə  bər el  mi 
konf  rans və sim  po  zium  la  rın da ke 
çi  ril  mə  si ənə  nə  vi  lə  şib və öl  kə  miz 
be  lə bey  nəl  xalq mə  ra  sim  lə  rə, ya 
rış  la  ra, top  lan  tı  la  ra qa  bil ev  sa  hib  li 
yi  nin ən la  yiq  li ör  nək  lə  rin  dən bi  ri 
ki  mi dün  ya  da ta  nın  maq  da  dır. O 

üz  dən də Azər  bay  can Mil  li Məc  li 
si, Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si və 
Bey  nəl  xalq Bal  kan Uni  ver  si  te  ti  nin 
bir  gə təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə ADA Uni 
ver  si  te  tin  də işə baş  la  ya  raq Şu  şa  da 
ba  şa ça  tan 7ci Bey  nəl  xalq So  sial 
Elm  lər Konq  re  si za  hi  rən elə bu 
sı  ra  dan olan növ  bə  ti uğur  lu təd  bir 
ki  mi də  yər  lən  di  ri  lə bi  lər  di. Çün  ki 
Bey  nəl  xalq So  sial Elm  lər Konq  re  si 
ar  tıq sil  si  lə  ləş  miş el  mi müs  tə  vi  dir 
və in  də  yə  cən də İs  pa  ni  ya, Ru  mı 
ni  ya, Tür  ki  yə, Qüds, Öz  bə  kis  tan 
və Ma  ke  do  ni  ya  da təş  kil edil  mək  lə 
6 də  fə ke  çi  ril  miş  dir, qət edil  miş 
yol ər  zin  də də sırf bu konf  rans  lar 
sı  ra  sı  na xas məx  su  si təc  rü  bə  lər 
top  lan  mış, el  mi mü  za  ki  rə  lə  rin 
baş  lı  ca is  ti  qa  mət  lə  ri də müəy  yən 
ləş  di  ril  miş  dir. La  kin 7ci So  sial 
Elm  lər Konq  re  si əv  vəl  ki  lə  rin heç 
bi  ri  nə bən  zə  mə  di və ilk də  fə ola 
raq tam fərq  li bi  çim  də ger  çək  ləş  di. 
Bu konq  re  sin qey  riadi  li  yi on  da 
de  yil  di ki, Ba  kı  ya əv  vəl  ki konq  res 
lə  rin  dən xey  li çox  520dən ar  tıq 
qo  naq gəl  miş  di və sa  yı 1000i aşan 
aka  de  mik mə  ru  zə təq  dim edil  miş 
di. Aşa  ğıyu  xa  rı iş  ti  rak  çı  la  rın sa  yı, 
təq  dim edi  lən mə  ru  zə  lə  rin miq  da  rı 
konf  rans  dankonf  ran  sa ar  tıbaza  la 
bi  lər. An  caq ilk də  fə idi ki, So  sial 
Elm  lər Konq  re  si bəl  li for  ma  tın  dan 
ay  rıl  mış  dı və konf  ran  sın qə  lib  ləş 
miş adı  na bir kəl  mə də əla  və edil 
miş  di: Qa  ra  bağ!

Konq  re  sin açı  lış mə  ra  si  min  də 
ki nit  qin  də Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət 
Məc  li  si  nin səd  ri pro  fes  sor Mus  ta 
fa Şen  to  pun de  mə  sin  cə, hə  lə 6cı 
Konq  res ta  mam  la  nan  da niy  yət 
edil  miş  di ki, sil  si  lə Azər  bay  can 
da  Ba  kı  da da  vam et  di  ril  sin. La  kin 
2020ci ilin ya  zın  dan dün  ya  nı gö 
rün  mə  miş na  ra  hat  lı  ğa dü  çar edən 
pan  de  mi  ya konq  re  si bir qə  dər 

son  ra  ya sax  la  maq məc  bu  riy  yə  ti 
ya  rat  dı və ar  dın  ca da 2020ci ilin 
pa  yı  zın  da İkin  ci Qa  ra  bağ sa  va  şı 
baş  la  dı. 

44 gün  lük mü  ha  ri  bə Azər  bay 
ca  nın möh  tə  şəm zə  fə  ri ilə ba  şa 
ça  tan  dan son  ra isə təş  ki  lat  çı  la  rı  nın 
yek  dil rə  yi bu idi ki, əv  vəl  ki  lər 
dən (və yə  qin ki, son  ra  kı  lar  dan 
da) fərq  li ola  raq, 7ci Konq  re  sin 
ənə  nə  vi sər  löv  hə  si  nə bir əziz söz 
də əla  və edil  sin. Be  lə  cə, Bey  nəl  xalq 
So  sial Elm  lər Konq  re  si  nin bəl  li 
baş  lı  ğı zə  fə  ri  mi  zin, qü  ru  ru  mu  zun 
ün  va  nı Qa  ra  bağ  la qo  vu  şa  raq ol  du 
“INC  SOSQa  ra  bağ”!

Və elə hə  min açı  lış mə  ra  si  min 
də  ki nit  qin  də Mil  li Məcl  isin səd  ri 
pro  fes  sor Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va (par  la 
ment sədr  lə  ri  nin el  mi rüt  bə  lə  ri  ni 
ona gö  rə vur  ğu  la  yı  ram ki, hər 
iki  si  nin si  ya  sət  çi və döv  lət xa  di  mi 
ol  maq  la bə  ra  bər, bəl  kə bun  dan da 
da  ha ön  cə elm ada  mı ol  maq  la  rı  na 
diq  qət yö  nəl  sin) çox də  qiq  lik  lə bu 
konq  re  sin özü  nə  məx  sus  lu  ğu  nu 
və ta  ri  xi əhə  miy  yə  ti  ni əks et  di  rən 
mə  qa  mı seç  di  rə  rək söy  lə  di ki, 7ci 
Bey  nəl  xalq So  sial Elm  lər Konq 
re  si  nin aka  de  mik dairə  lə  ri  mi  zin 
bir  gə fəaliy  yə  ti  nin da  ha da güc  lən 
di  ril  mə  sin  də  ki önə  mi öz ye  rin  də, 
an  caq konq  re  sin Qa  ra  ba  ğa həsr 
olun  ma  sı, Qa  ra  bağ hə  qi  qət  lə  ri  nin 
aka  de  mik dairə  lər tə  rə  fin  dən vur 
ğu  lan  ma  sı və el  mi ədə  biy  yat  da əks 
et  di  ri  lə  rək gə  lə  cək nə  sil  lə  rə ötü  rül 
mə  si ol  duq  ca va  cib  dir.

Yə  ni bu konq  res Qa  ra  bağ möv 
zu  su  nın fəal el  mi araş  dır  ma  lar 
hə  də  fi ki  mi ye  ni fə  za  ya və fa  za  ya 
qalx  ma  sı  na tə  sir  li tə  kan ver  di.

İlk də  fə idi ki, bir bey  nəl  xalq 
konf  ran  sın 70dək pa  nel mü  za 
ki  rə  lə  ri  nin təq  ri  bən hər bi  rin  də 
Qa  ra  ba  ğın or  ta əsr  lər  dən tut  muş 

müasir döv  rə qə  dər  ki ta  ri  xi və 
ta  le  yi  nin çe  şid  li mə  sə  lə  lə  ri, şəx  siy 
yət  lə  ri və ha  di  sə  lə  ri sa  bit möv  zu 
idi. 

Təq  dim edi  lən mə  ru  zə  lə  rin hər 
bi  ri sa  də  cə sa  bah dərc edi  lə  cək bir 
Qa  ra  bağ, Azər  bay  can mə  qa  lə  si de 
yil  di, bu təq  di  mat  la  rın hər bi  ri  nin 
an  lat  dı  ğı ger  çək on  dan iba  rət idi 
ki, hök  mən hə  min araş  dır  ma  lar 
da  vam et  di  ri  lə  cək və uzaq ol  ma 
yan gə  lə  cək  də bu təd  qi  qat  lar san 
bal  lı ki  tab  la  ra çev  ri  lə  cək. Həm də 
küt  lə  vi sə  ciy  yə  li, təb  li  ğat, ta  nıt  ma 
züm  rə  sin  dən olan ki  tab  la  ra de  yil, 
ağır çə  ki  li el  mi mo  noq  ra  fi  ya  la  ra.

Bu  na isə eh  ti  yac bö  yük  dür. 
Çün  ki Qa  ra  ba  ğı qa  mar  la  maq 
uğ  run  da mü  ba  ri  zə  lə  ri  ni məkr  li, 
təd  bir  li və uzu  nəl  li düş  mən dö 
yüş mey  dan  la  rın  dan da  ha əv  vəl 
və lap çox  dan mət  buat  da, el  mi 
ədə  biy  yat  da baş  la  mış  dı, yüz cür 
sax  ta  kar  lıq  lar  la aşıbda  şan nə qə 
dər yır  tı  cı mə  qa  lə  lər və çaş  dı  rı  cı 
nəşr  lə  rin or  ta  ya çıx  ma  sı  na mü  vəf 

fəq ol  muş  du ki, o qa  ra leh  mə  lə  ri 
 pal  çıq  la  rı yu  yubapar  maq üçün 
hə  lə çox sel  lər ax  ma  lı  dır. 

7ci Bey  nəl  xalq So  sial Elm  lər 
Konqre  si  Qa  ra  bağ həm də çox  dan 
umu  lan be  lə güc  lü axın  lar  dan bi  ri 
nin baş  lan  ma  sı ki  mi yad  da qal  dı.

Konq  res  də Azər  bay  can və 
Qa  ra  bağ ta  rix içə  ri  sin  də  ki bö  yük 
lü  yü ilə gö  rü  nür  dü və mə  nim də 
elə konq  re  sin bi  rin  ci iş gü  nün  də  
rəm  zi bir mə  kan  da  ADA Uni 
ver  si  te  ti  nin “Şu  şa za  lı”nda ke  çi 
ri  lən pa  nel  də  ki mə  ru  zəm hə  min 
Azər  bay  can əzə  mə  ti  nin yüz il  lər  cə 
da  vam et  miş par  laq yo  lu və iz  lə  ri 
haq  qın  da idi. 

“Or  ta əsr  lər Şərq el  mi, fəl  sə  fi 
və ədə  bi dü  şün  cə  sin  də Azər  bay 
can mü  tə  fək  kir və ədib  lə  ri  nin 
qo  vuş  du  ru  cu  luq və yö  nəl  di  ci  lik 
mis  si  ya  sı” ad  lı hə  min araş  dır  ma 
Azər  bay  ca  nın, və  tə  nin in  ci  si Qa 
ra  ba  ğın ta  rix qoy  nun  da  kı yo  lu  na 
işıq tu  tur  du. Ta  ri  xi sal  na  mə  lər, 
sə  ya  hət  na  mə  lər və təz  ki  rə  lə  rin 

mə  lu  mat  la  rı be  lə bir da  nıl  maz hə 
qi  qə  ti or  ta  ya qo  yur ki, bü  tün or  ta 
əsr  lər bo  yun  ca Azər  bay  can yal  nız 
gör  kəm  li fi  lo  sof  ar, alim  lər, şair 
lər, mu  si  qi  çi  lər və mu  si  qi  şü  nas 
lar ye  tir  mə  miş, on  la  rın bir qis  mi 
həm də va  cib qo  vuş  du  ru  cu  luq və 
yö  nəl  di  ci  lik mis  si  ya  sı  nı ger  çək  ləş 
dir  miş  dir. Or  ta əsr  lər  də mü  səl  man 
Şər  qi  nin ək  sər seç  kin zi  ya  lı  la  rı  na 
iki və üç  dil  li  lik xas idi. On  la  rın 
ara  sın  da türk  cə  ni, ərəb və fars 
ca  nı mü  kəm  məl bil  mək  lə ya  na  şı, 
bu dil  lər  də el  mi və bə  dii əsər  lər 
ya  ra  dan  lar da az de  yil  di. La  kin 
azər  bay  can  lı  lar bu yön  də də da  ha 
üs  tün ol  ma  ğı ba  car  mış, on  la  rın 
tə  miz bi  lə  rək ya  ra  dı  cı  lıq  la  rın  da 
is  ti  fa  də et  dik  lə  ri dil  lə  rin sa  yı da  ha 
çox ol  muş  dur. Ni  za  mi Gən  cə  vi 
“Xəm  sə”sin  də azı 5 dil  də olan ki 
tab  lar  dan is  ti  fa  də et  di  yi  ni, Zül  fi  qar 
Şir  va  ni (XIII əsr) isə “Di  van”ın  da 
6 dil  də nəsr və şeir yaz  dı  ğı  nı xə  bər 
ve  rir. XIX yü  zil  də Ba  har Şir  va  ni 
yal  nız Şərq dil  lə  rin  də de  yil, həm 

Qa  ra  bağla başlayıb, 
Qarabağda bitən konqres

Rafael Hüseynov
Milli Məclisin deputatı, akademik
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də fran  sız  ca şeir  lər ya  zır  dı, Ab 
bas  qu  lu ağa Ba  kı  xa  nov isə 10 dil 
bi  lir  di və bu sı  ra  da Şərq dil  lə  ri 
ilə ya  na  şı, fran  sız, rus, pol  yak və 
di  gər dil  lər də var  dı. Ənə  nə  vi üç 
dil  li  lik çər  çi  və  si  ni aşa  raq da  ha çox 
di  lə yi  yə  lən  mək Xə  tib Təb  ri  zi  də 
(XII), Nə  si  rəd  din Tu  si  də, Fəz  lul  lah 
Rə  şi  dəd  din  də (XIII), Mə  həm  məd 
Bay  ram xan  da (XVI), Se  yid Əzim 
Şir  va  ni  də (XIX) də var  dı  yə 
ni ənə  nə fa  si  lə  siz ola  raq da  vam 
edir  di, çox  dil  li  lik on  la  ra mil  li hü 
dud  lar  dan kə  na  ra çıx  ma  ğa, da  ha 
ge  niş coğ  ra  fi  ya ilə tə  ma  sa gir  mə  yə 
im  kan ya  ra  dır  dı. Möv  zu dairə  si və 
ide  ya  la  rı  nın çev  rə  si ilə bü  tün Mər 
kə  zi Asi  ya  ya və in  san  lı  ğa üz tu  tan 
Ni  za  mi Gən  cə  vi ya  ra  dı  cı  lı  ğı bir 
mo  de  lə çev  ril  di və XIII əsr  də hind 
şairi Əmir Xos  rov Dəh  lə  vi  dən baş 
la  ya  raq ta XX əs  rə qə  dər on  lar  la 
xal  qın yüz  lər  lə sə  nət  ka  rı Ni  za  mi 
məs  nə  vi  lə  ri  nə ca  vab  lar yaz  dı. XIII 
əsr  də Nə  si  rəd  din Tu  si  nin qur  du 
ğu Ma  ra  ğa rə  səd  xa  na  sı ya  nın  da 
əs  lin  də Bey  nəl  xalq Aka  de  mi  ya 

fəaliy  yət gös  tə  rir  di və bu  ra  da o 
vaxt  kı mə  də  ni dün  ya  nın dörd 
bu  ca  ğın  dan par  laq alim  lər ça  lı 
şır  dı  lar. Bu mü  hüm elm mək  tə  bi 
və mər  kə  zi  ni məhz Azər  bay  ca  nın 
mün  bit elm mü  hi  ti do  ğur  muş  du. 
XIII əsr  də Sə  fiəd  din Ur  mə  vi  nin, 
XV əsr  də Əb  dül  qa  dir Ma  ra  ğa  yi  nin 
yaz  dıq  la  rı mu  si  qi  şü  nas  lıq ri  sa  lə 
lə  ri Ya  xın və Or  ta Şər  qin mu  si  qi 
hə  ya  tın  da əsas qo  vuş  du  ru  cu elm 
və sə  nət abi  də  lə  ri, me  yar sa  yı 
lan, öy  rə  ni  lən və ide  ya  la  rı da  vam 
et  di  ri  lən tə  məl dərs  lik  lər idi. XXI 
yü  zil  lər  də Bəh  mən  yar Azər  bay 
ca  ni  nin, Şi  ha  bəd  din Yəh  ya Süh 
rə  vər  di  nin fəl  sə  fə  də ye  ni tə  lim  lər, 
cə  rə  yan  lar ya  rat  maq tə  şəb  büs  lə  ri  ni 
XIV yü  zil  də İma  dəd  din Nə  si  mi 
ic  ti  maisi  ya  si hə  yat  da, poezi  ya  da 
və tə  ri  qət  çi  lik  də da  vam et  di  rir  di  sə, 
ox  şar qo  vuş  du  ru  cu  luq və ya  yı  cı 
lıq və  zi  fə  si Şah İs  ma  yıl Xə  tainin 
səy  lə  ri ilə XVXVI əsr  lər  də Sə  fə  vi 
sa  ra  yın  da rəs  sam  lıq, lü  ğət  çi  lik, 
tər  cü  mə  çi  lik sa  hə  sin  də hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir  di. Azər  bay  can ya  ra  dı  cı 

dü  şün  cə  si  nə və mü  tə  fək  ki  ri  nə xas 
hə  min qə  lib XIXXX yü  zil  lər  də də 
iş  lə  yir  di və Mir  zə Fə  tə  li Axund 
za  də  nin, Hü  seyn Ca  vi  din, on  la  rın 
ar  dın  ca Cə  lil Məm  məd  qu  lu  za  də 
və “Mol  la Nəs  rəd  din”in sə  si Qaf 
qaz  dan İra  na, Ana  do  lu  ya, Or  ta 
Asi  ya və Hin  dis  ta  na qə  dər nə  həng 
mə  ka  na ça  tır  dı, ye  nə əv  vəl  lər  də 
ol  du  ğu ki  mi, eta  lon ol  maq və  zi  fə 
si  ni, ya  xın  laş  dı  rı  cı, or  taq  laş  dı  rı  cı, 
is  ti  qa  mət  lən  di  ri  ci və  zi  fə  si  ni ye  ri  nə 
ye  ti  rir  di. Elə hə  min ön  də get  mək, 
düs  tur tək  lif et  mək, yo  la  çı  cı ol  maq 
key  fiy  yə  tin  dən  dir ki, mü  səl  man 
Şər  qin  də ilk de  mok  ra  tik res  pub  li 
ka da məhz Azər  bay  can  da qu  rul 
du. 

Bu hə  qi  qət  lə  rin ən yük  sək 
si  ya  si və el  mi kür  sü  lər  dən daim 
bə  yan edil  mə  si ona gö  rə zə  ru  ri  dir 
ki, mil  lə  ti  mi  zin və yur  du  mu  zun 
müs  təs  na  lı  ğı, son mi  nil  lik ta  rix içə 
ri  sin  də  ki mi  sil  siz xid  mət  lə  ri da  ha 
çox dü  şün  cə  yə ha  kim kə  sil  sin.

Də  yər  li dos  tu  muz, yük  sək təş 
ki  lat  çı  lıq və qu  ru  cu  luq qa  bi  liy  yə  ti ilə Azər  bay  ca  na ADA ki  mi qiy  mət 

li təh  sil və elm oca  ğı ba  ğış  la  mış 
pro  fes  sor Ha  fiz Pa  şa  ye  vin uni  ver 
si  te  ti iyu  nun 2də və 3də məş  hur 
fil  mə bən  zə  dib söy  lə  sək, Mö  cü  zə 
lər Ada  sı  na çev  ril  miş  di.

Qa  ra  ba  ğın, bü  töv  lük  də Azər 
bay  ca  nın elm ta  ri  xin  də adı hə  mi 
şə if  ti  xar  la anıl  ma  ğa la  yiq, am  ma 
unu  dul  muş, bu gün az ta  nı  nan 
ne  çə or  ta əsr mü  tə  fək  ki  ri  miz, ali 
mi  miz, şairi  miz konq  re  sin cə  rə  yan 
et  di  yi “Şu  şa”, “Ba  kı”, “Qa  ra  bağ”, 
“Gən  cə”, “La  çın”, “Nax  çı  van”, 
“Ağ  su”, “Cəb  ra  yıl”, “Daş  kə  sən”, 
“Fü  zu  li”, “Göy  çay”, “Xan  kən  di”, 
“Xo  ca  lı” zal  la  rın  da ye  ni hə  yat qa 
za  nır  dı  lar.

Ye  ni ta  ri  xi  mi  zin ən üm  də, nəbz 
ki  mi dö  yü  nən möv  zu  la  rı da öz 
ye  rin  də.

La  kin konq  res iş  ti  rak  çı  la  rı  nı 
qar  şı  da bu Mö  cü  zə  lər Ada  sın  dan 
di  gər Mö  cü  zə  yə doğ  ru, Fü  zu  li 
za  lın  dan ger  çək Fü  zu  li  nin ha  va 
li  ma  nı  na, zal Şu  şa  dan əsl Şu  şa  ya 
hə  yə  can  lı, hər bi  ri  nin qəl  bi  ni dün 

ya boy  da se  vinc  lə dol  du  ra  caq (bu, 
öz söz  lə  ri, tək  rar  la  maq  dan doy  ma 
dıq  la  rı sə  mi  mi ürə  kaç  ma  la  rı  dır) 
sə  fər də göz  lə  yir  di.

Konq  re  sin ilk el  mi çı  xış  la  rı 
ADA Uni  ver  si  te  ti  nin “Şu  şa za 
lı”nda din  lə  nil  miş  di, son pa  ne  lin 
axı  rın  cı 5 mə  ru  zə  si gö  zəl  lər gö  zə  li 
Şu  şa  da səs  lən  di.

Bu  nun nə qə  dər öl  çü  yə  sığ  maz 
bəx  ti  yar  lıq ol  du  ğu  nun fər  qin  də  si 
niz  mi?!

Şu  şa  da  kı ilk 4 mə  ru  zə  ni İs  tan 
bul Mə  də  niy  yət Uni  ver  si  te  ti  nin 
nü  ma  yən  də  lə  ri İh  san Faz  lıoğ  lu və 
Zəh  ra Bil  gin, To  kat Qa  zios  man  pa 
şa Uni  ver  si  te  ti  nin rek  to  ru Bün  ya 
min Şa  hin, Mər  mə  rə Uni  ver  si  te  tin 
dən Ömər Tür  kər təq  dim et  di  lər. 
“Gö  zəl sə  nət  lə  rin, elm  lə  rin və 
zə  fər  lə  rin Şu  şa  da qo  vu  şan və sa 
bah  la  ra uza  nan yo  lu” ad  lı so  nun  cu 
mə  ru  zə mə  nim  ki idi. Bir ne  çə nə 
fə  ri çıx  maq şər  ti ilə tür  ki  yə  li alim 
qo  naq  la  rı  mı  zın ha  mı  sı Şu  şa  ya ilk 
də  fə qə  dəm ba  sır  dı. Şu  şa  nın mər 
kə  zin  də, adı dil  lər əz  bə  ri keç  miş 

Real  nı mək  tə  bin qar  şı  sın  da qu  rul 
muş iri ça  dır  da top  laş  mış  dıq. 

Sö  zü  mü ən sa  də və ən bö  yük 
hə  qi  qət  dən, in  di qə  rar tut  du  ğu 
muz ye  rin fəl  sə  fə  siy  lə, ru  huy  la 
han  sı qut  sal mə  kan ol  ma  sı  nı bil 
dir  mək  dən baş  la  dım ki, Qa  ra  ba 
ğı, Şu  şa  nı bi  zə ta  nı  dan sal  na  mə  çi 
ba  ba  la  rı  mız Mir  zə Adı  gö  zəl bə  yin, 
Mir  zə Ca  mal Qa  ra  ba  ği  nin, Əh 
məd bəy Ca  van  şi  rin, Mir Meh  di 
Xə  za  ni  nin, Mir  zə Rə  him Fə  na  nın, 
Mə  həm  məd ağa Müc  tə  hid  za  də  nin 
və di  gər  lə  ri  nin “Qa  ra  bağ  na  mə”lə  ri 
olub. Hə  min ki  tab  la  rın ək  sə  rin  də 
Şu  şa Qa  ra  ba  ğın ürə  yi ki  mi ni  şan 
ve  ri  lir. Bu an  lar  da siz Qa  ra  ba  ğın 
ürə  yin  də  si  niz. İn  di azər  bay  can  lı 
la  rın di  lin  də “Qa  ra  bağ Azər  bay 
can  dır!” de  yi  mi ar  tıq bir şüar, dua 
ki  mi hər gün səs  lən  mək  də  dir. 
De  mək, siz bu də  qi  qə  lər  də Azər 
bay  ca  nın ürə  yi  nin içə  ri  sin  də  si  niz. 

Qa  ra  ba  ğın ta  cı Şu  şa şə  hə  ri in  di 
rəs  mən Azər  bay  ca  nın mə  də  niy  yət 
pay  tax  tı elan edi  lib. La  kin yal  nız 
in  di yox, əsr  lər  cə is  ba  tı  na gə  rək 
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də fran  sız  ca şeir  lər ya  zır  dı, Ab 
bas  qu  lu ağa Ba  kı  xa  nov isə 10 dil 
bi  lir  di və bu sı  ra  da Şərq dil  lə  ri 
ilə ya  na  şı, fran  sız, rus, pol  yak və 
di  gər dil  lər də var  dı. Ənə  nə  vi üç 
dil  li  lik çər  çi  və  si  ni aşa  raq da  ha çox 
di  lə yi  yə  lən  mək Xə  tib Təb  ri  zi  də 
(XII), Nə  si  rəd  din Tu  si  də, Fəz  lul  lah 
Rə  şi  dəd  din  də (XIII), Mə  həm  məd 
Bay  ram xan  da (XVI), Se  yid Əzim 
Şir  va  ni  də (XIX) də var  dı  yə 
ni ənə  nə fa  si  lə  siz ola  raq da  vam 
edir  di, çox  dil  li  lik on  la  ra mil  li hü 
dud  lar  dan kə  na  ra çıx  ma  ğa, da  ha 
ge  niş coğ  ra  fi  ya ilə tə  ma  sa gir  mə  yə 
im  kan ya  ra  dır  dı. Möv  zu dairə  si və 
ide  ya  la  rı  nın çev  rə  si ilə bü  tün Mər 
kə  zi Asi  ya  ya və in  san  lı  ğa üz tu  tan 
Ni  za  mi Gən  cə  vi ya  ra  dı  cı  lı  ğı bir 
mo  de  lə çev  ril  di və XIII əsr  də hind 
şairi Əmir Xos  rov Dəh  lə  vi  dən baş 
la  ya  raq ta XX əs  rə qə  dər on  lar  la 
xal  qın yüz  lər  lə sə  nət  ka  rı Ni  za  mi 
məs  nə  vi  lə  ri  nə ca  vab  lar yaz  dı. XIII 
əsr  də Nə  si  rəd  din Tu  si  nin qur  du 
ğu Ma  ra  ğa rə  səd  xa  na  sı ya  nın  da 
əs  lin  də Bey  nəl  xalq Aka  de  mi  ya 

fəaliy  yət gös  tə  rir  di və bu  ra  da o 
vaxt  kı mə  də  ni dün  ya  nın dörd 
bu  ca  ğın  dan par  laq alim  lər ça  lı 
şır  dı  lar. Bu mü  hüm elm mək  tə  bi 
və mər  kə  zi  ni məhz Azər  bay  ca  nın 
mün  bit elm mü  hi  ti do  ğur  muş  du. 
XIII əsr  də Sə  fiəd  din Ur  mə  vi  nin, 
XV əsr  də Əb  dül  qa  dir Ma  ra  ğa  yi  nin 
yaz  dıq  la  rı mu  si  qi  şü  nas  lıq ri  sa  lə 
lə  ri Ya  xın və Or  ta Şər  qin mu  si  qi 
hə  ya  tın  da əsas qo  vuş  du  ru  cu elm 
və sə  nət abi  də  lə  ri, me  yar sa  yı 
lan, öy  rə  ni  lən və ide  ya  la  rı da  vam 
et  di  ri  lən tə  məl dərs  lik  lər idi. XXI 
yü  zil  lər  də Bəh  mən  yar Azər  bay 
ca  ni  nin, Şi  ha  bəd  din Yəh  ya Süh 
rə  vər  di  nin fəl  sə  fə  də ye  ni tə  lim  lər, 
cə  rə  yan  lar ya  rat  maq tə  şəb  büs  lə  ri  ni 
XIV yü  zil  də İma  dəd  din Nə  si  mi 
ic  ti  maisi  ya  si hə  yat  da, poezi  ya  da 
və tə  ri  qət  çi  lik  də da  vam et  di  rir  di  sə, 
ox  şar qo  vuş  du  ru  cu  luq və ya  yı  cı 
lıq və  zi  fə  si Şah İs  ma  yıl Xə  tainin 
səy  lə  ri ilə XVXVI əsr  lər  də Sə  fə  vi 
sa  ra  yın  da rəs  sam  lıq, lü  ğət  çi  lik, 
tər  cü  mə  çi  lik sa  hə  sin  də hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir  di. Azər  bay  can ya  ra  dı  cı 

dü  şün  cə  si  nə və mü  tə  fək  ki  ri  nə xas 
hə  min qə  lib XIXXX yü  zil  lər  də də 
iş  lə  yir  di və Mir  zə Fə  tə  li Axund 
za  də  nin, Hü  seyn Ca  vi  din, on  la  rın 
ar  dın  ca Cə  lil Məm  məd  qu  lu  za  də 
və “Mol  la Nəs  rəd  din”in sə  si Qaf 
qaz  dan İra  na, Ana  do  lu  ya, Or  ta 
Asi  ya və Hin  dis  ta  na qə  dər nə  həng 
mə  ka  na ça  tır  dı, ye  nə əv  vəl  lər  də 
ol  du  ğu ki  mi, eta  lon ol  maq və  zi  fə 
si  ni, ya  xın  laş  dı  rı  cı, or  taq  laş  dı  rı  cı, 
is  ti  qa  mət  lən  di  ri  ci və  zi  fə  si  ni ye  ri  nə 
ye  ti  rir  di. Elə hə  min ön  də get  mək, 
düs  tur tək  lif et  mək, yo  la  çı  cı ol  maq 
key  fiy  yə  tin  dən  dir ki, mü  səl  man 
Şər  qin  də ilk de  mok  ra  tik res  pub  li 
ka da məhz Azər  bay  can  da qu  rul 
du. 

Bu hə  qi  qət  lə  rin ən yük  sək 
si  ya  si və el  mi kür  sü  lər  dən daim 
bə  yan edil  mə  si ona gö  rə zə  ru  ri  dir 
ki, mil  lə  ti  mi  zin və yur  du  mu  zun 
müs  təs  na  lı  ğı, son mi  nil  lik ta  rix içə 
ri  sin  də  ki mi  sil  siz xid  mət  lə  ri da  ha 
çox dü  şün  cə  yə ha  kim kə  sil  sin.

Də  yər  li dos  tu  muz, yük  sək təş 
ki  lat  çı  lıq və qu  ru  cu  luq qa  bi  liy  yə  ti ilə Azər  bay  ca  na ADA ki  mi qiy  mət 

li təh  sil və elm oca  ğı ba  ğış  la  mış 
pro  fes  sor Ha  fiz Pa  şa  ye  vin uni  ver 
si  te  ti iyu  nun 2də və 3də məş  hur 
fil  mə bən  zə  dib söy  lə  sək, Mö  cü  zə 
lər Ada  sı  na çev  ril  miş  di.

Qa  ra  ba  ğın, bü  töv  lük  də Azər 
bay  ca  nın elm ta  ri  xin  də adı hə  mi 
şə if  ti  xar  la anıl  ma  ğa la  yiq, am  ma 
unu  dul  muş, bu gün az ta  nı  nan 
ne  çə or  ta əsr mü  tə  fək  ki  ri  miz, ali 
mi  miz, şairi  miz konq  re  sin cə  rə  yan 
et  di  yi “Şu  şa”, “Ba  kı”, “Qa  ra  bağ”, 
“Gən  cə”, “La  çın”, “Nax  çı  van”, 
“Ağ  su”, “Cəb  ra  yıl”, “Daş  kə  sən”, 
“Fü  zu  li”, “Göy  çay”, “Xan  kən  di”, 
“Xo  ca  lı” zal  la  rın  da ye  ni hə  yat qa 
za  nır  dı  lar.

Ye  ni ta  ri  xi  mi  zin ən üm  də, nəbz 
ki  mi dö  yü  nən möv  zu  la  rı da öz 
ye  rin  də.

La  kin konq  res iş  ti  rak  çı  la  rı  nı 
qar  şı  da bu Mö  cü  zə  lər Ada  sın  dan 
di  gər Mö  cü  zə  yə doğ  ru, Fü  zu  li 
za  lın  dan ger  çək Fü  zu  li  nin ha  va 
li  ma  nı  na, zal Şu  şa  dan əsl Şu  şa  ya 
hə  yə  can  lı, hər bi  ri  nin qəl  bi  ni dün 

ya boy  da se  vinc  lə dol  du  ra  caq (bu, 
öz söz  lə  ri, tək  rar  la  maq  dan doy  ma 
dıq  la  rı sə  mi  mi ürə  kaç  ma  la  rı  dır) 
sə  fər də göz  lə  yir  di.

Konq  re  sin ilk el  mi çı  xış  la  rı 
ADA Uni  ver  si  te  ti  nin “Şu  şa za 
lı”nda din  lə  nil  miş  di, son pa  ne  lin 
axı  rın  cı 5 mə  ru  zə  si gö  zəl  lər gö  zə  li 
Şu  şa  da səs  lən  di.

Bu  nun nə qə  dər öl  çü  yə  sığ  maz 
bəx  ti  yar  lıq ol  du  ğu  nun fər  qin  də  si 
niz  mi?!

Şu  şa  da  kı ilk 4 mə  ru  zə  ni İs  tan 
bul Mə  də  niy  yət Uni  ver  si  te  ti  nin 
nü  ma  yən  də  lə  ri İh  san Faz  lıoğ  lu və 
Zəh  ra Bil  gin, To  kat Qa  zios  man  pa 
şa Uni  ver  si  te  ti  nin rek  to  ru Bün  ya 
min Şa  hin, Mər  mə  rə Uni  ver  si  te  tin 
dən Ömər Tür  kər təq  dim et  di  lər. 
“Gö  zəl sə  nət  lə  rin, elm  lə  rin və 
zə  fər  lə  rin Şu  şa  da qo  vu  şan və sa 
bah  la  ra uza  nan yo  lu” ad  lı so  nun  cu 
mə  ru  zə mə  nim  ki idi. Bir ne  çə nə 
fə  ri çıx  maq şər  ti ilə tür  ki  yə  li alim 
qo  naq  la  rı  mı  zın ha  mı  sı Şu  şa  ya ilk 
də  fə qə  dəm ba  sır  dı. Şu  şa  nın mər 
kə  zin  də, adı dil  lər əz  bə  ri keç  miş 

Real  nı mək  tə  bin qar  şı  sın  da qu  rul 
muş iri ça  dır  da top  laş  mış  dıq. 

Sö  zü  mü ən sa  də və ən bö  yük 
hə  qi  qət  dən, in  di qə  rar tut  du  ğu 
muz ye  rin fəl  sə  fə  siy  lə, ru  huy  la 
han  sı qut  sal mə  kan ol  ma  sı  nı bil 
dir  mək  dən baş  la  dım ki, Qa  ra  ba 
ğı, Şu  şa  nı bi  zə ta  nı  dan sal  na  mə  çi 
ba  ba  la  rı  mız Mir  zə Adı  gö  zəl bə  yin, 
Mir  zə Ca  mal Qa  ra  ba  ği  nin, Əh 
məd bəy Ca  van  şi  rin, Mir Meh  di 
Xə  za  ni  nin, Mir  zə Rə  him Fə  na  nın, 
Mə  həm  məd ağa Müc  tə  hid  za  də  nin 
və di  gər  lə  ri  nin “Qa  ra  bağ  na  mə”lə  ri 
olub. Hə  min ki  tab  la  rın ək  sə  rin  də 
Şu  şa Qa  ra  ba  ğın ürə  yi ki  mi ni  şan 
ve  ri  lir. Bu an  lar  da siz Qa  ra  ba  ğın 
ürə  yin  də  si  niz. İn  di azər  bay  can  lı 
la  rın di  lin  də “Qa  ra  bağ Azər  bay 
can  dır!” de  yi  mi ar  tıq bir şüar, dua 
ki  mi hər gün səs  lən  mək  də  dir. 
De  mək, siz bu də  qi  qə  lər  də Azər 
bay  ca  nın ürə  yi  nin içə  ri  sin  də  si  niz. 

Qa  ra  ba  ğın ta  cı Şu  şa şə  hə  ri in  di 
rəs  mən Azər  bay  ca  nın mə  də  niy  yət 
pay  tax  tı elan edi  lib. La  kin yal  nız 
in  di yox, əsr  lər  cə is  ba  tı  na gə  rək 
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du  yul  ma  yan bu aş  kar hə  qi  qət 
ha  mı  lıq  la qə  bul edi  lib ki, Qa  ra 
bağ və Qa  ra  bağ  da ye  tiş  miş şəx 
siy  yət  lər Azər  bay  ca  nı Azər  bay  can 
edən də  yər  lər sı  ra  sın  da ən uca  da 
da  yan  mış, Şu  şa şə  hə  ri də bir şə  hər 
ola  raq qu  rul  ma  ğa baş  la  dı  ğı vaxt 
lar  dan el  lik  cə mə  də  niy  yət pay  tax  tı 
ki  mi qav  ra  nıl  mış  dır. Həm də bu  nu 
yal  nız Azər  bay  ca  nın içə  ri  sin  də 
biz özü  müz və ya  xın qon  şu  la  rı 
mız be  lə he  sab et  mə  mi  şik, Şu  şa 
nın mə  də  niy  yət baş  kən  di ol  ma  sı 

hü  dud  lar  dan kə  nar  lar  da da qə  bul 
edil  miş  dir. 1907ci il  də gə  lə  cə  yin 
bö  yük Azər  bay  can bəs  tə  ka  rı Üze 
yir Ha  cı  bəy  li “Ley  li və Məc  nun” 
ope  ra  sı  nı ta  mam  la  dı və əsər ilk də 
fə 1908ci il yan  va  rın 12də səh  nə 
yə çıx  dı. Əsə  rin ilk və hə  min il  də 
son  ra  kı ta  ma  şa  la  rı  nı ha  zır  la  yan  lar 
da (bəs  tə  kar Üze  yir Ha  cı  bəy  li, di  ri 
jor Əb  dür  rə  him bəy Haq  ver  di  yev, 
ifa  çı  lar  Əh  məd Ağ  dams  ki, Mir  zə 
Mux  tar, Bə  dəl Bə  dəl  bəy  li və baş  qa 
la  rı) əs  lən qa  ra  bağ  lı, ço  xu da şu  şa  lı 
idi. “Ley  li və Məc  nun” ope  ra  sı  nın 

ide  ya  sı  nın özü də məhz Şu  şa  da 
ya  ran  mış  dı. Əsə  rin müəl  li  fi Üze  yir 
Ha  cı  bəy  li xa  tır  la  yır  dı ki, 1897ci 
il  də 1213 yaş  la  rın  day  kən Şu  şa 
da  kı Xan  də  mi  rov teat  rın  da xalq 
das  ta  nı  nın sü  je  ti əsa  sın  da “Məc 
nun Ley  li  nin qəb  ri üs  tün  də” ad  lı 
səh  nə  cik gös  tə  ri  lir  di. Şu  şa  lı xa  nən 
də Cab  bar Qar  yağ  dıoğ  lu Məc  nun 
qi  ya  fə  sin  də mu  ğam oxu  yur  du və 
hə  min səh  nə  ci  yi gö  rən  dən son  ra 
mən  də gə  lə  cək  də Ba  kı  ya gə  lə  rək 
iş  ti  rak  çı  la  rın sa  də  cə da  nış  ma  yıb 

oxu  du  ğu be  lə bir əsər yaz  maq fik  ri 
oyan  dı. Be  lə  cə, Azər  bay  can  da ope 
ra sə  nə  ti  nin tə  mə  li  nin qo  yul  ma  sı 
da bi  la  va  si  tə Qa  ra  bağ  la, Şu  şay  la, 
şu  şa  lı  lar  la bağ  lı  dır.

…Az son  ra konq  re  sə ye  kun 
vu  ru  la  caq  dı, qo  naq  la  rı  mız Şu  şa  nın 
kü  çə  lə  ri ilə ad  dım  la  ya  caq  dı  lar, Cı 
dır dü  zü  nə qal  xa  caq  dı  lar və hə  min 
ərə  fə  də ta  ri  xin şan  lı sə  hi  fə  lə  ri  ni 
və  rəq  lə  yir  dim ki, Şu  şa sev  gi  si hə  lə 
bu  ra gəl  mə  miş  dən ürək  lə  rin  də yer 
al  mış qar  daş  la  rı  mız ta  le  yin on  lar 
la be  lə bir xoş gö  rü  şü nə  sib et  di  yi 

mə  ka  nın mü  qəd  dəs  li  yi  ni, əs  ra  rən 
giz  li  yi  ni da  ha ya  xın  dan duy  sun  lar. 

Söy  lə  yir  dim ki, 270 il ön  cə Şu 
şa  nı bir iqa  mət  gah, baş  kənd ola  raq 
se  çən  dən son  ra 1752ci il  dən bu 
şə  hə  rin qu  ru  cu  lu  ğu  na baş  la  yan 
Pə  na  hə  li xan Ca  van  şir qay  naq  la  rın 
təs  diq  lə  mə  sin  cə, məhz ör  nək bir 
şə  hər ya  rat  maq is  tə  yin  də idi, Şu  şa 
nı yal  nız in  zi  ba  ti de  yil, ilk növ  bə  də 
mə  də  niy  yət mər  kə  zi  nə çe  vir  mə  yi 
hə  dəf gö  tür  müş  dü. Qa  ra  bağ  dan və 
Azər  bay  ca  nın müx  tə  lif gu  şə  lə  rin 

dən ən yax  şı us  ta  la  rı, ən yax  şı mu 
si  qi  çi  lə  ri, ən ka  mil əs  na  fı, ən seç  mə 
nə  sil  lə  rin təm  sil  çi  lə  ri  ni bu  ra  ya 
top  la  ma  ğa baş  la  mış  dı. Qa  ra  ba  ğın, 
Şu  şa  nın pat  riot  la  rın  dan olan Nə  sir 
bəy Ca  van  şir nə  sil  da  şı Pə  na  hə  li 
xan Ca  van  şi  rin Şu  şa  da daimi sa  kin 
ola  caq in  san  la  rı, ailə  lə  ri se  çər  kən 
tək  cə han  sı  sa işi yax  şı ba  car  ma  la  rı 
nı yox, həm də on  la  rın xa  siy  yə  ti  ni, 
mə  də  ni sə  viy  yə  si  ni, hət  a za  hi  ri  ni 
be  lə nə  zə  rə alır  mış və de  di  yi bir 
söz də dil  lər  də do  la  şır  mış ki, gə 
rək bir şə  hə  rin kü  çə  si  nə çı  xan  da 

adam  la  rın ge  yimke  ci  min  dən, çöh 
rə  sin  dən, da  nı  şı  ğın  dan da şə  hə  rin 
ne  cə şə  hər ol  du  ğu hiss edi  lə. 

Şu  şa ya  ran  dı  ğı gün  dən Qa  ra  ba 
ğın in  zi  ba  tisi  ya  si mər  kə  zi ro  lu  nu 
oy  na  dı. Şə  hər 17551822ci il  lər 
də Qa  ra  bağ xan  lı  ğı  nın pay  tax  tı 
ol  du, 18221840cı il  lər  də Qa  ra  bağ 
əya  lə  ti  nin, 18401923cü il  lər  də isə 
müx  tə  lif in  zi  ba  tiəra  zi va  hid  lə  ri  nin 
tər  ki  bin  də qa  la  raq Şu  şa qə  za  sı  nın 
mər  kə  zi və  zi  fə  si  ni ye  ri  nə ye  tir  di. 

Məş  hur rus şairi Ser  gey Ye  se  nin 
1924cü il  də bö  yük xa  nən  də Cab 
bar Qar  yağ  dıoğ  lu  nu “Şərq mu  si 
qi  si  nin pey  ğəm  bə  ri” ad  lan  dır  mış 
dı. Yə  ni hə  mi  şə gö  rüb  lər ki, bu 
yer  də  ki ul  duz  la  rın bö  yük  lü  yü  nü, 
par  laq  lı  ğı  nı mü  qa  yi  sə et  mək  ü çün 
gə  rək əha  tə  ni ge  niş gö  tü  rə  sən, da 
ha ən  gin coğ  ra  fi  ya  ya çı  xa  san.

Bu min  val  la Şu  şa  nın özü  nü 
də sa  də  cə “Gö  zəl səs  lər şə  hə  ri”, 
“Mu  si  qi be  şi  yi”, ya  xud elə lap 
gu  ya də  qiq  ləş  di  rir  miş ki  mi “Kon 
ser  va  to  ri  ya şə  hər” ad  lan  dır  ma  ğı 
az sa  yıb  lar, 1908ci il  də Tif  is  də 
nəşr edil  miş “Kav  kazs  ka  ya mu  zı 
ka” ad  lı ki  tab  da Şu  şa  ya elə bir  ba  şa 
“Qaf  qa  zın kon  ser  va  to  ri  ya  sı” söy 
lə  yib  lər. 

Tək  cə XIX əsr  də Şu  şa  da 95 şair, 
22 mu  si  qi  şü  nas, 38 xa  nən  də, 16 
rəs  sam, 5 ast  ro  nom, 18 me  mar, 16 
hə  kim və 42yə ya  xın müəl  lim
mir  zə ol  muş  dur. Qaf  qa  zın ta  ri  xin 
də ilk də  fə teatr ta  ma  şa  la  rı 1845ci 
il  də Tif  is şə  hə  rin  də nü  ma  yiş et  di 
ril  miş  di  sə, o çağ  lar ti  ca  rət  də, mə 
də  niy  yət  də Tif  is  lə rə  qa  bət apa  ran 
Şu  şa  da əv  və  lin  ci teatr ta  ma  şa  la  rı 
1848ci il  də gös  tə  ril  di.

Sal  na  mə  çi Mu  sa Qa  lan  qay  tuk 
lu “Aq  van ta  ri  xi”ndə xə  bər ve  rir 
ki, Ca  van  şir sa  ra  yın  da mu  si  qi  çi  lər 
top  la  nar  dı. Bu, VII yü  zi  lin 80ci 
il  lə  ri   idi.

1350 il ön  cə ol  du  ğu ki  mi, ye  nə 
bu  ra  lar bay  ram  lar mey  da  nı  dır.

Bö  yük şair və döv  lət ada  mı 
Mol  la Pə  nah Va  qif ilk də  fə Şu  şa 
ya təş  rif gə  ti  rər  kən 17691770ci 
il  lər  də şə  hə  rin Saat  lı mə  həl  lə  sin  də 

yer  ləş  miş  di, ora  da mək  təb aç  mış 
dı, bu mü  hi  tə ye  ni  lik  lər, tə  zə döv 
rün abha  va  sı  nı gə  tir  mək yo  lu  nu 
tut  muş  du, Ye  ni Za  ma  nın Saatı  nı 
qu  ran  lar  dan ol  muş  du.

Bu gün Qa  ra  bağ  da, Şu  şa  da 
vax  tın saatı  nı Azər  bay  can döv  lə 
ti, Mü  zəf  ər Ön  dər İl  ham Əli  yev 
qu  rur. 

Və bu SAAT hə  mi  şə iş  lə  yə  cək! 
…O ma  sa  lar ki ar  xa  sın  da əy  lə 

şib çı  xış  la  rı  mı  zı edir  dik, ar  dın  da 
Şu  şa Real  nı mək  tə  bi  nin düş  mən 
cay  na  ğın  dan sa  la  mat qur  tar  mış 
ya  ra  lı di  va  rı uca  lır  dı. 

Hə  min di  var bi  zim  lə üz  bəüz 
əy  lə  şib din  lə  yən  lə  rin gö  zü  nün 
önün  də idi. Qar  şı  mız  da isə öpü  şən 
iki bay  raq. Azər  bay  can Res  pub  li 

ka  sı  nın və Tür  ki  yə Cüm  hu  riy  yə  ti 
nin bay  raq  la  rı.

Əli  mi əv  vəl ar  xa  mız  da  kı ta  ri  xi 
di  va  ra, son  ra önü  müz  də  ki bay 
raq  la  ra sa  rı uza  da  raq sö  zü  mü 
be  lə ta  mam  la  dım: “So  sial Elm  lər 
Konq  re  si  nin 8ci  si də ola  caq, 9cu 
su da, 50ci  si də. An  caq bu konq 
res ta  rix  də ZƏ  FƏR Konq  re  si ki  mi 
qa  la  caq”. 

Şu  şa Real  nı mək  tə  bi 1881ci 
il  də ucal  dıl  mış  dı. 110 il o ima  rət 
in  san  la  rın xid  mə  tin  də ol  du, maarif 
saç  dı, bu zi  ya oca  ğın  da son  ra şöh 
rə  ti Azər  bay  can və dün  ya bo  yu 
ya  yı  la  caq nə qə  dər par  laq şəx  siy 
yət  lər ye  tiş  di. Qəsb  kar düş  mən bu 

bi  lik yu  va  sı  na da qəsd et  di. An  caq 
atəş  lə  rə tut  du  ğu bu mək  tə  bin di 
var  la  rı yı  xıl  ma  dı  sa, bu gün ye  nə 
yük  sə  lir  sə və sa  bah ona ye  ni can 
ve  rə  cək in  san  la  rı  mı  zın qüd  rə  ti ilə 
ye  ni öm  rü  nü baş  la  ya  raq tə  zə  dən 
xal  qın xid  mə  tin  də du  ra  caq  sa, bu, 
haq  qın ba  sıl  maz  lı  ğı  nın da  ha bir 
təs  di  qi və tən  tə  nə  si  dir. 

Şu  şa  ya ta  ri  xən həm də sa  də  cə 
“Qa  la” de  yib  lər. Çün  ki bu şə  hər 
alın  maz  lı  ğın, zə  fə  rin də sar  sıl  ma 
yan əla  mət  lə  rin  dən bi  ri olub. İn  di 
gö  zü  nüz önün  də  ki o iki bay  raq 
əbə  diy  yət bo  yu uca  la  caq, daim 
iki bə  dən  də bir can ol  ma  ğı  mı  zın, 
qa  li  biy  yə  ti  mi  zin, ye  nil  məz  li  yi  mi 
zin ni  şa  nə  si ki  mi di  kə  lə  cək və o 
bay  raq  la  rın qar  şı  sın  da mil  lə  tin qü 

rur qay  na  ğı olan bü  tün 
di  var  la  rı  mız da hə  mi  şə 
yük  sə  lə  cək. 

Bu gün yol  la  rı  mız 
zə  fər rəm  zi Şu  şa  da 
qo  vu  şur və hə  lə çox zə 
fər  lə  ri  mi  zə də yol  lar elə 
Şu  şa  dan açı  la  caq!

…Lap az son  ra ha 
mı  mız Cı  dır dü  zü  nə 
qal  xa  caq  dıq. 

O ye  rə ki, il ya  rım 
əv  və  lə  cən bi  zə dün 
ya  nın ən uzaq, ən 
əl  çat  maz nöq  tə  si ki  mi 
gə  lir  di. O ye  rə ki, san  ki 
ora  da dağ  lar gö  yə bir 

lə  şir, son  suz  lu  ğa qə  dər baş çə  kir.
Gi  rə  cək  də bir ne  çə əs  gər da  ya 

nıb   mü  zəf  ər or  du  nun qa  lib əs 
gər  lə  ri! Yan  la  rın  dan ke  çən hər kəs 
on  la  rı şəf  qət  lə sü  zür. Öv  la  dı  na, 
qar  da  şı  na, doğ  ma  sı  na nə  zər sa  lan 
ki  mi ba  xır. 

Gö  rü  rəm ki, kim  lər  sə bax  dıq  ca 
qə  hər  lə  nir…

Və qo  naq  lar  dan bi  ri Şu  şa  nın 
zir  və  sin  də  Cı  dır dü  zün  də son 3 
gü  nün ye  ku  nu, cöv  hə  ri sa  yı  la  sı bir 
söz de  yir, hə  min an  lar  da sə  fər yol 
daş  la  rın  dan ço  xu  nun ürə  yin  dən 
ke  çən, an  caq di  lə gə  tir  mə  di  yi eti  ra 
fı  nı edir: “Mə  nim  çün bu Qa  ra  bağ 
Konq  re  si heç vaxt bit  mə  yə  cək...”

Əli  mi əv  vəl ar  xa  mız  da  kı ta  ri  xi 
di  va  ra, son  ra önü  müz  də  ki bay -
raq  la  ra sa  rı uza  da  raq sö  zü  mü 
be  lə ta  mam  la  dım: “So  sial Elm -
lər Konq  re  si  nin 8-ci  si də ola  caq, 
9-cu  su da, 50-ci  si də. An  caq bu 
konq  res ta  rix  də ZƏ  FƏR  
Konq  re  si ki  mi qa  la  caq”.
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du  yul  ma  yan bu aş  kar hə  qi  qət 
ha  mı  lıq  la qə  bul edi  lib ki, Qa  ra 
bağ və Qa  ra  bağ  da ye  tiş  miş şəx 
siy  yət  lər Azər  bay  ca  nı Azər  bay  can 
edən də  yər  lər sı  ra  sın  da ən uca  da 
da  yan  mış, Şu  şa şə  hə  ri də bir şə  hər 
ola  raq qu  rul  ma  ğa baş  la  dı  ğı vaxt 
lar  dan el  lik  cə mə  də  niy  yət pay  tax  tı 
ki  mi qav  ra  nıl  mış  dır. Həm də bu  nu 
yal  nız Azər  bay  ca  nın içə  ri  sin  də 
biz özü  müz və ya  xın qon  şu  la  rı 
mız be  lə he  sab et  mə  mi  şik, Şu  şa 
nın mə  də  niy  yət baş  kən  di ol  ma  sı 

hü  dud  lar  dan kə  nar  lar  da da qə  bul 
edil  miş  dir. 1907ci il  də gə  lə  cə  yin 
bö  yük Azər  bay  can bəs  tə  ka  rı Üze 
yir Ha  cı  bəy  li “Ley  li və Məc  nun” 
ope  ra  sı  nı ta  mam  la  dı və əsər ilk də 
fə 1908ci il yan  va  rın 12də səh  nə 
yə çıx  dı. Əsə  rin ilk və hə  min il  də 
son  ra  kı ta  ma  şa  la  rı  nı ha  zır  la  yan  lar 
da (bəs  tə  kar Üze  yir Ha  cı  bəy  li, di  ri 
jor Əb  dür  rə  him bəy Haq  ver  di  yev, 
ifa  çı  lar  Əh  məd Ağ  dams  ki, Mir  zə 
Mux  tar, Bə  dəl Bə  dəl  bəy  li və baş  qa 
la  rı) əs  lən qa  ra  bağ  lı, ço  xu da şu  şa  lı 
idi. “Ley  li və Məc  nun” ope  ra  sı  nın 

ide  ya  sı  nın özü də məhz Şu  şa  da 
ya  ran  mış  dı. Əsə  rin müəl  li  fi Üze  yir 
Ha  cı  bəy  li xa  tır  la  yır  dı ki, 1897ci 
il  də 1213 yaş  la  rın  day  kən Şu  şa 
da  kı Xan  də  mi  rov teat  rın  da xalq 
das  ta  nı  nın sü  je  ti əsa  sın  da “Məc 
nun Ley  li  nin qəb  ri üs  tün  də” ad  lı 
səh  nə  cik gös  tə  ri  lir  di. Şu  şa  lı xa  nən 
də Cab  bar Qar  yağ  dıoğ  lu Məc  nun 
qi  ya  fə  sin  də mu  ğam oxu  yur  du və 
hə  min səh  nə  ci  yi gö  rən  dən son  ra 
mən  də gə  lə  cək  də Ba  kı  ya gə  lə  rək 
iş  ti  rak  çı  la  rın sa  də  cə da  nış  ma  yıb 

oxu  du  ğu be  lə bir əsər yaz  maq fik  ri 
oyan  dı. Be  lə  cə, Azər  bay  can  da ope 
ra sə  nə  ti  nin tə  mə  li  nin qo  yul  ma  sı 
da bi  la  va  si  tə Qa  ra  bağ  la, Şu  şay  la, 
şu  şa  lı  lar  la bağ  lı  dır.

…Az son  ra konq  re  sə ye  kun 
vu  ru  la  caq  dı, qo  naq  la  rı  mız Şu  şa  nın 
kü  çə  lə  ri ilə ad  dım  la  ya  caq  dı  lar, Cı 
dır dü  zü  nə qal  xa  caq  dı  lar və hə  min 
ərə  fə  də ta  ri  xin şan  lı sə  hi  fə  lə  ri  ni 
və  rəq  lə  yir  dim ki, Şu  şa sev  gi  si hə  lə 
bu  ra gəl  mə  miş  dən ürək  lə  rin  də yer 
al  mış qar  daş  la  rı  mız ta  le  yin on  lar 
la be  lə bir xoş gö  rü  şü nə  sib et  di  yi 

mə  ka  nın mü  qəd  dəs  li  yi  ni, əs  ra  rən 
giz  li  yi  ni da  ha ya  xın  dan duy  sun  lar. 

Söy  lə  yir  dim ki, 270 il ön  cə Şu 
şa  nı bir iqa  mət  gah, baş  kənd ola  raq 
se  çən  dən son  ra 1752ci il  dən bu 
şə  hə  rin qu  ru  cu  lu  ğu  na baş  la  yan 
Pə  na  hə  li xan Ca  van  şir qay  naq  la  rın 
təs  diq  lə  mə  sin  cə, məhz ör  nək bir 
şə  hər ya  rat  maq is  tə  yin  də idi, Şu  şa 
nı yal  nız in  zi  ba  ti de  yil, ilk növ  bə  də 
mə  də  niy  yət mər  kə  zi  nə çe  vir  mə  yi 
hə  dəf gö  tür  müş  dü. Qa  ra  bağ  dan və 
Azər  bay  ca  nın müx  tə  lif gu  şə  lə  rin 

dən ən yax  şı us  ta  la  rı, ən yax  şı mu 
si  qi  çi  lə  ri, ən ka  mil əs  na  fı, ən seç  mə 
nə  sil  lə  rin təm  sil  çi  lə  ri  ni bu  ra  ya 
top  la  ma  ğa baş  la  mış  dı. Qa  ra  ba  ğın, 
Şu  şa  nın pat  riot  la  rın  dan olan Nə  sir 
bəy Ca  van  şir nə  sil  da  şı Pə  na  hə  li 
xan Ca  van  şi  rin Şu  şa  da daimi sa  kin 
ola  caq in  san  la  rı, ailə  lə  ri se  çər  kən 
tək  cə han  sı  sa işi yax  şı ba  car  ma  la  rı 
nı yox, həm də on  la  rın xa  siy  yə  ti  ni, 
mə  də  ni sə  viy  yə  si  ni, hət  a za  hi  ri  ni 
be  lə nə  zə  rə alır  mış və de  di  yi bir 
söz də dil  lər  də do  la  şır  mış ki, gə 
rək bir şə  hə  rin kü  çə  si  nə çı  xan  da 

adam  la  rın ge  yimke  ci  min  dən, çöh 
rə  sin  dən, da  nı  şı  ğın  dan da şə  hə  rin 
ne  cə şə  hər ol  du  ğu hiss edi  lə. 

Şu  şa ya  ran  dı  ğı gün  dən Qa  ra  ba 
ğın in  zi  ba  tisi  ya  si mər  kə  zi ro  lu  nu 
oy  na  dı. Şə  hər 17551822ci il  lər 
də Qa  ra  bağ xan  lı  ğı  nın pay  tax  tı 
ol  du, 18221840cı il  lər  də Qa  ra  bağ 
əya  lə  ti  nin, 18401923cü il  lər  də isə 
müx  tə  lif in  zi  ba  tiəra  zi va  hid  lə  ri  nin 
tər  ki  bin  də qa  la  raq Şu  şa qə  za  sı  nın 
mər  kə  zi və  zi  fə  si  ni ye  ri  nə ye  tir  di. 

Məş  hur rus şairi Ser  gey Ye  se  nin 
1924cü il  də bö  yük xa  nən  də Cab 
bar Qar  yağ  dıoğ  lu  nu “Şərq mu  si 
qi  si  nin pey  ğəm  bə  ri” ad  lan  dır  mış 
dı. Yə  ni hə  mi  şə gö  rüb  lər ki, bu 
yer  də  ki ul  duz  la  rın bö  yük  lü  yü  nü, 
par  laq  lı  ğı  nı mü  qa  yi  sə et  mək  ü çün 
gə  rək əha  tə  ni ge  niş gö  tü  rə  sən, da 
ha ən  gin coğ  ra  fi  ya  ya çı  xa  san.

Bu min  val  la Şu  şa  nın özü  nü 
də sa  də  cə “Gö  zəl səs  lər şə  hə  ri”, 
“Mu  si  qi be  şi  yi”, ya  xud elə lap 
gu  ya də  qiq  ləş  di  rir  miş ki  mi “Kon 
ser  va  to  ri  ya şə  hər” ad  lan  dır  ma  ğı 
az sa  yıb  lar, 1908ci il  də Tif  is  də 
nəşr edil  miş “Kav  kazs  ka  ya mu  zı 
ka” ad  lı ki  tab  da Şu  şa  ya elə bir  ba  şa 
“Qaf  qa  zın kon  ser  va  to  ri  ya  sı” söy 
lə  yib  lər. 

Tək  cə XIX əsr  də Şu  şa  da 95 şair, 
22 mu  si  qi  şü  nas, 38 xa  nən  də, 16 
rəs  sam, 5 ast  ro  nom, 18 me  mar, 16 
hə  kim və 42yə ya  xın müəl  lim
mir  zə ol  muş  dur. Qaf  qa  zın ta  ri  xin 
də ilk də  fə teatr ta  ma  şa  la  rı 1845ci 
il  də Tif  is şə  hə  rin  də nü  ma  yiş et  di 
ril  miş  di  sə, o çağ  lar ti  ca  rət  də, mə 
də  niy  yət  də Tif  is  lə rə  qa  bət apa  ran 
Şu  şa  da əv  və  lin  ci teatr ta  ma  şa  la  rı 
1848ci il  də gös  tə  ril  di.

Sal  na  mə  çi Mu  sa Qa  lan  qay  tuk 
lu “Aq  van ta  ri  xi”ndə xə  bər ve  rir 
ki, Ca  van  şir sa  ra  yın  da mu  si  qi  çi  lər 
top  la  nar  dı. Bu, VII yü  zi  lin 80ci 
il  lə  ri   idi.

1350 il ön  cə ol  du  ğu ki  mi, ye  nə 
bu  ra  lar bay  ram  lar mey  da  nı  dır.

Bö  yük şair və döv  lət ada  mı 
Mol  la Pə  nah Va  qif ilk də  fə Şu  şa 
ya təş  rif gə  ti  rər  kən 17691770ci 
il  lər  də şə  hə  rin Saat  lı mə  həl  lə  sin  də 

yer  ləş  miş  di, ora  da mək  təb aç  mış 
dı, bu mü  hi  tə ye  ni  lik  lər, tə  zə döv 
rün abha  va  sı  nı gə  tir  mək yo  lu  nu 
tut  muş  du, Ye  ni Za  ma  nın Saatı  nı 
qu  ran  lar  dan ol  muş  du.

Bu gün Qa  ra  bağ  da, Şu  şa  da 
vax  tın saatı  nı Azər  bay  can döv  lə 
ti, Mü  zəf  ər Ön  dər İl  ham Əli  yev 
qu  rur. 

Və bu SAAT hə  mi  şə iş  lə  yə  cək! 
…O ma  sa  lar ki ar  xa  sın  da əy  lə 

şib çı  xış  la  rı  mı  zı edir  dik, ar  dın  da 
Şu  şa Real  nı mək  tə  bi  nin düş  mən 
cay  na  ğın  dan sa  la  mat qur  tar  mış 
ya  ra  lı di  va  rı uca  lır  dı. 

Hə  min di  var bi  zim  lə üz  bəüz 
əy  lə  şib din  lə  yən  lə  rin gö  zü  nün 
önün  də idi. Qar  şı  mız  da isə öpü  şən 
iki bay  raq. Azər  bay  can Res  pub  li 

ka  sı  nın və Tür  ki  yə Cüm  hu  riy  yə  ti 
nin bay  raq  la  rı.

Əli  mi əv  vəl ar  xa  mız  da  kı ta  ri  xi 
di  va  ra, son  ra önü  müz  də  ki bay 
raq  la  ra sa  rı uza  da  raq sö  zü  mü 
be  lə ta  mam  la  dım: “So  sial Elm  lər 
Konq  re  si  nin 8ci  si də ola  caq, 9cu 
su da, 50ci  si də. An  caq bu konq 
res ta  rix  də ZƏ  FƏR Konq  re  si ki  mi 
qa  la  caq”. 

Şu  şa Real  nı mək  tə  bi 1881ci 
il  də ucal  dıl  mış  dı. 110 il o ima  rət 
in  san  la  rın xid  mə  tin  də ol  du, maarif 
saç  dı, bu zi  ya oca  ğın  da son  ra şöh 
rə  ti Azər  bay  can və dün  ya bo  yu 
ya  yı  la  caq nə qə  dər par  laq şəx  siy 
yət  lər ye  tiş  di. Qəsb  kar düş  mən bu 

bi  lik yu  va  sı  na da qəsd et  di. An  caq 
atəş  lə  rə tut  du  ğu bu mək  tə  bin di 
var  la  rı yı  xıl  ma  dı  sa, bu gün ye  nə 
yük  sə  lir  sə və sa  bah ona ye  ni can 
ve  rə  cək in  san  la  rı  mı  zın qüd  rə  ti ilə 
ye  ni öm  rü  nü baş  la  ya  raq tə  zə  dən 
xal  qın xid  mə  tin  də du  ra  caq  sa, bu, 
haq  qın ba  sıl  maz  lı  ğı  nın da  ha bir 
təs  di  qi və tən  tə  nə  si  dir. 

Şu  şa  ya ta  ri  xən həm də sa  də  cə 
“Qa  la” de  yib  lər. Çün  ki bu şə  hər 
alın  maz  lı  ğın, zə  fə  rin də sar  sıl  ma 
yan əla  mət  lə  rin  dən bi  ri olub. İn  di 
gö  zü  nüz önün  də  ki o iki bay  raq 
əbə  diy  yət bo  yu uca  la  caq, daim 
iki bə  dən  də bir can ol  ma  ğı  mı  zın, 
qa  li  biy  yə  ti  mi  zin, ye  nil  məz  li  yi  mi 
zin ni  şa  nə  si ki  mi di  kə  lə  cək və o 
bay  raq  la  rın qar  şı  sın  da mil  lə  tin qü 

rur qay  na  ğı olan bü  tün 
di  var  la  rı  mız da hə  mi  şə 
yük  sə  lə  cək. 

Bu gün yol  la  rı  mız 
zə  fər rəm  zi Şu  şa  da 
qo  vu  şur və hə  lə çox zə 
fər  lə  ri  mi  zə də yol  lar elə 
Şu  şa  dan açı  la  caq!

…Lap az son  ra ha 
mı  mız Cı  dır dü  zü  nə 
qal  xa  caq  dıq. 

O ye  rə ki, il ya  rım 
əv  və  lə  cən bi  zə dün 
ya  nın ən uzaq, ən 
əl  çat  maz nöq  tə  si ki  mi 
gə  lir  di. O ye  rə ki, san  ki 
ora  da dağ  lar gö  yə bir 

lə  şir, son  suz  lu  ğa qə  dər baş çə  kir.
Gi  rə  cək  də bir ne  çə əs  gər da  ya 

nıb   mü  zəf  ər or  du  nun qa  lib əs 
gər  lə  ri! Yan  la  rın  dan ke  çən hər kəs 
on  la  rı şəf  qət  lə sü  zür. Öv  la  dı  na, 
qar  da  şı  na, doğ  ma  sı  na nə  zər sa  lan 
ki  mi ba  xır. 

Gö  rü  rəm ki, kim  lər  sə bax  dıq  ca 
qə  hər  lə  nir…

Və qo  naq  lar  dan bi  ri Şu  şa  nın 
zir  və  sin  də  Cı  dır dü  zün  də son 3 
gü  nün ye  ku  nu, cöv  hə  ri sa  yı  la  sı bir 
söz de  yir, hə  min an  lar  da sə  fər yol 
daş  la  rın  dan ço  xu  nun ürə  yin  dən 
ke  çən, an  caq di  lə gə  tir  mə  di  yi eti  ra 
fı  nı edir: “Mə  nim  çün bu Qa  ra  bağ 
Konq  re  si heç vaxt bit  mə  yə  cək...”

Əli  mi əv  vəl ar  xa  mız  da  kı ta  ri  xi 
di  va  ra, son  ra önü  müz  də  ki bay -
raq  la  ra sa  rı uza  da  raq sö  zü  mü 
be  lə ta  mam  la  dım: “So  sial Elm -
lər Konq  re  si  nin 8-ci  si də ola  caq, 
9-cu  su da, 50-ci  si də. An  caq bu 
konq  res ta  rix  də ZƏ  FƏR  
Konq  re  si ki  mi qa  la  caq”.
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Müasir Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
ya  ran  ma  sı və in  ki  şa  fı Ulu Ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin ti  ta  nik li  der 
lik fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı  dır. Hər bir 
döv  lə  tin inam  lı in  ki  şa  fı  nı tə  min 
edən st  ra  te  ji amil  lər  dən bi  ri li  der  lik 
fe  no  me  ni  dir. Ta  ri  xi, coğ  ra  fi şə  rait 
dən, si  ya  si sis  te  min xü  su  siy  yə  tin  dən 
ası  lı ol  ma  ya  raq, li  der  lik an  la  yı  şı 
mil  li döv  lə  tin for  ma  laş  ma  sın  da və 
in  ki  şa  fın  da həl  le  di  ci ro  la ma  lik  dir. 
Bu mə  na  da, bu gün Azər  bay  ca  nın 
müs  tə  qil döv  lət ki  mi möv  cud  lu  ğu 
və in  ki  şa  fı li  der  lik ami  li ilə bir  ba  şa 
bağ  lı  dır.

Azər  bay  can döv  lə  ti  nin və xal 
qı  nın çağ  daş ta  ri  xin səh  nə  sin  də 

özü  nə  məx  sus yer tut  ma  sı  nı, ger  çək 
müs  tə  qil  li  yi  ni əl  də edə  rək qo  ru  yub 
sax  la  ma  sı  nı tə  min edən da  hi şəx 
siy  yət, Ulu Ön  dər Hey  dər Əli  yev 
ol  muş  dur. İc  ti  maisi  ya  si sa  bit  li  yin 
qo  run  ma  sı  nın, möv  cud iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fın, hər  tə  rəf  i tə  rəq  qi  nin tə 
mə  lin  də Ümum  mil  li Li  der Hey  dər 
Əli  ye  vin uğur  lu in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı, 
onun müəy  yən  ləş  dir  di  yi da  xi  li və 
xa  ri  ci si  ya  sət xət  i da  ya  nır.

Xal  qı  mı  zın bir müd  rik  li  yi də 
on  da  dır ki, han  sı sa  hə  də olur  saol 
sun onun ta  le  yin  də və ta  ri  xin  də 
əhə  miy  yət  li rol oy  na  mış şəx  siy  yət 
lə  ri heç vaxt unut  mur, hər za  man 
yad  da  şın  da ya  şa  dır, adı  nı uca tu  tur, 

Müdriklik fəlsəfəsi, 
xilaskarlıq missiyası

Səttar Möhbalıyev
Milli Məclisin deputatı,

Azərbaycan Həmkarlar İtifaqları 
Konfederasiyasının sədri
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gə  lə  cək nə  sil  lə  rə ötü  rür. Əgər be  lə 
ol  ma  say  dı, bu gün biz Ba  bək  dən, 
Ca  van  şir  dən, Xə  taidən, Ni  za  mi  dən, 
Fü  zu  li  dən xə  bər  dar ol  maz  dıq. Hər 
kəs ay  dın dərk edir ki, bu şəx  siy  yət 
lə  rin ye  ri və ro  lu onun ta  ri  xin  də nə 
qə  dər əzə  mət  li  dir. Məhz bu  na gö  rə 
də hə  min in  san  la  rın adı  nı şan  lı ta  ri 
xi  nə qı  zıl hərf  ər  lə həkk edə  rək hər 
za  man xa  tır  la  yır, xid  mət  lə  ri  ni yük 
sək də  yər  lən  di  rir və on  la  rı özü  nün 
mil  li sər  və  ti he  sab edir.

Bu, bö  yük Azər  bay  can xal  qı  nın 
də  yiş  məz xa  rak  te  ri  dir ki, in  di də 
hə  min ənə  nə  ni da  vam et  di  rir. Xal 
qı  mı  zın Ümum  mil  li Li  de  ri Hey  dər 
Əli  ye  və olan ali mü  na  si  bə  ti, son 
suz sev  gi  si bu hə  qi  qə  tin can  lı və ən 
yük  sək tə  cəs  sü  mü  dür. Ulu Ön  də  rin 
do  ğum və anım gün  lə  rin  də, ömür 
yo  lu  nun xal  qın ta  ri  xi ta  le  yi ilə sıx 
bağ  lı ol  du  ğu əla  mət  dar ha  di  sə  lə 
rin il  dö  nüm  lə  rin  də mə  za  rı zi  ya  rət 
olu  nur, əziz xa  ti  rə  si də  rin eh  ti  ram  la 
yad edi  lir, ta  ri  xi  miz  də gör  dü  yü ta  le 
yük  lü iş  lər bir da  ha xa  tır  la  nır.

Xal  qı  mı  zın müs  tə  qil  lik ta  ri  xin  də 
müs  təs  na ye  ri olan 15 iyun  Mil 
li Qur  tu  luş Gü  nü ilə öl  kə  mi  zin 
hə  ya  tın  da ye  ni dövr baş  lan  mış, 
döv  lət  çi  li  yi  mi  zin möh  kəm  lən  mə  si, 
müs  tə  qil  li  yi  mi  zin dön  məz və əbə  di 
ol  ma  sı üçün mü  hüm və sə  mə  rə 
li fəaliy  yə  tin əsa  sı qo  yul  muş  dur. 
Xal  qı  mı  zın ta  ri  xi yad  da  şı  na əbə  di 
həkk olun  muş Mil  li Qur  tu  luş Gü  nü 
öl  kə  mi  zin hər ye  rin  də da  hi li  der, öl 
məz şəx  siy  yət Hey  dər Əli  ye  və də  rin 
hör  mət və mə  həb  bət  lə, onun xal  qa 
gös  tər  di  yi tə  mən  na  sız və fə  da  kar 
xid  mə  ti  nə bö  yük min  nət  dar  lıq his  si 
ilə qeyd edi  lir.

Müasir döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  miz 
Ümum  mil  li Li  der Hey  dər Əli  yev 
dü  ha  sı  nın çox  şa  xə  li və məh  sul  dar 
fəaliy  yə  ti  nin can  lı sal  na  mə  si  dir de 
sək, ya  nıl  ma  rıq. Çün  ki Ulu Ön  dər 
ya  ran  mış ta  ri  xi şə  raitə uy  ğun st  ra 
te  ji qə  rar  lar qə  bul et  mək  lə ya  na  şı, 
fəaliy  yə  tin  də daim mil  li ma  raq və 
mə  na  fe  lə  ri önə çə  kib, uzaq hə  dəf  ə 
rə he  sab  lan  mış in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı 

ha  zır  la  ya  raq onu uğur  la real  laş  dı 
rıb. Bu sə  bəb  dən də xal  qı  mız Mil  li 
Qur  tu  luş Gü  nü  nü hər za  man uca 
tu  tur, bö  yük coş  qu və fə  rəh his  si ilə 
qeyd edir. Bu ta  rix döv  lət  çi  li  yi  mi  zi 
şə  rəf  ən  di  rən ən əla  mət  dar ha  di  sə 
dir.

Bu gün “xalqHey  dər” bir  li  yi 
nin əzə  mət  li tən  tə  nə  si ki  mi ta  ri  xə 
həkk olu  nub. Xalq üz  ləş  di  yi bü  tün 
tə  la  tüm  lər  dən, fa  ciələr  dən xi  las yo 
lu  nu məhz Ulu Ön  dər  şəx  siy  yə  tin 
də gö  rür  dü. Bir li  der ki  mi Hey  dər 
Əli  yev mil  lə  tin və döv  lə  tin böh  ran 
və mə  şəq  qət  lər  dən qur  tu  lu  şu üçün 
hə  ya  tı  nı qur  ban ver  mə  yə ha  zır idi. 
Bu qar  şı  lıq  lı eti  mad, inam – xalq və 
li  der bir  li  yi dün  ya ta  ri  xin  də az rast 
gə  li  nən fakt  lar  dan  dır. Ta  ri  xi  mi  zin 
1980ci il  lər  dən son  ra baş  la  yan və 
in  di  yə  dək da  vam edən döv  rü  nü 
diq  qət  lə araş  dır  saq, Mil  li Qur  tu  luş 
Gü  nü  nün əhə  miy  yə  ti  ni və əla  hid  də 
li  yi  ni ay  dın dərk et  miş ola  rıq.

So  vet im  pe  ri  ya  sı  nın çök  mə  si sə 
bə  bin  dən XX əs  rin son  la  rı  na doğ  ru 



58  |  MİLLİ MƏCLİS   İYUN-İYUL, 2022    İYUN-İYUL, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  59

LİDER LİDER

ye  ni  dən müs  tə  qil  lik qa  zan  maq ki  mi 
ta  ri  xi für  sət əl  də edən Azər  bay  can 
qı  sa vaxt  dan son  ra onun iti  ril  mə  si 
təh  lü  kə  si ilə üz  ləş  di. Hə  min dövr  də 
ha  ki  miy  yə  ti ələ ke  çir  miş sə  riş  tə  siz 
in  san  la  rın xə  ya  nət  kar əməl  lə  ri  nin 
mən  ti  qi nə  ti  cə  si olan ha  ki  miy  yət 
böh  ra  nı 1993cü ilin iyu  nun  da kul 
mi  na  si  ya həd  di  nə çat  mış  dı. Xaos və 
anar  xi  ya öl  kə  ni bü  rü  müş  dü. Qar  şı 
dur  ma və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si də  rə  cə 
si  nə yük  səl  miş  di.

Be  lə bir dövr  də əsr  lər bo  yu ar  zu 
la  nan güc  lü Azər  bay  can döv  lə  ti  ni 
qur  maq, xal  qı  mı  zı prob  lem  lər mən 
gə  nə  sin  dən xi  las et  mək ki  mi ta  ri  xi 
mis  si  ya  nı yal  nız Hey  dər Əli  yev ye 
ri  nə ye  tir  mə  yə qa  dir idi. Bu  nu xalq 
yax  şı bi  lir  di. Ona gö  rə də tə  kid  lə öz 
bö  yük xi  las  ka  rı  nı ikin  ci də  fə, yə  ni 
iyu  nun 15də ha  ki  miy  yə  tə qay  tar  dı. 
Bu  nun  la da xal  qı  mız müs  tə  qil  li  yi 
mi  zi məhv ol  maq təh  lü  kə  sin  dən bir 
də  fə  lik xi  las et  di. Hey  dər Əli  ye  vin 
qa  yı  dı  şı ilə ha  ki  miy  yət  siz  li  yə son 
qo  yul  du, se  pa  rat  çı qüv  və  lər zə  rər 
siz  ləş  di  ril  di, və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si 
təh  lü  kə  si  nin qar  şı  sı alın  dı. Azər 
bay  ca  nın döv  lət  çi  li  yi  nə, müs  tə  qil  li 
yi  nə və əra  zi bü  töv  lü  yü  nə qəsd  lər 
ha  zır  la  yan ci  na  yət  kar ün  sür  lər 
cə  miy  yət  dən təc  rid edil  di, ni  za  mi si 
lah  lı qüv  və  lər ya  ra  dıl  dı, döv  lə  tin və 
xal  qın ma  raq  la  rı  na ca  vab ve  rən iq  ti 
sa  di sis  tem qu  rul  du, və  tən  daş  la  rın 
so  sial mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di  ril  mə  si 
döv  lət si  ya  sə  ti  nin priori  tet is  ti  qa 
mət  lə  rin  dən bi  ri elan edil  di, de  mok 
ra  tik is  la  hat  lar kur  su  nun hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si  nə baş  la  nıl  dı, öl  kə  miz  də 
ta  ri  xən möv  cud ol  muş to  le  rant  lıq 
mü  hi  ti da  ha da möh  kəm  lən  di  ril  di. 
Be  lə  lik  lə, Ulu Ön  dər Hey  dər Əli  ye 
vin sa  yə  sin  də Azər  bay  ca  nın döv  lət 
müs  tə  qil  li  yi fak  ti  ki tə  min olun  du.

15 iyun həm də Azər  bay  ca  nın 
dir  çə  li  şi  nin baş  lan  ğıc ta  ri  xi ol  du. 
Son  ra  lar öl  kə  nin ali qa  nun  ve  ri  ci  lik 
or  qa  nı xal  qın ən müx  tə  lif tə  bə  qə  lə  ri 
nin ar  zu və is  tək  lə  ri  ni nə  zə  rə ala  raq 
Hey  dər Əli  ye  vin ha  ki  miy  yə  tə qa  yıt 
dı  ğı 15 iyun gü  nü  nü əbə  di  ləş  dir  di. 
15 iyun  Mil  li Qur  tu  luş Gü  nü Mil  li 

Məc  li  sin qə  ra  rı ilə 1997ci ilin 27 
iyu  nun  da rəs  mi  ləş  di  ril  di. Mil  li Məc 
li  sin hə  min ta  ri  xi qə  ra  rın  da de  yi  lir: 
“Azər  bay  can xal  qı  nın azad  lı  ğı  nın, 
müs  tə  qil döv  lət  çi  li  yi  nin mü  qəd  də 
ra  tı  nın həll edil  di  yi ən ağır gün  lər  də 
Hey  dər Əli  ye  vin öz xal  qı  nın ira  də 
si  nə ta  be ola  raq öl  kə rəh  bər  li  yi  nə 
qa  yıt  ma  sı, əs  lin  də, onun müs  tə  qil 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nı, Azər 
bay  can xal  qı  nı, mil  li azad  lıq hə  rə  ka 
tın  da qa  za  nıl  mış ta  ri  xi nailiy  yət  lə  ri 
məhv ol  maq  dan xi  las et  mək ki  mi 
çox çə  tin və şə  rəf  i bir mis  si  ya  nı kö 
nül  lü ola  raq öz üzə  ri  nə gö  tür  mə  si 
idi. Bu, sö  zün əsl mə  na  sın  da, “Öm 
rü  mün qa  lan his  sə  si  ni də xal  qı  ma 
qur  ban ve  ri  rəm”  de  yib mey  da  na 
atı  lan bö  yük ürək  li və  tən oğ  lu  nun 
öz xal  qı, öz və  tə  ni qar  şı  sın  da mi  sil 
siz fə  da  kar  lı  ğı idi”.

Hə  min vaxt  dan xal  qı  mız 15 
iyun gü  nü  nü əziz bay  ram  lar  dan 
bi  ri ki  mi qeyd edir, Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin qur  tu  lu  şu  nun baş  lan  ğı  cı 
ki  mi də  yər  lən  di  rir və bu əla  mət  dar 
ha  di  sə  ni məhz Ulu Ön  də  rin adı ilə 
bağ  la  yır.

Ümum  mil  li Li  de  rin si  ya  si ha  ki 
miy  yə  tə qa  yı  dı  şın  dan son  ra öl  kə 
miz  də mil  li məf  u  rə  nin, və  tən  daş 
cə  miy  yə  ti  nin for  ma  laş  ma  sı və 

yük  sə  li  şi, xal  qın ar  zu  la  rı  nın ger 
çək  ləş  mə  si üçün gör  dü  yü ən mü 
hüm iş  lər  dən bi  ri də ic  ti  maisi  ya  si 
qu  rum  la  rın in  ki  şa  fı və fəal  laş  ma  sı 
ol  du. Azər  bay  can həm  kar  lar it  i  faq 
la  rı  nın müx  tə  lif si  ya  si qüv  və  lə  rin 
tə  si  rin  dən qo  run  ma  sın  da, cə  miy  yət 
də  ki mis  si  ya  sı  nı ye  ri  nə ye  tir  mə  sin  də 
Ulu Ön  də  rin əvəz  siz ro  lu olub. Bun 
la  rın sa  yə  sin  də həm  kar  lar it  i  faq  la 
rı  nın uzun il  lər ər  zin  də for  ma  laş  mış 
mad  ditex  ni  ki ba  za  sı  nın da  ğı  dıl  ma 
sı  nın qar  şı  sı alın  dı, və  tən  daş cə 
miy  yə  ti  nə yad olan in  zi  ba  tiamir  lik 
me  tod  la  rın  dan im  ti  na edil  di, Azər 
bay  can Həm  kar  lar İt  i  faq  la  rı Kon  fe 
de  ra  si  ya  sı  nın de  mok  ra  tik ida  rə  çi  lik 
prin  sip  lə  ri  nə əsas  la  nan fəaliy  yə  ti  nə 
dəs  tək ve  ril  di.

Hə  min gün  dən ötən dövr ər 
zin  də Ulu Ön  də  rin rəh  bər  li  yi ilə 
öl  kə  miz  də möh  tə  şəm uğur  la  ra im  za 
atıl  dı, is  la  hat  lar hə  ya  ta ke  çi  ril  di, 
iq  ti  sa  di dir  çə  liş baş ver  di, or  du güc 
lən  di  ril  di. Bu fi  kir  lə  rin təs  di  qi ki  mi 
“Əs  rin mü  qa  vi  lə  si”nin əhə  miy  yə  ti  ni 
vur  ğu  la  maq ki  fa  yət edər. Hə  min 
bey  nəl  xalq neft sa  zi  şi Azər  bay  ca  nın 
son  ra  kı uğur  lu in  ki  şa  fın  da əsas  lı rol 
oy  na  dı. Ulu Ön  dər Hey  dər Əli  ye 
vin hə  ya  ta ke  çir  di  yi tə  xi  rə  sa  lın  maz 
so  sialiq  ti  sa  di, si  ya  si və mə  nə  vi 

təd  bir  lə  rin nə  ti  cə  si ki  mi bir tə  rəf  dən 
mil  li or  du  nun for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı, 
Azər  bay  ca  nın döv  lət mə  na  fe  lə  ri  ni 
qo  ru  ma  ğa qa  dir olan ni  za  mi si  lah  lı 
qüv  və  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı, tor  paq  la 
rı  mı  zın mü  da  fiə olun  ma  sı ilə bağ  lı 
mü  hüm ad  dım  lar atıl  ma  ğa baş  lan 
dı, di  gər tə  rəf  dən bü  tün si  ya  si və 
dip  lo  ma  tik va  si  tə  lə  rin işə sa  lın  ma  sı 
ilə Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da 1994cü ilin 
may ayın  da hə  ya  ti əhə  miy  yət kəsb 
edən atəş  kəsə nail olundu. Atəş  kə 
sin hə  ya  ti əhə  miy  yə  ti on  da idi ki, 
məhz on  dan son  ra öl  kə  mi  zin dün  ya 
bir  li  yi  nə in  teq  ra  si  ya  sı sü  rət  lən  di, 
dün  ya bir  li  yi  nə da  xil ol  ma  ğa şə  rait 
ya  ra  dan bey  nəl  xalq mü  qa  vi  lə  lər, 
ra  zı  laş  ma  lar əl  də edil  di.

Ulu Ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin səy 
lə  ri nə  ti  cə  sin  də bü  tün sa  hə  lər  də ol 
du  ğu ki  mi, öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  di hə  ya 
tın  da da əhə  miy  yət  li də  yi  şik  lik  lə  rin 
əsa  sı qo  yul  du. Ümum  mil  li Li  de  rin 
rəh  bər  li  yi ilə qı  sa müd  dət ər  zin  də 
öl  kə  də ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın for  ma 
laş  ma  sı məq  sə  di ilə qa  nun  ve  ri  ci  lik 
ba  za  sı ya  ra  dıl  dı, məq  səd  li döv  lət 
proq  ram  la  rı qə  bul edil  di, ins  ti  tu 
sional is  la  hat  lar apa  rıl  dı, mül  kiy  yət 
mü  na  si  bət  lə  rin  də kök  lü də  yi  şik  lik 
lər olun  du, iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı 
na, möv  cud re  surs  lar  dan sə  mə  rə  li 

is  ti  fa  də  yə, dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 
in  teq  ra  si  ya  ya və nə  ti  cə eti  ba  ri  lə və 
tən  daş  la  rın ri  fah ha  lı  nın yük  səl  dil 
mə  si  nə he  sab  la  nan so  sial  yö  nüm  lü 
si  ya  sət hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  yə baş  lan  dı.

Bu gün hər bir azər  bay  can  lı 
ha  ra  da ya  şa  ma  sın  dan ası  lı ol  ma  ya 
raq, qu  ru  cu  su və me  ma  rı Hey  dər 
Əli  yev olan Azər  bay  can  la fəxr edir. 
Ona gö  rə ki, Ulu Ön  də  rin müəy 
yən  ləş  dir  di  yi in  ki  şaf kon  sep  si  ya  sı  nı, 
si  ya  si kur  su onun la  yiq  li da  vam  çı  sı 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev ən yük 
sək sə  viy  yə  də real  laş  dır  maq  da  dır. 
Əgər Ulu Ön  dər Azər  bay  ca  nı məhv 
ol  maq təh  lü  kə  sin  dən qur  tar  dı  sa, cə 
nab İl  ham Əli  yev öl  kə  mi  zi Cə  nu  bi 
Qaf  qa  zın li  de  ri  nə və dün  ya  da söz 
sa  hi  bi  nə çe  vir  di. Əgər da  hi şəx  siy 

yət yük  sə  liş kon  sep  si  ya  sı ha  zır  la  yıb 
öl  kə  mi  zi ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə 
çı  xar  dı  sa, onun la  yiq  li da  vam  çı  sı 
Azər  bay  ca  nı ta  ri  xi  nin ən qüd  rət  li 
döv  lə  ti  nə çe  vir  di. Əgər Ümum  mil 
li Li  der öl  kə  mi  zin cə  nu  bun  da və 
şi  ma  lın  da baş qal  dı  ran se  pa  rat  çı 
dəs  tə  lə  ri zə  rər  siz  ləş  dir  di  sə, cə  nab 
İl  ham Əli  yev 44 gün  lük Və  tən mü 
ha  ri  bə  sin  də əra  zi  lə  ri  mi  zi 30 il  lik iş 
ğal  dan azad et  di. Bu, ata və  siy  yə  ti  ni 
ye  ri  nə ye  ti  rən, onun yo  lu ilə ge  dən 
qa  lib Ko  man  da  nın si  ya  si dip  lo  ma 
ti  ya  sı  nın və sər  kər  də qə  tiy  yə  ti  nin 
tən  tə  nə  si idi.

Ulu Ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 
əsa  sı  nı qoy  du  ğu ide  ya  lar bu gün 
onun la  yiq  li va  ri  si cə  nab İl  ham 
Əli  yev tə  rə  fin  dən qə  tiy  yət  lə hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir. Xoş  bəx  tik ki, Azər  bay  can 
ta  ri  xin  də son yü  zil  lik  lə  rin ən par  laq 
qə  lə  bə ta  ri  xi  nin can  lı şa  hid  lə  ri  yik. 
Çün  ki haqq sa  va  şı  mı  zın nə  ti  cə  si 
olan Bö  yük Zə  fər xal  qı  mı  zı da  ha da 
bü  töv  ləş  dir  miş  dir, da  ha da mü  ba  riz 
et  miş  dir, mil  li həm  rəy  li  yi  mi  zi güc 
lən  dir  miş  dir. 44 gün  lük mü  qəd  dəs 
sa  vaş döv  lə  ti  mi  zin və xal  qı  mı  zın 
if  ti  xar ta  ri  xi  dir. Bu sa  vaş  da Azər 
bay  can xal  qı tək  cə tor  paq  la  rı  mı  zın 
iş  ğal  dan azad olun  ma  sı ilə ki  fa  yət 
lən  mə  di, ey  ni za  man  da, öz var  lı  ğı  nı, 
mil  li həm  rəy  li  yi  ni, də  mir ira  də  si  ni 
bü  tün dün  ya  ya nü  ma  yiş et  dir  di. Bu 
gün hər bir azər  bay  can  lı əzə  li, qə 
dim Azər  bay  can tor  paq  la  rı  na  Qa 
ra  ba  ğa və Şər  qi Zən  gə  zu  ra qa  yı  dı  şı 
sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  yir və bu qa  yı  dış 
dan bö  yük qü  rur his  si ke  çi  rir.

Ço  xəsr  lik ta  ri  xin  də heç vaxt in  di 
ki qə  dər qüd  rət  li ol  ma  mış Azər  bay 
can bö  yük in  ki  şaf yo  lun  da inam  la 
irə  li  lə  yir. Öl  kə  miz bü  tün sa  hə  lər  də 
da  vam  lı uğur  lar qa  za  na  raq öz gü 
cü  nü da  ha da ar  tı  rır. 1993cü il  də 
Ulu Ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin xal  qın 
tə  kid  li tə  lə  bi ilə ha  ki  miy  yə  tə qa  yı 
dı  şı, döv  lə  ti, döv  lət  çi  li  yi  mi  zi xi  las 
et  mə  si bu gün hər bir Azər  bay  can 
və  tən  da  şı tə  rə  fin  dən bö  yük qü  rur 
his  si ilə xa  tır  la  nır, gə  lə  cə  yi  mi  zin da 
ha par  laq, işıq  lı və fi  ra  van ola  ca  ğı  na 
bö  yük əmin  lik ya  ra  dır.

Əgər Ümum  mil  li Li  der öl  kə  mi  zin cə -
nu  bun  da və şi  ma  lın  da baş qal  dı  ran 
se  pa  rat  çı dəs  tə  lə  ri zə  rər  siz  ləş  dir  di  sə, 
cə  nab İl  ham Əli  yev 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  də əra  zi  lə  ri  mi  zi 30 il  lik 
iş  ğal  dan azad et  di. Bu, ata və  siy  yə  ti  ni 
ye  ri  nə ye  ti  rən, onun yo  lu ilə ge  dən qa -
lib Ko  man  da  nın si  ya  si dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın 
və sər  kər  də qə  tiy  yə  ti  nin tən  tə  nə  si idi.
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ye  ni  dən müs  tə  qil  lik qa  zan  maq ki  mi 
ta  ri  xi für  sət əl  də edən Azər  bay  can 
qı  sa vaxt  dan son  ra onun iti  ril  mə  si 
təh  lü  kə  si ilə üz  ləş  di. Hə  min dövr  də 
ha  ki  miy  yə  ti ələ ke  çir  miş sə  riş  tə  siz 
in  san  la  rın xə  ya  nət  kar əməl  lə  ri  nin 
mən  ti  qi nə  ti  cə  si olan ha  ki  miy  yət 
böh  ra  nı 1993cü ilin iyu  nun  da kul 
mi  na  si  ya həd  di  nə çat  mış  dı. Xaos və 
anar  xi  ya öl  kə  ni bü  rü  müş  dü. Qar  şı 
dur  ma və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si də  rə  cə 
si  nə yük  səl  miş  di.

Be  lə bir dövr  də əsr  lər bo  yu ar  zu 
la  nan güc  lü Azər  bay  can döv  lə  ti  ni 
qur  maq, xal  qı  mı  zı prob  lem  lər mən 
gə  nə  sin  dən xi  las et  mək ki  mi ta  ri  xi 
mis  si  ya  nı yal  nız Hey  dər Əli  yev ye 
ri  nə ye  tir  mə  yə qa  dir idi. Bu  nu xalq 
yax  şı bi  lir  di. Ona gö  rə də tə  kid  lə öz 
bö  yük xi  las  ka  rı  nı ikin  ci də  fə, yə  ni 
iyu  nun 15də ha  ki  miy  yə  tə qay  tar  dı. 
Bu  nun  la da xal  qı  mız müs  tə  qil  li  yi 
mi  zi məhv ol  maq təh  lü  kə  sin  dən bir 
də  fə  lik xi  las et  di. Hey  dər Əli  ye  vin 
qa  yı  dı  şı ilə ha  ki  miy  yət  siz  li  yə son 
qo  yul  du, se  pa  rat  çı qüv  və  lər zə  rər 
siz  ləş  di  ril  di, və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si 
təh  lü  kə  si  nin qar  şı  sı alın  dı. Azər 
bay  ca  nın döv  lət  çi  li  yi  nə, müs  tə  qil  li 
yi  nə və əra  zi bü  töv  lü  yü  nə qəsd  lər 
ha  zır  la  yan ci  na  yət  kar ün  sür  lər 
cə  miy  yət  dən təc  rid edil  di, ni  za  mi si 
lah  lı qüv  və  lər ya  ra  dıl  dı, döv  lə  tin və 
xal  qın ma  raq  la  rı  na ca  vab ve  rən iq  ti 
sa  di sis  tem qu  rul  du, və  tən  daş  la  rın 
so  sial mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di  ril  mə  si 
döv  lət si  ya  sə  ti  nin priori  tet is  ti  qa 
mət  lə  rin  dən bi  ri elan edil  di, de  mok 
ra  tik is  la  hat  lar kur  su  nun hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si  nə baş  la  nıl  dı, öl  kə  miz  də 
ta  ri  xən möv  cud ol  muş to  le  rant  lıq 
mü  hi  ti da  ha da möh  kəm  lən  di  ril  di. 
Be  lə  lik  lə, Ulu Ön  dər Hey  dər Əli  ye 
vin sa  yə  sin  də Azər  bay  ca  nın döv  lət 
müs  tə  qil  li  yi fak  ti  ki tə  min olun  du.

15 iyun həm də Azər  bay  ca  nın 
dir  çə  li  şi  nin baş  lan  ğıc ta  ri  xi ol  du. 
Son  ra  lar öl  kə  nin ali qa  nun  ve  ri  ci  lik 
or  qa  nı xal  qın ən müx  tə  lif tə  bə  qə  lə  ri 
nin ar  zu və is  tək  lə  ri  ni nə  zə  rə ala  raq 
Hey  dər Əli  ye  vin ha  ki  miy  yə  tə qa  yıt 
dı  ğı 15 iyun gü  nü  nü əbə  di  ləş  dir  di. 
15 iyun  Mil  li Qur  tu  luş Gü  nü Mil  li 

Məc  li  sin qə  ra  rı ilə 1997ci ilin 27 
iyu  nun  da rəs  mi  ləş  di  ril  di. Mil  li Məc 
li  sin hə  min ta  ri  xi qə  ra  rın  da de  yi  lir: 
“Azər  bay  can xal  qı  nın azad  lı  ğı  nın, 
müs  tə  qil döv  lət  çi  li  yi  nin mü  qəd  də 
ra  tı  nın həll edil  di  yi ən ağır gün  lər  də 
Hey  dər Əli  ye  vin öz xal  qı  nın ira  də 
si  nə ta  be ola  raq öl  kə rəh  bər  li  yi  nə 
qa  yıt  ma  sı, əs  lin  də, onun müs  tə  qil 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nı, Azər 
bay  can xal  qı  nı, mil  li azad  lıq hə  rə  ka 
tın  da qa  za  nıl  mış ta  ri  xi nailiy  yət  lə  ri 
məhv ol  maq  dan xi  las et  mək ki  mi 
çox çə  tin və şə  rəf  i bir mis  si  ya  nı kö 
nül  lü ola  raq öz üzə  ri  nə gö  tür  mə  si 
idi. Bu, sö  zün əsl mə  na  sın  da, “Öm 
rü  mün qa  lan his  sə  si  ni də xal  qı  ma 
qur  ban ve  ri  rəm”  de  yib mey  da  na 
atı  lan bö  yük ürək  li və  tən oğ  lu  nun 
öz xal  qı, öz və  tə  ni qar  şı  sın  da mi  sil 
siz fə  da  kar  lı  ğı idi”.

Hə  min vaxt  dan xal  qı  mız 15 
iyun gü  nü  nü əziz bay  ram  lar  dan 
bi  ri ki  mi qeyd edir, Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin qur  tu  lu  şu  nun baş  lan  ğı  cı 
ki  mi də  yər  lən  di  rir və bu əla  mət  dar 
ha  di  sə  ni məhz Ulu Ön  də  rin adı ilə 
bağ  la  yır.

Ümum  mil  li Li  de  rin si  ya  si ha  ki 
miy  yə  tə qa  yı  dı  şın  dan son  ra öl  kə 
miz  də mil  li məf  u  rə  nin, və  tən  daş 
cə  miy  yə  ti  nin for  ma  laş  ma  sı və 

yük  sə  li  şi, xal  qın ar  zu  la  rı  nın ger 
çək  ləş  mə  si üçün gör  dü  yü ən mü 
hüm iş  lər  dən bi  ri də ic  ti  maisi  ya  si 
qu  rum  la  rın in  ki  şa  fı və fəal  laş  ma  sı 
ol  du. Azər  bay  can həm  kar  lar it  i  faq 
la  rı  nın müx  tə  lif si  ya  si qüv  və  lə  rin 
tə  si  rin  dən qo  run  ma  sın  da, cə  miy  yət 
də  ki mis  si  ya  sı  nı ye  ri  nə ye  tir  mə  sin  də 
Ulu Ön  də  rin əvəz  siz ro  lu olub. Bun 
la  rın sa  yə  sin  də həm  kar  lar it  i  faq  la 
rı  nın uzun il  lər ər  zin  də for  ma  laş  mış 
mad  ditex  ni  ki ba  za  sı  nın da  ğı  dıl  ma 
sı  nın qar  şı  sı alın  dı, və  tən  daş cə 
miy  yə  ti  nə yad olan in  zi  ba  tiamir  lik 
me  tod  la  rın  dan im  ti  na edil  di, Azər 
bay  can Həm  kar  lar İt  i  faq  la  rı Kon  fe 
de  ra  si  ya  sı  nın de  mok  ra  tik ida  rə  çi  lik 
prin  sip  lə  ri  nə əsas  la  nan fəaliy  yə  ti  nə 
dəs  tək ve  ril  di.

Hə  min gün  dən ötən dövr ər 
zin  də Ulu Ön  də  rin rəh  bər  li  yi ilə 
öl  kə  miz  də möh  tə  şəm uğur  la  ra im  za 
atıl  dı, is  la  hat  lar hə  ya  ta ke  çi  ril  di, 
iq  ti  sa  di dir  çə  liş baş ver  di, or  du güc 
lən  di  ril  di. Bu fi  kir  lə  rin təs  di  qi ki  mi 
“Əs  rin mü  qa  vi  lə  si”nin əhə  miy  yə  ti  ni 
vur  ğu  la  maq ki  fa  yət edər. Hə  min 
bey  nəl  xalq neft sa  zi  şi Azər  bay  ca  nın 
son  ra  kı uğur  lu in  ki  şa  fın  da əsas  lı rol 
oy  na  dı. Ulu Ön  dər Hey  dər Əli  ye 
vin hə  ya  ta ke  çir  di  yi tə  xi  rə  sa  lın  maz 
so  sialiq  ti  sa  di, si  ya  si və mə  nə  vi 

təd  bir  lə  rin nə  ti  cə  si ki  mi bir tə  rəf  dən 
mil  li or  du  nun for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı, 
Azər  bay  ca  nın döv  lət mə  na  fe  lə  ri  ni 
qo  ru  ma  ğa qa  dir olan ni  za  mi si  lah  lı 
qüv  və  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı, tor  paq  la 
rı  mı  zın mü  da  fiə olun  ma  sı ilə bağ  lı 
mü  hüm ad  dım  lar atıl  ma  ğa baş  lan 
dı, di  gər tə  rəf  dən bü  tün si  ya  si və 
dip  lo  ma  tik va  si  tə  lə  rin işə sa  lın  ma  sı 
ilə Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da 1994cü ilin 
may ayın  da hə  ya  ti əhə  miy  yət kəsb 
edən atəş  kəsə nail olundu. Atəş  kə 
sin hə  ya  ti əhə  miy  yə  ti on  da idi ki, 
məhz on  dan son  ra öl  kə  mi  zin dün  ya 
bir  li  yi  nə in  teq  ra  si  ya  sı sü  rət  lən  di, 
dün  ya bir  li  yi  nə da  xil ol  ma  ğa şə  rait 
ya  ra  dan bey  nəl  xalq mü  qa  vi  lə  lər, 
ra  zı  laş  ma  lar əl  də edil  di.

Ulu Ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin səy 
lə  ri nə  ti  cə  sin  də bü  tün sa  hə  lər  də ol 
du  ğu ki  mi, öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  di hə  ya 
tın  da da əhə  miy  yət  li də  yi  şik  lik  lə  rin 
əsa  sı qo  yul  du. Ümum  mil  li Li  de  rin 
rəh  bər  li  yi ilə qı  sa müd  dət ər  zin  də 
öl  kə  də ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın for  ma 
laş  ma  sı məq  sə  di ilə qa  nun  ve  ri  ci  lik 
ba  za  sı ya  ra  dıl  dı, məq  səd  li döv  lət 
proq  ram  la  rı qə  bul edil  di, ins  ti  tu 
sional is  la  hat  lar apa  rıl  dı, mül  kiy  yət 
mü  na  si  bət  lə  rin  də kök  lü də  yi  şik  lik 
lər olun  du, iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı 
na, möv  cud re  surs  lar  dan sə  mə  rə  li 

is  ti  fa  də  yə, dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 
in  teq  ra  si  ya  ya və nə  ti  cə eti  ba  ri  lə və 
tən  daş  la  rın ri  fah ha  lı  nın yük  səl  dil 
mə  si  nə he  sab  la  nan so  sial  yö  nüm  lü 
si  ya  sət hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  yə baş  lan  dı.

Bu gün hər bir azər  bay  can  lı 
ha  ra  da ya  şa  ma  sın  dan ası  lı ol  ma  ya 
raq, qu  ru  cu  su və me  ma  rı Hey  dər 
Əli  yev olan Azər  bay  can  la fəxr edir. 
Ona gö  rə ki, Ulu Ön  də  rin müəy 
yən  ləş  dir  di  yi in  ki  şaf kon  sep  si  ya  sı  nı, 
si  ya  si kur  su onun la  yiq  li da  vam  çı  sı 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev ən yük 
sək sə  viy  yə  də real  laş  dır  maq  da  dır. 
Əgər Ulu Ön  dər Azər  bay  ca  nı məhv 
ol  maq təh  lü  kə  sin  dən qur  tar  dı  sa, cə 
nab İl  ham Əli  yev öl  kə  mi  zi Cə  nu  bi 
Qaf  qa  zın li  de  ri  nə və dün  ya  da söz 
sa  hi  bi  nə çe  vir  di. Əgər da  hi şəx  siy 

yət yük  sə  liş kon  sep  si  ya  sı ha  zır  la  yıb 
öl  kə  mi  zi ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə 
çı  xar  dı  sa, onun la  yiq  li da  vam  çı  sı 
Azər  bay  ca  nı ta  ri  xi  nin ən qüd  rət  li 
döv  lə  ti  nə çe  vir  di. Əgər Ümum  mil 
li Li  der öl  kə  mi  zin cə  nu  bun  da və 
şi  ma  lın  da baş qal  dı  ran se  pa  rat  çı 
dəs  tə  lə  ri zə  rər  siz  ləş  dir  di  sə, cə  nab 
İl  ham Əli  yev 44 gün  lük Və  tən mü 
ha  ri  bə  sin  də əra  zi  lə  ri  mi  zi 30 il  lik iş 
ğal  dan azad et  di. Bu, ata və  siy  yə  ti  ni 
ye  ri  nə ye  ti  rən, onun yo  lu ilə ge  dən 
qa  lib Ko  man  da  nın si  ya  si dip  lo  ma 
ti  ya  sı  nın və sər  kər  də qə  tiy  yə  ti  nin 
tən  tə  nə  si idi.

Ulu Ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 
əsa  sı  nı qoy  du  ğu ide  ya  lar bu gün 
onun la  yiq  li va  ri  si cə  nab İl  ham 
Əli  yev tə  rə  fin  dən qə  tiy  yət  lə hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir. Xoş  bəx  tik ki, Azər  bay  can 
ta  ri  xin  də son yü  zil  lik  lə  rin ən par  laq 
qə  lə  bə ta  ri  xi  nin can  lı şa  hid  lə  ri  yik. 
Çün  ki haqq sa  va  şı  mı  zın nə  ti  cə  si 
olan Bö  yük Zə  fər xal  qı  mı  zı da  ha da 
bü  töv  ləş  dir  miş  dir, da  ha da mü  ba  riz 
et  miş  dir, mil  li həm  rəy  li  yi  mi  zi güc 
lən  dir  miş  dir. 44 gün  lük mü  qəd  dəs 
sa  vaş döv  lə  ti  mi  zin və xal  qı  mı  zın 
if  ti  xar ta  ri  xi  dir. Bu sa  vaş  da Azər 
bay  can xal  qı tək  cə tor  paq  la  rı  mı  zın 
iş  ğal  dan azad olun  ma  sı ilə ki  fa  yət 
lən  mə  di, ey  ni za  man  da, öz var  lı  ğı  nı, 
mil  li həm  rəy  li  yi  ni, də  mir ira  də  si  ni 
bü  tün dün  ya  ya nü  ma  yiş et  dir  di. Bu 
gün hər bir azər  bay  can  lı əzə  li, qə 
dim Azər  bay  can tor  paq  la  rı  na  Qa 
ra  ba  ğa və Şər  qi Zən  gə  zu  ra qa  yı  dı  şı 
sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  yir və bu qa  yı  dış 
dan bö  yük qü  rur his  si ke  çi  rir.

Ço  xəsr  lik ta  ri  xin  də heç vaxt in  di 
ki qə  dər qüd  rət  li ol  ma  mış Azər  bay 
can bö  yük in  ki  şaf yo  lun  da inam  la 
irə  li  lə  yir. Öl  kə  miz bü  tün sa  hə  lər  də 
da  vam  lı uğur  lar qa  za  na  raq öz gü 
cü  nü da  ha da ar  tı  rır. 1993cü il  də 
Ulu Ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin xal  qın 
tə  kid  li tə  lə  bi ilə ha  ki  miy  yə  tə qa  yı 
dı  şı, döv  lə  ti, döv  lət  çi  li  yi  mi  zi xi  las 
et  mə  si bu gün hər bir Azər  bay  can 
və  tən  da  şı tə  rə  fin  dən bö  yük qü  rur 
his  si ilə xa  tır  la  nır, gə  lə  cə  yi  mi  zin da 
ha par  laq, işıq  lı və fi  ra  van ola  ca  ğı  na 
bö  yük əmin  lik ya  ra  dır.

Əgər Ümum  mil  li Li  der öl  kə  mi  zin cə -
nu  bun  da və şi  ma  lın  da baş qal  dı  ran 
se  pa  rat  çı dəs  tə  lə  ri zə  rər  siz  ləş  dir  di  sə, 
cə  nab İl  ham Əli  yev 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  də əra  zi  lə  ri  mi  zi 30 il  lik 
iş  ğal  dan azad et  di. Bu, ata və  siy  yə  ti  ni 
ye  ri  nə ye  ti  rən, onun yo  lu ilə ge  dən qa -
lib Ko  man  da  nın si  ya  si dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın 
və sər  kər  də qə  tiy  yə  ti  nin tən  tə  nə  si idi.
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Tə  bii ki, atı  lan hər bir mü  hüm, 
ta  ri  xi ad  dı  mı şərt  lən  di  rən amil  lər 
möv  cud  dur. Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti 
miz İl  ham Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki 
mi, bu gün dün  ya ça  pın  da Tür  ki  yə 
və Azər  bay  can birbi  ri  nə ən ya  xın 
olan öl  kə  lər  dir. İlk növ  bə  də, ta  rix, 
mə  də  niy  yət, or  taq et  nik kök  lər, di 
li  miz, di  ni  miz, mil  li də  yər  lə  ri  miz, 
mil  li ma  raq  la  rı  mız, xalq  la  rı  mı  zın 
qar  daş  lı  ğı bu bir  li  yi tə  min edib. Bu 
gün Azər  bay  can və Tür  ki  yə dün  ya 
miq  ya  sın  da na  dir əmək  daş  lıq, iş bir 
li  yi, müt  ə  fiq  lik nü  mu  nə  si gös  tə  rir 
lər.

Bu nöq  te  yinə  zər  dən ya  naş  saq, 
dün  ya  nın diq  qə  ti  ni azad Qa  ra  ba  ğı 
mı  za, azad Şu  şa  mı  za yö  nəl  dən Şu  şa 
Bə  yan  na  mə  si  nin ta  ri  xə əsas  lan  dı  ğı  nı 
əmin  lik  lə qeyd edə bi  lə  rik. Bə  yan  na 
mə  də bö  yük ön  dər  lər Mus  ta  fa Ka 
mal Ata  tür  kün və Hey  dər Əli  ye  vin 
Azər  bay  canTür  ki  yə mü  na  si  bət  lə  ri 
nin dü  nə  ni  nə ba  xış fo  nun  da gə  lə  cə 
yi ba  rə  də ay  dın tə  səv  vür ya  ra  dan  
“Azər  bay  ca  nın se  vin  ci se  vin  ci  miz, 
kə  də  ri kə  də  ri  miz  dir”, “Tür  ki  yə və 
Azər  bay  can bir mil  lət, iki döv  lət  dir” 
fi  kir  lə  ri öz ək  si  ni ta  pıb.

Şu  şa Bə  yan  na  mə  si  nin im  za  lan 
ma  sı  na ge  dən yo  lu şərh edər  kən 
tək  cə 44 gün  lük İkin  ci Qa  ra  bağ mü 
ha  ri  bə  sin  dən ötən müddətdə iki qar 
daş öl  kə  nin birbir  lə  ri  nə dəs  tə  yi  nə 
diq  qət ye  tir  mək ki  fa  yət  dir. Tür  ki  yə 
Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa 
nın “Azər  bay  can tək de  yil” bə  ya  na  tı 
dün  ya  ya me  saj ol  maq  la ya  na  şı, öl  kə 
mi  zə bö  yük güc ver  di, sa  ba  ha da  ha 
inam  la ad  dım  la  ma  ğa sti  mul ol  du. 
Mü  ha  ri  bə  nin ilk gü  nün  dən öl  kə  mi  zə 
mə  nə  vi və si  ya  si dəs  tə  yi  ni əsir  gə  mə 
yən qar  daş öl  kə cəb  hə böl  gə  lə  rin  dən 
gə  lən zə  fər xə  bər  lə  ri  nin se  vin  ci  ni 
bi  zim  lə bir  gə ya  şa  dı. Hər iki öl  kə 
nin şə  hər və qə  sə  bə  lə  ri  nin kü  çə və 
mey  dan  la  rın  da bay  raq  la  rı  mı  zın qo  şa 
dal  ğa  lan  ma  sı dün  ya  ya bir  lik, həm 
rəy  lik, əda  lə  tə, bey  nəl  xalq hü  qu  qa 

dəs  tək me  saj  la  rı ol  du. Hər za  man 
əda  lə  tin ya  nın  da olan Azər  bay  can 
və Tür  ki  yə ha  ra  da haq  sız  lıq, əda 
lət  siz  lik gör  dü  lər  sə, səs  lə  ri  ni bir  gə 
ucalt  dı  lar. 30 ilə ya  xın tor  paq  la  rı  mı  zı 
iş  ğal al  tın  da sax  la  yan iş  ğal  çı Er  mə 
nis  ta  na ha  va  dar  lıq edən döv  lət  lə  ri 
iki  li stan  dart  la  ra uy  ğun ya  naş  ma  la 
rın  dan irə  li gə  lən əda  lət  siz  lik  lə  ri  nə 
son qoy  ma  ğa, Er  mə  nis  ta  na “dur!” 
de  mə  yə ça  ğı  rış  lar et  di  lər. Tür  ki  yə 
Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğan 
bə  yan et  di ki, BMT baş  da ol  maq  la 
re  gional və qlo  bal prob  lem  lə  rin həl  li 
üçün qu  ru  lan təş  ki  lat  la  rın səs  siz  li  yi 
on  la  rın öz  lə  ri  ni də məh  və sü  rük  lə 
yir. Haqqəda  lət duy  ğu  sun  dan uzaq, 
içi boş olan bey  nəl  xalq qu  ru  mun 
heç bir cə  miy  yə  tin və şəx  sin gö  zün 
də eti  ba  rı qal  maz. Sa  bit  li  yin, əmin
aman  lı  ğın, ri  fa  hın tə  min olun  ma  sı 
qay  da  la  rı is  tis  na  sız bü  tün döv  lət  lər 
üçün tət  biq edil  məz  sə, kim  sə gə  lə  cə 
yi  nə əmin  lik  lə ba  xa bil  məz. Tür  ki  yə 
və Azər  bay  can ola  raq biz is  tə  ni  lən 
və  ziy  yət  də və şərt  lər al  tın  da inan  dı 
ğı  mız də  yər  lər uğ  run  da apar  dı  ğı  mız 
bir  gə mü  ba  ri  zə  ni da  vam et  di  rə  cə  yik 
və Al  la  hın iz  ni ilə bu mü  qəd  dəs mü 
ba  ri  zə  miz  də mü  vəf  ə  qiy  yət qa  za  na 
ca  ğıq.

Azər  bay  can 44 gün  lük İkin  ci 
Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  sin  də ta  ri  xi zə  fə  ri 
ilə əda  lə  tin, bey  nəl  xalq hü  qu  qun 

möv  cud  lu  ğu  nu dün  ya  ya bə  yan et  di. 
Və  tən mü  ha  ri  bə  si hə  qi  qət anı ki  mi 
də  yər  lən  di  ril  di. Ki  min haq  qın, əda 
lə  tin, ki  min şə  rin ya  nın  da ol  du  ğu 
təs  diq  lən  di. Bir da  ha dün  ya  ya səs 
sa  lan Azər  bay  canTür  ki  yə qar  daş 
lı  ğı nəin  ki Və  tən mü  ha  ri  bə  si, ey  ni 
za  man  da, post  mü  na  qi  şə döv  rün  də 
də zir  və  yə yük  səl  di. Azər  bay  ca  nın 
möh  tə  şəm qə  lə  bə  si  nin  dün  ya  ya təq 
di  ma  tı olan Zə  fər pa  ra  dın  da döv  lət 
baş  çı  sı, mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan 
İl  ham Əli  yev  lə çi  yinçi  yi  nə da  ya  nan, 
Azər  bay  ca  nın döv  lət baş  çı  sı  nın qə  tiy 
yət  li rəh  bər  li  yi ilə das  tan yaz  maq  da 
da  vam edə  cə  yi  nə əmin  li  yi  ni söy  lə 
yən Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib 
Ər  do  ğan “Tür  ki  yə və Azər  bay  can 
kü  rəkkü  rə  yə ver  dik  cə Al  la  hın iz  ni 
ilə çə  tin  lik  lə  rin öh  də  sin  dən gəl  mə  yə, 
uğur  danuğu  ra çat  ma  ğa da  vam edə 
cək  dir” bə  ya  na  tı  nı ver  di və bu  nun  la  
qar  şı  da  kı dövr  də atı  la  caq ad  dım 
la  rın, gö  rü  lə  cək iş  lə  rin təq  di  ma  tı  nı 
et  di. Zə  fər pa  ra  dın  da iş  ti  rak et  mək 
üçün öl  kə  miz  də sə  fər  də olan Tür  ki 
yə Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğan 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham  Əli  yev 
lə bir  lik  də bir sı  ra sə  nəd  lə  ri im  za  la 
dıq  dan son  ra mət  buata bə  ya  na  tın  da 
bil  dir  di ki, bu gün atı  lan im  za  lar 
əs  lin  də sim  vo  lik im  za  lar  dır. Atı  la  caq 
da  ha çox im  za  lar var. Bu im  za  lar  la 
bir  lik  də Azər  bay  can Qa  ra  ba  ğın ta  ma 
mi  lə fərq  li şə  kil  də yük  sə  li  şi  nə da  vam 
edə  cək.   

2021ci ilin 15 iyun  Mil  li Qur  tu 
luş Gü  nün  də Azər  bay  ca  nın dö  yü  nən 
ürə  yi Şu  şa  da im  za  la  nan müt  ə  fiq  lik 
sə  nə  di de  yi  lən  lə  rin təs  di  qi ol  du. İki 
öl  kə ara  sın  da bü  tün sa  hə  lər  də gə  lə  cək 
in  ki  şa  fı, ta  ri  xi zə  fə  rin ya  rat  dı  ğı real 
lıq  lar fo  nun  da böl  gə  də ye  ni əmək  daş 
lıq for  mat  la  rı  nı, kom  mu  ni  ka  si  ya  la  rın 
açıl  ma  sı  nı və sair bu ki  mi mü  hüm 
mə  sə  lə  lə  ri özün  də eh  ti  va edən Şu  şa 
Bə  yan  na  mə  si Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin qeyd et  di  yi ki  mi, hər şe  yi de  yir. 
Bu Bə  yan  na  mə Azər  bay  canTür  ki 
yə dost  lu  ğu  nun, qar  daş  lı  ğı  nın ye  ni 
ta  ri  xi mər  hə  lə  si, gə  lə  cək in  ki  şa  fın yol 
xə  ri  tə  si, çox  şa  xə  li müt  ə  fiq  li  yin rəm  zi 
ol  du. Bu sə  nəd Azər  bay  ca  nın si  ya  si, 
dip  lo  ma  tik və iq  ti  sa  di uğu  ru ki  mi də 

yər  lən  di  ri  lir.  Bə  yan  na  mə  də nə  zər  də 
tu  tu  lan hər  bi əmək  daş  lıq, re  gional 
əhə  miy  yət da  şı  yan iq  ti  sa  di la  yi  hə  lər 
və bü  tün di  gər sa  hə  lə  ri əha  tə edən 
tə  şəb  büs  lər öl  kə  mi  zin bey  nəl  xalq 
nü  fu  zu  nu ar  tı  ra  caq. Mü  da  fiə sa  hə 
sin  də əmək  daş  lıq və qar  şı  lıq  lı hər  bi 
yar  dım mə  sə  lə  lə  ri  nin Bə  yan  na  mə  də 
əks olun  ma  sı ta  ri  xi nailiy  yət  dir. Öl 
kə  lə  ri  miz bun  dan son  ra da birbi  ri  nin 
təh  lü  kə  siz  li  yi  ni tə  min edə  cək, hər  bi 
sa  hə  də əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril 
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm ad  dım  lar 
atı  la  caq  lar.  Bə  yan  na  mə  də de  yi  lir ki, 
tə  rəf  ər  dən hər han  sı bi  ri  nin müs  tə 
qil  li  yi  nə, su  ve  ren  li  yi  nə, əra  zi bü  töv  lü 
yü  nə, bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də ta  nın  mış 
sər  həd  lə  ri  nin to  xu  nul  maz  lı  ğı  na və ya 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nə qar  şı üçün  cü döv  lət 
və ya döv  lət  lər tə  rə  fin  dən təh  did və 
ya tə  ca  vüz edil  di  yi təq  dir  də tə  rəf  ər 
bir  gə məs  lə  hət  ləş  mə  lər apa  ra  caq və 
bu təh  did və ya tə  ca  vü  zün ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di ilə BMT Ni  zam 
na  mə  si  nin məq  səd və prin  sip  lə  ri  nə 
mü  va  fiq tə  şəb  büs hə  ya  ta ke  çi  rə  cək, 
birbi  ri  nə BMT Ni  zam  na  mə  si  nə uy 
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yət pay  tax  tı Şu  şa şə  hə  ri iki dost, qar  daş, müt  tə  fiq öl  kə olan Azər  bay  can və Tür  ki  yə ara  sın -
da müt  tə  fiq  lik mü  na  si  bət  lə  ri haq  qın  da Bə  yan  na  mə  nin im  za  lan  ma  sı  na şa  hid  lik et  di. Tür  ki  yə 
Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğan azad Qa  ra  ba  ğa, azad Şu  şa  ya ilk sə  fər edən xa  ri  ci öl  kə  nin 
döv  lət baş  çı  sı ki  mi diq  qət  də ol  du. Bu sə  fər həm ta  ri  xi zə  fə  ri  mi  zin real  lıq  la  rı  nın, həm də iki öl -
kə  nin qar  daş  lı  ğı  nın, dost  lu  ğu  nun və müt  tə  fiq  li  yi  nin dün  ya  ya rəs  mi şə  kil  də təq  di  ma  tı idi. 
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Tə  bii ki, atı  lan hər bir mü  hüm, 
ta  ri  xi ad  dı  mı şərt  lən  di  rən amil  lər 
möv  cud  dur. Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti 
miz İl  ham Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki 
mi, bu gün dün  ya ça  pın  da Tür  ki  yə 
və Azər  bay  can birbi  ri  nə ən ya  xın 
olan öl  kə  lər  dir. İlk növ  bə  də, ta  rix, 
mə  də  niy  yət, or  taq et  nik kök  lər, di 
li  miz, di  ni  miz, mil  li də  yər  lə  ri  miz, 
mil  li ma  raq  la  rı  mız, xalq  la  rı  mı  zın 
qar  daş  lı  ğı bu bir  li  yi tə  min edib. Bu 
gün Azər  bay  can və Tür  ki  yə dün  ya 
miq  ya  sın  da na  dir əmək  daş  lıq, iş bir 
li  yi, müt  ə  fiq  lik nü  mu  nə  si gös  tə  rir 
lər.

Bu nöq  te  yinə  zər  dən ya  naş  saq, 
dün  ya  nın diq  qə  ti  ni azad Qa  ra  ba  ğı 
mı  za, azad Şu  şa  mı  za yö  nəl  dən Şu  şa 
Bə  yan  na  mə  si  nin ta  ri  xə əsas  lan  dı  ğı  nı 
əmin  lik  lə qeyd edə bi  lə  rik. Bə  yan  na 
mə  də bö  yük ön  dər  lər Mus  ta  fa Ka 
mal Ata  tür  kün və Hey  dər Əli  ye  vin 
Azər  bay  canTür  ki  yə mü  na  si  bət  lə  ri 
nin dü  nə  ni  nə ba  xış fo  nun  da gə  lə  cə 
yi ba  rə  də ay  dın tə  səv  vür ya  ra  dan  
“Azər  bay  ca  nın se  vin  ci se  vin  ci  miz, 
kə  də  ri kə  də  ri  miz  dir”, “Tür  ki  yə və 
Azər  bay  can bir mil  lət, iki döv  lət  dir” 
fi  kir  lə  ri öz ək  si  ni ta  pıb.

Şu  şa Bə  yan  na  mə  si  nin im  za  lan 
ma  sı  na ge  dən yo  lu şərh edər  kən 
tək  cə 44 gün  lük İkin  ci Qa  ra  bağ mü 
ha  ri  bə  sin  dən ötən müddətdə iki qar 
daş öl  kə  nin birbir  lə  ri  nə dəs  tə  yi  nə 
diq  qət ye  tir  mək ki  fa  yət  dir. Tür  ki  yə 
Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa 
nın “Azər  bay  can tək de  yil” bə  ya  na  tı 
dün  ya  ya me  saj ol  maq  la ya  na  şı, öl  kə 
mi  zə bö  yük güc ver  di, sa  ba  ha da  ha 
inam  la ad  dım  la  ma  ğa sti  mul ol  du. 
Mü  ha  ri  bə  nin ilk gü  nün  dən öl  kə  mi  zə 
mə  nə  vi və si  ya  si dəs  tə  yi  ni əsir  gə  mə 
yən qar  daş öl  kə cəb  hə böl  gə  lə  rin  dən 
gə  lən zə  fər xə  bər  lə  ri  nin se  vin  ci  ni 
bi  zim  lə bir  gə ya  şa  dı. Hər iki öl  kə 
nin şə  hər və qə  sə  bə  lə  ri  nin kü  çə və 
mey  dan  la  rın  da bay  raq  la  rı  mı  zın qo  şa 
dal  ğa  lan  ma  sı dün  ya  ya bir  lik, həm 
rəy  lik, əda  lə  tə, bey  nəl  xalq hü  qu  qa 

dəs  tək me  saj  la  rı ol  du. Hər za  man 
əda  lə  tin ya  nın  da olan Azər  bay  can 
və Tür  ki  yə ha  ra  da haq  sız  lıq, əda 
lət  siz  lik gör  dü  lər  sə, səs  lə  ri  ni bir  gə 
ucalt  dı  lar. 30 ilə ya  xın tor  paq  la  rı  mı  zı 
iş  ğal al  tın  da sax  la  yan iş  ğal  çı Er  mə 
nis  ta  na ha  va  dar  lıq edən döv  lət  lə  ri 
iki  li stan  dart  la  ra uy  ğun ya  naş  ma  la 
rın  dan irə  li gə  lən əda  lət  siz  lik  lə  ri  nə 
son qoy  ma  ğa, Er  mə  nis  ta  na “dur!” 
de  mə  yə ça  ğı  rış  lar et  di  lər. Tür  ki  yə 
Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğan 
bə  yan et  di ki, BMT baş  da ol  maq  la 
re  gional və qlo  bal prob  lem  lə  rin həl  li 
üçün qu  ru  lan təş  ki  lat  la  rın səs  siz  li  yi 
on  la  rın öz  lə  ri  ni də məh  və sü  rük  lə 
yir. Haqqəda  lət duy  ğu  sun  dan uzaq, 
içi boş olan bey  nəl  xalq qu  ru  mun 
heç bir cə  miy  yə  tin və şəx  sin gö  zün 
də eti  ba  rı qal  maz. Sa  bit  li  yin, əmin
aman  lı  ğın, ri  fa  hın tə  min olun  ma  sı 
qay  da  la  rı is  tis  na  sız bü  tün döv  lət  lər 
üçün tət  biq edil  məz  sə, kim  sə gə  lə  cə 
yi  nə əmin  lik  lə ba  xa bil  məz. Tür  ki  yə 
və Azər  bay  can ola  raq biz is  tə  ni  lən 
və  ziy  yət  də və şərt  lər al  tın  da inan  dı 
ğı  mız də  yər  lər uğ  run  da apar  dı  ğı  mız 
bir  gə mü  ba  ri  zə  ni da  vam et  di  rə  cə  yik 
və Al  la  hın iz  ni ilə bu mü  qəd  dəs mü 
ba  ri  zə  miz  də mü  vəf  ə  qiy  yət qa  za  na 
ca  ğıq.

Azər  bay  can 44 gün  lük İkin  ci 
Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  sin  də ta  ri  xi zə  fə  ri 
ilə əda  lə  tin, bey  nəl  xalq hü  qu  qun 

möv  cud  lu  ğu  nu dün  ya  ya bə  yan et  di. 
Və  tən mü  ha  ri  bə  si hə  qi  qət anı ki  mi 
də  yər  lən  di  ril  di. Ki  min haq  qın, əda 
lə  tin, ki  min şə  rin ya  nın  da ol  du  ğu 
təs  diq  lən  di. Bir da  ha dün  ya  ya səs 
sa  lan Azər  bay  canTür  ki  yə qar  daş 
lı  ğı nəin  ki Və  tən mü  ha  ri  bə  si, ey  ni 
za  man  da, post  mü  na  qi  şə döv  rün  də 
də zir  və  yə yük  səl  di. Azər  bay  ca  nın 
möh  tə  şəm qə  lə  bə  si  nin  dün  ya  ya təq 
di  ma  tı olan Zə  fər pa  ra  dın  da döv  lət 
baş  çı  sı, mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan 
İl  ham Əli  yev  lə çi  yinçi  yi  nə da  ya  nan, 
Azər  bay  ca  nın döv  lət baş  çı  sı  nın qə  tiy 
yət  li rəh  bər  li  yi ilə das  tan yaz  maq  da 
da  vam edə  cə  yi  nə əmin  li  yi  ni söy  lə 
yən Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib 
Ər  do  ğan “Tür  ki  yə və Azər  bay  can 
kü  rəkkü  rə  yə ver  dik  cə Al  la  hın iz  ni 
ilə çə  tin  lik  lə  rin öh  də  sin  dən gəl  mə  yə, 
uğur  danuğu  ra çat  ma  ğa da  vam edə 
cək  dir” bə  ya  na  tı  nı ver  di və bu  nun  la  
qar  şı  da  kı dövr  də atı  la  caq ad  dım 
la  rın, gö  rü  lə  cək iş  lə  rin təq  di  ma  tı  nı 
et  di. Zə  fər pa  ra  dın  da iş  ti  rak et  mək 
üçün öl  kə  miz  də sə  fər  də olan Tür  ki 
yə Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğan 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham  Əli  yev 
lə bir  lik  də bir sı  ra sə  nəd  lə  ri im  za  la 
dıq  dan son  ra mət  buata bə  ya  na  tın  da 
bil  dir  di ki, bu gün atı  lan im  za  lar 
əs  lin  də sim  vo  lik im  za  lar  dır. Atı  la  caq 
da  ha çox im  za  lar var. Bu im  za  lar  la 
bir  lik  də Azər  bay  can Qa  ra  ba  ğın ta  ma 
mi  lə fərq  li şə  kil  də yük  sə  li  şi  nə da  vam 
edə  cək.   

2021ci ilin 15 iyun  Mil  li Qur  tu 
luş Gü  nün  də Azər  bay  ca  nın dö  yü  nən 
ürə  yi Şu  şa  da im  za  la  nan müt  ə  fiq  lik 
sə  nə  di de  yi  lən  lə  rin təs  di  qi ol  du. İki 
öl  kə ara  sın  da bü  tün sa  hə  lər  də gə  lə  cək 
in  ki  şa  fı, ta  ri  xi zə  fə  rin ya  rat  dı  ğı real 
lıq  lar fo  nun  da böl  gə  də ye  ni əmək  daş 
lıq for  mat  la  rı  nı, kom  mu  ni  ka  si  ya  la  rın 
açıl  ma  sı  nı və sair bu ki  mi mü  hüm 
mə  sə  lə  lə  ri özün  də eh  ti  va edən Şu  şa 
Bə  yan  na  mə  si Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin qeyd et  di  yi ki  mi, hər şe  yi de  yir. 
Bu Bə  yan  na  mə Azər  bay  canTür  ki 
yə dost  lu  ğu  nun, qar  daş  lı  ğı  nın ye  ni 
ta  ri  xi mər  hə  lə  si, gə  lə  cək in  ki  şa  fın yol 
xə  ri  tə  si, çox  şa  xə  li müt  ə  fiq  li  yin rəm  zi 
ol  du. Bu sə  nəd Azər  bay  ca  nın si  ya  si, 
dip  lo  ma  tik və iq  ti  sa  di uğu  ru ki  mi də 

yər  lən  di  ri  lir.  Bə  yan  na  mə  də nə  zər  də 
tu  tu  lan hər  bi əmək  daş  lıq, re  gional 
əhə  miy  yət da  şı  yan iq  ti  sa  di la  yi  hə  lər 
və bü  tün di  gər sa  hə  lə  ri əha  tə edən 
tə  şəb  büs  lər öl  kə  mi  zin bey  nəl  xalq 
nü  fu  zu  nu ar  tı  ra  caq. Mü  da  fiə sa  hə 
sin  də əmək  daş  lıq və qar  şı  lıq  lı hər  bi 
yar  dım mə  sə  lə  lə  ri  nin Bə  yan  na  mə  də 
əks olun  ma  sı ta  ri  xi nailiy  yət  dir. Öl 
kə  lə  ri  miz bun  dan son  ra da birbi  ri  nin 
təh  lü  kə  siz  li  yi  ni tə  min edə  cək, hər  bi 
sa  hə  də əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril 
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm ad  dım  lar 
atı  la  caq  lar.  Bə  yan  na  mə  də de  yi  lir ki, 
tə  rəf  ər  dən hər han  sı bi  ri  nin müs  tə 
qil  li  yi  nə, su  ve  ren  li  yi  nə, əra  zi bü  töv  lü 
yü  nə, bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də ta  nın  mış 
sər  həd  lə  ri  nin to  xu  nul  maz  lı  ğı  na və ya 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nə qar  şı üçün  cü döv  lət 
və ya döv  lət  lər tə  rə  fin  dən təh  did və 
ya tə  ca  vüz edil  di  yi təq  dir  də tə  rəf  ər 
bir  gə məs  lə  hət  ləş  mə  lər apa  ra  caq və 
bu təh  did və ya tə  ca  vü  zün ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di ilə BMT Ni  zam 
na  mə  si  nin məq  səd və prin  sip  lə  ri  nə 
mü  va  fiq tə  şəb  büs hə  ya  ta ke  çi  rə  cək, 
birbi  ri  nə BMT Ni  zam  na  mə  si  nə uy 
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ğun zə  ru  ri yar  dım gös  tə  rə  cək  lər. Bu 
yar  dı  mın həc  mi və for  ma  sı tə  xi  rə sa 
lın  ma  dan ke  çi  ri  lən mü  za  ki  rə  lər yo  lu 
ilə müəy  yən edi  lə  rək bir  gə təd  bir  lər 
gö  rül  mə  si üçün mü  da  fiə eh  ti  yac  la 
rı  nın ödə  nil  mə  si  nə qə  rar ve  ri  lə  cək, 
si  lah  lı qüv  və  lə  rin güc və ida  rəet 
mə st  ruk  tur  la  rı  nın əla  qə  lən  di  ril  miş 
fəaliy  yə  ti təş  kil olu  na  caq.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, özü  nü bü  tün sa 
hə  lər  də  si  ya  sət  də, iq  ti  sa  di əla  qə  lər  də, 
ener  ji, nəq  liy  yat la  yi  hə  lə  ri  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  sin  də, mə  də  niy  yət  də, təh 
sil  də, or  du qu  ru  cu  lu  ğu is  ti  qa  mə  tin  də 
nü  ma  yiş et  di  rən müt  ə  fiq  li  yi  mi  zin 
bun  dan son  ra da  ha da möh  kəm  lən  di 
ril  mə  si və in  ki  şa  fı üçün ge  niş im  kan 
lar ya  ra  nıb. Sə  nəd  də 100 il bun  dan 
əv  vəl im  za  la  nan ta  ri  xi Qars mü  qa  vi  lə 
si  nə is  ti  nad edil  mə  si də bö  yük rəm  zi 
mə  na da  şı  yır. Azad edil  miş Şu  şa şə  hə 
rin  də 100 il  dən son  ra müt  ə  fiq  lik haq 
qın  da im  za  la  nan Bir  gə Bə  yan  na  mə 
gə  lə  cək iş bir  li  yi  mi  zin, əmək  daş  lı  ğı 
mı  zın is  ti  qa  mət  lə  ri  ni gös  tə  rir. Bə  yan 
na  mə  də həm  çi  nin bey  nəl  xalq müs  tə 
vi  də bir  gə əmək  daş  lıq, si  ya  si, iq  ti  sa  di 
və ti  ca  rət əla  qə  lə  ri, mə  də  niy  yət, təh  sil, 
id  man, gənc  lər si  ya  sə  ti, ümu  miy  yət  lə, 
bü  tün sa  hə  lər əha  tə olu  nur, Tür  ki  yə, 
Azər  bay  can və Av  ro  pa üçün ener  ji 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nin, Cə  nub Qaz Dəh  li  zi 
nin önə  mi gös  tə  ri  lir.

Şu  şa Bə  yan  na  mə  si həm  çi  nin böl 
gə  də in  teq  ra  si  ya pro  ses  lə  ri  ni, əra  zi  yə 
ye  ni sər  ma  yə qo  yu  lu  şu  nu sti  mul  laş 
dı  rır. Əmək  daş  lıq sa  yə  sin  də ye  ni iq  ti 
sa  di pers  pek  tiv  lər ya  ra  nır. Öl  kə  mi  zin 
tə  şəb  bü  sü ilə real  la  şa  caq Zən  gə  zur 
dəh  li  zi bö  yük geosi  ya  si və iq  ti  sa  di 
əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. Bu la  yi  hə  nin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si ilə Şərq  dən Qər  bə 
hər kə  sin is  ti  fa  də edə bi  lə  cə  yi ye  ni bir 
or  taq iq  ti  sa  di dəh  liz açı  la  caq. Tür  ki  yə 
ilə Azər  bay  ca  nı də  mir və av  to  mo  bil 
yol  la  rı ilə bir  ləş  di  rə  cək Zən  gə  zur dəh 
li  zi real  lı  ğa çev  ri  lir.

Şu  şa Bə  yan  na  mə  si  nin bi  rin  ci il  dö 
nü  mü ilə əla  qə  dar iyu  nun 15də Şu  şa 
şə  hə  rin  də Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya 
sı   ilə Əda  lət və İn  ki  şaf Par  ti  ya  sı  nın 
birgə təş  ki  l etdiyi “Azər  bay  canTür 
ki  yə st  ra  te  ji müt  ə  fiq  lik mü  na  si  bət 

lə  ri Qaf  qaz və re  gion üçün sülh və 
sa  bit  lik mən  bə  yi  dir” möv  zu  sun  da 
bey  nəl  xalq konf  ran  sın iş  ti  rak  çı  la  rı 
na mək  tu  bun  da döv  lət baş  çı  sı İl  ham 
Əli  yev Şu  şa Bə  yan  na  mə  si  nin  çox  şa 
xə  li mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin ən yük  sək 
zir  və  də ol  du  ğu  nu gös  tər  di  yi  ni önə 
çə  kə  rək bil  dir  di ki,  sə  nəd  dən  irə  li 
gə  lən öh  də  lik  lə  rin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da müx  tə  lif sa  hə  lə  ri 
əha  tə edən əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə 
si  nə, re  gional in  teq  ra  si  ya  ya və təh  lü 
kə  siz  li  yə xid  mət edir, ey  ni za  man  da, 
Azər  bay  ca  nın və Tür  ki  yə  nin mil  li 
gü  cü  nün art  ma  sı  nı, dün  ya  da söz və 
nü  fuz sa  hi  bi ki  mi möv  qe  yi  nin da  ha 
da möh  kəm  lən  mə  si  ni şərt  lən  di  rir. İki 
öl  kə ara  sın  da  kı möh  kəm həm  rəy  lik 
türk dün  ya  sın  da əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı 

ba  xı  mın  dan da önəm  li  dir. Bu, ye  ni 
dün  ya ni  za  mı  nın ya  ran  dı  ğı şə  rait  də 
türk döv  lət  lə  ri  nin döv  rün ça  ğı  rış 
la  rı  na ca  vab ver  mək  lə mil  list  ra  te  ji hə 
dəf  ə  rə çat  ma  sı üçün zə  min və für  sət 
ya  ra  dır, türk  dil  li öl  kə  lə  rin qar  şı  sın  da 
ye  ni pers  pek  tiv  lər açır. Əmin  lik ifa  də 
edil  miş  dir ki, konf  rans türk dün  ya 
sın  da həm  rəy  li  yin, dost  luq, qar  daş  lıq 
və tə  rəf  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri  nin da  ha 
da möh  kəm  lən  mə  si işi  nə də öz la  yiq  li 
töh  fə  si  ni ve  rə  cək.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, iki dost, qar  daş, 
müt  ə  fiq döv  lət  lər olan Azər  bay  can 
və Tür  ki  yə  nin müx  tə  lif is  ti  qa  mət  lər 
üz  rə əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı üçün ge  niş 
im  kan  lar möv  cud  dur. Bu mü  na  si  bət 
lə  rin in  ki  şa  fın  da iki öl  kə  nin li  der  lə  ri 
nin dost  luq və qar  daş  lıq əla  qə  lə  ri xü 
su  si rol oy  na  yır. Döv  lət baş  çı  sı İl  ham 
Əli  yev bu gün  lər  də Azər  bay  ca  nın ilk 

də  fə ola  raq Müs  tə  qil  lik Gü  nü ki  mi 
qeyd et  di  yi 28 May ta  ri  xin  də  Tür  ki  yə 
Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın 
da qa  tıl  dı  ğı və bir  li  yi  mi  zin, həm  rəy  li 
yi  mi  zin növ  bə  ti tə  za  hü  rü olan “TEK 
NO  FEST Azər  bay  can” Aero  kos  mik 
və Tex  no  lo  gi  ya Fes  ti  va  lın  da Azər  bay 
can və Tür  ki  yə  nin bir  gə ad  dım  la  rı  na 
diq  qə  ti yö  nəl  də  rək bil  dir  miş  dir ki, 
bir də tə  va  zö  kar  lıq  dan kə  nar ol  sa 
da, he  sab edi  rəm ki, bu gün da  ha iki 
nü  mu  nə var  o da mə  nim qar  da  şım  la 
mən. Biz öl  kə  lə  ri  mi  zi müs  tə  qil  lik yo  lu 
ilə irə  li  yə apa  rı  rıq. Mən də  fə  lər  lə de 
mi  şəm ki, Tür  ki  yə  nin ar  tan gü  cü bi  zi 
güc  lən  di  rir və biz birbi  ri  mi  zə güc 
qa  ta  raq bö  yük dün  ya ça  pın  da bir güc 
mər  kə  zi  nə çev  ril  dik.

Ba  kı  da ilk də  fə ke  çi  ri  lən “TEK 
NO  FEST” fes  ti  va  lı da Şu  şa 
Bə  yan  na  mə  sin  də yer alan 
“Tə  rəf  ər mil  li və bey  nəl 
xalq öh  də  lik  lə  ri  ni nə  zə  rə 
al  maq  la də  niz, ha  va və 
kos  mos sa  hə  lə  rin  də qar  şı 
lıq  lı tex  no  lo  gi  ya mü  ba  di  lə 
si  ni hə  ya  ta ke  çi  rə  rək müş 
tə  rək qa  bi  liy  yət  lə  rin in  ki  şaf 
et  di  ril  mə  si məq  sə  di ilə 
bir  gə la  yi  hə  lə  rin ye  ri  nə ye 
ti  ril  mə  si  ni təş  viq edə  cək və 
qar  şı  lıq  lı mü  da  fiə sə  na  ye  si 

tex  no  lo  gi  ya  la  rı  nın in  ki  şa  fı  na müs  bət 
töh  fə ve  rə  cək  lər, sa  hib ol  duq  la  rı si  lah 
və sur  sat  la təc  hiz edə  cək, on  la  rın 
is  teh  sal tex  no  lo  gi  ya  la  rı  nı qar  şı  lıq  lı şə 
kil  də təş  viq edə  cək və ha  zır  da on  la  rın 
öl  kə  lə  rin  də möv  cud ol  ma  yan is  teh 
sal sa  hə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  nı, bir  gə 
təd  qi  qat və is  teh  sa  lat iş  lə  ri  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si  ni, iki öl  kə  nin mü  da  fiə 
sə  na  ye  si qu  rum  la  rı  nın tex  no  lo  gi  ya  lar, 
hər  bi tə  yi  nat  lı məh  sul  lar və xid  mət  lər 
sa  hə  sin  də da  xi  li və bey  nəl  xalq ba  zar 
lar  da əmək  daş  lıq et  mə  si  ni dəs  tək  lə 
yə  cək  lər” müd  dəasın  dan irə  li gə  lən 
və  zi  fə  nin  ic  ra  sı is  ti  qa  mə  tin  də atı  lan 
ad  dım  lar  dan  dır. Müasir döv  rün əsas 
ça  ğı  rı  şı tex  no  lo  ji pro  ses  lə  rin sü  rət  lən 
di  ril  mə  si  dir ki, bu da bir  gə səy  lə  rin 
zə  ru  ri ol  du  ğu  nu qa  bar  dır.

Şu  şa Bə  yan  na  mə  sin  də yer alan  
gü  nü  mü  zün ak  tual mə  sə  lə  lə  ri sı  ra 

sın  da Azər  bay  can və Tür  ki  yə dias  por 
təş  ki  lat  la  rı  nın bir  gə fəaliy  yət  lə  ri 
ni, ey  ni za  man  da, me  dia sa  hə  sin  də 
əmək  daş  lı  ğı da xü  su  si qeyd et  mə 
li  yik. Azər  bay  canTür  ki  yə Me  dia Plat 
for  ma  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı st  ra  te  ji qə  rar 
ol  maq  la hər iki döv  lə  tin ma  raq  la  rı 
ba  xı  mın  dan pers  pek  tiv  lə  rə he  sab  la 
nıb.  Bu gün  lər  də ənə  nə  vi ke  çi  ri  lən 
Ba  kı Qlo  bal Fo  ru  mu  nun  möv  zu  su  na 
diq  qət ye  tir  dik  də də iki qar  daş öl  kə 
ara  sın  da me  dia sa  hə  sin  də əmək  daş 
lı  ğın zə  ru  ri  li  yi özü  nü da  ha ay  dın 
şə  kil  də bü  ru  zə ve  rir. “Qlo  bal dün  ya 
ni  za  mı  na təh  did  lər” möv  zu  su  na həsr 
olu  nan fo  rum  da ye  ni ya  naş  ma  la  ra 
eh  ti  ya  cın ol  du  ğu xü  su  si diq  qə  tə çat 
dı  rıl  dı. Azər  bay  canTür  ki  yə  Me  dia 
Plat  for  ma  sı bu mə  sə  lə  lər  də də öz 
sö  zü  nü de  yə  cək.

Real  lıq bu  dur ki, Er  mə  nis  tan ha 
va  dar  la  rı  nın dəs  tə  yi ilə Azər  bay  ca  na 
tor  paq id  diası irə  li sür  mək  lə ya  na  şı, 
qar  daş öl  kə  yə qar  şı qon  dar  ma “er  mə 
ni soy  qı  rı  mı” mə  sə  lə  si  ilə çı  xış edir. 
Tür  ki  yə bu mə  sə  lə  nin həl  li ilə bağ  lı 
ta  rix  çi  lər  dən iba  rət Er  mə  nis  tanTür 
ki  yə bir  gə ko  mis  si  ya  sı  nın ya  ra  dıl 
ma  sı və dün  ya ar  xiv  lə  ri  nin açıl  ma  sı 
tə  şəb  bü  sü  nü irə  li sür  sə də, qar  şı tə  rəf 
fakt qar  şı  sın  da aciz  li  yi  ni dərk et  di  yi 
üçün müx  tə  lif bə  ha  nə  lər  lə bu mə  sə  lə 
dən ya  yın  dı  ğı  nı, bu  nun  la ta  rix  çi  lə  rin 
de  yil, si  ya  sət  çi  lə  rin məş  ğul ol  du  ğu  nu 
bə  yan et  mək  lə il  lər  dir apar  dıq  la 
rı  təb  li  ğa  tın  sax  ta  lı  ğı  nı təs  diq  lə  yir. 
Azər  bay  canTür  ki  yə Me  dia Plat 
for  ma  sı bu ki  mi mə  sə  lə  lə  rin həl  li  nə 
də öz töh  fə  si  ni ve  rə  cək. Bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar  da va  hid möv  qe  dən çı  xış 
edə  rək dün  ya  ya əda  lət, bey  nəl  xalq 
hü  quq an  la  yış  la  rı  nın ma  hiy  yə  ti  ni və 
möv  cud  lu  ğu  nu  çat  dı  ran iki qar  daş 
öl  kə həm dias  por təş  ki  lat  la  rı  nın bir  gə 
fəaliy  yə  ti  ni ge  niş  lən  dir  mək  lə, həm də 
ya  rat  dıq  la  rı Me  dia Plat  for  ma  sı va  si  tə 
si ilə hə  qi  qət  lə  rin təb  li  ğin  də uğur  la  ra 
im  za ata  caq  lar. 

Şu  şa Bə  yan  na  mə  sin  də bu müd  dəa 
da əks olu  nub ki, tə  rəf  ər Er  mə  nis  ta 
nın Tür  ki  yə  yə qar  şı əsas  sız id  diala  rı 
nın, ta  ri  xin təh  rif olun  ma  sı və ta  ri  xi 
fakt  la  rın təh  rif olun  maq  la si  ya  si  ləş  di 

ril  mə  si cəhd  lə  ri  nin re  gion  da sül  hə və 
sa  bit  li  yə zi  yan vur  du  ğu  nu bil  di  rə  rək 
bu kon  tekst  də 1915ci il ha  di  sə  lə  ri ilə 
bağ  lı öz ar  xiv  lə  ri  ni açan Tür  ki  yə  nin 
Er  mə  nis  tan  da  kı və di  gər öl  kə  lər  də  ki 
ar  xiv  lə  rin də açıl  ma  sı və bu möv  zu  da 
ta  rix  çi  lər tə  rə  fin  dən araş  dır  ma  la  rın 
apa  rıl  ma  sı  na yö  nəl  miş səy  lə  ri  ni qə  tiy 
yət  lə dəs  tək  lə  yir  lər. Azər  bay  canTür 
ki  yə Me  dia Plat  for  ma  sı  nın im  kan  la  rı 
nə  zə  rə alın  maq  la iki öl  kə  nin aidiy  yə  ti 
qu  rum  la  rı ara  sın  da in  for  ma  si  ya, kom 
mu  ni  ka  si  ya və ic  ti  mai dip  lo  ma  ti  ya sa 
hə  lə  rin  də əmək  daş  lı  q da  ha da güc  lən 
di  rilə  cək və bu çər  çi  və  də Xa  ri  ci İş  lər 

na  zir  lik  lə  ri ara  sın  da da  vam  lı ola  raq 
in  for  ma  si  ya üz  rə sıx məs  lə  hət  ləş  mə  lər 
və mü  ba  di  lə  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək.

Ümu  mi  lik  də Şu  şa Bə  yan  na  mə  si 
nin hər müd  dəası bir möv  zu, ak  tual 
mə  sə  lə ol  maq  la Azər  bay  canTür  ki  yə 
dost  lu  ğu  nun, qar  daş  lı  ğı  nın, müt  ə  fiq 
li  yi  nin bü  tün is  ti  qa  mət  lər  də  təs  di  qi 
və bu bir  li  yin sar  sıl  maz  lı  ğı  nın, hər 
iki öl  kə  nin daim  birbi  ri  nin ya  nın  da 
ol  ma  sı  nın və bun  dan son  ra da bir  gə 
ad  dım  la  ya  caq  la  rı  nın Qa  ra  bağ  dan, 
Şu  şa  dan ve  ri  lən me  sa  jı  dır: biz bir yer 
də  yik, bir yer  də ola  ca  ğıq, gü  cü  müz 
də gün  dəngü  nə ar  ta  caq.

Şu  şa Bə  yan  na  mə  si Azər  bay  can-Tür  ki  yə dost  lu  ğu -
nun, qar  daş  lı  ğı  nın ye  ni ta  ri  xi mər  hə  lə  si, gə  lə  cək 
in  ki  şa  fın yol xə  ri  tə  si, çox  şa  xə  li müt  tə  fiq  li  yin rəm  zi 
ol  du. Bu sə  nəd Azər  bay  ca  nın si  ya  si, dip  lo  ma  tik 
və iq  ti  sa  di uğu  ru ki  mi də  yər  lən  di  ri  lir.  Bə  yan  na -
mə  də nə  zər  də tu  tu  lan hər  bi əmək  daş  lıq, re  gional 
əhə  miy  yət da  şı  yan iq  ti  sa  di la  yi  hə  lər və bü  tün 
di  gər sa  hə  lə  ri əha  tə edən tə  şəb  büs  lər öl  kə  mi  zin 
bey  nəl  xalq nü  fu  zu  nu ar  tı  ra  caq.
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ğun zə  ru  ri yar  dım gös  tə  rə  cək  lər. Bu 
yar  dı  mın həc  mi və for  ma  sı tə  xi  rə sa 
lın  ma  dan ke  çi  ri  lən mü  za  ki  rə  lər yo  lu 
ilə müəy  yən edi  lə  rək bir  gə təd  bir  lər 
gö  rül  mə  si üçün mü  da  fiə eh  ti  yac  la 
rı  nın ödə  nil  mə  si  nə qə  rar ve  ri  lə  cək, 
si  lah  lı qüv  və  lə  rin güc və ida  rəet 
mə st  ruk  tur  la  rı  nın əla  qə  lən  di  ril  miş 
fəaliy  yə  ti təş  kil olu  na  caq.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, özü  nü bü  tün sa 
hə  lər  də  si  ya  sət  də, iq  ti  sa  di əla  qə  lər  də, 
ener  ji, nəq  liy  yat la  yi  hə  lə  ri  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  sin  də, mə  də  niy  yət  də, təh 
sil  də, or  du qu  ru  cu  lu  ğu is  ti  qa  mə  tin  də 
nü  ma  yiş et  di  rən müt  ə  fiq  li  yi  mi  zin 
bun  dan son  ra da  ha da möh  kəm  lən  di 
ril  mə  si və in  ki  şa  fı üçün ge  niş im  kan 
lar ya  ra  nıb. Sə  nəd  də 100 il bun  dan 
əv  vəl im  za  la  nan ta  ri  xi Qars mü  qa  vi  lə 
si  nə is  ti  nad edil  mə  si də bö  yük rəm  zi 
mə  na da  şı  yır. Azad edil  miş Şu  şa şə  hə 
rin  də 100 il  dən son  ra müt  ə  fiq  lik haq 
qın  da im  za  la  nan Bir  gə Bə  yan  na  mə 
gə  lə  cək iş bir  li  yi  mi  zin, əmək  daş  lı  ğı 
mı  zın is  ti  qa  mət  lə  ri  ni gös  tə  rir. Bə  yan 
na  mə  də həm  çi  nin bey  nəl  xalq müs  tə 
vi  də bir  gə əmək  daş  lıq, si  ya  si, iq  ti  sa  di 
və ti  ca  rət əla  qə  lə  ri, mə  də  niy  yət, təh  sil, 
id  man, gənc  lər si  ya  sə  ti, ümu  miy  yət  lə, 
bü  tün sa  hə  lər əha  tə olu  nur, Tür  ki  yə, 
Azər  bay  can və Av  ro  pa üçün ener  ji 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nin, Cə  nub Qaz Dəh  li  zi 
nin önə  mi gös  tə  ri  lir.

Şu  şa Bə  yan  na  mə  si həm  çi  nin böl 
gə  də in  teq  ra  si  ya pro  ses  lə  ri  ni, əra  zi  yə 
ye  ni sər  ma  yə qo  yu  lu  şu  nu sti  mul  laş 
dı  rır. Əmək  daş  lıq sa  yə  sin  də ye  ni iq  ti 
sa  di pers  pek  tiv  lər ya  ra  nır. Öl  kə  mi  zin 
tə  şəb  bü  sü ilə real  la  şa  caq Zən  gə  zur 
dəh  li  zi bö  yük geosi  ya  si və iq  ti  sa  di 
əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. Bu la  yi  hə  nin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si ilə Şərq  dən Qər  bə 
hər kə  sin is  ti  fa  də edə bi  lə  cə  yi ye  ni bir 
or  taq iq  ti  sa  di dəh  liz açı  la  caq. Tür  ki  yə 
ilə Azər  bay  ca  nı də  mir və av  to  mo  bil 
yol  la  rı ilə bir  ləş  di  rə  cək Zən  gə  zur dəh 
li  zi real  lı  ğa çev  ri  lir.

Şu  şa Bə  yan  na  mə  si  nin bi  rin  ci il  dö 
nü  mü ilə əla  qə  dar iyu  nun 15də Şu  şa 
şə  hə  rin  də Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya 
sı   ilə Əda  lət və İn  ki  şaf Par  ti  ya  sı  nın 
birgə təş  ki  l etdiyi “Azər  bay  canTür 
ki  yə st  ra  te  ji müt  ə  fiq  lik mü  na  si  bət 

lə  ri Qaf  qaz və re  gion üçün sülh və 
sa  bit  lik mən  bə  yi  dir” möv  zu  sun  da 
bey  nəl  xalq konf  ran  sın iş  ti  rak  çı  la  rı 
na mək  tu  bun  da döv  lət baş  çı  sı İl  ham 
Əli  yev Şu  şa Bə  yan  na  mə  si  nin  çox  şa 
xə  li mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin ən yük  sək 
zir  və  də ol  du  ğu  nu gös  tər  di  yi  ni önə 
çə  kə  rək bil  dir  di ki,  sə  nəd  dən  irə  li 
gə  lən öh  də  lik  lə  rin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da müx  tə  lif sa  hə  lə  ri 
əha  tə edən əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə 
si  nə, re  gional in  teq  ra  si  ya  ya və təh  lü 
kə  siz  li  yə xid  mət edir, ey  ni za  man  da, 
Azər  bay  ca  nın və Tür  ki  yə  nin mil  li 
gü  cü  nün art  ma  sı  nı, dün  ya  da söz və 
nü  fuz sa  hi  bi ki  mi möv  qe  yi  nin da  ha 
da möh  kəm  lən  mə  si  ni şərt  lən  di  rir. İki 
öl  kə ara  sın  da  kı möh  kəm həm  rəy  lik 
türk dün  ya  sın  da əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı 

ba  xı  mın  dan da önəm  li  dir. Bu, ye  ni 
dün  ya ni  za  mı  nın ya  ran  dı  ğı şə  rait  də 
türk döv  lət  lə  ri  nin döv  rün ça  ğı  rış 
la  rı  na ca  vab ver  mək  lə mil  list  ra  te  ji hə 
dəf  ə  rə çat  ma  sı üçün zə  min və für  sət 
ya  ra  dır, türk  dil  li öl  kə  lə  rin qar  şı  sın  da 
ye  ni pers  pek  tiv  lər açır. Əmin  lik ifa  də 
edil  miş  dir ki, konf  rans türk dün  ya 
sın  da həm  rəy  li  yin, dost  luq, qar  daş  lıq 
və tə  rəf  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri  nin da  ha 
da möh  kəm  lən  mə  si işi  nə də öz la  yiq  li 
töh  fə  si  ni ve  rə  cək.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, iki dost, qar  daş, 
müt  ə  fiq döv  lət  lər olan Azər  bay  can 
və Tür  ki  yə  nin müx  tə  lif is  ti  qa  mət  lər 
üz  rə əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı üçün ge  niş 
im  kan  lar möv  cud  dur. Bu mü  na  si  bət 
lə  rin in  ki  şa  fın  da iki öl  kə  nin li  der  lə  ri 
nin dost  luq və qar  daş  lıq əla  qə  lə  ri xü 
su  si rol oy  na  yır. Döv  lət baş  çı  sı İl  ham 
Əli  yev bu gün  lər  də Azər  bay  ca  nın ilk 

də  fə ola  raq Müs  tə  qil  lik Gü  nü ki  mi 
qeyd et  di  yi 28 May ta  ri  xin  də  Tür  ki  yə 
Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın 
da qa  tıl  dı  ğı və bir  li  yi  mi  zin, həm  rəy  li 
yi  mi  zin növ  bə  ti tə  za  hü  rü olan “TEK 
NO  FEST Azər  bay  can” Aero  kos  mik 
və Tex  no  lo  gi  ya Fes  ti  va  lın  da Azər  bay 
can və Tür  ki  yə  nin bir  gə ad  dım  la  rı  na 
diq  qə  ti yö  nəl  də  rək bil  dir  miş  dir ki, 
bir də tə  va  zö  kar  lıq  dan kə  nar ol  sa 
da, he  sab edi  rəm ki, bu gün da  ha iki 
nü  mu  nə var  o da mə  nim qar  da  şım  la 
mən. Biz öl  kə  lə  ri  mi  zi müs  tə  qil  lik yo  lu 
ilə irə  li  yə apa  rı  rıq. Mən də  fə  lər  lə de 
mi  şəm ki, Tür  ki  yə  nin ar  tan gü  cü bi  zi 
güc  lən  di  rir və biz birbi  ri  mi  zə güc 
qa  ta  raq bö  yük dün  ya ça  pın  da bir güc 
mər  kə  zi  nə çev  ril  dik.

Ba  kı  da ilk də  fə ke  çi  ri  lən “TEK 
NO  FEST” fes  ti  va  lı da Şu  şa 
Bə  yan  na  mə  sin  də yer alan 
“Tə  rəf  ər mil  li və bey  nəl 
xalq öh  də  lik  lə  ri  ni nə  zə  rə 
al  maq  la də  niz, ha  va və 
kos  mos sa  hə  lə  rin  də qar  şı 
lıq  lı tex  no  lo  gi  ya mü  ba  di  lə 
si  ni hə  ya  ta ke  çi  rə  rək müş 
tə  rək qa  bi  liy  yət  lə  rin in  ki  şaf 
et  di  ril  mə  si məq  sə  di ilə 
bir  gə la  yi  hə  lə  rin ye  ri  nə ye 
ti  ril  mə  si  ni təş  viq edə  cək və 
qar  şı  lıq  lı mü  da  fiə sə  na  ye  si 

tex  no  lo  gi  ya  la  rı  nın in  ki  şa  fı  na müs  bət 
töh  fə ve  rə  cək  lər, sa  hib ol  duq  la  rı si  lah 
və sur  sat  la təc  hiz edə  cək, on  la  rın 
is  teh  sal tex  no  lo  gi  ya  la  rı  nı qar  şı  lıq  lı şə 
kil  də təş  viq edə  cək və ha  zır  da on  la  rın 
öl  kə  lə  rin  də möv  cud ol  ma  yan is  teh 
sal sa  hə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  nı, bir  gə 
təd  qi  qat və is  teh  sa  lat iş  lə  ri  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si  ni, iki öl  kə  nin mü  da  fiə 
sə  na  ye  si qu  rum  la  rı  nın tex  no  lo  gi  ya  lar, 
hər  bi tə  yi  nat  lı məh  sul  lar və xid  mət  lər 
sa  hə  sin  də da  xi  li və bey  nəl  xalq ba  zar 
lar  da əmək  daş  lıq et  mə  si  ni dəs  tək  lə 
yə  cək  lər” müd  dəasın  dan irə  li gə  lən 
və  zi  fə  nin  ic  ra  sı is  ti  qa  mə  tin  də atı  lan 
ad  dım  lar  dan  dır. Müasir döv  rün əsas 
ça  ğı  rı  şı tex  no  lo  ji pro  ses  lə  rin sü  rət  lən 
di  ril  mə  si  dir ki, bu da bir  gə səy  lə  rin 
zə  ru  ri ol  du  ğu  nu qa  bar  dır.

Şu  şa Bə  yan  na  mə  sin  də yer alan  
gü  nü  mü  zün ak  tual mə  sə  lə  lə  ri sı  ra 

sın  da Azər  bay  can və Tür  ki  yə dias  por 
təş  ki  lat  la  rı  nın bir  gə fəaliy  yət  lə  ri 
ni, ey  ni za  man  da, me  dia sa  hə  sin  də 
əmək  daş  lı  ğı da xü  su  si qeyd et  mə 
li  yik. Azər  bay  canTür  ki  yə Me  dia Plat 
for  ma  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı st  ra  te  ji qə  rar 
ol  maq  la hər iki döv  lə  tin ma  raq  la  rı 
ba  xı  mın  dan pers  pek  tiv  lə  rə he  sab  la 
nıb.  Bu gün  lər  də ənə  nə  vi ke  çi  ri  lən 
Ba  kı Qlo  bal Fo  ru  mu  nun  möv  zu  su  na 
diq  qət ye  tir  dik  də də iki qar  daş öl  kə 
ara  sın  da me  dia sa  hə  sin  də əmək  daş 
lı  ğın zə  ru  ri  li  yi özü  nü da  ha ay  dın 
şə  kil  də bü  ru  zə ve  rir. “Qlo  bal dün  ya 
ni  za  mı  na təh  did  lər” möv  zu  su  na həsr 
olu  nan fo  rum  da ye  ni ya  naş  ma  la  ra 
eh  ti  ya  cın ol  du  ğu xü  su  si diq  qə  tə çat 
dı  rıl  dı. Azər  bay  canTür  ki  yə  Me  dia 
Plat  for  ma  sı bu mə  sə  lə  lər  də də öz 
sö  zü  nü de  yə  cək.

Real  lıq bu  dur ki, Er  mə  nis  tan ha 
va  dar  la  rı  nın dəs  tə  yi ilə Azər  bay  ca  na 
tor  paq id  diası irə  li sür  mək  lə ya  na  şı, 
qar  daş öl  kə  yə qar  şı qon  dar  ma “er  mə 
ni soy  qı  rı  mı” mə  sə  lə  si  ilə çı  xış edir. 
Tür  ki  yə bu mə  sə  lə  nin həl  li ilə bağ  lı 
ta  rix  çi  lər  dən iba  rət Er  mə  nis  tanTür 
ki  yə bir  gə ko  mis  si  ya  sı  nın ya  ra  dıl 
ma  sı və dün  ya ar  xiv  lə  ri  nin açıl  ma  sı 
tə  şəb  bü  sü  nü irə  li sür  sə də, qar  şı tə  rəf 
fakt qar  şı  sın  da aciz  li  yi  ni dərk et  di  yi 
üçün müx  tə  lif bə  ha  nə  lər  lə bu mə  sə  lə 
dən ya  yın  dı  ğı  nı, bu  nun  la ta  rix  çi  lə  rin 
de  yil, si  ya  sət  çi  lə  rin məş  ğul ol  du  ğu  nu 
bə  yan et  mək  lə il  lər  dir apar  dıq  la 
rı  təb  li  ğa  tın  sax  ta  lı  ğı  nı təs  diq  lə  yir. 
Azər  bay  canTür  ki  yə Me  dia Plat 
for  ma  sı bu ki  mi mə  sə  lə  lə  rin həl  li  nə 
də öz töh  fə  si  ni ve  rə  cək. Bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar  da va  hid möv  qe  dən çı  xış 
edə  rək dün  ya  ya əda  lət, bey  nəl  xalq 
hü  quq an  la  yış  la  rı  nın ma  hiy  yə  ti  ni və 
möv  cud  lu  ğu  nu  çat  dı  ran iki qar  daş 
öl  kə həm dias  por təş  ki  lat  la  rı  nın bir  gə 
fəaliy  yə  ti  ni ge  niş  lən  dir  mək  lə, həm də 
ya  rat  dıq  la  rı Me  dia Plat  for  ma  sı va  si  tə 
si ilə hə  qi  qət  lə  rin təb  li  ğin  də uğur  la  ra 
im  za ata  caq  lar. 

Şu  şa Bə  yan  na  mə  sin  də bu müd  dəa 
da əks olu  nub ki, tə  rəf  ər Er  mə  nis  ta 
nın Tür  ki  yə  yə qar  şı əsas  sız id  diala  rı 
nın, ta  ri  xin təh  rif olun  ma  sı və ta  ri  xi 
fakt  la  rın təh  rif olun  maq  la si  ya  si  ləş  di 

ril  mə  si cəhd  lə  ri  nin re  gion  da sül  hə və 
sa  bit  li  yə zi  yan vur  du  ğu  nu bil  di  rə  rək 
bu kon  tekst  də 1915ci il ha  di  sə  lə  ri ilə 
bağ  lı öz ar  xiv  lə  ri  ni açan Tür  ki  yə  nin 
Er  mə  nis  tan  da  kı və di  gər öl  kə  lər  də  ki 
ar  xiv  lə  rin də açıl  ma  sı və bu möv  zu  da 
ta  rix  çi  lər tə  rə  fin  dən araş  dır  ma  la  rın 
apa  rıl  ma  sı  na yö  nəl  miş səy  lə  ri  ni qə  tiy 
yət  lə dəs  tək  lə  yir  lər. Azər  bay  canTür 
ki  yə Me  dia Plat  for  ma  sı  nın im  kan  la  rı 
nə  zə  rə alın  maq  la iki öl  kə  nin aidiy  yə  ti 
qu  rum  la  rı ara  sın  da in  for  ma  si  ya, kom 
mu  ni  ka  si  ya və ic  ti  mai dip  lo  ma  ti  ya sa 
hə  lə  rin  də əmək  daş  lı  q da  ha da güc  lən 
di  rilə  cək və bu çər  çi  və  də Xa  ri  ci İş  lər 

na  zir  lik  lə  ri ara  sın  da da  vam  lı ola  raq 
in  for  ma  si  ya üz  rə sıx məs  lə  hət  ləş  mə  lər 
və mü  ba  di  lə  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək.

Ümu  mi  lik  də Şu  şa Bə  yan  na  mə  si 
nin hər müd  dəası bir möv  zu, ak  tual 
mə  sə  lə ol  maq  la Azər  bay  canTür  ki  yə 
dost  lu  ğu  nun, qar  daş  lı  ğı  nın, müt  ə  fiq 
li  yi  nin bü  tün is  ti  qa  mət  lər  də  təs  di  qi 
və bu bir  li  yin sar  sıl  maz  lı  ğı  nın, hər 
iki öl  kə  nin daim  birbi  ri  nin ya  nın  da 
ol  ma  sı  nın və bun  dan son  ra da bir  gə 
ad  dım  la  ya  caq  la  rı  nın Qa  ra  bağ  dan, 
Şu  şa  dan ve  ri  lən me  sa  jı  dır: biz bir yer 
də  yik, bir yer  də ola  ca  ğıq, gü  cü  müz 
də gün  dəngü  nə ar  ta  caq.

Şu  şa Bə  yan  na  mə  si Azər  bay  can-Tür  ki  yə dost  lu  ğu -
nun, qar  daş  lı  ğı  nın ye  ni ta  ri  xi mər  hə  lə  si, gə  lə  cək 
in  ki  şa  fın yol xə  ri  tə  si, çox  şa  xə  li müt  tə  fiq  li  yin rəm  zi 
ol  du. Bu sə  nəd Azər  bay  ca  nın si  ya  si, dip  lo  ma  tik 
və iq  ti  sa  di uğu  ru ki  mi də  yər  lən  di  ri  lir.  Bə  yan  na -
mə  də nə  zər  də tu  tu  lan hər  bi əmək  daş  lıq, re  gional 
əhə  miy  yət da  şı  yan iq  ti  sa  di la  yi  hə  lər və bü  tün 
di  gər sa  hə  lə  ri əha  tə edən tə  şəb  büs  lər öl  kə  mi  zin 
bey  nəl  xalq nü  fu  zu  nu ar  tı  ra  caq.
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AKTUAL ZƏFƏR

San  ki bir xə  yal idi… Şu  şa  ya 
ye  ni  dən qo  vuş  ma  ğı ha  mı  mız ar  zu 
la  yır  dıq. Əmin idik ki, bir gün bu 
şəhərə ye  ni  dən bərkbərk sa  rı  la 
caq, öpübəziz  lə  yə  cək, bir da  ha 
əli  miz  dən, ov  cu  mu  zun için  dən 
bu  rax  ma  ya  ca  ğıq.

Aman  sız ger  çək  lik  lər bi  zi içi 
miz  dən di  dibpar  ça  la  yır  dı, əzab  lar 
için  də ya  nıbqov  ru  lur  duq.

Bə  li, dün  ya dü  zə  ni, aman  sız 
real  lıq  lar, iki  li, üç  lü, beş  li stan  dart 
lar, əda  lət  siz ya  naş  ma  lar, haq  sız 
ba  xış  lar idi bi  zi ümid  siz  ləş  di  rən, 
ən  di  şə  li, inam  sız edən, di  dibpar 
ça  la  yan, yan  dı  rıbqo  vu  ran.

Xə  yal  la  rı  mız bir gün hə  qi  qə  tə 
çev  ril  di, bir anın için  də  cə ger  çək 
ləş  di. Ta  ri  xi 44 gün  lük İkin  ci Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si  nin ba  şa çat  ma  sı  na 
cə  mi iki gün qal  mış Şu  şa ye  ni  dən 
bi  zim ol  du, ye  ni  dən qa  nu  ni, əzə  li 
və əbə  di sa  hi  bi  nə qo  vuş  du, bö  yük 
Və  tən  lə bir  ləş  di, bü  töv  ləş  di.

Düz 28 il  lik iz  ti  rab  lı, əzab  lı, mə 
şəq  qət  li ay  rı  lı  ğın so  nu çat  dı. Qa  ra 

ba  ğı  mı  zın, bü  töv Azər  bay  ca  nı  mı  zın 
göz bə  bə  yi, dil  bər gu  şə  si Şu  şa  mız, 
Qa  la  mız, Pə  na  ha  ba  dı  mız qa  lib 
sər  kər  də, xal  qı  nın xi  las  kar oğ  lu, 
mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan, öl  kə 
Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
qə  tiy  yə  ti, cə  sa  rə  ti, də  mir yum  ru  ğu, 
si  ya  si ira  də  si və rə  şa  dət  li Azər 
bay  can Or  du  su  nun qəh  rə  man  lı  ğı, 
igid  li  yi sa  yə  sin  də mur  dar er  mə  ni 
tap  da  ğın  dan, ya  ğı is  ti  la  sın  dan azad 
olun  du.

Azər  bay  can Or  du  su, Azər 
bay  can əs  gə  ri, do  ğum ya  şı iş  ğa  lın 
ya  şın  dan xey  li az olan,  Qa  ra  ba  ğın 
ha  ra  da yer  ləş  di  yi  ni, dağ və ya  xud 
aran ol  du  ğu  nu düzəməl  li bil  mə 
yən, və  tən tor  pa  ğı  nı da  ha əv  vəl  lər 
gör  mək  dən məh  rum olan, bə  zi  lə  ri 
ana  la  rı  nın qu  ca  ğın  da, bə  lək  də doğ 
ma yur  du tərk edən gənc və igid 
oğul  lar tank  lar  la ge  ri dön  dü  lər, 
diş  lə  ri, dır  naq  la  rı ilə dağ  la  ra, sıl  dı 
rım qa  ya  la  ra dır  ma  na  raq, ke  çil  məz 
me  şə  lik  lər  dən ke  çə  rək Şu  şa  nı azad 
et  di  lər, Şu  şa  nı ye  ni  dən öz Qa  ra  ba 

ğı  na, ye  ni  dən öz Azər  bay  ca  nı  na 
qo  vuş  dur  du  lar.

2020ci ilin no  yabr ayı  nın 8də 
Şə  hid  lər xi  ya  ba  nın  dan Azər  bay 
can xal  qı  na mü  ra  ciətin  də göz  lə  ri 
se  vinc  dən ya  şa  ran və sə  si tit  rə  yən 
mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan “Əziz 
Şu  şa, sən azad  san!” de  yə  rək Azər 
bay  can xal  qı  na ta  ri  xi müj  də  si  ni 
ver  di.

Hə  min an ek  ran qar  şı  sın  da hə 
yə  can  la rəh  bə  ri iz  lə  yən hər bi  ri  miz 
üçün yer ye  rin  dən, ürək  lər kök  sün 
dən oy  na  dı.

Bü  tün Azər  bay  can, türk dün  ya 
sı se  vinc göz yaş  la  rı  na qərq ol  du, 
ha  mı birbi  ri  ni təb  rik et  di, ta  nı 
yanta  nı  ma  yan hər kəs birbi  ri  nə 
gö  zay  dın  lı  ğı ver  di, ha  mı bir nə  fər 
ki  mi san  ki ye  ni  dən dün  ya  ya gəl  di, 
ha  mı  mı  za dün  ya  lar bəxş olun  du.

Çün  ki Qa  ra  ba  ğın, onun göz bə 
bə  yi olan Şu  şa  nın azad olun  ma  sı  nı 
biz elə o cür  sonsuz həs  rət  lə, söz  lə 
ifa  də  si müm  kün ol  ma  yan duy  gu 
lar  la göz  lə  yir  dik.

Göz  lə  dik, səbr et  dik, döz  dük və 
so  nun  da da Şu  şa ye  nə bi  zim, əzə  li, 
əbə  di sa  hi  bi  nin ol  du!

Şu  şa bi  zim idi, bi  zim də ol  du!
Şu  şa bi  zim  dir, bi  zim də ola  caq!
Hə  min gün  dən  8 no  yabr  dan 

üzü bu ya  na ar  tıq Qa  ra  ba  ğı  mız  da, 
Şu  şa  mız  da baş  qa bir  ahha  va, baş 
qa bir rüz  gar  dır, baş  qa bir şa  hən 
şah  lıq, baş  qa bir atəş  fə  şan  lıq  dır.

Qa  ra  ba  ğı  mı  zın, Şu  şa  mı  zın çi  çə 
yi ye  ni  dən çırt  la  yıb, ye  ni  dən üzü, 
kön  lü gü  lür. Xa  rıbül  bül və  tə  nə 
qa  yı  dıb...

Qa  ra  ba  ğı  mız, Şu  şa  mız ye  ni  dən 
və əv  vəl  kin  dən da  ha gö  zəl şə  kil  də 
dir  çəl  di  lir, ayaq  la  rı üs  tü  nə qal  dı  rı 
lır.

Şu  şa  mız möh  tə  şəm zə  fər  dən 
ötən cə  mi bir il 7 ay ər  zin  də bəl  kə 
də heç bir şə  hə  rin, heç bir ra  yo  nun, 
heç bir böl  gə  nin il  lər  lə gö  rə bil  mə 
di  yi və gö  rə  bil  mə  yə  cə  yi gö  zəl  lik 
lə  ri ya  şa  yır, bö  yük if  ti  xar his  si ilə 
bu gö  zəl  lik  lə  rə qoy  nun  da yer edir.

Şu  şa  mız qı  sa müd  dət ər  zin 
də iki də  fə ye  ni  dən bər  pa edi  lən, 
nə  fəs ve  ri  lən “Xa  rı  bül  bül” Mu  si  qi 
Fes  ti  va  lı  na,  Va  qif Poezi  ya Gün  lə  ri 
nə, o cüm  lə  dən iki ta  ri  xi şəx  siy  yə 
tin  mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan 
cə  nab İl  ham Əli  yev  lə Tür  ki  yə  nin 
Prezidenti hör  mət  li Rə  cəb Tay 
yib Ər  do  ğa  nın bir  gə im  za  la  dıq  la  rı 
ta  ri  xi Şu  şa Bə  yan  na  mə  si  nə, Dün 
ya Azər  bay  can  lı  la  rı  nın 5ci Zə  fər 
qu  rul  ta  yı  na və da  ha ne  çəne  çə 
mö  tə  bər təd  bir  lə  rə ev  sa  hib  li  yi və 
şa  hid  lik edib.

Bə  li, hə  min ta  ri  xi an  lar  dan 
bi  rin  də iş  ti  rak et  mək xoş  bəxt  li  yi 
mə  nə də nə  sib ol  muş  du. Ötən ilin 
av  qus  tun  da mü  zəf  ər Ali Baş Ko 
man  da  nın və Bi  rin  ci xa  nım, Bi  rin  ci 
vit  sepre  zi  dent, də  yər  li  miz Meh 
ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın iş  ti  ra  kı ilə 
ke  çi  ri  lən ta  ri  xi Va  qif Poezi  ya Gün 
lə  ri  nin nü  ma  yən  də  lə  rin  dən bi  ri də 
mən idim.

Biz Şu  şa  ya Zə  fər yo  lu ilə gəl 
dik. Ka  pi  tul  ya  si  ya bə  yan  na  mə  si 
nin im  za  lan  ma  sın  dan ke  çən çox 
qı  sa müd  dət  də  cə  mi 6 gün son  ra 

ti  kin  ti  si  nə baş  la  nan və Qa  ra  ba  ğa 
apa  ran Zə  fər yo  lu  nun üzə  rin  dən 
ke  çə  rək get  dik. Va  qif Poezi  ya Gün 
lə  ri çər  çi  və  sin  də öl  kə rəh  bə  ri  nin 
iş  ti  ra  kı ilə çox möh  tə  şəm açı  lış 
mə  ra  si  mi ol  du. Hə  min açı  lış  da 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev növ  bə  ti 
ta  ri  xi çı  xı  şı  nı et  di və to  xun  du  ğu 
mə  sə  lə  lər  lə bir da  ha bü  tün dün  ya 
ya əhə  miy  yət  li me  saj  la  rı  nı ver  di. 
Öl  kə baş  çı  sı qeyd et  di ki, bu  ra əgər 
on  la  rın idi  sə, nə  yə gö  rə da  ğı  dıb 
lar? Nə üçün qu  rub ya  rat  mır  dı  lar? 
Pre  zi  dent bu  nun  la çox əhə  miy 

yət  li  ri  to  rik sual ver  di. Hə  qi  qə  tən 
də, in  san xis  lə  ti elə  dir ki, əgər nə 
isə sə  nə aid  dir  sə, sə  nə yad de  yil 
sə, özü  nün  kü  dür  sə və onu doğ  ma 
hiss edir  sən  sə, sən onu müt  ləq 
qo  ru  ya  caq  san, göz bə  bə  yin ki  mi 
mü  ha  fi  zə edə  cək  sən. Əgər er  mə 
ni  lər bu tor  paq  la  rı öz van  da  lizm 
si  ya  sət  lə  ri ilə yer  ləyek  san edib  lər 
sə,  Şu  şa  nı ta  nın  maz ha  la qo  yub 
lar  sa, tək Şu  şa de  yil, ümu  miy  yət  lə, 
iş  ğal al  tın  da sax  la  dıq  la  rı bü  tün 
böl  gə  lə  ri  mi  zi ta  la  yıb  lar  sa, bu, o 
de  mək  dir ki, ke  çən il  lər ər  zin  də də 
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San  ki bir xə  yal idi… Şu  şa  ya 
ye  ni  dən qo  vuş  ma  ğı ha  mı  mız ar  zu 
la  yır  dıq. Əmin idik ki, bir gün bu 
şəhərə ye  ni  dən bərkbərk sa  rı  la 
caq, öpübəziz  lə  yə  cək, bir da  ha 
əli  miz  dən, ov  cu  mu  zun için  dən 
bu  rax  ma  ya  ca  ğıq.

Aman  sız ger  çək  lik  lər bi  zi içi 
miz  dən di  dibpar  ça  la  yır  dı, əzab  lar 
için  də ya  nıbqov  ru  lur  duq.

Bə  li, dün  ya dü  zə  ni, aman  sız 
real  lıq  lar, iki  li, üç  lü, beş  li stan  dart 
lar, əda  lət  siz ya  naş  ma  lar, haq  sız 
ba  xış  lar idi bi  zi ümid  siz  ləş  di  rən, 
ən  di  şə  li, inam  sız edən, di  dibpar 
ça  la  yan, yan  dı  rıbqo  vu  ran.

Xə  yal  la  rı  mız bir gün hə  qi  qə  tə 
çev  ril  di, bir anın için  də  cə ger  çək 
ləş  di. Ta  ri  xi 44 gün  lük İkin  ci Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si  nin ba  şa çat  ma  sı  na 
cə  mi iki gün qal  mış Şu  şa ye  ni  dən 
bi  zim ol  du, ye  ni  dən qa  nu  ni, əzə  li 
və əbə  di sa  hi  bi  nə qo  vuş  du, bö  yük 
Və  tən  lə bir  ləş  di, bü  töv  ləş  di.

Düz 28 il  lik iz  ti  rab  lı, əzab  lı, mə 
şəq  qət  li ay  rı  lı  ğın so  nu çat  dı. Qa  ra 

ba  ğı  mı  zın, bü  töv Azər  bay  ca  nı  mı  zın 
göz bə  bə  yi, dil  bər gu  şə  si Şu  şa  mız, 
Qa  la  mız, Pə  na  ha  ba  dı  mız qa  lib 
sər  kər  də, xal  qı  nın xi  las  kar oğ  lu, 
mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan, öl  kə 
Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
qə  tiy  yə  ti, cə  sa  rə  ti, də  mir yum  ru  ğu, 
si  ya  si ira  də  si və rə  şa  dət  li Azər 
bay  can Or  du  su  nun qəh  rə  man  lı  ğı, 
igid  li  yi sa  yə  sin  də mur  dar er  mə  ni 
tap  da  ğın  dan, ya  ğı is  ti  la  sın  dan azad 
olun  du.

Azər  bay  can Or  du  su, Azər 
bay  can əs  gə  ri, do  ğum ya  şı iş  ğa  lın 
ya  şın  dan xey  li az olan,  Qa  ra  ba  ğın 
ha  ra  da yer  ləş  di  yi  ni, dağ və ya  xud 
aran ol  du  ğu  nu düzəməl  li bil  mə 
yən, və  tən tor  pa  ğı  nı da  ha əv  vəl  lər 
gör  mək  dən məh  rum olan, bə  zi  lə  ri 
ana  la  rı  nın qu  ca  ğın  da, bə  lək  də doğ 
ma yur  du tərk edən gənc və igid 
oğul  lar tank  lar  la ge  ri dön  dü  lər, 
diş  lə  ri, dır  naq  la  rı ilə dağ  la  ra, sıl  dı 
rım qa  ya  la  ra dır  ma  na  raq, ke  çil  məz 
me  şə  lik  lər  dən ke  çə  rək Şu  şa  nı azad 
et  di  lər, Şu  şa  nı ye  ni  dən öz Qa  ra  ba 

ğı  na, ye  ni  dən öz Azər  bay  ca  nı  na 
qo  vuş  dur  du  lar.

2020ci ilin no  yabr ayı  nın 8də 
Şə  hid  lər xi  ya  ba  nın  dan Azər  bay 
can xal  qı  na mü  ra  ciətin  də göz  lə  ri 
se  vinc  dən ya  şa  ran və sə  si tit  rə  yən 
mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan “Əziz 
Şu  şa, sən azad  san!” de  yə  rək Azər 
bay  can xal  qı  na ta  ri  xi müj  də  si  ni 
ver  di.

Hə  min an ek  ran qar  şı  sın  da hə 
yə  can  la rəh  bə  ri iz  lə  yən hər bi  ri  miz 
üçün yer ye  rin  dən, ürək  lər kök  sün 
dən oy  na  dı.

Bü  tün Azər  bay  can, türk dün  ya 
sı se  vinc göz yaş  la  rı  na qərq ol  du, 
ha  mı birbi  ri  ni təb  rik et  di, ta  nı 
yanta  nı  ma  yan hər kəs birbi  ri  nə 
gö  zay  dın  lı  ğı ver  di, ha  mı bir nə  fər 
ki  mi san  ki ye  ni  dən dün  ya  ya gəl  di, 
ha  mı  mı  za dün  ya  lar bəxş olun  du.

Çün  ki Qa  ra  ba  ğın, onun göz bə 
bə  yi olan Şu  şa  nın azad olun  ma  sı  nı 
biz elə o cür  sonsuz həs  rət  lə, söz  lə 
ifa  də  si müm  kün ol  ma  yan duy  gu 
lar  la göz  lə  yir  dik.

Göz  lə  dik, səbr et  dik, döz  dük və 
so  nun  da da Şu  şa ye  nə bi  zim, əzə  li, 
əbə  di sa  hi  bi  nin ol  du!

Şu  şa bi  zim idi, bi  zim də ol  du!
Şu  şa bi  zim  dir, bi  zim də ola  caq!
Hə  min gün  dən  8 no  yabr  dan 

üzü bu ya  na ar  tıq Qa  ra  ba  ğı  mız  da, 
Şu  şa  mız  da baş  qa bir  ahha  va, baş 
qa bir rüz  gar  dır, baş  qa bir şa  hən 
şah  lıq, baş  qa bir atəş  fə  şan  lıq  dır.

Qa  ra  ba  ğı  mı  zın, Şu  şa  mı  zın çi  çə 
yi ye  ni  dən çırt  la  yıb, ye  ni  dən üzü, 
kön  lü gü  lür. Xa  rıbül  bül və  tə  nə 
qa  yı  dıb...

Qa  ra  ba  ğı  mız, Şu  şa  mız ye  ni  dən 
və əv  vəl  kin  dən da  ha gö  zəl şə  kil  də 
dir  çəl  di  lir, ayaq  la  rı üs  tü  nə qal  dı  rı 
lır.

Şu  şa  mız möh  tə  şəm zə  fər  dən 
ötən cə  mi bir il 7 ay ər  zin  də bəl  kə 
də heç bir şə  hə  rin, heç bir ra  yo  nun, 
heç bir böl  gə  nin il  lər  lə gö  rə bil  mə 
di  yi və gö  rə  bil  mə  yə  cə  yi gö  zəl  lik 
lə  ri ya  şa  yır, bö  yük if  ti  xar his  si ilə 
bu gö  zəl  lik  lə  rə qoy  nun  da yer edir.

Şu  şa  mız qı  sa müd  dət ər  zin 
də iki də  fə ye  ni  dən bər  pa edi  lən, 
nə  fəs ve  ri  lən “Xa  rı  bül  bül” Mu  si  qi 
Fes  ti  va  lı  na,  Va  qif Poezi  ya Gün  lə  ri 
nə, o cüm  lə  dən iki ta  ri  xi şəx  siy  yə 
tin  mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan 
cə  nab İl  ham Əli  yev  lə Tür  ki  yə  nin 
Prezidenti hör  mət  li Rə  cəb Tay 
yib Ər  do  ğa  nın bir  gə im  za  la  dıq  la  rı 
ta  ri  xi Şu  şa Bə  yan  na  mə  si  nə, Dün 
ya Azər  bay  can  lı  la  rı  nın 5ci Zə  fər 
qu  rul  ta  yı  na və da  ha ne  çəne  çə 
mö  tə  bər təd  bir  lə  rə ev  sa  hib  li  yi və 
şa  hid  lik edib.

Bə  li, hə  min ta  ri  xi an  lar  dan 
bi  rin  də iş  ti  rak et  mək xoş  bəxt  li  yi 
mə  nə də nə  sib ol  muş  du. Ötən ilin 
av  qus  tun  da mü  zəf  ər Ali Baş Ko 
man  da  nın və Bi  rin  ci xa  nım, Bi  rin  ci 
vit  sepre  zi  dent, də  yər  li  miz Meh 
ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın iş  ti  ra  kı ilə 
ke  çi  ri  lən ta  ri  xi Va  qif Poezi  ya Gün 
lə  ri  nin nü  ma  yən  də  lə  rin  dən bi  ri də 
mən idim.

Biz Şu  şa  ya Zə  fər yo  lu ilə gəl 
dik. Ka  pi  tul  ya  si  ya bə  yan  na  mə  si 
nin im  za  lan  ma  sın  dan ke  çən çox 
qı  sa müd  dət  də  cə  mi 6 gün son  ra 

ti  kin  ti  si  nə baş  la  nan və Qa  ra  ba  ğa 
apa  ran Zə  fər yo  lu  nun üzə  rin  dən 
ke  çə  rək get  dik. Va  qif Poezi  ya Gün 
lə  ri çər  çi  və  sin  də öl  kə rəh  bə  ri  nin 
iş  ti  ra  kı ilə çox möh  tə  şəm açı  lış 
mə  ra  si  mi ol  du. Hə  min açı  lış  da 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev növ  bə  ti 
ta  ri  xi çı  xı  şı  nı et  di və to  xun  du  ğu 
mə  sə  lə  lər  lə bir da  ha bü  tün dün  ya 
ya əhə  miy  yət  li me  saj  la  rı  nı ver  di. 
Öl  kə baş  çı  sı qeyd et  di ki, bu  ra əgər 
on  la  rın idi  sə, nə  yə gö  rə da  ğı  dıb 
lar? Nə üçün qu  rub ya  rat  mır  dı  lar? 
Pre  zi  dent bu  nun  la çox əhə  miy 

yət  li  ri  to  rik sual ver  di. Hə  qi  qə  tən 
də, in  san xis  lə  ti elə  dir ki, əgər nə 
isə sə  nə aid  dir  sə, sə  nə yad de  yil 
sə, özü  nün  kü  dür  sə və onu doğ  ma 
hiss edir  sən  sə, sən onu müt  ləq 
qo  ru  ya  caq  san, göz bə  bə  yin ki  mi 
mü  ha  fi  zə edə  cək  sən. Əgər er  mə 
ni  lər bu tor  paq  la  rı öz van  da  lizm 
si  ya  sət  lə  ri ilə yer  ləyek  san edib  lər 
sə,  Şu  şa  nı ta  nın  maz ha  la qo  yub 
lar  sa, tək Şu  şa de  yil, ümu  miy  yət  lə, 
iş  ğal al  tın  da sax  la  dıq  la  rı bü  tün 
böl  gə  lə  ri  mi  zi ta  la  yıb  lar  sa, bu, o 
de  mək  dir ki, ke  çən il  lər ər  zin  də də 
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on  la  rın heç za  man bu tor  paq  la  ra 
ümi  di ol  ma  yıb. Bu, o de  mək  dir ki, 
on  lar çox gö  zəl bi  lir  di  lər ki, bu  ra  ya 
gə  lib  lər, gəl  mə xalq  dır  lar, gəl  dik  lə 
ri ki  mi də ge  də  cək  lər. An  la  yır  dı  lar 
ki, bu tor  pa  ğın sa  hib  lə  ri var və o 
sa  hib  lər gectez ge  ri dö  nə  cək  lər. 
On  lar bu  nu ba  şa dü  şür  dü  lər. Ona 
gö  rə də ötən il  lər ər  zin  də bu tor 
paq  lar  da heç bir abad  lıq, qu  ru  cu 
luq iş  lə  ri gör  mə  yib  lər. Şu  şa  da olan 
17 bu  la  ğın ha  mı  sı  nı qu  ru  dub  lar. 
Or  ta  ya mən  ti  qi bir sual çı  xır. Əgər 
on  lar bu  ra  da ya  şa  ya  caq  dı  lar  sa, 
hə  yat mən  bə  yi olan su  yu nə üçün 
qu  ru  dur  du  lar?

Şu  şa  nı mə  həl  ləmə  həl  lə gəz  dik. 
Şə  hər  də daş daş üs  tə qal  ma  yıb. 
Er  mə  ni  lər ev  lə  ri  mi  zə, ti  ki  li  lə  ri 
mi  zə, abi  də  lə  ri  mi  zə qar  şı san  ki 
soy  qı  rım tö  rə  dib  lər, məs  cid  lə  ri  mi 
zi təh  qir edib  lər. Am  ma mü  ha  ri 
bə  dən ke  çən çox qı  sa bir müd  dət 
ər  zin  də biz sü  rət  lə Qa  ra  ba  ğı  mı  za 
öz si  ma  sı  nı qay  ta  rı  rıq. Biz bu qu 
ru  cu  luq iş  lə  ri  ni Şu  şa  da olar  kən öz 
gö  zü  müz  lə gör  dük, şa  hid ol  duq. 
Doğ  ma tor  pa  ğı  mız  da hə  ya  ta ke  çi 
ri  lən öl  çü  yə  gəl  məz qu  ru  cu  luq iş  lə 
ri  ni öz gö  zü  müz  lə gör  mək, əl  bət  ə 
ki, bö  yük bir if  ti  xar və qü  rur  dur. 

Ulu Ön  də  rin de  di  yi ki  mi, biz fəxr 
edi  rik ki, azər  bay  can  lı  yıq. Biz mil  li 
kim  li  yi  mi  zi, bir  lik və vəh  də  ti  mi  zi 
bir da  ha bü  tün dün  ya  ya nü  ma  yiş 
et  dir  dik. Cə  nab Pre  zi  dent hə  min 
gün  çı  xı  şın  da əhə  miy  yət  li  bir fak 
ta is  ti  qa  mət  lən  di. 1982ci il  də  Ulu 
Ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin tap  şı  rı  ğı 
və rəh  bər  li  yi ilə in  şa edi  lən Va  qif 
Məq  bə  rə  si  nin  açı  lı  ş mə  ra  si  min  də 
iş  ti  ra  kı  nı xa  tır  la  yan  və xa  tır  la  dan 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev qeyd et  di 
ki, “1982ci il iyu  lun 29da atam  la 
bə  ra  bər ikin  ci də  fə Şu  şa  ya gəl  miş 
dim. O vaxt Va  qif Poezi  ya Gün  lə  ri 
ke  çi  ri  lir  di. Bu gün isə ikin  ci də  fə 

Va  qi  fin məq  bə  rə  si  nin açı  lı  şı  nı biz 
qeyd edi  rik. Va  qif Poezi  ya Gün  lə 
ri ke  çi  ri  lər  kən ata  mın 59 ya  şı var 
idi. Bu gün mə  nim də 59 ya  şım 
var. Bə  zi  lə  ri he  sab edə bi  lər ki, bu, 
tə  sa  düf  dür. An  caq mən he  sab edi 
rəm ki, bu  ra  da bö  yük rəm  zi mə  na 
var, ta  rix tək  rar  la  nır. Azər  bay  can 
ta  ri  xi  nin qa  ra sə  hi  fə  si ar  tıq ar  xa  da 
qal  dı və biz ye  ni  dən nə  fəs al  ma  ğa 
baş  la  mı  şıq”.

Cə  nab Pre  zi  dent ta  ma  mi  lə haq  lı 
idi və bu, hə  qi  qə  tən, bi  zim hə  qi  qə  ti 
mi  zin, əda  lə  ti  mi  zin zə  ru  rə  ti idi. Bu, 
bü  tün dün  ya  ya “Biz bu tor  paq  lar  da 

ol  mu  şuq və bun  dan son  ra da əbə  di 
ola  ca  ğıq” me  sa  jı  nın zə  ru  rə  ti idi.

Ey  ni za  man  da, cə  nab Pre  zi  dent 
qeyd et  di ki, “Azər  bay  can ta  ri  xi  nin 
qa  ra sə  hi  fə  si ar  tıq ar  xa  da qal  dı və 
biz ye  ni  dən nə  fəs al  ma  ğa baş  la  mı 
şıq”. Biz gös  tər  dik və sü  but et  dik 
ki, bö  yük xal  qıq və heç bir za  man 
haq  qı na  haq  qa ver  mə  rik. Əda  lə 
ti  miz uğ  run  da so  nu  na qə  dər, son 
dam  la qa  nı  mı  za qə  dər dö  yüş  mə  yə 
ha  zı  rıq. Biz bu tor  paq  la  rı şə  hid  lə  ri 
mi  zin qa  nı ilə ge  ri al  mı  şıq, sağ 
lam  lı  ğın  dan ke  çən qa  zi  lə  ri  mi  zin 
şü  caəti, igid və mərd Azər  bay  can 
oğul  la  rı  nın qəh  rə  man  lı  ğı ilə ge  ri 

al  mı  şıq. Ey  ni za  man  da, biz bu 
tor  paq  la  rı Ali Baş Ko  man  da  nı  mı 
zın də  mir yum  ru  ğu sa  yə  sin  də ge  ri 
al  mı  şıq.

Bə  li, Şu  şa sə  fə  ri  miz çox se  vinc  li, 
çox xoş  bəxt, çox bəx  ti  yar an  lar ya 
şat  dı biz  lə  rə. Özü  mü  zə, ru  hu  mu  za 
qo  vuş  muş  duq.

Şu  şa  da olar  kən, ora ayaq ba  sar 
kən, ora  nı gə  zib do  la  şar  kən han  sı 
hiss  lər ke  çir  di  yi  mi, nə  lər ya  şa  dı  ğı 
mı söz  lər  lə, kəl  mə  lər  lə ifa  də et  mək 
müm  kün de  yil, bu, im  kan  sız  dır. 
Bir qə  lə  min gü  cü, bir sö  zün qüd  rə  ti 
bu  na yet  məz.

Şu  şa  da ol  du  ğu  muz müd  dət ər 
zin  də özü  mü yu  xu  da tə  səv  vür edir 
dim və bu şi  rin yu  xu  dan ayıl  maq is 
tə  mir  dim.  Elə bi  lir  dim ki, göz  lə  ri  mi 
aç  sam, yu  xu  dan oyan  sam, Şu  şa  mı 
bir da  ha gör  mə  yə  cə  yəm…

Am  ma, ey  ni za  man  da, içim  də  ki 
zə  fə  rin qü  ru  ru da  vam  lı ola  raq mə 
nə xa  tır  la  dır  dı ki, ar  tıq Şu  şa ger  çək 
lik  dir,  biz Şu  şa  da  yıq, bi  zim olan 
ye  ni  dən bi  zim  dir!

Şu  şa  da olar  kən, ora  nı qa  rışqa 
rış, do  yado  ya gə  zib do  la  şar  kən 
həm fə  rəh  lə  nir  dim, həm qü  rur 
la  nır  dım, həm se  vi  nir  dim, həm 
də er  mə  ni van  da  liz  mi  nin qan  lı 
iz  lə  ri  ni  uçu  ru  lub da  ğı  dıl  mış, 
yan  dı  rıl  mış, məhv edil  miş bi  na 
la  rı, ev  lə  ri gör  dük  cə  kə  dər  lə  nir, 
qüs  sə  lə  nir  dim…Bu vəh  şi  lik  lə  ri, bu 
van  dal  lıq  la  rı an  caq və an  caq on  lar 
edə bi  lər  di  lər…

Dün  ya  da van  dal  lıq və vəh  şi  lik 
də, qey  riin  sa  ni əməl  lər tö  rət  mək  də 
tay  la  rıbə  ra  bər  lə  ri yox  dur bu mən 
fur və mən  hus  la  rın!

Am  ma bü  tün bun  la  rın fo  nun  da 
Şu  şa  mız, Qa  ra  ba  ğı  mız azad  lı  ğı  na 
qo  vuş  du  ğu elə ilk gün  dən ye  ni  dən 
hə  ya  ta qa  yı  dır, nə  fəs alır, dir  çə  lir, 
dir  çəl  di  lir, ye  ni  dən gö  zəl  lə  şir və 
gö  zəl  ləş  di  ri  lir.

Qa  ra  ba  ğı  mız, Şu  şa  mız hər gün, 
hər an ye  ni  lik  lə  rə şa  hid olur və şa 
hid  lik edir.

Bu gün  lər  də isə Şu  şa  mı  za 
möh  tə  şəm qə  lə  bə  miz  dən son  ra 
ikin  ci də  fə sə  fər et  dim. Bu də  fə 
par  la  men  tin sədr müavi  ni ol  du 
ğum Ailə, qa  dın və uşaq mə  sə  lə 
lə  ri ko  mi  tə  si ilə Gənc  lər və id  man 
ko  mi  tə  si  nin Şu  şa  da ke  çi  ri  lən bir  gə 
ic  la  sın  da iş  ti  rak et  dik. Ötən il ol 
du  ğu ki  mi ye  nə də ey  ni duy  ğu  lar, 
ey  ni hə  yə  can, ey  ni möh  tə  şəm  lik 
ya  şa  dıq.

Bun  lar, hə  qi  qə  tən, söz ilə ifa  də 
edil  mə  si müm  kün ol  ma  yan hiss 
lər  dir. Şu  şa ilə ilk gö  rü  şüm  də də, 
bu  də  fə  ki gö  rü  şü  müz  də də ya  şa  dı 
ğım duy  ğu  lar mə  nə so  nu xe  yir  lik  lə 
bi  tən ən şi  rin bir na  ğı  lı xa  tır  la  dır  dı. 
Əs  lin  də, bü  tün həm  kar  la  rım  ey  ni 
duy  ğu  lar içə  ri  sin  də idi  lər: köv  rək 
lik qa  rı  şıq bir se  vinc.

Sə  fə  ri  miz çər  çi  və  sin  də Ailə, 
qa  dın və uşaq mə  sə  lə  lə  ri ko  mi  tə  si 
“Qa  ra  bağ ta  ri  xin  də ailə də  yər  lə  ri 
və qa  dın hü  quq  la  rı” möv  zu  sun 
da, Gənc  lər və id  man ko  mi  tə  si isə 
“Gənc  lə  rin və öl  kə  mi  zi ya  rış  lar  da 
təm  sil edən id  man  çı  la  rın maarif 
lən  di  ril  mə  si” möv  zu  sun  da Şu  şa  da, 
Qa  ra  bağ ote  lin  də din  lə  mə ke  çir  di. 
Əs  lin  də, möv  zu nə olur  saol  sun, 
mü  za  ki  rə et  di  yi  miz mə  sə  lə han  sı 
sa  hə ilə bağ  lı olur  saol  sun, mən  cə, 
möh  tə  şəm ger  çək  li  yin tən  tə  nə  si 
ba  xı  mın  dan bir o qə  dər əhə  miy  yət 
kəsb et  mir  di. Möh  tə  şəm ger  çək 

lik isə bun  dan iba  rət  dir ki, Azər 
bay  can par  la  men  ti  Mil  li Məc  lis 
Şu  şa  da idi və həm öl  kə  yə, həm də 
dün  ya  ya Şu  şa  dan səs  lə  nir  di. Biz 
öz tor  pa  ğı  mız  da idik. Biz ko  mi  tə 
ic  la  sı  mı  zı Qa  ra  bağ  da ke  çi  rir  dik. 
Mən  fur qon  şu  la  rı  mı  zın, on  la  rın  
ha  va  dar  la  rı  nın Azər  bay  can par  la 
men  ti  nin nü  ma  yən  də  lə  ri  nin ora  da 
iş  ti  ra  kın  dan do  ğan tək  zi  be  dil  məz 
fak  tı gö  rüb  hə  qi  qə  ti qə  bul et 
mək  dən, məğ  lu  biy  yət  lə  ri  ni eti  raf 
et  mək  dən baş  qa yol  la  rı qal  ma  dı  ğı 
da əhə  miy  yət  li bir ger  çək  lik  dir.

Für  sət  dən is  ti  fa  də edə  rək Mil  li 
Məc  li  sin səd  ri, hör  mət  li Sa  hi  bə 
xa  nım Qa  fa  ro  va  ya ko  mi  tə ic  las  la  rı 
mı  zın məhz Şu  şa  da ke  çi  ril  mə  si  nə 
ya  rat  dı  ğı şə  rait və gös  tər  di  yi dəs 
tə  yə gö  rə min  nət  dar  lı  ğı  mı bil  di  ri 
rəm.

Bə  li! Qü  rur  lu  yuq! Se  vinc  li  yik!
Qa  ra  bağ  lı  yıq! Şu  şa  lı  yıq! Bu qü  ru 
ru, bu se  vin  ci bi  zə ya  şa  dan xi  las 
kar Pre  zi  dent, mü  zəf  ər Ali Baş 
Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  və, qəh 
rə  man or  du  mu  za və qə  dir  bi  lən 
xal  qı  mı  za borc  lu  yuq!

Şü  kür qo  vuş  du  ra  na və qo  vuş  du 
ran  la  ra!

Al  lah şə  hid  lə  ri  mi  zə rəh  mət elə  sin!
Al  lah qa  zi  lə  ri  mi  zi, bü  tün mü  ha  ri 

bə iş  ti  rak  çı  la  rı  nı, xal  qı  mı  zı, öl  kə  mi  zi, 
Pre  zi  den  ti  mi  zi qo  ru  sun!

Qa  ra  bağ Azər  bay  can  dır!
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on  la  rın heç za  man bu tor  paq  la  ra 
ümi  di ol  ma  yıb. Bu, o de  mək  dir ki, 
on  lar çox gö  zəl bi  lir  di  lər ki, bu  ra  ya 
gə  lib  lər, gəl  mə xalq  dır  lar, gəl  dik  lə 
ri ki  mi də ge  də  cək  lər. An  la  yır  dı  lar 
ki, bu tor  pa  ğın sa  hib  lə  ri var və o 
sa  hib  lər gectez ge  ri dö  nə  cək  lər. 
On  lar bu  nu ba  şa dü  şür  dü  lər. Ona 
gö  rə də ötən il  lər ər  zin  də bu tor 
paq  lar  da heç bir abad  lıq, qu  ru  cu 
luq iş  lə  ri gör  mə  yib  lər. Şu  şa  da olan 
17 bu  la  ğın ha  mı  sı  nı qu  ru  dub  lar. 
Or  ta  ya mən  ti  qi bir sual çı  xır. Əgər 
on  lar bu  ra  da ya  şa  ya  caq  dı  lar  sa, 
hə  yat mən  bə  yi olan su  yu nə üçün 
qu  ru  dur  du  lar?

Şu  şa  nı mə  həl  ləmə  həl  lə gəz  dik. 
Şə  hər  də daş daş üs  tə qal  ma  yıb. 
Er  mə  ni  lər ev  lə  ri  mi  zə, ti  ki  li  lə  ri 
mi  zə, abi  də  lə  ri  mi  zə qar  şı san  ki 
soy  qı  rım tö  rə  dib  lər, məs  cid  lə  ri  mi 
zi təh  qir edib  lər. Am  ma mü  ha  ri 
bə  dən ke  çən çox qı  sa bir müd  dət 
ər  zin  də biz sü  rət  lə Qa  ra  ba  ğı  mı  za 
öz si  ma  sı  nı qay  ta  rı  rıq. Biz bu qu 
ru  cu  luq iş  lə  ri  ni Şu  şa  da olar  kən öz 
gö  zü  müz  lə gör  dük, şa  hid ol  duq. 
Doğ  ma tor  pa  ğı  mız  da hə  ya  ta ke  çi 
ri  lən öl  çü  yə  gəl  məz qu  ru  cu  luq iş  lə 
ri  ni öz gö  zü  müz  lə gör  mək, əl  bət  ə 
ki, bö  yük bir if  ti  xar və qü  rur  dur. 

Ulu Ön  də  rin de  di  yi ki  mi, biz fəxr 
edi  rik ki, azər  bay  can  lı  yıq. Biz mil  li 
kim  li  yi  mi  zi, bir  lik və vəh  də  ti  mi  zi 
bir da  ha bü  tün dün  ya  ya nü  ma  yiş 
et  dir  dik. Cə  nab Pre  zi  dent hə  min 
gün  çı  xı  şın  da əhə  miy  yət  li  bir fak 
ta is  ti  qa  mət  lən  di. 1982ci il  də  Ulu 
Ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin tap  şı  rı  ğı 
və rəh  bər  li  yi ilə in  şa edi  lən Va  qif 
Məq  bə  rə  si  nin  açı  lı  ş mə  ra  si  min  də 
iş  ti  ra  kı  nı xa  tır  la  yan  və xa  tır  la  dan 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev qeyd et  di 
ki, “1982ci il iyu  lun 29da atam  la 
bə  ra  bər ikin  ci də  fə Şu  şa  ya gəl  miş 
dim. O vaxt Va  qif Poezi  ya Gün  lə  ri 
ke  çi  ri  lir  di. Bu gün isə ikin  ci də  fə 

Va  qi  fin məq  bə  rə  si  nin açı  lı  şı  nı biz 
qeyd edi  rik. Va  qif Poezi  ya Gün  lə 
ri ke  çi  ri  lər  kən ata  mın 59 ya  şı var 
idi. Bu gün mə  nim də 59 ya  şım 
var. Bə  zi  lə  ri he  sab edə bi  lər ki, bu, 
tə  sa  düf  dür. An  caq mən he  sab edi 
rəm ki, bu  ra  da bö  yük rəm  zi mə  na 
var, ta  rix tək  rar  la  nır. Azər  bay  can 
ta  ri  xi  nin qa  ra sə  hi  fə  si ar  tıq ar  xa  da 
qal  dı və biz ye  ni  dən nə  fəs al  ma  ğa 
baş  la  mı  şıq”.

Cə  nab Pre  zi  dent ta  ma  mi  lə haq  lı 
idi və bu, hə  qi  qə  tən, bi  zim hə  qi  qə  ti 
mi  zin, əda  lə  ti  mi  zin zə  ru  rə  ti idi. Bu, 
bü  tün dün  ya  ya “Biz bu tor  paq  lar  da 

ol  mu  şuq və bun  dan son  ra da əbə  di 
ola  ca  ğıq” me  sa  jı  nın zə  ru  rə  ti idi.

Ey  ni za  man  da, cə  nab Pre  zi  dent 
qeyd et  di ki, “Azər  bay  can ta  ri  xi  nin 
qa  ra sə  hi  fə  si ar  tıq ar  xa  da qal  dı və 
biz ye  ni  dən nə  fəs al  ma  ğa baş  la  mı 
şıq”. Biz gös  tər  dik və sü  but et  dik 
ki, bö  yük xal  qıq və heç bir za  man 
haq  qı na  haq  qa ver  mə  rik. Əda  lə 
ti  miz uğ  run  da so  nu  na qə  dər, son 
dam  la qa  nı  mı  za qə  dər dö  yüş  mə  yə 
ha  zı  rıq. Biz bu tor  paq  la  rı şə  hid  lə  ri 
mi  zin qa  nı ilə ge  ri al  mı  şıq, sağ 
lam  lı  ğın  dan ke  çən qa  zi  lə  ri  mi  zin 
şü  caəti, igid və mərd Azər  bay  can 
oğul  la  rı  nın qəh  rə  man  lı  ğı ilə ge  ri 

al  mı  şıq. Ey  ni za  man  da, biz bu 
tor  paq  la  rı Ali Baş Ko  man  da  nı  mı 
zın də  mir yum  ru  ğu sa  yə  sin  də ge  ri 
al  mı  şıq.

Bə  li, Şu  şa sə  fə  ri  miz çox se  vinc  li, 
çox xoş  bəxt, çox bəx  ti  yar an  lar ya 
şat  dı biz  lə  rə. Özü  mü  zə, ru  hu  mu  za 
qo  vuş  muş  duq.

Şu  şa  da olar  kən, ora ayaq ba  sar 
kən, ora  nı gə  zib do  la  şar  kən han  sı 
hiss  lər ke  çir  di  yi  mi, nə  lər ya  şa  dı  ğı 
mı söz  lər  lə, kəl  mə  lər  lə ifa  də et  mək 
müm  kün de  yil, bu, im  kan  sız  dır. 
Bir qə  lə  min gü  cü, bir sö  zün qüd  rə  ti 
bu  na yet  məz.

Şu  şa  da ol  du  ğu  muz müd  dət ər 
zin  də özü  mü yu  xu  da tə  səv  vür edir 
dim və bu şi  rin yu  xu  dan ayıl  maq is 
tə  mir  dim.  Elə bi  lir  dim ki, göz  lə  ri  mi 
aç  sam, yu  xu  dan oyan  sam, Şu  şa  mı 
bir da  ha gör  mə  yə  cə  yəm…

Am  ma, ey  ni za  man  da, içim  də  ki 
zə  fə  rin qü  ru  ru da  vam  lı ola  raq mə 
nə xa  tır  la  dır  dı ki, ar  tıq Şu  şa ger  çək 
lik  dir,  biz Şu  şa  da  yıq, bi  zim olan 
ye  ni  dən bi  zim  dir!

Şu  şa  da olar  kən, ora  nı qa  rışqa 
rış, do  yado  ya gə  zib do  la  şar  kən 
həm fə  rəh  lə  nir  dim, həm qü  rur 
la  nır  dım, həm se  vi  nir  dim, həm 
də er  mə  ni van  da  liz  mi  nin qan  lı 
iz  lə  ri  ni  uçu  ru  lub da  ğı  dıl  mış, 
yan  dı  rıl  mış, məhv edil  miş bi  na 
la  rı, ev  lə  ri gör  dük  cə  kə  dər  lə  nir, 
qüs  sə  lə  nir  dim…Bu vəh  şi  lik  lə  ri, bu 
van  dal  lıq  la  rı an  caq və an  caq on  lar 
edə bi  lər  di  lər…

Dün  ya  da van  dal  lıq və vəh  şi  lik 
də, qey  riin  sa  ni əməl  lər tö  rət  mək  də 
tay  la  rıbə  ra  bər  lə  ri yox  dur bu mən 
fur və mən  hus  la  rın!

Am  ma bü  tün bun  la  rın fo  nun  da 
Şu  şa  mız, Qa  ra  ba  ğı  mız azad  lı  ğı  na 
qo  vuş  du  ğu elə ilk gün  dən ye  ni  dən 
hə  ya  ta qa  yı  dır, nə  fəs alır, dir  çə  lir, 
dir  çəl  di  lir, ye  ni  dən gö  zəl  lə  şir və 
gö  zəl  ləş  di  ri  lir.

Qa  ra  ba  ğı  mız, Şu  şa  mız hər gün, 
hər an ye  ni  lik  lə  rə şa  hid olur və şa 
hid  lik edir.

Bu gün  lər  də isə Şu  şa  mı  za 
möh  tə  şəm qə  lə  bə  miz  dən son  ra 
ikin  ci də  fə sə  fər et  dim. Bu də  fə 
par  la  men  tin sədr müavi  ni ol  du 
ğum Ailə, qa  dın və uşaq mə  sə  lə 
lə  ri ko  mi  tə  si ilə Gənc  lər və id  man 
ko  mi  tə  si  nin Şu  şa  da ke  çi  ri  lən bir  gə 
ic  la  sın  da iş  ti  rak et  dik. Ötən il ol 
du  ğu ki  mi ye  nə də ey  ni duy  ğu  lar, 
ey  ni hə  yə  can, ey  ni möh  tə  şəm  lik 
ya  şa  dıq.

Bun  lar, hə  qi  qə  tən, söz ilə ifa  də 
edil  mə  si müm  kün ol  ma  yan hiss 
lər  dir. Şu  şa ilə ilk gö  rü  şüm  də də, 
bu  də  fə  ki gö  rü  şü  müz  də də ya  şa  dı 
ğım duy  ğu  lar mə  nə so  nu xe  yir  lik  lə 
bi  tən ən şi  rin bir na  ğı  lı xa  tır  la  dır  dı. 
Əs  lin  də, bü  tün həm  kar  la  rım  ey  ni 
duy  ğu  lar içə  ri  sin  də idi  lər: köv  rək 
lik qa  rı  şıq bir se  vinc.

Sə  fə  ri  miz çər  çi  və  sin  də Ailə, 
qa  dın və uşaq mə  sə  lə  lə  ri ko  mi  tə  si 
“Qa  ra  bağ ta  ri  xin  də ailə də  yər  lə  ri 
və qa  dın hü  quq  la  rı” möv  zu  sun 
da, Gənc  lər və id  man ko  mi  tə  si isə 
“Gənc  lə  rin və öl  kə  mi  zi ya  rış  lar  da 
təm  sil edən id  man  çı  la  rın maarif 
lən  di  ril  mə  si” möv  zu  sun  da Şu  şa  da, 
Qa  ra  bağ ote  lin  də din  lə  mə ke  çir  di. 
Əs  lin  də, möv  zu nə olur  saol  sun, 
mü  za  ki  rə et  di  yi  miz mə  sə  lə han  sı 
sa  hə ilə bağ  lı olur  saol  sun, mən  cə, 
möh  tə  şəm ger  çək  li  yin tən  tə  nə  si 
ba  xı  mın  dan bir o qə  dər əhə  miy  yət 
kəsb et  mir  di. Möh  tə  şəm ger  çək 

lik isə bun  dan iba  rət  dir ki, Azər 
bay  can par  la  men  ti  Mil  li Məc  lis 
Şu  şa  da idi və həm öl  kə  yə, həm də 
dün  ya  ya Şu  şa  dan səs  lə  nir  di. Biz 
öz tor  pa  ğı  mız  da idik. Biz ko  mi  tə 
ic  la  sı  mı  zı Qa  ra  bağ  da ke  çi  rir  dik. 
Mən  fur qon  şu  la  rı  mı  zın, on  la  rın  
ha  va  dar  la  rı  nın Azər  bay  can par  la 
men  ti  nin nü  ma  yən  də  lə  ri  nin ora  da 
iş  ti  ra  kın  dan do  ğan tək  zi  be  dil  məz 
fak  tı gö  rüb  hə  qi  qə  ti qə  bul et 
mək  dən, məğ  lu  biy  yət  lə  ri  ni eti  raf 
et  mək  dən baş  qa yol  la  rı qal  ma  dı  ğı 
da əhə  miy  yət  li bir ger  çək  lik  dir.

Für  sət  dən is  ti  fa  də edə  rək Mil  li 
Məc  li  sin səd  ri, hör  mət  li Sa  hi  bə 
xa  nım Qa  fa  ro  va  ya ko  mi  tə ic  las  la  rı 
mı  zın məhz Şu  şa  da ke  çi  ril  mə  si  nə 
ya  rat  dı  ğı şə  rait və gös  tər  di  yi dəs 
tə  yə gö  rə min  nət  dar  lı  ğı  mı bil  di  ri 
rəm.

Bə  li! Qü  rur  lu  yuq! Se  vinc  li  yik!
Qa  ra  bağ  lı  yıq! Şu  şa  lı  yıq! Bu qü  ru 
ru, bu se  vin  ci bi  zə ya  şa  dan xi  las 
kar Pre  zi  dent, mü  zəf  ər Ali Baş 
Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  və, qəh 
rə  man or  du  mu  za və qə  dir  bi  lən 
xal  qı  mı  za borc  lu  yuq!

Şü  kür qo  vuş  du  ra  na və qo  vuş  du 
ran  la  ra!

Al  lah şə  hid  lə  ri  mi  zə rəh  mət elə  sin!
Al  lah qa  zi  lə  ri  mi  zi, bü  tün mü  ha  ri 

bə iş  ti  rak  çı  la  rı  nı, xal  qı  mı  zı, öl  kə  mi  zi, 
Pre  zi  den  ti  mi  zi qo  ru  sun!

Qa  ra  bağ Azər  bay  can  dır!
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TƏDBİR

Ca ri il iyu nun 1618də Azər
bay ca nın ev sa hib li yi ilə ke çi ril miş 
IX Qlo bal Ba kı Fo ru mu öz mə ra mı, 
bə şə riy yə tə ün van la nan ça ğı rış la
rı və fay da lı nə ti cə lə ri ilə ta ri xi bir 
təd bir ki mi yad da qal dı. Fo rum
da 50dən çox öl kə nin, həm çi nin 
nü fuz lu bey nəl xalq təş ki lat la rın 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edir di lər. 
“Qlo bal dün ya ni za mı na təh did
lər” möv zu su na həsr edil mə si 
bu bey nəl xalq təd bi rin gü nü müz 
üçün nə qə dər mü hüm mə sə lə
yə diq qət yö nəlt mə sin dən xə bər 
ve rir di. Gün də li yi nə uy ğun ola raq 
fo rum da qlo bal dün ya ni za mı nı 
təh did edən mü hüm prob lem lər, 
o cüm lə dən bey nəl xalq təh lü kə
siz li yin və sül hün tə min olun ma sı 
pers pek tiv lə ri, ener ji təh lü kə siz li
yi nə təh did lə rin həl li yol la rı, həs
sas böl gə lər də sülh, əmək daş lıq, 
in teq ra si ya, qlo bal la şan dün ya mız
da ar tan əda lət siz lik lər, yox sul lu

ğun qar şı sı nın alın ma sı üçün qi da 
və kənd tə sər rü fa tı sek to ru nun 
trans for ma si ya sı ki mi mü hüm mə
sə lə lər mü za ki rə yə çı xa rıl mış dı. 

Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Mər kə zi nin Azər bay can Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti cə nab İl ham 
Əli ye vin tə şəb bü sü ilə təş kil et di yi 
IX Qlo bal Ba kı Fo ru mu bir da ha 
gös tər di ki, Azər bay can dün ya 
ni za mı na tə sir gü cü nə ma lik mər
kə zə çev ril mək də dir. Döv lə ti mi zin 
tə şəb bü sü və ev sa hib li yi, dün ya
nın müx tə lif öl kə lə rin dən ic ti mai
si ya si xa dim lə rin, elm adam la rı nın 
iş ti ra kı ilə ke çi ri lən, müasir dün
ya mı zın müx tə lif prob lem lə ri nə 
adek vat yanaşmalar ax ta rı lan 
ənə nə vi Ba kı fo rum la rı isə qlo bal 
dü şün cə plat for ma sı ki mi bö yük 
rəğ bət qa za nıb. 

IX Qlo bal Ba kı Fo ru mu həm çi
nin bu təd bi rin təş ki lat çı sı olan Ni
za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi
nin ümum bə şə ri prob lem lə rin həl li 
yol la rı nı araş dı ran və bu ba rə də 
dün ya ic ti maiy yə ti ni mə lu mat
lan dı ran bey nəl xalq mər kəz ki mi 
yük sək nü fu zun dan xə bər ve rir di. 
Əsər lə ri ilə ali ide ya la ra xid mət 
edən, in san la rın azad lıq, əda lət, 
bə ra bər lik və həm rəy lik için də 
ya şa dıq la rı ideal bir dün ya nın qu
rul ma sı na can atan da hi Azər bay
can şairi nin adı ilə bağ lı olan be lə 
bir mər kə zin müasir dün ya mız da 
ey ni amal lar uğ run da ça lış ma sı 
çox sim vo lik dir. 2012ci il də ya ra
dıl mış Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Mər kə zi Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin dəs tə yi ilə fəaliy

yət gös tə rə rək ət ra fın da müx tə
lif xa ri ci öl kə lə rin keç miş döv lət 
və hö ku mət baş çı la rı nı, nü fuz lu 
bey nəl xalq eks pert lə ri bir ləş di rir. 
IX Qlo bal Ba kı Fo ru mu Mər kə zin 
üzə ri nə dü şən mis si ya nı uğur la ye
ri nə ye tir di yi ni gös tər di. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli ye vin IX 
Qlo bal Ba kı Fo ru mun da kı proq
ram xa rak ter li çı xı şı, irə li sür dü yü 
fun da men tal te zis lər müasir dün
ya mız da çox la rı nı na ra hat edən 
prob lem lə rin həl li nə, təh did lə rin 
ara dan qal dı rıl ma sı na ye ni ya naş
ma lar or ta ya qoy du. Döv lət rəh bə
ri mi zin möv zu ya dair fi kir lə ri həm 
öl kə da xi lin də, həm də Azər bay ca
nın hü dud la rın dan kə nar da bö yük 
ma raq do ğu ra raq hə min müd
dəalar ət ra fın da fay da lı dis kus si
ya lar üçün zə min ya rat dı.   

Təh lü kə siz lik mə sə lə lə ri nin 
bu gün bey nəl xalq aləm üçün ən 
əsas qay ğı ya çev ril di yi da nıl maz 
real lıq dır. Baş ve rən mü na qi şə lər, 
ha be lə göz lə ni lən ər zaq böh ra nı 
miq rant la rın po ten sial ar tı mı ilə 
bağ lı cid di risk lər do ğu rur. Ümu
mən pro ses lər zən cir va ri böh
ran la rın qa çıl maz ol du ğu nu və 
get dik cə ya xın laş dı ğı nı gös tə rir, 
ca ri və ziy yə tə dair açıq mü za ki rə
lə rin apa rıl ma sı nı ak tual laş dı rır, 
həm çi nin la büd böh ran la ef ek tiv 
mü ba ri zə üçün apa rı cı bey nəl xalq 
və ma liy yə ins ti tut la rı nın ro lu nun 
müəy yən olun ma sı nın son də rə
cə va cib li yi ni diq qə tə çat dı rır. Bu 
zə ru rə ti Azər bay can Pre zi den ti də 
fo rum da kı çı xı şı za ma nı di lə gə tir

di, və ziy yə tin diq qət də sax lan ma
sı nın va cib li yi ni vur ğu la dı.    

Bu gün müasir dün ya mı zın 
da ha bir ça ğı rı şı ki mi ener ji ba
zar la rın da kı qey rimüəy yən lik də 
dün ya öl kə lə ri üçün cid di prob lem 
do ğur maq da dır. Ba zar trend lə
ri nin, qiy mət lə rə tə sir gös tə rən 
amil lə rin sü rət lə də yiş mə si qlo bal 
ener ji ba zar la rın da kı və ziy yə tin 
proq noz laş dı rıl ma sı nı çə tin ləş di
rir. Be lə bir və ziy yət isə is teh sal çı
lar la is teh lak çı lar ara sın da qey ri
bə ra bər siz li yə yol açır və bun dan 
do la yı sı ilə hər iki tə rəf zi yan çə kir. 

Azər bay can Pre zi den ti qlo bal 
is teh sal çı lar və is teh lak çı lar ara sın
da ma raq lar ta raz lı ğı nın, sa bit ba

za rın tə min olun ma sı nın ar zuedi
lən ol du ğu nu bil di rə rək diq qə tə 
çat dır dı ki, öl kə mi zin fəal iş ti rak 
et di yi OPEC+ for ma tı nın səy lə ri 
məhz bu məq sə də yö nəl miş dir. 

Ta ri xi zə fə ri miz dən 
son ra Cə nu bi Qaf qaz da 
ya ran mış ye ni real lıq
la rın, re gional təh lü kə
siz lik lə bağ lı və ziy yə tin 
cə nab İl ham Əli ye vin 
nit qin də dün ya ic ti maiy
yə ti nin diq qə ti nə çat dı
rıl ma sı da IX Qlo bal Ba kı 
Fo ru mu nun mü hüm mə
qam la rın dan idi. Döv lət 
rəh bə ri miz qeyd et di ki, 
Və tən mü ha ri bə si la büd 
və əda lət li idi. Bu mü ha

ri bə bey nəl xalq hü qu qun, Azər
bay can xal qı nın mil li lə ya qə ti nin 
bər qə rar olun ma sı ilə nə ti cə lən di. 
“İn di biz sülh haq qın da da nı şı rıq. 

IX Bakı Qlobal Forumu: 
bu günə və gələcəyə aydın baxış

İmamverdi İsmayılov
Milli Məclisin deputatı

“Üç Cə nu bi Qaf qaz öl kə si  müs tə-
qil lik il lə ri ər zin də par ça lan mış dı. 
Er mə nis ta nın iş ğa lı sə bə bin dən 
o, 30 il ər zin də par ça lan mış dır. 
İn di sülh, əmək daş lıq ya rat maq 
vax tı dır və Azər bay can bu nun 
üzə rin də ça lı şır”

İl ham Əli ye v



68  |  MİLLİ MƏCLİS   İYUN-İYUL, 2022    İYUN-İYUL, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  69

TƏDBİR

Ca ri il iyu nun 1618də Azər
bay ca nın ev sa hib li yi ilə ke çi ril miş 
IX Qlo bal Ba kı Fo ru mu öz mə ra mı, 
bə şə riy yə tə ün van la nan ça ğı rış la
rı və fay da lı nə ti cə lə ri ilə ta ri xi bir 
təd bir ki mi yad da qal dı. Fo rum
da 50dən çox öl kə nin, həm çi nin 
nü fuz lu bey nəl xalq təş ki lat la rın 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edir di lər. 
“Qlo bal dün ya ni za mı na təh did
lər” möv zu su na həsr edil mə si 
bu bey nəl xalq təd bi rin gü nü müz 
üçün nə qə dər mü hüm mə sə lə
yə diq qət yö nəlt mə sin dən xə bər 
ve rir di. Gün də li yi nə uy ğun ola raq 
fo rum da qlo bal dün ya ni za mı nı 
təh did edən mü hüm prob lem lər, 
o cüm lə dən bey nəl xalq təh lü kə
siz li yin və sül hün tə min olun ma sı 
pers pek tiv lə ri, ener ji təh lü kə siz li
yi nə təh did lə rin həl li yol la rı, həs
sas böl gə lər də sülh, əmək daş lıq, 
in teq ra si ya, qlo bal la şan dün ya mız
da ar tan əda lət siz lik lər, yox sul lu

ğun qar şı sı nın alın ma sı üçün qi da 
və kənd tə sər rü fa tı sek to ru nun 
trans for ma si ya sı ki mi mü hüm mə
sə lə lər mü za ki rə yə çı xa rıl mış dı. 

Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Mər kə zi nin Azər bay can Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti cə nab İl ham 
Əli ye vin tə şəb bü sü ilə təş kil et di yi 
IX Qlo bal Ba kı Fo ru mu bir da ha 
gös tər di ki, Azər bay can dün ya 
ni za mı na tə sir gü cü nə ma lik mər
kə zə çev ril mək də dir. Döv lə ti mi zin 
tə şəb bü sü və ev sa hib li yi, dün ya
nın müx tə lif öl kə lə rin dən ic ti mai
si ya si xa dim lə rin, elm adam la rı nın 
iş ti ra kı ilə ke çi ri lən, müasir dün
ya mı zın müx tə lif prob lem lə ri nə 
adek vat yanaşmalar ax ta rı lan 
ənə nə vi Ba kı fo rum la rı isə qlo bal 
dü şün cə plat for ma sı ki mi bö yük 
rəğ bət qa za nıb. 

IX Qlo bal Ba kı Fo ru mu həm çi
nin bu təd bi rin təş ki lat çı sı olan Ni
za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi
nin ümum bə şə ri prob lem lə rin həl li 
yol la rı nı araş dı ran və bu ba rə də 
dün ya ic ti maiy yə ti ni mə lu mat
lan dı ran bey nəl xalq mər kəz ki mi 
yük sək nü fu zun dan xə bər ve rir di. 
Əsər lə ri ilə ali ide ya la ra xid mət 
edən, in san la rın azad lıq, əda lət, 
bə ra bər lik və həm rəy lik için də 
ya şa dıq la rı ideal bir dün ya nın qu
rul ma sı na can atan da hi Azər bay
can şairi nin adı ilə bağ lı olan be lə 
bir mər kə zin müasir dün ya mız da 
ey ni amal lar uğ run da ça lış ma sı 
çox sim vo lik dir. 2012ci il də ya ra
dıl mış Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Mər kə zi Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin dəs tə yi ilə fəaliy

yət gös tə rə rək ət ra fın da müx tə
lif xa ri ci öl kə lə rin keç miş döv lət 
və hö ku mət baş çı la rı nı, nü fuz lu 
bey nəl xalq eks pert lə ri bir ləş di rir. 
IX Qlo bal Ba kı Fo ru mu Mər kə zin 
üzə ri nə dü şən mis si ya nı uğur la ye
ri nə ye tir di yi ni gös tər di. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli ye vin IX 
Qlo bal Ba kı Fo ru mun da kı proq
ram xa rak ter li çı xı şı, irə li sür dü yü 
fun da men tal te zis lər müasir dün
ya mız da çox la rı nı na ra hat edən 
prob lem lə rin həl li nə, təh did lə rin 
ara dan qal dı rıl ma sı na ye ni ya naş
ma lar or ta ya qoy du. Döv lət rəh bə
ri mi zin möv zu ya dair fi kir lə ri həm 
öl kə da xi lin də, həm də Azər bay ca
nın hü dud la rın dan kə nar da bö yük 
ma raq do ğu ra raq hə min müd
dəalar ət ra fın da fay da lı dis kus si
ya lar üçün zə min ya rat dı.   

Təh lü kə siz lik mə sə lə lə ri nin 
bu gün bey nəl xalq aləm üçün ən 
əsas qay ğı ya çev ril di yi da nıl maz 
real lıq dır. Baş ve rən mü na qi şə lər, 
ha be lə göz lə ni lən ər zaq böh ra nı 
miq rant la rın po ten sial ar tı mı ilə 
bağ lı cid di risk lər do ğu rur. Ümu
mən pro ses lər zən cir va ri böh
ran la rın qa çıl maz ol du ğu nu və 
get dik cə ya xın laş dı ğı nı gös tə rir, 
ca ri və ziy yə tə dair açıq mü za ki rə
lə rin apa rıl ma sı nı ak tual laş dı rır, 
həm çi nin la büd böh ran la ef ek tiv 
mü ba ri zə üçün apa rı cı bey nəl xalq 
və ma liy yə ins ti tut la rı nın ro lu nun 
müəy yən olun ma sı nın son də rə
cə va cib li yi ni diq qə tə çat dı rır. Bu 
zə ru rə ti Azər bay can Pre zi den ti də 
fo rum da kı çı xı şı za ma nı di lə gə tir

di, və ziy yə tin diq qət də sax lan ma
sı nın va cib li yi ni vur ğu la dı.    

Bu gün müasir dün ya mı zın 
da ha bir ça ğı rı şı ki mi ener ji ba
zar la rın da kı qey rimüəy yən lik də 
dün ya öl kə lə ri üçün cid di prob lem 
do ğur maq da dır. Ba zar trend lə
ri nin, qiy mət lə rə tə sir gös tə rən 
amil lə rin sü rət lə də yiş mə si qlo bal 
ener ji ba zar la rın da kı və ziy yə tin 
proq noz laş dı rıl ma sı nı çə tin ləş di
rir. Be lə bir və ziy yət isə is teh sal çı
lar la is teh lak çı lar ara sın da qey ri
bə ra bər siz li yə yol açır və bun dan 
do la yı sı ilə hər iki tə rəf zi yan çə kir. 

Azər bay can Pre zi den ti qlo bal 
is teh sal çı lar və is teh lak çı lar ara sın
da ma raq lar ta raz lı ğı nın, sa bit ba

za rın tə min olun ma sı nın ar zuedi
lən ol du ğu nu bil di rə rək diq qə tə 
çat dır dı ki, öl kə mi zin fəal iş ti rak 
et di yi OPEC+ for ma tı nın səy lə ri 
məhz bu məq sə də yö nəl miş dir. 

Ta ri xi zə fə ri miz dən 
son ra Cə nu bi Qaf qaz da 
ya ran mış ye ni real lıq
la rın, re gional təh lü kə
siz lik lə bağ lı və ziy yə tin 
cə nab İl ham Əli ye vin 
nit qin də dün ya ic ti maiy
yə ti nin diq qə ti nə çat dı
rıl ma sı da IX Qlo bal Ba kı 
Fo ru mu nun mü hüm mə
qam la rın dan idi. Döv lət 
rəh bə ri miz qeyd et di ki, 
Və tən mü ha ri bə si la büd 
və əda lət li idi. Bu mü ha

ri bə bey nəl xalq hü qu qun, Azər
bay can xal qı nın mil li lə ya qə ti nin 
bər qə rar olun ma sı ilə nə ti cə lən di. 
“İn di biz sülh haq qın da da nı şı rıq. 

IX Bakı Qlobal Forumu: 
bu günə və gələcəyə aydın baxış

İmamverdi İsmayılov
Milli Məclisin deputatı

“Üç Cə nu bi Qaf qaz öl kə si  müs tə-
qil lik il lə ri ər zin də par ça lan mış dı. 
Er mə nis ta nın iş ğa lı sə bə bin dən 
o, 30 il ər zin də par ça lan mış dır. 
İn di sülh, əmək daş lıq ya rat maq 
vax tı dır və Azər bay can bu nun 
üzə rin də ça lı şır”

İl ham Əli ye v
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He sab edi rəm ki, be lə uzun müd
dət li qar şı dur ma dan son ra əda
lə ti bər qə rar edən və tə ca vüz ka rı 
məğ lub edən öl kə nin qı sa müd dət 
ər zin də sülh tək lif et mə si dün ya da 
na dir hal lar dan bi ri dir. Mü ha ri bə
lər ta ri xi nə bax sa nız, bir çox hal lar
da bu mən zə rə mü şa hi də edil mir”. 

Döv lət rəh bə ri miz qeyd et di 
ki, Azər bay can Cə nu bi Qaf qaz da 
sa bit, da ya nıq lı in ki şaf gör mək is
tə di yi üçün məhz sül hü se çir. Ha
zır da böl gə də daimi sül hün tə min 
olun ma sı üçün na dir für sət ye ti şib: 
“Üç Cə nu bi Qaf qaz öl kə si müs tə
qil lik il lə ri ər zin də par ça lan mış dı. 

Er mə nis ta nın iş ğa lı sə bə bin dən o, 
30 il ər zin də par ça lan mış dır. İn di 
sülh, əmək daş lıq ya rat maq vax tı
dır və Azər bay can bu nun üzə rin də 
ça lı şır”.

Və tən mü ha ri bə sin də ki ta ri xi 
zə fə ri miz dən dər hal son ra azad 
yurd la rı mız da ge niş miq yas lı qu ru
cu luq, bər pa təd bir lə ri baş la nıb və 
bun la rın miq ya sı get dik cə ge niş
lə nir. Er mə nis ta nın təx mi nən 30 
il lik iş ğal döv rün də da ğıt dı ğı yurd 
yer lə ri mi zi ye ni dən dir çəl dir, in ki
şaf axa rı na qo vuş du ru ruq. Azər
bay can Er mə nis ta nın Qa ra bağ da, 
Şər qi Zən gə zur da tö rət di yi van da
lizm əməl lə ri fo nun da ad dımad
dım ya ra dı lan in ki şaf mən zə rə lə ri 
ilə ümu mən re gionun gə lə cə yi ilə 
bağ lı ye ri nə ye tir di yi mis si ya nı, 
hə dəf ə ri ni və po ten sialı nı dün ya 
ic ti maiy yə ti qar şı sın da ifa də edir. 
Gös tə rir ki, bi zim ama lı mız ümu
mən Cə nu bi Qaf qa zın in ki şaf mər
kə zi nə çev ril mə si, bu ra da sül hə, 
təh lü kə siz li yə, da vam lı in ki şa fa 

ma ne olan bü tün təh did lə rin ara
dan qal dı rıl ma sı, ma raq lı tə rəf ər 
ara sın da fay da lı əmək daş lıq la rın 
ya ra dıl ma sı dır. Azər bay can xalqı 
yalnız in ki şaf na mi nə sülh ar zu su
nun ifa də çi si dir. Er mə nis tan da on 
il lər lə da vam edən iş ğal çı möv
qe yi nin həm Azər bay ca na, həm 
bu iş ğal çı qon şu mu zun özü nə, 
ümu mi lik də isə Cə nu bi Qaf qaz re
gionu na vur du ğu ağır zi yan lar dan 
nə ti cə çı xar ma lı, sax ta mif ər dən, 
mə na sız əra zi id diala rın dan əl 
çək mə li, sül hün əl də olun ma sı na 
ça lış ma lı dır. 

Bu mə sə lə də bey nəl xalq qu
rum la rın, qlo bal güc lə rin də üzə ri
nə bö yük mə su liy yət dü şür. Əgər 
on lar, hə qi qə tən, böl gə də əmin
aman lıq, hər tə rəf i in ki şaf, qar şı lıq
lı əmək daş lıq gör mək is tə yir lər sə, 
Azər bay ca nın nail ol ma ğa çaılış dı
ğı sülh pro ses lə ri nə öz töh fə lə ri ni 
ver mə li dir lər.

 Cə nab İl ham Əli yev öl kə mi zin 
sülh ra zı laş ma sı üzə rin də ça lış ma

ğa baş la maq tək li fi ni fo rum iş ti rak
çı la rı qar şı sın da bir da ha səs lən
dir di. Azər bay can hər iki öl kə nin 
sər həd lə ri nə və əra zi bü töv lü yü nə 
qar şı lıq lı hör mət et mək və ta nı
maq, in di və gə lə cək də hər han sı 
bir əra zi id diala rın dan qar şı lıq lı 
şə kil də çə kin mək prin si pi də da
xil ol maq la, bey nəl xalq hü qu qun 
beş əsas prin si pi ni və öl kə mi zin 
tək li fi nin əsa sı nı təş kil edən baş qa 
prin sip lə ri də irə li sür dü yü nü xa
tır lat dı. Ey ni za man da, Zən gə zur 
dəh li zi nin açıl ma sı mə sə lə si nin 
ən qı sa za man da həl li nin gə lə cək 
re gional sül hün fun da men tal ele
ment lə rin dən ol du ğu nu diq qə tə 
çat dır dı. 

Döv lət rəh bə ri miz Qa ra bağ da 
ya şa yan er mə ni əha li si nin hü quq 
və təh lü kə siz li yi mə sə lə si nə də 
to xun du, Azər bay ca nın bü tün əha
li si nin hü quq və təh lü kə siz li yi nin 
Kons ti tu si ya ilə tə min olun du ğu nu 
vur ğu la dı. Çox mil lət li öl kə olan 
Azər bay can da er mə ni əha li si nin 

heç də ən bö yük mil li az lıq ol ma
dı ğı nı, Azər bay can Res pub li ka sı
nın Kons ti tu si ya sı na gö rə, bü tün 
mil lət lə rin nü ma yən də lə ri nin, o 
cüm lə dən il lər bo yu res pub li ka
mız da ya şa yan er mə ni lə rin də 
bə ra bər hü qu qa ma lik ol duq la rı nı 
bil dir di. 

İl ham Əli yev onu da bə yan et di 
ki, ta rix ar tıq ya zı lıb, Er mə nis tan 
hö ku mə ti  bu nu an la ma lı və ta ri
xi ye ni dən yaz maq cəhd lə rin dən 
çə kin mə li dir. Bu gün Azər bay can 
Pre zi den ti nin li der li yi ilə Cə nu bi 
Qaf qa zın gə lə cə yi nə doğ ru açı lan 
ye ni sə hi fə sülh, in ki şaf, xoş bəxt
lik üçün ye ni für sət lə rin ta ri xi dir. 
Öl kə miz bu für sət lə ri real lı ğa çe
vir mək lə re gionun gə lə cək ta le yi ni 
müəy yən ləş di rir. “Qlo bal dün ya 
ni za mı na təh did lər” möv zu sun da 
IX Qlo bal Ba kı Fo ru mun da apa rı
lan mü za ki rə lər, dün ya ya ün van
la nan ça ğı rış lar da bu nun da ha bir 
tə cəs sü mü ol du.
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He sab edi rəm ki, be lə uzun müd
dət li qar şı dur ma dan son ra əda
lə ti bər qə rar edən və tə ca vüz ka rı 
məğ lub edən öl kə nin qı sa müd dət 
ər zin də sülh tək lif et mə si dün ya da 
na dir hal lar dan bi ri dir. Mü ha ri bə
lər ta ri xi nə bax sa nız, bir çox hal lar
da bu mən zə rə mü şa hi də edil mir”. 

Döv lət rəh bə ri miz qeyd et di 
ki, Azər bay can Cə nu bi Qaf qaz da 
sa bit, da ya nıq lı in ki şaf gör mək is
tə di yi üçün məhz sül hü se çir. Ha
zır da böl gə də daimi sül hün tə min 
olun ma sı üçün na dir für sət ye ti şib: 
“Üç Cə nu bi Qaf qaz öl kə si müs tə
qil lik il lə ri ər zin də par ça lan mış dı. 

Er mə nis ta nın iş ğa lı sə bə bin dən o, 
30 il ər zin də par ça lan mış dır. İn di 
sülh, əmək daş lıq ya rat maq vax tı
dır və Azər bay can bu nun üzə rin də 
ça lı şır”.

Və tən mü ha ri bə sin də ki ta ri xi 
zə fə ri miz dən dər hal son ra azad 
yurd la rı mız da ge niş miq yas lı qu ru
cu luq, bər pa təd bir lə ri baş la nıb və 
bun la rın miq ya sı get dik cə ge niş
lə nir. Er mə nis ta nın təx mi nən 30 
il lik iş ğal döv rün də da ğıt dı ğı yurd 
yer lə ri mi zi ye ni dən dir çəl dir, in ki
şaf axa rı na qo vuş du ru ruq. Azər
bay can Er mə nis ta nın Qa ra bağ da, 
Şər qi Zən gə zur da tö rət di yi van da
lizm əməl lə ri fo nun da ad dımad
dım ya ra dı lan in ki şaf mən zə rə lə ri 
ilə ümu mən re gionun gə lə cə yi ilə 
bağ lı ye ri nə ye tir di yi mis si ya nı, 
hə dəf ə ri ni və po ten sialı nı dün ya 
ic ti maiy yə ti qar şı sın da ifa də edir. 
Gös tə rir ki, bi zim ama lı mız ümu
mən Cə nu bi Qaf qa zın in ki şaf mər
kə zi nə çev ril mə si, bu ra da sül hə, 
təh lü kə siz li yə, da vam lı in ki şa fa 

ma ne olan bü tün təh did lə rin ara
dan qal dı rıl ma sı, ma raq lı tə rəf ər 
ara sın da fay da lı əmək daş lıq la rın 
ya ra dıl ma sı dır. Azər bay can xalqı 
yalnız in ki şaf na mi nə sülh ar zu su
nun ifa də çi si dir. Er mə nis tan da on 
il lər lə da vam edən iş ğal çı möv
qe yi nin həm Azər bay ca na, həm 
bu iş ğal çı qon şu mu zun özü nə, 
ümu mi lik də isə Cə nu bi Qaf qaz re
gionu na vur du ğu ağır zi yan lar dan 
nə ti cə çı xar ma lı, sax ta mif ər dən, 
mə na sız əra zi id diala rın dan əl 
çək mə li, sül hün əl də olun ma sı na 
ça lış ma lı dır. 

Bu mə sə lə də bey nəl xalq qu
rum la rın, qlo bal güc lə rin də üzə ri
nə bö yük mə su liy yət dü şür. Əgər 
on lar, hə qi qə tən, böl gə də əmin
aman lıq, hər tə rəf i in ki şaf, qar şı lıq
lı əmək daş lıq gör mək is tə yir lər sə, 
Azər bay ca nın nail ol ma ğa çaılış dı
ğı sülh pro ses lə ri nə öz töh fə lə ri ni 
ver mə li dir lər.

 Cə nab İl ham Əli yev öl kə mi zin 
sülh ra zı laş ma sı üzə rin də ça lış ma

ğa baş la maq tək li fi ni fo rum iş ti rak
çı la rı qar şı sın da bir da ha səs lən
dir di. Azər bay can hər iki öl kə nin 
sər həd lə ri nə və əra zi bü töv lü yü nə 
qar şı lıq lı hör mət et mək və ta nı
maq, in di və gə lə cək də hər han sı 
bir əra zi id diala rın dan qar şı lıq lı 
şə kil də çə kin mək prin si pi də da
xil ol maq la, bey nəl xalq hü qu qun 
beş əsas prin si pi ni və öl kə mi zin 
tək li fi nin əsa sı nı təş kil edən baş qa 
prin sip lə ri də irə li sür dü yü nü xa
tır lat dı. Ey ni za man da, Zən gə zur 
dəh li zi nin açıl ma sı mə sə lə si nin 
ən qı sa za man da həl li nin gə lə cək 
re gional sül hün fun da men tal ele
ment lə rin dən ol du ğu nu diq qə tə 
çat dır dı. 

Döv lət rəh bə ri miz Qa ra bağ da 
ya şa yan er mə ni əha li si nin hü quq 
və təh lü kə siz li yi mə sə lə si nə də 
to xun du, Azər bay ca nın bü tün əha
li si nin hü quq və təh lü kə siz li yi nin 
Kons ti tu si ya ilə tə min olun du ğu nu 
vur ğu la dı. Çox mil lət li öl kə olan 
Azər bay can da er mə ni əha li si nin 

heç də ən bö yük mil li az lıq ol ma
dı ğı nı, Azər bay can Res pub li ka sı
nın Kons ti tu si ya sı na gö rə, bü tün 
mil lət lə rin nü ma yən də lə ri nin, o 
cüm lə dən il lər bo yu res pub li ka
mız da ya şa yan er mə ni lə rin də 
bə ra bər hü qu qa ma lik ol duq la rı nı 
bil dir di. 

İl ham Əli yev onu da bə yan et di 
ki, ta rix ar tıq ya zı lıb, Er mə nis tan 
hö ku mə ti  bu nu an la ma lı və ta ri
xi ye ni dən yaz maq cəhd lə rin dən 
çə kin mə li dir. Bu gün Azər bay can 
Pre zi den ti nin li der li yi ilə Cə nu bi 
Qaf qa zın gə lə cə yi nə doğ ru açı lan 
ye ni sə hi fə sülh, in ki şaf, xoş bəxt
lik üçün ye ni für sət lə rin ta ri xi dir. 
Öl kə miz bu für sət lə ri real lı ğa çe
vir mək lə re gionun gə lə cək ta le yi ni 
müəy yən ləş di rir. “Qlo bal dün ya 
ni za mı na təh did lər” möv zu sun da 
IX Qlo bal Ba kı Fo ru mun da apa rı
lan mü za ki rə lər, dün ya ya ün van
la nan ça ğı rış lar da bu nun da ha bir 
tə cəs sü mü ol du.
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- Cə nab spi ker, bir müd dət əv-
vəl Azər bay ca na sə fə ri niz də 
öl kə Pre zi den ti İl ham Əli-
yev və di gər rəs mi şəxs lər lə 
gö rüş lər ke çir di niz. Gö rüş-
lər də döv lət lə ri miz ara sın da 
gə lə cək əmək daş lı ğın han sı 
ak tual as pekt lə ri mü za ki rə 
olun du?

 Dü şü nü rəm ki, öl kə lə ri miz 
ara sın da əla qə lə rin möh kəm
lən mə si is ti qa mə tin də hə ya ta 
ke çi ri lən xa ri ci si ya sət mü na si bət
lə ri mi zin çox yük sək sə viy yə də 

ol ma sı nın gös tə ri ci si dir. St ra te ji 
tə rəf daş lı ğı mız  var. Yük sək döv
lət lə ra ra sı məh sul dar əla qə lə rin 
əsa sı nı isə Öz bə kis tan və Azər bay
can li der lə ri  Şav kat Mi ro mo no viç 
Mir zi yo yev və İl ham Hey dər oğ lu 
Əli yev ara sın da ya ran mış eti bar
lı qar daş lıq mü na si bət lə ri təş kil 
edir. Sıx iş qra fi kin də vaxt ta pa raq 
bi zim lə gö rü şən Azər bay can Res
pub li ka sı Pre zi den ti nə bi zə gös
tər di yi is ti və sə mi mi mü na si bə tə 
gö rə çox min nət da ram. Apa rı lan 
da nı şıq lar za ma nı bi zə im kan ve

ril di ki,  öl kə miz də hə ya ta ke çi ri
lən iri miq yas lı de mok ra tik is la hat
la rın ge di şi, gün dəm də olan ak tual 
si ya si ha di sə lər ba rə də mə lu mat la
rı Azər bay can rəh bə ri nə çat dı raq.

İl ham Əli ye vin Azər bay can
Öz bə kis tan əmək daş lı ğı nın va cib 
as pekt lə ri, si ya si, iq ti sa di, mə də ni 
və hu ma ni tar əla qə lə ri mi zin da ha 
da möh kəm lən di ril mə si nin zə ru
ri li yi ilə bağ lı fi kir lə ri ni gö rü şün 
əhə miy yət li nə ti cə si he sab edi rəm. 
Azər bay can Pre zi den ti həm mil li 
par la ment, həm də bey nəl xalq par

la ment təş ki lat la rı ilə əmək daş lı ğın 
is ti qa mət lə ri  sə viy yə sin də bö yük 
təc rü bə yə ma lik dir. Bu na gö rə də 
onun öl kə lə ri mi zin  qa nun ve ri ci lik 
or qan la rı ara sın da qlo bal par la
men ta rizm sis te mi nin in ki şa fı na 
dair fi kir lə ri bi zim üçün çox  fay
da lı dır. 

Sə fər za ma nı Azər bay can Res
pub li ka sı Mil li Məc li si nin səd ri 
Sa hi bə xa nım Qa fa ro va ilə konst
ruk ti vizm və praq ma tizm ru hun
da çox  gö zəl bir gö rü şü müz baş 
tut du. Bu gö rüş lər Öz bə kis tan
Azər bay can par la ment lə ra ra sı 
əla qə lə rin və ziy yə ti ni və in ki şaf 
pers pek tiv lə ri ni ət raf ı mü za ki rə 
et mə yə im kan ver di. Qa nun ve ri
ci or qan lar da möv cud olan par
la ment lə ra ra sı əmək daş lıq üz rə 
dost luq qrup la rı nın işi ni güc lən
dir mək ba rə də ra zı lı ğa gəl dik. 
Bun dan əla və qa nun ve ri ci lik 
fəaliy yə tin də təc rü bə mü ba di lə si, 
mü va fiq ko mi tə lə rin üzv lə ri, ha be
lə par la ment apa ra tı əmək daş la rı 
ara sın da qar şı lıq lı sə fər mü ba di lə si 
mə sə lə lə ri mü za ki rə olun du.

Gö rüş lər də vur ğu lan dı ki, 
ümu mi sər həd lə rin ol ma ma sı na 

bax ma ya raq, Öz bə kis tan və Azər
bay ca nı Cə nu bi Qaf qaz və Mər kə zi 
Asi ya nın ar tan geosi ya si və geoiq
ti sa di qar şı lıq lı ası lı lı ğı sə bə bin dən 
çox şey bir ləş di rir. Za man gös tər di 
ki, Öz bə kis tanAzər bay can mü na
si bət lə ri bö yük pers pek tiv lə rə ma
lik dir və uzun müd dət li sa bit li yin, 
da vam lı in ki şa fın qo run ma sın da 
əhə miy yət li rol oy na yır.

- Sə fər çər çi və sin də İq ti sa di 
Əmək daş lıq Təş ki la tı Par la-
ment As samb le ya sı nın 3-cü 
Ümu mi Konf ran sın da da 
iş ti rak et di niz. Bu təd bi rin 
əhə miy yə ti və ke çi ril miş gö-
rüş lə rin nə ti cə lə ri haq qın da 
nə de yə bi lər si niz?

 Öz bə kis tan bu təş ki lat la 
əmək daş lı ğa bö yük əhə miy yət 
ve rir və İƏT PAın fəaliy yə ti nin 
güc lən di ril mə sin də və təş ki la ta 
üzv öl kə lər lə iki tə rəf i və çox tə rəf i 
əmək daş lı ğın ge niş lən di ril mə sin də 
ma raq lı dır. Be lə fo rum la rın ke çi
ril mə si fak tı nın özü ar tıq bö yük 
əhə miy yət kəsb edir və bu, bir 
dialoq mey dan ça sı dır. Biz dün ya
dan uzaq la şa bil mə rik. Ona gö rə 

də be lə müs tə vi lər də sen zu ra sız 
və tə rəf siz ola raq  həm kar la rı mız
la təc rü bə mü ba di lə si apa rı rıq. 
Bey nəl xalq çox tə rəf i təd bir lər  
qlo bal prob lem lə rin həl li üçün açıq 
mey dan dır. Bey nəl xalq təd bir lər, 
tə mas lar za ma nı tu tu lan və mü da
fiə olu nan hər han sı möv qe bu və 
ya di gər şə kil də döv lət lə rin mil li 
ma raq la rı na xid mət edir.

Biz be lə mü hüm təd bi rə ev 
sa hib li yi et di yi nə gö rə İq ti sa di 
Əmək daş lıq Təş ki la tı Par la ment 
As samb le ya sı nın gə lə cək ins ti
tu sional və funk sional in ki şa fı na 
əhə miy yət li töh fə lər ve rə bi lən 
azər bay can lı həm kar la rı mı zı təb rik 
edi rik.

- Sə fər çər çi və sin də siz er mə ni 
əsa rə tin dən azad olu nan və  
bi zim üçün mü qəd dəs sa yı-
lan Şu şa şə hə ri nə baş çək di-
niz. Təəs sü rat la rı nı zı bil mək 
ma raq lı olar dı. 

 İlk növ bə də mə ni təəc cüb lən
di rən Fü zu li şə hə rin də ye ni açı lan 
Bey nəl xalq Ha va Li ma nı ol du. 
Çün ki qar daş Azər bay can cə mi 8 
ay ər zin də bü tün la zı mi inf rast ruk
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- Cə nab spi ker, bir müd dət əv-
vəl Azər bay ca na sə fə ri niz də 
öl kə Pre zi den ti İl ham Əli-
yev və di gər rəs mi şəxs lər lə 
gö rüş lər ke çir di niz. Gö rüş-
lər də döv lət lə ri miz ara sın da 
gə lə cək əmək daş lı ğın han sı 
ak tual as pekt lə ri mü za ki rə 
olun du?

 Dü şü nü rəm ki, öl kə lə ri miz 
ara sın da əla qə lə rin möh kəm
lən mə si is ti qa mə tin də hə ya ta 
ke çi ri lən xa ri ci si ya sət mü na si bət
lə ri mi zin çox yük sək sə viy yə də 

ol ma sı nın gös tə ri ci si dir. St ra te ji 
tə rəf daş lı ğı mız  var. Yük sək döv
lət lə ra ra sı məh sul dar əla qə lə rin 
əsa sı nı isə Öz bə kis tan və Azər bay
can li der lə ri  Şav kat Mi ro mo no viç 
Mir zi yo yev və İl ham Hey dər oğ lu 
Əli yev ara sın da ya ran mış eti bar
lı qar daş lıq mü na si bət lə ri təş kil 
edir. Sıx iş qra fi kin də vaxt ta pa raq 
bi zim lə gö rü şən Azər bay can Res
pub li ka sı Pre zi den ti nə bi zə gös
tər di yi is ti və sə mi mi mü na si bə tə 
gö rə çox min nət da ram. Apa rı lan 
da nı şıq lar za ma nı bi zə im kan ve

ril di ki,  öl kə miz də hə ya ta ke çi ri
lən iri miq yas lı de mok ra tik is la hat
la rın ge di şi, gün dəm də olan ak tual 
si ya si ha di sə lər ba rə də mə lu mat la
rı Azər bay can rəh bə ri nə çat dı raq.

İl ham Əli ye vin Azər bay can
Öz bə kis tan əmək daş lı ğı nın va cib 
as pekt lə ri, si ya si, iq ti sa di, mə də ni 
və hu ma ni tar əla qə lə ri mi zin da ha 
da möh kəm lən di ril mə si nin zə ru
ri li yi ilə bağ lı fi kir lə ri ni gö rü şün 
əhə miy yət li nə ti cə si he sab edi rəm. 
Azər bay can Pre zi den ti həm mil li 
par la ment, həm də bey nəl xalq par

la ment təş ki lat la rı ilə əmək daş lı ğın 
is ti qa mət lə ri  sə viy yə sin də bö yük 
təc rü bə yə ma lik dir. Bu na gö rə də 
onun öl kə lə ri mi zin  qa nun ve ri ci lik 
or qan la rı ara sın da qlo bal par la
men ta rizm sis te mi nin in ki şa fı na 
dair fi kir lə ri bi zim üçün çox  fay
da lı dır. 

Sə fər za ma nı Azər bay can Res
pub li ka sı Mil li Məc li si nin səd ri 
Sa hi bə xa nım Qa fa ro va ilə konst
ruk ti vizm və praq ma tizm ru hun
da çox  gö zəl bir gö rü şü müz baş 
tut du. Bu gö rüş lər Öz bə kis tan
Azər bay can par la ment lə ra ra sı 
əla qə lə rin və ziy yə ti ni və in ki şaf 
pers pek tiv lə ri ni ət raf ı mü za ki rə 
et mə yə im kan ver di. Qa nun ve ri
ci or qan lar da möv cud olan par
la ment lə ra ra sı əmək daş lıq üz rə 
dost luq qrup la rı nın işi ni güc lən
dir mək ba rə də ra zı lı ğa gəl dik. 
Bun dan əla və qa nun ve ri ci lik 
fəaliy yə tin də təc rü bə mü ba di lə si, 
mü va fiq ko mi tə lə rin üzv lə ri, ha be
lə par la ment apa ra tı əmək daş la rı 
ara sın da qar şı lıq lı sə fər mü ba di lə si 
mə sə lə lə ri mü za ki rə olun du.

Gö rüş lər də vur ğu lan dı ki, 
ümu mi sər həd lə rin ol ma ma sı na 

bax ma ya raq, Öz bə kis tan və Azər
bay ca nı Cə nu bi Qaf qaz və Mər kə zi 
Asi ya nın ar tan geosi ya si və geoiq
ti sa di qar şı lıq lı ası lı lı ğı sə bə bin dən 
çox şey bir ləş di rir. Za man gös tər di 
ki, Öz bə kis tanAzər bay can mü na
si bət lə ri bö yük pers pek tiv lə rə ma
lik dir və uzun müd dət li sa bit li yin, 
da vam lı in ki şa fın qo run ma sın da 
əhə miy yət li rol oy na yır.

- Sə fər çər çi və sin də İq ti sa di 
Əmək daş lıq Təş ki la tı Par la-
ment As samb le ya sı nın 3-cü 
Ümu mi Konf ran sın da da 
iş ti rak et di niz. Bu təd bi rin 
əhə miy yə ti və ke çi ril miş gö-
rüş lə rin nə ti cə lə ri haq qın da 
nə de yə bi lər si niz?

 Öz bə kis tan bu təş ki lat la 
əmək daş lı ğa bö yük əhə miy yət 
ve rir və İƏT PAın fəaliy yə ti nin 
güc lən di ril mə sin də və təş ki la ta 
üzv öl kə lər lə iki tə rəf i və çox tə rəf i 
əmək daş lı ğın ge niş lən di ril mə sin də 
ma raq lı dır. Be lə fo rum la rın ke çi
ril mə si fak tı nın özü ar tıq bö yük 
əhə miy yət kəsb edir və bu, bir 
dialoq mey dan ça sı dır. Biz dün ya
dan uzaq la şa bil mə rik. Ona gö rə 

də be lə müs tə vi lər də sen zu ra sız 
və tə rəf siz ola raq  həm kar la rı mız
la təc rü bə mü ba di lə si apa rı rıq. 
Bey nəl xalq çox tə rəf i təd bir lər  
qlo bal prob lem lə rin həl li üçün açıq 
mey dan dır. Bey nəl xalq təd bir lər, 
tə mas lar za ma nı tu tu lan və mü da
fiə olu nan hər han sı möv qe bu və 
ya di gər şə kil də döv lət lə rin mil li 
ma raq la rı na xid mət edir.

Biz be lə mü hüm təd bi rə ev 
sa hib li yi et di yi nə gö rə İq ti sa di 
Əmək daş lıq Təş ki la tı Par la ment 
As samb le ya sı nın gə lə cək ins ti
tu sional və funk sional in ki şa fı na 
əhə miy yət li töh fə lər ve rə bi lən 
azər bay can lı həm kar la rı mı zı təb rik 
edi rik.

- Sə fər çər çi və sin də siz er mə ni 
əsa rə tin dən azad olu nan və  
bi zim üçün mü qəd dəs sa yı-
lan Şu şa şə hə ri nə baş çək di-
niz. Təəs sü rat la rı nı zı bil mək 
ma raq lı olar dı. 

 İlk növ bə də mə ni təəc cüb lən
di rən Fü zu li şə hə rin də ye ni açı lan 
Bey nəl xalq Ha va Li ma nı ol du. 
Çün ki qar daş Azər bay can cə mi 8 
ay ər zin də bü tün la zı mi inf rast ruk
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tu ra ma lik mü hüm lo gis tik ob yekt 
in şa edə bil miş dir. Fü zu li Ha va 
Li ma nı ən yük sək bey nəl xalq stan
dart la ra və nor ma la ra uy ğun in şa 
edi lib və is tə ni lən növ təy ya rə lə ri 
qə bul et mək im kan la rı na  sa hib
dir. Bu ha va li ma nı nın Qa ra bağ 
əra zi sin də mü hüm inf rast ruk tur 
ob yek ti ol maq la ya na şı, böl gə nin 
so sialiq ti sa di in ki şa fın da mü hüm 
rol oy na ya ca ğı na əmi nəm. 

Fü zu li dən ye ni ti kil miş Zə fər 
yo lu ilə Şu şa ya get dik. Bu qa la 
şə hə rin özü nə məx sus me mar lıq 
üs lu bu ilə ta nış ol duq, həm çi nin 
mil limə də ni ir si haq qın da çox 
şey öy rən dik. Şə hər mey da nın
da ol duq, Şu şa qa la sı na, şə hə rin 
cə nubşərq his sə sin də yer lə şən 
məs cid lə rə və məş hur Cı dır dü zü
nə baş çək dik. Qar daş Azər bay can  
tə rə fin dən  ha zır lan mış Şu şa nın in
ki şaf pla nı möh tə şəm dir. Da ğı dıl
mış bi na la rın qa lıq la rı ara sın dan 

ke çər kən ən müasir inf rast ruk tur 
ob yekt lə ri ni gö rür sən  elekt rik 
stan si ya la rı, za vod lar... Bun lar ya
xın gə lə cək də bu ra da çi çək lən mə 
və ri fa hın bər qə rar ola ca ğı na tam 
əmin lik ya ra dır. 

- Bu ya xın lar da Azər bay can 
par la men ti nin səd ri Sa hi-
bə xa nım  Qa fa ro va qar daş 
Öz bə kis tan da rəs mi sə fər də 
ol du və sə fər çər çi və sin də 
yük sək sə viy yə də gö rüş lər 
ke çir di. 

 Hə qi qə tən, 2022ci ilin ap re
lin də Azər bay can par la men ti nin 
səd ri Sa hi bə xa nım Qa fa ro va nın 
Öz bə kis ta na rəs mi sə fə ri mü hüm 
si ya si ha di sə yə çev ril di. Sə fər  çər
çi və sin də xa nım səd rin Öz bə kis tan 
Pre zi den ti Şav kat Mir zi yo yev və 
par la men tin hər iki pa la ta sı nın 
sədr lə ri, bir sı ra döv lət or qan la rı
nın rəh bər lə ri, biz nes və və tən daş 

cə miy yə ti ins ti tut la rı nın nü ma yən
də lə ri ilə gö rüş lə ri ke çi ril di. Bü tün 
gö rüş lər də dö nədö nə vur ğu lan dı 
ki, öl kə lə ri mi zin st ra te ji tə rəf daş lı
ğı nın əsa sı nı ümu mi ta ri xi kök lə
ri miz, dil, din və di gər mə də ni də
yər lə ri mi zin bağ lı lı ğı, əsr lər bo yu 
qo ru nub sax la nan dost luq ənə nə
lə ri təş kil edir. Bu möh kəm tə mə lə 
əsas la na raq son il lər də iki tə rəf i 
əmək daş lı ğın in ki şa fın da xey li nə
ti cə lər əl də et mək müm kün ol du. 

- Döv lət lə ra ra sı mü na si bət lə-
rin möh kəm lən mə sin də par-
la men ta ri lə rin ro lu nu ne cə 
qiy mət lən di rir si niz?

  Tə rəq qi qar şı lıq lı əla qə lə rin 
bü tün sa hə lə rin də  iq ti sa diy yat, 
si ya sət, par la ment lə ra ra sı əla qə lər, 
mə də niy yət və so sial sa hə lər də 
mü şa hi də olu nur. Rəs mi nü ma
yən də he yət lə ri, biz nes nü ma yən
də lə ri və ic ti mai dairə lər də, bir 
söz lə bü tün sə viy yə lər də in ten siv 
əla qə lər  mü ba di lə si baş ve rir. Son 
il lər də pan de mi ya ya bax ma ya raq, 
mal döv riy yə si 4 də fə, ilin əv və
lin dən isə ti ca rət 25 faiz art mış dır. 
200dən çox bir gə müəs si sə ya ra
dıl mış dır.

Bu müs bət di na mi ka ya Öz bə
kis tan və Azər bay can par la ment lə
ri ara sın da sıx və çox tə rəf i tə rəf
daş lı ğın qu rul ma sı da öz töh fə si ni 
ve rib. Mə sə lən, in ki şaf et mək də 
olan par la ment lə ra ra sı əla qə lər 
çər çi və sin də iki öl kə nin par la ment 
nü ma yən də he yət lə ri nin iyir mi dən 
çox gö rü şü ke çi ri lib ki, bu da döv
lət lə ra ra sı əmək daş lı ğın sə mə rə li 
in ki şa fı na müs bət tə sir gös tə rib. 
Bu kon tekst də  hər iki döv lə tin 
par la ment lə rin də ya ra dı lan dost
luq qrup la rı nın fəaliy yə ti ni xü su si 
qeyd et mək la zım dır.

Öl kə lə ri miz ara sın da əla qə lər 
ço xəsr lik dost lu ğa ma lik dir. Azər
bay can və Öz bə kis tan ara sın da 
qu ru lan dost luq əla qə lə ri Cə nu
bi Qaf qaz və Mər kə zi Asi ya da 
mü hüm st ra te ji əhə miy yə ti olan 
hər iki öl kə nin möv qe yi nin da ha 

da möh kəm lən mə si ni sü rət lən
dir di. Öz bə kis tan və Azər bay can 
li der lə ri nin sıx və eti bar lı dialo qu 
döv lət lə ra ra sı mü na si bət lə ri bu 
qə dər yük sək sə viy yə yə çı xar ma ğa 
im kan ve rən əsas amil dir. 

Azər bay can Cə nu bi Qaf qaz 
re gionun da Öz bə kis ta nın əsas 
tə rəf da şı dır ki, bu da geosi ya si 
və geoiq ti sa di cə hət dən va cib dir. 
Əmin lik lə de yə bi lə rəm ki, bu gün 
döv lət lə ri miz ara sın da qar şı lıq lı 
si ya si eti mad möv cud dur və hər 
iki öl kə bey nəl xalq və re gional 
təş ki lat lar çər çi və sin də birbi ri ni 
dəs tək lə yir.

Son il lər də Öz bə kis tan ilə Azər

bay can ara sın da kı mü na si bət lər 
əhə miy yət li  də rə cə də in ki şaf edib. 
Am ma biz yal nız yük sək sə viy yə li 
si ya si mü na si bət lər lə ki fa yət lən
mək niy yə tin də de yi lik. Öl kə lə ri
miz ara sın da iq ti sa di əmək daş lıq 
iki tə rəf i mü na si bət lə rin in ki şa fın
da bö yük əhə miy yət kəsb edir. Ha
zır da bu is ti qa mət də də xey li irə
li lə yiş mü şa hi də olu nur. İna nı rıq 
ki, öl kə lə ri miz ara sın da möv cud 

iq ti sa di qar şı lıq lı əla qə po ten sialın
dan tam is ti fa də edil mə si və bu 
sa hə də əmək daş lı ğın ge niş lən di ril
mə si üçün hər iki tə rəf dən səy lə rin 
ar tı rıl ma sı zə ru ri dir.

Öz bə kis tan la Azər bay ca nın 
iş gü zar dairə lə ri ara sın da bir ba şa 
tə rəf daş lıq əla qə lə ri ni in ki şaf et
dir mək lə və  in ves ti si ya əmək daş
lı ğı nın miq ya sı nı ge niş lən dir mək lə 
ti ca rə tin iq ti sa di gös tə ri ci lə ri ni bir 
ne çə də fə ar tır maq olar. Bun dan 
əla və mə də ni, hu ma ni tar əla qə lə
rin in ki şaf et di ril mə si, mil lət lə r
ara sı sülh və an laş ma nın qo ru nub 
sax la nıl ma sı, möh kəm lən di ril mə si, 
dö züm lü lük his si nin tər bi yə olun

ma sı, in sa ni və mə də ni key fiy yət
lə rin zən gin ləş di ril mə si xalq la rı mı
zın da ha da ya xın laş ma sın da va cib 
amil dir.

Öz bə kis tan və Azər bay can 
nü ma yən də lə ri hər iki öl kə də 
ke çi ri lən müx tə lif mə də ni və di
gər təd bir lər də mü tə ma di ola raq 
iş ti rak edir lər. Bu sil si lə dən 2021ci 
il okt yab rın 2023də Daş kənd, Nu
kus və Ur ganç şə hər lə rin də təş kil 

olu nan Azər bay can Mə də niy yət və 
Ədə biy yat Gün lə rin də Ali Məc li sin 
Qa nun ve ri ci Pa la ta sı nın de pu tat
la rı Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
Tür ko lo gi ya ka fed ra sı nın mü di ri, 
pro fes sor Ra miz Əs gə rin tər cü mə 
et di yi ulu şair, mü tə fək kir Əli şir 
Nə vainin ki ta bı nın təq di mat mə ra
si min də iş ti rak et di lər.

Həm çi nin öl kə lə ri miz bö yük 
tu rizm po ten sialı na, ya xın mə
nə vimə də ni əla qə lə rə ma lik dir. 
İs lam dün ya sı nın zi ya rət gah la rı na, 
Həcc zi ya rə ti nə, ta ri xi şəx siy yət lə
rin dəfn olun du ğu yer lə rə ma raq 
gös tə rən və tən daş la rı mı zın sa yı 
gün bə gün atr maq da dır.

Mən ver di yi niz bu für sət dən is
ti fa də edə rək  bir da ha şəx sən öl kə 
Pre zi den ti hör mət li İl ham Əli ye və, 
Azər bay can par la men ti nin rəh
bər li yi nə öz bək par la ment nü ma
yən də he yə ti nə gös tər di yi diq qə tə 
gö rə tə şək kü rü mü bil dir mək is tə
yi rəm. Qar daş Azər bay can xal qı na 
sülh, əminaman lıq və çi çək lən mə 
ar zu la yı ram.  
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tu ra ma lik mü hüm lo gis tik ob yekt 
in şa edə bil miş dir. Fü zu li Ha va 
Li ma nı ən yük sək bey nəl xalq stan
dart la ra və nor ma la ra uy ğun in şa 
edi lib və is tə ni lən növ təy ya rə lə ri 
qə bul et mək im kan la rı na  sa hib
dir. Bu ha va li ma nı nın Qa ra bağ 
əra zi sin də mü hüm inf rast ruk tur 
ob yek ti ol maq la ya na şı, böl gə nin 
so sialiq ti sa di in ki şa fın da mü hüm 
rol oy na ya ca ğı na əmi nəm. 

Fü zu li dən ye ni ti kil miş Zə fər 
yo lu ilə Şu şa ya get dik. Bu qa la 
şə hə rin özü nə məx sus me mar lıq 
üs lu bu ilə ta nış ol duq, həm çi nin 
mil limə də ni ir si haq qın da çox 
şey öy rən dik. Şə hər mey da nın
da ol duq, Şu şa qa la sı na, şə hə rin 
cə nubşərq his sə sin də yer lə şən 
məs cid lə rə və məş hur Cı dır dü zü
nə baş çək dik. Qar daş Azər bay can  
tə rə fin dən  ha zır lan mış Şu şa nın in
ki şaf pla nı möh tə şəm dir. Da ğı dıl
mış bi na la rın qa lıq la rı ara sın dan 

ke çər kən ən müasir inf rast ruk tur 
ob yekt lə ri ni gö rür sən  elekt rik 
stan si ya la rı, za vod lar... Bun lar ya
xın gə lə cək də bu ra da çi çək lən mə 
və ri fa hın bər qə rar ola ca ğı na tam 
əmin lik ya ra dır. 

- Bu ya xın lar da Azər bay can 
par la men ti nin səd ri Sa hi-
bə xa nım  Qa fa ro va qar daş 
Öz bə kis tan da rəs mi sə fər də 
ol du və sə fər çər çi və sin də 
yük sək sə viy yə də gö rüş lər 
ke çir di. 

 Hə qi qə tən, 2022ci ilin ap re
lin də Azər bay can par la men ti nin 
səd ri Sa hi bə xa nım Qa fa ro va nın 
Öz bə kis ta na rəs mi sə fə ri mü hüm 
si ya si ha di sə yə çev ril di. Sə fər  çər
çi və sin də xa nım səd rin Öz bə kis tan 
Pre zi den ti Şav kat Mir zi yo yev və 
par la men tin hər iki pa la ta sı nın 
sədr lə ri, bir sı ra döv lət or qan la rı
nın rəh bər lə ri, biz nes və və tən daş 

cə miy yə ti ins ti tut la rı nın nü ma yən
də lə ri ilə gö rüş lə ri ke çi ril di. Bü tün 
gö rüş lər də dö nədö nə vur ğu lan dı 
ki, öl kə lə ri mi zin st ra te ji tə rəf daş lı
ğı nın əsa sı nı ümu mi ta ri xi kök lə
ri miz, dil, din və di gər mə də ni də
yər lə ri mi zin bağ lı lı ğı, əsr lər bo yu 
qo ru nub sax la nan dost luq ənə nə
lə ri təş kil edir. Bu möh kəm tə mə lə 
əsas la na raq son il lər də iki tə rəf i 
əmək daş lı ğın in ki şa fın da xey li nə
ti cə lər əl də et mək müm kün ol du. 

- Döv lət lə ra ra sı mü na si bət lə-
rin möh kəm lən mə sin də par-
la men ta ri lə rin ro lu nu ne cə 
qiy mət lən di rir si niz?

  Tə rəq qi qar şı lıq lı əla qə lə rin 
bü tün sa hə lə rin də  iq ti sa diy yat, 
si ya sət, par la ment lə ra ra sı əla qə lər, 
mə də niy yət və so sial sa hə lər də 
mü şa hi də olu nur. Rəs mi nü ma
yən də he yət lə ri, biz nes nü ma yən
də lə ri və ic ti mai dairə lər də, bir 
söz lə bü tün sə viy yə lər də in ten siv 
əla qə lər  mü ba di lə si baş ve rir. Son 
il lər də pan de mi ya ya bax ma ya raq, 
mal döv riy yə si 4 də fə, ilin əv və
lin dən isə ti ca rət 25 faiz art mış dır. 
200dən çox bir gə müəs si sə ya ra
dıl mış dır.

Bu müs bət di na mi ka ya Öz bə
kis tan və Azər bay can par la ment lə
ri ara sın da sıx və çox tə rəf i tə rəf
daş lı ğın qu rul ma sı da öz töh fə si ni 
ve rib. Mə sə lən, in ki şaf et mək də 
olan par la ment lə ra ra sı əla qə lər 
çər çi və sin də iki öl kə nin par la ment 
nü ma yən də he yət lə ri nin iyir mi dən 
çox gö rü şü ke çi ri lib ki, bu da döv
lət lə ra ra sı əmək daş lı ğın sə mə rə li 
in ki şa fı na müs bət tə sir gös tə rib. 
Bu kon tekst də  hər iki döv lə tin 
par la ment lə rin də ya ra dı lan dost
luq qrup la rı nın fəaliy yə ti ni xü su si 
qeyd et mək la zım dır.

Öl kə lə ri miz ara sın da əla qə lər 
ço xəsr lik dost lu ğa ma lik dir. Azər
bay can və Öz bə kis tan ara sın da 
qu ru lan dost luq əla qə lə ri Cə nu
bi Qaf qaz və Mər kə zi Asi ya da 
mü hüm st ra te ji əhə miy yə ti olan 
hər iki öl kə nin möv qe yi nin da ha 

da möh kəm lən mə si ni sü rət lən
dir di. Öz bə kis tan və Azər bay can 
li der lə ri nin sıx və eti bar lı dialo qu 
döv lət lə ra ra sı mü na si bət lə ri bu 
qə dər yük sək sə viy yə yə çı xar ma ğa 
im kan ve rən əsas amil dir. 

Azər bay can Cə nu bi Qaf qaz 
re gionun da Öz bə kis ta nın əsas 
tə rəf da şı dır ki, bu da geosi ya si 
və geoiq ti sa di cə hət dən va cib dir. 
Əmin lik lə de yə bi lə rəm ki, bu gün 
döv lət lə ri miz ara sın da qar şı lıq lı 
si ya si eti mad möv cud dur və hər 
iki öl kə bey nəl xalq və re gional 
təş ki lat lar çər çi və sin də birbi ri ni 
dəs tək lə yir.

Son il lər də Öz bə kis tan ilə Azər

bay can ara sın da kı mü na si bət lər 
əhə miy yət li  də rə cə də in ki şaf edib. 
Am ma biz yal nız yük sək sə viy yə li 
si ya si mü na si bət lər lə ki fa yət lən
mək niy yə tin də de yi lik. Öl kə lə ri
miz ara sın da iq ti sa di əmək daş lıq 
iki tə rəf i mü na si bət lə rin in ki şa fın
da bö yük əhə miy yət kəsb edir. Ha
zır da bu is ti qa mət də də xey li irə
li lə yiş mü şa hi də olu nur. İna nı rıq 
ki, öl kə lə ri miz ara sın da möv cud 

iq ti sa di qar şı lıq lı əla qə po ten sialın
dan tam is ti fa də edil mə si və bu 
sa hə də əmək daş lı ğın ge niş lən di ril
mə si üçün hər iki tə rəf dən səy lə rin 
ar tı rıl ma sı zə ru ri dir.

Öz bə kis tan la Azər bay ca nın 
iş gü zar dairə lə ri ara sın da bir ba şa 
tə rəf daş lıq əla qə lə ri ni in ki şaf et
dir mək lə və  in ves ti si ya əmək daş
lı ğı nın miq ya sı nı ge niş lən dir mək lə 
ti ca rə tin iq ti sa di gös tə ri ci lə ri ni bir 
ne çə də fə ar tır maq olar. Bun dan 
əla və mə də ni, hu ma ni tar əla qə lə
rin in ki şaf et di ril mə si, mil lət lə r
ara sı sülh və an laş ma nın qo ru nub 
sax la nıl ma sı, möh kəm lən di ril mə si, 
dö züm lü lük his si nin tər bi yə olun

ma sı, in sa ni və mə də ni key fiy yət
lə rin zən gin ləş di ril mə si xalq la rı mı
zın da ha da ya xın laş ma sın da va cib 
amil dir.

Öz bə kis tan və Azər bay can 
nü ma yən də lə ri hər iki öl kə də 
ke çi ri lən müx tə lif mə də ni və di
gər təd bir lər də mü tə ma di ola raq 
iş ti rak edir lər. Bu sil si lə dən 2021ci 
il okt yab rın 2023də Daş kənd, Nu
kus və Ur ganç şə hər lə rin də təş kil 

olu nan Azər bay can Mə də niy yət və 
Ədə biy yat Gün lə rin də Ali Məc li sin 
Qa nun ve ri ci Pa la ta sı nın de pu tat
la rı Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
Tür ko lo gi ya ka fed ra sı nın mü di ri, 
pro fes sor Ra miz Əs gə rin tər cü mə 
et di yi ulu şair, mü tə fək kir Əli şir 
Nə vainin ki ta bı nın təq di mat mə ra
si min də iş ti rak et di lər.

Həm çi nin öl kə lə ri miz bö yük 
tu rizm po ten sialı na, ya xın mə
nə vimə də ni əla qə lə rə ma lik dir. 
İs lam dün ya sı nın zi ya rət gah la rı na, 
Həcc zi ya rə ti nə, ta ri xi şəx siy yət lə
rin dəfn olun du ğu yer lə rə ma raq 
gös tə rən və tən daş la rı mı zın sa yı 
gün bə gün atr maq da dır.

Mən ver di yi niz bu für sət dən is
ti fa də edə rək  bir da ha şəx sən öl kə 
Pre zi den ti hör mət li İl ham Əli ye və, 
Azər bay can par la men ti nin rəh
bər li yi nə öz bək par la ment nü ma
yən də he yə ti nə gös tər di yi diq qə tə 
gö rə tə şək kü rü mü bil dir mək is tə
yi rəm. Qar daş Azər bay can xal qı na 
sülh, əminaman lıq və çi çək lən mə 
ar zu la yı ram.  



Hörmətli Erkin müəllim!

Sizi-MilliMəclisindeputatını,tanınmışhüquqşünası50illikyubileyinizmünasibəti

iləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.

SizortaməktəbibaşavurduqdansonraBakıDövlətUniversitetininHüquqfakültəsinə

daxilolmuş,butəhsilocağınıbitirərəkhüquqşünasixtisasınayiyələnmisiniz.Təhsilillə-

rindəelməolanmarağınızvəçalışqanlığınızlakollektivindərinrəğbətiniqazanmısınız.

UniversitetibitirdikdənsonraSizhəminfakültəninDövlətvəhüquqnəzəriyyəsivə

tarixikafedrasındamüəllimkimiçalışmış,hüquqşünaskadrlarınhazırlanmasınaböyük

əməksərfetmisiniz.SizinhəmmüəllifiolduğunuzvəAlmaniyadanəşredilmiş“Beynəl-

xalqCinayətMəhkəməsininnizamnaməsinəşərh”adlımonoqrafiyanızbeynəlxalqhüquq

ictimaiyyətitərəfindənmaraqlaqarşılanıb.
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YUBİLEY

Siz2007-2009-cuillərdəUSAID-in“Parlamentimkanlarınıngücləndirilməsi” 

layihəsininhüquqmüşaviri,2010-2013-cüillərdəAzərbaycanLizinqŞirkətininhü-

quqşünasıolmusunuz.

MüxtəlifvaxtlardaBeynəlxalqQızılXaçKomitəsi,BMT,ATƏT,AvropaŞurası

kimibeynəlxalqtəşkilatlarüçün,həmçininbirçoxmillivəbeynəlxalqlayihələrdə,işçi

qruplarındaekspertolaraqfəaliyyətgöstərmisiniz.

SizhəmdəRespublikaçıAlternativPartiyasınınİdarəHeyətininüzvükimiölkə 

həyatındabaşverənictimai-siyasiproseslərəfəalvətəndaşmövqeyinümayişetdirirsi-

niz.Təmsiletdiyinizpartiyaiqtidar-müxalifətdialoqundayaxındaniştirakedir.

BugünMilliMəclisinHüquqsiyasətivədövlətquruculuğukomitəsinin,həmçinin

Müdafiə,təhlükəsizlikvəkorrupsiyailəmübarizəkomitəsininüzvükimiölkədəaparı-

lanislahatlarınhüquqibazasınınyaradılmasındauğurlaçalışırsınız.

Sizparlamentinxariciəlaqələrinininkişafındadayaxındaniştirakedir,Avropa

ŞurasıParlamentAssambleyasındaAzərbaycannümayəndəheyətininüzvü,Avropa

İtifaqı-Azərbaycanparlamentəməkdaşlığıkomitəsininüzvü,Azərbaycan-İrlandiya

parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbərivəAmerikaBirləşmişŞtatları,

BöyükBritaniyaparlamentləriiləəlaqələrüzrəişçiqruplarınınüzvükimiparlament

diplomatiyasınıninkişafınaöztöhfələriniziverirsiniz.

HörmətliErkinmüəllim!

Sizi50illikyubileyinizmünasibətiiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,yaşınızınbu

kamillikçağındaSizəuzunömür,möhkəmcansağlığı,ailəsəadətivəçoxşaxəlifəaliy-

yətinizdəyeni-yeniuğurlardiləyirəm.

Hör  mət  lə, 

SAHİBƏ QAFAROVA
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri  

Bakı şəhəri, 13 may  2022ci il
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- Zaur müəl  lim, Azər  bay  can  da 
ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın ge -
niş  miq  yas  lı tət  bi  qi ilə bağ  lı 
qa  nun  ve  ri  ci  li  yin tək  mil  ləş  di -
ril  mə  si par  la  men  tin priori  tet 
mə  sə  lə  lə  rin  dən  dir. Bu  nun  la 
əla  qə  dar Mil  li Məc  li  sin  Sə -
hiy  yə, Əmək və so  sial si  ya  sət 
ko  mi  tə  lə  ri Agent  lik  lə bir -
lik  də mü  tə  ma  di din  lə  mə  lər 
ke  çi  rir. Be  lə din  lə  mə  lər  dən 
bi  ri də iyu  lun 5-də Şu  şa şə -
hə  rin  də baş tu  tub. Siz  cə, bu, 
ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın ge  niş -
miq  yas  lı tət  bi  qin  də nə ki  mi 
əhə  miy  yət da  şı  yır? 

 Öl  kə  mi  zin sə  hiy  yə sis  te  min 
də ye  ni is  la  hat olan ic  ba  ri tib  bi 

sı  ğor  ta di  gər sa  hə  lər  də də ol  du  ğu 
ki  mi hü  qu  qi ba  xım  dan tək  mil  ləş 
di  ril  mə  li  dir. Bu, əha  li  yə gös  tə  ri  lən 
tib  bi xid  mə  tin key  fiy  yə  ti  nin yük  səl 
dil  mə  si  nə, ümu  mi  lik  də isə so  sial 
yö  nüm  lü is  la  hat ola  raq əha  li  nin 
ri  fa  hı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na im  kan 
ya  ra  da  caq  dır. Bu sə  bəb  dən Agent 
lik par  la  men  tin ses  si  ya  la  rın  da, 
din  lə  mə  lə  rin  də mü  tə  ma  di ola  raq 
iş  ti  rak edə  rək ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın 
tət  bi  qi ilə bağ  lı gö  rü  lən iş  lər və göz 
lə  ni  lən ye  ni  lik  lər ba  rə  də mə  lu  mat 
ve  rir, sual  la  rı ca  vab  lan  dı  rır, töv  si  yə 
və qeyd  lə  ri nə  zə  rə alır. Çün  ki sü 
rət  lə də  yi  şən, ye  ni bi  lik və ba  ca  rıq 
la  rın, fərq  li ya  naş  ma  la  rın ya  ran  dı  ğı 
müasir dün  ya  da sə  hiy  yə sa  hə  si  nin 

də daim in  ki  şaf et  di  ril  mə  si zə  ru  ri 
dir. Ona gö  rə də həm “Tib  bi sı  ğor  ta 
haq  qın  da” Qa  nu  na, həm də di  gər 
mü  va  fiq qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı 
na müəy  yən əla  və və dü  zə  liş  lə  rin 
da  xil edil  mə  si üz  rə Mil  li Məc  lis  lə 
əmək  daş  lıq Agent  lik üçün priori  tet 
dir və bu is  ti  qa  mət  də bun  dan son  ra 
da məh  sul  dar nə  ti  cə əl  də edi  lə  cə  yi 
nə əmi  nəm.

- Döv  lət və qey  ri-döv  lət, neft  
və qey  ri-neft  sek  tor  la  rın  da  
ça  lı  şan  lar  üçün ic  ba  ri  tib -
bi sı  ğor  ta  haq  la  rı nə qə  dər 
müəy  yən edi  lib və kim  lər 
ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  haq  qı  
ödə  mək  dən azad  dır? 

 Mə  lu  mat üçün de  yim ki, rəs  mi 
əmək mü  qa  vi  lə  si  nə əsa  sən iş  lə  yən 
şəxs  lər, mül  kihü  qu  qi xa  rak  ter  li 
mü  qa  vi  lə  lər əsa  sın  da xid  mət  lə 
ri  ni ye  ri  nə ye  ti  rən fi  zi  ki şəxs  lər, 
ver  gi ödə  yi  ci  si ki  mi ver  gi uço  tu  na 
alın  mış fi  zi  ki şəxs  lər ic  ba  ri tib  bi 
sı  ğor  ta haq  qı ödə  mə  li  dir  lər.

Döv  lət və neft, o cüm  lə  dən qey 
ridöv  lət və qey  rineft sek  to  run  da 
ça  lı  şan işə  gö  tü  rən və iş  çi  lər  dən 
ay  lıq he  sab  lan  mış əmə  yin ödə  ni  şi 
fon  du  nun 8000 ma  na  ta qə  dər olan 
his  sə  sin  dən 2 faiz, 8000 ma  nat  dan 
yu  xa  rı olan his  sə  sin  dən 0,5 faiz 
miq  da  rın  da ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
haq  qı tu  tu  lur. 

Qeyd edim ki, və  tən  daş  la  rın 
əmək haq  la  rın  dan və ya gə  li  rlərin 
dən tu  tu  lan ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
haq  la  rı  nın məb  lə  ği  ni ra  hat he  sab 
la  ya bil  mə  lə  ri üçün Agent  li  yin say 
tın  da kal  kul  ya  tor  yer  ləş  di  ri  lib.

Heç bir yer  də əmək və ya mül 
ki mü  qa  vi  lə əsa  sın  da iş  lə  mə  yən, 
elə  cə də sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti ilə 
məş  ğul ol  ma  yan şəxs  lər 2024cü il 
yan  va  rın 1dək ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
haq  qı ödə  mək  dən azad  dır. On  lar 
ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın Xid  mət  lər 
Zər  fi çər  çi  və  sin  də tib  bi xid  mət 
lər  dən döv  lət büd  cə  si  nin və  saiti 
he  sa  bı  na is  ti  fa  də edə bi  lər  lər. 

- Azər  bay  can  da  ya  şa  yan 
əc  nə  bi  və  tən  daş  lar  dan da  
ic  ba  ri tib  bi  sı  ğor  ta  haq  qı  
tu  tu  lur  mu? 

 Əc  nə  bi və  tən  daş Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da əmək mü  qa  vi  lə  si, 
mül  ki hü  qu  qi mü  qa  vi  lə əsa  sın  da 
iş  lə  yir  sə və ya sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə 
ti ilə məş  ğul olur  sa,  gə  li  rin mən 
bə  yi Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  dır 
sa, onun maaşın  dan  gə  li  rin  dən 
ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta haq  qı tu  tu  lur və 
hə  min şəx  sin Xid  mət  lər Zər  fi çər  çi 
və  sin  də tib  bi xid  mət  lər  dən ya  rar 
lan  maq hü  qu  qu ya  ra  nır. 

- Ötən il  dən eti  ba  rən öl  kə  də 
ic  ba  ri  tib  bi  sı  ğor  ta sis  te  mi -

nin ge  niş  miq  yas  lı tət  bi  qi  nə 
baş  la  nı  lıb. TƏ  BİB-in ta  be  li -
yin  də  ki tibb müəs  si  sə  lə  rin  də 
gös  tə  ri  lən tib  bi xid  mət  lə -
rin key  fiy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı 
üçün Agent  lik tə  rə  fin  dən 
han  sı təd  bir  lər gö  rü  lür? 

 2022ci il ər  zin  də ic  ba  ri tib  bi 
sı  ğor  ta  nın tət  biq olun  du  ğu döv  lət 
tibb müəs  si  sə  lə  rin  də və Agent  li  yin 
mü  qa  vi  lə bağ  la  dı  ğı tibb müəs  si  sə 
lə  rin  də əha  li  yə 15 mil  yo  na ya  xın 
tib  bi xid  mət gös  tə  ri  lib.

Pe  şə  kar tib  bi kadr  la  rın ha  zır  lan 
ma  sı ilə bağ  lı Agent  lik tə  rə  fin  dən 
və  tən  daş  la  ra gös  tə  ri  lən tib  bi xid 
mət  lə  rin key  fiy  yə  ti  ni ar  tır  maq və 
tibb müəs  si  sə  lə  rin  də kadr ça  tış  maz 
lı  ğı  nı ara  dan qal  dır  maq məq  sə  di ilə 
“Tibb müəs  si  sə  lə  rin  də ix  ti  sas  lı kadr 
ça  tış  maz  lı  ğı  nın ara  dan qal  dı  rıl  ma 
sı  na dair 20222023cü il  lər üçün 
Proq  ram” təs  diq edi  lib. Proq  ram 
çər  çi  və  sin  də Av  ro  pa İt  i  fa  qı öl  kə 
lə  ri, ABŞ və Tür  ki  yə Cüm  hu  riy 
yə  tin  də və di  gər öl  kə  lər  də təh  sil 
al  mış hə  kimmü  tə  xəs  sis  lə  rin tibb 
müəs  si  sə  lə  rin  də işə cəlb olun  ma  sı 
nə  zər  də tu  tu  lur. Cəlb olu  na  caq hə 

kimmü  tə  xəs  sis  lər, ey  ni za  man  da, 
xa  ri  ci təc  rü  bə  nin, müasir müayi  nə
müali  cə me  tod  la  rı  nın tibb müəs 
si  sə  lə  rin  də ça  lı  şan yer  li kadr  la  ra 
öy  rə  dil  mə  si  ni, hə  kim  lə  rin nə  zə  ri 
bi  lik və prak  tik vər  diş  lə  ri  nin yax  şı 
laş  dı  rıl  ma  sı  nı hə  ya  ta ke  çi  rə  cək  lər. 
Qeyd edim ki, ar  tıq bu tip  li 31 hə 
kimmü  tə  xəs  sis Ba  kı və Sum  qa  yıt 
şə  hər  lə  rin  də yer  lə  şən tibb müəs  si 
sə  lə  rin  də işə qə  bul olu  nub. 

Tə  bii ki, Agent  lik və  tən  daş  la  rın 
tə  lə  bi  ni, eh  ti  ya  cı  nı, sə  hiy  yə sa  hə 
sin  də qa  baq  cıl öl  kə  lər  də tət  biq olu 
nan ye  ni  lik  lə  ri diq  qət  də sax  la  ya  raq 
tib  bi xid  mət  lə  rin key  fiy  yə  ti  nin 
ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də təd  bir  lə  ri 
bun  dan son  ra da da  vam et  di  rə  cək. 

- Tibb iş  çi  lə  ri  nin ri  fa  hı  nın yax -
şı  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
son za  man  lar han  sı təd  bir  lər 
gö  rü  lüb? 

 Agent  lik tibb iş  çi  lə  ri  nin ri  fa 
hı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı və və  tən 
daş  la  ra gös  tə  ri  lən tib  bi xid  mət  lə  rin 
key  fiy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı məq  sə  di 
ilə əmək haq  qı ar  tı  mı mə  sə  lə  si  ni 
daim diq  qət  də sax  la  yır. Bil  di  yi  niz 

Müsahibimiz İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyevdir.

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi 
öhdəliklərin icrasını inamla davam etdirir
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- Zaur müəl  lim, Azər  bay  can  da 
ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın ge -
niş  miq  yas  lı tət  bi  qi ilə bağ  lı 
qa  nun  ve  ri  ci  li  yin tək  mil  ləş  di -
ril  mə  si par  la  men  tin priori  tet 
mə  sə  lə  lə  rin  dən  dir. Bu  nun  la 
əla  qə  dar Mil  li Məc  li  sin  Sə -
hiy  yə, Əmək və so  sial si  ya  sət 
ko  mi  tə  lə  ri Agent  lik  lə bir -
lik  də mü  tə  ma  di din  lə  mə  lər 
ke  çi  rir. Be  lə din  lə  mə  lər  dən 
bi  ri də iyu  lun 5-də Şu  şa şə -
hə  rin  də baş tu  tub. Siz  cə, bu, 
ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın ge  niş -
miq  yas  lı tət  bi  qin  də nə ki  mi 
əhə  miy  yət da  şı  yır? 

 Öl  kə  mi  zin sə  hiy  yə sis  te  min 
də ye  ni is  la  hat olan ic  ba  ri tib  bi 

sı  ğor  ta di  gər sa  hə  lər  də də ol  du  ğu 
ki  mi hü  qu  qi ba  xım  dan tək  mil  ləş 
di  ril  mə  li  dir. Bu, əha  li  yə gös  tə  ri  lən 
tib  bi xid  mə  tin key  fiy  yə  ti  nin yük  səl 
dil  mə  si  nə, ümu  mi  lik  də isə so  sial 
yö  nüm  lü is  la  hat ola  raq əha  li  nin 
ri  fa  hı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na im  kan 
ya  ra  da  caq  dır. Bu sə  bəb  dən Agent 
lik par  la  men  tin ses  si  ya  la  rın  da, 
din  lə  mə  lə  rin  də mü  tə  ma  di ola  raq 
iş  ti  rak edə  rək ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın 
tət  bi  qi ilə bağ  lı gö  rü  lən iş  lər və göz 
lə  ni  lən ye  ni  lik  lər ba  rə  də mə  lu  mat 
ve  rir, sual  la  rı ca  vab  lan  dı  rır, töv  si  yə 
və qeyd  lə  ri nə  zə  rə alır. Çün  ki sü 
rət  lə də  yi  şən, ye  ni bi  lik və ba  ca  rıq 
la  rın, fərq  li ya  naş  ma  la  rın ya  ran  dı  ğı 
müasir dün  ya  da sə  hiy  yə sa  hə  si  nin 

də daim in  ki  şaf et  di  ril  mə  si zə  ru  ri 
dir. Ona gö  rə də həm “Tib  bi sı  ğor  ta 
haq  qın  da” Qa  nu  na, həm də di  gər 
mü  va  fiq qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı 
na müəy  yən əla  və və dü  zə  liş  lə  rin 
da  xil edil  mə  si üz  rə Mil  li Məc  lis  lə 
əmək  daş  lıq Agent  lik üçün priori  tet 
dir və bu is  ti  qa  mət  də bun  dan son  ra 
da məh  sul  dar nə  ti  cə əl  də edi  lə  cə  yi 
nə əmi  nəm.

- Döv  lət və qey  ri-döv  lət, neft  
və qey  ri-neft  sek  tor  la  rın  da  
ça  lı  şan  lar  üçün ic  ba  ri  tib -
bi sı  ğor  ta  haq  la  rı nə qə  dər 
müəy  yən edi  lib və kim  lər 
ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  haq  qı  
ödə  mək  dən azad  dır? 

 Mə  lu  mat üçün de  yim ki, rəs  mi 
əmək mü  qa  vi  lə  si  nə əsa  sən iş  lə  yən 
şəxs  lər, mül  kihü  qu  qi xa  rak  ter  li 
mü  qa  vi  lə  lər əsa  sın  da xid  mət  lə 
ri  ni ye  ri  nə ye  ti  rən fi  zi  ki şəxs  lər, 
ver  gi ödə  yi  ci  si ki  mi ver  gi uço  tu  na 
alın  mış fi  zi  ki şəxs  lər ic  ba  ri tib  bi 
sı  ğor  ta haq  qı ödə  mə  li  dir  lər.

Döv  lət və neft, o cüm  lə  dən qey 
ridöv  lət və qey  rineft sek  to  run  da 
ça  lı  şan işə  gö  tü  rən və iş  çi  lər  dən 
ay  lıq he  sab  lan  mış əmə  yin ödə  ni  şi 
fon  du  nun 8000 ma  na  ta qə  dər olan 
his  sə  sin  dən 2 faiz, 8000 ma  nat  dan 
yu  xa  rı olan his  sə  sin  dən 0,5 faiz 
miq  da  rın  da ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
haq  qı tu  tu  lur. 

Qeyd edim ki, və  tən  daş  la  rın 
əmək haq  la  rın  dan və ya gə  li  rlərin 
dən tu  tu  lan ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
haq  la  rı  nın məb  lə  ği  ni ra  hat he  sab 
la  ya bil  mə  lə  ri üçün Agent  li  yin say 
tın  da kal  kul  ya  tor  yer  ləş  di  ri  lib.

Heç bir yer  də əmək və ya mül 
ki mü  qa  vi  lə əsa  sın  da iş  lə  mə  yən, 
elə  cə də sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti ilə 
məş  ğul ol  ma  yan şəxs  lər 2024cü il 
yan  va  rın 1dək ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
haq  qı ödə  mək  dən azad  dır. On  lar 
ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın Xid  mət  lər 
Zər  fi çər  çi  və  sin  də tib  bi xid  mət 
lər  dən döv  lət büd  cə  si  nin və  saiti 
he  sa  bı  na is  ti  fa  də edə bi  lər  lər. 

- Azər  bay  can  da  ya  şa  yan 
əc  nə  bi  və  tən  daş  lar  dan da  
ic  ba  ri tib  bi  sı  ğor  ta  haq  qı  
tu  tu  lur  mu? 

 Əc  nə  bi və  tən  daş Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da əmək mü  qa  vi  lə  si, 
mül  ki hü  qu  qi mü  qa  vi  lə əsa  sın  da 
iş  lə  yir  sə və ya sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə 
ti ilə məş  ğul olur  sa,  gə  li  rin mən 
bə  yi Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  dır 
sa, onun maaşın  dan  gə  li  rin  dən 
ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta haq  qı tu  tu  lur və 
hə  min şəx  sin Xid  mət  lər Zər  fi çər  çi 
və  sin  də tib  bi xid  mət  lər  dən ya  rar 
lan  maq hü  qu  qu ya  ra  nır. 

- Ötən il  dən eti  ba  rən öl  kə  də 
ic  ba  ri  tib  bi  sı  ğor  ta sis  te  mi -

nin ge  niş  miq  yas  lı tət  bi  qi  nə 
baş  la  nı  lıb. TƏ  BİB-in ta  be  li -
yin  də  ki tibb müəs  si  sə  lə  rin  də 
gös  tə  ri  lən tib  bi xid  mət  lə -
rin key  fiy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı 
üçün Agent  lik tə  rə  fin  dən 
han  sı təd  bir  lər gö  rü  lür? 

 2022ci il ər  zin  də ic  ba  ri tib  bi 
sı  ğor  ta  nın tət  biq olun  du  ğu döv  lət 
tibb müəs  si  sə  lə  rin  də və Agent  li  yin 
mü  qa  vi  lə bağ  la  dı  ğı tibb müəs  si  sə 
lə  rin  də əha  li  yə 15 mil  yo  na ya  xın 
tib  bi xid  mət gös  tə  ri  lib.

Pe  şə  kar tib  bi kadr  la  rın ha  zır  lan 
ma  sı ilə bağ  lı Agent  lik tə  rə  fin  dən 
və  tən  daş  la  ra gös  tə  ri  lən tib  bi xid 
mət  lə  rin key  fiy  yə  ti  ni ar  tır  maq və 
tibb müəs  si  sə  lə  rin  də kadr ça  tış  maz 
lı  ğı  nı ara  dan qal  dır  maq məq  sə  di ilə 
“Tibb müəs  si  sə  lə  rin  də ix  ti  sas  lı kadr 
ça  tış  maz  lı  ğı  nın ara  dan qal  dı  rıl  ma 
sı  na dair 20222023cü il  lər üçün 
Proq  ram” təs  diq edi  lib. Proq  ram 
çər  çi  və  sin  də Av  ro  pa İt  i  fa  qı öl  kə 
lə  ri, ABŞ və Tür  ki  yə Cüm  hu  riy 
yə  tin  də və di  gər öl  kə  lər  də təh  sil 
al  mış hə  kimmü  tə  xəs  sis  lə  rin tibb 
müəs  si  sə  lə  rin  də işə cəlb olun  ma  sı 
nə  zər  də tu  tu  lur. Cəlb olu  na  caq hə 

kimmü  tə  xəs  sis  lər, ey  ni za  man  da, 
xa  ri  ci təc  rü  bə  nin, müasir müayi  nə
müali  cə me  tod  la  rı  nın tibb müəs 
si  sə  lə  rin  də ça  lı  şan yer  li kadr  la  ra 
öy  rə  dil  mə  si  ni, hə  kim  lə  rin nə  zə  ri 
bi  lik və prak  tik vər  diş  lə  ri  nin yax  şı 
laş  dı  rıl  ma  sı  nı hə  ya  ta ke  çi  rə  cək  lər. 
Qeyd edim ki, ar  tıq bu tip  li 31 hə 
kimmü  tə  xəs  sis Ba  kı və Sum  qa  yıt 
şə  hər  lə  rin  də yer  lə  şən tibb müəs  si 
sə  lə  rin  də işə qə  bul olu  nub. 

Tə  bii ki, Agent  lik və  tən  daş  la  rın 
tə  lə  bi  ni, eh  ti  ya  cı  nı, sə  hiy  yə sa  hə 
sin  də qa  baq  cıl öl  kə  lər  də tət  biq olu 
nan ye  ni  lik  lə  ri diq  qət  də sax  la  ya  raq 
tib  bi xid  mət  lə  rin key  fiy  yə  ti  nin 
ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də təd  bir  lə  ri 
bun  dan son  ra da da  vam et  di  rə  cək. 

- Tibb iş  çi  lə  ri  nin ri  fa  hı  nın yax -
şı  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
son za  man  lar han  sı təd  bir  lər 
gö  rü  lüb? 

 Agent  lik tibb iş  çi  lə  ri  nin ri  fa 
hı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı və və  tən 
daş  la  ra gös  tə  ri  lən tib  bi xid  mət  lə  rin 
key  fiy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı məq  sə  di 
ilə əmək haq  qı ar  tı  mı mə  sə  lə  si  ni 
daim diq  qət  də sax  la  yır. Bil  di  yi  niz 

Müsahibimiz İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyevdir.

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi 
öhdəliklərin icrasını inamla davam etdirir
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ki  mi, sə  hiy  yə iş  çi  lə  ri  nin əmək haq 
la  rı  nın tən  zim  lən  mə  si “TƏ  BİBin 
ta  be  li  yin  də  ki tibb müəs  si  sə  lə  rin  də 
ça  lı  şan sə  hiy  yə iş  çi  lə  ri  nin əmə  yi 
nin ödə  nil  mə  si Qay  da  sı”na əsa  sən 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Qay  da  ya edil  miş 
so  nun  cu də  yi  şik  lik təx  mi  nən 19 
mi  nə ya  xın sə  hiy  yə iş  çi  si  ni əha  tə 
edir. Be  lə ki, ca  ri ilin iyun ayın  dan 
eti  ba  rən 50dən ar  tıq ix  ti  sas üz  rə 
ça  lı  şan hə  kim  lə  rin ay  lıq və  zi  fə 
maaşı  na tət  biq edi  lən sa  bit hə  vəs 
lən  di  ri  ci əla  və  lər növ  bə  ti də  fə ar  tı 
rıl  maq  la ver  gi  lər və di  gər məc  bu  ri 

ödə  niş  lər çı  xıl  dıq  dan son  ra mi  ni 
mum 1000 ma  na  ta çat  dı  rı  lıb. 

Bu  nun  la ya  na  şı, reani  ma  si  ya, 
in  ten  siv te  ra  pi  ya və anes  te  ziolo  gi 
ya, tok  si  ko  lo  gi  ya şö  bə  lə  rin  də, elə  cə 
də in  ten  siv te  ra  pi  ya blok  la  rın  da/
böl  mə  lə  rin  də ça  lı  şan hə  kim  lə  rə 
ge  cə növ  bə  si üçün əla  və  lər tət  biq 
olu  nub. Ha  be  lə ix  ti  sas  la  rı üz  rə ça 
lış  dıq  la  rı hal  da elm  lər dok  to  ru və 
fəl  sə  fə dok  to  ru el  mi də  rə  cə  lə  ri  nə 
gö  rə ödə  ni  lən əla  və  lər, tibb müəs 
si  sə  lə  rin  də psi  xo  loq, lo  qo  ped və 
pe  da  qoq, müali  cə  vi bə  dən tər  bi 
yə  si üz  rə tə  li  mat  çı və  zi  fə  lərin  də 
ça  lı  şan mü  tə  xəs  sis  lə  rə ve  ri  lən sa  bit 
ay  lıq hə  vəs  lən  di  ri  ci əla  və  lər ar  tı  rı 
lıb. Əla  və  lə  rin ve  ril  di  yi qey  ritibb 

iş  çi  lə  ri  nin si  ya  hı  sı  na isə tibb müəs 
si  sə  lə  rin  də mü  ha  ri  bə iş  ti  rak  çı  la  rı 
ilə iş üz  rə ça  lı  şan mü  tə  xəs  sis  lər də 
da  xil edi  lib.

Qay  da  ya əsa  sən hə  kim  lə  rin 
əmək haq  qı tər  ki  bi və  zi  fə maaşın 
dan, sa  bit  əla  və  lər  dən, əmək şə 
raiti  nə gö  rə ödə  ni  lən əla  və  lər  dən, 
işin nə  ti  cə  si  nə gö  rə hə  vəs  lən  di  ri  ci 
əla  və  lər  dən və Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Əmək Mə  cəl  lə  sin  də, 
nor  ma  tiv hü  qu  qi akt  la  rın  da, ha  be 
lə İc  ba  ri Tib  bi Sı  ğor  ta üz  rə Döv  lət 
Agent  li  yi  nin qə  rar və əmr  lə  rin  də 

nə  zər  də tu  tul  muş di  gər ödə  niş  lər 
dən iba  rət  dir.

Agent  lik əha  li  nin sağ  lam  lı  ğı  nın 
ke  şi  yin  də dur  maq, tib  bi xid  mət 
lə  rə əl  ça  tan  lı  ğı  nı yük  səlt  mək və 
sə  hiy  yə iş  çi  lə  ri  nin so  sial ri  fa  hı  nı 
yax  şı  laş  dır  maq üçün is  la  hat  lar 
hə  ya  ta ke  çir  mək  də və növ  bə  ti ad 
dım  lar at  maq  da da  vam edə  cək. 

- Və  tən  daş  la  rın ic  ba  ri tib  bi 
sı  ğor  ta ilə tə  mi  na  ta alın  mış 
tib  bi xid  mət  lər  dən ya  rar  lan -
ma  sı ilə bağ  lı sta  tis  tik gös -
tə  ri  ci  lə  ri qeyd edə bi  lər  si  niz? 
Əsa  sən han  sı tib  bi xid  mət  lə -
rə da  ha çox eh  ti  yac olur?

  2022ci ilin yan  varmay ay 

la  rın  da ümu  mi  lik  də əha  li  nin 25 
faizi ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  dan ya  rar 
la  nıb. Bu müd  dət ər  zin  də 2 461 318 
şəxs tibb müəs  si  sə  lə  ri  nə 6 643 841 
də  fə mü  ra  ciət edib. Mü  ra  ciət  lər 
üz  rə və  tən  daş  la  ra 14 827 204 tib  bi 
xid  mət gös  tə  ri  lib. Mü  ra  ciət üz  rə 
he  sab  la  ma  la  ra əsa  sən tib  bi xid  mət 
lə  rin gös  tə  ril  di  yi şəxs  lə  rin 74 faizi 
ni bö  yük  lər, 26 faizi  ni isə uşaq  lar 
təş  kil edib. Gös  tə  ri  lən tib  bi xid 
mət  lər ara  sın  da in  va  ziv ra  diolo  gi 
ya xid  mət  lə  ri, ürəkda  mar cər  ra 
hiy  yə  si, of  tal  mo  lo  gi  ya, uro  lo  gi  ya, 

ney  ro  cər  ra  hiy  yə, trav  ma  to  lo  gi  ya 
və ümu  mi cər  ra  hiy  yə üz  rə əmə  liy 
yat  lar çox  luq təş  kil edir. 

- Tib  bi xid  mət  lə  rin ge  niş  lən -
di  ril  mə  si ilə bağ  lı han  sı ye  ni -
lik  lər göz  lə  ni  lir? 

 Ha  zır  da və  tən  daş  la  ra ic  ba  ri 
tib  bi sı  ğor  ta  nın Xid  mət  lər Zər  fi çər 
çi  və  sin  də  3500dən ar  tıq diaq  no  zu 
əha  tə edən 2550 say  da tib  bi xid  mət 
gös  tə  ri  lir. Xid  mət  lər Zər  fi  nə da  xil 
olan tib  bi xid  mət  lər və ta  rif  ər Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Na  zir  lər Ka  bi 
ne  ti  nin 2020ci il 10 yan  var ta  rix  li 5 
nöm  rə  li Qə  ra  rı ilə təs  diq edi  lib. 

Agent  lik hər il və  tən  daş  la  rın 
tibb müəs  si  sə  lə  ri  nə mü  ra  ciət  lə  ri  ni 

araş  dı  rır, ən çox rast gə  li  nən xəs  tə 
lik  lə  ri, ən çox mü  ra  ciət edi  lən tib  bi 
xid  mət  lə  ri və Xid  mət  lər Zər  fi  nə 
da  xil ol  ma  yan tib  bi xid  mət  lə  rə eh 
ti  yac  la  rı müəy  yən  ləş  di  rir.  Bü  tün 
bun  la  rın nə  ti  cə  sin  də də Xid  mət  lər 
Zər  fi  nə də  yi  şik  lik  lə  rin edil  mə  si  nə, 
tib  bi xid  mət  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı  na əsas 
ya  ran  mış  dır. Bu sə  bəb  dən Agent 
lik tə  rə  fin  dən Xid  mət  lər Zər  fi  nə 
də  yi  şik  li  yin edil  mə  si ba  rə  də la  yi  hə 
ha  zır  la  nıb və aidiy  yə  ti qu  ru  ma 
təq  dim olu  nub. La  yi  hə  də 700 tib  bi 
xid  mə  tin bu  ra da  xil edil  mə  si və 

be  lə  lik  lə, ümu  mi  lik  də 3000dən 
çox tib  bi xid  mə  tin ic  ba  ri tib  bi sı 
ğor  ta çər  çi  və  sin  də gös  tə  ril  mə  si 
nə  zər  də tu  tu  lur. Ye  ni tib  bi xid  mət 
lər li  mit  li qay  da  da or  qan trans
plan  ta  si  ya  sı, ürəkda  mar cər  ra  hiy 
yə  si, of  tal  mo  lo  ji və trav  ma  to  lo  ji 
əmə  liy  yat  la  rı əha  tə edir. Bun  dan 
baş  qa, ha  zır  da li  mit sa  yı 300 olan 
en  dop  ro  tez  ləş  dir  mə əmə  liy  ya  tı  nın 
sa  yı  nın mü  va  fiq ola  raq 1200ə qə 
dər ar  tı  rıl  ma  sı tək  li  fi irə  li sü  rü  lüb. 

- Agent  lik Xid  mət  lər Zər -
fi ilə tə  mi  na  ta alın  mış tib  bi 
xid  mət  lər  dən sa  va  yı Döv  lət 
və Təd  bir  lər Proq  ra  mı  nı ic  ra 
edir. Bu is  ti  qa  mət  də  ki fəaliy -

yə  ti  niz ba  rə  sin  də nə de  yə 
bi  lər  si  niz? 

 Bir çox xəs  tə  lik  lər  lə əla  qə 
dar tib  bi xid  mət  lə  rin gös  tə  ril  mə  si 
döv  lət he  sa  bı  na apa  rı  lır. Hə  min 
xəs  tə  lik  lər  lə bağ  lı, mə  sə  lən, və  rəm, 
ta  las  se  mi  ya, şə  kər  li diabet,  he  mo 
fi  li  ya xəs  tə  li  yi ilə mü  ba  ri  zə  yə dair 
döv  lət proq  ram  la  rı möv  cud  dur. 
Bu xəs  tə  lik  lə  rin müayi  nə və müali 
cə  si bu proq  ram  lar çər  çi  və  sin  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Sə  hiy  yə sa  hə 
sin  də aşa  ğı  da adı  çə  ki  lən döv  lət 
proq  ram  la  rı  nın və təd  bir  lə  rin 

ic  ra  sı ha  zır  da Agent  lik tə  rə  fin  dən 
tən  zim  lə  nir, və  tən  daş  lar  dər  man 
pre  pa  rat  la  rı ilə ödə  niş  siz tə  min 
olu  nur  lar:

Hemofiliyaxəstəliyiüzrə•
TədbirlərProqramı(dərman
təminatıdaxildir)
Qanın,qankomponentlərinin•
donorluğuvəqanxidməti-
nininkişafınadairTədbirlər
Proqramı(dərmantəminatı
daxildir)
VərəmləmübarizəüzrəTədbir-•
lərProqramı(dərmantəminatı
daxildir)
Qanınbədxassəlixəstəlikləri•
iləmübarizəüzrəTədbirlər
Proqramı

Anavəuşaqlarınsağlamlığı-•
nınyaxşılaşdırılmasınadair
DövlətProqramı
Talassemiyailəmübarizəyə•
dairDövlətProqramı(dərman
təminatıdaxildir)
Uşaqlarınicbaridispanseri-•
zasiyadankeçirilməsinədair
DövlətProqramı
Dağınıqsklerozxəstəliyinin•
müalicəsi,profilaktikasıvə
onunlamübarizətədbirlərinə
dairDövlətProqramı(dərman
təminatıdaxildir)

Şəkərlidiabetxəstəliyiüzrə•
DövlətProqramı(dərmantə-
minatıdaxildir)
Xronikiböyrəkçatışmazlığı•
üzrəTədbirlərProqramı(dər-
mantəminatıdaxildir)

Bu proq  ram  lar çər  çi  və  sin  də qu 
rum tə  rə  fin  dən mü  va  fiq təd  bir  lər 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Ha  zır  da Azər 
bay  can  da 6000ə ya  xın qey  diy  yat 
dan keç  miş ta  las  se  mi  ya xəs  tə  si 
var. “Ta  las  se  mi  ya ilə mü  ba  ri  zə  yə 
dair Döv  lət Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı 
çər  çi  və  sin  də Agent  lik tə  rə  fin  dən 
bu xəs  tə  lər üzə  rin  də sü  mük ili  yi 
əmə  liy  ya  tı  nın apa  rıl  ma  sı tə  min 
olu  nur. 2020ci ilin ap  re  lin  dən bu 
gü  nə qə  dər ək  sə  ri uşaq  lar ol  maq 
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ki  mi, sə  hiy  yə iş  çi  lə  ri  nin əmək haq 
la  rı  nın tən  zim  lən  mə  si “TƏ  BİBin 
ta  be  li  yin  də  ki tibb müəs  si  sə  lə  rin  də 
ça  lı  şan sə  hiy  yə iş  çi  lə  ri  nin əmə  yi 
nin ödə  nil  mə  si Qay  da  sı”na əsa  sən 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Qay  da  ya edil  miş 
so  nun  cu də  yi  şik  lik təx  mi  nən 19 
mi  nə ya  xın sə  hiy  yə iş  çi  si  ni əha  tə 
edir. Be  lə ki, ca  ri ilin iyun ayın  dan 
eti  ba  rən 50dən ar  tıq ix  ti  sas üz  rə 
ça  lı  şan hə  kim  lə  rin ay  lıq və  zi  fə 
maaşı  na tət  biq edi  lən sa  bit hə  vəs 
lən  di  ri  ci əla  və  lər növ  bə  ti də  fə ar  tı 
rıl  maq  la ver  gi  lər və di  gər məc  bu  ri 

ödə  niş  lər çı  xıl  dıq  dan son  ra mi  ni 
mum 1000 ma  na  ta çat  dı  rı  lıb. 

Bu  nun  la ya  na  şı, reani  ma  si  ya, 
in  ten  siv te  ra  pi  ya və anes  te  ziolo  gi 
ya, tok  si  ko  lo  gi  ya şö  bə  lə  rin  də, elə  cə 
də in  ten  siv te  ra  pi  ya blok  la  rın  da/
böl  mə  lə  rin  də ça  lı  şan hə  kim  lə  rə 
ge  cə növ  bə  si üçün əla  və  lər tət  biq 
olu  nub. Ha  be  lə ix  ti  sas  la  rı üz  rə ça 
lış  dıq  la  rı hal  da elm  lər dok  to  ru və 
fəl  sə  fə dok  to  ru el  mi də  rə  cə  lə  ri  nə 
gö  rə ödə  ni  lən əla  və  lər, tibb müəs 
si  sə  lə  rin  də psi  xo  loq, lo  qo  ped və 
pe  da  qoq, müali  cə  vi bə  dən tər  bi 
yə  si üz  rə tə  li  mat  çı və  zi  fə  lərin  də 
ça  lı  şan mü  tə  xəs  sis  lə  rə ve  ri  lən sa  bit 
ay  lıq hə  vəs  lən  di  ri  ci əla  və  lər ar  tı  rı 
lıb. Əla  və  lə  rin ve  ril  di  yi qey  ritibb 

iş  çi  lə  ri  nin si  ya  hı  sı  na isə tibb müəs 
si  sə  lə  rin  də mü  ha  ri  bə iş  ti  rak  çı  la  rı 
ilə iş üz  rə ça  lı  şan mü  tə  xəs  sis  lər də 
da  xil edi  lib.

Qay  da  ya əsa  sən hə  kim  lə  rin 
əmək haq  qı tər  ki  bi və  zi  fə maaşın 
dan, sa  bit  əla  və  lər  dən, əmək şə 
raiti  nə gö  rə ödə  ni  lən əla  və  lər  dən, 
işin nə  ti  cə  si  nə gö  rə hə  vəs  lən  di  ri  ci 
əla  və  lər  dən və Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Əmək Mə  cəl  lə  sin  də, 
nor  ma  tiv hü  qu  qi akt  la  rın  da, ha  be 
lə İc  ba  ri Tib  bi Sı  ğor  ta üz  rə Döv  lət 
Agent  li  yi  nin qə  rar və əmr  lə  rin  də 

nə  zər  də tu  tul  muş di  gər ödə  niş  lər 
dən iba  rət  dir.

Agent  lik əha  li  nin sağ  lam  lı  ğı  nın 
ke  şi  yin  də dur  maq, tib  bi xid  mət 
lə  rə əl  ça  tan  lı  ğı  nı yük  səlt  mək və 
sə  hiy  yə iş  çi  lə  ri  nin so  sial ri  fa  hı  nı 
yax  şı  laş  dır  maq üçün is  la  hat  lar 
hə  ya  ta ke  çir  mək  də və növ  bə  ti ad 
dım  lar at  maq  da da  vam edə  cək. 

- Və  tən  daş  la  rın ic  ba  ri tib  bi 
sı  ğor  ta ilə tə  mi  na  ta alın  mış 
tib  bi xid  mət  lər  dən ya  rar  lan -
ma  sı ilə bağ  lı sta  tis  tik gös -
tə  ri  ci  lə  ri qeyd edə bi  lər  si  niz? 
Əsa  sən han  sı tib  bi xid  mət  lə -
rə da  ha çox eh  ti  yac olur?

  2022ci ilin yan  varmay ay 

la  rın  da ümu  mi  lik  də əha  li  nin 25 
faizi ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  dan ya  rar 
la  nıb. Bu müd  dət ər  zin  də 2 461 318 
şəxs tibb müəs  si  sə  lə  ri  nə 6 643 841 
də  fə mü  ra  ciət edib. Mü  ra  ciət  lər 
üz  rə və  tən  daş  la  ra 14 827 204 tib  bi 
xid  mət gös  tə  ri  lib. Mü  ra  ciət üz  rə 
he  sab  la  ma  la  ra əsa  sən tib  bi xid  mət 
lə  rin gös  tə  ril  di  yi şəxs  lə  rin 74 faizi 
ni bö  yük  lər, 26 faizi  ni isə uşaq  lar 
təş  kil edib. Gös  tə  ri  lən tib  bi xid 
mət  lər ara  sın  da in  va  ziv ra  diolo  gi 
ya xid  mət  lə  ri, ürəkda  mar cər  ra 
hiy  yə  si, of  tal  mo  lo  gi  ya, uro  lo  gi  ya, 

ney  ro  cər  ra  hiy  yə, trav  ma  to  lo  gi  ya 
və ümu  mi cər  ra  hiy  yə üz  rə əmə  liy 
yat  lar çox  luq təş  kil edir. 

- Tib  bi xid  mət  lə  rin ge  niş  lən -
di  ril  mə  si ilə bağ  lı han  sı ye  ni -
lik  lər göz  lə  ni  lir? 

 Ha  zır  da və  tən  daş  la  ra ic  ba  ri 
tib  bi sı  ğor  ta  nın Xid  mət  lər Zər  fi çər 
çi  və  sin  də  3500dən ar  tıq diaq  no  zu 
əha  tə edən 2550 say  da tib  bi xid  mət 
gös  tə  ri  lir. Xid  mət  lər Zər  fi  nə da  xil 
olan tib  bi xid  mət  lər və ta  rif  ər Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Na  zir  lər Ka  bi 
ne  ti  nin 2020ci il 10 yan  var ta  rix  li 5 
nöm  rə  li Qə  ra  rı ilə təs  diq edi  lib. 

Agent  lik hər il və  tən  daş  la  rın 
tibb müəs  si  sə  lə  ri  nə mü  ra  ciət  lə  ri  ni 

araş  dı  rır, ən çox rast gə  li  nən xəs  tə 
lik  lə  ri, ən çox mü  ra  ciət edi  lən tib  bi 
xid  mət  lə  ri və Xid  mət  lər Zər  fi  nə 
da  xil ol  ma  yan tib  bi xid  mət  lə  rə eh 
ti  yac  la  rı müəy  yən  ləş  di  rir.  Bü  tün 
bun  la  rın nə  ti  cə  sin  də də Xid  mət  lər 
Zər  fi  nə də  yi  şik  lik  lə  rin edil  mə  si  nə, 
tib  bi xid  mət  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı  na əsas 
ya  ran  mış  dır. Bu sə  bəb  dən Agent 
lik tə  rə  fin  dən Xid  mət  lər Zər  fi  nə 
də  yi  şik  li  yin edil  mə  si ba  rə  də la  yi  hə 
ha  zır  la  nıb və aidiy  yə  ti qu  ru  ma 
təq  dim olu  nub. La  yi  hə  də 700 tib  bi 
xid  mə  tin bu  ra da  xil edil  mə  si və 

be  lə  lik  lə, ümu  mi  lik  də 3000dən 
çox tib  bi xid  mə  tin ic  ba  ri tib  bi sı 
ğor  ta çər  çi  və  sin  də gös  tə  ril  mə  si 
nə  zər  də tu  tu  lur. Ye  ni tib  bi xid  mət 
lər li  mit  li qay  da  da or  qan trans
plan  ta  si  ya  sı, ürəkda  mar cər  ra  hiy 
yə  si, of  tal  mo  lo  ji və trav  ma  to  lo  ji 
əmə  liy  yat  la  rı əha  tə edir. Bun  dan 
baş  qa, ha  zır  da li  mit sa  yı 300 olan 
en  dop  ro  tez  ləş  dir  mə əmə  liy  ya  tı  nın 
sa  yı  nın mü  va  fiq ola  raq 1200ə qə 
dər ar  tı  rıl  ma  sı tək  li  fi irə  li sü  rü  lüb. 

- Agent  lik Xid  mət  lər Zər -
fi ilə tə  mi  na  ta alın  mış tib  bi 
xid  mət  lər  dən sa  va  yı Döv  lət 
və Təd  bir  lər Proq  ra  mı  nı ic  ra 
edir. Bu is  ti  qa  mət  də  ki fəaliy -

yə  ti  niz ba  rə  sin  də nə de  yə 
bi  lər  si  niz? 

 Bir çox xəs  tə  lik  lər  lə əla  qə 
dar tib  bi xid  mət  lə  rin gös  tə  ril  mə  si 
döv  lət he  sa  bı  na apa  rı  lır. Hə  min 
xəs  tə  lik  lər  lə bağ  lı, mə  sə  lən, və  rəm, 
ta  las  se  mi  ya, şə  kər  li diabet,  he  mo 
fi  li  ya xəs  tə  li  yi ilə mü  ba  ri  zə  yə dair 
döv  lət proq  ram  la  rı möv  cud  dur. 
Bu xəs  tə  lik  lə  rin müayi  nə və müali 
cə  si bu proq  ram  lar çər  çi  və  sin  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Sə  hiy  yə sa  hə 
sin  də aşa  ğı  da adı  çə  ki  lən döv  lət 
proq  ram  la  rı  nın və təd  bir  lə  rin 

ic  ra  sı ha  zır  da Agent  lik tə  rə  fin  dən 
tən  zim  lə  nir, və  tən  daş  lar  dər  man 
pre  pa  rat  la  rı ilə ödə  niş  siz tə  min 
olu  nur  lar:

Hemofiliyaxəstəliyiüzrə•
TədbirlərProqramı(dərman
təminatıdaxildir)
Qanın,qankomponentlərinin•
donorluğuvəqanxidməti-
nininkişafınadairTədbirlər
Proqramı(dərmantəminatı
daxildir)
VərəmləmübarizəüzrəTədbir-•
lərProqramı(dərmantəminatı
daxildir)
Qanınbədxassəlixəstəlikləri•
iləmübarizəüzrəTədbirlər
Proqramı

Anavəuşaqlarınsağlamlığı-•
nınyaxşılaşdırılmasınadair
DövlətProqramı
Talassemiyailəmübarizəyə•
dairDövlətProqramı(dərman
təminatıdaxildir)
Uşaqlarınicbaridispanseri-•
zasiyadankeçirilməsinədair
DövlətProqramı
Dağınıqsklerozxəstəliyinin•
müalicəsi,profilaktikasıvə
onunlamübarizətədbirlərinə
dairDövlətProqramı(dərman
təminatıdaxildir)

Şəkərlidiabetxəstəliyiüzrə•
DövlətProqramı(dərmantə-
minatıdaxildir)
Xronikiböyrəkçatışmazlığı•
üzrəTədbirlərProqramı(dər-
mantəminatıdaxildir)

Bu proq  ram  lar çər  çi  və  sin  də qu 
rum tə  rə  fin  dən mü  va  fiq təd  bir  lər 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Ha  zır  da Azər 
bay  can  da 6000ə ya  xın qey  diy  yat 
dan keç  miş ta  las  se  mi  ya xəs  tə  si 
var. “Ta  las  se  mi  ya ilə mü  ba  ri  zə  yə 
dair Döv  lət Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı 
çər  çi  və  sin  də Agent  lik tə  rə  fin  dən 
bu xəs  tə  lər üzə  rin  də sü  mük ili  yi 
əmə  liy  ya  tı  nın apa  rıl  ma  sı tə  min 
olu  nur. 2020ci ilin ap  re  lin  dən bu 
gü  nə qə  dər ək  sə  ri uşaq  lar ol  maq 
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la 44 nə  fər üzə  rin  də sü  mük ili  yi 
transp  lan  ta  si  ya  sı əmə  liy  ya  tı apa 
rı  lıb. Ey  ni za  man  da, əmə  liy  yat  dan 
ön  cə  ki və son  ra  kı mər  hə  lə  də tə  yin 
olu  nan dər  man va  si  tə  lə  ri xəs  tə  lə  rə 
ödə  niş  siz ve  ri  lir və tibb müəs  si  sə  si 
reak  tiv, tib  bi sər  fiy  yat və lə  va  zi 
mat  la təc  hiz olu  nur.

“Ana və uşaq  la  rın sağ  lam  lı  ğı 
nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na dair Döv  lət 
Proq  ra  mı” və “Uşaq  la  ra dair St  ra 
te  gi  ya  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üz  rə 
Fəaliy  yət Pla  nı” çər  çi  və  sin  də döv 
lət tibb müəs  si  sə  lə  rin  də neona  tal 
müayi  nə  lə  rin (to  puq tes  ti) apa  rıl 
ma  sı tə  min olu  nur. Ötən il  dən bu 
gü  nə qə  dər ye  ni  do  ğul  muş  lar ara 
sın  da ana  dan  gəl  mə və ir  si xəs  tə  lik 
lə  rin er  kən aş  kar  lan  ma  sı məq  sə  di 
ilə ke  çi  ri  lən müayi  nə  lə  rə 1100dən 
çox uşaq cəlb olu  nub. Müayi  nə  lər 
nə  ti  cə  sin  də heç bir kör  pə  də ana 
dan  gəl  mə və ir  si xəs  tə  lik aş  kar  lan 
ma  yıb.

İc  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın tət  bi  qi ilə 
2021ci ilin ap  rel ayın  dan eti  ba  rən 
döv  lət tibb müəs  si  sə  lə  rin  də “tər 
tes  ti” müayi  nə  si  nin apa  rıl  ma  sı  na 
baş  la  nı  lıb. Kis  toz fib  roz xəs  tə  li  yi 
nin er  kən aş  kar  lan  ma  sı  nı tə  min 
edən bu müayi  nə nə  ti  cə  sin  də 
uşaq  lar ara  sın  da əlil  lik hal  la  rı  nın 
qar  şı  sı  nı al  maq müm  kün  dür. Ötən 
ilin ap  rel ayın  dan bu gü  nə qə  dər 
uşaq  lar ara  sın  da 282 “tər tes  ti” 
apa  rı  lıb. Bu müayi  nə, ey  ni za  man 
da, “Ana və uşaq  la  rın sağ  lam  lı  ğı 
nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na dair Döv  lət 
Proq  ra  mı” çər  çi  və  sin  də ye  ni  do  ğul 
muş  lar  da da apa  rı  lır. 

Ha  zır  da öl  kə  də 306 min  dən 
çox qey  diy  yat  dan keç  miş şə  kər  li 
diabet xəs  tə  si var. Agent  lik 2022ci 
il  dən “Şə  kər  li diabet xəs  tə  li  yi üz  rə 
Döv  lət Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı  na uy 
ğun ola  raq döv  lət tibb müəs  si  sə 
lə  ri  nin qey  diy  ya  tın  da olan şə  kər  li 
diabet xəs  tə  lə  ri  ni dər  man va  si 
tə  lə  ri, vi  zual test çu  buq  la  rı, tibb 
müəs  si  sə  lə  ri  ni isə tib  bi lə  va  zi  mat 
və sər  fiy  yat mal  la  rı ilə təc  hiz edir.

Ca  ri sta  tis  tik gös  tə  ri  ci  lə  rə əsa 
sən öl  kə  də he  mo  fi  li  ya  lı xəs  tə  lə  rin 

sa  yı 2000 nə  fə  rə ya  xın  dır. Agent  lik 
2020ci il  dən “He  mo  fi  li  ya xəs  tə 
li  yi üz  rə Təd  bir  lər Proq  ra  mı”nın 
ic  ra  sı  na uy  ğun ola  raq döv  lət tibb 
müəs  si  sə  lə  ri  nin qey  diy  ya  tın  da 
olan he  mo  fi  li  ya xəs  tə  lə  ri  ni dər  man 
va  si  tə  lə  ri ilə təc  hiz edir.

Ha  zır  da öl  kə  də qa  nın bəd  xas 
sə  li xəs  tə  lik  lə  rin  dən əziy  yət çə  kən 
xəs  tə  lə  rin sa  yı ca  ri dövr  də 8500 
nə  fər  dən çox  dur. Agent  lik 2020ci 
il  dən “Qa  nın bəd  xas  sə  li xəs  tə 
lik  lə  ri ilə mü  ba  ri  zə üz  rə Təd  bir 

lər Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı  na uy  ğun 
ola  raq döv  lət tibb müəs  si  sə  lə  ri  nin 
qey  diy  ya  tın  da olan  be  lə xəs  tə  lə  ri 
dər  man va  si  tə  lə  ri, tib  bi sər  fiy  yat 
və ste  ri  li  za  si  ya lə  va  zi  mat  la  rı ilə 
təc  hiz edir.

Ha  zır  da öl  kə  də xro  ni  ki böy  rək 
ça  tış  maz  lı  ğı xəs  tə  li  yi  nin V mər  hə 
lə  sin  də olan xəs  tə  lə  rin sa  yı 3500 
nə  fər  dən ar  tıq  dır. Agent  lik 2022ci 
il  dən “Xro  ni  ki böy  rək ça  tış  maz 
lı  ğı üz  rə Təd  bir  lər Proq  ra  mı”nın 
ic  ra  sı  na uy  ğun ola  raq döv  lət tibb 
müəs  si  sə  lə  ri  nin qey  diy  ya  tın  da 
olan be  lə xəs  tə  lə  ri də dər  man va 

si  tə  lə  ri, dializ məs  rəf  ə  ri və tib  bi 
lə  va  zi  mat  lar  la təc  hiz edir.

Ca  ri sta  tis  tik gös  tə  ri  ci  lə  rə əsa  sən 
öl  kə  də da  ğı  nıq sk  le  roz xəs  tə  li  yin 
dən əziy  yət çə  kən xəs  tə  lə  rin sa  yı 
2000 nə  fə  rə ça  tır. Agent  lik 2022ci 
il  dən “Da  ğı  nıq sk  le  roz xəs  tə  li  yi  nin 
müali  cə  si, pro  fi  lak  ti  ka  sı və onun  la 
mü  ba  ri  zə təd  bir  lə  ri  nə dair Döv  lət 
Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı  na uy  ğun ola 
raq döv  lət tibb müəs  si  sə  lə  ri  nin qey 
diy  ya  tın  da olan mü  va  fiq xəs  tə  lə  ri 
dər  man va  si  tə  lə  ri ilə təc  hiz edir.

Ha  zır  da öl  kə  də və  rəm  li xəs  tə  lə 
rin sa  yı 5000 nə  fə  rə ça  tır. Agent  lik 
2020ci il  dən “Və  rəm  lə mü  ba  ri 
zə üz  rə Təd  bir  lər Proq  ra  mı”nın 
ic  ra  sı  na uy  ğun ola  raq döv  lət tibb 
müəs  si  sə  lə  ri  nin qey  diy  ya  tın  da 
olan və  rəm xəs  tə  lə  ri  ni dər  man va 
si  tə  lə  ri ilə təc  hiz edir. 

- İc  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta is  ti  qa  mə -
tin  də əha  li  nin tib  bi xid  mət -
lər  dən ya  rar  lan  ma  sı ilə ba  ğı 
maarif  ən  di  ril  mə iş  lə  ri ba -
rə  də han  sı təd  bir  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir? 

 Əha  li  nin ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
ilə bağ  lı mə  lu  mat  lı  lıq sə  viy  yə  si  ni 
ar  tır  maq məq  sə  di ilə gö  rü  lən təd 
bir  lər çər  çi  və  sin  də Azər  bay  ca  nın 
müx  tə  lif mo  bil ope  ra  tor  la  rı  na aid 5 
mil  yo  na ya  xın nöm  rə  yə mə  lu  mat 
lan  dı  rı  cı SMS gön  də  ri  lib.

Res  pub  li  ka üz  rə 25 “ASAN Xid 
mət” və “ASAN Kom  mu  nal” mər 
kə  zi  nin və 16 tibb müəs  si  sə  si  nin 
mo  ni  tor  la  rın  da ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
ilə bağ  lı maarif  ən  dir  mə xa  rak 
ter  li vi  deoçarx  lar təq  dim olu  nur. 
Vi  deoçarx  lar  da ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
çər  çi  və  sin  də tib  bi xid  mət  lər  dən 
is  ti  fa  də və digər mə  lu  mat  lar ək  si  ni 
ta  pıb.

Döv  lət və qey  ridöv  lət qu  rum 
la  rın  da ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta ilə bağ  lı 
3000dən çox əmək  da  şın iş  ti  ra  kı ilə 
73 mə  lu  mat  lan  dı  rı  cı ses  si  ya ke  çi 
ri  lib. 

Qu  rum rəs  mi  lə  ri tə  rə  fin  dən 
ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta ilə əla  qə  dar 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ye  ni  lik  lər, ötən 
ilin ye  kun  la  rı və ca  ri ilin fəaliy 
yə  ti ilə bağ  lı mət  buat konf  rans 
la  rı ke  çi  ri  lib, me  dia və te  le  vi  zi  ya 
ka  nal  la  rın  da xə  bər  lər ya  yım  la  nıb. 
Ha  be  lə ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta ilə bağ  lı 
pressre  liz  lər, xə  bər və açıq  la  ma  lar 
ha  zır  la  na  raq ic  ti  maiy  yə  tə elan olu 
nub, me  diadan da  xil olan sor  ğu  lar 
ca  vab  lan  dı  rı  lıb. İc  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
sis  te  mi haq  qın  da ən son ye  ni  lik  lər  
mü  tə  ma  di ola  raq müx  tə  lif dil  lər  də 
öl  kə  nin ən çox oxu  nan xə  bər sayt 
la  rın  da  oxu  cu  la  ra təq  dim edi  lir.

Agent  li  yin Real TV ilə əmək 
daş  lı  ğı nə  ti  cə  sin  də hər  həf  tə “Tib 
bi sı  ğor  ta saatı” ve  ri  li  şi ha  zır  la  nır. 
Əha  li ara  sın  da ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
ba  rə  də mə  lu  mat  lı  lı  ğın ar  tı  rıl  ma 
sı məq  sə  di ilə bu ve  ri  liş qu  ru  mun 
“Fa  ce  book” sə  hi  fə  sin  də ya  yım 
la  nır. Can  lı ya  yım za  ma  nı ic  ba  ri 
tib  bi sı  ğor  ta  da tib  bi xid  mət  lər  dən 
is  ti  fa  də qay  da  la  rı, Xid  mət  lər Zər  fi, 
gön  də  riş  lə  rin ve  ril  mə  si qay  da  sı, 
və  tən  daş mü  ra  ciət  lə  ri və di  gər bu 
ki  mi möv  zu  lar  la  bağ  lı  in  san  la  rı  
ma  raq  lan  dı  ran  mə  sə  lə  lə  rə ay  dın 
lıq  gə  ti  ri  lir. 

Bu  nun  la ya  na  şı, əha  li  ni ic  ba  ri 
tib  bi sı  ğor  ta sis  te  mi  nin üs  tün  lük 
lə  ri, Xid  mət  lər Zər  fi ilə tə  mi  na  ta 
alın  mış  tib  bi xid  mət  lər ba  rə  də 
mə  lu  mat  lan  dır  maq məq  sə  di ilə 
vi  deoçarx  lar, hə  yat he  ka  yə  lə  ri və 
in  foq  ra  fik post  lar ha  zır  la  na  raq 
qu  ru  mun so  sial me  dia he  sab  la 
rın  da pay  la  şı  lır, Agent  li  yin rəs  mi 
in  ter  net sə  hi  fə  sin  də və “YouTu  be” 
ka  na  lın  da yer  ləş  di  ri  lir, bu  sa  hə  də 
ki  ye  ni  lik  lər  lə bağ  lı çox  say  lı çap 
məh  sul  la  rı ha  zır  la  nır. 

- Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, 44 gün -
lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı 
bir çox qəh  rə  man oğul  la  rı -

mız şə  hid  lik zir  və  si  nə ucal  dı, 
bir çox  la  rı ya  ra  la  nıb xə  sa  rət 
al  dı. Və  tən mü  ha  ri  bə  si iş  ti -
rak  çı  la  rı  na və şə  hid ailə  lə  ri  nə 
qu  ru  mu  nuz tə  rə  fin  dən han  sı 
dəs  tək gös  tə  ri  lir? 

 Və  tən mü  ha  ri  bə  si  nin hər bir 
iş  ti  rak  çı  sı öl  kə rəh  bər  li  yi  nin və 
döv  lət qu  rum  la  rı  nın diq  qət və 
qay  ğı  sı ilə əha  tə olu  nur. Res  pub 
li  ka  mı  zın əra  zi bü  töv  lü  yü  nün 
mü  da  fiəsi uğ  run  da ya  ra  la  nan şəxs 
lə  rin, ha  be  lə şə  hid ailə  si üzv  lə  ri  nin 
müali  cə  si is  ti  qa  mə  tin  də döv  lət 
qay  ğı  sı  nın güc  lən  di  ril  mə  si si  ya  sə 
ti  nə uy  ğun ola  raq Agent  lik tə  rə 
fin  dən mü  hüm təd  bir  lər gö  rü  lür. 
Be  lə ki, 2021ci il  də 8500dən ar  tıq 
Və  tən mü  ha  ri  bə  si iş  ti  rak  çı  sı  na və 
şə  hid ailə  si üz  vü  nə ic  ba  ri tib  bi 

sı  ğor  ta çər  çi  və  sin  də 120 min  dən 
çox tib  bi xid  mət gös  tə  ri  lib. Öl  kə 
nin 8 şə  hər və ra  yo  nun  da yer  lə  şən 
TƏ  BİB və Sə  hiy  yə Na  zir  li  yi  nin 
ta  be  li  yin  də  ki tibb müəs  si  sə  lə  rin  də 
Və  tən mü  ha  ri  bə  si iş  ti  rak  çı  la  rı, şə 
hid ailə  si üzv  lə  ri və mü  ha  ri  bə  dən 
zə  rər çək  miş di  gər şəxs  lə  rə dəs 
tək məq  sə  di   ilə psi  xo  lo  ji yar  dım 
mər  kəz  lə  ri ya  ra  dı  lıb. 2021ci il  də 
hə  min mər  kəz  lər  də bu ka  te  qo  ri  ya 
lar  dan olan 3000dən çox və  tən  da 
şa psi  xo  lo  ji yar  dım gös  tə  ri  lib.

Ötən ilin av  qust ayın  dan eti  ba 
rən Agent  li  yin əmək  daş  la  rı DOST 
mər  kəz  lə  rin  də ya  ra  dı  lan va  hid əla 
qə  lən  dir  mə mər  kəz  lə  rin  də fəaliy 

yət gös  tə  rir  lər. Mü 
ha  ri  bə iş  ti  rak  çı  la  rı və 
şə  hid ailə  si üzv  lə  ri  nə 
bu mər  kəz  lər  də 2021ci 
il  də 115 və  tən  da  şa 130 
xid  mət gös  tə  ri  lib. 2022
ci ilin 4 ayı ər  zin  də 
isə 6500ə ya  xın Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si iş  ti  rak  çı  sı 
və şə  hid ailə  si üz  vü 
nə 47 min  dən çox tib  bi 
xid  mət, 100dən ar  tıq 
və  tən  da  şa isə psi  xo  lo  ji 
yar  dım gös  tə  ri  lib. Bu 
müd  dət ər  zin  də va  hid 
əla  qə  lən  dir  mə mər 

kəz  lə  rin  də 148 şəx  sə 161 xid  mət 
edi  lib. 

Ha  be  lə qu  rum tə  rə  fin  dən mü 
ha  ri  bə iş  ti  rak  çı  la  rı və şə  hid ailə  si 
üzv  lə  ri  nin mü  ra  ciət  lə  ri is  ti  qa  mə 
tin  də də mü  hüm təd  bir  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir. 2021ci il  də Agent  li  yə 
mü  ha  ri  bə iş  ti  rak  çı  la  rı və şə  hid 
ailə  lə  ri tə  rə  fin  dən 1845 ya  zı  lı mü 
ra  ciət da  xil olub və bu ka  te  qo  ri  ya 
lar  dan olan 380 və  tən  daş Agent  li 
yin mə  sul əmək  daş  la  rı tə  rə  fin  dən 
din  lə  ni  lib. 2022ci ilin 5 ayı ər  zin  də 
isə be  lə ya  zı  lı mü  ra  ciət  lə  rin sa  yı 
363, qə  bul edi  lən və  tən  daş  la  rın 
sa  yı isə 185 nə  fər təş  kil edir. Bü  tün 
mü  ra  ciət  lər hər  tə  rəf  i araş  dı  rı  lıb 
və və  tən  daş  la  rın mü  va  fiq tib  bi xid 
mət al  ma  la  rı üçün la  zı  mi təd  bir  lər 
gö  rü  lür. 

Ha  zır  da və  tən  daş  la  ra ic  ba  ri tib  bi sı -
ğor  ta  nın Xid  mət  lər Zər  fi çər  çi  və  sin  də  
3500-dən ar  tıq diaq  no  zu əha  tə edən 
2550 say  da tib  bi xid  mət gös  tə  ri  lir. 
Xid  mət  lər Zər  fi  nə da  xil olan tib  bi xid -
mət  lər və ta  rif  ər Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 2020-ci il 
10 yan  var ta  rix  li 5 nöm  rə  li Qə  ra  rı ilə 
təs  diq edi  lib. 
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la 44 nə  fər üzə  rin  də sü  mük ili  yi 
transp  lan  ta  si  ya  sı əmə  liy  ya  tı apa 
rı  lıb. Ey  ni za  man  da, əmə  liy  yat  dan 
ön  cə  ki və son  ra  kı mər  hə  lə  də tə  yin 
olu  nan dər  man va  si  tə  lə  ri xəs  tə  lə  rə 
ödə  niş  siz ve  ri  lir və tibb müəs  si  sə  si 
reak  tiv, tib  bi sər  fiy  yat və lə  va  zi 
mat  la təc  hiz olu  nur.

“Ana və uşaq  la  rın sağ  lam  lı  ğı 
nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na dair Döv  lət 
Proq  ra  mı” və “Uşaq  la  ra dair St  ra 
te  gi  ya  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üz  rə 
Fəaliy  yət Pla  nı” çər  çi  və  sin  də döv 
lət tibb müəs  si  sə  lə  rin  də neona  tal 
müayi  nə  lə  rin (to  puq tes  ti) apa  rıl 
ma  sı tə  min olu  nur. Ötən il  dən bu 
gü  nə qə  dər ye  ni  do  ğul  muş  lar ara 
sın  da ana  dan  gəl  mə və ir  si xəs  tə  lik 
lə  rin er  kən aş  kar  lan  ma  sı məq  sə  di 
ilə ke  çi  ri  lən müayi  nə  lə  rə 1100dən 
çox uşaq cəlb olu  nub. Müayi  nə  lər 
nə  ti  cə  sin  də heç bir kör  pə  də ana 
dan  gəl  mə və ir  si xəs  tə  lik aş  kar  lan 
ma  yıb.

İc  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın tət  bi  qi ilə 
2021ci ilin ap  rel ayın  dan eti  ba  rən 
döv  lət tibb müəs  si  sə  lə  rin  də “tər 
tes  ti” müayi  nə  si  nin apa  rıl  ma  sı  na 
baş  la  nı  lıb. Kis  toz fib  roz xəs  tə  li  yi 
nin er  kən aş  kar  lan  ma  sı  nı tə  min 
edən bu müayi  nə nə  ti  cə  sin  də 
uşaq  lar ara  sın  da əlil  lik hal  la  rı  nın 
qar  şı  sı  nı al  maq müm  kün  dür. Ötən 
ilin ap  rel ayın  dan bu gü  nə qə  dər 
uşaq  lar ara  sın  da 282 “tər tes  ti” 
apa  rı  lıb. Bu müayi  nə, ey  ni za  man 
da, “Ana və uşaq  la  rın sağ  lam  lı  ğı 
nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na dair Döv  lət 
Proq  ra  mı” çər  çi  və  sin  də ye  ni  do  ğul 
muş  lar  da da apa  rı  lır. 

Ha  zır  da öl  kə  də 306 min  dən 
çox qey  diy  yat  dan keç  miş şə  kər  li 
diabet xəs  tə  si var. Agent  lik 2022ci 
il  dən “Şə  kər  li diabet xəs  tə  li  yi üz  rə 
Döv  lət Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı  na uy 
ğun ola  raq döv  lət tibb müəs  si  sə 
lə  ri  nin qey  diy  ya  tın  da olan şə  kər  li 
diabet xəs  tə  lə  ri  ni dər  man va  si 
tə  lə  ri, vi  zual test çu  buq  la  rı, tibb 
müəs  si  sə  lə  ri  ni isə tib  bi lə  va  zi  mat 
və sər  fiy  yat mal  la  rı ilə təc  hiz edir.

Ca  ri sta  tis  tik gös  tə  ri  ci  lə  rə əsa 
sən öl  kə  də he  mo  fi  li  ya  lı xəs  tə  lə  rin 

sa  yı 2000 nə  fə  rə ya  xın  dır. Agent  lik 
2020ci il  dən “He  mo  fi  li  ya xəs  tə 
li  yi üz  rə Təd  bir  lər Proq  ra  mı”nın 
ic  ra  sı  na uy  ğun ola  raq döv  lət tibb 
müəs  si  sə  lə  ri  nin qey  diy  ya  tın  da 
olan he  mo  fi  li  ya xəs  tə  lə  ri  ni dər  man 
va  si  tə  lə  ri ilə təc  hiz edir.

Ha  zır  da öl  kə  də qa  nın bəd  xas 
sə  li xəs  tə  lik  lə  rin  dən əziy  yət çə  kən 
xəs  tə  lə  rin sa  yı ca  ri dövr  də 8500 
nə  fər  dən çox  dur. Agent  lik 2020ci 
il  dən “Qa  nın bəd  xas  sə  li xəs  tə 
lik  lə  ri ilə mü  ba  ri  zə üz  rə Təd  bir 

lər Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı  na uy  ğun 
ola  raq döv  lət tibb müəs  si  sə  lə  ri  nin 
qey  diy  ya  tın  da olan  be  lə xəs  tə  lə  ri 
dər  man va  si  tə  lə  ri, tib  bi sər  fiy  yat 
və ste  ri  li  za  si  ya lə  va  zi  mat  la  rı ilə 
təc  hiz edir.

Ha  zır  da öl  kə  də xro  ni  ki böy  rək 
ça  tış  maz  lı  ğı xəs  tə  li  yi  nin V mər  hə 
lə  sin  də olan xəs  tə  lə  rin sa  yı 3500 
nə  fər  dən ar  tıq  dır. Agent  lik 2022ci 
il  dən “Xro  ni  ki böy  rək ça  tış  maz 
lı  ğı üz  rə Təd  bir  lər Proq  ra  mı”nın 
ic  ra  sı  na uy  ğun ola  raq döv  lət tibb 
müəs  si  sə  lə  ri  nin qey  diy  ya  tın  da 
olan be  lə xəs  tə  lə  ri də dər  man va 

si  tə  lə  ri, dializ məs  rəf  ə  ri və tib  bi 
lə  va  zi  mat  lar  la təc  hiz edir.

Ca  ri sta  tis  tik gös  tə  ri  ci  lə  rə əsa  sən 
öl  kə  də da  ğı  nıq sk  le  roz xəs  tə  li  yin 
dən əziy  yət çə  kən xəs  tə  lə  rin sa  yı 
2000 nə  fə  rə ça  tır. Agent  lik 2022ci 
il  dən “Da  ğı  nıq sk  le  roz xəs  tə  li  yi  nin 
müali  cə  si, pro  fi  lak  ti  ka  sı və onun  la 
mü  ba  ri  zə təd  bir  lə  ri  nə dair Döv  lət 
Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı  na uy  ğun ola 
raq döv  lət tibb müəs  si  sə  lə  ri  nin qey 
diy  ya  tın  da olan mü  va  fiq xəs  tə  lə  ri 
dər  man va  si  tə  lə  ri ilə təc  hiz edir.

Ha  zır  da öl  kə  də və  rəm  li xəs  tə  lə 
rin sa  yı 5000 nə  fə  rə ça  tır. Agent  lik 
2020ci il  dən “Və  rəm  lə mü  ba  ri 
zə üz  rə Təd  bir  lər Proq  ra  mı”nın 
ic  ra  sı  na uy  ğun ola  raq döv  lət tibb 
müəs  si  sə  lə  ri  nin qey  diy  ya  tın  da 
olan və  rəm xəs  tə  lə  ri  ni dər  man va 
si  tə  lə  ri ilə təc  hiz edir. 

- İc  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta is  ti  qa  mə -
tin  də əha  li  nin tib  bi xid  mət -
lər  dən ya  rar  lan  ma  sı ilə ba  ğı 
maarif  ən  di  ril  mə iş  lə  ri ba -
rə  də han  sı təd  bir  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir? 

 Əha  li  nin ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
ilə bağ  lı mə  lu  mat  lı  lıq sə  viy  yə  si  ni 
ar  tır  maq məq  sə  di ilə gö  rü  lən təd 
bir  lər çər  çi  və  sin  də Azər  bay  ca  nın 
müx  tə  lif mo  bil ope  ra  tor  la  rı  na aid 5 
mil  yo  na ya  xın nöm  rə  yə mə  lu  mat 
lan  dı  rı  cı SMS gön  də  ri  lib.

Res  pub  li  ka üz  rə 25 “ASAN Xid 
mət” və “ASAN Kom  mu  nal” mər 
kə  zi  nin və 16 tibb müəs  si  sə  si  nin 
mo  ni  tor  la  rın  da ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
ilə bağ  lı maarif  ən  dir  mə xa  rak 
ter  li vi  deoçarx  lar təq  dim olu  nur. 
Vi  deoçarx  lar  da ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
çər  çi  və  sin  də tib  bi xid  mət  lər  dən 
is  ti  fa  də və digər mə  lu  mat  lar ək  si  ni 
ta  pıb.

Döv  lət və qey  ridöv  lət qu  rum 
la  rın  da ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta ilə bağ  lı 
3000dən çox əmək  da  şın iş  ti  ra  kı ilə 
73 mə  lu  mat  lan  dı  rı  cı ses  si  ya ke  çi 
ri  lib. 

Qu  rum rəs  mi  lə  ri tə  rə  fin  dən 
ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta ilə əla  qə  dar 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ye  ni  lik  lər, ötən 
ilin ye  kun  la  rı və ca  ri ilin fəaliy 
yə  ti ilə bağ  lı mət  buat konf  rans 
la  rı ke  çi  ri  lib, me  dia və te  le  vi  zi  ya 
ka  nal  la  rın  da xə  bər  lər ya  yım  la  nıb. 
Ha  be  lə ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta ilə bağ  lı 
pressre  liz  lər, xə  bər və açıq  la  ma  lar 
ha  zır  la  na  raq ic  ti  maiy  yə  tə elan olu 
nub, me  diadan da  xil olan sor  ğu  lar 
ca  vab  lan  dı  rı  lıb. İc  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
sis  te  mi haq  qın  da ən son ye  ni  lik  lər  
mü  tə  ma  di ola  raq müx  tə  lif dil  lər  də 
öl  kə  nin ən çox oxu  nan xə  bər sayt 
la  rın  da  oxu  cu  la  ra təq  dim edi  lir.

Agent  li  yin Real TV ilə əmək 
daş  lı  ğı nə  ti  cə  sin  də hər  həf  tə “Tib 
bi sı  ğor  ta saatı” ve  ri  li  şi ha  zır  la  nır. 
Əha  li ara  sın  da ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
ba  rə  də mə  lu  mat  lı  lı  ğın ar  tı  rıl  ma 
sı məq  sə  di ilə bu ve  ri  liş qu  ru  mun 
“Fa  ce  book” sə  hi  fə  sin  də ya  yım 
la  nır. Can  lı ya  yım za  ma  nı ic  ba  ri 
tib  bi sı  ğor  ta  da tib  bi xid  mət  lər  dən 
is  ti  fa  də qay  da  la  rı, Xid  mət  lər Zər  fi, 
gön  də  riş  lə  rin ve  ril  mə  si qay  da  sı, 
və  tən  daş mü  ra  ciət  lə  ri və di  gər bu 
ki  mi möv  zu  lar  la  bağ  lı  in  san  la  rı  
ma  raq  lan  dı  ran  mə  sə  lə  lə  rə ay  dın 
lıq  gə  ti  ri  lir. 

Bu  nun  la ya  na  şı, əha  li  ni ic  ba  ri 
tib  bi sı  ğor  ta sis  te  mi  nin üs  tün  lük 
lə  ri, Xid  mət  lər Zər  fi ilə tə  mi  na  ta 
alın  mış  tib  bi xid  mət  lər ba  rə  də 
mə  lu  mat  lan  dır  maq məq  sə  di ilə 
vi  deoçarx  lar, hə  yat he  ka  yə  lə  ri və 
in  foq  ra  fik post  lar ha  zır  la  na  raq 
qu  ru  mun so  sial me  dia he  sab  la 
rın  da pay  la  şı  lır, Agent  li  yin rəs  mi 
in  ter  net sə  hi  fə  sin  də və “YouTu  be” 
ka  na  lın  da yer  ləş  di  ri  lir, bu  sa  hə  də 
ki  ye  ni  lik  lər  lə bağ  lı çox  say  lı çap 
məh  sul  la  rı ha  zır  la  nır. 

- Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, 44 gün -
lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı 
bir çox qəh  rə  man oğul  la  rı -

mız şə  hid  lik zir  və  si  nə ucal  dı, 
bir çox  la  rı ya  ra  la  nıb xə  sa  rət 
al  dı. Və  tən mü  ha  ri  bə  si iş  ti -
rak  çı  la  rı  na və şə  hid ailə  lə  ri  nə 
qu  ru  mu  nuz tə  rə  fin  dən han  sı 
dəs  tək gös  tə  ri  lir? 

 Və  tən mü  ha  ri  bə  si  nin hər bir 
iş  ti  rak  çı  sı öl  kə rəh  bər  li  yi  nin və 
döv  lət qu  rum  la  rı  nın diq  qət və 
qay  ğı  sı ilə əha  tə olu  nur. Res  pub 
li  ka  mı  zın əra  zi bü  töv  lü  yü  nün 
mü  da  fiəsi uğ  run  da ya  ra  la  nan şəxs 
lə  rin, ha  be  lə şə  hid ailə  si üzv  lə  ri  nin 
müali  cə  si is  ti  qa  mə  tin  də döv  lət 
qay  ğı  sı  nın güc  lən  di  ril  mə  si si  ya  sə 
ti  nə uy  ğun ola  raq Agent  lik tə  rə 
fin  dən mü  hüm təd  bir  lər gö  rü  lür. 
Be  lə ki, 2021ci il  də 8500dən ar  tıq 
Və  tən mü  ha  ri  bə  si iş  ti  rak  çı  sı  na və 
şə  hid ailə  si üz  vü  nə ic  ba  ri tib  bi 

sı  ğor  ta çər  çi  və  sin  də 120 min  dən 
çox tib  bi xid  mət gös  tə  ri  lib. Öl  kə 
nin 8 şə  hər və ra  yo  nun  da yer  lə  şən 
TƏ  BİB və Sə  hiy  yə Na  zir  li  yi  nin 
ta  be  li  yin  də  ki tibb müəs  si  sə  lə  rin  də 
Və  tən mü  ha  ri  bə  si iş  ti  rak  çı  la  rı, şə 
hid ailə  si üzv  lə  ri və mü  ha  ri  bə  dən 
zə  rər çək  miş di  gər şəxs  lə  rə dəs 
tək məq  sə  di   ilə psi  xo  lo  ji yar  dım 
mər  kəz  lə  ri ya  ra  dı  lıb. 2021ci il  də 
hə  min mər  kəz  lər  də bu ka  te  qo  ri  ya 
lar  dan olan 3000dən çox və  tən  da 
şa psi  xo  lo  ji yar  dım gös  tə  ri  lib.

Ötən ilin av  qust ayın  dan eti  ba 
rən Agent  li  yin əmək  daş  la  rı DOST 
mər  kəz  lə  rin  də ya  ra  dı  lan va  hid əla 
qə  lən  dir  mə mər  kəz  lə  rin  də fəaliy 

yət gös  tə  rir  lər. Mü 
ha  ri  bə iş  ti  rak  çı  la  rı və 
şə  hid ailə  si üzv  lə  ri  nə 
bu mər  kəz  lər  də 2021ci 
il  də 115 və  tən  da  şa 130 
xid  mət gös  tə  ri  lib. 2022
ci ilin 4 ayı ər  zin  də 
isə 6500ə ya  xın Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si iş  ti  rak  çı  sı 
və şə  hid ailə  si üz  vü 
nə 47 min  dən çox tib  bi 
xid  mət, 100dən ar  tıq 
və  tən  da  şa isə psi  xo  lo  ji 
yar  dım gös  tə  ri  lib. Bu 
müd  dət ər  zin  də va  hid 
əla  qə  lən  dir  mə mər 

kəz  lə  rin  də 148 şəx  sə 161 xid  mət 
edi  lib. 

Ha  be  lə qu  rum tə  rə  fin  dən mü 
ha  ri  bə iş  ti  rak  çı  la  rı və şə  hid ailə  si 
üzv  lə  ri  nin mü  ra  ciət  lə  ri is  ti  qa  mə 
tin  də də mü  hüm təd  bir  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir. 2021ci il  də Agent  li  yə 
mü  ha  ri  bə iş  ti  rak  çı  la  rı və şə  hid 
ailə  lə  ri tə  rə  fin  dən 1845 ya  zı  lı mü 
ra  ciət da  xil olub və bu ka  te  qo  ri  ya 
lar  dan olan 380 və  tən  daş Agent  li 
yin mə  sul əmək  daş  la  rı tə  rə  fin  dən 
din  lə  ni  lib. 2022ci ilin 5 ayı ər  zin  də 
isə be  lə ya  zı  lı mü  ra  ciət  lə  rin sa  yı 
363, qə  bul edi  lən və  tən  daş  la  rın 
sa  yı isə 185 nə  fər təş  kil edir. Bü  tün 
mü  ra  ciət  lər hər  tə  rəf  i araş  dı  rı  lıb 
və və  tən  daş  la  rın mü  va  fiq tib  bi xid 
mət al  ma  la  rı üçün la  zı  mi təd  bir  lər 
gö  rü  lür. 

Ha  zır  da və  tən  daş  la  ra ic  ba  ri tib  bi sı -
ğor  ta  nın Xid  mət  lər Zər  fi çər  çi  və  sin  də  
3500-dən ar  tıq diaq  no  zu əha  tə edən 
2550 say  da tib  bi xid  mət gös  tə  ri  lir. 
Xid  mət  lər Zər  fi  nə da  xil olan tib  bi xid -
mət  lər və ta  rif  ər Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 2020-ci il 
10 yan  var ta  rix  li 5 nöm  rə  li Qə  ra  rı ilə 
təs  diq edi  lib. 
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Mən hə lə or ta mək təb də oxu
du ğum  il lər də Mur tuz Ələs gə
rov  Azər bay can te le vi zi ya sın da 
“Qi tə lər, ha di sə lər”, “Pla ne ti mi zin 
mən zə rə si” ve ri liş lə ri ni  apa rır dı. 
Ol duq ca  sə mi mi və də rin ana li tik  
tə fək kü rə ma lik bu si ya si ic mal
çı nın bü tün çı xış la rı nı diq qət lə 
iz lə yir dim. Ha di sə lə ri  ol duq ca 
ma raq lı və an la şı lan dil lə şərh edir, 
baş ve rən lə rə özü nün dü şün cə və 
ba xış la rı nı  əla və edə rək ta ma şa
çı la ra  çat dı rır dı.  Son ra lar  ya rım 
əsr dən ar tıq bir döv rü əha tə edən 
çox şa xə li fəaliy yə ti ər zin də Azər

bay can da el min və təh si lin in ki
şa fı na la yiq li töh fə lər ver miş bu 
in sa nın Azər bay can Mil li Məc li si
nə  rəh bər lik et di yi  dövr də  par la
ment Apa ra tın da ça lış maq qis mə ti 
mə nim də ta le yi mə ya zıl dı.  Bu 
şan sa  gö rə  hər  za man  ta le yi mə 
min nət da ram və  bu gü nə qə dər 
də bun dan  qü rur his si du yu ram.  

Dü şü nü rəm ki, bu in sa nın ən 
önəm li key fiy yə ti şəx siy yə ti ni, 
cə miy yə t də ki nü fu zu nu, mə nə vi 
ka mil lik də rə cə si ni və zi fə si, el mi  
də rə cə lə ri ilə de yil, sa də cə adı və 
so ya dı ilə  ifa də edə bil mə si idi. 

Onun in san la rın gö zün də ki də yə
ri nin heç vaxt tut du ğu mən səb dən 
ası lı ol ma dı ğı na əmi nəm.  

Gü nü bu gün də Mur tuz  müəl
li min sa də cə  adı nı çək mək ye tər li 
olur ki, öl kə nin ən sa vad lı hü quq
şü nas la rın dan bi ri nin, gör kəm
li pe da qo qun, Azər bay ca nın ən 
qo ca man təh sil oca ğı sa yı lan Ba kı 
Döv lət Uni ver si te ti nin keç miş 
rek to ru nun, hü quq  elm lə ri  dok
to ru nun, pro fes so run, Ümum mil li 
Li der  Hey dər  Əli ye vin ən ya xın  
si lah da şı,  Azər bay can par la men
ti nə  uzun bir  dövr də  rəh bər lik 

et miş spi ke rin, nə ha yət, zi ya lı 
öv lad lar ye tiş dir miş gö zəl ailə baş
çı sı nın, müd rik ağ saq qa lın  nur lu  
si ma sı göz lər  önün də can lan sın. 

Mur tuz Ələs gə rov ilk növ bə də  
gör kəm li elm xa di mi,  res pub li
ka da  bey nəl xalq  hü quq  nə zə
riy yə si nin  tə məl da şı nı  qo yan  
alim lə ri miz dən bi ri dir. Həm çi nin 
bey nəl xalq  hü quq  nə zə riy yə si üz
rə  ilk dok tor luq  dis ser ta si ya sı nın  
müəl li fi dir.  Bu  sa hə də ge niş el mi  
təd qi qat la ra,  sər bəst  tə fək kü rə, 
dü şün cə ra kur su na, ge niş ya ra
dı cı lıq  ax ta rış la rı na ma lik olan 
şəxs dir. Kons ti tu si ya  hü qu qu na,  
bey nəl xalq hü qu qa, döv lət  qu ru
cu lu ğu na,  eko lo gi ya  hü qu qu na  
həsr  olun muş  san bal lı el mi  əsər
lə rin müəl li fi ki mi ta nı nan ali min 
so vet il lə rin də yaz dı ğı “Tə biət  və 
qa nun”  mo noq ra fi ya sı   el mi ic
ti maiy yət  tə rə fin dən  çox  bö yük  
ma raq  do ğur muş dur.

Bu nun la ya na şı o, müs tə qil 
Azər bay ca nın döv lət çi lik ta ri xin də 
bö yük xid mət lə ri olan ic ti maisi
ya si xa dim kimi tanındı. Mur tuz  

müəl lim mil li par la men tin for ma
laş ma sın da əvəz siz rol oy na dı. 
Hü quq elm lə ri üz rə zən gin bi lik və 
təc rü bə yə ma lik alim, lə ya qət li zi
ya lı ki mi hər za man xa tır la nan bu 
in san Azər bay can döv lət çi li yi nin 
qu rul ma sı na və in ki şa fı na də yər li 
töh fə lər ver miş gör kəm li şəx siy
yət lər ara sın da özü nə məx sus yer 
tu tur. 

Azər bay can döv lət müs tə qil
li yi ni bər pa et di yi dövr də öl kə 
üçün ta ri xi əhə miy yət kəsb edən 
ta le yük lü ha di sə lə rin fəal iş ti rak çı
sı olan Mur tuz Ələs gə rov hə mi şə 
əsl və tən daş möv qe yi nü ma yiş 
et dir di,  res pub li ka mı zın əra zi 
bü töv lü yü və su ve ren li yi uğ run da 
apa rı lan mü ba ri zə də qə tiy yət və 
əzm kar lıq gös tər di. 

İyunun 30-u bütün 
dünyada Beynəlxalq 
Parlamentarizm Günü 
kimi qeyd olunur. 
Bununla əlaqədar 
Azərbaycan  parla-
mentinin sabiq  sədri, 
Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin ən yaxın  
silahdaşlarından 
olan, “91-lər”dən 
biri, tanınmış alim,  
görkəmli dövlət xadimi  
Murtuz Ələsgərovun 
həyat yoluna və 
çoxşaxəli fəaliyyətinə 
nəzər salmaq istədik.

Parlamentin yaddaşında daim yaşayanlar

MURTUZ ƏLƏSGƏRoV
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Mən hə lə or ta mək təb də oxu
du ğum  il lər də Mur tuz Ələs gə
rov  Azər bay can te le vi zi ya sın da 
“Qi tə lər, ha di sə lər”, “Pla ne ti mi zin 
mən zə rə si” ve ri liş lə ri ni  apa rır dı. 
Ol duq ca  sə mi mi və də rin ana li tik  
tə fək kü rə ma lik bu si ya si ic mal
çı nın bü tün çı xış la rı nı diq qət lə 
iz lə yir dim. Ha di sə lə ri  ol duq ca 
ma raq lı və an la şı lan dil lə şərh edir, 
baş ve rən lə rə özü nün dü şün cə və 
ba xış la rı nı  əla və edə rək ta ma şa
çı la ra  çat dı rır dı.  Son ra lar  ya rım 
əsr dən ar tıq bir döv rü əha tə edən 
çox şa xə li fəaliy yə ti ər zin də Azər

bay can da el min və təh si lin in ki
şa fı na la yiq li töh fə lər ver miş bu 
in sa nın Azər bay can Mil li Məc li si
nə  rəh bər lik et di yi  dövr də  par la
ment Apa ra tın da ça lış maq qis mə ti 
mə nim də ta le yi mə ya zıl dı.  Bu 
şan sa  gö rə  hər  za man  ta le yi mə 
min nət da ram və  bu gü nə qə dər 
də bun dan  qü rur his si du yu ram.  

Dü şü nü rəm ki, bu in sa nın ən 
önəm li key fiy yə ti şəx siy yə ti ni, 
cə miy yə t də ki nü fu zu nu, mə nə vi 
ka mil lik də rə cə si ni və zi fə si, el mi  
də rə cə lə ri ilə de yil, sa də cə adı və 
so ya dı ilə  ifa də edə bil mə si idi. 

Onun in san la rın gö zün də ki də yə
ri nin heç vaxt tut du ğu mən səb dən 
ası lı ol ma dı ğı na əmi nəm.  

Gü nü bu gün də Mur tuz  müəl
li min sa də cə  adı nı çək mək ye tər li 
olur ki, öl kə nin ən sa vad lı hü quq
şü nas la rın dan bi ri nin, gör kəm
li pe da qo qun, Azər bay ca nın ən 
qo ca man təh sil oca ğı sa yı lan Ba kı 
Döv lət Uni ver si te ti nin keç miş 
rek to ru nun, hü quq  elm lə ri  dok
to ru nun, pro fes so run, Ümum mil li 
Li der  Hey dər  Əli ye vin ən ya xın  
si lah da şı,  Azər bay can par la men
ti nə  uzun bir  dövr də  rəh bər lik 

et miş spi ke rin, nə ha yət, zi ya lı 
öv lad lar ye tiş dir miş gö zəl ailə baş
çı sı nın, müd rik ağ saq qa lın  nur lu  
si ma sı göz lər  önün də can lan sın. 

Mur tuz Ələs gə rov ilk növ bə də  
gör kəm li elm xa di mi,  res pub li
ka da  bey nəl xalq  hü quq  nə zə
riy yə si nin  tə məl da şı nı  qo yan  
alim lə ri miz dən bi ri dir. Həm çi nin 
bey nəl xalq  hü quq  nə zə riy yə si üz
rə  ilk dok tor luq  dis ser ta si ya sı nın  
müəl li fi dir.  Bu  sa hə də ge niş el mi  
təd qi qat la ra,  sər bəst  tə fək kü rə, 
dü şün cə ra kur su na, ge niş ya ra
dı cı lıq  ax ta rış la rı na ma lik olan 
şəxs dir. Kons ti tu si ya  hü qu qu na,  
bey nəl xalq hü qu qa, döv lət  qu ru
cu lu ğu na,  eko lo gi ya  hü qu qu na  
həsr  olun muş  san bal lı el mi  əsər
lə rin müəl li fi ki mi ta nı nan ali min 
so vet il lə rin də yaz dı ğı “Tə biət  və 
qa nun”  mo noq ra fi ya sı   el mi ic
ti maiy yət  tə rə fin dən  çox  bö yük  
ma raq  do ğur muş dur.

Bu nun la ya na şı o, müs tə qil 
Azər bay ca nın döv lət çi lik ta ri xin də 
bö yük xid mət lə ri olan ic ti maisi
ya si xa dim kimi tanındı. Mur tuz  

müəl lim mil li par la men tin for ma
laş ma sın da əvəz siz rol oy na dı. 
Hü quq elm lə ri üz rə zən gin bi lik və 
təc rü bə yə ma lik alim, lə ya qət li zi
ya lı ki mi hər za man xa tır la nan bu 
in san Azər bay can döv lət çi li yi nin 
qu rul ma sı na və in ki şa fı na də yər li 
töh fə lər ver miş gör kəm li şəx siy
yət lər ara sın da özü nə məx sus yer 
tu tur. 

Azər bay can döv lət müs tə qil
li yi ni bər pa et di yi dövr də öl kə 
üçün ta ri xi əhə miy yət kəsb edən 
ta le yük lü ha di sə lə rin fəal iş ti rak çı
sı olan Mur tuz Ələs gə rov hə mi şə 
əsl və tən daş möv qe yi nü ma yiş 
et dir di,  res pub li ka mı zın əra zi 
bü töv lü yü və su ve ren li yi uğ run da 
apa rı lan mü ba ri zə də qə tiy yət və 
əzm kar lıq gös tər di. 

İyunun 30-u bütün 
dünyada Beynəlxalq 
Parlamentarizm Günü 
kimi qeyd olunur. 
Bununla əlaqədar 
Azərbaycan  parla-
mentinin sabiq  sədri, 
Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin ən yaxın  
silahdaşlarından 
olan, “91-lər”dən 
biri, tanınmış alim,  
görkəmli dövlət xadimi  
Murtuz Ələsgərovun 
həyat yoluna və 
çoxşaxəli fəaliyyətinə 
nəzər salmaq istədik.

Parlamentin yaddaşında daim yaşayanlar

MURTUZ ƏLƏSGƏRoV
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1991ci il də Azər bay can müs tə
qil li yi ni bər pa et dik dən son ra öl kə
də gər gin ic ti maisi ya si pro ses lər 
cə rə yan edir di. Azərbaycanda yaş lı 
və or ta nəs lə mən sub olan bü tün 
və tən daş lar 1993cü ilin iyun gün
lə ri ni yax şı xa tır la yır lar. Xal qı mız 
il lər lə ar zu sun da ol du ğu və 1991
ci il də qa zan dı ğı müs tə qil li yi ni 
itir mək təh lü kə si ilə üzüzə qal
mış dı. Ha ki miy yət böh ra nı, xaos, 
öz ba şı na lıq, anar xi ya res pub li ka nı 
bü rü müş dü. Qa nun lar iş lə mir di, 
qa nun suz si lah lı bir ləş mə lər və tən 
tor pa ğı nı qo ru maq əvə zi nə ha ki
miy yə tə gəl mək hə və si nə dü şən 
bə zi üz də ni raq şəxs lə rə xid mət 
edir di. Azər bay can fak ti ki ola raq 
ida rə olun mur du. Mü qəd dəs və 
əzə li  tor paq la rı mız  birbi ri nin 
ar dın ca iş ğal edi lir di. Cəb hə dən  
gə lən şə hid   xə bər lə ri nin, ya ra
lı la rın ar dıara sı  kə sil mir di.  Bir  
mil yon dan  ar tıq soy da şı mız öz  

doğ ma  eveşik lə rin dən, də dəba
ba  yurd la rın dan   di dər gin düş
müş, ocaq la rı na od vu rul muş du. 
1993cü il iyu nun 4də Gən cə də 
hö ku mət qüv və lə ri ara sın da si lah lı 
toq quş ma baş ver di, gü nah sız in
san la rın qa nı axı dıl dı. De mək olar 
ki, öl kə ar tıq və tən daş mü ha ri bə
si nin as ta na sın day dı. Ba kı da isə 
kres lo uğ run da mü ba ri zə  ge dir, 
məz lum xal qın ta le yi kim sə ni ma
raq lan dır mır dı.

Be lə bir  mə qam da xal qı mı zın  
ümid lə ba xan göz lə ri ye ga nə bir  
is ti qa mə tə  Nax çı va na  yö nəl di. 
Da hi şəx siy yət, türk dün ya sı nın 
bö yük oğ lu Hey dər Əli yev  Ba
kı da 1990cı ilin qan lı 20  Yan var  
ha di sə lə ri    za ma nı xal qı na  qar şı 
baş ver miş bu haq sız lı ğa  eti raz  
sə si ni ucalt dı ğı na   gö rə Mosk
va da tut du ğu  mə sul və zi fə dən 
is te fa  ve rə rək Nax çı va na  doğ ma 
eloba sı na  qa yıt mış dı.  Nax çı van 

Ali Məc li si nin səd ri  və zi fə si ni 
tu tur du. Ar tıq  Ulu Ön dər blo ka
da  və ziy yə tin də olan Nax çı van da   
iq ti sa di  sa bit lik ya ra da bil miş di.  
Bü tün Azər bay can və tən daş la rı 
əmin idi ki, xal qı mı zı düş dü yü fə
la kət gir da bın dan yal nız və yal nız 
bu da hi si ya sət çi  Hey dər Əli yev 
çı xa ra bi lər. Uşaq dan bö yü yə hər 
kəs ni cat yo lu nu bö yük döv lət çi lik 
təc rü bə si nə ma lik olan bu in sa nın 
ha ki miy yət sü ka nı ar xa sı na keç
mə sin də gö rür dü. 

Elə o gün lər də 91 nə fər ta nın
mış zi ya lı Ulu Ön də rə tə kid lə mü
ra ciət et di ki, öl kə ni düş dü yü bu 
bə la dan qur tar sın. Hey dər Əli ye vi 
ha ki miy yə tə də vət edən qa baq cıl 
zi ya lı lar ara sın da  Mur tuz  Ələs
gə rov  bi rin ci lər  sı ra sın da  idi və 
xü su si nü fu zu var dı.  Əl bət ə, bu, 
hə min dövr üçün ol duq ca təh lü
kə li ad dım idi. Çün ki Azər bay can 
xal qı na düş mən olan bə zi qüv və lər 

Hey dər Əli yev şəx siy yə tin dən açıqaş kar çə ki
nir, hər vəch lə Ulu Ön də rin ye ni dən ha ki miy yə tə 
gəl mə si nin qar şı sı nı al ma ğa ça lı şır dı lar. Onun 
ha ki miy yə tə  gəl mə si ni is rar  edən lər və ya xın 
tə rəf dar la rı daim təz yiq lər lə üz lə şir, tə qib lə rə 
mə ruz qa lır dı lar.  Tə bii ki, Mur tuz  müəl lim də 
on lar dan bi ri idi...

Hər za man əqi də si nə sa diq li yi ilə se çi lən 
Mur tuz Ələs gə rov xal qı mı zın  hə min çə tin gün
lə rin də, ta le yük lü mə sə lə lə rin həl lin də heç nə dən 
çə kin mə di, mil li mə na fe yin mü da fiəsi nə qalx
dı. Azər bay ca nın ağır gün lə rin də da hi si ya sət çi 
Hey dər Əli ye vin müd rik li yi nə, uzaq gö rən li yi
nə, və tən pər vər li yi nə və qə tiy yə ti nə gü və nə rək, 
on dan xal qa yol gös tər mə si ni, xi las kar lıq mis
si ya sı nı ye ri nə ye tir mə si ni xa hiş edən  məş hur 
“91lər”dən ol du.  Bu nun la bağ lı Ulu Ön də rə 
mü ra ciət ün van la dı lar.  Çün ki  ürək dən ina nır dı
lar ki, xal qı mı zı ta ri xin bu çə tin sı na ğın dan çı xa
ra bi lə cək ye ga nə şəx siy yət Hey dər Əli yev dir. 

Mü ra ciətə im za atan lar ara sın da bi rin ci lər 
sı ra sın da olan Mur tuz müəl lim hə lə Hey dər 
Əli yev Nax çı van da olar kən də fə lər lə onun gö
rü şü nə get miş, ta le yük lü mə sə lə lər lə bağ lı fi kir 
mü ba di lə si apar mış dı. O, bu yol da  də fə lər lə 
ağır zər bə lər lə üz ləş di, çə tin mü ba hi sə lə rə gir di, 
hət a dö yü lə rək ağır  xə sa rət lə rə də mə ruz qal dı, 
sağ lam lı ğı ilə im ta ha na da çə kil di,  am ma yo lun
dan və əqi də sin dən dön mə di. Mur tuz  müəl lim 
özü bu ba rə də xa ti rə lə rin də de yir di: “BakıDövlət
UniversitetininHüquqfakültəsindəgününsonuna
yaxınişlərimibitiribçıxdım.Köhnə“Moskviç”imə
yaxınlaşdım.İkinəfərnaməlumoğlanəvvəlcədən
kafedranınönünəgəlibmənimişdənnəvaxtçıxa-
cağımlamaraqlanırmış.Mənonlarıgörməmişdim.
Evəçatdım,mağazadançörəkalıbyuxarıqalxmaq
istəyirdimki,üzəriməyeridilər.Əvvəlçoxdafikir
vermədim.Sonragördümki,əllərindəbıçaqvar.Biri
mənimüzüməbirneçəzərbəendirdi.Digəriisədə-
mirlingləayaqlarımavurdu.Yerəyıxıldım.Yara-
larımdanqanaxırdı.Qonşularpolisvətəciliyardım
çağırdılar.Xəstəxanayayerləşdirildimvədüz6ay
stasionarşəraitdəmüalicəolundum.HeydərƏliyev
buhadisənieşidibNaxçıvandanmənəzəngeləmişdi:
-Murtuzmüəllim,təəssüfedirəmki,mənəgörə

beləağırtəzyiqəməruzqalmısınız-dedi.
Mənisə-HeydərƏliyevimüdafiəedərkənxəsa-

rətalmaqşərəfdir-deyəcavabverdim”.
O döv rün ağır im ta han la rın dan şə rəf ə çı xan 

Mur tuz Ələs gə rov Ulu Ön də rin sə da qət li si lah
daş la rın dan bi ri ola raq öm rü nün so nu na dək bu 
mis si ya  nı lə ya qət lə ye ri nə ye tir di və daim onun 
ide ya la rı na  sa diq  bir  in san ola raq ya şa dı. 

Dos ye: Mur tuz Nə cəf oğ lu Ələs gə rov 1928-ci il sent yab-
rın 20-də  qə dim Gən cə də  do ğul muş dur.  1945-ci il də or ta 
mək tə bi əla  qiy mət lər lə bi ti rən gənc  elə hə min il Azər bay-
can Döv lət Uni ver si te ti nin Hü quq fa kül tə si nə da xil ol muş, 
1950-ci il də bu qo ca man təh sil oca ğı nı fərq lən mə dip lo mu 
ilə ba şa vur muş dur. 

Uni ver si te ti  bi ti rən ki mi  SS Rİ Elm lər Aka de mi ya sı nın 
Döv lət və Hü quq İns ti tu tu nun as pi ran tu ra sın da təh si li ni 
da vam et dir miş, 1953-cü il də bey nəl xalq hü quq sa hə sin də 
hü quq elm lə ri üz rə na mi zəd lik, 1968-ci il də isə dok tor luq 
dis ser ta si ya la rı nı mü da fiə et miş dir. 

1954-cü il dən öm rü nün so nu na dək  Ba kı Döv lət Uni ver-
si te ti nin Hü quq fa kül tə sin də pe da qo ji fəaliy yət  gös tə rən 
alim müx tə lif il lər də bu ra da baş müəl lim, do sent, pro fes sor 
və ka fed ra mü di ri ol muş, 1993-1996-cı il lər də isə uni ver si-
te tin rek to ru və zi fə si ni da şı mış dır. 

Araş dır ma la rı ilə el mi ic ti maiy yə tin də rin rəğ bə ti ni qa-
za nan,  bey nəl xalq hü quq sa hə sin də bö yük nü fuz sa hi bi 
olan Mur tuz Ələs gə ro vun müəl li fi ol du ğu 200-dən ar tıq el-
mi əsər, bir sı ra mo noq ra fi ya lar, 40-a ya xın dərs lik və dərs 
və saiti mü tə xəs sis lər  və bu  sa hə ni öy rə nən in san lar  üçün 
də yər li  mən bə ki mi qiy mət lən di ri lir. Ta nın mış alim yük-
sək ix ti sas lı kadr la rın ha zır lan ma sı üçün bö yük qüv və sərf 
et miş, onun el mi rəh bər li yi ilə on lar la gənc hü quq şü nas 
alim lik də rə cə si al mış dır. 

O, ABŞ, Bö yük Bri ta ni ya,  Fran sa  və  Ya po ni ya  ki mi 
öl kə lər də iş ti rak çı sı ol du ğu müx tə lif konf rans və sim po-
zium lar da Azər bay ca nın hü quq  el mi  sa hə sin də ki  nailiy-
yət lə ri ni la yi qin cə  təb liğ  et miş dir. Rus  və in gi lis  dil lə ri ni 
mü kəm məl bi lən Mur tuz Ələs gə rov Ki yev Mil li Uni ver si te-
ti nin  fəx ri dok to ru, Bey nəl xalq Hü quq As so siasi ya sı nın və 
Azər bay can Hü quq şü nas lar İt ti fa qı nın üz vü ol muş, uzun 
il lər “Azər bay can Res pub li ka sı nın Əmək dar hü quq şü na sı” 
fəx ri  adı nı qü rur la da şı mış dır. 

Mur tuz Ələs gə rov I, II və III ça ğı rış Azər bay can Res pub-
li ka sı Mil li Məc li si nin de pu ta tı, 1996-cı il okt yab rın 16-dan 
2005-ci il de kab rın 2-dək isə par la men tin səd ri ol muş dur. 
Par la ment də  təm sil olun du ğu dövr ər zin də  döv lə tin hü-
qu qi ba za sı nın möh kəm tə məl lər üzə rin də qu rul ma sı na, 
öl kə də par la ment ənə nə lə ri nin tə şək kül tap ma sı na san bal lı 
töh fə lər ver miş dir. Hü qu qi döv lət qu ru cu lu ğu sa hə sin də və 
müs tə qil Azər bay can Res pub li ka sı nın ilk Kons ti tu si ya sı nın 
ha zır lan ma sın da onun da nıl maz xid mət lə ri var dır. Bir çox 
qa nun la rın və qa nun ve ri ci lik akt la rı nın iş lə nib ha zır lan ma-
sın da və qə bul edil mə sin də bi la va si tə iş ti rak et miş dir.

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın tə sis edil mə si və for ma-
laş ma sı na fəal şə kil də qo şu lan Mur tuz Ələs gə rov öm rü nün 
so nu na dək bu  par ti ya nın sədr müavi ni və zi fə si ni da şı mış dır. 

Mur tuz Ələs gə rov 2012-ci il  av qus tun 7-də Ba kı şə-
hə rin də uzun sü rən xəs tə lik dən son ra 84 ya şın da və fat 
et miş dir.
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1991ci il də Azər bay can müs tə
qil li yi ni bər pa et dik dən son ra öl kə
də gər gin ic ti maisi ya si pro ses lər 
cə rə yan edir di. Azərbaycanda yaş lı 
və or ta nəs lə mən sub olan bü tün 
və tən daş lar 1993cü ilin iyun gün
lə ri ni yax şı xa tır la yır lar. Xal qı mız 
il lər lə ar zu sun da ol du ğu və 1991
ci il də qa zan dı ğı müs tə qil li yi ni 
itir mək təh lü kə si ilə üzüzə qal
mış dı. Ha ki miy yət böh ra nı, xaos, 
öz ba şı na lıq, anar xi ya res pub li ka nı 
bü rü müş dü. Qa nun lar iş lə mir di, 
qa nun suz si lah lı bir ləş mə lər və tən 
tor pa ğı nı qo ru maq əvə zi nə ha ki
miy yə tə gəl mək hə və si nə dü şən 
bə zi üz də ni raq şəxs lə rə xid mət 
edir di. Azər bay can fak ti ki ola raq 
ida rə olun mur du. Mü qəd dəs və 
əzə li  tor paq la rı mız  birbi ri nin 
ar dın ca iş ğal edi lir di. Cəb hə dən  
gə lən şə hid   xə bər lə ri nin, ya ra
lı la rın ar dıara sı  kə sil mir di.  Bir  
mil yon dan  ar tıq soy da şı mız öz  

doğ ma  eveşik lə rin dən, də dəba
ba  yurd la rın dan   di dər gin düş
müş, ocaq la rı na od vu rul muş du. 
1993cü il iyu nun 4də Gən cə də 
hö ku mət qüv və lə ri ara sın da si lah lı 
toq quş ma baş ver di, gü nah sız in
san la rın qa nı axı dıl dı. De mək olar 
ki, öl kə ar tıq və tən daş mü ha ri bə
si nin as ta na sın day dı. Ba kı da isə 
kres lo uğ run da mü ba ri zə  ge dir, 
məz lum xal qın ta le yi kim sə ni ma
raq lan dır mır dı.

Be lə bir  mə qam da xal qı mı zın  
ümid lə ba xan göz lə ri ye ga nə bir  
is ti qa mə tə  Nax çı va na  yö nəl di. 
Da hi şəx siy yət, türk dün ya sı nın 
bö yük oğ lu Hey dər Əli yev  Ba
kı da 1990cı ilin qan lı 20  Yan var  
ha di sə lə ri    za ma nı xal qı na  qar şı 
baş ver miş bu haq sız lı ğa  eti raz  
sə si ni ucalt dı ğı na   gö rə Mosk
va da tut du ğu  mə sul və zi fə dən 
is te fa  ve rə rək Nax çı va na  doğ ma 
eloba sı na  qa yıt mış dı.  Nax çı van 

Ali Məc li si nin səd ri  və zi fə si ni 
tu tur du. Ar tıq  Ulu Ön dər blo ka
da  və ziy yə tin də olan Nax çı van da   
iq ti sa di  sa bit lik ya ra da bil miş di.  
Bü tün Azər bay can və tən daş la rı 
əmin idi ki, xal qı mı zı düş dü yü fə
la kət gir da bın dan yal nız və yal nız 
bu da hi si ya sət çi  Hey dər Əli yev 
çı xa ra bi lər. Uşaq dan bö yü yə hər 
kəs ni cat yo lu nu bö yük döv lət çi lik 
təc rü bə si nə ma lik olan bu in sa nın 
ha ki miy yət sü ka nı ar xa sı na keç
mə sin də gö rür dü. 

Elə o gün lər də 91 nə fər ta nın
mış zi ya lı Ulu Ön də rə tə kid lə mü
ra ciət et di ki, öl kə ni düş dü yü bu 
bə la dan qur tar sın. Hey dər Əli ye vi 
ha ki miy yə tə də vət edən qa baq cıl 
zi ya lı lar ara sın da  Mur tuz  Ələs
gə rov  bi rin ci lər  sı ra sın da  idi və 
xü su si nü fu zu var dı.  Əl bət ə, bu, 
hə min dövr üçün ol duq ca təh lü
kə li ad dım idi. Çün ki Azər bay can 
xal qı na düş mən olan bə zi qüv və lər 

Hey dər Əli yev şəx siy yə tin dən açıqaş kar çə ki
nir, hər vəch lə Ulu Ön də rin ye ni dən ha ki miy yə tə 
gəl mə si nin qar şı sı nı al ma ğa ça lı şır dı lar. Onun 
ha ki miy yə tə  gəl mə si ni is rar  edən lər və ya xın 
tə rəf dar la rı daim təz yiq lər lə üz lə şir, tə qib lə rə 
mə ruz qa lır dı lar.  Tə bii ki, Mur tuz  müəl lim də 
on lar dan bi ri idi...

Hər za man əqi də si nə sa diq li yi ilə se çi lən 
Mur tuz Ələs gə rov xal qı mı zın  hə min çə tin gün
lə rin də, ta le yük lü mə sə lə lə rin həl lin də heç nə dən 
çə kin mə di, mil li mə na fe yin mü da fiəsi nə qalx
dı. Azər bay ca nın ağır gün lə rin də da hi si ya sət çi 
Hey dər Əli ye vin müd rik li yi nə, uzaq gö rən li yi
nə, və tən pər vər li yi nə və qə tiy yə ti nə gü və nə rək, 
on dan xal qa yol gös tər mə si ni, xi las kar lıq mis
si ya sı nı ye ri nə ye tir mə si ni xa hiş edən  məş hur 
“91lər”dən ol du.  Bu nun la bağ lı Ulu Ön də rə 
mü ra ciət ün van la dı lar.  Çün ki  ürək dən ina nır dı
lar ki, xal qı mı zı ta ri xin bu çə tin sı na ğın dan çı xa
ra bi lə cək ye ga nə şəx siy yət Hey dər Əli yev dir. 

Mü ra ciətə im za atan lar ara sın da bi rin ci lər 
sı ra sın da olan Mur tuz müəl lim hə lə Hey dər 
Əli yev Nax çı van da olar kən də fə lər lə onun gö
rü şü nə get miş, ta le yük lü mə sə lə lər lə bağ lı fi kir 
mü ba di lə si apar mış dı. O, bu yol da  də fə lər lə 
ağır zər bə lər lə üz ləş di, çə tin mü ba hi sə lə rə gir di, 
hət a dö yü lə rək ağır  xə sa rət lə rə də mə ruz qal dı, 
sağ lam lı ğı ilə im ta ha na da çə kil di,  am ma yo lun
dan və əqi də sin dən dön mə di. Mur tuz  müəl lim 
özü bu ba rə də xa ti rə lə rin də de yir di: “BakıDövlət
UniversitetininHüquqfakültəsindəgününsonuna
yaxınişlərimibitiribçıxdım.Köhnə“Moskviç”imə
yaxınlaşdım.İkinəfərnaməlumoğlanəvvəlcədən
kafedranınönünəgəlibmənimişdənnəvaxtçıxa-
cağımlamaraqlanırmış.Mənonlarıgörməmişdim.
Evəçatdım,mağazadançörəkalıbyuxarıqalxmaq
istəyirdimki,üzəriməyeridilər.Əvvəlçoxdafikir
vermədim.Sonragördümki,əllərindəbıçaqvar.Biri
mənimüzüməbirneçəzərbəendirdi.Digəriisədə-
mirlingləayaqlarımavurdu.Yerəyıxıldım.Yara-
larımdanqanaxırdı.Qonşularpolisvətəciliyardım
çağırdılar.Xəstəxanayayerləşdirildimvədüz6ay
stasionarşəraitdəmüalicəolundum.HeydərƏliyev
buhadisənieşidibNaxçıvandanmənəzəngeləmişdi:
-Murtuzmüəllim,təəssüfedirəmki,mənəgörə

beləağırtəzyiqəməruzqalmısınız-dedi.
Mənisə-HeydərƏliyevimüdafiəedərkənxəsa-

rətalmaqşərəfdir-deyəcavabverdim”.
O döv rün ağır im ta han la rın dan şə rəf ə çı xan 

Mur tuz Ələs gə rov Ulu Ön də rin sə da qət li si lah
daş la rın dan bi ri ola raq öm rü nün so nu na dək bu 
mis si ya  nı lə ya qət lə ye ri nə ye tir di və daim onun 
ide ya la rı na  sa diq  bir  in san ola raq ya şa dı. 

Dos ye: Mur tuz Nə cəf oğ lu Ələs gə rov 1928-ci il sent yab-
rın 20-də  qə dim Gən cə də  do ğul muş dur.  1945-ci il də or ta 
mək tə bi əla  qiy mət lər lə bi ti rən gənc  elə hə min il Azər bay-
can Döv lət Uni ver si te ti nin Hü quq fa kül tə si nə da xil ol muş, 
1950-ci il də bu qo ca man təh sil oca ğı nı fərq lən mə dip lo mu 
ilə ba şa vur muş dur. 

Uni ver si te ti  bi ti rən ki mi  SS Rİ Elm lər Aka de mi ya sı nın 
Döv lət və Hü quq İns ti tu tu nun as pi ran tu ra sın da təh si li ni 
da vam et dir miş, 1953-cü il də bey nəl xalq hü quq sa hə sin də 
hü quq elm lə ri üz rə na mi zəd lik, 1968-ci il də isə dok tor luq 
dis ser ta si ya la rı nı mü da fiə et miş dir. 

1954-cü il dən öm rü nün so nu na dək  Ba kı Döv lət Uni ver-
si te ti nin Hü quq fa kül tə sin də pe da qo ji fəaliy yət  gös tə rən 
alim müx tə lif il lər də bu ra da baş müəl lim, do sent, pro fes sor 
və ka fed ra mü di ri ol muş, 1993-1996-cı il lər də isə uni ver si-
te tin rek to ru və zi fə si ni da şı mış dır. 

Araş dır ma la rı ilə el mi ic ti maiy yə tin də rin rəğ bə ti ni qa-
za nan,  bey nəl xalq hü quq sa hə sin də bö yük nü fuz sa hi bi 
olan Mur tuz Ələs gə ro vun müəl li fi ol du ğu 200-dən ar tıq el-
mi əsər, bir sı ra mo noq ra fi ya lar, 40-a ya xın dərs lik və dərs 
və saiti mü tə xəs sis lər  və bu  sa hə ni öy rə nən in san lar  üçün 
də yər li  mən bə ki mi qiy mət lən di ri lir. Ta nın mış alim yük-
sək ix ti sas lı kadr la rın ha zır lan ma sı üçün bö yük qüv və sərf 
et miş, onun el mi rəh bər li yi ilə on lar la gənc hü quq şü nas 
alim lik də rə cə si al mış dır. 

O, ABŞ, Bö yük Bri ta ni ya,  Fran sa  və  Ya po ni ya  ki mi 
öl kə lər də iş ti rak çı sı ol du ğu müx tə lif konf rans və sim po-
zium lar da Azər bay ca nın hü quq  el mi  sa hə sin də ki  nailiy-
yət lə ri ni la yi qin cə  təb liğ  et miş dir. Rus  və in gi lis  dil lə ri ni 
mü kəm məl bi lən Mur tuz Ələs gə rov Ki yev Mil li Uni ver si te-
ti nin  fəx ri dok to ru, Bey nəl xalq Hü quq As so siasi ya sı nın və 
Azər bay can Hü quq şü nas lar İt ti fa qı nın üz vü ol muş, uzun 
il lər “Azər bay can Res pub li ka sı nın Əmək dar hü quq şü na sı” 
fəx ri  adı nı qü rur la da şı mış dır. 

Mur tuz Ələs gə rov I, II və III ça ğı rış Azər bay can Res pub-
li ka sı Mil li Məc li si nin de pu ta tı, 1996-cı il okt yab rın 16-dan 
2005-ci il de kab rın 2-dək isə par la men tin səd ri ol muş dur. 
Par la ment də  təm sil olun du ğu dövr ər zin də  döv lə tin hü-
qu qi ba za sı nın möh kəm tə məl lər üzə rin də qu rul ma sı na, 
öl kə də par la ment ənə nə lə ri nin tə şək kül tap ma sı na san bal lı 
töh fə lər ver miş dir. Hü qu qi döv lət qu ru cu lu ğu sa hə sin də və 
müs tə qil Azər bay can Res pub li ka sı nın ilk Kons ti tu si ya sı nın 
ha zır lan ma sın da onun da nıl maz xid mət lə ri var dır. Bir çox 
qa nun la rın və qa nun ve ri ci lik akt la rı nın iş lə nib ha zır lan ma-
sın da və qə bul edil mə sin də bi la va si tə iş ti rak et miş dir.

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın tə sis edil mə si və for ma-
laş ma sı na fəal şə kil də qo şu lan Mur tuz Ələs gə rov öm rü nün 
so nu na dək bu  par ti ya nın sədr müavi ni və zi fə si ni da şı mış dır. 

Mur tuz Ələs gə rov 2012-ci il  av qus tun 7-də Ba kı şə-
hə rin də uzun sü rən xəs tə lik dən son ra 84 ya şın da və fat 
et miş dir.
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Ümum mil li Li der də hər za man 
Mur tuz Ələs gə ro va pe şə kar bir hü
quq şü nas ki mi bö yük eh ti ram və 
eti mad gös tə rir di. Tə sa dü fi de yil di 
ki, 1995ci il də Pre zi dent Hey dər 
Əli ye vin sədr li yi ilə müasir döv
rün tə ləb lə ri nə uy ğun, hü qu qi 
de mok ra tik döv lət və və tən daş cə
miy yə ti qu ru cu lu ğu nu tə min edən 
Kons ti tu si ya la yi hə si nin ha zır lan
ma sı məq sə di ilə ya ra dı lan ko mis
si ya nın üzv lə rin dən bi ri də məhz 
Mur tuz Ələs gə rov idi.

Hər za man öz iş gü zar lı ğı və 
prin si pial lı ğı ilə se çi lən Mur tuz 
Ələs gə rov el mipe da qo ji fəaliy yə
ti ilə ya na şı, öl kə miz də baş ve rən 
ic ti maisi ya si pro ses lər də də fəal lıq 
nü ma yiş et di rir, in san la rı na ra hat 
edən mə sə lə lə rin əda lət li həl li nə 
ça lı şır dı. 1990cı il lə rin əv vəl lə rin
də Ulu Ön də rin rəh bər li yi ilə ya ra
dı lan, bu gün re gionun ən bö yük 
si ya si təş ki la tı olan Ye ni Azər bay

can Par ti ya sı nın for ma laş ma sın da 
və təş ki lat lan ma sın da onun ya xın
dan iş ti rakı ol du və uzun müd dət 
par ti ya nın sədr müavi ni ki mi si ya
si fəaliy yət gös tər di, Hey dər Əli
yev ide ya la rı nın real lı ğa çev ril mə si 
üçün var qüv və si ni əsir gə mə di.

Öz el mi, ic ti maisi ya si fəaliy yə ti 
ilə in san lar ara sın da nü fuz qa zan
mış, fəal zi ya lı möv qe yi nə ma lik 
pro fes sor Mur tuz Ələs gə rov 1995ci 
il də ilk ça ğı rış Azər bay can Res
pub li ka sı Mil li Məc li si nin de pu ta tı 

se çil di. Par la ment fəaliy
yə ti döv rün də öl kə nin 
qa nun ve ri ci lik ba za sı
nın ya ra dıl ma sın da və 
möh kəm lən di ril mə sin də 
ya xın dan iş ti rak et di. 
1996cı il okt yab rın 16da 
Azər bay can Res pub li ka
sı Mil li Məc li si nin səd ri 
se çil di və on ilə ya xın 
müd dət də bu və zi fə ni 
bü tün mə su liy yə ti ilə 

ye ri nə ye tir di. O, res pub li ka mız da 
qa nun ve ri ci lik sis te mi nin kons ti tu
sion prin sip lər əsa sın da tək mil ləş
di ril mə si nə önəm li töh fə lər ver di, 
həm çi nin hü qu qi döv lət qu ru cu
lu ğu sa hə sin də, məh kə məhü quq 
is la hat la rı nın hə ya ta ke çi ril mə sin də 
xid mət lər gös tər di.

Tə sa dü fi de yil di ki, Mur tuz 
Ələs gə ro vun el mi və  ic ti maisi
ya si fəaliy yə ti öl kə rəh bər li yi nin 
diq qə tin dən kə nar da  qal ma dı.  O,  

də fə lər lə yük sək döv lət mü ka
fat la rı na la yiq gö rül dü, “İs tiq lal” 
or de ni, “Azər bay can Res pub li ka
sı Pre zi den ti nin fəx ri dip lo mu”, 
Müs tə qil Döv lət lər Bir li yi nin 
“Sod ru jest vo” or de ni, Ru si ya Fe
de ra si ya sı nın “Dost luq” or de ni ilə 
və di gər fəx ri ad lar la, mü ka fat lar
la təl tif edil di.

Nü mu nə vi ailə baş çı sı olan 
Mur tuz müəl li min hə yat yol da şı  
Na bat  xa nım ta nın mış hə kim ki mi 
öl kə də adsan qa za nıb. De mək olar 
ki, Mur tuz müəl li min  hə ya tın da
kı bü tün  uğur lar da bu  qa dı nın  
da nıl maz  xid mə ti  var.  Hər  kə sə 
ör nək olan bu ailə də  3 gö zəl öv lad 
bö yü yüb. Bu gün  cə miy yət də  ye
tə rin cə  ta nı nan və sa vad lı  hü quq
şü nas ki mi adsan qa za nan bö yük 
oğ lu  1ci  də rə cə döv lət mü şa vi ri 
olan Fuad  Ələs gə rov Pre zi dent  
Ad mi nist ra si ya sın da mə sul və zi fə 
da şı yır. Ki çik oğ lu   Fəx ri  də  ata
sı nın  ix ti sa sı nı özü nə amal se çib. 
O da uzun il lər dir pro ku ror luq  
or qan la rın da  sə mə rə li  fəaliy yət 
gös tə rir. Qız la rı Fə ri də xa nım isə 
ana sı nın yo lu ilə ge dib, hə kim dir. 
Ar tıq ailə bir az da qol la nıbbu
daq la nıb, çox say lı nə vənə ti cə lər 
bö yü yüb, hə ya ta  atı lıb lar. On la rın 
hər bi ri  va li deyn lə rin dən  gör
dük lə ri  tər bi yə əsa sın da  el mə və 
xal qa  xid mət  yo lu nu tu tur,  ba ba 
Mur tuz Ələs gə ro vun so ya dı na  la
yiq ol ma ğa əzm gös tə rir lər. 

Bü tün hə ya tı nı möh kəm ira də
li, və tən pər vər ruh lu, xal qı na və 
və tə ni nə bağ lı, əda lət li in san ki mi 
ya şa yan,  uşaq lıq  ar zu su olan qa
nun la rın ke şi yin də dur maq, in san
la rın hü quq la rı nı mü da fiə et mək  
ideal la rı na  la yiq li şə kil də xid mət  
gös tə rən gör kəm li ic ti maisi ya si 
xa di min, elm və təh si lin in ki şa fı na 
bö yük töh fə lər ver miş alimpe da
qo qun, Azər bay can par la men ti nin 
yad da şın da xoş iz bu ra xan par la
men ta ri nin  Mur tuz  Ələs gə ro vun 
əziz xa ti rə si onu ta nı yan la rın qəl
bin də daim ya şa yır və ya şa ya caq.

Qə rən fil Man su ro va 

O döv rün ağır im ta han la rın dan şə-
rəf ə çı xan Mur tuz Ələs gə rov Ulu 
Ön də rin sə da qət li si lah daş la rın dan 
bi ri ola raq öm rü nün so nu na dək bu 
mis si ya  nı lə ya qət lə ye ri nə ye tir di və 
daim onun ide ya la rı na  sa diq  bir  
in san ola raq ya şa dı. 
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Ümum mil li Li der də hər za man 
Mur tuz Ələs gə ro va pe şə kar bir hü
quq şü nas ki mi bö yük eh ti ram və 
eti mad gös tə rir di. Tə sa dü fi de yil di 
ki, 1995ci il də Pre zi dent Hey dər 
Əli ye vin sədr li yi ilə müasir döv
rün tə ləb lə ri nə uy ğun, hü qu qi 
de mok ra tik döv lət və və tən daş cə
miy yə ti qu ru cu lu ğu nu tə min edən 
Kons ti tu si ya la yi hə si nin ha zır lan
ma sı məq sə di ilə ya ra dı lan ko mis
si ya nın üzv lə rin dən bi ri də məhz 
Mur tuz Ələs gə rov idi.

Hər za man öz iş gü zar lı ğı və 
prin si pial lı ğı ilə se çi lən Mur tuz 
Ələs gə rov el mipe da qo ji fəaliy yə
ti ilə ya na şı, öl kə miz də baş ve rən 
ic ti maisi ya si pro ses lər də də fəal lıq 
nü ma yiş et di rir, in san la rı na ra hat 
edən mə sə lə lə rin əda lət li həl li nə 
ça lı şır dı. 1990cı il lə rin əv vəl lə rin
də Ulu Ön də rin rəh bər li yi ilə ya ra
dı lan, bu gün re gionun ən bö yük 
si ya si təş ki la tı olan Ye ni Azər bay

can Par ti ya sı nın for ma laş ma sın da 
və təş ki lat lan ma sın da onun ya xın
dan iş ti rakı ol du və uzun müd dət 
par ti ya nın sədr müavi ni ki mi si ya
si fəaliy yət gös tər di, Hey dər Əli
yev ide ya la rı nın real lı ğa çev ril mə si 
üçün var qüv və si ni əsir gə mə di.

Öz el mi, ic ti maisi ya si fəaliy yə ti 
ilə in san lar ara sın da nü fuz qa zan
mış, fəal zi ya lı möv qe yi nə ma lik 
pro fes sor Mur tuz Ələs gə rov 1995ci 
il də ilk ça ğı rış Azər bay can Res
pub li ka sı Mil li Məc li si nin de pu ta tı 

se çil di. Par la ment fəaliy
yə ti döv rün də öl kə nin 
qa nun ve ri ci lik ba za sı
nın ya ra dıl ma sın da və 
möh kəm lən di ril mə sin də 
ya xın dan iş ti rak et di. 
1996cı il okt yab rın 16da 
Azər bay can Res pub li ka
sı Mil li Məc li si nin səd ri 
se çil di və on ilə ya xın 
müd dət də bu və zi fə ni 
bü tün mə su liy yə ti ilə 

ye ri nə ye tir di. O, res pub li ka mız da 
qa nun ve ri ci lik sis te mi nin kons ti tu
sion prin sip lər əsa sın da tək mil ləş
di ril mə si nə önəm li töh fə lər ver di, 
həm çi nin hü qu qi döv lət qu ru cu
lu ğu sa hə sin də, məh kə məhü quq 
is la hat la rı nın hə ya ta ke çi ril mə sin də 
xid mət lər gös tər di.

Tə sa dü fi de yil di ki, Mur tuz 
Ələs gə ro vun el mi və  ic ti maisi
ya si fəaliy yə ti öl kə rəh bər li yi nin 
diq qə tin dən kə nar da  qal ma dı.  O,  

də fə lər lə yük sək döv lət mü ka
fat la rı na la yiq gö rül dü, “İs tiq lal” 
or de ni, “Azər bay can Res pub li ka
sı Pre zi den ti nin fəx ri dip lo mu”, 
Müs tə qil Döv lət lər Bir li yi nin 
“Sod ru jest vo” or de ni, Ru si ya Fe
de ra si ya sı nın “Dost luq” or de ni ilə 
və di gər fəx ri ad lar la, mü ka fat lar
la təl tif edil di.

Nü mu nə vi ailə baş çı sı olan 
Mur tuz müəl li min hə yat yol da şı  
Na bat  xa nım ta nın mış hə kim ki mi 
öl kə də adsan qa za nıb. De mək olar 
ki, Mur tuz müəl li min  hə ya tın da
kı bü tün  uğur lar da bu  qa dı nın  
da nıl maz  xid mə ti  var.  Hər  kə sə 
ör nək olan bu ailə də  3 gö zəl öv lad 
bö yü yüb. Bu gün  cə miy yət də  ye
tə rin cə  ta nı nan və sa vad lı  hü quq
şü nas ki mi adsan qa za nan bö yük 
oğ lu  1ci  də rə cə döv lət mü şa vi ri 
olan Fuad  Ələs gə rov Pre zi dent  
Ad mi nist ra si ya sın da mə sul və zi fə 
da şı yır. Ki çik oğ lu   Fəx ri  də  ata
sı nın  ix ti sa sı nı özü nə amal se çib. 
O da uzun il lər dir pro ku ror luq  
or qan la rın da  sə mə rə li  fəaliy yət 
gös tə rir. Qız la rı Fə ri də xa nım isə 
ana sı nın yo lu ilə ge dib, hə kim dir. 
Ar tıq ailə bir az da qol la nıbbu
daq la nıb, çox say lı nə vənə ti cə lər 
bö yü yüb, hə ya ta  atı lıb lar. On la rın 
hər bi ri  va li deyn lə rin dən  gör
dük lə ri  tər bi yə əsa sın da  el mə və 
xal qa  xid mət  yo lu nu tu tur,  ba ba 
Mur tuz Ələs gə ro vun so ya dı na  la
yiq ol ma ğa əzm gös tə rir lər. 

Bü tün hə ya tı nı möh kəm ira də
li, və tən pər vər ruh lu, xal qı na və 
və tə ni nə bağ lı, əda lət li in san ki mi 
ya şa yan,  uşaq lıq  ar zu su olan qa
nun la rın ke şi yin də dur maq, in san
la rın hü quq la rı nı mü da fiə et mək  
ideal la rı na  la yiq li şə kil də xid mət  
gös tə rən gör kəm li ic ti maisi ya si 
xa di min, elm və təh si lin in ki şa fı na 
bö yük töh fə lər ver miş alimpe da
qo qun, Azər bay can par la men ti nin 
yad da şın da xoş iz bu ra xan par la
men ta ri nin  Mur tuz  Ələs gə ro vun 
əziz xa ti rə si onu ta nı yan la rın qəl
bin də daim ya şa yır və ya şa ya caq.

Qə rən fil Man su ro va 

O döv rün ağır im ta han la rın dan şə-
rəf ə çı xan Mur tuz Ələs gə rov Ulu 
Ön də rin sə da qət li si lah daş la rın dan 
bi ri ola raq öm rü nün so nu na dək bu 
mis si ya  nı lə ya qət lə ye ri nə ye tir di və 
daim onun ide ya la rı na  sa diq  bir  
in san ola raq ya şa dı. 
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- Xa  nım Guo Min, Azər  bay -
can  la Çin ara  sın  da ço  xəsr  lik 
ta  ri  xə ma  lik mü  na  si  bət  lər 
möv  cud  dur. Çin  dən qay -
naq  la  nan İpək Yo  lu iki öl  kə 
ara  sın  da  kı dost  lu  ğun ba  riz 
sü  bu  tu  dur. Siz  cə, xalq  la  rı  mı -
zı bir  ləş  di  rən amil  lər nə  dən 
iba  rət  dir?

 Hə  lə 2000 il bun  dan əv  vəl Çin 
və Azər  bay  can xalq  la  rı  nı qə  dim 
İpək Yo  lu sıx bağ  la  yıb. Əsr  lər bo  yu  
xalq  la  rı  mız ara  sın  da möv  cud olan 
ti  ca  rət və mə  də  ni əla  qə  lər həm də 
möh  kəm dost  lu  ğa çev  ri  lib. Qə  dim 
ta  ri  xi olan öl  kə  lə  ri  mi  zin men  ta  li  tet 
lə  rin  də, mil  li adətənə  nə  lə  rin  də və 
də  yər  lə  rin  də çox ox  şar  lıq  lar var. 

Döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər 
də əsas amil xalq  la  rın birbi  ri  nə 
qar  şı  lıq  lı rəğ  bə  ti  dir, ən baş  lı  ca 
sı isə xalq  lar ara  sın  da  kı mə  nə  vi 
ya  xın  lıq  dır. Çi  nin irə  li sür  dü  yü 
“Bir kə  mər, bir yol” bir  gə la  yi 
hə  si  Azər  bay  ca  nın “Bö  yük İpək 
Yo  lu  nun bər  pa  sı” mil  li in  ki  şaf 
st  ra  te  gi  ya  sı ilə tam uz  la  şır. Öl  kə  lər 
bey  nəl  xalq aləm  də sıx əmək  daş  lıq 
edir, mul  ti  la  te  rizm, elə  cə də Bir  ləş 
miş Mil  lət  lər Təş  ki  la  tı  nın nü  fu  zu 
nu qo  ru  maq və in  ki  şaf et  mək  də 
olan öl  kə  lə  rin ma  raq  la  rı  nı mü  da  fiə 
et  mək prin  sip  lə  ri  nə tam riayət 
edir  lər. 

Çin Xalq Res  pub  li  ka  sı  nın Səd  ri 
Si Cin  pi  nin tək  lif et  di  yi qlo  bal in 
ki  şaf və qlo  bal təh  lü  kə  siz  lik tə  şəb 
büs  lə  ri  ni Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl 
ham Əli  yev hər za  man dəs  tək  lə  yir. 
Qə  fil gə  lən  və dün  ya  nı sar  sı  dan 
CO  VID19 pan  de  mi  ya  sı  nın qar  şı 
sın  da Çin və Azər  bay  can birbir 
lə  ri  nə kö  mək edə  rək çə  tin dövr 
lər  dən ke  çib və bu ölüm  cül vi  ru  sa 
qar  şı mü  ba  ri  zə  də bir  gə əmək  daş 
lıq edib  lər.  Bu, “dost çə  tin gün  də 
ta  nı  nır” de  yi  mi  nin hə  qi  qi  li  yi  ni 
bir da  ha sü  but edir. Xalq  la  rı  mı  zın 
ümu  mi ma  raq dairə  si və möh 
kəm dost  lu  ğu mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin 
sa  bit və uzun  müd  dət  li in  ki  şa  fı  nın 
əsa  sı  nı şərt  lən  di  rir. İna  nı  ram ki, öl 
kə  lə  ri  miz və xalq  la  rı  mız ara  sın  da  
əsr  lər bo  yu da  vam edən bu  əla  qə 
lər dost  lu  ğun möh  kəm  lən  mə  si  nə 
ye  ni tə  kan ve  rə  cək.  

- Bu il Çin və Azər  bay  can 
ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na -
si  bət  lə  rin qu  rul  ma  sı  nın 30 ili 
ta  mam olur. İki  tə  rəf  i əla  qə -

lə  rin ha  zır  kı sə  viy  yə  si  ni ne  cə 
qiy  mət  lən  di  rər  di  niz?

 Doğ  ru  dur, 1992ci il ap  re  lin 
2də Çin və Azər  bay  can döv  lət  lə 
ri rəs  mi ola  raq dip  lo  ma  tik əla 
qə  lər qu  rub  lar. Hə  min vaxt  dan 
da öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da dost  luq 
mü  na  si  bət  lə  ri ye  ni mər  hə  lə  yə qə 
dəm qo  yub. Bu müd  dət ər  zin  də 
öl  kə  lə  ri  miz daim qar  şı  lıq  lı hör  mət, 
eti  mad, meh  ri  ban qon  şu  luq və 
dost  luq prin  sip  lə  ri  nə riayət edə 
rək iki  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə  ri in  ki  şaf 
et  di  rib  lər. Son il  lər  də Çin Xalq 
Res  pub  li  ka  sı  nın Səd  ri Si Cin  pi  nin 
və Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə öl  kə  lər ara 
sın  da qar  şı  lıq  lı si  ya  si inam da  vam 
lı su  rət  də möh  kəm  lə  nir, prak  ti  ki 
əmək  daş  lıq öz bəh  rə  si  ni ve  rir. 
Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da mə  də  ni və 
hu  ma  ni  tar əla  qə  lər in  ki  şaf edir, 
ənə  nə  vi dost  luq da  ha da güc  lə  nir. 
Xalq  la  rı  mı  zın seç  di  yi in  ki  şaf yo  lu 
bu  gün  kü real  lıq  la  ra uy  ğun ola  raq 
da  vam et  di  ri  lir. Azər  bay  can və Çin 
döv  lət  lə  ri hər za  man birbi  ri  nin 
su  ve  ren  li  yə və əra  zi bü  töv  lü  yü  nə 
qar  şı  lıq  lı hör  mət gös  tə  rir, birbi  ri 
nin da  xi  li iş  lə  ri  nə qa  rış  mır  lar. 

Hər iki öl  kə  nin mil  li in  ki  şaf 
st  ra  te  gi  ya  la  rı çox uy  ğun  dur. Biz iq 
ti  sa  diy  yat, ti  ca  rət, nəq  liy  yat, ener  ji, 
ra  bi  tə və bu ki  mi bir çox sa  hə  lər  də 
prak  ti  ki əmək  daş  lı  ğı daim də  rin 
ləş  di  ri  rik. İki  tə  rəf  i ti  ca  rə  tin həc  mi 
dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  rin qu  rul 
ma  sı  nın il  kin mər  hə  lə  sin  də 1,5 mil 
yon ABŞ dol  la  rı idi  sə, ha  zır  da bu 
rə  qəm re  kord zir  və  yə yük  sə  lə  rək 2 
mil  yard ABŞ dol  la  rı olub, yə  ni 1200 
də  fə  dən çox ar  tıb. Çin döv  riy  yə  si 
nə gö  rə Azər  bay  ca  nın dör  dün  cü ən 
bö  yük ti  ca  rət tə  rəf  da  şı  dır, öl  kə 
yə id  xal həc  mi  nə gö  rə isə üçün  cü 
döv  lət  dir. Mə  də  ni və hu  ma  ni  tar 
sa  hə  lər  də əmək  daş  lıq me  xa  niz  mi 
daim tək  mil  ləş  di  ri  lir, yer  li ha  ki  miy 
yət or  qan  la  rı, uni  ver  si  tet  lər, ana  li  tik 
mər  kəz  lər və KİVlər ara  sın  da sıx 
mü  ba  di  lə  lər qu  ru  lur. Azər  bay 
can  da sü  rət  lə Çin di  li  ni öy  rən  mək 
ten  den  si  ya  sı da  vam edir və bir çox 
is  te  dad  lı gənc tə  lə  bə  lər təh  sil al  maq 
və öz bi  lik  lə  ri  ni in  ki  şaf et  dir  mək 
üçün Çi  nə ge  dir  lər. Bu da tə  bii ki, 
iki öl  kə xalq  la  rı ara  sın  da əla  qə  lə  rin 
möh  kəm  lən  mə  si  nə kö  mək edir.

 Dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  ri  mi 
zin 30 il  li  yi iki  tə  rəf  i əmək  daş  lı  ğın 

in  ki  şa  fın  da nəin  ki mü  hüm dövr 
dür, həm də ye  ni baş  lan  ğıc nöq  tə 
si  dir. Çin bu döv  rü Azər  bay  can  la 
qar  şı  lıq  lı eti  ma  dın da  ha da də  rin 
ləş  di  ril  mə  si və iki xalq arasında 
əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə  si, 
mü  na  si  bət  lə  rin da  vam  lı in  ki  şa  fı  na 
kö  mək et  mək üçün bir für  sət ki  mi 
dəyərləndirməyə səy gös  tə  rir. 

- Xa  nım sə  fir, Azər  bay  can 
Mil  li Məc  li  si  nin səd  ri xa  nım 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va ilə gö  rü  şü -
nüz ke  çi  ril  di. İki öl  kə  nin qa -
nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı ara  sın  da 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lı -
ğın sə  viy  yə  si  ni ne  cə qiy  mət -
lən  di  rir  si  niz? Öl  kə  lə  ri  mi  zin 
qar  şı  lıq  lı fəaliy  yə  ti  nin da  ha 
da də  rin  ləş  mə  si üçün han  sı 
ye  ni im  kan  lar möv  cud  dur? 

 Son il  lər hər iki öl  kə  nin döv  lət 
baş  çı  la  rı  nın şəx  si dəs  tə  yi ilə Çin və 
Azər  bay  can qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı 
yük  sək sə  viy  yə  də əmək  daş  lıq mü 
na  si  bət  lə  ri  ni qo  ru  yub sax  la  mış  lar. 
Par  la  ment üzv  lə  ri teztez qar  şı  lıq  lı 
sə  fər  lər hə  ya  ta ke  çi  rir  lər. 

2019cu ilin sent  yab  rın  da Çin 
Mil  li Xalq Konq  re  si  nin Daimi Ko 

Mü sa hi bi miz Çin Xalq Res pub li ka sı nın Azər bay can Res pub-
li ka sın da kı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Guo Mindir.

Bu gün Çin-Azərbaycan 
münasibətləri ən 
yüksək mərhələdədir 
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- Xa  nım Guo Min, Azər  bay -
can  la Çin ara  sın  da ço  xəsr  lik 
ta  ri  xə ma  lik mü  na  si  bət  lər 
möv  cud  dur. Çin  dən qay -
naq  la  nan İpək Yo  lu iki öl  kə 
ara  sın  da  kı dost  lu  ğun ba  riz 
sü  bu  tu  dur. Siz  cə, xalq  la  rı  mı -
zı bir  ləş  di  rən amil  lər nə  dən 
iba  rət  dir?

 Hə  lə 2000 il bun  dan əv  vəl Çin 
və Azər  bay  can xalq  la  rı  nı qə  dim 
İpək Yo  lu sıx bağ  la  yıb. Əsr  lər bo  yu  
xalq  la  rı  mız ara  sın  da möv  cud olan 
ti  ca  rət və mə  də  ni əla  qə  lər həm də 
möh  kəm dost  lu  ğa çev  ri  lib. Qə  dim 
ta  ri  xi olan öl  kə  lə  ri  mi  zin men  ta  li  tet 
lə  rin  də, mil  li adətənə  nə  lə  rin  də və 
də  yər  lə  rin  də çox ox  şar  lıq  lar var. 

Döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər 
də əsas amil xalq  la  rın birbi  ri  nə 
qar  şı  lıq  lı rəğ  bə  ti  dir, ən baş  lı  ca 
sı isə xalq  lar ara  sın  da  kı mə  nə  vi 
ya  xın  lıq  dır. Çi  nin irə  li sür  dü  yü 
“Bir kə  mər, bir yol” bir  gə la  yi 
hə  si  Azər  bay  ca  nın “Bö  yük İpək 
Yo  lu  nun bər  pa  sı” mil  li in  ki  şaf 
st  ra  te  gi  ya  sı ilə tam uz  la  şır. Öl  kə  lər 
bey  nəl  xalq aləm  də sıx əmək  daş  lıq 
edir, mul  ti  la  te  rizm, elə  cə də Bir  ləş 
miş Mil  lət  lər Təş  ki  la  tı  nın nü  fu  zu 
nu qo  ru  maq və in  ki  şaf et  mək  də 
olan öl  kə  lə  rin ma  raq  la  rı  nı mü  da  fiə 
et  mək prin  sip  lə  ri  nə tam riayət 
edir  lər. 

Çin Xalq Res  pub  li  ka  sı  nın Səd  ri 
Si Cin  pi  nin tək  lif et  di  yi qlo  bal in 
ki  şaf və qlo  bal təh  lü  kə  siz  lik tə  şəb 
büs  lə  ri  ni Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl 
ham Əli  yev hər za  man dəs  tək  lə  yir. 
Qə  fil gə  lən  və dün  ya  nı sar  sı  dan 
CO  VID19 pan  de  mi  ya  sı  nın qar  şı 
sın  da Çin və Azər  bay  can birbir 
lə  ri  nə kö  mək edə  rək çə  tin dövr 
lər  dən ke  çib və bu ölüm  cül vi  ru  sa 
qar  şı mü  ba  ri  zə  də bir  gə əmək  daş 
lıq edib  lər.  Bu, “dost çə  tin gün  də 
ta  nı  nır” de  yi  mi  nin hə  qi  qi  li  yi  ni 
bir da  ha sü  but edir. Xalq  la  rı  mı  zın 
ümu  mi ma  raq dairə  si və möh 
kəm dost  lu  ğu mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin 
sa  bit və uzun  müd  dət  li in  ki  şa  fı  nın 
əsa  sı  nı şərt  lən  di  rir. İna  nı  ram ki, öl 
kə  lə  ri  miz və xalq  la  rı  mız ara  sın  da  
əsr  lər bo  yu da  vam edən bu  əla  qə 
lər dost  lu  ğun möh  kəm  lən  mə  si  nə 
ye  ni tə  kan ve  rə  cək.  

- Bu il Çin və Azər  bay  can 
ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na -
si  bət  lə  rin qu  rul  ma  sı  nın 30 ili 
ta  mam olur. İki  tə  rəf  i əla  qə -

lə  rin ha  zır  kı sə  viy  yə  si  ni ne  cə 
qiy  mət  lən  di  rər  di  niz?

 Doğ  ru  dur, 1992ci il ap  re  lin 
2də Çin və Azər  bay  can döv  lət  lə 
ri rəs  mi ola  raq dip  lo  ma  tik əla 
qə  lər qu  rub  lar. Hə  min vaxt  dan 
da öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da dost  luq 
mü  na  si  bət  lə  ri ye  ni mər  hə  lə  yə qə 
dəm qo  yub. Bu müd  dət ər  zin  də 
öl  kə  lə  ri  miz daim qar  şı  lıq  lı hör  mət, 
eti  mad, meh  ri  ban qon  şu  luq və 
dost  luq prin  sip  lə  ri  nə riayət edə 
rək iki  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə  ri in  ki  şaf 
et  di  rib  lər. Son il  lər  də Çin Xalq 
Res  pub  li  ka  sı  nın Səd  ri Si Cin  pi  nin 
və Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə öl  kə  lər ara 
sın  da qar  şı  lıq  lı si  ya  si inam da  vam 
lı su  rət  də möh  kəm  lə  nir, prak  ti  ki 
əmək  daş  lıq öz bəh  rə  si  ni ve  rir. 
Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da mə  də  ni və 
hu  ma  ni  tar əla  qə  lər in  ki  şaf edir, 
ənə  nə  vi dost  luq da  ha da güc  lə  nir. 
Xalq  la  rı  mı  zın seç  di  yi in  ki  şaf yo  lu 
bu  gün  kü real  lıq  la  ra uy  ğun ola  raq 
da  vam et  di  ri  lir. Azər  bay  can və Çin 
döv  lət  lə  ri hər za  man birbi  ri  nin 
su  ve  ren  li  yə və əra  zi bü  töv  lü  yü  nə 
qar  şı  lıq  lı hör  mət gös  tə  rir, birbi  ri 
nin da  xi  li iş  lə  ri  nə qa  rış  mır  lar. 

Hər iki öl  kə  nin mil  li in  ki  şaf 
st  ra  te  gi  ya  la  rı çox uy  ğun  dur. Biz iq 
ti  sa  diy  yat, ti  ca  rət, nəq  liy  yat, ener  ji, 
ra  bi  tə və bu ki  mi bir çox sa  hə  lər  də 
prak  ti  ki əmək  daş  lı  ğı daim də  rin 
ləş  di  ri  rik. İki  tə  rəf  i ti  ca  rə  tin həc  mi 
dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  rin qu  rul 
ma  sı  nın il  kin mər  hə  lə  sin  də 1,5 mil 
yon ABŞ dol  la  rı idi  sə, ha  zır  da bu 
rə  qəm re  kord zir  və  yə yük  sə  lə  rək 2 
mil  yard ABŞ dol  la  rı olub, yə  ni 1200 
də  fə  dən çox ar  tıb. Çin döv  riy  yə  si 
nə gö  rə Azər  bay  ca  nın dör  dün  cü ən 
bö  yük ti  ca  rət tə  rəf  da  şı  dır, öl  kə 
yə id  xal həc  mi  nə gö  rə isə üçün  cü 
döv  lət  dir. Mə  də  ni və hu  ma  ni  tar 
sa  hə  lər  də əmək  daş  lıq me  xa  niz  mi 
daim tək  mil  ləş  di  ri  lir, yer  li ha  ki  miy 
yət or  qan  la  rı, uni  ver  si  tet  lər, ana  li  tik 
mər  kəz  lər və KİVlər ara  sın  da sıx 
mü  ba  di  lə  lər qu  ru  lur. Azər  bay 
can  da sü  rət  lə Çin di  li  ni öy  rən  mək 
ten  den  si  ya  sı da  vam edir və bir çox 
is  te  dad  lı gənc tə  lə  bə  lər təh  sil al  maq 
və öz bi  lik  lə  ri  ni in  ki  şaf et  dir  mək 
üçün Çi  nə ge  dir  lər. Bu da tə  bii ki, 
iki öl  kə xalq  la  rı ara  sın  da əla  qə  lə  rin 
möh  kəm  lən  mə  si  nə kö  mək edir.

 Dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  ri  mi 
zin 30 il  li  yi iki  tə  rəf  i əmək  daş  lı  ğın 

in  ki  şa  fın  da nəin  ki mü  hüm dövr 
dür, həm də ye  ni baş  lan  ğıc nöq  tə 
si  dir. Çin bu döv  rü Azər  bay  can  la 
qar  şı  lıq  lı eti  ma  dın da  ha da də  rin 
ləş  di  ril  mə  si və iki xalq arasında 
əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə  si, 
mü  na  si  bət  lə  rin da  vam  lı in  ki  şa  fı  na 
kö  mək et  mək üçün bir für  sət ki  mi 
dəyərləndirməyə səy gös  tə  rir. 

- Xa  nım sə  fir, Azər  bay  can 
Mil  li Məc  li  si  nin səd  ri xa  nım 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va ilə gö  rü  şü -
nüz ke  çi  ril  di. İki öl  kə  nin qa -
nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı ara  sın  da 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lı -
ğın sə  viy  yə  si  ni ne  cə qiy  mət -
lən  di  rir  si  niz? Öl  kə  lə  ri  mi  zin 
qar  şı  lıq  lı fəaliy  yə  ti  nin da  ha 
da də  rin  ləş  mə  si üçün han  sı 
ye  ni im  kan  lar möv  cud  dur? 

 Son il  lər hər iki öl  kə  nin döv  lət 
baş  çı  la  rı  nın şəx  si dəs  tə  yi ilə Çin və 
Azər  bay  can qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı 
yük  sək sə  viy  yə  də əmək  daş  lıq mü 
na  si  bət  lə  ri  ni qo  ru  yub sax  la  mış  lar. 
Par  la  ment üzv  lə  ri teztez qar  şı  lıq  lı 
sə  fər  lər hə  ya  ta ke  çi  rir  lər. 

2019cu ilin sent  yab  rın  da Çin 
Mil  li Xalq Konq  re  si  nin Daimi Ko 

Mü sa hi bi miz Çin Xalq Res pub li ka sı nın Azər bay can Res pub-
li ka sın da kı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Guo Mindir.

Bu gün Çin-Azərbaycan 
münasibətləri ən 
yüksək mərhələdədir 
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mi  tə  si  nin səd  ri Li Çjan  şu Azər  bay 
ca  na sə  fər et  di. Hə  min ilin iyu  lun 
da isə Çin Kom  mu  nist Par  ti  ya  sı 
Mər  kə  zi Ko  mi  tə  si  nin Bey  nəl  xalq 
əla  qə  lər şö  bə  si  nin mü  di  ri Sun Tao 
Azər  bay  can  da iş  gü  zar sə  fər  də ol 
du. Bu  ra  da Ye  ni Azər  bay  can Par  ti 
ya  sı  nın təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə Si Cin  pi  nin 
so  sializ  mə dair ye  ni döv  rün Çin 
xü  su  siy  yə  ti, döv  lət si  ya  sə  ti və ida 
rəet  mə ide  ya  la  rı  na həsr olun  muş 
se  mi  nar ke  çi  ril  di və  Sun Tao bu 
təd  bi  rə sədr  lik et  di. Çi  nin Kom 
mu  nist Par  ti  ya  sı Mər  kə  zi Ko  mi 
tə  si  nin Bey  nəl  xalq əla  qə  lər şö  bə  si 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın 100 
üz  vü  nü  5 il müd  də  ti  nə  Çi  nə sə  fə 
rə də  vət et  mə  yi plan  laş  dı  rır. Ar  tıq 
20 üzv  dən iba  rət ilk nü  ma  yən  də 
he  yə  ti 2019cu ilin sent  yabr ayın  da 
Çi  nə uğur  lu sə  fər et  di. Pan  de  mi  ya 
sə  bə  bin  dən bu la  yi  hə mü  vəq  qə  ti 
da  yan  dı  rıl  sa da, Çin tə  rə  fi  nin də 
və  ti qüv  və  də  dir. 

Çin və Azər  bay  ca  nın qa  nun  ve 
ri  ci or  qan  la  rı ara  sın  da dost  luq mü 
ba  di  lə  si iki  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə  rin 

in  ki  şa  fın  da mü  hüm əhə  miy  yə  tə 
ma  lik  dir və bu, prak  ti  ki əmək  daş 
lı  ğın ay  dın si  ya  si kur  su  nu, ey  ni 
za  man  da, möh  kəm hü  qu  qi əsa  sı  nı 
ya  ra  dır. 

- Son il  lər Azər  bay  can  la Çin 
ara  sın  da iq  ti  sa  diy  yat və ti -
ca  rət sa  hə  sin  də əmək  daş  lıq 
da  vam  lı ola  raq də  rin  lə  şir, 
iki öl  kə  nin xalq  la  rı  na bö  yük 
fay  da gə  ti  rən bir sı  ra la  yi -
hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Siz  cə, 
gə  lə  cək  də Azər  bay  can ilə Çin 
ara  sın  da ti  ca  rət və iq  ti  sa  di 
əmək  daş  lı  ğın priori  tet sa  hə -
lə  ri han  sı  lar ola  caq?

 Azər  bay  can Çin ilə “Bir kə 
mər, bir yol” bir  gə la  yi  hə  sin  də 
mü  hüm tə  rəf  daş  dır. Dip  lo  ma 
tik mü  na  si  bət  lə  rin qu  rul  ma  sı  nın 
30 il  li  yi mü  na  si  bə  ti  lə Çin tə  rə  fi 
Azər  bay  can  la bir  lik  də ya  ran  mış 
əl  ve  riş  li im  kan  lar  dan is  ti  fa  də et 
mə  yə, ümu  mi in  ki  şa  fa səy gös 
tər  mə  yə, tə  şəb  bü  sün bir  gə həyata 
keçirilməsini təb  liğ et  mə  yə, həm 

çi  nin iki öl  kə  nin və Qaf  qaz böl 
gə  si  nin in  ki  şa  fı üçün da  ha bö  yük 
po  ten  sial aç  ma  ğa ha  zır ol  du  ğu  nu 
bil  di  rir. 

Bun  lar  dan bi  rin  ci  si, ti  ca  rə  tin 
əm  təə st  ruk  tu  ru  nu da  ha da ge  niş 
lən  dir  mək və tək  mil  ləş  dir  mək  dir. 
Çi  nin is  teh  sal sa  hə  sin  də qa  baq  cıl 
lı  ğı bü  tün dün  ya  da ta  nı  nır. Yük 
sək key  fiy  yət  li Çin ava  dan  lıq  la  rı 
Azər  bay  can  da is  teh  sa  lın ye  ni  dən 
qu  rul  ma  sı  na yar  dım  çı ola  caq, yer  li 
is  teh  lak  çı  lar üçün zə  ru  ri olan key 
fiy  yət  li və ucuz elekt  ron məh  sul  la 
rı  nın  isə çe  şid  lə  ri ge  niş  lən  di  ri  lə  cək.

Bu ilin okt  yabr ayın  da Ba  kı  da 
“Çin Smart Pro  duc  tion” sər  gi  si 
ke  çi  ri  lə  cək. Sər  gi  yə yer  li müəs  si  sə 
və is  teh  lak  çı  lar da də  vət olu  na 
caq. Bu  nun  la ya  na  şı, Çin yük  sək 
key  fiy  yət  li Azər  bay  can mal  la  rı  nın 
ix  ra  cı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si  ni məm 
nu  niy  yət  lə qə  bul edir və Azər  bay 
can müəs  si  sə  lə  ri  ni məh  sul  la  rı  nı 
ta  nıt  maq, nü  fuz  la  rı  nı ge  niş  lən 
dir  mək və söv  də  ləş  mə  lə  ri təş  viq 
et  mək məq  sə  di ilə Çin Bey  nəl  xalq 
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İd  xal EX  PO ki  mi plat  for  ma  lar  dan 
ak  tiv is  ti  fa  də et  mə  yə də  vət edir.

İkin  ci bir mə  qam  ye  ni ener  ji 
mən  bə  lə  ri, emal, müasir kənd tə 
sər  rü  fa  tı, rə  qəm  sal iq  ti  sa  diy  yat, in 
for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı sə  na  ye  si, 
lo  gis  ti  ka və nəq  liy  yat sa  hə  sin  də 
in  ves  ti  si  ya əmək  daş  lı  ğı  nın də  rin 
ləş  di  ril  mə  si  dir ki, bu da yük  sək 
iq  ti  sa  di in  ki  şaf di  na  mi  ka  sı  na və əl 
ve  riş  li biz  nes mü  hi  ti  nə ma  lik olan 
Azər  bay  can üçün  mü  hüm iq  ti  qa 
mət  dir. Çin müəs  si  sə  lə  ri Azər  bay 

can  da ge  niş in  ves  ti  si  ya qo  yu  lu  şu 
və biz  nes im  kan  la  rı  nı teztez mü 
za  ki  rə  yə çı  xa  rır  lar.

Nəq  liy  yat da  şı  ma  la  rı sa  hə  sin 
də əmək  daş  lı  ğı ge  niş  lən  dir  mək də 
va  cib bir  ele  ment  dir. Çin Azər  bay 
ca  nı sər  həd və mul  ti  mo  dal nəq  liy 
yat inf  rast  ruk  tu  ru  nun tək  mil  ləş 
di  ril  mə  si, Trans  xə  zər bey  nəl  xalq 
nəq  liy  yat dəh  li  zi  nin ke  çi  ri  ci  li  yi  nin 
və sə  mə  rə  li  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı, Çin
Av  ro  pa də  mir yo  lu yük  da  şı  ma  la  rı 
çər  çi  və  sin  də tran  zit ötür  mə qa  bi  liy 
yə  ti  nin op  ti  mal  laş  dı  rıl  ma  sı sa  hə  lə 
rin  də və Av  ro  pa ilə lo  gis  tik pro  ses 
lə  rin in  ki  şa  fın  da daim dəs  tək  lə  yir.

Di  gər baş  qa bir mə  qam isə iq  ti 
sa  diy  ya  tın real sek  to  ru  nun in  ki  şa 
fı  na tə  kan ver  mək üçün ma  liy  yə 
sa  hə  sin  də əmək  daş  lı  ğı güc  lən 
dir  mək  dən iba  rət  dir. Çin bank, 

sı  ğor  ta və əm  təə döv  riy  yə  si sa  hə 
lə  rin  də təş  ki  lat  lar ara  sın  da əmək 
daş  lı  ğın və təc  rü  bə mü  ba  di  lə  si  nin 
təş  ki  lin  də ma  raq  lı  dır.  Çin tə  rə  fi 
he  sab  la  ma  la  rın  mil  li val  yu  ta  lar  la 
apa  rıl  ma  sı, ma  liy  yə  ləş  mə və kre 
dit  ləş  mə  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si, iki 
tə  rəf  i ti  ca  rət və in  ves  ti  si  ya əmək 
daş  lı  ğı üçün ma  liy  yə mənbələrinin 
ar  tı  mı  nı tə  min et  mək məq  sə  di ilə 
ma  liy  yə sek  to  ru  na qar  şı  lıq  lı in  ves 
ti  si  ya  la  rın ar  tı  rıl  ma  sı ba  rə  də fəal 
fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rır.

Çin iki öl  kə  nin so  sialiq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı  na konk  ret töh  fə ver  mək 
üçün sə  hiy  yə, təh  sil və pe  şə tə 
li  mi is  ti  qa  mət  lə  rin  də, həm  çi  nin 
al  ter  na  tiv ener  ji mən  bə  lə  ri, aşa  ğı 
kar  bon  lu tex  no  lo  gi  ya  lar sa  hə  lə  rin 
də key  fiy  yət  li in  ki  şa  fı tə  min et  mək 
məq  sə  di ilə Azər  bay  can  la bir  gə 
ça  lış  ma  ğa ma  raq  gös  tə  rir.

- Xa  nım sə  fir, siz uzun il  lər -
dir Azər  bay  can  da dip  lo  ma -
tik xid  mət  də  si  niz. Öl  kə  miz 
haq  qın  da təəs  sü  rat  la  rı  nız 
ne  cə  dir? 

 Özü  nə  məx  sus coğ  ra  fi möv 
qe  yi  nə  gö  rə Azər  bay  can Şərq və 
Qərb si  vi  li  za  si  ya  la  rı  nın birbi  ri ilə 
qo  vuş  ma  sı  na çox mü  hüm tə  sir 
et  miş  dir.  Bu  na gö  rə də Azər  bay 
ca  nın mil  li mə  də  niy  yə  ti ori  ji  nal 

xa  rak  ter for  ma  laş  dı  rıb. Bu xal  qın 
men  ta  li  te  tin  də sa  kit  lik, təm  kin və 
tə  va  zö  kar  lıq var ki, bun  lar Şər  qə xas 
olan xü  su  siy  yət  lər  dir. La  kin qə  dim 
ənə  nə  lə  rin və müasir  li  yin har  mo 
nik vəh  dət təş  kil et  di  yi Azər  bay  can 
mə  də  niy  yə  tin  də Qərb  dən gə  lən 
azad  lıq eş  qi, sər  bəst  lik və plü  ra 
lizm ki  mi key  fiy  yət  lər də özü  nü 
gös  tə  rir. Mən de  mək olar ki, 3 il  dir 
bu  ra  da sə  fi  rəm. Od  lar di  ya  rı   Azər 
bay  can və “kü  lək  lər  şə  hə  ri” Ba  kı 
mə  ni hə  mi  şə qə  dim ta  ri  xi me  mar  lıq 

nü  mu  nə  lə  ri, zə  rif xal  ça sə  nə  ti, Qo 
bus  ta  nın qa  yaüs  tü rəsm  lə  ri, pal  çıq 
vul  kan  la  rı  nın ya  rat  dı  ğı qey  riadi 
mən  zə  rə, uni  kal mət  bəxi, in  san  la  rı 
nın sə  mi  mi  li  yi və qo  naq  pər  vər  li  yi 
ilə hey  rət  lən  di  rir. 

 Azər  bay  can güc  lü döv  lət və 
bey  nəl  xalq si  ya  sə  tə tə  sir im  kan  la 
rı  na ma  lik olan öl  kə ki  mi Cə  nu  bi 
Qaf  qaz re  gionun  da lo  ko  mo  tiv 
və apa  rı  cı qüv  və  si olan li  der  dir. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin müd  rik 
rəh  bər  li  yi ilə res  pub  li  ka sü  rət  li iq 
ti  sa  di in  ki  şa  fa, so  sial sa  bit  li  yə nail 
olub. Xalq öz Pre  zi  den  ti  nə hör  mət 
və mə  həb  bət bəs  lə  yir, öl  kə  nin işıq  lı 
gə  lə  cə  yi  nə ina  nır. Mən də sə  mi  mi 
qəlb  dən ina  nı  ram ki,  Azər  bay  can 
xal  qı  da  ha bö  yük uğur  la  ra nail 
ola  caq və ar  zu edi  rəm ki, ÇinAzər 
bay  can dost  lu  ğu əbə  di ol  sun.
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Xal qın ira də si hü qu qi mü na si
bət lə rin müs təs na xü su siy yə ti və 
xalq ha ki miy yə ti nin müasir pa ra
diq ma sı nın əsas ele ment lə rin dən bi
ri dir. Bu ba xım dan par la men ta rizm 
ol ma dan xal qın ira də si ni ifa də edən 
hü qu qi, de mok ra tik döv lət qur maq, 
xal qın ira də si ni ifa də edən ha ki miy
yət for ma laş dır maq müm kün de yil.

Bey nəl xalq təc rü bə də par la men
ta riz min be şi yi ki mi nü mu nə ola raq 
Bö yük Bri ta ni ya gös tə ri lir. La kin 
da ha əv və lə  türk xalq la rı nın və qə
dim Ro ma nın ta ri xi nə nə zər sal saq, 
par la men ta riz min ilk ele ment lə ri ilə 
qar şı la şa bi lə rik.

Türk xalq la rı nın ta rix səh nə sin
də da vam lı ola raq yer al ma la rı nın 
əsas sə bəb lə rin dən bi ri də türk lə rin 
təş ki lat lan ma ya və döv lət qur ma ğa 

me yil li bir mil lət ol ma la rı dır. Türk
lər də döv lət çi lik  xalq, öl kə, ha ki
miy yət və təş ki lat ola raq birbi ri ni 
ta mam la yan dörd ün sür dən iba rət
dir. Türk xalq la rı ta ri xin bü tün dö
nəm lə rin də döv lə tin mil li var lı ğı nı 
qo ru yan, in ki şaf et di rən və gə lə cə yə 
apa ran bir tə si sat ol du ğu nu, hər za
man xal qın ira də si ni ifa də edən da
ha qüd rət li döv lət lər qur maq üçün 
mü ca di lə et mək gü cü nü nü ma yiş 
et dir miş dir.

İs lam dan ön cə türk xalq la rın da 
döv lət ida rə çi li yi nin önəm li bir qo
lu nu əha tə edən toy, qu rul tay, ken
geş, yı ğı naq, de rim və di gər ad lar 
al tın da ke çi ri lən döv lət məc lis lə ri 
tək cə par la men ta riz min de yil, həm 
də de mok ra ti ya nın il kin tə za hür lə ri 
he sab olu na bi lər.

Azər  Kərimli
Milli Məclisin deputatı, 
Avronest  PAda  Milli Məclisin 
nümayəndə  heyətinin rəhbəri 

Azərbaycan 
xalqının tarixi 

parlamentarizm 
ənənələrini uğurla 

davam etdirir

Milli 
Məclis
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Bu ya naş ma nın təs di qi ni Bö yük 
Hun im pe ra to ru (şan yü sü) Me te 
xan dö nə mi ilə bağ lı qə dim Çin 
mən bə lə rin də yer alan bir sal na
mə də də gö rə bi lə rik: “Me te xa nın 
tax ta çıx dı ğı za man el çi onun ya nı
na gəl di. Me te və zir lə ri ilə döv lə
tin ön də olan şəxs lə ri ni ça ğı ra raq 
qu rul tay top la dı”.

Or xanYe ni sey ya zı la rın da qə
dim türk lər də tö rə nin qay na ğı ki mi 

“xalq, xan və qu rul tay” an la yış la
rın dan bəhs edi lir ki, bu da həm 
xa nın, həm də qu rul ta yın qə rar la
rın da xal qın ira də si nin ön sı ra da 

da yan dı ğı nın sü bu tu dur: “İn san 
oğ lu nun üzə rin də ulu əc da dım Bu
mın xa qan, İs te mi xa qan hökm dar 
ol muş lar. Xa qan olar kən on lar türk 
xal qı nın bir li yi ni, qa nun la rı nı ya rat
mış, döv lə ti ni qur muş lar”

Bu iq ti bas lar dan gö rün dü yü ki
mi, həm Bö yük Hun, həm də Göy
türk im pe ra tor luq la rı dö nə min də 
qa nun lar xalq təm sil çi lə ri nin iş ti ra
kı ilə qu rul tay lar da qə bul olun muş

dur. Bu isə, şüb hə siz ki, 
par la men ta rizm ənə nə
lə ri nin türk xalq la rı nın 
dün ya gö rü şü nün ay rıl
maz bir par ça sı ol du ğu nu 
sü bu ta ye ti rir.

Son ra kı dövr lər də 
türk xalq la rı nın ya rat dıq
la rı döv lət lə rin əhə miy
yət li his sə sin də qu rul
tay la rın müx tə lif ad lar 
al tın da xal qın ira də si ni 

ifa də edən bir me xa nizm ola raq 
qo ru nub sax la nıl dı ğı nın şa hi di 
olu ruq. Sə fə vi lər za ma nı şah sa ray
la rın da ali məş və rət məc lis lə ri nin 

möv cud lu ğu və mü hüm qə rar la
rın məhz bu məc lis lər də ve ril mə si, 
Əf şar im pe ri ya sı nın ba ni si Na dir 
şa hın öz ha ki miy yə ti ni le gi tim ləş
dir mək üçün Su qo vu şan da qu rul
tay ça ğır ma sı Azər bay can da türk 
xalq la rı na məx sus par la men ta rizm 
ənə nə lə ri nin ta ri xin bü tün dö nəm
lə rin də qo run du ğu nu təs diq lə yir.

Ta ri xi ənə nə lə rə daim sa diq li yi 
ilə se çi lən azər bay can lı lar 1918ci 
il də türk xalq la rı nın və mü səl man
la rın ilk de mok ra tik döv lə ti ni və 
par la men ti ni for ma laş dır dı lar. Cə
mi 17 ay ya şa ma sı na bax ma ya raq, 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 
par la men ti hət a Av ro pa de mok ra
ti ya sı üçün də əl çat maz olan nü mu
nə lər ya rat dı.

17 ay lıq fəaliy yə ti döv rün də 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
par la men ti nin 145 ic la sı ke çi ril di, 
mü za ki rə yə 270dən çox qa nun 
la yi hə si çı xa rıl dı, on lar dan 230a 
ya xı nı qə bul olun du. Par la men tin 
qə bul et di yi qa nun ve ri ci lik akt la rı 
döv lət və cə miy yət hə ya tı nın müx

Ta ri xi ənə nə lə rə daim sa diq li yi ilə se çi lən 
azər bay can lı lar 1918-ci il də türk xalq la-
rı nın və mü səl man la rın ilk de mok ra tik 
döv lə ti ni və par la men ti ni for ma laş dır dı-
lar. Cə mi 17 ay ya şa ma sı na bax ma ya raq, 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin par la-
men ti hət ta Av ro pa de mok ra ti ya sı üçün 
də əl çat maz olan nü mu nə lər ya rat dı.

HeydərƏliyevAzərbaycanXalqCümhuriyyətinin80illikyubileyimünasibətiiləMilliMəclisdəkeçiriləntəntənəliiclasda.26may1998-ciil
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tə lif sa hə lə ri ni əha tə edir di. Döv lət 
qu ru cu lu ğu ilə bağ lı “Azər bay can 
və tən daş lı ğı haq qın da”, “Mil li Ban
kın ya ra dıl ma sı haq qın da” və bir 
sı ra di gər qa nun lar qə bul olun du, 
ha be lə Azər bay ca nın döv lət rəmz
lə ri  res pub li ka nın him ni, bay ra
ğı təs diq edil di, döv lət ger bi nin 
ha zır lan ma sı üçün mü sa bi qə elan 
olun du.

İlk də fə Azər bay can Xalq Cüm
hu riy yə ti nin par la men ti Azər bay
can di li ni döv lət di li elan et di və bu 
ba rə də xü su si qa nun qə bul olun du. 
Dün ya da bi rin ci lər sı ra sın da və 
Şərq alə min də ilk də fə qa dın la ra 
seç ki hü qu qu ve ril di.

Ulu Ön dər Hey dər Əli yev 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti
nin 80 il lik yu bi le yi mü na si bə ti ilə 
1998ci il ma yın 26da Mil li Məc
lis də ke çi ri lən tən tə nə li ic las da kı 

nit qin də Cüm hu riy yə tin və onun 
par la men ti nin fəaliy yə ti ni yük sək 
də yər lən dir miş, cə mi 23 ay ya şa
yan ilk res pub li ka mı zın döv lət çi lik 
ta ri xi miz də mü hüm rol oy na dı ğı nı 
bə yan et miş di: “Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti az bir müd dət ya
şa yıb dır. An caq o, XX əsr də Azər
bay can xal qı nın hə ya tın da ta ri xi bir 
mər hə lə olub və xal qı mı zın gə lə cə
yi nin, müs tə qil li yi nin, azad lı ğı nın, 
su ve ren li yi nin tə mə li ni qo yub dur. 
Məhz bu na gö rə də Azər bay ca nın 
bü tün və tən daş la rı  biz Azər bay
can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya ran
ma sı nı, onun fəaliy yə ti ni və Xalq 
Cüm hu riy yə ti ni ya ra dan la rı, o 
dövr də qəh rə man lıq nü mu nə lə ri 
gös tə rən in san la rı bö yük min nət
dar lıq his si ilə yad edi rik. Azər bay
can Res pub li ka sı nın Mil li Məc li si 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya rat dı ğı 

par la men tin in di də va ri si dir. Va
ris lik hə mi şə, ey ni za man da, bö yük 
mə su liy yət de mək olub dur. Va ris
lik o de mək de yil ki, sən o ha di sə ni 
ol du ğu ki mi tək rar edə sən, ya xud o 
sə viy yə də ya şa ya san. Hər bir va ris 
va ris lik prin si pi ni əziz tu ta raq, o 
döv rün, o ha di sə lə rin va ri si ola raq 
qu ru lu şu da ha yük sək lə rə qal dır
ma lı dır. Biz Azər bay can da bu nu 
edi rik və bu sa hə də çox şey lə rə nail 
ol mu şuq”.

Bə li, Azər bay can da ta ri xi döv lət
çi lik və par la men ta rizm ənə nə lə ri
nin özü nü tam və mü kəm məl şə kil
də bü ru zə ver di yi za man kə si yi Ulu 
Ön dər Hey dər Əli ye vin ye ni dən 
öl kə mi zin rəh bər li yi nə gəl di yi gün
dən baş la yır.

Hey dər Əli ye vin de di yi ki mi, 
Azər bay can da müs tə qil döv lə tin 
hü qu qi nor ma tiv əsas la rı nı ya rat

maq üçün Azər bay ca nın par la men ti 
 Mil li Məc li si qı sa müd dət ər zin də 
çox bö yük iş lər gör dü: “1995ci ilin 
no yabr ayın da Azər bay can Res pub
li ka sı nın, müs tə qil Azər bay ca nın 
ilk de mok ra tik Kons ti tu si ya sı nın 
ümum xalq səs ver mə si yo lu ilə qə
bul edil mə si XX əs rin ta ri xi ha di
sə lə rin dən dir. 1995ci il no yab rın 
12də Azər bay can da de mok ra tik 
seç ki lər əsa sın da  açıq, sər bəst, əda
lət li seç ki lər əsa sın da, çox par ti ya lı 
sis tem əsa sın da müs tə qil Azər bay
ca nın ilk par la men ti se çil di.

O gün dən in di yə qə dər par la
ment sə mə rə li fəaliy yət gös tə rir 
və Azər bay can da döv lət qu ru cu
lu ğu pro se si nin, si ya si, iq ti sa di 
is la hat la rın hə ya ta ke çi ril mə si nin, 
Azər bay ca nın müs tə qil li yi nin möh
kəm lən mə si və in ki şaf et mə si nin 
fəal iş ti rak çı sı olub dur. Mən Mil li 
Məc li sin, par la men tin xü su sən son 
dövr lər də ki fəaliy yə ti ni yük sək qiy
mət lən di ri rəm”.

Mü zəf ər Ali Baş Ko man dan, 
Pre zi dent İl ham Əli yev Mil li Məc
li sin Azər bay can par la men ti nin 
ya ran ma sı nın 100cü il dö nü mü 
mü na si bə ti ilə ke çi ri lən ic la sın da 
xal qı mı zın mü səl man alə min də 
ilk de mok ra tik res pub li ka ya rat
dı ğı nı və haq lı ola raq bu nun la 
fəxr et di yi ni bil dir di: “Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin öm rü uzun 
ol ma dı. An caq bu na bax ma ya raq, 
Azər bay can De mok ra tik Res pub li
ka sı bir çox iş lər gö rə bil di. Döv lət 
at ri but la rı tə sis edil di və bu gün 
bi zim döv lət bay ra ğı mız, döv lət 
him ni miz Azər bay can Xalq Cüm
hu riy yə ti tə rə fin dən qə bul edil miş 
döv lət at ri but la rı dır. Azər bay can 
di li rəs mi dil ki mi elan edil miş dir. 
İyu nun 26da Azər bay can Mil li 
Or du su ya ra dıl mış dır ki, bir ne çə 
ay bun dan son ra Qaf qaz İs lam Or
du su ilə bir lik də Azər bay can Mil li 
Or du su və kö nül lü lər Ba kı nı iş ğal
çı lar dan azad et di lər”.

`Cə nab Pre zi dent sö zü ge dən 
ic las da kı nit qin də çağ daş Azər bay
can par la men ti nin  Mil li Məc li sin 

işi ni yük sək qiy mət lən dir di və 
par la ment də çox par ti ya lı sis te min 
mü hüm rol oy na dı ğı nı bil dir di: 
“Par la ment də bir çox par ti ya la rın 
nü ma yən də lə ri fəaliy yət gös tə rir və 
əl bət ə ki, on la rın müx tə lif mə sə lə
lə rə fərq li ba xış la rı var. An caq mən 
çox şa dam ki, mil li ma raq lar la bağ lı 
mə sə lə lər də bi zim de pu tat lar bir 
nöq tə yə vu rur və və tən pər vər lik 
gös tə rə rək Azər bay can döv lə ti nin 
ma raq la rı nı bey nəl xalq müs tə vi də 
mü da fiə edir lər. Par la ment dip lo
ma ti ya sı Azər bay can da dip lo ma tik 
sa hə də önəm li rol oy na yır. Mən 
qeyd et mə li yəm ki, Azər bay can 

de pu tat la rı bey nəl xalq təş ki lat lar 
çər çi və sin də çox fəal iş apa rır lar. 
Bu, Azər bay can xal qı tə rə fin dən də 
qiy mət lən di ri lir, mən də bu nu iz lə
yi rəm və de mə li yəm ki, doğ ru dan 
da, çox bö yük iş apa rı lır. Azər bay
can de pu tat la rı bir çox par la ment
lə ra ra sı as samb le ya lar da öl kə miz də 
ge dən pro ses lər, iq ti sa di, si ya si 
is la hat lar la bağ lı Azər bay can hə qi
qət lə ri ni çat dı rır, la zım olan vaxt da 
Azər bay ca nı çox cid di mü da fiə edir, 
haqqəda lə ti bər pa edir, im kan ver
mir lər ki, Azər bay ca na qar şı əsas sız 
it i ham lar han sı sa qə rar la ra gə ti rib 
çı xar sın”.

Bu gün Azər bay can Res pub li ka
sı nın Mil li Məc li si öl kə nin qa nun
ve ri ci lik ba za sı nın tək mil ləş di ril
mə si, onun müasir ça ğı rış la ra ca vab 
ver mə si is ti qa mə tin də mü hüm və 
in ten siv bir fəaliy yət hə ya ta ke
çir mək lə ya na şı, par la ment dip lo
ma ti ya sı sa hə sin də də çox önəm li 
ad dım lar atır.

Ha zır da Azər bay can Mil li Məc li
si nin bey nəl xalq əla qə lə ri nin ge niş
lən di ril mə si məq sə di ilə 82 öl kə nin 
par la men ti ilə dost luq qrup la rı, 12 
bey nəl xalq par la ment təş ki la tın da 
nü ma yən də he yət lə ri və bir iki tə rəf
li ko mis si ya fəaliy yət gös tə rir.

Mil li Məc li sin səd ri 
Sa hi bə Qa fa ro va nın baş
çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yət lə ri da vam lı ola raq 
müx tə lif öl kə lə rə rəs mi 
sə fər lər edir, bu sə fər lər 
çər çi və sin də ke çi ri lən 
gö rüş lər və apa rı lan da
nı şıq lar za ma nı Azər bay
ca nın əda lət li möv qe yi, 
ar tıq ta ri xə qo vuş muş 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi
şə si haq qın da hə qi qət lər, 
Er mə nis ta nın tö rət di yi 
hər bi, si ya si təx ri bat lar 
fakt lar la diq qə tə çat dı
rı lır, par la ment lə ra ra sı 
əla qə lər ge niş lən di ri lir 
və da ha prak tik, qar şı lıq
lı fay da lı məc ra ya qə dəm 
qo yur.

Par la ment dip lo ma ti ya sı nın 
in ten siv xa rak ter al ma sı və real 
məz mun kəsb et mə si bu gün Mil li 
Məc li sin priori tet fəaliy yət is ti
qa mət lə rin dən bi ri ki mi müs bət 
nə ti cə lər ver mək də dir. Ay rıay rı 
öl kə lə rin par la ment sədr lə ri nin və 
nü ma yən də he yət lə ri nin öl kə mi zə 
sə fər lə ri, Mil li Məc lis də re gional və 
bey nəl xalq gün də min ən müx tə lif 
möv zu la rı nı əha tə edən təd bir lə rin 
ke çi ril mə si Azər bay can par la men
ti nin öz ta ri xi ənə nə lə ri nə sa diq 
qal dı ğı nı və mü səl man Şər qin də ki 
apa rı cı möv qe yi ni qo ru du ğu nu nü
ma yiş et di rir.

“Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti az bir 
müd dət ya şa yıb dır. An caq o, XX əsr də 
Azər bay can xal qı nın hə ya tın da ta ri xi bir 
mər hə lə olub və xal qı mı zın gə lə cə yi nin, 
müs tə qil li yi nin, azad lı ğı nın, su ve ren li yi-
nin tə mə li ni qo yub dur. Məhz bu na gö rə 
də Azər bay ca nın bü tün və tən daş la rı - biz 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya ran-
ma sı nı, onun fəaliy yə ti ni və Xalq Cüm-
hu riy yə ti ni ya ra dan la rı, o dövr də qəh-
rə man lıq nü mu nə lə ri gös tə rən in san la rı 
bö yük min nət dar lıq his si ilə yad edi rik. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Mil li Məc li si 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya rat dı ğı par la-
men tin in di də va ri si dir”.

Hey dər Əli yev
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tə lif sa hə lə ri ni əha tə edir di. Döv lət 
qu ru cu lu ğu ilə bağ lı “Azər bay can 
və tən daş lı ğı haq qın da”, “Mil li Ban
kın ya ra dıl ma sı haq qın da” və bir 
sı ra di gər qa nun lar qə bul olun du, 
ha be lə Azər bay ca nın döv lət rəmz
lə ri  res pub li ka nın him ni, bay ra
ğı təs diq edil di, döv lət ger bi nin 
ha zır lan ma sı üçün mü sa bi qə elan 
olun du.

İlk də fə Azər bay can Xalq Cüm
hu riy yə ti nin par la men ti Azər bay
can di li ni döv lət di li elan et di və bu 
ba rə də xü su si qa nun qə bul olun du. 
Dün ya da bi rin ci lər sı ra sın da və 
Şərq alə min də ilk də fə qa dın la ra 
seç ki hü qu qu ve ril di.

Ulu Ön dər Hey dər Əli yev 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti
nin 80 il lik yu bi le yi mü na si bə ti ilə 
1998ci il ma yın 26da Mil li Məc
lis də ke çi ri lən tən tə nə li ic las da kı 

nit qin də Cüm hu riy yə tin və onun 
par la men ti nin fəaliy yə ti ni yük sək 
də yər lən dir miş, cə mi 23 ay ya şa
yan ilk res pub li ka mı zın döv lət çi lik 
ta ri xi miz də mü hüm rol oy na dı ğı nı 
bə yan et miş di: “Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti az bir müd dət ya
şa yıb dır. An caq o, XX əsr də Azər
bay can xal qı nın hə ya tın da ta ri xi bir 
mər hə lə olub və xal qı mı zın gə lə cə
yi nin, müs tə qil li yi nin, azad lı ğı nın, 
su ve ren li yi nin tə mə li ni qo yub dur. 
Məhz bu na gö rə də Azər bay ca nın 
bü tün və tən daş la rı  biz Azər bay
can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya ran
ma sı nı, onun fəaliy yə ti ni və Xalq 
Cüm hu riy yə ti ni ya ra dan la rı, o 
dövr də qəh rə man lıq nü mu nə lə ri 
gös tə rən in san la rı bö yük min nət
dar lıq his si ilə yad edi rik. Azər bay
can Res pub li ka sı nın Mil li Məc li si 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya rat dı ğı 

par la men tin in di də va ri si dir. Va
ris lik hə mi şə, ey ni za man da, bö yük 
mə su liy yət de mək olub dur. Va ris
lik o de mək de yil ki, sən o ha di sə ni 
ol du ğu ki mi tək rar edə sən, ya xud o 
sə viy yə də ya şa ya san. Hər bir va ris 
va ris lik prin si pi ni əziz tu ta raq, o 
döv rün, o ha di sə lə rin va ri si ola raq 
qu ru lu şu da ha yük sək lə rə qal dır
ma lı dır. Biz Azər bay can da bu nu 
edi rik və bu sa hə də çox şey lə rə nail 
ol mu şuq”.

Bə li, Azər bay can da ta ri xi döv lət
çi lik və par la men ta rizm ənə nə lə ri
nin özü nü tam və mü kəm məl şə kil
də bü ru zə ver di yi za man kə si yi Ulu 
Ön dər Hey dər Əli ye vin ye ni dən 
öl kə mi zin rəh bər li yi nə gəl di yi gün
dən baş la yır.

Hey dər Əli ye vin de di yi ki mi, 
Azər bay can da müs tə qil döv lə tin 
hü qu qi nor ma tiv əsas la rı nı ya rat

maq üçün Azər bay ca nın par la men ti 
 Mil li Məc li si qı sa müd dət ər zin də 
çox bö yük iş lər gör dü: “1995ci ilin 
no yabr ayın da Azər bay can Res pub
li ka sı nın, müs tə qil Azər bay ca nın 
ilk de mok ra tik Kons ti tu si ya sı nın 
ümum xalq səs ver mə si yo lu ilə qə
bul edil mə si XX əs rin ta ri xi ha di
sə lə rin dən dir. 1995ci il no yab rın 
12də Azər bay can da de mok ra tik 
seç ki lər əsa sın da  açıq, sər bəst, əda
lət li seç ki lər əsa sın da, çox par ti ya lı 
sis tem əsa sın da müs tə qil Azər bay
ca nın ilk par la men ti se çil di.

O gün dən in di yə qə dər par la
ment sə mə rə li fəaliy yət gös tə rir 
və Azər bay can da döv lət qu ru cu
lu ğu pro se si nin, si ya si, iq ti sa di 
is la hat la rın hə ya ta ke çi ril mə si nin, 
Azər bay ca nın müs tə qil li yi nin möh
kəm lən mə si və in ki şaf et mə si nin 
fəal iş ti rak çı sı olub dur. Mən Mil li 
Məc li sin, par la men tin xü su sən son 
dövr lər də ki fəaliy yə ti ni yük sək qiy
mət lən di ri rəm”.

Mü zəf ər Ali Baş Ko man dan, 
Pre zi dent İl ham Əli yev Mil li Məc
li sin Azər bay can par la men ti nin 
ya ran ma sı nın 100cü il dö nü mü 
mü na si bə ti ilə ke çi ri lən ic la sın da 
xal qı mı zın mü səl man alə min də 
ilk de mok ra tik res pub li ka ya rat
dı ğı nı və haq lı ola raq bu nun la 
fəxr et di yi ni bil dir di: “Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin öm rü uzun 
ol ma dı. An caq bu na bax ma ya raq, 
Azər bay can De mok ra tik Res pub li
ka sı bir çox iş lər gö rə bil di. Döv lət 
at ri but la rı tə sis edil di və bu gün 
bi zim döv lət bay ra ğı mız, döv lət 
him ni miz Azər bay can Xalq Cüm
hu riy yə ti tə rə fin dən qə bul edil miş 
döv lət at ri but la rı dır. Azər bay can 
di li rəs mi dil ki mi elan edil miş dir. 
İyu nun 26da Azər bay can Mil li 
Or du su ya ra dıl mış dır ki, bir ne çə 
ay bun dan son ra Qaf qaz İs lam Or
du su ilə bir lik də Azər bay can Mil li 
Or du su və kö nül lü lər Ba kı nı iş ğal
çı lar dan azad et di lər”.

`Cə nab Pre zi dent sö zü ge dən 
ic las da kı nit qin də çağ daş Azər bay
can par la men ti nin  Mil li Məc li sin 

işi ni yük sək qiy mət lən dir di və 
par la ment də çox par ti ya lı sis te min 
mü hüm rol oy na dı ğı nı bil dir di: 
“Par la ment də bir çox par ti ya la rın 
nü ma yən də lə ri fəaliy yət gös tə rir və 
əl bət ə ki, on la rın müx tə lif mə sə lə
lə rə fərq li ba xış la rı var. An caq mən 
çox şa dam ki, mil li ma raq lar la bağ lı 
mə sə lə lər də bi zim de pu tat lar bir 
nöq tə yə vu rur və və tən pər vər lik 
gös tə rə rək Azər bay can döv lə ti nin 
ma raq la rı nı bey nəl xalq müs tə vi də 
mü da fiə edir lər. Par la ment dip lo
ma ti ya sı Azər bay can da dip lo ma tik 
sa hə də önəm li rol oy na yır. Mən 
qeyd et mə li yəm ki, Azər bay can 

de pu tat la rı bey nəl xalq təş ki lat lar 
çər çi və sin də çox fəal iş apa rır lar. 
Bu, Azər bay can xal qı tə rə fin dən də 
qiy mət lən di ri lir, mən də bu nu iz lə
yi rəm və de mə li yəm ki, doğ ru dan 
da, çox bö yük iş apa rı lır. Azər bay
can de pu tat la rı bir çox par la ment
lə ra ra sı as samb le ya lar da öl kə miz də 
ge dən pro ses lər, iq ti sa di, si ya si 
is la hat lar la bağ lı Azər bay can hə qi
qət lə ri ni çat dı rır, la zım olan vaxt da 
Azər bay ca nı çox cid di mü da fiə edir, 
haqqəda lə ti bər pa edir, im kan ver
mir lər ki, Azər bay ca na qar şı əsas sız 
it i ham lar han sı sa qə rar la ra gə ti rib 
çı xar sın”.

Bu gün Azər bay can Res pub li ka
sı nın Mil li Məc li si öl kə nin qa nun
ve ri ci lik ba za sı nın tək mil ləş di ril
mə si, onun müasir ça ğı rış la ra ca vab 
ver mə si is ti qa mə tin də mü hüm və 
in ten siv bir fəaliy yət hə ya ta ke
çir mək lə ya na şı, par la ment dip lo
ma ti ya sı sa hə sin də də çox önəm li 
ad dım lar atır.

Ha zır da Azər bay can Mil li Məc li
si nin bey nəl xalq əla qə lə ri nin ge niş
lən di ril mə si məq sə di ilə 82 öl kə nin 
par la men ti ilə dost luq qrup la rı, 12 
bey nəl xalq par la ment təş ki la tın da 
nü ma yən də he yət lə ri və bir iki tə rəf
li ko mis si ya fəaliy yət gös tə rir.

Mil li Məc li sin səd ri 
Sa hi bə Qa fa ro va nın baş
çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yət lə ri da vam lı ola raq 
müx tə lif öl kə lə rə rəs mi 
sə fər lər edir, bu sə fər lər 
çər çi və sin də ke çi ri lən 
gö rüş lər və apa rı lan da
nı şıq lar za ma nı Azər bay
ca nın əda lət li möv qe yi, 
ar tıq ta ri xə qo vuş muş 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi
şə si haq qın da hə qi qət lər, 
Er mə nis ta nın tö rət di yi 
hər bi, si ya si təx ri bat lar 
fakt lar la diq qə tə çat dı
rı lır, par la ment lə ra ra sı 
əla qə lər ge niş lən di ri lir 
və da ha prak tik, qar şı lıq
lı fay da lı məc ra ya qə dəm 
qo yur.

Par la ment dip lo ma ti ya sı nın 
in ten siv xa rak ter al ma sı və real 
məz mun kəsb et mə si bu gün Mil li 
Məc li sin priori tet fəaliy yət is ti
qa mət lə rin dən bi ri ki mi müs bət 
nə ti cə lər ver mək də dir. Ay rıay rı 
öl kə lə rin par la ment sədr lə ri nin və 
nü ma yən də he yət lə ri nin öl kə mi zə 
sə fər lə ri, Mil li Məc lis də re gional və 
bey nəl xalq gün də min ən müx tə lif 
möv zu la rı nı əha tə edən təd bir lə rin 
ke çi ril mə si Azər bay can par la men
ti nin öz ta ri xi ənə nə lə ri nə sa diq 
qal dı ğı nı və mü səl man Şər qin də ki 
apa rı cı möv qe yi ni qo ru du ğu nu nü
ma yiş et di rir.

“Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti az bir 
müd dət ya şa yıb dır. An caq o, XX əsr də 
Azər bay can xal qı nın hə ya tın da ta ri xi bir 
mər hə lə olub və xal qı mı zın gə lə cə yi nin, 
müs tə qil li yi nin, azad lı ğı nın, su ve ren li yi-
nin tə mə li ni qo yub dur. Məhz bu na gö rə 
də Azər bay ca nın bü tün və tən daş la rı - biz 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya ran-
ma sı nı, onun fəaliy yə ti ni və Xalq Cüm-
hu riy yə ti ni ya ra dan la rı, o dövr də qəh-
rə man lıq nü mu nə lə ri gös tə rən in san la rı 
bö yük min nət dar lıq his si ilə yad edi rik. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Mil li Məc li si 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya rat dı ğı par la-
men tin in di də va ri si dir”.

Hey dər Əli yev
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TƏDBİR TƏDBİR

- Emin müəl lim, MDB Par la-
ment lə ra ra sı As samb le ya sı-
nın 30 il li yi və MDB Gənc lər 
Par la ment lə ra ra sı As samb-
le ya sı nın 10 il li yi nə həsr olu-
nan fo rum da iş ti rak et di niz. 
Fo ru mun əhə miy yə ti ba rə də 
fi kir lə ri niz  ma raq lı dır.  

   İyu nun 910da Ru si ya Fe
de ra si ya sı nın SanktPe ter burq 
şə hə rin də ke çi ri lən MDB  Par la
ment lə ra ra sı As samb le ya sı nın 
18ci ic la sı və qu ru mun Gənc lər 
Par la ment lə ra ra sı Fo ru mu baş 
tut du və bu ra da Azər bay can dan 
olan  nü ma yən də he yə ti fəal iş ti rak 
et di. Fo rum MDB PAnın 30 il li yi 

və MDB Gənc lər Par la ment lə ra ra sı 
As samb le ya sı nın 10 il li yi nə həsr 
olun muş du. 

Əv vəl cə “Gənc par la men ta ri lər 
 MDBnin gə lə cə yi nə ba xış” möv
zu sun da fo rum ke çi ril di. Qu ru
mun Gənc lər Par la ment lə ra ra sı As
samb le ya sı na sədr li yi Azər bay can 
par la men ti ye ri nə ye tir di yi üçün 
fo ru ma  da qa nun ve ri ci or qa nın 
nü ma yən də si ola raq mən sədr lik 
et dim. İc las da qu ru ma üzv döv lət
lə rin par la ment sədr lə ri nin MDB 
Gənc lər Par la ment lə ra ra sı Fo ru
mu nun iş ti rak çı la rı na sa lam la ma 
nitq lə ri səs lən di ril di. Mil li Məc li sin 
səd ri Sa hi bə xa nım Qa fa ro va nın 

fo rum iş ti rak çı la rı na ün van la dı ğı 
təb rik də bil di ril di ki, MDB Gənc lər 
Par la ment lə ra ra sı As samb le ya sı 
gənc lər ara sın da dost luq mü na si
bət lə ri nin və qar şı lıq lı əla qə lə rin 
möh kəm lən mə si nə xid mət edir. 
Qeyd olun du ki, As samb le ya çər çi
və sin də hə ya ta ke çi ri lən la yi hə və 
təd bir lər xalq la rı mı zı bir ləş di rən 
ümu mi ta ri xi yad da şı, dost luq mü
na si bət lə ri ni nə sil dənnəs lə ötür
mə yə im kan ve rir.

Təm sil olun du ğum plat for ma 
gənc par la men ta ri lər və ic ti mai 
hə rə kat la rın li der lə ri nin əmək daş
lı ğı nın ge niş lən di ril mə si ba xı mın
dan mü hüm əhə miy yət da şı yır. 

Fo ru mun əsas və zi fə lə ri gənc lə rin 
par la ment lə ra ra sı əmək daş lı ğı nın 
in ki şa fı, həm çi nin gənc lə rin hü quq 
və ma raq la rı nı əha tə edən bey
nəl xalq gənc lər si ya sə ti və qa nun
ve ri ci lik fəaliy yə ti sa hə sin də əsas 
is ti qa mət lə rin müəy yən ləş di ril mə
si ilə bağ lı təc rü bə mü ba di lə si nin 
apa rıl ma sı idi. Azər bay can nü
ma yən də he yə ti ola raq mü za ki rə 
edi lən mə sə lə lə rə dair çı xış la rı mız 
ol du. 

Fo rum çər çi və sin də təş kil edil
miş də yir mi ma sa lar da “MDBdə 
gənc lər par la men ta riz mi: gənc lər 
par la ment st ruk tur la rı nın təc rü
bə si və bey nəl xalq əmək daş lı ğın 
ge niş lən di ril mə si”, “Gənc lə rin ic
ti mai dip lo ma ti ya sı: re gion la ra ra sı 
əmək daş lıq və MDB öl kə lə ri nin 
or taq ma raq la rı” möv zu la rın da 
mə ru zə lər din lə nil di. 

Təd bi rə on layn for mat da qo şu
lan Mil li Məc li sin de pu ta tı Ni gar 
Ar pa da rai “Gənc lər si ya sə ti, gənc
lə rin hü quq la rı nın və ma raq la rı nın 
tə min edil mə si sa hə sin də qa nun

ve ri ci li yin ak tual is ti qa mət lə ri” 
möv zu sun da çı xış et di.  Fik rim cə, 
fo rum bir gə əmək daş lı ğın priori
tet sa hə lə ri, möv cud ça ğı rış lar və 
ic ti mai gənc lər dip lo ma ti ya sı nın 
ro lu, MDB mə ka nın da gənc lə rin 
par la ment st ruk tur la rı nın in ki şa fı 
təc rü bə si və pers pek tiv lə ri nin mü
za ki rə si ba xı mın dan çox əhə miy
yət li ol du.  

İyu nun 10da koor di na to ru 
ol du ğum MDB Gənc lər Par la ment
ləra ra sı As samb le ya sı nın 18ci ic
la sı ke çi ril di. İc las da MDByə üzv 
öl kə lər də “Mə nim nə sil şə cə rəm” 
mü sa bi qə si nin ke çi ril mə si, döv lət 
gənc lər si ya sə ti mə sə lə lə ri nə dair 
mil li qa nun ve ri ci li yin tək mil ləş
di ril mə si və uy ğun laş dı rıl ma sı 
üz rə töv si yə lə rin ha zır lan ma sı və 
bir sı ra di gər mə sə lə lər ət ra fın da 
mü za ki rə lər apa rıl dı. Mil li Məc
li sin de pu ta tı Kö nül Nu rul la ye va 
təd bi rə on layn for mat da qo şu la raq 
“Mə də ni ir sin qo run ma sı və xalq 
ya ra dı cı lı ğı nın in ki şa fın da gənc lə
rin ro lu” möv zu sun da fi kir lə ri ni 

bö lüş dü. Çı xış za ma nı Azər bay can 
gənc lə ri nin Qa ra bağ və Şər qi Zən
gə zur iq ti sa di ra yon la rı nın mə də ni 
hə ya tı nın bər pa sı na mü hüm töh fə
lər ver di yi bil di ril di, Azər bay ca nın 
MDB öl kə lə ri ilə təc rü bə mü ba di
lə si apar ma ğa və sıx əmək daş lıq 
et mə yə ha zır ol du ğu bə yan edil di.

He sab edi rəm ki, qeyd olu nan 
təd bir lər çər çi və sin də apa rı lan mü
za ki rə lər təş ki la ta üzv olan döv
lət lə rin gənc lə ri ara sın da qar şı lıq lı 
əla qə lə rin in ki şa fı na mü hüm töh fə 
ve rə cək.  

- Özün də bir çox öl kə lə-
rin gənc par la men ta ri lə ri ni 
bir ləş di rən MDB Gənc lər 
Par la ment lə ra ra sı As samb le-
ya sı nın 18-ci ic la sı nın koor-
di na to ru ki mi məhz Azər bay-
can Mil li Məc li si nin de pu ta tı 
ola raq siz çı xış et di niz. Siz cə, 
bu nə yi eh ti va edir? 

 Öl kə miz bü tün bey nəl xalq 
qu rum lar la, o cüm lə dən MDB 
Par la ment lə ra ra sı As samb le ya sı ilə 

Müsahibimiz Milli Məclisin deputatı emin Hacıyevdir.  

Milli maraqlarımızın müdafiəsini 
əzmlə davam etdirəcəyik   
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- Emin müəl lim, MDB Par la-
ment lə ra ra sı As samb le ya sı-
nın 30 il li yi və MDB Gənc lər 
Par la ment lə ra ra sı As samb-
le ya sı nın 10 il li yi nə həsr olu-
nan fo rum da iş ti rak et di niz. 
Fo ru mun əhə miy yə ti ba rə də 
fi kir lə ri niz  ma raq lı dır.  

   İyu nun 910da Ru si ya Fe
de ra si ya sı nın SanktPe ter burq 
şə hə rin də ke çi ri lən MDB  Par la
ment lə ra ra sı As samb le ya sı nın 
18ci ic la sı və qu ru mun Gənc lər 
Par la ment lə ra ra sı Fo ru mu baş 
tut du və bu ra da Azər bay can dan 
olan  nü ma yən də he yə ti fəal iş ti rak 
et di. Fo rum MDB PAnın 30 il li yi 

və MDB Gənc lər Par la ment lə ra ra sı 
As samb le ya sı nın 10 il li yi nə həsr 
olun muş du. 

Əv vəl cə “Gənc par la men ta ri lər 
 MDBnin gə lə cə yi nə ba xış” möv
zu sun da fo rum ke çi ril di. Qu ru
mun Gənc lər Par la ment lə ra ra sı As
samb le ya sı na sədr li yi Azər bay can 
par la men ti ye ri nə ye tir di yi üçün 
fo ru ma  da qa nun ve ri ci or qa nın 
nü ma yən də si ola raq mən sədr lik 
et dim. İc las da qu ru ma üzv döv lət
lə rin par la ment sədr lə ri nin MDB 
Gənc lər Par la ment lə ra ra sı Fo ru
mu nun iş ti rak çı la rı na sa lam la ma 
nitq lə ri səs lən di ril di. Mil li Məc li sin 
səd ri Sa hi bə xa nım Qa fa ro va nın 

fo rum iş ti rak çı la rı na ün van la dı ğı 
təb rik də bil di ril di ki, MDB Gənc lər 
Par la ment lə ra ra sı As samb le ya sı 
gənc lər ara sın da dost luq mü na si
bət lə ri nin və qar şı lıq lı əla qə lə rin 
möh kəm lən mə si nə xid mət edir. 
Qeyd olun du ki, As samb le ya çər çi
və sin də hə ya ta ke çi ri lən la yi hə və 
təd bir lər xalq la rı mı zı bir ləş di rən 
ümu mi ta ri xi yad da şı, dost luq mü
na si bət lə ri ni nə sil dənnəs lə ötür
mə yə im kan ve rir.

Təm sil olun du ğum plat for ma 
gənc par la men ta ri lər və ic ti mai 
hə rə kat la rın li der lə ri nin əmək daş
lı ğı nın ge niş lən di ril mə si ba xı mın
dan mü hüm əhə miy yət da şı yır. 

Fo ru mun əsas və zi fə lə ri gənc lə rin 
par la ment lə ra ra sı əmək daş lı ğı nın 
in ki şa fı, həm çi nin gənc lə rin hü quq 
və ma raq la rı nı əha tə edən bey
nəl xalq gənc lər si ya sə ti və qa nun
ve ri ci lik fəaliy yə ti sa hə sin də əsas 
is ti qa mət lə rin müəy yən ləş di ril mə
si ilə bağ lı təc rü bə mü ba di lə si nin 
apa rıl ma sı idi. Azər bay can nü
ma yən də he yə ti ola raq mü za ki rə 
edi lən mə sə lə lə rə dair çı xış la rı mız 
ol du. 

Fo rum çər çi və sin də təş kil edil
miş də yir mi ma sa lar da “MDBdə 
gənc lər par la men ta riz mi: gənc lər 
par la ment st ruk tur la rı nın təc rü
bə si və bey nəl xalq əmək daş lı ğın 
ge niş lən di ril mə si”, “Gənc lə rin ic
ti mai dip lo ma ti ya sı: re gion la ra ra sı 
əmək daş lıq və MDB öl kə lə ri nin 
or taq ma raq la rı” möv zu la rın da 
mə ru zə lər din lə nil di. 

Təd bi rə on layn for mat da qo şu
lan Mil li Məc li sin de pu ta tı Ni gar 
Ar pa da rai “Gənc lər si ya sə ti, gənc
lə rin hü quq la rı nın və ma raq la rı nın 
tə min edil mə si sa hə sin də qa nun

ve ri ci li yin ak tual is ti qa mət lə ri” 
möv zu sun da çı xış et di.  Fik rim cə, 
fo rum bir gə əmək daş lı ğın priori
tet sa hə lə ri, möv cud ça ğı rış lar və 
ic ti mai gənc lər dip lo ma ti ya sı nın 
ro lu, MDB mə ka nın da gənc lə rin 
par la ment st ruk tur la rı nın in ki şa fı 
təc rü bə si və pers pek tiv lə ri nin mü
za ki rə si ba xı mın dan çox əhə miy
yət li ol du.  

İyu nun 10da koor di na to ru 
ol du ğum MDB Gənc lər Par la ment
ləra ra sı As samb le ya sı nın 18ci ic
la sı ke çi ril di. İc las da MDByə üzv 
öl kə lər də “Mə nim nə sil şə cə rəm” 
mü sa bi qə si nin ke çi ril mə si, döv lət 
gənc lər si ya sə ti mə sə lə lə ri nə dair 
mil li qa nun ve ri ci li yin tək mil ləş
di ril mə si və uy ğun laş dı rıl ma sı 
üz rə töv si yə lə rin ha zır lan ma sı və 
bir sı ra di gər mə sə lə lər ət ra fın da 
mü za ki rə lər apa rıl dı. Mil li Məc
li sin de pu ta tı Kö nül Nu rul la ye va 
təd bi rə on layn for mat da qo şu la raq 
“Mə də ni ir sin qo run ma sı və xalq 
ya ra dı cı lı ğı nın in ki şa fın da gənc lə
rin ro lu” möv zu sun da fi kir lə ri ni 

bö lüş dü. Çı xış za ma nı Azər bay can 
gənc lə ri nin Qa ra bağ və Şər qi Zən
gə zur iq ti sa di ra yon la rı nın mə də ni 
hə ya tı nın bər pa sı na mü hüm töh fə
lər ver di yi bil di ril di, Azər bay ca nın 
MDB öl kə lə ri ilə təc rü bə mü ba di
lə si apar ma ğa və sıx əmək daş lıq 
et mə yə ha zır ol du ğu bə yan edil di.

He sab edi rəm ki, qeyd olu nan 
təd bir lər çər çi və sin də apa rı lan mü
za ki rə lər təş ki la ta üzv olan döv
lət lə rin gənc lə ri ara sın da qar şı lıq lı 
əla qə lə rin in ki şa fı na mü hüm töh fə 
ve rə cək.  

- Özün də bir çox öl kə lə-
rin gənc par la men ta ri lə ri ni 
bir ləş di rən MDB Gənc lər 
Par la ment lə ra ra sı As samb le-
ya sı nın 18-ci ic la sı nın koor-
di na to ru ki mi məhz Azər bay-
can Mil li Məc li si nin de pu ta tı 
ola raq siz çı xış et di niz. Siz cə, 
bu nə yi eh ti va edir? 

 Öl kə miz bü tün bey nəl xalq 
qu rum lar la, o cüm lə dən MDB 
Par la ment lə ra ra sı As samb le ya sı ilə 

Müsahibimiz Milli Məclisin deputatı emin Hacıyevdir.  

Milli maraqlarımızın müdafiəsini 
əzmlə davam etdirəcəyik   
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sıx əmək daş lıq edir. Mil li Məc li sin 
de pu tat la rı bey nəl xalq təd bir lər də 
fəal iş ti rak edir, mü za ki rə olu nan 
mə sə lə lə rə Azər bay can tə rə fi nin 
mü na si bə ti ni bil di rir lər. Qeyd 
edim ki, MDB Par la ment ləra ra sı 
As samb le ya sı na koor di na tor luq 
ötən il ro ta si ya qay da sın da Azər
bay ca na ke çib və bu yu bi ley ilin də 
MDB Gənc lər Par la ment lə ra ra
sı As samb le ya sı na Mil li Məc lis 
sədr lik edir. Azər bay can təş ki la ta 
sədr li yi dövr də MDB Gənc lər Par
la ment lə ra ra sı As samb le ya sı nın 
fəaliy yə ti nin güc lən di ril mə si is ti
qa mə tin də mü va fiq səy lər gös tə

rir. Həm çi nin qu rum çər çi və sin də 
mü za ki rə olu nan mə sə lə lər də 
Azər bay can tə rə fi nin mü na si bə ti, 
öl kə mi zin möv qe yi öz ək si ni ta pır. 
Bu gün MDB Gənc lər Par la ment
lə ra ra sı As samb le ya sı gənc par la
men ta ri lər lə fəal gənc lər ara sın da 
dialoq üçün uni kal şə rait ya ra dan 
nü fuz lu par la ment plat for ma sı na 
çev ri lib. Fo rum da MDByə üzv 
döv lət lə rin Gənc lər Par la ment lə r 
ara sı As samb le ya sı nın koor di
na to ru ola raq mə nim çı xı şım və 
xal qı mı zın ta le yük lü mə sə lə lə ri ni 
bu tri bu na dan səs lən dir mə yim də 
mil li möv qe yi mi zi ifa də edir di. 

Onu da de yim ki, bu gün gənc 
mil lət və kil lə ri miz Azər bay ca nı 
müx tə lif bey nəl xalq plat for ma
lar da, fo rum lar da, konf rans lar da 
la yi qin cə təm sil et mək im kan la rı
na ma lik dir lər. Bu, mə nim üçün 
bö yük mə su liy yət və yük sək 
eti mad dır. Öl kə gənc lə ri nə gös tər
di yi eti ma da, ya rat dı ğı şə raitə gö rə 
möh tə rəm Pre zi dent cə nab İl ham 
Əli ye və də rin tə şək kü rü mü bil di
ri rəm. 

- Mə lum ol du ğu ki mi, qu rum 
çər çi və sin də ke çi ri lən top-
lan tı lar da er mə ni təm sil çi-
lə rin təx ri bat çı id diala rı ilə 
tez-tez üz lə şi lir. Elə so nun cu 
ic las da is tis na de yil di.

 Bə li, müx tə lif re gional və 
bey nəl xalq təş ki lat la rın top lan tı
la rın da er mə ni təm sil çi lə ri hə lə də 
əsas sız id diala rın dan, təx ri bat çı 
çı xış la rın dan əl çək mir lər. MDB 
Gənc lər Par la ment lə ra ra sı As
samb le ya sı nın top lan tı la rın da isə 
bu ki mi hal lar da ha çox ya şa nır. 
Hər də fə də tu tar lı ar qu ment lə rə 
əsas lan mış çı xış larl mız la er mə
ni təm sil çi lə ri nin la yiq li ca va bı nı 
ve rib sus du ru ruq. Bu də fə də be lə 
ol du. MDB Gənc lər Par la ment
lə ra ra sı As samb le ya sı nın 18ci 
ic la sın da müx tə lif öl kə lə rin nü ma
yən də he yət lə ri nin çı xış la rı za ma nı 
Er mə nis tan nü ma yən də he yə ti nin 
rəh bə ri, de pu tat Li lit Mi nas yan 
möv zu dan kə na ra çı xa raq Qa ra
bağ la bağ lı təx ri bat çı çı xış et di. 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə si za ma nı 
Qa ra ba ğın ta ri ximə də ni ir si nin, o 
cüm lə dən so sial ob yekt lə rin Azər
bay can tə rə fin dən da ğı dıl dı ğı nı id
dia et di. Mən dər hal çı xış edə rək, 
Er mə nis ta nın iş ğal çı döv lət ol du
ğu nu, bey nəl xalq hü qu qa mə həl 
qoy ma dı ğı nı, iş ğal dan azad olu
nan tor paq la rı mız da 30 il ər zin də 
in san lı ğa sığ ma yan əməl lər tö rət
di yi ni, xal qı mı za qar şı dəh şət li Xo
ca lı soy qı rı mı hə ya ta ke çir di yi ni, 
44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin dən 
son ra im za la nan sə nə də əsa sən 

hə lə də mi na xə ri tə lə ri ni ver mək
dən bo yun qa çır dı ğı nı və di gər 
mə sə lə lə ri təd bir iş ti rak çı la rı nın 
diq qə ti nə çat dır dım, er mə ni lə rin 
Qa ra bağ da ta ri xi, mə də ni və di ni 
abi də lə ri da ğı dıb təh qir et mə lə ri nə 
qar şı Azər bay ca nın ge niş miq yas lı 
ti kin tiqu ru cu luq iş lə ri ilə ca vab 
ver di yi ni bil dir dim. Hey dər Əli yev 
Fon du nun qə dim Qa ra bağ tor pa
ğın da hə ya ta ke çir di yi iş lər  ba rə də 
mə lu mat ver dim. Də fə lər lə vur ğu
la dım ki, er mə ni lə rin vəh şi cə si nə 
da ğıt dı ğı, töv lə yə çe vir di yi mü
qəd dəs ruh lu di ni mə kan la rı mız 
ye ni dən dir çəl di lir. Əgər er mə ni 

nü ma yən də lə ri re van şist çı xış la
rı na da vam edə cək lər sə, la zı mi 
ca vab la rı nı ala caq la rı nı nə zər lə ri nə 
çat dır dım. Yə ni bir çox bey nəl xalq 
təd bir lər də be lə təx ri bat çı fi kir lər lə 
çı xış edən er mə ni de pu ta tın bu də
fə ki cəh di də uğur suz alın dı. 

- Azər bay ca nın 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə si nə ti cə sin-
də əra zi lə ri ni iş ğal dan azad 
edə rək zə fər qa zan ma sı ye ni 
real lıq lar or ta ya qoy du. Bu 
amil təş ki lat da fəaliy yə ti ni zə 
nə ki mi tə sir gös tə rir? 

 Azər bay can 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə si döv rün də mü zəf ər 
Ali Baş Ko man dan, Pre zi dent cə
nab İl ham Əli ye vin rəh bər li yi və 
rə şa dət li Azər bay can Or du su nun 
gü cü ilə iş ğal al tın da olan tor paq
la rı nı azad et di. Və tən mü ha ri bə si 
ta ma mi lə ye ni real lıq lar ya rat dı. 
Bu real lıq lar xa ri ci təş ki lat lar da 
möv qe yi mi zi da ha da güc lən di rir, 
qə tiy yə ti mi zi ar tı rır və bu qu rum
lar da fəaliy yə ti mi zin ge niş lən di
ril mə si üçün ye ni im kan lar açır. 
Və tən mü ha ri bə si nə ti cə sin də 
Azər bay ca nın ya rat dı ğı ye ni real
lıq lar bu gün bey nəl xalq ic ti maiy

yət tə rə fin dən qə bul olu nur. Əl də 
et di yi miz möh tə şəm zə fə ri miz 
həm çi nin MDB çər çi və sin də fəal
lı ğı mı zın art ma sı nı şərt lən di rir 
ki, bu da apa rı lan mü za ki rə lər də, 
qə bul olu nan sə nəd lər də öz ək si ni 
ta pır. Öl kə mi zin müs tə qil, qə tiy
yət li möv qe nü ma yiş et dir mə si 
er mə ni lə rin qə rəz li si ya si niy yət lə
ri ni altüst edir. 

- Azər bay can nü ma yən də si 
ola raq MDB Gənc lər Par la-
ment lə ra ra sı As samb le ya-
sın da gə lə cək plan la rı nız, 

qar şı da kı hə dəf ə ri niz nə dən 
iba rət dir? 

  MDB Gənc lər Par la ment lə r
ara sı As samb le ya sı nın koor di na to
ru ola raq təş ki lat çər çi və sin də əl də 
edi lən uğur lar la ki fa yət lən mə mə yi 
və gənc lər lə bey nəl xalq əmək daş
lı ğı da ha da güc lən dir mə yi hə dəf
lə yi rik. Əmi nəm ki, MDB Gənc lər 
As samb le ya sı bir lik öl kə lə ri nin 
par la ment lə ra ra sı qar şı lıq lı fəaliy
yə ti nin möh kəm lən di ril mə si və 
in ki şa fı na öz töh fə si ni ver mə yə 
da vam edə cək. Azər bay ca nın 
nü ma yən də he yə ti nin MDB Par
la ment lə ra ra sı As samb le ya sı nın 

təd bir lə rin də fəal iş ti ra kı, azər bay
can lı de pu tat la rın mo del qa nun 
ya ra dı cı lı ğı na ver dik lə ri töh fə bu 
təş ki lat la Mil li Məc lis ara sın da 
möv cud olan yük sək sə viy yə li 
əmək daş lı ğı da ha da də rin ləş di rə
cək. Biz Azər bay ca nın nü ma yən də 
he yə ti ola raq MDB Gənc lər Par
la ment lə ra ra sı As samb le ya sın da 
bun dan son ra da sıx əmək daş lı ğa 
əsas la nan fəaliy yə ti mi zi və mil li 
ma raq la rı mı zın qə tiy yət li şə kil də 
mü da fiəsi ni əzm lə da vam et di rə
cə yik.   
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sıx əmək daş lıq edir. Mil li Məc li sin 
de pu tat la rı bey nəl xalq təd bir lər də 
fəal iş ti rak edir, mü za ki rə olu nan 
mə sə lə lə rə Azər bay can tə rə fi nin 
mü na si bə ti ni bil di rir lər. Qeyd 
edim ki, MDB Par la ment ləra ra sı 
As samb le ya sı na koor di na tor luq 
ötən il ro ta si ya qay da sın da Azər
bay ca na ke çib və bu yu bi ley ilin də 
MDB Gənc lər Par la ment lə ra ra
sı As samb le ya sı na Mil li Məc lis 
sədr lik edir. Azər bay can təş ki la ta 
sədr li yi dövr də MDB Gənc lər Par
la ment lə ra ra sı As samb le ya sı nın 
fəaliy yə ti nin güc lən di ril mə si is ti
qa mə tin də mü va fiq səy lər gös tə

rir. Həm çi nin qu rum çər çi və sin də 
mü za ki rə olu nan mə sə lə lər də 
Azər bay can tə rə fi nin mü na si bə ti, 
öl kə mi zin möv qe yi öz ək si ni ta pır. 
Bu gün MDB Gənc lər Par la ment
lə ra ra sı As samb le ya sı gənc par la
men ta ri lər lə fəal gənc lər ara sın da 
dialoq üçün uni kal şə rait ya ra dan 
nü fuz lu par la ment plat for ma sı na 
çev ri lib. Fo rum da MDByə üzv 
döv lət lə rin Gənc lər Par la ment lə r 
ara sı As samb le ya sı nın koor di
na to ru ola raq mə nim çı xı şım və 
xal qı mı zın ta le yük lü mə sə lə lə ri ni 
bu tri bu na dan səs lən dir mə yim də 
mil li möv qe yi mi zi ifa də edir di. 

Onu da de yim ki, bu gün gənc 
mil lət və kil lə ri miz Azər bay ca nı 
müx tə lif bey nəl xalq plat for ma
lar da, fo rum lar da, konf rans lar da 
la yi qin cə təm sil et mək im kan la rı
na ma lik dir lər. Bu, mə nim üçün 
bö yük mə su liy yət və yük sək 
eti mad dır. Öl kə gənc lə ri nə gös tər
di yi eti ma da, ya rat dı ğı şə raitə gö rə 
möh tə rəm Pre zi dent cə nab İl ham 
Əli ye və də rin tə şək kü rü mü bil di
ri rəm. 

- Mə lum ol du ğu ki mi, qu rum 
çər çi və sin də ke çi ri lən top-
lan tı lar da er mə ni təm sil çi-
lə rin təx ri bat çı id diala rı ilə 
tez-tez üz lə şi lir. Elə so nun cu 
ic las da is tis na de yil di.

 Bə li, müx tə lif re gional və 
bey nəl xalq təş ki lat la rın top lan tı
la rın da er mə ni təm sil çi lə ri hə lə də 
əsas sız id diala rın dan, təx ri bat çı 
çı xış la rın dan əl çək mir lər. MDB 
Gənc lər Par la ment lə ra ra sı As
samb le ya sı nın top lan tı la rın da isə 
bu ki mi hal lar da ha çox ya şa nır. 
Hər də fə də tu tar lı ar qu ment lə rə 
əsas lan mış çı xış larl mız la er mə
ni təm sil çi lə ri nin la yiq li ca va bı nı 
ve rib sus du ru ruq. Bu də fə də be lə 
ol du. MDB Gənc lər Par la ment
lə ra ra sı As samb le ya sı nın 18ci 
ic la sın da müx tə lif öl kə lə rin nü ma
yən də he yət lə ri nin çı xış la rı za ma nı 
Er mə nis tan nü ma yən də he yə ti nin 
rəh bə ri, de pu tat Li lit Mi nas yan 
möv zu dan kə na ra çı xa raq Qa ra
bağ la bağ lı təx ri bat çı çı xış et di. 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə si za ma nı 
Qa ra ba ğın ta ri ximə də ni ir si nin, o 
cüm lə dən so sial ob yekt lə rin Azər
bay can tə rə fin dən da ğı dıl dı ğı nı id
dia et di. Mən dər hal çı xış edə rək, 
Er mə nis ta nın iş ğal çı döv lət ol du
ğu nu, bey nəl xalq hü qu qa mə həl 
qoy ma dı ğı nı, iş ğal dan azad olu
nan tor paq la rı mız da 30 il ər zin də 
in san lı ğa sığ ma yan əməl lər tö rət
di yi ni, xal qı mı za qar şı dəh şət li Xo
ca lı soy qı rı mı hə ya ta ke çir di yi ni, 
44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin dən 
son ra im za la nan sə nə də əsa sən 

hə lə də mi na xə ri tə lə ri ni ver mək
dən bo yun qa çır dı ğı nı və di gər 
mə sə lə lə ri təd bir iş ti rak çı la rı nın 
diq qə ti nə çat dır dım, er mə ni lə rin 
Qa ra bağ da ta ri xi, mə də ni və di ni 
abi də lə ri da ğı dıb təh qir et mə lə ri nə 
qar şı Azər bay ca nın ge niş miq yas lı 
ti kin tiqu ru cu luq iş lə ri ilə ca vab 
ver di yi ni bil dir dim. Hey dər Əli yev 
Fon du nun qə dim Qa ra bağ tor pa
ğın da hə ya ta ke çir di yi iş lər  ba rə də 
mə lu mat ver dim. Də fə lər lə vur ğu
la dım ki, er mə ni lə rin vəh şi cə si nə 
da ğıt dı ğı, töv lə yə çe vir di yi mü
qəd dəs ruh lu di ni mə kan la rı mız 
ye ni dən dir çəl di lir. Əgər er mə ni 

nü ma yən də lə ri re van şist çı xış la
rı na da vam edə cək lər sə, la zı mi 
ca vab la rı nı ala caq la rı nı nə zər lə ri nə 
çat dır dım. Yə ni bir çox bey nəl xalq 
təd bir lər də be lə təx ri bat çı fi kir lər lə 
çı xış edən er mə ni de pu ta tın bu də
fə ki cəh di də uğur suz alın dı. 

- Azər bay ca nın 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə si nə ti cə sin-
də əra zi lə ri ni iş ğal dan azad 
edə rək zə fər qa zan ma sı ye ni 
real lıq lar or ta ya qoy du. Bu 
amil təş ki lat da fəaliy yə ti ni zə 
nə ki mi tə sir gös tə rir? 

 Azər bay can 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə si döv rün də mü zəf ər 
Ali Baş Ko man dan, Pre zi dent cə
nab İl ham Əli ye vin rəh bər li yi və 
rə şa dət li Azər bay can Or du su nun 
gü cü ilə iş ğal al tın da olan tor paq
la rı nı azad et di. Və tən mü ha ri bə si 
ta ma mi lə ye ni real lıq lar ya rat dı. 
Bu real lıq lar xa ri ci təş ki lat lar da 
möv qe yi mi zi da ha da güc lən di rir, 
qə tiy yə ti mi zi ar tı rır və bu qu rum
lar da fəaliy yə ti mi zin ge niş lən di
ril mə si üçün ye ni im kan lar açır. 
Və tən mü ha ri bə si nə ti cə sin də 
Azər bay ca nın ya rat dı ğı ye ni real
lıq lar bu gün bey nəl xalq ic ti maiy

yət tə rə fin dən qə bul olu nur. Əl də 
et di yi miz möh tə şəm zə fə ri miz 
həm çi nin MDB çər çi və sin də fəal
lı ğı mı zın art ma sı nı şərt lən di rir 
ki, bu da apa rı lan mü za ki rə lər də, 
qə bul olu nan sə nəd lər də öz ək si ni 
ta pır. Öl kə mi zin müs tə qil, qə tiy
yət li möv qe nü ma yiş et dir mə si 
er mə ni lə rin qə rəz li si ya si niy yət lə
ri ni altüst edir. 

- Azər bay can nü ma yən də si 
ola raq MDB Gənc lər Par la-
ment lə ra ra sı As samb le ya-
sın da gə lə cək plan la rı nız, 

qar şı da kı hə dəf ə ri niz nə dən 
iba rət dir? 

  MDB Gənc lər Par la ment lə r
ara sı As samb le ya sı nın koor di na to
ru ola raq təş ki lat çər çi və sin də əl də 
edi lən uğur lar la ki fa yət lən mə mə yi 
və gənc lər lə bey nəl xalq əmək daş
lı ğı da ha da güc lən dir mə yi hə dəf
lə yi rik. Əmi nəm ki, MDB Gənc lər 
As samb le ya sı bir lik öl kə lə ri nin 
par la ment lə ra ra sı qar şı lıq lı fəaliy
yə ti nin möh kəm lən di ril mə si və 
in ki şa fı na öz töh fə si ni ver mə yə 
da vam edə cək. Azər bay ca nın 
nü ma yən də he yə ti nin MDB Par
la ment lə ra ra sı As samb le ya sı nın 

təd bir lə rin də fəal iş ti ra kı, azər bay
can lı de pu tat la rın mo del qa nun 
ya ra dı cı lı ğı na ver dik lə ri töh fə bu 
təş ki lat la Mil li Məc lis ara sın da 
möv cud olan yük sək sə viy yə li 
əmək daş lı ğı da ha da də rin ləş di rə
cək. Biz Azər bay ca nın nü ma yən də 
he yə ti ola raq MDB Gənc lər Par
la ment lə ra ra sı As samb le ya sın da 
bun dan son ra da sıx əmək daş lı ğa 
əsas la nan fəaliy yə ti mi zi və mil li 
ma raq la rı mı zın qə tiy yət li şə kil də 
mü da fiəsi ni əzm lə da vam et di rə
cə yik.   
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- İra də xa nım, xoş gör dük si zi. 
Azər bay can  par la men ti nin 
rəs mi nəş ri olan “Mil li Məc-
lis”  jur na lın da “Dias por”  
rub ri ka mı zın bu də fə ki qo na-
ğı ola raq  si zi seç mi şik. Çün ki 
qi tə nin so yuq öl kə sin də - 
İs veç də Azər bay can dias po-
ru nun təş ki lat lan ma sın da 
və fəaliy yə ti nin in ki şa fın da  
uğur lu  xid mət lə ri niz var. Elə 
ötən il Azər bay can Pre zi den-
ti nin fər ma nı ilə “Dias por  
fəaliy yə tin də xid mə tə gö rə” 
me da lı ilə təl tif edil mə yi niz 
də bu nun ba riz  sü bu tu dur.  

Əv vəl cə on dan  baş la yaq ki, 
o öl kə yə han sı  sə bəb lər lə 
get di niz? 

 Doğ ru dur, ötən il be lə bir me
dal la təl tif edil dim. İs veç kral lı ğın
da uzun il lər gös tər di yim  fəaliy
yə tə ve ri lən bu yük sək də yə rə 
gö rə Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye və  də rin min nət dar lı ğı mı 
bil di ri rəm. 

İs ve çə ailə qu ra raq get dim. 
Gəl di yim ilk ay lar dan İs veç cə
miy yə ti nə in teq ra si ya edə rək bir 
azər bay can lı ola raq mil li kim li yi mi 
və ne cə bir mil lə tin nü ma yən də si 
ol du ğu mu tə rən nüm et mə yə ça lış

dım. İs veç li lə rin sıx lıq təş kil et di yi 
ya şa dı ğım re gion kon ser va tiv ba
xış la rın ge niş ol du ğu bir böl gə dir. 
İlk gün lər dən yer li in san lar la da ha 
çox ün siy yət də ol ma ğa ça lı şır, bir  
yan dan da həm və tən lə ri mi zi ax ta
rıb ta pır dım. Bu cə miy yət də özü
mü zü bir top lum ki mi ta nıt dır ma
ğı qar şı ma məq səd qoy muş dum. 

Gəl di yim dən cə mi 3 il son
ra  2007ci il də  İs ve çin ən bö yük 
və ha kim par ti ya sı olan So sial 
De mok rat lar Par ti ya sı na üzv ol
dum və dər hal da ak tiv fəaliy yə tə 
baş la dım. 2010cu il də ke çi ri lən 
seç ki lə rə qo şu la raq öz na mi zəd li
yi mi ver dim və İs veç Re gional par
la men ti nə de pu tat se çil dim. Ey ni 
za man da, bir çox ko mis si ya la ra və 
ida rə he yət lə ri nə qə bul edil dim. O 
za man dan İs veç də ki Azər bay can 
ic ma sın da da ta nın ma ğa və di gər 
soy daş la rı mız la bir lik də dias por 
fəaliy yə ti ni müx tə lif for ma lar da  
ge niş lən dir mə yə baş la dıq. 

- İs veç də Azər bay can dias po-
ru ne çə il dir ya ra dı lıb?

 Azər bay can lı lar bu ra 1990
cı il lər dən gəl mə yə baş la yıb lar. 
O za man lar da dias por fəaliy yə ti 
bu öl kə nin müx tə lif şə hər lə rin
də dər nək lər for ma sın da müəy
yən mə də ni təd bir lər ke çir mək lə 
məh dud la şır dı. Son ra  ay rıay rı 
şə hər lər də olan dias por təş ki lat la
rı nı bö yüt dük, fəaliy yət  is ti qa mət
lə ri ni  ge niş lən dir dik, da ha bö yük 
təd bir lər ke çir dik. Ar tıq son il lər də 
Azər bay can dias po ru İs veç də çox 
güc lə nib.

Bu öl kə də xey li say da sa vad lı, 
ba ca rıq lı, cə miy yət də özü nə la yiq li 
yer tap mış soy daş la rı mız ya şa yır 
və ey ni za man da, on lar İs ve çin 
müx tə lif si ya si par ti ya la rın da təm
sil olu nur lar. Ar tıq on iki il dir bu
ra da si ya si fəaliy yə ti olan bir azər
bay can lı ki mi mə nim ar zum dur ki, 
da ha çox soy da şı mız, xü su si lə də 
gənc lə ri miz si ya si plat for ma lar da 
fəal ol sun lar. 

O ki qal dı mə nə, bu sə viy yə yə 
gə lib çat maq heç də asan ol ma
yıb. Yad cə miy yət də ar zu la dı ğın 
sə viy yə də in teq ra si ya ya nail ol maq 
üçün çox bö yük zəh mət, dö züm, 
ira də, sa vad və ba ca rıq tə ləb olu
nur. Ən çə ti ni də odur ki, sən, ey ni 
za man da, bir qa dın san və ana san. 
De mə li, da ha mü hüm olan ailə 
qay ğı la rın da var. Bü tün bun la
rı tən zim lə mə yi ba car ma lı san. 
Am ma şü kür ki, öh də sin dən gə lə 
bil dim. Biz  Azər bay can qa dın la rı 
hə mi şə mü ba riz ol mu şuq. 

- İs veç So sial De mok rat-
lar Par ti ya sı nın üz vü ki mi 
üst-üs tə 3 də fə Sö der berq 
Jön kö ping əya lə ti par la men-
ti nə seç ki lər də qa lib gə lən 
bir de pu tat sı nız. Bu fakt yad 
və uzaq  öl kə də ya şa yan bir 

Azər bay can qa dı nı və bir  
dias por  fəalı üçün heç də ki-
çik uğur  sa yıl mır... 

 Bə li, qeyd et di yi niz ki mi 2010
cu il dən bə ri İs ve çin ən bö yük 
re gion la rın dan olan Jön kö ping 
Re gional par la men ti nin So sial De
mok rat lar Par ti ya sı nı təm sil edən 
de pu tat ki mi üçün cü  man da tı mı 
da şı yı ram. Bu il sent yabr ayı nın 
11də ye ni seç ki lər ke çi ri lə cək və 
mə nim na mi zəd li yim ye ni dən irə li 
sü rü lüb. Ar tıq seç ki qa ba ğı iş lə ri
miz baş la yıb, diq qə ti mi zi ta ma
mən bu na yö nəlt mi şik. 

- Xa ri ci öl kə lər də Azər bay can 
dias po ru nun in ki şa fın da bu 
öl kə lər də təh sil alan gənc 
həm və tən lə ri mi zin bö yük 
əmə yi var. İs veç də və tə-
nə dəs tək ol maq və ümu mi 
amal uğ run da iş apar maq 
is tə yən be lə gənc lər lə iş ne cə 
qu ru lub? 

 Söz süz ki, bu ra da da təh sil 
alan azər bay can lı gənc lər var.  On
la rın si ya si plat for ma da fəal ol ma
sı na əli miz dən gə lən dəs tə yi  gös
tə ri rik. Bu fəaliy yə tin həm ma raq lı, 
həm də əhə miy yət li ol du ğu nu izah 
et mə yə ça lı şı rıq. Qü rur la söy lə yə  
bi lə rəm ki, ar tıq on lar la be lə gənc 

soy da şı mı zın si ya si fəaliy yə ti nə  
dəs tək ola bil mi şəm.

- A zər bay ca nın Dias por la İş 
üz rə Döv lət Ko mi tə si xa ri-
ci öl kə lər də ki dias por la rı nın 
fəaliy yə ti nin ge niş lən di ril-
mə si ilə bağ lı bir  sı ra əhə-
miy yət li  la yi hə lər  hə ya ta  
ke çi rir. Si zin  dias por təş ki la-
tı nın bu  la yi hə lər də iş ti ra kı 
han sı sə viy yə də dir? 

 Azər bay ca nın Dias por la İş 
üz rə Döv lət Ko mi tə si xa ri ci öl kə
lər də ki dias por təş ki lat la rı ilə çox 
əhə miy yət li təd bir lər təş kil edir. 
Bu, xa ric də ya şa yan azər bay can lı
la rın öz doğ ma və tən lə ri nə ya xın
laş ma sın da mü hüm rol oy na yır, 
müx tə lif öl kə lər də ya şa yan dias por 
təş ki lat la rı nın, dias por fəal la rı
nın birbi ri ni ta nı ma sı na, qar şı
lıq lı əmək daş lıq et mə si nə xid mət 
göstərir. Bi zim dias por təş ki lat la rı 
da ko mi tə nin müx tə lif la yi hə lə
rin də iş ti rak edir. Bir gə təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri rik, əmək daş lı ğı mı zı 
da vam et di ri rik. 

Azər bay can lı ol du ğu ma gö rə 
fəxr edi rəm. Doğ ma və tə ni miz də 
daim sülh, əminaman lıq ol ma sı nı, 
mil lə ti mi zin hə mi şə şad və fi ra van 
ya şa ma sı nı ar zu la yı ram.

Müsahibimiz İsveçdə yaşayan, bu ölkənin hakim partiyası olan Sosial Demokratlar 
Partiyasının üzvü,  İsveç Regional parlamentinin deputatı İradə Əliyevadır.    

İsveçdə Azərbaycan  
diasporu son illər çox güclənib
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- İra də xa nım, xoş gör dük si zi. 
Azər bay can  par la men ti nin 
rəs mi nəş ri olan “Mil li Məc-
lis”  jur na lın da “Dias por”  
rub ri ka mı zın bu də fə ki qo na-
ğı ola raq  si zi seç mi şik. Çün ki 
qi tə nin so yuq öl kə sin də - 
İs veç də Azər bay can dias po-
ru nun təş ki lat lan ma sın da 
və fəaliy yə ti nin in ki şa fın da  
uğur lu  xid mət lə ri niz var. Elə 
ötən il Azər bay can Pre zi den-
ti nin fər ma nı ilə “Dias por  
fəaliy yə tin də xid mə tə gö rə” 
me da lı ilə təl tif edil mə yi niz 
də bu nun ba riz  sü bu tu dur.  

Əv vəl cə on dan  baş la yaq ki, 
o öl kə yə han sı  sə bəb lər lə 
get di niz? 

 Doğ ru dur, ötən il be lə bir me
dal la təl tif edil dim. İs veç kral lı ğın
da uzun il lər gös tər di yim  fəaliy
yə tə ve ri lən bu yük sək də yə rə 
gö rə Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye və  də rin min nət dar lı ğı mı 
bil di ri rəm. 

İs ve çə ailə qu ra raq get dim. 
Gəl di yim ilk ay lar dan İs veç cə
miy yə ti nə in teq ra si ya edə rək bir 
azər bay can lı ola raq mil li kim li yi mi 
və ne cə bir mil lə tin nü ma yən də si 
ol du ğu mu tə rən nüm et mə yə ça lış

dım. İs veç li lə rin sıx lıq təş kil et di yi 
ya şa dı ğım re gion kon ser va tiv ba
xış la rın ge niş ol du ğu bir böl gə dir. 
İlk gün lər dən yer li in san lar la da ha 
çox ün siy yət də ol ma ğa ça lı şır, bir  
yan dan da həm və tən lə ri mi zi ax ta
rıb ta pır dım. Bu cə miy yət də özü
mü zü bir top lum ki mi ta nıt dır ma
ğı qar şı ma məq səd qoy muş dum. 

Gəl di yim dən cə mi 3 il son
ra  2007ci il də  İs ve çin ən bö yük 
və ha kim par ti ya sı olan So sial 
De mok rat lar Par ti ya sı na üzv ol
dum və dər hal da ak tiv fəaliy yə tə 
baş la dım. 2010cu il də ke çi ri lən 
seç ki lə rə qo şu la raq öz na mi zəd li
yi mi ver dim və İs veç Re gional par
la men ti nə de pu tat se çil dim. Ey ni 
za man da, bir çox ko mis si ya la ra və 
ida rə he yət lə ri nə qə bul edil dim. O 
za man dan İs veç də ki Azər bay can 
ic ma sın da da ta nın ma ğa və di gər 
soy daş la rı mız la bir lik də dias por 
fəaliy yə ti ni müx tə lif for ma lar da  
ge niş lən dir mə yə baş la dıq. 

- İs veç də Azər bay can dias po-
ru ne çə il dir ya ra dı lıb?

 Azər bay can lı lar bu ra 1990
cı il lər dən gəl mə yə baş la yıb lar. 
O za man lar da dias por fəaliy yə ti 
bu öl kə nin müx tə lif şə hər lə rin
də dər nək lər for ma sın da müəy
yən mə də ni təd bir lər ke çir mək lə 
məh dud la şır dı. Son ra  ay rıay rı 
şə hər lər də olan dias por təş ki lat la
rı nı bö yüt dük, fəaliy yət  is ti qa mət
lə ri ni  ge niş lən dir dik, da ha bö yük 
təd bir lər ke çir dik. Ar tıq son il lər də 
Azər bay can dias po ru İs veç də çox 
güc lə nib.

Bu öl kə də xey li say da sa vad lı, 
ba ca rıq lı, cə miy yət də özü nə la yiq li 
yer tap mış soy daş la rı mız ya şa yır 
və ey ni za man da, on lar İs ve çin 
müx tə lif si ya si par ti ya la rın da təm
sil olu nur lar. Ar tıq on iki il dir bu
ra da si ya si fəaliy yə ti olan bir azər
bay can lı ki mi mə nim ar zum dur ki, 
da ha çox soy da şı mız, xü su si lə də 
gənc lə ri miz si ya si plat for ma lar da 
fəal ol sun lar. 

O ki qal dı mə nə, bu sə viy yə yə 
gə lib çat maq heç də asan ol ma
yıb. Yad cə miy yət də ar zu la dı ğın 
sə viy yə də in teq ra si ya ya nail ol maq 
üçün çox bö yük zəh mət, dö züm, 
ira də, sa vad və ba ca rıq tə ləb olu
nur. Ən çə ti ni də odur ki, sən, ey ni 
za man da, bir qa dın san və ana san. 
De mə li, da ha mü hüm olan ailə 
qay ğı la rın da var. Bü tün bun la
rı tən zim lə mə yi ba car ma lı san. 
Am ma şü kür ki, öh də sin dən gə lə 
bil dim. Biz  Azər bay can qa dın la rı 
hə mi şə mü ba riz ol mu şuq. 

- İs veç So sial De mok rat-
lar Par ti ya sı nın üz vü ki mi 
üst-üs tə 3 də fə Sö der berq 
Jön kö ping əya lə ti par la men-
ti nə seç ki lər də qa lib gə lən 
bir de pu tat sı nız. Bu fakt yad 
və uzaq  öl kə də ya şa yan bir 

Azər bay can qa dı nı və bir  
dias por  fəalı üçün heç də ki-
çik uğur  sa yıl mır... 

 Bə li, qeyd et di yi niz ki mi 2010
cu il dən bə ri İs ve çin ən bö yük 
re gion la rın dan olan Jön kö ping 
Re gional par la men ti nin So sial De
mok rat lar Par ti ya sı nı təm sil edən 
de pu tat ki mi üçün cü  man da tı mı 
da şı yı ram. Bu il sent yabr ayı nın 
11də ye ni seç ki lər ke çi ri lə cək və 
mə nim na mi zəd li yim ye ni dən irə li 
sü rü lüb. Ar tıq seç ki qa ba ğı iş lə ri
miz baş la yıb, diq qə ti mi zi ta ma
mən bu na yö nəlt mi şik. 

- Xa ri ci öl kə lər də Azər bay can 
dias po ru nun in ki şa fın da bu 
öl kə lər də təh sil alan gənc 
həm və tən lə ri mi zin bö yük 
əmə yi var. İs veç də və tə-
nə dəs tək ol maq və ümu mi 
amal uğ run da iş apar maq 
is tə yən be lə gənc lər lə iş ne cə 
qu ru lub? 

 Söz süz ki, bu ra da da təh sil 
alan azər bay can lı gənc lər var.  On
la rın si ya si plat for ma da fəal ol ma
sı na əli miz dən gə lən dəs tə yi  gös
tə ri rik. Bu fəaliy yə tin həm ma raq lı, 
həm də əhə miy yət li ol du ğu nu izah 
et mə yə ça lı şı rıq. Qü rur la söy lə yə  
bi lə rəm ki, ar tıq on lar la be lə gənc 

soy da şı mı zın si ya si fəaliy yə ti nə  
dəs tək ola bil mi şəm.

- A zər bay ca nın Dias por la İş 
üz rə Döv lət Ko mi tə si xa ri-
ci öl kə lər də ki dias por la rı nın 
fəaliy yə ti nin ge niş lən di ril-
mə si ilə bağ lı bir  sı ra əhə-
miy yət li  la yi hə lər  hə ya ta  
ke çi rir. Si zin  dias por təş ki la-
tı nın bu  la yi hə lər də iş ti ra kı 
han sı sə viy yə də dir? 

 Azər bay ca nın Dias por la İş 
üz rə Döv lət Ko mi tə si xa ri ci öl kə
lər də ki dias por təş ki lat la rı ilə çox 
əhə miy yət li təd bir lər təş kil edir. 
Bu, xa ric də ya şa yan azər bay can lı
la rın öz doğ ma və tən lə ri nə ya xın
laş ma sın da mü hüm rol oy na yır, 
müx tə lif öl kə lər də ya şa yan dias por 
təş ki lat la rı nın, dias por fəal la rı
nın birbi ri ni ta nı ma sı na, qar şı
lıq lı əmək daş lıq et mə si nə xid mət 
göstərir. Bi zim dias por təş ki lat la rı 
da ko mi tə nin müx tə lif la yi hə lə
rin də iş ti rak edir. Bir gə təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri rik, əmək daş lı ğı mı zı 
da vam et di ri rik. 

Azər bay can lı ol du ğu ma gö rə 
fəxr edi rəm. Doğ ma və tə ni miz də 
daim sülh, əminaman lıq ol ma sı nı, 
mil lə ti mi zin hə mi şə şad və fi ra van 
ya şa ma sı nı ar zu la yı ram.

Müsahibimiz İsveçdə yaşayan, bu ölkənin hakim partiyası olan Sosial Demokratlar 
Partiyasının üzvü,  İsveç Regional parlamentinin deputatı İradə Əliyevadır.    

İsveçdə Azərbaycan  
diasporu son illər çox güclənib
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